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می خوانید

امرداد باردیگر  ازراه می رسد و سه 
روز مهم  از این ماه را  به ما ایرانیان 

یادآوری می کند:
۱۳۲۳سالروز  امرداد  چهارم   *
همایونی   اعلیحضرت  درگذشت 
درژوهانسبورگ  کبیر  رضاشاه 

-آفریقای جنوبی.
سالروز   ۱۳۵۹ امرداد  پنجم   *
محمدضاشاه  اعلیحضرت  درگذشت 

پهلوی شاهنشاه آریامهردر مصر
سالروز  امرداد   وهشتم  بیست   *

بازگشت شاهنشاه به کشور.
اعلیحضرت رضا شاه   درحالی دنیارا 
انگلستان   دولت  که  گفت  ترک 
تبعید   حالت  به  ژوهانسبورگ  اورادر 
وجسمی  روحی  شرایط  بدترین  در 
نگهداشته بود. آن روزها ملت نادانسته 
با استعمار گر انگلیس  همراه و هم آوا 
شده بودو پادشاهی که درظرف مدتی 
بسیار کوتاه - شاید کمتر از ۱۵ سال  
- بیشترین آبادانی و پیشرفت را نصیب 
کشور وملت خود کرده بود مردمش با 
زشت ترین کلمات که استعمارگر، می 

خواست  ازاو یاد می کردند.  
اما  رضاشاه سواد آکادمیک نداشت  
دانشگاه تهران را پی افکند. از خاندان 
بود  مایل  اما   نبود  خواص  و  اشراف 
بین  احترام  و  عزت  اوج  رابه  ملتش 
المللی برساند. مهر مادر ندیده بود اما 
ایرانی  مادران  نصیب  او  سرشار  مهر 
شد و درروز ۱۷ دی ماه ۱۳۱4 زنان 
ومادران ایرانی را عزت وافتخار بخشید 
وحجاب جهل و عقب افتادگی را ازسر 
آنها برداشت و به آنها آزادی همراهی با 
مردان را برای ساختن ایرانی آباد اعطا 
کرد. رضا شاه درس اقتصاد نخوانده 
از  ایران  اقتصاد  او  درزمان  اما   ، بود 
واو  برخورداربود.  محکمی  بنای  زیر 
می دانست که برای شکوفایی اقتصاد 
ساخته  ها  جاده  باید  مملکت  یک 
شود، مؤسسات مالی  در خدمت مردم 

باشندو پول رایج مملکت از پشتوانه ای 
قوی برخوردارباشد. پس ، بانک ملی را 
بنا نهاد و جواهرات سلطنتی را  پشتوانه 
خود   عمر  درطول  کرد.  مملکت  پول 
چاپلوسان بسیاری را دیده بود که ازراه 
دست بوسی و تعظیم وتکریم شاهان  
نبودند  آن  شایستة  که  مقاماتی  به 
رسیده اند. در هیچیک از تصاویری که 
از رضا شاه در دست است نمی توان  
کسی را درحال دست دادن با رضا شاه  

مشاهده کرد. 
اعلیحضرت رضاشاه  مردی متدین و 
معتقد بود اما  همانند محمدشاه  دست 
کرد.  کوتاه  سیاست  از  را   روحانیان 
زیرا می دانست ، ضربه ای که معممین 
با راهنمایی دسیسه گران خارجی به 
تاریخ و  استقالل و یکپارچگی ملت 
کند  می  ایجاب  اند  زده  ومملکت 
امور  در  دخالت  هرگونه  از  آنهارا  تا 
می  آخوندی  دارد.اگر  باز  سیاسی  
گفت دختران نباید به مدرسه بروند 
و درس خواندن دختر یک فعل حرام 
درس  های  کالس  رضاشاه  است 
می  ادغام  درهم  را  وپسران  دختران 

کرد تا این تابو  از میان برود.  
برای   رضاشاه  که  عظیمی  کارهای 
ایران انجام داد هنوز پس از گذشت  
حدود ۹۰  سال در ایران مورد بهره 
حکومت  در  آخوند  است.  برداری 
اسالمی هرگزنتوانست باردیگر چادر 
زمان قاجاررا برسر زن ایرانی بکشد. 
تحصیالت  مخالف   حتی  آخوندکه 
ابتدایی برای دختران  و زنان بود اکنون 
آموزشی  بنای  زیر  براثر  است  شاهد 
که بدست رضاشاه  بنیان نهاده شده 
دانشگاه  التحصیالن  فارغ  اکثریت  
ایرانی  هایش را دختران وزنان جوان 
تشکیل می دهند. پس از ۷8 سال که 
از درگذشت رضاشاه می گذرد  ملت  
امروز درخیابانهای تهران وشهرستانها 
روحت   ، رضاشاه   «: زنند  می  فریاد 

شاد.« 
برومند  فرزند  که  است  عجیب  این 
رضاشاه یعنی محمدرضاشاه نیز با چند 
ساعت  تفاوت در پنجم امردادو  همانند 
پدر در غربت و به دوراز نیاخاک ِ خود 
وآبادیش  آزادی  درراه  عاشقانه   که 
کوشیده بود  جان باخت. محمدرضاشاه 
که مدتها یه سرطان لنفاوی دچاربود  
با دردورنج ناشی ازآن همچنان برای 
تنها   نه  او  ایران  می کوشید.  آبادانی 
مورد  زندگیش  روزهای  درآخرین 
بی مهری  برخی ازهموطنان ناسپاس 
خود قرارگرفت ، که متحدین او که 

از خوان  لطف و کرم او برخوردارشده 
بودند    نیز به او پشت کردند تا مبادا 
اسالمی  جمهوری  زهرآگین  نیش  با 
روبروشوند. هرجا که می رفت پس از 
مدت کوتاهی باید راهی مکانی دیگر 
میشد. تنها انور سادات و ملک حسن 
پادشاه مراکش بودند که ازاو برادرانه 
و شاهانه استقبال کردند.. جیمی کارتر 
که سنگ حقوق بشر را به سینه میزد 
به او اجازه داد دربیمارستان نیویورک 
جمهوری  طرفداران  اما  شود  بستری 
جهل وجنون را آزاد گذاشت تا پشت 
دیوار اتاقی که درآن بستری بود فریاد 
مرگ برشاه بکشند. وسرانجام زمانی 
که کاخ سفید و دموکرات ها  تصمیم 
گرفتند شاه را درهواپیمای اختصاصی 
گذاشته و به خواست جمهوری اسالمی 
اورا به رژیم تهران تحویل دهندتوانست 
با همان هواپیما بکمک یکی دوتن از  
یارانی که داشت و با همت و پافشاری 
انور سادات  دوباره به  مصر باز گردد.

در مصر مجدداً مورد مداوا قرار گرفت  
و  مکزیک  در  او   جراحی  عمل  اما  
بعد در نیویورک شاید ازروی قصد و 
شایدهم از بخت بد به اعضای داخلی 
او آسیب وارد أورد و مرگ اورا  تسریع 
کرد. بعضی از پزشکان براین باوربودند 
که  شاه می توانست با سرطان ،حداقل 
کاخ  اما  بماند.  زنده  دیگر  چند سال 
سفید فقط می خواست  کاری را انجام 
دهد که به خواست رژیم اسالمی بود.

درفیلم »آریامهر« ساختة تلویزیون من 
وتو و فیلم »مرگ یک پادشاه«  ساختة 
بابک کلهر  صریحاً به مرگ زود رس 
شاه توسط عوامل آمریکایی اشاره شده 
است. روان این دو ایرانی ترین  پادشاه    

سرزمینمان  شاد وآرمیده باد.
واما رویداد ۲8 امرداد ، که هنوز هم 
برای   سلطنت   مخالفین  مایة  دست 
است  پادشاهی  رژیم  کردن  محکوم 
و آن را کودتا علیه حکومت مصدق 
آغاز  امرداد    ۲۵ روز  در  دانند  می 
شکست  با  آمریکا  کودتای  طرح  و 
 ۲8 تا   ۲۵ از  ازآن  پس  شد.  مواجه 
امرداد  درحقیقت کودتای طرفداران 
مصدق  علیه شاه به اجرا گذاشته شد 
و  شاه  امرداد   روز ۲8  درنهایت  که 
زاهدی  پیروز شدند. اردشیر زاهدی 
که خود در جریان این رویداد نقشی 
برعهده داشت در همان سالها خاطراتی 
نوشت که در اطالعات ماهانه و مجله 

خواندنیها چاپ شد. او می نویسد:
بود   وربع   8 ساعت  »درست    
طی   نزدیکانش  درجمع  پدرم  که 

چندکلمه ای  صدور فرمان نخست 
وهمه  داد   اطالع  وزیری  خودرا    
وپدرم  کردند   خوشوقتی  اظهار  
بایستی  اول   دروهلة  آنچه  گفت: 
عزل   فرمان  ابالغ  شود   انجام 
از  ومنظور من   دکتر مصدق است  
اعالم  نخست    ، جلسه  این  تشکیل 
ابالغ  فرمان  وبعد  فرمان شاهنشاه  
وچون  باشد   می  مصدق  دکتر   به 
اوضاع واحوال  فعلی نشان می دهد  
از  مصدق  دکتر  دارد   احتمال  که 
اجرای فرمان  سرپیچی کند، بایستی 
رویه ای اتخاذ نمود که  بدون فوت 
ازطرف   وبلوا  آشوب   وایجاد  وقت  
آنها، فرامین  شاهنشاه  بمرحلة اجرا  
آن  مذاکرات  این   نتیجة  درآید. 
شد  که فرمان عزل مصدق  مقارن 
ساعت  ۱۱ تا  ۱۱ ونیم  شب بوسیلة  
سرکار سرهنگ نصیری  به  خودش 

در منزل ابالغ گردد.
    اتخاذ این تصمیم  ازآن لحاظ بود 
که معموالً  روزهای شنبه  جلسة هیئت 
دولت  درمنزل دکتر مصدق  تشکیل 
وهوا گرم  تابستان  می گردید وچون 
تقریبًا  دولت   هیئت  اعضای   ، بود 
ازساعت  8 بعدازظهر  ببعد درمنزل  
مصدق اجتماع می کردند ومذاکرات  
ساعتی  سه  دو  الاقل  آنها   وگفتگوی 
بطول می انجامید  ومنظورما این بود 
که  هنگام ختم جلسه  هیئت دولت  
وزمانی که تمام وزراء  مصدق درمنزل  
او حضوردارند ، فرمان عزل بوی  ابالغ 
تا وزراء اوهم که  دربرابرقانون   شود 
وشاهنشاه  مسئول می باشند  از جریان 

امر  مستحضر گردند.«
تسلیم  بهنگام  نصیری  سرهنگ 
می  دستگیر  مصدق  به  شاه  فرمان 
ارتش  ستاد  مصدق   بفرمان  شودو 
ها  نظامی  بوسیله  تهران  خیابانهای  و 
طرفداران  سرانجام  شود.  می  اشغال 
روند.درهای  می  رادیو  بایستگاه  شاه 
رادیو قفل  است.حدود بیست دقیقه 
سرلشگر  و  افتد  می  براه  رادیو  بعد 
خودرا   رادیویی  نطق  اولین  زاهدی  
ایرادومردم را  ایران   خطاب به ملت 
باخودش   وهمکاری  واتفاق  اتحاد  به 
ورعایت  نظم وآرامش  دعوت می کند.

اردشیرزاهدی می نویسد:» پدرم قبل 
از هرکاری تلگرافی به پیشگاه  ملوکانه 
مبارکشان  وازحضور  کرد  مخابره 
را  وطن  به خاک  بازگشت  استدعای 
نخست  دو  و  پادشاه  دو  روان  نمود.« 

وزیر  ایران شادویادشان گرامی باد.
مرتضی پاریزی

یادداشت
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رضا شاه کبیر

چناب سرهنگ بهادری عزیز 
اعلیحضرت  دروصف  که  شعری 
به  اید   سروده  کبیر  رضاشاه 
آن  درگذشت  سالروز  مناسبت 
می  چاپ  دراینجا  رادمردبزرگ   

شود: 

کی توانددید ایران چون رضاشاه کبیر
مردمیدان، باصالبت درهمه کارش دلیر
آن زمان ایران ما  باخصم در پیکاربود
دشمنانش انگلیس وروس واستعماربود
انگلیس و  کشورایران  میان روسها 
دوراین اشغالگرها بود صدها کاسه لیس 
تابگردانند  هریک  سهم خودرا  سوی خود
دیگر ازایران وایرانی  نه نامی مانده بود

شاه شاهان  مردمیدان وطن
بود با دشمن  به جنگ تن به تن

برد بیرون کشورش را ازدهان اژدها
مملکت آزادگشت وکرد ایران رارها

هرکجا بودش خرابی زود آبادش نمود
ارتشی بس باتوان  باقدرتش برپانمود
این زمان  ایران به راه خویش  رفت
گامهایی راکه او برداشت کشور پیش رفت
راه شوسه، راه آهن، مدرسه هم دادگاه
براه شد  و  برقرار  اداری  سازمانهای 

مملکت  ازچنگ دزدان شد رها
ملک آبادان و کشور پربها

زن بدوران شهنشه زندگی ازسرگرفت
هم بکاِر خانه هم درکار بیرون جاگرفت
شدوزیرو هم وکیل وافسر وهم کارمند
 همچو مردان کارمی کردند شبهای بلند
شاه  ایران حکم داد، تحصیل  خارج الزمست
ازبرای پیشرفت مملکت تحصیل آنهاواجبست
دکتر ازبهر طبابت هم مهندس، خانه ساز

باسالمت ملتی  توفیق یابد ، بی نیاز
درشمارش ناید این  سردارایران آنچه کرد
ملتش را پیش بردباافتخاراندیشه کرد
بهشت در  اورا  ده  جایش  خدا  ای 
هیچ انسانی نُبد بهترازاو اندرسرشت   

داالس- سرهنگ بهادری

گریه کردم

با سالم  داستان نازنین نوشته آقای 
کنم  می  گیری  پی  هربار  را  هومان 
خودکشی  که  اخیر  شماره  دراین  و 
منیر  درآن ذکر شده بود واقعاً گریه 
کردم ودلم بر بدبختی و بدفرجامی او 
سوخت.  چون میدانم داستان حقیقی 
است  برای آمرزش روح منیر دعا می 

کنم.
از همه دست اندرکاران مجله آزادی 

و همچنین آقای هومان سپاسگزارم.
یافا- ابراهیمی- ماساچوست

نوه های بختیار

ما چندین نفر  هستیم که باهم تماس 
می  مهم  بنظر  که  ومطالبی  داریم 
رسد بوسیلة تلفن و تصویر  درمیان 
می گذاریم..... درهرحال  برای کوتاه 
زیاد  شماهم  وقت  که  مطلب  کردن 

گرفته نشود خواستة ما  ازشما عزیز 
برای  است  ممکن  اگر  که  است  این 
بفرمایید  راروشن  مطلب  این  ما 
درجشن تولد  ] آقای[ اردشیرزاهدی  
یا  پیش   هفته  چند   درحدود  که 
بیشتراز  چند هفته بود دو نوة بختیار  
است  ممکن  بودند.  کرده  شرکت 
ازشما  خواهش کنیم ] به ما بگوئید[  
یا  بودند  بختیار  تیمور  نوة   دو،  این 
شاهپور بختیار. لطفاً اگر ممکن است 
یا مصلحت هست جواب را درشمارة 

آیندة آزادی مطرح بفرمائید.
باعرض تشکر وموفقیت بیشتر برای 

شما دوست عزیز
 . ناشناس  دوستان  خدمت  باسالم 
کردید  می  معرفی  خودرا  بود  خوب 
امضاء  با  را  نامه  خواستید  می  وازما 
پاسخ  در  واما  کنیم.  چاپ  محفوظ  
درتولد  بگویم هیچکدام.   باید  شما 
آقای زاهدی که دراواخر مهرماه است  
واصوال  نداشت  شرکت  هیچکس 
شما  کاش  ای  نبود.  درکار  جشنی 

جواب می دادید که چه فرقی میکرد 
اگر نوه این بود یا آن بود.؟ فکر می 
کنم ما مسائل مهمتری درباره مملکت 
باهم  توانیم  می  که  داریم  خودمان 

مطرح کنیم.
بسیار   مهرشما  از  درهرحال  

سپاسگزارم.

ایام وحشت زای کرونا

نشینی ازاین خانه  ده  نجاتم  خداوندا 
وآسمانی زمین  غمگین  ایام  ازاین 
ازاین ویروس مرموز خطرناک کرونا
واین سردرگمی دلواپسی بی خانمانی
خداوندا کمک کن  برمن مسکین وتنها
دگر خسته شدم ازدلهره دل ناگرانی
 زهرسو میرسد  اخبار غمبار وغم انگیز
ناگهانی بیمارومرگ  دگر   زآهنگ 
جگرسوز زآماروزارقام  آید  بگوش   
ناتوانی و  انزوا  سرد  اوقات  دراین   
دلم تنگ است بهردیدن یاران و  خویشانم
زبانی هم  وهمدالِن  ُخسروان  برای  
شود روزی که براین شوربختی ها بخندیم؟
براین ایام وحشتناک وانفسای شیطانی
بپاخیزیدبپاس آنهمه نعمت دعا خوانیم
خداوندا  ببخشاگر گنه کردیم و نادانی
خداوندا مدد فرما وبرَکن این جدایی را
توازمادور فرما خود چنین  اوضاع بحرانی
االها بازکن  دروازه های رحمت خودرا

ما  سوی  آید  که 
کنون گیتی شده دربست عبد  این بال ناصر
بند زندانی شده دنیا قرنطینه اسیرو  
ناصر نظریان - نیویورک

انتخابات
اوضاع انتخابات درآمریکا بسیار درهم 
ریخته و گیج کننده است. ازدوستان 
آمریکایی ام که دربارة انتخابات می 
پرسم می گویند  هنوز تصمیم نگرفته 
گویند  می  دموکراتم  دوستان  اند. 
بایدن ثابت کرده است که از هوش 
وحواس خوبی برخوردار نیست ومسلما 
اگر انتخاب شود  معاون او همه کاره 
خواهدشد واوحتی نمی تواند  یک ترم 
را به پایان برساند. وجمهوری خواهان  
آقای  از  درهرصورت  گویند  می  هم 
ترامپ  پشتیبانی خواهند کرد. ایرانیان 
هم بیشتر طرفدار آقای ترامپ هستند 
به انید اینکه تکلیف ایران را یکسره 

کند. می خواستم نظر شمارا بدانم.
مجید -  خ کالیفرنیا.

دوست عزیز  اگر به امید یک دولت 
را  ایران  تکلیف  تا  باشیم  خارجی 
هرگز  شما  ونه  من  نه  کند   یکسره 

نخواهیم دید. هرکشور  را  آزاد  ایران 
خارجی  ایران را ضعیف دوست دارد 
و هرگز نمی خواهد ایران قوی باشد. 
این ملت ایران هستند که باید یکپارچه 
بپا خیزند و این رژیم را که درباتالق 
فساد   غرق شده است به عمق این 
باتالق بفرستند تا نفس کشیدن برایش 
انتخابات  درمورد  شود.  ممکن  غیر 
آمریکاهم  نظری ندارم فقط امیدوارم 
ملت آمریکا ورأی دهندگان  با تفکر 

و تعمق پای صندوق های آراء بروند.

جشن استقالل آمریکا

چهارم جوالی  سالروز استقالل آمریکا 
نوپای آمریکا  است.  روزی که ملت 
بدست  را  خود  مملکت  امور  زمام 
گرفت و دست انگلیس استعمارگر را  
اما  از  کشور خود کوتاه کرد.  ظاهراً 
هنوز شاهدیم که وقتی دموکرات ها در 
خیابانهای واشنگتن دی.سی.  تظاهراتی 
براه می اندازند همان شعارها و همان   
بنرها درخیابانهای لندن هم  خودنمایی 
حزب  اینکه  مثل  درست  کند.  می 
انگلستان  نشاندة  دست  دموکرات  
است و اهداف انگلیس را در آمریکا 
پیاده می کند. آیا ملت آمریکا این را 
میداند؟ چرا وقتی پرزیدنت ترامپ  از 
احترام گذاشتن به پرچم و  سرود ملی 
این کشور صحبت می کند دموکراتها 
اورا  نژادپرست می نامند. من نمیدانم  
می  حمایت  کجا  از  ها  برچسب  این 
شود ولی این را می دانم که حیوانات 
هم نسبت به ُکنام خود  تعصب دارند 
شود  نزدیک  آن  به  ای  غریبه  اگر  و 
واکنش نشان می دهند. در تظاهرات 
به  آمریکارا  پرچم  اخیر  آشوبگران  
تخریب  در  سعی  و  کشیدند  آتش 
با  اینها  فرق  داشتند.  تاریخی  بناهای 
حزب اللهی هاکه پرچم آمریکارا آتش 
بناهای  جا  همه  که  داعش  و  میزنند 

تاریخی را خراب می کند چیست؟
آمریکارا  استقالل  سالروز  درهرحال 
گویم  می  شادباش  آمریکا  ملت  به 
روزی  کشور  این  مردم  وامیدوارم 
کشور  از  خودرا  واقعی  استقالل 

انگلستان بدست بیاورند.
ج. فرامرزی- اروپا

اگر هرکس به پرچم وسرودملی خود 
است  نژادپرست  گذارد   می  احترام 
پس ما ایرانی ها دررژیم گذشته  بسیار  
نژادپرست بودیم و چه سعادتی است 
باشد.  نژادپرست  اینگونه   انسان  که 
تعاریفی که  از  بسیاری  دوست عزیز 

امروز در فرهنگ سیاسی  جا گرفته 
که  شده  نوشته  کسانی  توسط    اند 
عقاید چپگرایانه داشته اند و میدانیم 
که چپگراها  به جهان فکر می کنند 
نه به محدوده ای بنام وطن. بنابراین  به 

اینگونه تعاریف دل خوش نکنید.

شاهزادة  انگلستان

قتل   سپس  و  دستگیری  درجریان  
جفری اسپین  که فعال به خود کشی 
او  تعبیر می شود  نام شاهزادة انگلیس  
فرزند ملکه الیزابت  هم به میان آمده 
که ایشان هم از مشتریان جفری بوده 
اند و ازطریق او دختران کم سن وسال  
را که به خودفروشی روی آورده بودند   
مهمان می کردند تا از  فشارهای  حاکم 
بر کاخ سلطنتی انگلیس ساعتی فراغت 
واالحضرت  این  آیا   کنند.  حاصل 

انگلیسی هم   محاکمه خواهد شد؟
جواد- س.  غرب آمریکا
آقای  وهمدست   معشوقه  روزها  این 
جفری اسپین در نیو همشایر توسط اف 
بی آی  دستگیر شده و حتماً اکنون که 
این متن را می خوانید  محاکمه اش 
بپایان رسیده و محکومیتش مشخص 
شده است. اما  شاهزادة انگلیسی بنظر 
کافی  برایش  ریزی   آبرو  همان  من 
است. و زور قانون  ازاین بیشتر نیست.  

چرا آمریکا؟

بخاطر  ولی  هستم  اروپا  ساکن  من 
نوروزبه کالیفرنیا آمدم و متأسفانه فعاًل 
نمی توانم به خانه وزندگیم برگردم. 
بروی  خودرا  مرزهای  اروپا  اخیراً 
کشورهای دیگر بازکرده اما آمریکارا 
تا  احتماالً  و  قرارداده  قرمز  درلیست 
آخر سال جاری اجازه فرود هواپیماهای 
آمریکایی را دراروپا نخواهد داد.  چرا؟ 
مقاصد  فدای  باید  مردم  زندگی  آیا 

سیاسی شود؟
مریم سودی-  فعالً ساکن لوس آنجلس

شما تازه به این حقیقت پی برده اید 
که زندگی مردم فدای مقاصد سیاسی  
می شود. 4۲ سال پیش  زندگی یک 
ملت فدای مقاصد سیاسی یک آخوند  
قرون وسطایی و چند کشور استعمار 
گر شد که هنوز هم  بدبختی این ملت 
ادامه دارد.  خبرهایی که دربارة  نحوة 
حکومت کردن مالهابرایران  به دست 
ما می رسد  هر قصی القلبی را   غمگین 
باید همت  وناراحت می سازد. مردم 
کنند و خودرا ازچنگال این  ستمکاران 

درمورد   دهند.  نجات  تاریخ  بزرگ 
سفر از آمریکا به اروپا متأسفانه    فعال 
این   بزودی  مطمئناً   اما  است  چنین 
محدودیت برطرف خواهدشد. زیرا تا 
به حال دیده ایم که اروپا هنوز هم از 

آقای ترامپ حساب می برد.

انفجار بیمارستان

ازایران به من خبردادند که  بیمارستان 
شریعنی  منفجر شده و حدود 8۰ نفر 
از بیماران  بیگناه  دراین انفجار جان 
باخته اند. دولت گویا  گفته است  که 
ها    ازاتاق  دریکی  اکسیژن   کپسول  
منفجر شده و آتش سوزی مهیبی  در  
بیمارستان  ایجاد کرده است. و تنها 
یک نفر جان باخته است.  آیا شماهم 

خبری دارید که به ما اطالع دهید؟
ع- گ. کالیفرنیا

آنچه ما می دانیم  این است که: علی 
درباره  تهران،  دادستان  القاصی مهر، 
در  انفجار  و  وقوع آتش سوزی  دلیل 
منجر  که  تهران  اطهر  سینا  کلینیک 
به کشته شدن ۱۹ نفر شد، گفت که 
غیرعمدی  از  حاکی  اولیه  »بررسی 
تهران  است.«دادستان  حادثه  بودن 
گفت که در تحقیقات از افراد مطلع 
»مشخص شد حادثه به علت اتصال 
سیم برق و انفجار کپسول های گاز و 
اکسیژن بوده که موجب آتش سوزی 

در داخل ساختمان شده است«.
میان  در  پرستار  و  پزشک  هفده 
بسی  جای  که  هستند  جان باختگان 

تأسف است.

حق اشتراک یکسال مجله آزادی 
شرح  به  مختلف  کشورهای  برای  

زیراست:
آمریکا                                 50    دالر
کانادا          ۱00 دالر
اروپا          ۱50 دالر
خاورمیانه         ۱۶0 دالر
استرالیا         ۱80 دالر

پست  با  مشترکین  برای  نشریه    
سریع ارسال می شود.

حق اشتراک برای یکسال پیشاپیش 
و  حمایت   از  شود  می  دریافت 

همراهیتان سپاسگزاریم.
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است  نوشته  خود  گزارش  پایان  در 
که با منقضی شدن تحریم تسلیحاتی، 
ایران قاعدتا می تواند از چین و روسیه 
کند.  دریافت  “متعارف”  سالح های 
که  است  داده  هشدار  پنتاگون  اما 
سیستم های  می تواند  هم چنین  ایران 
تسلیحاتی پیشرفته ای را بخرد که خود 

قادر به دستیابی به آن ها نیست .

داکا چیست؟

بخش انگلیسی صدای آمریکاـ  دولت 
اوباما در ماه ژوئن ۲۰۱۲ یک فرمان 
اجرایی را تحت عنوان »اقدام تاخیری 
کودکی«  دوران  ورودی  های  برای 
این  کرد.  صادر  »داکا«  به  موسوم 
که  گرفت  صورت  آن  از  پس  اقدام 
کنگره پس از چند بار تالش نتوانست 
»قانون توسعه، تسهیل، و تحصیل برای 
خردساالن خارجی« موسوم به »دریم« 
جوانانی  از  کند.  تصویب  )رویا( را 
دریم«  »قانون  و  »داکا«  مشمول  که 
»دریمرز«  عنوان  به  اغلب  شوند  می 

)رویا پردازان( اسم می برند.
مهاجران  بعضی  اجرایی  فرمان  آن 
را  اقامت  مدرک  بدون  و  غیرقانونی 
که پیش از شانزده سالگی و پیش از 
از  شدند  آمریکا  وارد   ۲۰۰۷ ژوئن 
بازگردانده شدن به کشور مبدا مستثنی 
می کند و به آنها اجازه می دهد مجوز 
کار دو ساله قابل تمدید دریافت کنند.

افراد واجد شرایط باید به طور مداوم از 
سال ۲۰۰۷ در ایاالت متحده زندگی 

کرده باشند.
کرده  نام  ثبت  مدرسه  در  باید  آنها 
باشند، دبیرستان یا معادل آن را تکمیل 
کرده باشند، و یا با افتخار خدمت زیر 

پرچم را به پایان رسانده باشند.
جرایم  ارتکاب  به  نباید  افراد  این 
سنگین محکوم شده یا تهدیدی برای 

امنیت ملی آمریکا محسوب شوند.
»داکا« در نوامبر ۲۰۱4 گسترش پیدا 
کرد و مهاجران غیرقانونی که پیش از 
سال ۲۰۱۰ وارد ایاالت متحده شده 
همچنین  برگرفت.  در  هم  را  بودند 
شرط محدودیت سنی، یعنی زیر ۳۱ 

ساله بودن متقاضیان، نیز حذف شد.
سپتامبر  در  ترامپ  پرزیدنت  دولت 
۲۰۱۷ برنامه »داکا« را لغو کرد. اما 
»دیوان عالی ایاالت متحده« در تاریخ 
۱8 ژوئن حکم کرد که دولت پرزیدنت 
ترامپ نمی تواند برنامه »داکا« را لغو 
کند. این برنامه از دست کم ۶۵۰ هزار 
مهاجر بدون مدرک اقامت که در سن 

کودکی به ایاالت متحده آورده شدند 
کشور  به  شدن  بازگردانده  برابر  در 

مبدا حفاظت می کند.
دیوان عالی آمریکا روز جمعه ۷ تیر 
با شنیدن استدالل های دولت ترامپ 
برای کنار گذاشتن برنامه مهاجرتی 
موسوم به »داکا« که در دولت اوباما 

به اجرا در آمده بود، موافقت کرد.
است  قرار  آمریکا  عالی  دیوان 
و  بشنود  را  ترامپ  دولت  نظرات 
تصمیم بگیرد که آیا به طور قانونی 
تصمیم به کنار گذاشتن برنامه داکا 

گرفته است یا خیر.
حدود  حاضر  حال  در  داکا  برنامه 
در  که  مهاجرانی  از  نفر  ۷۰۰هزار 
به  غیرقانونی  طور  به  کودکی  زمان 
آمریکا آورده شده اند را در مقابل 
کند.  می  حفظ  آمریکا،  از  اخراج 
و  هستند  جوان  اکنون  آنها  بیشتر 
برنامه  اند.  آمده  التین  آمریکای  از 
داکا همچنین به آنها امکان دریافت 
مجوز کار می دهد، اما مسیر دریافت 
شهروندی آمریکا را فراهم نمی کند.

اصلی  موارد  از  یکی  برنامه  این  لغو 
مهاجرتی  سختگیرانه  های  سیاست 
شده  توصیف  ترامپ  دونالد  دولت 

است.
از  شماری  شکایت  از  پس  و  پیشتر 
ایالت های آمریکا از جمله کالیفرنیا 
فدرال  دولت  علیه  نیویورک  و 
داده  رای  فدرال  قاضی  آمریکا، سه 
پایان  باید  ترامپ  دولت  که  بودند 
دادن به برنامه داکا را متوقف کند. 
حاال دیوان عالی آمریکا که باالترین 
و عمدتا قضات  است  قضایی  مرجع 
دارند،  حضور  آن  در  کار  محافظه 
دولت  های  استدالل  است  قرار 

ترامپ را بشنود.

ازدواج دختر سلیمانی

رادیو فرانسه- رسانه ها و شبکه های 
زینب  ازدواج  از  ایران  در  اجتماعی 
سلیمانی،  قاسم  دختر  سلیمانی، 
سپاه  قدس  نیروی  پیشین  فرمانده 
پاسداران، با رضا هاشم صفی الدین، 
معاون  صفی الدین،  هاشم  پسر 
لبنان، خبر داده اند  اجرایی حزب اهلل 
حسن  از  پس  را  او  خیلی ها  که 
اهلل  حزب  مقام  ترین  مهم  نصراهلل 

لبنان می دانند.
سردار  دختر  زینب،  ازدواج 
سیدهاشم  پسر  با  سلیمانی  قاسم 
صفی الدین، این مقام ارشد حزب اهلل 

خواهر  مغنیه،  زینب  که  بود  خبری 
پیشین  فرماندهان  از  مغنیه  عماد 
زینب  کرد.  اعالم  را  آن  اهلل   حزب 
و  سلیمانی  زینب  از  تصویری  مغنبه 
معاون  فرزند  صفی الدین  سیدرضا 
صفحه  رادر  لبنان  حزب اهلل  اجرایی 
اینستاگرام خود به اشتراک گذاشت 
که نشان قلب و عشق داشت. بر این 
اساس، به نظر می رسد دختر سردار 
قاسم سلیمانی با پسر معاون اجرایی 

حزب اهلل لبنان ازدواج کرده است.

انفجار درتأسیسات اتمی اراک

سخنگوی  کمالوندی،  RFI-بهروز 
خبر  ایران،  اتمی  انرژی  سازمان 
پنجشنبه  امروز  بامداد  که  داد 
دوازدهم تیر ماه حادثه ای در یکی 
احداث  دست  در  ساختمان های  از 
بی  داده  روی  نطنز  اتمی  تأسیسات 

آنکه تلفات جانی به بار آورد.
دربارة  توضیحی  کمالوندی  بهروز 
است.  نداده  حادثه  این  ماهیت 
به  امروز  حادثة  که  است  گفته  او 
تأسیسات اتمی نطنز و فعالیت های 

نیاورده  وارد  لطمه ای  آن  جاری 
است و خطر آلودگی منطقه را تهدید 

نمی کند.
تأسیسات زیر زمینی نطنز مهمترین 
جمهوری  اورانیوم  غنی سازی  مرکز 
اسالمی ایران و کانون مشاجرات این 
انرژی  بین المللی  آژانس  با  کشور 
گذشته  اکتبر  در  است.  بوده  اتمی 
این  بازرسی  از  مانع  تهران  مقامات 
آژانس  بازرسان  سوی  از  تأسیسات 

بین المللی انرژی اتمی شدند.
اسالمی  جمهوری  این،  بر  افزون 
که  بود  نکرده  اعالم  تاکنون  ایران 
سرگرم احداث ساختمانی جدید در 
تأسیسات نطنز است. با این حال، این 
اخیر  هفتة  “حادثه” طی یک  دومین 
در تأسیسات اتمی و نظامی ایران به 
شمار می رود. هفتة گذشته انفجاری 
پارچین  نظامی  تأسیسات  در  مهیب 
جمهوری  مقامات  که  داد  روی 
عنوان  به  نیز  آن  از  ایران  اسالمی 
نشست  نتیجة  در  که  “حادثه” ای 

گاز به وجود آمد، یاد کردند.
تصاویر  به  استناد  با  اسرائیلی  منابع 
را  پارچین”  “حادثة  ماهواره ای 
موشک های  زیرزمینی  انبار  انفجار 

جمهوری اسالمی ایران خواندند.   

پس از خروج آمریکا از برجام، ایران 
این  به  نسبت  را  خود  تعهدات  نیز 
به طوری  داد  تدریجًا کاهش  توافق 
این  شدة  غنی  اورانیوم  ذخیرة  که 
برجام  در  تعیین شده  از حد  کشور 

بمراتب فراتر رفته است.
جمهوری  آمریکا  و  اسرائیل 
می کنند  متهم  را  ایران  اسالمی 
برای  را  خود  اتمی  فعالیت های  که 
دستیابی به سالح اتمی از سر گرفته 
است و آماده اند ولو با اتخاذ تدابیر 
سالح  به  تهران  دستیابی  از  نظامی 

اتمی جلوگیری کنند.

                             دردنیای سیاست چه می گذرد
      

آمریکا  پیشنهادی  قطعنامة 
ناامحدود  تمدید   برای 

تحریم تسلیحاتی ایران

خبرگزاری بلومبرگ به نقل از منابع 
ایاالت  که  است  نوشته  دیپلماتیک 
متحده آمریکا پیش نویس قطعنامه ای 
را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه 
داده که در آن خواستار ادامه تحریم 
تسلیحاتی ایران به شکل نامحدود شده 

است.
بنابر نسخه ای از این پیش نویس که به 
دست بلومبرگ رسیده است، آمریکا 
از همه کشورها می خواهد از فروش و 
انتقال مستقیم یا غیرمستقیم تسلیحات 
به ایران و از ایران به کشورهای دیگر 
کمیته  آنکه  مگر  کنند،  خودداری 
روز   ۳۰ را  اقدام  این  امنیت  شورای 
قبل از آن و به طور موردی تایید کرده 

باشد.
تحریم تسلیحاتی ایران بر اساس برجام 
)۲۰۲۰( ادامه  جاری  سال  اکتبر  تا 
مخالفت  موارد  از  یکی  این  و  دارد 
شدید دولت آمریکا با توافق هسته ای 
ایران  میان   ۲۰۱۵ سال  که  است 
دولت های  آمد.  دست  گروه ۵+۱ به 
با  رابطه  در  آلمان  و  بریتانیا  فرانسه، 
ادامه تحریم تسلیحاتی ایران پیشنهاد 
کمتر سختگیرانه ای داده اند و خواستار 
دیگر  سال  سه  تا  تحریم ها  تمدید 
شده اند. چین و روسیه از مخالفان طرح 

پیشنهادی آمریکا هستند.
بلومبرگ در این گزارش نوشته است 
دیروز  متحده  ایاالت  پیشنهاد  که 
پس  و  ژوئن(   ۲۲( تیر  دوم  دوشنبه 
از آن ارائه شد که روسیه و چین، دو 
عضو دائمی دیگر شورای امنیت )دارای 
حق وتو( پیشاپیش اعالم کردند که از 
تمدید تحریم تسلیحاتی ایران حمایت 
ترامپ،  دونالد  آن ها  زیرا  نمی کنند، 
مقصر  را  آمریکا  جمهوری  رئیس 
می دانند که به طور یکجانبه از توافق 

هسته ای خارج شده است.
سر  بر  مناقشه  صحنه  امنیت  شورای 
همین  بر  ایرانبنا  تسلیحاتی  تحریم 

دارند که  انتظار  دیپلمات ها  گزارش، 
پیرامون  بسیاری  جدل  و  مذاکرات 
پیش نویس قطعنامه مورد نظر آمریکا 
امنیت  شورای  در  آینده  ماه  چند  در 
سازمان ملل در بگیرد. ایاالت متحده 
تهدید کرده است که در صورت عدم 
تحریم  تمدید  پیشبرد  در  موفقیت 
نامحدود،  شکل  به  ایران  تسلیحاتی 
تحریم ها  بازگرداندن  »سازوکار 
)مکانیسم ماشه( در توافق هسته ای را 
به کار خواهد گرفت و در این صورت 
علیه  ملل  سازمان  تحریم های  کلیه 

ایران دوباره اعمال خواهد شد.«
منابع دیپلماتیک به بلومبرگ گفته اند، 
مذاکرات  تیر  چهارم  چهارشنبه  فردا 
امنیت  شورای  در  قطعنامه  به  مربوط 
اوایل ماه جاری  آغاز خواهد شد. در 
سفیر  کرافت،  کلی  ژوئن،  میالدی 
آمریکا در سازمان ملل، به خبرنگاران 

گفته بود که پیش نویس این قطعنامه 

نزدیک  متحدان  اختیار  در  پیشاپیش 
به  و  شده  گذاشته  روسیه  و  آمریکا 
زودی در اختیار سایر اعضای شورای 

امنیت نیز قرار می گیرد.
قطعنامه  پیش نویس  در  آمریکا 
پیشنهادی خود به جدیدترین گزارش 
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، 
که  این  بر  مبنی  است  کرده  استناد 
پهپادی به  و  موشکی  حمالت  منشاء 

سعودی  عربستان  نفتی  تاسیسات 
بوده  ۲۰۱۹ ایران  سال  در  )آرامکو( 

است.
بر  آمریکا  قطعنامه  پیش نویس  در 
حمالت  این  خطر  از  شدید  “نگرانی 
تردد  آزادی  جهانی،  انرژی  منابع  به 
کشتی ها در منطقه، ایمنی افراد شاغل 
نقل  و  حمل  و  انرژی  بخش های  در 
دریایی و محیط زیست” تاکید شده و 
از ایران به عنوان “تهدیدی برای صلح 
و امنیت بین المللی” نام برده شده است.

به دنبال اعالم این خبر از سوی سازمان 
ملل که منشاء حمله به تاسیسات نفتی 
جمهوری  است،  بوده  ایران  آرامکو 
گفت،  اتهام  این  رد  ضمن  اسالمی 
سازمان ملل “فاقد ظرفیت، تخصص و 
دانش الزم برای انجام چنین تحقیقات 

پیچیده و حساسی است.”
رد هرگونه مذاکره با آمریکا و ادامه 

سیاست های منطقه ای خبرگزاری فارس

روز دوشنبه ۲۲ ژوئن به نقل از حسین 
خامنه ای  علی  نظامی  مشاور  دهقان، 
نوشت که جمهوری اسالمی “هرگونه 
سامانه های  خصوص  در  مذاکره 
موشکی را رد” می کند و “سیاست های 
ادامه  را  خود  تاکنونی  منطقه ای” 

می دهد.
که  است  گفته  الجزیره  شبکه  به  او 
بلکه  نیست،  ترامپ رئیس جمهور 

تحرکی  گونه  هر  و  است  “مجرم” 
سوی  از  فارس  خلیج  آب های  در 
آمریکا علیه ایران با “پاسخ همه جانبه” 
مواجه خواهد شد. مشاور نظامی رهبر 
جمهوری اسالمی، در رابطه با عربستان 
نیز گفته است که ایران آماده گفت وگو 

با عربستان بدون پیش شرط است.
این تنها آمریکا نیست که نگران ادامه 
سیاست های منطقه ای ایران است. سه 
کشور فرانسه، آلمان و بریتانیا نیز جمعه 
گذشته ۳۰ خرداد طی مذاکراتی در 
برلین بیانیه ای صادر کردند که در آن 
شدن  برداشته  از  نگرانی  ابراز  ضمن 
در  ایران  علیه  تسلیحاتی  تحریم های 
تا  ادامه تحریم ها  اکتبر، خواستار  ماه 
سال ۲۰۲۳ شدند. این سه همچنین 
تاکید کردند که به توافق برجام پایبند 

هستند.
شدید  واکنش  با  بیانیه  این  صدور 
محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، 

را  کشور  سه  این  ظریف  شد.  روبرو 
متهم به تسلیم در برابر فشار آمریکا 
کرد. روزنامه حکومتی کیهان قدمی از 
این جلوتر گذاشت و خواستار خروج 

ایران از NPT شد.
مرحله  مرحله  به  شدن  برداشته 
قطعنامه  در  تسلیحاتی  تحریم های 
ملل  سازمان  امنیت  شورای   ۲۲۳۱
بلومبرگ  متحد گنجانده شده است. 

دردنیای سیاست چه می گذرد

زینب سلیمانی
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۲ مقاله ازدکتر کاظم ودیعی - پاریس

روسیة پوتین

که  پوتین   روسیة  مثل   درکشوری 
در  را  نواحی  همیشه  مرکزی   قدرت 
ویروس  دارد،  خود  مدیریت  قبضة  
کورونا کرملین را  مجبور کرد  تا استان 
ها ومناطق  ، قدری به ابتکار وبیشتر 
به اختیار روند. پوتین از خانه نشینی  
حرف نمی زند. اما آن را  ایام بیکاری 

می نامد.
بیش  که  آمریکائی   با  درمقایسه 
داده  تلفات  تن  هزار  ازیکصد 
متوفی   ۳۵4۱ رقم  است)۲۶/۵/۲۰( 
مهم جلوه  تاریخ  همان  به  درروسیه  
درازای   به  کشوری   زیرا  ندارد.  ای 
درست  وُستُک  والدی  تا  کالینگراد  
درمسیری است  پُر فاصله  از مناطق 
که  مسکو   اما  شهری.  پرجمعیت 
جمعیتی کالن دارد  بیشترین تلفات 
را داشته است. پس مسئله این است  
که طی ۲۰ سال  اخیر ایاالت ومناطق  
هرگز دراخذ تصمیمات  کرملین مورد 
اعتماد نبوده اند  واینک» عدو سبب 
خیر شده است« وبرای پوتین  سپردن 
بخشی  ازقدرت به دیگری  ناخوشایند 

است. 
به استناد  تا تیانا استانووایا وابسته به  
بار   این  مجلة سیاسی   تفکر  مرکز  
مدیران نواحی  چنان رفتار می کنند  
اختیارات  و  برنجد  رئیس  مبادا   که 
رؤسای نواحی را  بر شاخ شدن  دربرابر 
قدرت  والدیمیر  ابد مدت ، حمل کند.
برای  است   ای  تجربه  حال   درعین 
سنجیدن  استعداد  نواحی  دررفتن به 

دموکراسی محلی وملی.
این پدیده یعنی اعتیاد  به دستورازباال 
اندیش  نزد مردمان  کشورهای کهن 
باستانی، بدان  به زندانی ابدی میماند  
را  به آزادی  به رهایی ورفتن  باور  که 

درخود مرده حس می کند.
درعین حال  رؤسای  محلی درروسیه  
اختیارات  تازه ای دریافت  نکرده اند 

وتنها به مسئولیتی تازه رفته اند. اما اگر  
پوتین اختیار نداد  وبر مسئولیتها افزود 
بعضی از مدیران منطقه ای  از جمله در 
مسکو  به قدرت گیری  بیشتر  با ارائة 
نتایج  بهتر رفته اند. بعضی دیگر  نیز 

درانتظار  توضیح بیشترند.
وقتی پوتین  حرف ازاین می زند  که 
توانند  کارخانه های استراتژیک  می 
مفتوح باشند  وبکار خود ادامه دهند، 

این یک دستور  سراسری است.
نمی دهداما مسئولیت  اختیار  پوتین 
 ۵۹ محبوبیت   در  وهنوز  دهد.  می 

درصدی است..
حسرت   در  ازسران  بسیاری   درغرب 
این رقم اند. چرا؟ مردم روسیه  امنیت 
طلب اند تادرسایة  آن به آزادی برسند. 
اما مردم اروپای غربی  آزادی طلب اند 

تادرسایة آن  به امنیت برسند.
قدرت عمودی شکناست. قدرت افقی  
دوام دارد. قدرت فردی  انزوا از مردم را 
پیش رو دارد. شجاعت  درقدرت فردی  
به دیکتاتوری وامنیت ظاهری می رود. 
دراین حال اگر  برود، دیگری  باهمان 
مشیّت  آنقدرباید پاسخگوی  اعتیاد 
مردم  به آن یکی  یک دانه باشند. گره 

کور  ویروس سیاسی.
نرفت.  دموکراسی  به  روسیه   انقالب 
ورفت  کرد  شکنی  بت  خروشچف  
به بت شدن. گورباچف  جایزة نوبل 
خودرا  ازغرب گرفت . روسها راه براو 
بستند زیرا امنیت  ازباالرا  مردم دنبال 
کردندوپوتین  فرزند این خواست  ملی 

شد. اما بفرسودگی می رود.

چیِن شی

ویروس کورونا از چین  آغازشد ولطمه 
اما  نزد.  چین  سیاسی   قدرت  به  ای 
هنگ کنگ  به استقالل طلبی  خود  

پروبال  گشوده است.
ارکان   ودیگر  چین   مردمی  مجمع 
سیاسی، قوباً  معتقدند هنگ کنگ  در 

معرض  یک سلسله تبلیغات  واعمال 
نفوذها  ازسوی بیگانگان  قرار گرفته 
است که موضع رقیبی مثل آمریکای 

ترامپ  گوشه ای ازآن می باشد.
ملی   ای   بااراده  چین   دولت  اینکه 
تحمل جداسری  هنگ کنگ  را نکند  
شک درآن نیست. اما چرا؟ زیرا هنگ 
کنگ  را انگلستان به عهد استعمار  
پایگاه تجارتی - نظامی کرد  وحاکم 
تا همین  چندسال پیش   انگلستان  
بود  انگلستان   بنام  در هنگ کنگ  
جوانان  امروز  راند.  می  حکم  وبرآن 
هنگ کنگ  نمی خواهند قبول کنند  
که چین کمونیست  این هنگ کنگ  
ازچنگ  سرزمین  این  باقی  مثل   را 

استعماردرآورده  است  چرا؟
زیرا استعمار  انگلستان  با هنگ کنگ 
همان کرد  که بااسترالیا وکانادا وهند 
و کلیه  سرزمینهای  مستعمراتی کرد 
و به مدد  کاشتن بذر  زبان انگلیسی  
فرهنگ  که  نشد   وهرگز  وتجارت  

بومی دراین نقاط  دراعتال باشد.
چینی-  ایالت  یک  هرگز   شما  آیا 
هندی را درجواربریتانیای کبیر شنیده  
یا خوانده اید؟ دراین حال چرا  دهها 
عضو  وجزیره   وسرزمین  کشور 
کامنولث داریم وهنوز که هنوز است  
درکانادا  انگلیس   پادشاه  نمایندة 
ودستگاهی  عنوانی  وغیره  واسترالیا  

بنام  آن کشوردارند.
اما غرب اروپا وآمریکای ترامپ  دلشان 
برای مردم  هنگ کنگ نمی سوزد. آنها 
نگران  چین هستند که مبادا  به اولین 

قدرت جهانی  برسد.
پکن محال است  وا دهد. زیرا هنگ 
چین  مألوف  ازوطن   ای  تکه  کنگ  
کوشید  غرب  دراز   سالهای  است. 
تبت را ازچین جدا کند. وداالئی الما 
را برکشاند. چین ایستاد . غرب پس 
چین   مردم  بنفع  الما   داالیی  کشید. 
شدن  دست  وآلت  فعالیت  از  دست 

برداشت. درسی بزرگ.
ساده لوحان ، چین را درست نمی بینند  

وسرمایه داری  نوع چینی را  درسایة 
کار  وسنن چین نوعی کمونیسم می 

پندارند.
به  تغییرش  یابد   نظام چین  خوب 
دست مردمش  است. خشونت پلیس  
پکن  با تظاهرکنندگان معقول نیست. 
چیان   مستعمره  بسود  همکاری  اما 
هنگ  به  هروقت  است.  هم گمراهی 
کنگ  فکر می کنید  به داستان فرقة 
رجوع  آذربایجان   وتجزیة  دموکرات  
کنید. درکتبی که  مثل کتاب  جمیل  
حسنلی  مستند باشد  به اسناد  عهد 
)ترجمة  باقراُف  وحکومت  استالین 
منصور  همامی، نشر  نی ۱۳8۳ تهران(

هنگ  ایالت   ومردم  جوانان   اینکه 
کنگ  درجستجوی راهی  برای  نرم 
تحسین  باشند   پکن  نظام   کردن 
مبارزه   دراین  اینکه  اما  است  برانگیز 
خصومت فعلی  وهمه جانبه  آمریکای 
ترامپ  را  به حساب نگیرند  شبهه 

برانگیز است.
به  بازارها  درتسخیر  همیشه   غرب 
سالح مردم  فریب حقوق بشر  متوسل 
بشر   حقوق  آیا  اما  شود.  ومی  شده 
دخالت غرب را  دراموری که  بااستقالل  
وتمامیت ارضی دیگران  دررابطه است  

را توصیه می کند.
 رسانه های غرب  دراین ایام  درتشویق  
چرا  اند   کنگ  هنگ  عصبی   مردم 
این  رسانه ها از اشغال  گری ها نمی 

نویسند؟ 
هنگ  مردم  مبارزه  کرد   آرزو  باید 
کنگ  سراسری  وروی به داخل باشد 
غرب  دَول  تمایالت   درراستای  ونه 
جهت   در  که  شعارهایی  دیگران.  یا 
استقالل هنگ کنگ  سرزبان هاست  
روی درتجزیه طلبی دارد. پکن با چنگ 
ودندان  مقابله خواهد کرد  وکشته هارا 

نمی شمرد.
وژاپن   چین  یعنی  دور  شرق   مردم 
ازدوردست  وجنوبی   شمالی   وکره 
تاریخ  هدف توسعه طلبی  واستعمار 
روسیه وژاپن  وکل غرب بوده اند. اما 

منصفانه   بصورتی  آنها   تاریخ  شرح 
بهرحال  نیست.  غرب  های  دررسانه 
چین  به دوسه انقالب  دست نزد  تاراه 
برای دخالتهای  استعمار جدید  غرب 

باز کند.
از   قبل  چین  که  نکنیم   فراموش 
هرچیز یک بازار است  واروپای متحد  
خودرا   های  مندی  گله  اکنون   هم 
ازآمریکای ترامپ،   با نزدیک شدن به 

چین  جبران می کند.
هم اکنون شاهدیم  که نسل تازه ای  
از جوانان چین  وفرانسه  در بنیادهایی  
مختلط  در کار آموزش هایی هستند  
در مدیریت ها  تادرآینده  منتهی به  
تفاهمات چین  و فرانسه بشود)فیگارو 
۲۷/۵/۲۰گزارش  تحقیقات  قرارداد 
فارغ  جشن  شرح  همراه     )۲۰۱۳
درک  سالم   راه  امسال.  التحصیالن  

یکدیگراست ونه نفی همدیگر.
ازمردم جهان   برای ما وبسیاری  چین 
کشور ناشناخته ای است.  اما  آن چین 
که ما می شناسیم ودررسانه ها  ازآن 
حرف بمیان است کشوری است  که 
آمریکا  آن را درمخیلة  مردمان ساخته 

است زیرا رقیب آمریکاست.
موفقی  نمونه  وچین   فرانسه  بنیاد 
است  تادرآن به مدد  بحث های علمی 
وعقالنی  به دورازرقابت های مسموم  
به روشن بینی های  سیاسی برسند. 
نظیرآن  همه جا هست. من مخصوصَا  
را  اول   دوره  التحصیالن  فارغ  عکس 
فارغ  که  بداند   خواننده  تا  آورم  می 
التحصیالن   آن ازجمله  نخست وزیر و 

وزیرفرهنگ فعلی فرانسه  اند.
دوگل  دوم  جهانی   جنگ  بعدازختم 
گفت چین وجوددارد . نفی آن شدنی 

نیست. این سیاست ادامه دارد.
قبل از  انقالب اسالمی ، ایران پادشاهی  
باروسیه  روابط   کردن  بعدازعادی 
شوروی  متوجه  اعمال همین  اقدام 

اساسی با چین شد.

ظهور انقالب  مهلت به تحقق آن نداد  
انقالب  همان سیاست گسترش   اما 
همه جانبة  روابط با چین را  را ادامه 

داد.
پس آنها  که منکر همه چیز  چین 
هستند تحت تأثیر  تبلیغات یکسویة  
ازخواب نقار  بسود رقیب  چین  آب 
درهاون می کوبند. بشریت یکی است. 
همه محتاج هم هستیم. اشغال موقوف.

آمریکای ترامپ وانتخابات

مبارزات  مانع  جهانگیر   ویروس   
است.  نشده  آمریکا  در  انتخاباتی  
نامزدی  پرزیدنت ترامپ  بقوت خود 

باقی است. 
اما آن آمریکایی  که قبل از  ویروس ، 
پرزیدنت ترامپ  به اقتصادش  بسیار 

می بالید فعال وجود ندارد وبجای آن 

ویروس  های  شمارقربانی  رفتن  شبح 
به باالتراز  یکصدهزار نفر  اذهان  رأی 

دهنده هارا  بخود مشغول می دارد.
به   ، یورش  درسیمای  ها  مهاجرت 
مهاجر  مزدان  روز  ولی  مهاررفت 
با  کار-  سیاه  بازار   - غیرقانونی 

کارگزاران رسمی  دررقابت اند.
 درسیاست خارجی  بنظر می رسد  که 
توپ وتشرها  نم کشید. مذاکرات با 
خبری  نرسید.  ثمر  به  شمالی  کرة 
از  پس نشینی کین وصلح با آمریکا  

بگوش ها نمی رسد.
روابط آمریکا  با دولت های اروپائی  در
پایائی های  ۶۰ سال گذشته نیست. 
نه  ترامپ   وآقای  افتاده   ازنفس  ناتو 
از یونسکو راضی است ونه از سازمان  
بهداشت جهانی ونه از سازمان ملل ونه 

از اتحادیه اروپا.
برجام  به کنرشد  وتحریمات علیه 

بذر  برد  ولی  فقر  به  را  ایران   ، ایران 
مقاومت  های سنتی - تاریخِی  ایران  

رادربرابر  خارجی  بکاشت.
فارس  درخلیج  بازی   تیروترقه 
معهذا   رسید  اتمام  به  ازهردوطرف 
دربازار  نفت   فروش  از  محروم  ایران 
جهانی  هنوز قادراست  به ونزوئال نفت 

صادرکند.
قراردادبازار تجارت جهانی  منهی به 
کسر  تجارت  جهانی شدوطرح اقلیم 

خشکید. .
ترامپ اینک  درفکر نفی قرارداد  منع 
ولی است.  اتمی  سالح  گسترش  

اولویت با  جبران هجوم کورونااست.
دبرابر  او رقیبی نه تروتازه ، نه جوان  
ودینامیک، بلکه مردی  مجرّب است 
به نام  بایدن  که کمی خبط و بسیاری 
باوردارد   وترامپ  دراوست.  احتیاط  
براینکه قادراست  اورا یک لقمه کند.

 make America Great  آن شعار
Again  دیگر رأی دهنده  را مجذوب 
نمی کند. مردم به سبب  کورونا شاهد  
ورشکستگی ها  درقشر کسبه خرده 
پا،  و بی رشدی  یا توقف کمپانی های  

بزرگ  استخوان دار ند.
این است که ترامپ  به مشاورقدیمی 

خود  استفن بنن  نیاز دارد.
وزیر  وپومپئو   بنن،   ، ترامپ  ومثلث 
خطرناک  خیز   « شعار  به  خارجه  
رئیس  انتخابات  دردوردوم  چین«   

جمهوری  تکیه خواهند کرد  

ه9 ح ماره ۱۱۷ صف صفحه8   آزادی- ش
 ۱۱۷

اره 
شم ی- 

زاد
   آ

۱- مشغله ها نزد قدرت ها  

۲- بحران آمریکا: ریشه های درونی 
* غرب همیشه  درتسخیر بازارها به سالح مردم  فریب حقوق بشر  

متوسل شده ومی شود.

حرکت روشنگری چین  واروپا- فارغ التحصیالن  دورة اول  بنیاد فرانسه وچین



ه11 ح ماره ۱۲۵ صف صفحه10   آزادی- ش
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ه ۵
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زاد
   آ

صفحه10
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شم ی- 

زاد
   آ

ه11 ح ماره ۱۱۷ صف    آزادی- ش

۲- بحران آمریکا- ریشه های درونی
*اگر این تبعیضات  راه حل  خودرا پیدا نکنند  بی شک چپ  روشنفکر  هویت طلب ، ازآن  اهرمی 

برای  جنایات بیشتر خواهد ساخت.
 *وقتی بود  انگلستان همه جا بود. امروز معلوم نیست کجاست؟

چهل میلیون  بیکار، بیش از ۱۱۰۰۰۰ 
اعتراض  ساهان،  ومیر، شورش  مرگ 
ُغّرس   ترامپ  سابق  دفاع  وزیر 
دموکرات ها، مسلح شدن نژادپرستان، 
نفرت  با چین،  به چنگ سرد  تهدید 
به  انجیل  جمهور  رئیس  وتهدیدات 

دست.
چنین  در  هرگز   ترامپ   آمریکای 
از   وهیچیک  بود.  نغلتیده  در  مصائب 
آینده نگران  این بحران را  پیش بینی  
نکردند و تصور آن هم محال  می نمود.
در  همه  گفت:  روزی  پرزیدنت 
اما   .. اند. درست گفت  مالمت  بمن 
به  را  گران  مالمت  خود   ذهن  درته 
چاره جوئی  به  و  می گرفت  تمسخر 
نرفت. برآوردش  از قدرت یک رئیس  

جمهور آمریکا  درست نبود.
اینک پرزیدنت  می تواند بیشتر  بزند و 
بزند وانتخابات را  هم  به مدد مرتجع 
ترین  قشر نژادپرست و سرکرده های 
ثروتمند  ببرد. اما چگ.نه قادر است  
سیاسی  رفتار   ننگ  همه   این  انگ 
خودرا  برآمریکائی  که سفید وسیاه 
بین  از  خودندارد،   اساسی  درقانون 

ببرد؟
نفاق افکنی پرزیدنت را)؟(  با انجیلی  
زیرا  توجیه کرد  نمی شود   دردست 
مسیح ویاران  مؤمن او  تن به فشارهای 
زراندوزان  وآن قدرت روم آن زمانی 
را ضد  دین  میان   دراین   . ندادند   
معترضان وحامیان نژاد پرستی  جلوه 
دادن  رنگ ونیرنگ  است وبس. رئیس 
جمهور ترامپ  به همان کتاب مقدس 
سوگند یادکرد  تا حرمن نهد قوانین 
را.  کشورش  فرد  فرد  حقوق  حامی  
ازرهبران   هیچیک  که  فرانسوا   پاپ 
وصحت  درصداقت   جهان   سیاسی 
اینک  ندارند   تردید  او  تشخیصات  
توانیم   مانمی  که:  زند  می  فریاد  
انواع   از  برهیچیک  خودرا   چشمان 
نژادگرائی ها و تبعیض ها  ودیگر  کوته 
بینی ها  بهربهانه که باشد ببندیم. زیرا 
مدعی تقّدس  زندگی انسان ها هستیم.

برای  باید  کندکه  می  اضافه  وی 
درازمدت به سازماندهی  رویم. کاربه 
واکربوش  جرج  که  کشیده   آنجا 
وهمسرش  به اعالمیه ای مملو  نکات  
دست  واجتماعی   انسانی   عمیق 
یازیده اند. آنها تصدیق می کنند  که 
سیاهپوستان  به کّرات هدف خشونت 
ها  وتجاوزات قرار گرفته اند که  این 
آمریکا   وقواعد  تأسیسات  با  موارد  

درتضاد است.
***

از  آمریکائیان   درصد   ۶4 اینک   
جرج  قتل  علیه  مردمان  تظاهرات  
فلوید  در هوا داری اند.» باستناد  رویتر 

چهارم ژوئن ۲۰۲۰( *
سنت  کلیسای  به  ترامپ  درحالیکه 
جان  می رود  تا برای  یک راه حل  
 ، شود  متوسل  مسیح  دین  ظواهر  به 
درهمان حال  پرزیدنت ترامپ  بظاهر  
ومداخلة  بسیج  به  را   مردم  مظلوم، 
می  قرار  درتهدیدها  آمریکا  ارتش 
دهد.والبته برخالف انتظاراو  ارتشیان 

نظر اورا تأیید  نمی کنند.
گوئی غرب ، کل غرب ، به نوعی  دربی 
حسی ومدهوشی  بسر می برد. انگار 
هیچ رهبرسیاسی نمی خواهد دریابد 
که مهاجرت های سالهای  اخیر معنائی  
تلخ درخوددارد. هیچ کس درخانه و 
جای خود نیست. آدم ها درکوچ اند. 
وطن از معنا  تهی شده است. و غرب  
اگر به ظاهر مهاجر پذیر است به نوبة 
مواداولیه   ودرجستجوی  آواره  خود 
هویت  رود.  می  وآنجا  باینجا  وبازار 
غرب  درادخال واشغال  و پایگاه های 
نظامی خالصه شده است. غرب امروز  
درشرق  ونزد همدگراز حرمت افتاده 
است.  ودرست نمی داند  چگونه به 
باز  یا چگونه  خودرا   برگردد  خود  

بسازد.
ویلفرد  قول   به  امروز  درآمریکای  
رایلی  استاد  کنتاکی  دریافته است  
به  که مردم  آمریکا  کششی دارند 
اینکه  بگویند  وحس کنند این نکته  

را که  » همة ما آمریکائی هستیم« اما 
همین جمله می رساند  که در حال 
مردم  براینکه   نظر   وحدت  حاضر  
اند  وجود  آمریکا  همگی آمریکائی 

ندارد تنها اشتهای آن وجوددارد.
درجامعه   اند  درطغیان  روشنفکران  
تازگی  امر  این  اما   . آمریکا  سیاهان 
سال   وقایع  نکنیم  فراموش  ندارد. 
پُروسعت،  بود   قیامی  را که    ۱۷۷۶

علیه نژادگراها. 
آبراهام لینکلن  وقبل ازاو واشنگتن  با 
دو برداشت  فرض کردند  به وحدت 
ارضی و وحدت ملی  میروند. واشنگتن 
فرض کرد  تسخیر سراسری  تاکرانة  
اقیانوس آرام میرسد به تمامیت  ارضی ،

 پس به یکپارچگی  آدمها و سرزمینها  
میرود. آبراهام لینکلن  فرض کرد با  
برابری قانونی  امر سیاه وسفید  ذوب 
می شود. ای همه دریغ امروز ایاالت  
وهم  کنند  نمی  اجرا  را  ترامپ  خط 
امروز  سیاهان  درقیام علیه پلیس  و 
مجرمانند  ودادگستری را طالبند . پس 
نقاری دوگانه بین ایالت و دولت فدرال  
است  حوادثی  آبستن  که  وجوددارد  

ولی مهارشدنی است.
ریشه   آمریکائی  نژادگرائی  
درمهاجران اروپای شمالی  وکاتولیک 
عهد  متحجر   بسیار  اسپانیای  های  
کریستوف کلمب دارد. امپراتوریهای 
مر تجع  جهانگشا واستعمار  انگلیس 
وفرانسه  آن روزگار  بدر آلوده ای را 

کاشتند.
اما بعداز استقالل کامل  آمریکا، نوبت 
رسید  طلب  فزون  داری  سرمایه  به 
تاخود  ودستاوردهای  خودرا  درسایه 
میراث  کهن برده داری سهم عظیمی  

درقدرت وشوکت آمریکا دارند.
دربرکشیدن   سیاهان   خالقه  قدرت 
وسهم  صنایع  ونیروی  اقتصاد  
در  آنها   وسهم  آنهادرانتخابات  
تغذیه وموسیقی  پاپ  ونابرابری  آنها 
درست  اجتماعی   های  بیمه  درنظام 
در محاسبات  قدرت مرکزی  نیست. 

همچنین است  درمورد تعلیم  وتربیت  
عالیه  تحصیالت   به  رفتن  وامکان  

ونابرابری دردستمزدها.
فسادی  سیاسی  های  اندام  دررگ 
رخنه  کرده است که بقول  مورخ شهیر 
گوردون وود  درتخریب آمریکاست. 
اگر این تبعیضات  راه حل  خودرا پیدا 
نکنند  بی شک چپ  روشنفکر  هویت 
جنایات  برای   اهرمی  ازآن    ، طلب 

بیشتر خواهد ساخت.
ترامپ   آقای  توپ وتشری   راه حل  
دامن  زن شعله وری های  فعلی است. 
حتی اگر دور دوم  انتخابات به پیروزی  
ایشان منتهی شود التهابات  فروکش  
نخواهند کرد وتاریخ صفحات زیادی 

را  خواهد نوشت.
بیکاری   ویروس  دروحشت   بحران  
به  اگر  ها،   کوچک  وورشکستگی 
خود  نکند   نشر  آمریکا   سرتاسر 

معجزه ای است.
ونظم  قانون   اجرای   مدعی  ترامپ  
با  داند   نمی  هنوز  اما  است.  عمومی 
کدام وسیله. تدبیر یا زور. اگر تدبیر  
همان انجیل است  که دردست گرفت، 
این به تزویر  بیشتر شباهت دارد تا به 
تدبیر. پاگر  روز بسیج ارتش است ، 
نه با دموکراسی  درتطابق است  ونه با 
همان  ادعای پوپولیستی  یعنی حمایت 

از مردم.
دراین ایام آماری از مضروبین  وشل 
اما  شود.  منتشر  ندیدم  ها  شده  وپل 
وپار  ولت  پلیس   هجوم  دیدم  بارها 

کردن مردمی  که روبروی آنهاست.
کاربه آنجا کشید  که چین ندای  حقوق 
بشررا  به رخ آمریکا  می کشاند. حتی  
اینجا وآنجا از بهار آمریکا می نویسند.

ضربه  آمریکا  محبوبیت   به  ترامپ 
جبران ناپذیری  وارد آورده است. البته 
مردم جهان  دردوست داشتن وتحسین  
آمریکا  بدلیل تبلیغات  هالیوودی و به 
دلیل  بی خبری ها  ازساختار  جامعه 
بودند.  ها  لوحی  ساده  دچار  آمریکا 
عدم قبول ورّد نظر پرزیدنت ترامپ  از 

سوی ارتشیان ناگوار اوست  وبنظر می 
رسد  ارتش به وی  یادآور  دموکراسی  

شده است.
وزیر دفاع سابق  ووزیر دفاع فعلی  قویًا  
به او گوشزد  کردند که ما دروضعی 
مردم   علیه  ارتش   بسیج  نیستیمکه 
الزم باشد. آنها خطر کردند . ماتیس 
کناررفته  بود اما  مارک اسپر درخطر 

است.
وی  ترامپ   آقای  که   مرکل  بانو 
رابرای آمدن به آمریکا  دعوت کرده 
بود  فعال  دعوت را  پس خوانده است. 
کشورصنعتی   هفت  امسال   احتماالً 
این اجالس  اجالسی نخواهند داشت. 
ساالنه همیشه جنبه ای روشنگر دارد. 
مهم  ونبودش  بود   فعلی  درشرایط 

نیست.
با  که  بود   این  ترامپ  آقای  هدف 
آمریکارا   روابط    G۷ سران دعوت  
و  دهد  نشان  خوب  متحد   بااروپای 
بنمایاند  که کل غرب  درراستای خط 

آمریکایند.
اما اروپای متحد  درچنین خط وروالی 
نیست. اروپای متحد  مایل به جنگ 
سرد مورد نظر ترامپ باچین نیست. 
ضمناً مایل نیست  مستقیماً  با ترامپ 
وناشر   حامل  چین   که  این  درافتد.  
همه بدی ها  وخطاها باشد را اروپای 

متحد قبول ندارد.
اجالس G۷   به بهانة کورونا از اعتبار  
اجالس  تشکیل   به  آلمان  و  افتاد  
که  درالیپزیک  چین   متحدو  اروپای 
به مدت  وآلمان که  افتاد  قبول  مورد 
۶ ماه  هنوز  رئیس G۷ است  تاریخ 

چهاردهم ژوئیه را  تعیین کرد.
واروپا   چین  که  دریافت  شود  می 
حرمت آمریکا  را دارند  اما بی جنگ 
سردهم باهمی دارند. ترامپ  به سبب 
کنار  بخود   خود  سرد   جنگ  اعالم 

نهاده هم نمی تواند باشد.
تأخیر  بابت  از  که   اتهامی  درمورد 
دراعالم ویروس، آمریکا به چین می 
زند، رئیس مرکز  امنیت بهداشتی جان 
هاپکینز  بلومبرگ  درگزارشی مستند  
مسئوالن   اکثر   که  دارد  می  اظهار 
ژانویه  ۲۰۲۰  درماه  سیاسی جهان  
براین باور داشتند  که ویروس کورونا  
درحوزة  چین مستقر  خواهدماند یعنی 
که قادر به سرایت درکل جهان نیست

)لوموند  هفتگی اول ژوئن ۲۰۲۰(
***

 ۲/۵ ایجاد  بر  که  تردیدی   باهمة 
ژوئن   اول  درهفته   شغل  میلیون  
درآمریکا وجود دارد  نفس این خبر  

بسود آمریکا  وکشورهای غرب است. 
پترامپ می تواند  بدان مفتخر باشد. او 
همیشه  در نفی نیست. زیرا ترامپ می 
بُرد تا به مذاکره ها رود ودیدیم که 
اخیراً  بعداز مبادلة دوزندانی  باایران  
بازهم بر شدنی بودن  مذاکره با ایران 

تکیه کرد.
***

ویروس،  به  مربوط   درجوار  حوادث 
تمام ورجه ورجه  های  با  انگلستان  
 4۰ بادادن  وزیر   نخست  جانسون  
هزار مرگ ومیر  دولت سراسیمه را به 

بحران برده است.
جدائی انگلستان  از کل اروپای متحد  
بسود این کشور نبود. نمایشنامه ای بود  
بعید  ازآب.  آوردن  بیرون   سر  برای 
انگلستان   جدائی   این  بعداز  نیست  
به انتخاب سیاسی تازه ای رود.. وقتی 
بود  انگلستان همه جا بود. امروز معلوم 

نیست کجاست؟
ویروس کورونا  پرده از نابسامانی  های 
وپرمدعا   ازخودراضی   بسیار  غرب  
وموذی در  دیپلماسی برداشت. حداقل 
درکشوری مثل فرانسه معلوم شد  که 
ومدارس  اموربیمارستانها   درعرصة 
وکسری   کم  چه  کورونا   ومدیریت 
ها  وچه ندانم کاری ها  وجود داشته  
که نه فقط  آنرا می پوشاندند بلکه به 
لطف تزریقات  رؤیاها مردم خودرا   به 

بزرگ نمائی  ها  می بردند.
وشاید  غربی   کشورهای  از  بسیاری 
همة آنها  بیمناک خود  اند. دَولی که  
لقب بزرگ ومعظم و مقتدر ودموکرات 
 Damien آقای  بقول  دادند  بخود 
فرانسه   ملی  مجلس  نمایندة    Abad
وامروز   بودند  غرق  درخودفریبی 
مدیریت  و  بهداشتی  درمدیریت  

اقتصادی  وامانده اند.
فرانسوی   مورخ    ، گوشه  مارشال  
درلوموند  هشتم ژوئیه می نویسد: باید 
به بازبینی  وجدان ملی رویم. باید به 
بازرسی  کشور ویافتن  علل این همه  

شکاف وشکست برویم.
محافظه  به  کشورها   همة  شک  بی 
کاری و سر به توئی ها  خواهند رفت. 
اما چگونه می شود  دور خود حصار 
کشید؟ وقتی  کشوری مثل فرانسه  ۷۰ 
درصد تولیدات واسطه ای آن محتاج 
صادراتند . ووقتی امثال  این کشور  به 
مواد  اولیه  دیگران  محتاج می باشند، 
این وضع به زیان  کشورهای فروشنده 
مواداولیه  هم هست. آنها  دچار کسر 
کسر  دچار   ونیز  خواهندشد  تقاضا  

صادرات  وواردات. مثال:

 دریک کشور  بنگالدش بحران کورونا  
 4۰۰ وورشکستگی  توقف   موجب 
وبیکاری  صادرکننده   بافتنی  کارگاه 

۵۰۰ هزار نفر  شده است.
همه راه حل ها  زمان گیرند. اما تا به 
عمل  واثر برسند  ما دربحرانیم. مسلمًا  
نظام های اقتصادی  تازه ای پیدا می 
شوند مثال لمباردی درایتالیا نسل هارا  
بست  دربن  ویروس   بحران   بسبب 
ها نهاده است. لمباردی مظهر قدرت  
مدیریت  وقدرت  اقتصادی بود. امروز  
بسبب  اروپاست،  منطقة  ترین   ذلیل 
شکستگی  ودرهم  زیاد   ومیر  مرگ 

زنجیرة  اقتصادیات.
چندان  نه  فردای  همین  فردا،  \برای 
دور  بی شک  ما به استقبال  جامعه 
ای می رویم  که شعاراول  آن » کار 
آن   دوم  وشعار  کار«.  و  کار  و  است 
مولود  که  فرزندانمان   بیشتر«.  »کار 
عهد  رفاه طلبی  های کاذب اند  قطعًا  
فشار   کار را تا مغز استخوان  خود 

حس خواهند کرد.
تنگنائی  فشار   درسه  امروز   دنیای 
از:   عبارتند  که  زند   می  وپا  دست  
حمله ویروس  وبیکاری و ورشکستگی 
ها. وبه این  سه بیفزائید  رقابت چین 
شورش  پدیدة   وبعد   وآمریکارا. 
سیاهان. دراین حال هرنوع  خودسری 
سیاسی  به تشدید  بحران منتهی می 
شورش   ، عوامل  این  درمیان   شود. 
سیاهان  خطر زا ترین است زیرا تحقیر 

آنها بازار کاررا متزلزل می کند. 
رهبران  جمله  از  جکسون   جسی 
سیاه )پاستور(  دربارة  انجیل بدست 
گرفتن  آقای ترامپ می گوید: ترامپ  
خدا ودین را ابزار نیت خود می کند  
با آن  نه  بخواند   را  انجیل  بهتراست 
تورات  زیرا  برود.  سیاسی  نمایش  به 
وانجیل   عشق به همنوع رابه ما می 
لینکلن  ملتیم.  یک  ماهمه   . آموزند  
قهرمان برابری هاست. ترامپ قهرمان  
باری عمق سخن  عمق  نفاق گرائی. 
رهبران  تنها   رساند.  می  را  بحران 
ارتشیان   نیستند.  دراعتراض  سیاهان  
مخالفت خودرا  میلی   ژنرال   اززبان 
با نیات  ترامپ آشکار  کرد. ارتشیان 
مغایر  را   ترامپ  نیت  قویاً   آمریکا 
قانون اساسی می دانند. ترامپ  بسیار 
بر توفیق  خود درکاهش  بیکاری ها 
می نازد. اما این امری است دیروزی. 
تکیه  امروزی  های  برکارآفرینی  وی 
می کند که هم مصنوعی است  وهم 
درحالیکه   آزمایشی.  است  درحالتی 
قبل و بعدازکورونا  جامعه  درامر بیمه  

اجتماعی   از اروپای متحد  بسیار دور 
است.

درحال  که   کشوری   نادراست 
جانبه  همه  بحران   این  حاضرآلودة 
دست  باید  ها  ازخودبینی    . نباشد 
حکومت  برکشوری  ترامپ  کشید.. 
می کند  که همیشه  درادعای  رهبری  

دموکراسی درجهان بود.
امروز  این کشور  باسه چهار  معضل  
پیروی  قابل  ای   ونمونه  روبروست 

نیست.
تلفات کورونا که به یکصدوده هزار تن  
رسیده برابر است با تلفات  فاجعه پرل 
هاربر. بااین تفاوت  که اولی  بهداشتی 
و دومی نظامی است. جبران یک بالی  

ناشی  از جنگ آسان تراست.
به استناد  مدیر امور  سیاسی  فیگارو  
رقم  امروز    ۲۰۲۰ فوریه  هشتم  در 

بیکاری رو به 4۵ میلیون دارد.
مرگ  نزدیک ِ قتِل جرج فلوید  منتهی 
به شورش شد  ودرحال جهانی شدن 
درمراکز  وغارت   زدوخورد  است. 
شهرها  به گسترش می روند یادآور 
۱۹۶8  وقتل  لوترکینگ  رهبر سیاسی 

سیاهان.
پوپولیسم  بافته و.ساختة  استفن بنون  
دارد.  ومرج  درهرج  روی  ترامپ   و 
درصد     ۱۳/4 درآمریکا  سیاهان  
ها   همان  اما  آمریکایند  جمعیت  کل 
در  ۱۹۹8 براساس آمار  ۲4 درصد  
مقتوالن بودندو درسال گذشته شمار 
مقتوالن سیاه پوست   به ۳۳ درصد 
تدریجی   سیاست  حذف  این  رسید. 
سیاهان  ننگ نه،    جنایتی است مداوم. 
دستمزد سیاهان  درمقایسه با  دیگران  
سیاهان  دارد.  وحشتناکی  کسری 
دیگران  با  مورد   درهیچ  درآمریکا  
 Make America نیستند.  برابر 
Great again وتحقیر  ایالت ها  خود 

عین ویرانگری هاست.
آمریکا  اخیراً  این شبهه را آفرید  که 
کاخ سفید  ویژة سفید پوستان است 
والغیر. اینک می بینیم  که ترامپ فقط  
دربرابر سیاهان  شورشی نیست بلکه  
شورش  همه نژادهارا  درمقابله با  دارد 
ومردمی که  درمراسم تشییع  جنازه  
شورش،  کردند  ثابت  بودند  فلوید 

شورش نژادهاست. 
بهرحال  ترامپ یا  نمی شنود یا دریک 
تأمل  جانکاه است. وزیر خارجه سابق 
آمریکا  کلنل پاول  اخیراً گفت  ما یک 
احترام   مورد  داریم که  اساسی  قانون 
همگان است. رئیس جمهور ازآن فاصله
 بقیه درصفحه ۵۰و۵۱
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فیلم دختر ُلر

بهروزی: اگر امروز پس ازسالها،ودیدن 
هزاران فیلم ، ازشما بخواهند  درمورد 
فیلم  دختر لُُر  صحبت کنید چگونه 

آن را تحلیل  وبررسی  می کنید؟ 
فرازمند:  اگر بخواهم فقط روی ارزش 
کنم   قضاوت  هنری   ازدید  آن 
مقداری  کار  مشکل می شود ، برای 
خود  فیلم نه برای من. چون درآن 
صورت  باید تاریخ سینما رابررسی 
کرد. سینمای صامت واوایل  سینمای 
تمام  کرد.که  بررسی  راباید  ناطق 
این فیلم ها در حد فیلمهای چارلی 
چاپلین  نبودند.فیلم دختر لر ازنظر 
فیلم،  ساختار  ازلحاظ    ، تکنیک 
داستان  و تداوم  آن ایرادهای  عظیم 
داشت. مهم  این بود  که این فیلم  
فارسی بود وکسی فیلم فارسی ندیده 
بود.این برای اولین بار بود  که ایرانی  
فیلمی را می دید  ومتوجه می شد  
که چه می گویند. این فیلم را آقای 
درهند   پارسی  وزرتشتیان   سپنتا  
ساخته بودند. ومقصود  این بود  که 
رضاشاه  ودوران  ایران  گذشته  بین 
یابهتر  آورند.  بعمل  را  ای   مقایسه 
بدهند   نشان  بگوئیم می خواستند  
دردوران  رضاشاه چه پیشرفت هایی  
شده است واین کاری اساسی بود که 
ما هرگز  دررادیو وتلویزیون  ملی 
ایران نتوانستیم  آنطورکه باید انجام 
دهیم. باآن همه تکنیک  پیشرفته ای  
که داشتیم نتوانستیم به مردم ایران 
بگوئیم  که قدر این آب لوله کشی 
را بدانید ، به مردم نشان دهیم آبی 
که قبالً می خوردیم چگونه بود. قدر 
بدانید،  را  اسفلت   خیابان  این  این 
آن  روی  که  هایی  جاده  این  قدر  
به شمال وجنوب می روید  بدانید 
هایی  وآبادانی  عمران  آن  وتمام  ؛ 
که  درحالب  بود.  آمده  بوجود  که 

این فیلم توانسته بود  بایک داستان  
ساده یاغیگری های پیشین وامنیتی را 
که بوجود آمده بود با چاشنی عشق 
یک دختر لُر  نشان دهد. البته دختر 
لُری که بالهجة کرمانی  صحبت می 
کرد ، چون بازیگر این نقش کرمانی 
بود. موسیقی فیلم وآوازی  که جعفر 
از ته چاه می خواند  همگی دست 
اثر  وفیلمی   بود  داده   هم  بدست 

گذار  بوجود آورده بود.

بهروزی: گویا  رضا شاه این فیلم  را 
دیده بود. 

فرازمند: بله  دیده بود. البته رضاشاه  
چیزها  گونه  واین  تآتر،  سینما،  از 
مجبورش   گویا  آمد.  نمی  خوشش 
کرده بودند این فیلم  را ببیند. بعدهم  
گفته بود: خوب است. ازاین فیلمها 

بازهم بسازید. 

حد  درهمین  بهروزی: 
هم  بد نبوده است.

فرازمند: بله، همین تشویق 
خودش  هم   کوچک 

خیلی  خوب بود.
سپنتا  با  بعدها  بهروزی: 

آشنا شدید؟
فرازمند: دوستی وآشنایی

؛  صورت  آن  به  نه   
چندین مرتبه اورا دیدم. 

او عالوه برفیلم سازی مردی ادیب 
وشاهنامه شناس بود. نشریه ای هم 

دراصفهان منتشر می کرد.

عشق های بدفرجام

خاطرات   از  یکی  این  بهروزی: 
اصفهان بود

این  دیگر  ی  خاطره  بله،  فرازمند: 
شاهد  بودم.  عشق  یک   شاهد  که 
با  که  حسین  بنام  جوانی   عشق 
شاه  رضا  با   پدراو  بود.  فامیل  ما 
دوست نزدیک بوده. گویا  رضاخان 
دوتا  سنگلچ   درمحلة  درنوجوانی  
به  وگچ  وآجروسنگ  داشته  االغ  
برده  می  طرف   وآن  طرف  این 
است. درچهارده سالگی  به تشویق  
وکمک عمو  یا دائی اش  می رود 
در قزاق خانه  شروع به همین  کار 
تیمار اسب می کند. بعدرفته رفته  به 
علت استعدادی  که داشته از قسمت 
اصطبل  به بخش مسلسل منتقل می 
کردن   بازوبسته  طرز   وچون  شود 
مسلسل های ماکسیم را  خوب یاد 
می  ماکسیم  رضا  او   به  گیرد  می 
گفتند. پدر حسین درهمان اصطبل 
بوده  وهمکار  دوست  خان  رضا  با 
است. بعد که رضا خان  سردارسپه 
می شود  الوزراء   رئیس  بعدهم   و 
گویا  دریک شب تاریک  وبارانی  
درحالی که  سواربراسب  بوده واز 
وزارت جنگ  تنها به طرف خیابان 
قوام السلطنه  می رفته می بیند یک 
نفر  شنلی برسر کشیده  و یک چراغ 
بادی  دردست حاشیه خیابان بطرف  
باال می رود. رضا خان صدا می زند: 
پدرحسین   کیستی؟.  چراغی  آهای 
که نمی خواهم  اسم اورا بگویم صدای 
رضاخان را می شناسد اما جواب نمی 

دهد. رضا خان کمی جلوتر  می رود، 
پدرحسین  پرسد: کیستی؟  باز می 
که  نوجوانی  دوران  همان  مثل 
دراصطبل  باهم دوست بودند، چند 
فحش آبدار چارواداری به رضا خان 
می دهد و می گوید: منم. رضا خان 
چیزی نمی گویدومی رود. فردای آن 
خود  کار  درمحل  پدرحسین  شب 
مأمور  نفر  دو  که  کاربوده  مشغول 
می آیند واورا به خانه اش می برند 
وهرگز  خانه  روی  می  گویند:  ومی 
نفرمأمور هم  آیی. یک  نمی  بیرون 
او می  برای مراقبت مقابل درمنزل 
گذارند وهرماه حقوق اورا می آورند 

ودرمنزل به او می دهند.
بهروزی:  حبس خانگی...

رضاشاه  که  تازمانی  بله،  فرازمند: 
ازایران رفت. درآن موقع پدر حسین 
ودیگرقدرت  بود  پیرومریض  هم  
حرکت نداشت وبعداز یکی دوسال 
هم فوت کرد. این مرد خیلی خوب 
یادداده  وبه حسین هم  تار می زد. 
که  بود  عالقه  همین  وروی  بود 
حسین به مدرسه موسیقی  رفت و 
با بزرگانی چون » روح اهلل خالقی«  
بسیار نزدیک بود. پیانو وویلن راهم 
نواخت.  می  واستادانه  خوب  خیلی 
من  خاله  شوهر  با  حسین  این 
خاله  ودرهمسایگی  داشت  نسبت 
من  زندگی می کردوبا آن ها رفت 
وآمد داشت، صدای سازاورا از دیوار 
مجاور می شنیدیمکه لحظه ای قطع 

نمی شد.

عشق وخود کشی

گفتند:   ما  منزل  های  زن  روزی    
باعرق  تریاک  مقدارزیادی  حسین 
ودرمریضخانه  خورده  کرده  قاطی 
مادروخالة  است.  مرگ  درحال 
من  هرروز به مالقات او می رفتند 
صحبت   او  دربارة  درمنزل  وشبها 
می کردند. می گفتند: بخاطر عشق  
عاشق   . کرده  کشی  خود  دختری 
دختری شده بود که بعدها  دوست 
ما آقای جهانگیر تفضلی هم عاشق  
داریوش  را که  زهره   وترانة  اوشد 
البته   او سرود.  برای  خواند  رفیعی  
اسم این  خانم زهره نبود ولی همان  
معنی ومفهوم  راداشت. خالصه خانم  
ها می گفتند: حسین  از مرگ نجات  
پیدا کرد. مادر حسین  می رود به 
منزل این دختر واوراراضی می کند 
به  چنددقیقه  برای  دخترش  که 

مالقات حسین برود. این قضیه عشق 
وخودکشی درراه عشق برای خانم ها 
خیلی شیرین وجذاب بود ومادر من 
هم با  چه شیرینی  وحیرانی  آن را 
تعریف می کرد که وقتی  معشوف 
وارد  اتاق مریضخانه شد  حسین به 
پهنای صورتش اشک  می ریخت.  
باری ، حسین  این عشق را فراموش 
کرد وچندی، نزدیک به یکسال هم 
وبعد  بود.  من  ویلن  معلم  درتهران 

عاشق  دختر دیگری شد.

عشق معلم موسیقی

بهروزی: بنابراین باید شما ماجرای 
عاشق شدن  اورا بدانید.

فرازمند: بله حسین رفته بود درارتش  
اورا  که  بود  سوم   یا  دوم  وستوان 
بودند.  کرده  منتقل   اصفهان   به 
حسین   شبی  که  بودم  دراصفهان 
به منزل ما آمد . چند  میهمان هم  
ازتهران برای  خاله ام آمده بود. از 
حسین آقا  خواهش کردند  قطعه 
ای با  ویلن اجرا کرد. بعد خاله ام  
به حسین گفت: اگر بتوانید ، ووقت 
داشته باشید تورج  دراینجاهم دنباله 
کار ویلن را پیش شما بگیرد. اوهم 
یک  ای   هفته  قرارشد  کرد.  قبول 
شب به منزل  مابیاید وبه من درس 
ویلن بدهد. درهمسایگی ما منزلی 
بود ، دودختر این خانواده  شب ها 
صدای سازاورا که به من تعلیم می 
می  پدرشان  به  شنوند.  می   داد  
گویند ماهم  می خواهیم پیش این 

استاد ، ویلن یاد بگیریم.
آید  می  من  خالة  پیش  مادرشان  
که  شبهایی  گذارند  می  وقرار 
دو  آن  گیرم  می  ویلن  درس  من 
دخترهم به منزل ما بیایند ودراتاق 
دختر  دو   این  بگیرند.  درس  من 
یازده  کالس   . بزرگتذبودند  ازمن 
بزرگتر   خواهر  بودند  دوازده  یا 
خیلی زیبا بود. قد بلند، کمر باریک 
وابروی  چشم   ، مهتابی  صورت    ،
چندان  کوچک  خواهر  اما  مشکی. 
اول   شب  ازهمان  نداشت.  تعریفی 
خواهربزرگتر  نظر حسین را  جلب 
کرد  وخواهر کوچکتر  نه تنها   جلب 
توجه حسین  را نکرد بلکه حسین 
اورا مزاحم  می دیدوشروع کرد  بااو 
دوسه  بعداز  که  کردن  اخالقی  بد 
جلسه  او دیگر نیامد.  من چون زیر 
نظر  موسیو مارتیک  که یک  استاد 
موسیقی  ارمنی بود  دربندر پهلوی 

درس ویلن گرفته بودم ومدتی هم  
درتهران  درکالس حسین کار کرده 
بودم. بنابراین  حسین مختصری به 
بعد من کنار   . داد   من درس می 
می نشستم وبه درس مدرسه ام می 
پرداختم وحسین به تعلیم این دختر  
می پرداخت. وچون تازه  شروع کرده 
بود  حسین مدام  باید دست اورا می 
گرفت وجای انگشت  اورا روی ویلن 
وطرز آرشه گرفتن رابه او  نشان می 
داد. من متوجه بودم  که این تماس 
ها غیر طبیعی و با جذبه وشور خاصی  
انجام می شود. گهگاه حسین به من 
می گفت:  برو یک لیوان آب بیاور ، 

زیاد هم عجله نکن)می خندد( 
بهروزی: شمارا دنبال نخود سیاه می 

فرستاد.
نمی  موقع   درآن  ومن  بله  فرازمند: 
فهمیدم که باید  طول بدهم. خوش 
می  بر  دو  با  و  کردم  می  خدمتی 
از چنددقیقه   بنابراین  پس  گشتم. 
دباره ازمن  آب می خواست. اوایل 
پیش خودم  می گفتم: چرا این قدر 

آب می خورد؟
می  که  شدم  متوجه  یواش  یواش 
خواهد  مرا دست بسر کند.. وقتی 
که  فهمد   می  انسان   سن  درآن 
یک عشق را کشف کرده احسیاس 

عجیبی می کند.
 پس از مدتی حسین که درس دادن  
به  بود   کرده  قبول  بااکراه  مرا  به 
خاله ام گفت: این تورج بایک جلسه  
درهفته به جایی نمیرسد، پیشنهاد می 
کنم  کالس های  اورا اضافه کنید. 
گفت:   خداخواسته  از  هم  ام  خاله 
شسب  یک  از  بیش  خواستم  نمی 
اگر  بشوم.  شما  مزاحم  درهفته  
وقت  داشته باشید که خیلی ممنون  
می شوم. حسین گفت: حداقل سه 
ام  خاله  است.  الزم  درهفته  شب  
هم  باخوشحالی گفت: هرچه شما 
پدرومادرش   به  دخترهم  بگوئید. 
گفته بود قراراست هفته ای سه شب 
به کالس بروم. آنهاهم استقبال کرده 
بودند. من که موضوع دستگیرم شده 
بود درس کوتاهی می گرفتم، قطعه 
ای اجرا می کردم وبعد این عاشق 
ومعشوق را بحال خود می گذاشتم 
می  ام  خاله  سراغ  به  ای  بهانه  وبه 
رفتم. اما وقتی خاله ام با من حرف می 
زد  همة حواسم توی آن اتاق و پیش 
نمی  واصالً  بود  آن عاشق ومعشوق 
فهمیدم خاله ام چه می گوید. تااین 
که یک شب من درس ویلن  گرفتم 

نشستموبه درس  ای  ورفتم  گوشه 
متوجه  پرداختم.  ام   روزانه  ومشق 
بودم که این ها  زیر لب باهم حرف 
فهمیدم چه می  نمی  ولی  زنند  می 
گویند. دیدم ناگهان  حسین گفت:  
من رفتم ورفت. آن خانم هم  ویلنش 
را برداشت ورفت. پس فردا)کالس 
یک روز درمیان بود( حسین زودتر 
آمد. گفت: برو  یک زیر سیگاری 
بیاور. رفتم آوردم. شروع کرد  پشت 
به  سیگار  کشیدن،  سیگار  سرهم 
پراز  من  اتاق  میزد.  آتش  سیگار  
دیگر  وزیر سیگاری  بود  دود شده 
جا نداشت. دختر سِر ساعت هفت 
آمد. اما نگاه ورفتارش معمولی نبود. 
برو  گفت  من  به  حسین  بالفاصله 
وقتی  آوردم.  آب  رفتم  بیاور.  آب 
وارد اتاق شدم دیدم  هردو نیستند. 
پیغام  ام   خاله  برای  حسین   فردا 
بود  که من گرفتارم  ودیگر  داده 
با کنجکاوی  بیایم. من  توانم   نمی 
از خاله ام پرسیدم.: چی شده ، چرا 
با بی حوصلگی  نمی آید؟ خاله ام 
گفت: نمی دانم ، البد گرفتار است، 
برای  کند  نمی  صرف  برایش  البد 
یک شاگرد بیاید، جون  این دختره 
نمی  ودیگر  کند  می  شوهر  دارد 
شب  آن  شدم  متوجه  بیاید.  تواند 
که اینها زیر لبی صحبت می کردند  
وحسین گذاشت رفت ، معشوق به 
او گفته  است  که دارم شوهر  می 
بعد  درجلسه  همین   وبرای   . کنم 
حسین  کشید.  می  سیگار   آنقدر 
رفت تهران. وقتی ما  به تهران رفتیم 
شنیدیم : حسین دریکی از قهوه خانه  
های سِر بند  باهمان طریق  مرتبة 
اول  تریاک وعرق  را مخلوط کرده 
خوابیده  جا  وهمان  است.  وخورده 
ودرخواب درگذشته است. آن خانم 
هم همسر  یکی ازبزرگان  ایران شد.

ادامه دارد  
ر هب ردون

سـف

گفتگوی طوالنی کیخسرو بهروزی با  تورج فرازمند
قسمت پانزدهم

طرح از کیخسروبهروزی

* رضا شاه ازسینما، تآتر واین گونه چیزها خوشش نمی آمد 
*وقتی انسان می فهمد که یک  عشق را کشف کرده احساس 

عجیبی پیدا می کند. 
*داستان عاشقانه استاد ویلن من   بسیار غم انگیز است.
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بشر،  ذهن  اختراعات   ازبزرگترین  
یکی خط است  ودیگری پول. نخستین،  
زبان مشترک هوش وعقل  ودیگری 

زبان مشترک  منافع شخصی ماست.
» میرابو«

اگر روی  کاغذی عدد ۲ رابه فارسی  
یا پهلوی بنویسید وبه سمت  چپ خود 
برگردانید، متوجه می شوید که  این 
شکل نماد  فعلی بین المللی2 را به خود 
که به علت فقدان  عنوان  می گیرد. 
این  می شود.  خوانده    Arabic بهتری 
حقیقت را چندسال پیش  بطور تصادفی  
کشف کردم. سپس عدد ۳ را نوشتم 
ومانند  دفعه پیش کاغذ را  چرخاندم. 
باشگفتی دیدم این عدد نه تنها  شکل 
 )३( ۳ رادارد  بلکه با ۳ سانسکریت
نیز شبیه است. درشکل  سانسکریت ، 
این  عدد حتی آن خطی که نماد  اصلی  
فارسی وجوددارد، حفظ شده  واین امر  
به طور  واضح می رساند که اصل  این 

نمادها ایرانی است.
از کشف جدید خود  الهام گرفتم وسعی 
کردم همین روش را  درمورد الفبای  
اوستایی  به کار ببرم وببینم آیا  بین این 
الفبا  والفبای سانسکریت  دیوناگری
Devanagariکه درحال حاضر مورد 
استفاده است  تشابه ساختاری یا رابطة 
ولی  یاخیر؟  دارد  وجود  خانوادگی  
دراین زمینه کوششهایم قرین موفقیت 

نبود.
درنتیجه پژوهشهای  گسترده  باألخره  
به این حقیقت پی بردم که خط عمودی 
» الف« مانند  که در اغلب  الفباهای 
ُمَصِوت  نمودار    ، قراردارد  دیوناگری 
کوتاه )a( است وبه منظور جستجوی 
اصل این الفبا ، نخست  باید این خط 
را برداشت. غیر از این  به دیگر  شیوه 
  )modes of transition( های انتقال
پی بردم. مثالً برگرداندن بخش راست 
شد   معلوم  درنتیجه  باال.  به  حرف 
حداقل ۳۳ حرف ازالفبای دیوناگری 
و ۲ حرف از الفبای گجراتی ازالفبای  
اوستایی ریشه  گرفته است. این رساله 

بافروتنی ثبت این کشفیات  وتکنیکی

 را که دنبال کردم، دربر می گیرد.
مطالب  به  ازاینکه  پیش   ، هرحال  به 
بعدی بپردازم، بهتراست دیداری کوتاه  

ازقلمرو  زبان  داشته باشیم.

تحول زبان ها

آن زمان  که بشر  توانست افکارش  
، ابراز کند  راباکلمات  تک هجایی  

  پا ازقلمرو حیوانی  بیرون گذاشت.
وجود  به  زبان   زمان چندین  درطول 
زبانهارا می  این  به طور عمده   آمد  

توان   به دو دسته  تقسیم کرد:
۱- زبان های سامی مانند فنیقی وعبری

۲- زبانهای آریایی
آن گونه که سر  مونیر - ویلیامز به این 
نکته اشاره کرده: » زبانهای آریایی از 
یکاصل مشترک  وناشناخته  سرچشمه 
رادرآسیای  زادگاهش   که  گرفته  
کرد،  تعیین  توان  نمی  دقیقاً  مرکزی 
د   دار  امکان  را   آن  محل  هرچند  
 )Bactria(فرضاً جائی  در منطقة بلخ
قرارداد... ازاینجا هشت  خانوادة عمدة 
زبان منشعب شد وهرکدام  به مسیر 
خود  ادامه داد  وگسترش یافت؛ بدین 
معنی که دوزبان آسیائی : سانسکریت 
واوستائی  و شش زبان  اروپائی... من 
کانون   بلخ  زمانی  معتقدم   قاطعانه  
است؛  بوده  آریائی   تمدن   باستانی 
آنطورکه می گویند  خرابه های  آن تا 

بیست مایل  گسترده شده است.«)۱(

اختراع خّط

درآغاز  همة زبانها  از ارتباط شفاهی  
استفاده می کردند. اختراع فن نگارش  
گام بسیار مهمی بود به سوی  پیشرفت 
بی وقفة  تمدن بشری. چه بجا گفته اند: 

» خط پول رایج تمدن بشری است.«
ما اساساً  به همان  دلیل می نویسیم که 
برای سالم دست بلند می کنیم  یا به 
دشمن  مشت تکان می دهیم، پرچم 
را  به حالت نیمه افراشته  نگهمیداریم،

(1)-Sir Monier  Monier-Wil-
liams, Sanskrit-English Dic-
tionary, Introduction,pXLL & 
f.n.4

سنجاق  نوارسیاه  ُکتمان   آستین  به 
میزنیم، یابه گوشة دستمال  گره می 
متفاوت   روشهای  اینها   همة   زنیم. 
برقراری  ارتباط است که پیامی معنی 

دار به دیگران  یا خودمان  برسانیم.
درآمریکا، ژاپن، تبت، چین و پرو، روش 
»گره«  وسیلة   به  اعداد   فهماندن  
متداول بوده است: یک گره برای یک، 

دوگره  برای دو ، وقس علیهذا.
هرودوت پدرتاریخ)4۲۵-48۵ پ.م.( 
نوشته است:)۲( هنگامی که داریوش 
سرزمین  به  هخامنشی   شاهنشاه 
سکاها)۳(  قصد لشکر کشی  داشت 
به  سربازان  یونانی خود  که نگهبانی 
پل روی رودخانه دانوب  را به عهده 
داشتند  نواری چرمین  با ۶۰ گره داد  
واز آنان خواست  درمدت زمانی که  
از آنجا دوراست ، هرروز یک  گره را 
باز کنندوهمانجا بمانند  وبه نگهبانی 
ها  اینکه همة گره  تا  ادامه دهند  پل 
بازشود. اگر  تا آن هنگام  برنگردد ، 
مجازند  به سرزمین خود  باز گردند، 
ولی نه پیش از آن. بنابراین ۶۰ گره 
داللت  بر ۶۰ روز می کند، مدتی که 
لشکر  از  پس  امیدواربوده   داریوش  

کشی به ایران باز گردد.
نخستین کوشش برای نوشتن  به شکل 
بدین  کرد.  جلوه  تصویری  نمادهای 
ترتیب در هیروگلیف مصری صدایی 
که با »م«  مطابقت می کرد  به شکل 
زبان   درآن  زیرا  شد،  مجسم  جغد  
 )Moova اوستائی   (  Mulak جغدرا 

می نامیدند.
درمرحلة بعدی  حروف اندیشه نگار 
)Ideograms( که درآن  تصویرها و 
به خطوط کلی   شکلها  جای خودرا  
  I رومی  بنابراین  عدد  دادند.  محض 
است.که  انسان  انگشت  نگار  اندیشه 
۱)یک( را نشان می دهد. عدد ۵ نشان 
دهندة پنجه  دست  از شست وچهار 
انگشت که عددV را تشکیال می دهد.

محاسبات   در  که  جمع)+(   عالمت 
امروزی استفاده می شود ، مثال دیگری  
از اندیشه نگار است. درخط »سرهم« 

2- History,lV, 98
3- Scythia

    et درلغت التینی  e حرف  )Cursive(
به معنی »و«  )حرف ربط( درطول زمان 
حذف شد وحرف t شکل + را به خود 
گرفت . حرف M  نیز گفته شده است  
همچنانکه  است،  جغد   نگار  اندیشه 
پیش  ازاین یادآورشدیم ، جغد  درخط 
»م«  حرف  مظهر  مصری   تصویری 

است.  پس ازاین خط »آوانگار«  یا
 phonogramکه نشان دهندة  صدا 
به جای  شیء بود  بوجود  آمد. کتیبه 
بابل  و  باستان  ایران  های خط میخی 
بر۲۲ فنیقی  آوانگارهای  وهمچنین  

واز  کرد  می  داللت  صدا  بی  حرف   
راست به چپ  نوشته می شدونمونه های 
خاصی  از اشکال  ابتدائی  خط باستانی 
است. یونانیان  حدود هشت قرن  پیش 
هارا  فنیقی  نگارش   روش  میالد   از 
پذیرفتند  وپاره ای از نارسائیهای آن را 
رفع کردند  وسرانجام  آن را ازچپ  به 
راست  برگرداندند. رومیان نیز  آن را 
اندکی  تکمیل کردند. خطی که امروز  
دربیشتر کشورهای اروپائی  رایج است ،

 مشتق از الفبای فنیقی است.

مدارک ناکافی خط باستانی

نوشتن  از  باستان  عهد  در  مردم 
رویگردان بودند . همة  مواد یادگیری  
بگونة شفاهی  از مرشد  به مرید  انتقال 
)Saint Basilمی یافت. بازیل قیصریه
۳۷۹-۳۳۰ میالدی(به ما می گوید :

»  مغهای آناتولی  از هیچ کتابی  استفاده 
نمی کردند  بلکه پرستش  میترا را پدر 

به پسر بطور شفاهی می آموخت)4(.
 ، کرده  اظهار  افالطون   که  همانطور 
استفاده از خط بخاطر آوردن اطالعات  
را به هنگام ضرورت  آسان می کند، اما  
دانش واقعی وعمیق را  که از حفظ کردن  
سرچشمه می گیرد، ازبین می برد.)۵(
به دلیل تأثیر زیان آور  نوشته بر حافظه ،

)دربریتانیا  باستانی   دروئیدهای 
وایرلند( ومائوریهایMaoris نیوزیلند  
به صورت  ازثبت دانش  دینی خود  

نوشته  مخالفت کردند.
عده ای  از پادشاهان  نگارش را تنها  به 
منظور ثبت پیروزی های  برجستة جنگی 
ها تخته سنگها  وصخره  روی  خود  

از   مطلب  این  کردند.  می  استفاده    
 Druids

4-The Gospel of Zarathush-
  tra by Duncan Greenlees, the
 theosophical Publishing House,
Adyar,Madras, P59
5- Phadrus, 275

مبنای ایرانی  دیونا گری)الفبای سانسکریت(
اعداد وکلمة مقدس اوم  ونماد آن

نوشتة: بهرام پیتهاواال)۱۹۷۴ بمبئی(
ترجمة: دکتر حکیم الدین قریشی 

نوشتار(   یعنی   (  lekha کلمة    معنی 

بایک  به معنی » خراشیدن  همچنین 
آلت تیز« نیز  آشکار است. عالوه براین  
کلمة  akshara ) یعنی حرفی از الفبا(  
به معنی پاک نشدنی  یا محو نشدنی 

است؛ بنابراین  کنده کاری شده.

اختراع خط اوستائی

مروج  در  مسعودی  نوشتة   به  بنا 
ثبت  برای  زرتشت  حضرت  الذهب، 
تعلیمات خود  الفبای اوستائی را اختراع 
کرد. طبق  ُسنن وروایات  ما زرتشتیان  
جاماسپ حکیم  کلمات آن حضرت 
را  روی پوست  باحروف طال  نوشت 

و ثبت کرد.
از  بعضی  آنچه   برخالف  الفبا   این 
دانشمندان  غربی می پندارند  از آرامی  
یا دیگر زبانها ی سامی  تقلید نشده؛ 
دلیل  اینان این است  که خط  اوستائی  
شود.  می  نوشته  به چپ   راست   از 
درزبانهای سامی  قدیم حرف خاصی 
اوستائی   الفبای  مانند  ُمَصِوتها   برای  
نشانه های   است. حتی  نداشته  وجود 
ُمَصّوت   حروف  اِعراب(   ( زبر  و  زیر 
درخطوط سامی مانند عبری  دراواخر  
میالدی گنجانده  شده  قرن چهارم  

است.
از میان تمام  زبانهای زندة دنیا )تاآنجا 
که من می دانم(  خط اوستائی  این 
وجه تمایز رادارد که درآن نمادL   )ل( 
کلمة   برای  نحو   بدین  ندارد.  وجود 
Latam)قربانی(  در سانسکریت  لغت 
هم ریشة اوستائی ratam  است که در 

یسنا۳۳: -۱4 آمده است.    
زبانهای  همة  خطوط  جدولهای   من 
تا  گرفته   فنیقی  اززبان  را   سامی 
عربی  مورد مطالعه  قراردادم ودریافتم  
درهریک اززبانها  حرف خاصی برای 
درزمان   دارد.  وجود  )الم(   »ل«  
پادشاهی ساسانیان  که ایرانی ها  با 
ملل مختلف  ارتباط برقرار کردند  و 
بسیاری کلمات  بیگانه را  که دارای 
زبان  -که  پهلوی  درزبان  بود  »ل«  
رسمی کشوربود- گنجاندند، به همین 
»ل«  برای   نمادی  بود   الزم  خاطر  
بخصوص برای متن  » پازند«  ابداع 
خط  یک  باافزودن   کار  این  شود، 
کوچک  به وسط حرف  »R« اوستائی 
به انجام  رسید. بعدها همین حرف تازه 
ابداع شده  برای »ل«  مورد استفاده  
هندوها  درخط  دیوناگری قرار گرفت.

)به فقره ۲۶ درجدول  A  قسمت دوم 
مراجعه کنید.(

هرزبان  یا  ازآرامی  اوستایی  اگر خط 

بی  گرفت،  می  شکل  دیگری  سامی 
شک می بایستی  حرف »ل«  راداشته 
با شد. من با فروتنی تمام ادعا می کنم  
تنها به این  دلیل روشن، کافی است  
هرگونه  شک وشبهه ای  را مبنی بر 
از خطوط سامی   اوستایی   اینکه خط 
با  کند، ضمناً  برطرف   اقتباس شده، 
قاطعیت می توان ثابت کرد این خط  
از هیچ زبان دیگری چه آریایی وچه 
اختراع  بلکه    ، نیافته  تکامل  سامی  

اصیل ایرانیان است.
خود کلمة »اوستا « یعنی :» آنچه تا آن 
  A+VID+TA (:هنگام نبوده« بنابراین

)AVISTAK ؛ پهلویAVISTA یعنی
  Agushta Vachao با  کنید  مقایسه 

یعنی پیام ناشنیده  )یسنا۳۱/۱(
بسیارقدیم  نماید دردوران  چنین می 
هیروگلیف یا خط تصویری برای نوشتن  
به کار می رفته است. بعداً نابغة ایرانی 
 ، حضرت زرتشت ازروی این خطوط 
خط اوستایی را اختراع کرد. برای نیل 
به این منظور ، آن حضرت پنج عضو 
شناخته  حیوان  هفت   ، انسان  ازبدن 
شده ، نه)۹(  شیي خانه داری، پنج چیز 

آشنادرطبیعت را انتخاب کرد .
 سپس  طرح کلی  شیئ را مصورکرد 
وحرف اول آن  رابعنوان  نشانة  آن 
تدریس   مثل  درست  کرد.  تعیین  
انگلیسی به کودکان  صدای اول  را با 
شیئ هماهنگ می کنیم مانند A  برای 

Apple  و B برای Ball  و جز اینها.
بدین ترتیب، پیشینةK دراوستا  تصویر  
 )kasa :اوستا( دار«  ای دسته  »کاسه 
ردیف    A جدول  اگربه  است.  بوده 
این  چگونه   بینید  می  کنید  نگاه   ۱
حرف تا حد زیادی به کاسه می ماند. 
همچنین  حرف »خ«  اوستایی  طرح 
khum-  یک  خم یا خمره )اوستایی
chara-(شالق یک  طرح  چ   ba(؛ 
  »A« ؛    )zaptaka(اردک »ز«   na(؛ 
اگر  عقاب)Aeraka(  وقس علیهذا... 
دستتان راازهم باز کنید  یا مشت کنید 

دراوستایی »د« )dasta( است.
من واقعاً ازآقای  دستور جی صاحب 
مقالة   که  هومجی  منوچهر-  د.  نوروز 
 The Origin( الفباء«)۶(  »خاستگاه 
of the Alphabet(    نوشتة دانشمند  
من  رابه  بولسارا  ج.  سهراب  فقید  
سپاسگزارم.  نهایت  بی  کرد،  توصیه 
ازاین مقاله پاراگراف فوق را خالصه 

کردم.
درشماره بعد  به خطوط قدیم هندی

خواهیم پرداخت.

ادامه دارد

)۶(- برای اطالع بیشتر به کتاب :
Dr.Mody Memorial V)۱۹۳۰(
صفحه ۳۷8 تا 4۰4 تصویر I مراجعه 
کنید ، دراین  مقاله نویسندة دانشمند  
که است  داده  نشان  خود  شیوة   به 

 چگونه  الفباهای عمدة جهان  ازجمله 
Asokan, phonician, Sumerian, Greek, ,و 
Latin وMaya باستانی بطور مستقیم یا 
غیر مستقیم ازاوستایی مشتق شده اند.

A جدول

A۲ جدول
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تالش شماری ازآزادی خواهان به 
منظوربرقراری عدالت و قانون:  

       زمانی که رویدادهای گذشته  
قرارداد  شدن  بسته  اززمان  را 
فرمان  امضای  زمان  تا  ترکمانچای 
مشروطیّت  مرور می کنیم،  می بینیم 
که دراین راه به ویژه ازسالهای میانی 
از  شماری  شاه،  ناصرالدین  سلطنت 
که  آنچه  از  باآگاهی  ما  میهنان  هم 
در  گذشت،  می  و  گذشته  اروپا  در 
مذهبی  ُخرافه  و  ناآگاه  جامعة  غم 
های  خواسته  واسیر  مانده  عقب  و 
خداوندگاران زر و زور، تالش هایی  
وسیاسی،  فرهنگی  های  زمینه  در 
وگفتارهاوگاه  ها  نوشتار  راه   از 
ودراین  نمودند  ها  شبنامه  انتشار 
نیز شدند  فراوان  راه دچارمشکالت 
که گاه یاناگزیر به ترک میهن می 
به  چالهایی  سیاه  به  گاه  ویا  شدند 
روانه ی  یا  و  افتادند  می  زندان  نام 
مواردی  ودر  شدند   می  تبعیدگاه 
اموال شان نیز مصادره می شد وچه 
بسا  که  شماری از آنان جان شان 
اما  دادند،  ازدست   راه  رادراین 
جانبازیها؛  و  ها  فداکاری  ی   باهمه 
تا زمانی که ناصرالدین شاه بر سریر 
به  نتوانستند  داشت،  تکیه  سلطنت 
دربرابراو  که  چرا  برسند،  پیروزی 
امور کشوربا استبداد  بر همه ی  که 
آخوندها  پشتیبانی  وبا   رایی  خود  و 
سلطنت می کرد و می گفت : »کسی 
که نُقل بادامی را از مملکت بلژیک 
تشخیص بدهد، به درد مملکت نمی 
خورد«، وُمشتی رجال و حکومتگرانی 
ستمکار و فاسد و چاپلوس و مدیحه 
اقتدار  و شیوخ وخانهای صاحب  گو 
و خودسربه دور او گرد آمده بودند  
و همسایگان ما نیزبا روش حکومت 
بوده  بر سر کار  سلطنتی خودکامه  
دور  بسیار  پیروزی؛  امکان  اند، 
ازدسترس بود،  اما برای رسیدن به 

های  حلقه  از  یکی  بود  کافی  هدف 
و  شاه  همبستگی  زنجیر  این  محکم 
ستمکار  دولتمردان  و  رجال  و  ُمال 
که  شود  شکسته  یا  ُسست  فاسد  و 
این اتفاق با ترور ناصرالدین شاه به 
صورت  کرمانی،   رضا  میرزا  دست 
توانست   که  شد  اوکلیدی  پذیرفت، 
قفل مشکل آزادی خواهان را دریک 
از دست  فرصتی  و  استثنایی  لحظة  
آن  بازشدن  که   کند،  باز  رفتنی  
زیادی  وامکانات  ونیرو  توان  قفل؛ 
وبه  بخشید  خواهان  مشروطه  به 
دربرپایی   اورا  توان  می  دیگر  زبانی 
 )catalyst حاّلل)  مشروطیّت، 
خواهان  مشروطه  بزرگ  مشکل  
گذشتگی   جان  از  با  که  دانست 
چنان امکانی را از برای آنان  فراهم 

ساخته بود. 

       با ترور ناصرالدین شاه، آزادی 
خواهان توانستند تا حدودی  زودتر 
با  رفت  می  انتظار  که  آنچه  از 
شکنجه  و  حبس  و  تلفات  کمترین 
درزمان  خود  اهداف  به  آزار؛  و 
جانشین ساده لوح او، و شرایطی که 
افکنده  سایه  ایران  برفضای سیاسی 
بود برسند، که هر آینه اگر از جان 
توّجه  با  نبود،  رضا  میرزا  گذشتگی 
به آنچه که در زمانی کوتاه پس از 
میهن  در  مشروطیّت  فرمان  صدور 
ما روی داد، رژیمی به نام مشروطه 
خوشبینانه  در  ویا  شد  نمی  پا  بر 
تلفات  وبا  تر  دیر  بسیار  نگاه؛  ترین 

وخسارات بیشتر برپا می شد.

درزمان  که  سیاح،  حاج         
با  و  زیسته  می  نیز  شاه  مظفرالدین 
وتماس  درمراوده  رجال  از  بسیاری 
بوده است،می نوبسد: »  مظفرالدین 
از  و  ساده  ی  بچه  یک  مثل  شاه  
اندک  به  است،  ناقص  وهوش  عقل 
تمیز  وخود  یابد  می  تغییر  حرف 
حکام  ندارد...تعدیات  وبد  خوب 

گرفت،  باال  ها  خیانت  و  مأمورین  و 
بود  نفس  خوش  شاه  این  اینکه  با 
در  بچگانه  سفاهت  یا  سخاوت  و 
از  داشت،  مملکت  مال  بخشش 
می  ُمشتبه  او  به  چیز  همه  سادگی 
شد و غیر عیش و نوش بطور رکیک، 
از چیزهایی که در مملکت می شد 
ی  بچه  از  ...فکرش  خبرنداشت 
 . خاطرات  کمتراست«.  هم  ۵ساله 

رویه4۹۱،۵۰۰ 

       اما درباره ی ناصرالدین شاه این 
گونه می نویسد:» طریقة ناصرالدین 
را  کسی  اصاًل  که  بود  براین  شاه، 
مردم  که  نگذارد  زنده  درایران 
باشند  داشته  او  وجود  به  امیدواری 
هارا  سروپا  بی  و  اراذل  کارها  ودر 
و  محض  مطیع  که  داد  می  دخالت 
آلت اجرای مقاصد او باشند«. همان 

منبع رویه . 4۶۹

شاخص ترین چهره هایی که در 
بیداری مردم ویا برای برقراری 

عدالت و قانون کوشیدند:

       پیش از آنکه به برآیند نقش 
رژیم  دربرپایی  کرمانی  رضا  میرزا 
پس  رویدادهای  بررسی  و  مشروطه 
بی  پردازیم،  به  صدورفرمان  از 
ارج  پاس  به  بود  نخواهد  مناسبت 
راه   از چند تن کوشندگان  شناسی  
بیداری مردم ما یادی از آنان بشود.

میرزا،  عباس  بتوان  شاید         
ولیعهد فتحعلیشاه و نایب السلطنه را 
مردم  بیداری  راه  در  نخستین کس 
نام بُرد،اوزمانیکه ژنرال گاردن برای 
نظامی  نیروی  به  دادن  سروسامان 
به  بناپارت  ناپلئون  سوی  از  ایران 
که  دیدارهایی  در  بود،  آمده  ایران 
بین شان برقرار شده بود، با گاردن 
شماری  هرسال؛  تا  گذارد  می  قرار 
به  تحصیل  برای  ایرانی  جوانان  از 

وعده  ی   همه  با  اما  بروند،  پاریس 
ای  نتیجه  به  گاردن،  مساعد  های 
شاهزاده  این  رو  ازاین  رسد،  نمی 
در پی خواسته اش از پا نمی نشیند، 
انگلیس  سفیر  رابا  اش  خواسته  او 
اعزام  از  میان می گذارد وسفیر  در 
می  استقبال  لندن  به  ایرانی  جوانان 
کند وپس از پایان یافتن مأموریّتش 
جوانان  از  تن  دو  با  خود  ایران؛  در 
این  ایرانی عازم کشورش می شود، 
ازمحمد  بودند  عبارت  ایرانی  دوتن 
حاجی  و  باشی  نقاش  فرزند  کاظم 
دیگری  جوانان  افشاروهمچنین  بابا 
دانش  کسب  جهت  آنان  پی  در  را 
میرزا  که   کرد  کشور  آن  ی  روانه 
شیرازی،  به  مشهور  کازرونی  صالح 
وارد کننده ی دستگاه چاپ و ناشر 
جملة  از  درایران،  روزنامه  نخستین 

آنان بود.

       از دیگر تالشهای عباس میرزا، 
دعوت از اروپاییان برای دیدن ایران 
شماری  تا  بود  آن  دنبال  به  او  بود، 
از اروپاییان به ایران مهاجرت کنند، 
او یقین داشت که ایرانیان به سبب  
در  فرنگیان  با  معاشرت  کثرت 
به  اجتماعی  وآداب  وصنایع  علوم 
پیشرفتهایی نایل شده واز خمودگی 
وعقب ماندگی نجات خواهند یافت 
میرزا  هدف؛  این  به  رسیدن  وبرای 
صالح شیرازی را به عنوان نماینده ی 
لندن  به  ه.ق   ۱۲۳8 سال  در  ایران 
فرستاد تا ُمشّوق مهاجرت کثیری از 
اروپاییان به ایران شود. عباس میرزا، 
در گفتگویی با» ارنست ژوبر«، که از 
سوی ناپلئون بناپارت به ایران اعزام 
این  دانم  نمی  گوید:»  می  بود  شده 
برما  را  ها  اروپایی  شما  که  قدرتی 
ُمسلط کرده چیست وموجب ضعف 
درقشون؛  شما  چه؟  شما  وترقی  ما 
جنگیدن وفتح کردن وبه کار بردن 
ما  آنکه  وحال  ُمتبحرید  عقلیّه  قوای 
فتنه وفساد[ غوطه  در جهل وشغب] 

     پژوهشی از:ک- هومان 

نقش کلیدی میرزا رضا کرمانی، 
دربرپایی رژیم مشروطه درایران

)قسمت سوم(

می  نظر  در  را  آتیه  ندرت  به  و  ور 
گیریم ... اجنبی حرف بزن، بگو من 
ایرانیان را ُهشیار  باید بکنم که  چه 

نما یم.

که  گفتگوها  خاطرهمین  به         
از  اش  قلبی  تأثرات  ازعمق  ن  نشا 
است،  داشته  ایران  واحوال  اوضاع 
محصل  اعزام  برای  او  کوشش  و 
مهاجرت  از  اش  وخواسته  اروپا  به 
می  ایران،  به  اروپاییان  از  شماری 
توان اورا نخستین کسی دانست که 
برای بیداری ایرانیان در تالش بوده 
کار  مشکل  که  است  گفتنی  است. 
او نفوذ فایقة جماعت ُمال بود که بر 

علیِه او زبان به انتقاد می گشودند. 

       پس از شکست ایران از روسیه 
زیر  صلح  قرارداد  شدن  بسته  و 
از  و  سال۱8۱۳  در  گلستان  نام 
از  یی  گسترده  بخش  رفتن  دست 
حالیکه  در  قفقاز،  در  ایران  خاک 
خاطرعدم  به  ایران  نظامی  نیروی 
تجهیزات  کمبود  و  مواجب  دریافت 
آمادگی  هیچگونه  جنگی  ومهمات 
را  روسها  با  دوباره  جنگیدن  برای 
مذهب  امنای  از  شماری  نداشت،  
سید  و  برغانی  احمد  مال  جمله  از 
مجاهد  به  معروف  طباطبایی  محمد 
عتبات  مقیم  آخوندهای  از  یکی   (
 ،) اُود«  از موقوفة قالبی«  وبهره مند 
از شاه ُمصّراً خواستار جنگ با روسها 
جهت رهایی مسلمانان قفقازازدست 
آن دولت  به بهانه ی این که روسیه 
یک دولت مسیحی ضّد اسالم است 
با شماری دیگر  و حتا همراه  شدند 
جنگ  برای  پوشیده  کفن  مالها  از 
نزد فتحعلیشاه که در گنبد سلطانیه 
حضور داشت رفتند، که نتیجة جنگ 
دست  واز  رسوایی  و  شکست  جز 
ازخاک  که  آنچه  هر  مابقی  دادن 
ایران  در آن سوی رود ارس بود و 
پرداخت هفت ونیم میلیون تومان به 
عنوان خسارت وبستن قرارداد ننگین 
تری به نام ترکمانچای نبود، تا جایی 
از  معاهده  این  هفتم  فصل  در  که 
والیت  از  شود  می  تمنا  روسیه  تزار 
کند!  پشتیبانی  میرزا  عباس  عهدی 
آخوند  از  فتحعلیشاه  که  آنگاه  و 
برغانی می پرسد که با آنهمه وعده 
پیروزی در  واطمینانی که درباره ی 
جنگ می دادید چه شد که شکست 
نصیب ما شد!؟ پاسخ شنید که ما به 
یاری ائّمة اطهارپیروز می شدیم، اما 

میرزا(  ولیعهد)عباس  ایمانی  ُسست 
مارا دچار شکست کرد!

امیرکبیر،  خان  تقی  میرزا         
قاجار،  شاه  ناصرالدین  صدراعظم 
نیز تا جایی که مقدور بود با تأسیس 
برای  اروپایی  سبک  به  دارالفنون 
نو؛  های  آوری  وفن  دانش  آموزش 
به  ویا  خارجی  استادان  نظر  زیر 
خارج رفته های ایرانی که با فرهنگ 
شده  آشنا  حدودی  تا  اروپا  وتمدن 
بودند واعزام دانشجو به اروپا وانتشار 
روزنامه ای زیر نام » وقایع اتفاقیّه« 
جهت آگاهی دادن به مردم از آنچه 
که در ایران وبیرون از مرز ایران می 
پُر  وعناوین  القاب  وحذف  گذشته  
طمطراق واغلب بی معنی واصالحات 
منع  جمله  از   ( ومذهبی  اجتماعی 
ورشوه  خوانی  وروضه  زنی  قمه 
مردم  دربیداری  ووو-(،  خواری 
خود  حقوق  به  نسبت  آنها  وآشنایی 
مخالفت  با  که   برداشت  گامهایی 
های درباریان سود جو وآخوندها به 
ویژه به تحریک دولت انگلستان که 
او را ُمخل دخالتهای خود در  وجود 
امور ایران می دید، صدارت اوبیش 
وبه  نکرد  دوام  واندی  سال  سه  از 
قتل رسید و جانشینش کسی شد که 
ابقای خود در صدارت را بر از دست 

رفتن هرات نکوتر می دید.

به         حاج سیاح، در سفری که 
نگارش  داشت،ضمن  کاشان  فین 
درجنب  نویسد:»  می  مشاهداتش 
امیر  قتلگاه  که  است  حمامی  باغ 
است،  مرحوم  خان  تقی  میرزا  کبیر 
راد  آن  قتلگاه  دیدن  از  بقدری  من 
مرد که می توانست برای ما همچون 
متأثّر  باشد،  آلمان  برای  بیسمارک 
شدم که طاقت نیاوردم و با دودست 
صورت خودرا پوشانیده از آن محل 
بیرون آمدم، در حالیکه به خدمات 
گرانبهای او به وطن و نتیجه یی که 
عایدمی شد می اندیشیدم و افسوس 
ملت...  این  عاقبت  بر  خوردم  می 
چه می توان کرد با استبداد و فساد 
اخالق؟ نه قانونی درایران هست ونه 
عدلیّه و نه محاکمه و نه استنطاق و 
نه تحقیق، به یک بهانه و یک حرف 
ُسست؛ چنان مرد بزرگی را ازدست 
ایران گرفتند که تا حال؛ دیگر ایران 
مثل اورا ندیده، اگر مجال می دادند 
مایه ی نجات ایران بود«. خاطرات. 

رویه ۵۶و۵8

از  توان  می  کبیر،  امیر  از  پیش 
صدر  فراهانی  ابوالقاسم  میرزا 
که  برد،  نام  نیز  محمدشاه  اعظم 
وسامان  سر  در  بسیار  کوشش 
برابر  وایستادگی در  دادن کارها 
داده  نشان  خود  از  فاسد  رجال 
وبعضًا  فاسد  رجال  چون  اما  بود، 
ُمخل  اورا  وجود  بیگانه  عامل 
منافع خود می دیدند و از سویی 
سروسامان  در  او  دیگرکارهای 
منافع  کشوربا  امور  به  دادن 
و  انگلستان  واقتصادی  سیاسی 
را  شاه  بود،  درتعارض  روسیه 
نسبت به او بد گمان کردند وبه 
قتل رسید. دریغ و درد اینکه در 
روس  دولتهای  قاجارها،  زمان 
می  که  آنچه  هر  انگلیس،  و 
دهند  انجام  درایران  خواستند 
ُرشوه  و  تطمیع  و  دسیسه  راه  از 
وبلوا  آشوب  ایجاد  و  تهدید  ویا 
آوردند.  می  دست  به  آسانی  به 
ابوالقاسم فراهانی  منشآت  میرزا 
نگارشی  مانده  جا  به  او  از  که 
است بسیار شیوا و روان و به دور 
از تصنُّعات نوشتاری معمول زمان 
خود و پیش ازآن. برخی اورا زنده 
بر  میدانندو  پارسی  نثر  کننده ی 
این باورند که شالوده  نثرپارسی 

امروزی را او ریخته است .

به   ، ساسانی  ملک  خان         
وزیر   « » کمبل  از خاطرات  نقل 
انگلستان درایران، و  مختار وقت 
ی  نامه  طّی  او  تفصیلی  گزارش 
وزارتخارجة  به  ۲۱ژوئن۱8۳۵ 
ترجمة  ی   پایه  بر  و  انگلستان، 
درمجلة  آدمیّت  فریدون  دکتر 
۱۳44می  اسفندماه  در  سخن 
را  محمدشاه  کمبل  نویسد:» 
تحریک  مقام  قایم  کشتن  به 
درباریان  همچنین  و  کرده  می 
نظریّة  تأیید  در  را  جمعه  امام  و 
خویش ترغیب می نموده است«. 
سیاستگران قاجار. رویه ۵۹ -  و 
آنگاه علت مخالفت کمبل با قایم 
با  مقام   قایم  مخالفت  را  مقام 
در  انگلیس  کنسولگری  تأسیس 

شهرهای ایران می نویسد. 

دالگورکی،  کنیاز  پرنس         

درباره  خاطراتش  کتاب  در  نیز 
ابوالقاسم  میرزا  شدن  کشته  ی 
فراهانی چنین می نویسد:» درایام 
جوانی برای تحصیل زبان فارسی 
طرف  از  اطالعات  کردن  پیدا  و 
اعتبارکافی  با  پترزبورگ  دربار 
برای  مأمورشدم،  ایران  به 
پیدا  درهرجانفوذ  بنوانم  اینکه 
لباس  به  و  گشتم  مسلمان  کنم 
شیخ  وخودرا  درآمدم  آخوندی 
تحصیل  و مشغول  عیسی خواندم 
ازمدتی  پس   . شدم  دینی  علوم 
حاجی  دختر  درتهران،  اقامت 
و  گرفتم  زنی  به  را  نامی  محمد 
ازاو پسری به اسم علی پیدا کردم 
بادربار  مستقیمًا  کارش  سرو  که 
اخبارایران  از  و  بود  امپراتوری 
شمرد  می  الزم  که  را  آنچه 
پترزبورگ  دربار  به  مستقیمًا 
من  اطالع  کم  فرستاد.کم  می 
به  دینی  علوم  و  فارسی  زبان  به 
جایی رسید که توانستم به وسیلة 
احمد  میرزا  حاجی  با  پدرزنم 
و  کنم  پیدا  رابطه  گیالنی  حکیم 
شاه  با  شدنم  مسلمان  واسطة  به 
خودم  منزل  و  شدم  مربوط  هم 
بود،  زنم  پدر  ی  خانه  در  که  را 
مرکز جاسوسی قرار دادم. میرزا 
حسینعلی ] بهاءاهلل[ و میرزا یحیی] 
صبح ازل[، دوبرادر که اصاًل نوری 
آقاخان  میرزا  وابستگان  از  و 
دراین  نیز  اند  بوده  وزیرلشکر 
جاسوسی به من کمک می کرده 
خبر  من  برای   دوبرادر  این  اند. 
نزد  مقام  قایم  روزی  آوردند که 
حاجی میرزا احمد حکیم گیالنی 
به  راجع  شرحی  حاجی  و  رفته 
نموده  مذاکره  شاه  پرستی  روس 
اند که شاه  قرار گذاشته  باهم  و 
را معزول و یکی از شاهزادگان را 
به سلطنت برسانند، من نزد شاه 
می روم واورا از ماجرا خبردارمی 
کنم  ... وشاه هم قایم مقام را در 
رساند«.   می  قتل  به  نگارستان 
نگارش  مُن  زندگانی  شرح 
عبداهلل مستوفی. دفتر یکم،  رویه 
از  پس  دالگورکی  پرنس   -4۳
درمقام  ایران،  از  غیبت  چندی 
اعزام  ایران  به  سفیرروسیه، 
میشود.                  ادامه دارد
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ملکه هند
قسمت آخر

همی راند هر یک به میدان خویش
به رفتن نکردی کسی کم و بیش

چو دیدی کسی شاه را در نبرد
به آواز گفتی که ای شاه برد

شه از خانه خویش برتر شدی
همی تا برو جای تنگ آمدی

و زان پس ببستند بر شاه راه
رخ و اسب و فرزین و پیل و سپاه

نگه کرد گرد اندرون چارسو
سپه دید افگنده چین در برو

ز آب و ز کنده برو بسته راه
چپ و راست پیش و پس اندر سپاه

شد از رنج و از تشنگی شاه مات
چنین یافت از چرخ گردان برآب

ز شطرنج طلحند بود آرزوی
گو آن شاه آزاده نیکخوی
مادر به بازی نگاه کرد و از آن پس 
دلخون از مرگ طلحند شب و روز با  
درد و رنج به بازی شطرنج می پرداخت 
بود. مادر  بازی  این  او  و پزشک درد 
اوقات را با شطرنج بازی می گذراند تا 
اجلش بزودی فرا رسید و از رنج درد 

مرگ فرزند رهایی یافت
همیشه همی ریخت  خون سرشک

بدان درد شطرنج بودش پزشک
بدینگونه بود ناچران و چمان

چنین تا برآمد بر او بر زمان

ُگردیه

نام  به  داشت  خواهری  چوبینه  بهرام 
و  کاردان  و  باهوش  زنی  که  گردیه 

خردمند بود
خردمند را گردیه نام بود

پریرخ دالرام بهرام بود
فتنه  سبب  به  ایران  شهریار  هرمزد 
انگیزی سخن چینان برای بهرام جامه 
شکسته  تیغهای  و  دوکدان  و  زنان 
با  و  رنجید  سخت  بهرام  فرستاد. 
بزرگان به مشورت نشست و تصمیم 

کند.  پادشاهی  ادعای  که  گرفت 
پهلوانان سپاه او نیز وی را بدین عصیان 
تشویق کردند. بهرام گفته های خود را 
با گردیه در میان نهاد و نظر او را جویا 
شد . گردیه وی را پاسخی نداد، اما او 
که از رای بزرگان نیز سخت ناشاد بود 
به دبیر بزرگ بهرام روی کرد و گفت
گمانت چنین است کاین تاج و تخت

سپاه و بزرگی و فیروز بخت
ز گیتی کسی را نبد آرزوی

از آن نامداران آزاده خوی
وگر شاهی آسانتر از بندگیست

برین دانش تو بباید گریست
و  است  بندگی  از  بهتر  شاهی  البته 
همگان را نیز عقیده بر این است ولی 
را  شایستگی  و  لیاقت  این  کس  هر 
ندارد و تا کنون کسی را این اندیشه 
نادرست به مغز راه نیافته است که بر 
شاه بشورد و از اطاعت او سر باز زند، 
پهلوانان و بزرگان سترگ  بلکه همه 
گردن  به  فرمانبرداری  طوق  همیشه 
طی  عصیانگری  راه  هرگز  انداخته، 

نکرده و نخواهد کرد
کس آهنگ تخت شاهی نکرد

جز از گرم تیمار ایشان نخورد
بهرام سپهدار دانست که حق با خواهر 
است و او راه فساد می پیماید. اما یکی 
ازپهلوانان هوادار بهرام بنام یالن سینه 
 ، زن  گرانمایه  ای   : گفت  گردیه  به 
تخت  و  مرد  خواهد  بزودی  هرمزد 
سلطنت خالی خواهد ماند پس چه بهتر 
بعد از او برادرت بهرام شاهنشاه ایران 
گردد، از شهریاران گذشته یاد مکن 
که زمان آنان بسر آمده و نیز از نسل 

هرمز ترک زاد و بد نژاد همان بهتر 

که کسی به سلطنت نرسد. از پرویز 
هم بیم به دل راه مده که برادرت از 
او بسی برتر است. گردیه گفت دام بر 
سر راهمان مگستر و بر تن و جان ما 

ستم روا مدار.
پدر مرزبان بود ما را به ری

تو افکندی این جستن تخت پی
چو بهرام را دل به جوش آوری

تبار مرا در خروش آوری
گردیه این بگفت و گریان بسوی خانه 
رفت و در دل نسبت به برادر احساس 
بیگانگی میکرد. مردم به گفتار و کردار 

این زن با تحسین نگاه میکردند.
همی گفت هرکس که این پاک زن

چه نیکو سخن گفت بر انجمن
تو گفتی که گفتارش از دفتر است

ز دانش به جاماسب او برتر است
کرد.  پادشاهی  ادعای  چوبینه  بهرام 
هرمز بر پسرش پرویز بدگمان شد و 
تصمیم گرفت مسمومش کند. پرویز 
فهمید و شبانه از نزد پدر گریخت. دایی 
های خسرو گستهم و بندوی از زندان 
نجات یافتند و با عده ای از سپاهیان به 
کاخ هرمز رفتند و چشمانش را با داغ 
از شنیدن کور  کور کردند. پرویزکه 
کردن پدر بسیار ناراحت بود به کمک 
گستهم و بندوی و گردوی برادر بهرام 
چوبینه و دیگر بزرگان، سپاه گرد کرد 
و به پایتخت روی نهاد. پرویز به ایوان 
پدر وارد شد و پوزش خواست و اظهار 
بندگی کرد. هنگامی که بهرام شنید 
برای  است  نشسته  سلطنت  به  پرویز 
مخالفت  از  گردیه  شد.  آماده  جنگ 
برادر با پرویز آگاه گشت تاج از سر 
بینداخت و چادر بر سر افکند و دوان 

پرسید  او  از  و  آمد  برادر  پیش  دوان 
با پرویز  را   که چگونگی برخوردش 
برای او بیان کند. بهرام به خواهر گفت 
که او را از شاهان نباید شمرد. گردیه 
غمگین گشت و برادر را اندرز داد که 
از مخالفت با شاه دست بردارد و راه 
تندی و ستیزه نپیماید. بهرام گفت حق 

با تو است
ولیکن کنون کار از این درگذشت

دل و مغز من پر ز تیمار گشت
درگرفت  جنگ  بهرام  و  پرویز  میان 
پرویز تاب مقاومت نیاورد و گریخت 
و به نزد پدر خود هرمز رفت. پرویز 
او  پادشاهی  ادعای  و  بهرام  جنگ  از 
و  بزرگان  از  زیادی  عده  همراهی  و 
لشکریان با وی پدر را با خبر ساخت و 
چاره کار از او خواست. هرمز گفت به 
روم برو و از قیصر روم که از خویشان 
ما میباشد کمک بخواه. پرویز به روم 
بهرام  بر  روم  پادشاه  یاری  با  و  رفت 
چوبینه پیروز شد. بهرام به نزد خاقان 
چین گریخت و خاقان او را با احترام 
به  را  خود  دختر  و  پذیرفت  بسیار 
لشکری  با  بهرام  درآورد.  او  همسری 
نهاد  ایران  به  روی  چینیان  از  فراوان 
و در مرو با چاره اندیشی خرادبرزین 
به دست قلون نامی کشته شد. چون 
گردیه او را در خون غوطه ور دید وی 
را سرزنش کرد. بهرام اظهار پشیمانی 
کرد و از خدا خواست که او را ببخشد. 
آنگاه گردیه و سپاه را به یالن سینه 
نزد  همگان  که  کرد  وصیت  و  سپرد 
خود  برادر  از  و  روند  ایران  خسرو 
گردوی سپهساالر پرویز خواهش کرد 
که او را در ایران به آیین دین بهی به 

دخمه سپارد.
یالن سینه را گفت یکسر سپاه

سپردم ترا بخت بیدارخواه
نگه کن بدین خواهر نیک زن

زگیتی بس او مر ترا رایزن
مباشید یک تن ز دیگر جدا

جدایی مبادا میان شما
همه یکسره پیش خسرو شوید

بگویید و گفتار او بشنوید
مرا دخمه در شهر ایران کنید

به ری کاخ بهرام ویران کنید

ادامه دارد

    دکتر طلعت بصاری )قبله(                        بخش  سی و نهم

زانن شاهناهم  

»باایران چه ها که نکردند« نام کتابی 
است بقلم روزنامه نگار پرسابقه آقای 
درایران  اخیراً  که  میرزائی  محسن 
آقای  مدیریت  به  سرا  کتاب  توسط 

صادق سمیعی  منتشر شده است.
کتاب سرا تا کنون کتابهای زیادی را 
دررابطه با تاریخ ایران  منتشر کرده 
است. حتی کتابهایی که نویسندگان 
آنها  درلیست مغضوبین  رژیم اسالمی
که عشقی  با  سمیعی  صادق  بودند. 

حمیرا مرتضوی که در دوشماره پیش 
آثارش  نمایشگاه  خبر  )آزادی ۱۲۳( 
را در آرژانتین  چاپ کردیم ، به دلیل 
شیوع کرونا مجبورشد چندهفته ای 
در آرژانتین بماند  تا سرانجام بتواند 
باز  کانادا  در  اش  وکاشانه  خانه  به 
موفقیت  با  نمایشگاه  اگرچه  گردد. 
اجباری  توقف  اما  بود  همراه  زیادی 
در آن کشور همه موفقیتهارا بکام او 
تلخ کرد. اخیراً با خبرشدیم که آتلیه 

به ایران دارد در وانفسای بازار کتاب 
همچنان  درتالش است تا آنچه دربارة 
وروانه  چاپ  شود  می  نوشته  ایران 

بازارکند.
خاطرات  از  دوجلد  تاکنون   
اردشیرزاهدی را بدون حذف کلمه ای
جلد  واحتماال  کرده  چاپ  درایران   
سوم را نیز که تازه منتشر شده است  
درایران منتشر خواهد کرد.کتاب سرا 
از فعالترین ناشرین کتاب درایران است

بازگشایی  حمیرا روز هشتم جوالی 
می شود. این کالسها که هنرجویان از 
مبتدی تا پیشرفته را دربر می گیرد  
۶ تا ۸ نفررا در هرجلسه آموزش می 
دهد. عالقمندان می توانند ازطریق 

ایمیل زیر با حمیرا تماس بگیرند.
مراجعه  زیر  آدرس  به  ایمیل  برای 

فرمائید:

https://homeira.ca/contact/

عباس پهلوان  که اهل کتاب و نشریه 
می  درایران  فردوسی   مجله  از  اورا 
شناسند و اکنون در لوس آنجلس مجله 
هفتگی » فردوسی امروز« را منتشر می 
مثاًل   « کتابی تحت عنوان  اخیراً  کند 
خاطرات« را ببازار کتاب فرستاد. گویا 
فردوسی  در  قبالً  کتاب  این  مطالب 
امروز هم به چاپ رسیده است. وعالوه 
براین جلد باید منتظر جلدهای بعدی 

هم بود.
 . امروزاست    فردوسی  کتاب،  ناشر 
به  ابتدا   را   کتاب  پهلوان  عباس 
رفتنی  ازیاد  که  مهربانی  ناهیدخانم 
نیست و بعد به مردم ایران تقدیم کرده 
است. او می نویسد:» این خاطرات را 
تقدیم می کنم به  مردم کشورم که

من  های  قلمزنی  شاهد  سال  هفتاد 
بودند.  عباس پهلوان«

ببهای ۳۵  داردو  صفحه  کتاب ۳۷۰ 
دالر بفروش می رسد.

درانتهای کتاب چندصفحه به عکس- 

نگار،  روزنامه  شریفی  رحیم  ازآقای 
نویسنده و سیاستمداری که تا آخرین 
روزهای حکومت پیشین  فعال بود و 
پس از سال ۵۷  در فرانسه به انتشار 
»آزادی«  وبا  بود  مشغول  سهند«    «
نیز همکاری داشت مدتی است بدلیل 
تغییر تلفن وآدرس ایشان بی خبریم. 
اگر دوستان پاریسی ازایشان باخبرند 

مارا مطلع کنند

ونویسندگان    نگاران  ازروزنامه  هایی 
عکس  نیز  گاه  و  دوران  آن  مطرح 
دارد.  اختصاص  خانوادگی   های 
برای افرادی به سن وسال من که  از 
عباس  های  نوشته  خواننده  نوجوانی 
پهلوان بودیم  خواندن مطالب کتاب  
ازآن  بسیاری  خاطرات  کننده  زنده 
روزگاراست.  علیرضا نوری زاده نقد 
زیبایی  براین کتاب نوشته است که  
فکر می کنم هرچه اضافه برآن  دربارة 
این کتاب نوشته شود  حق مطلب را 
خاطرات«   مثال   « کرد.  نخواهد  ادا 
زنده کنندة خاطرات  روزنامه  خوان 
دهه  اواخر  تا   ۳۰ دهه  اواخر  های  
۵۰ است.. سی سال قلمزنی درایران 
کردن  مبارزه  و  نوشتن  سال  چهل  و 
در خارج از کشور کارنامه  پهلوان را 
با نمرة درخشانی  همراه کرده است.  
که  عزیز  پهلوان  عباس  ازدستخط 
بمنظور اهدای نسخه ای ازکتاب به من 
در صفحه اول کتاب  نوشته است بی 
عباس  برای  وممنونم.   مغتخر  نهایت 
عزیزو عسل پهلوان  وهفه نامة فردوسی 
امروز موفقیت های بیشتری آرزو می 

کنم.

کاران  هچ                                                                                                                                 از  هم
                                            

ـخبر 
صادق سمیعی و کتاب سرا

حمیرا مرتضوی و کالسهای  نقاشی اش

عباس پهلوان  »مثالً خاطرات« خودرا منتشر کرد

آیا کسی از آقای شریفی  اطالعی دارد 

کردیه
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گدا گشنه های امتی

طایفه آخوند و مال که قرنهاست مثل 
بختک و زالو بجان فهم و شعور مردم 
بیداری  از  جلوگیری  وهدفش  افتاده 
فکری میبوده است، از برکت انقالب 
با شکوه و مردمی اسالمی با مشارکت 
اقشار روشنفکر کور دل و چپول های 
متوهم و بقیه آس های برنده به نون و 
نوایی رسیده اند که اونورش نا پیداست. 
این وسط هم انگلهایی از قماش همین 
آنها  بغل  از  که  شده اند  پیدا  طایفه 
نشخوار میکنند منتهی بر خالف فرض 
نان  تکه خرده  ما که سهمشان چند 
رسیده  اند  نجومی  ثروتهای  به  است، 
که در تصور ما نمی کنجد.، ولی آنچه 
که یقین است ، هیچکدام از این افراد 
و  دلبستگی   ، پرست  تازی  اسالمزده 
عشقی به خاک و مردم ایران ندارند. 
هیچ انسان با خرد و فهمیده ای اجازه 
نمی دهد که آب و خاک و مردمش به 
این روز بیفتند. حاال تازه دوزاری افتاده 
است که خاندان پهلوی چه بود و چه 
میکرد و چه عشقی به آب و خاک و 
مردم ایرانزمین داشت. از اینکه اوضاع 
تمام دنیا بهم خورده است هیچ شکی 
نیست منتهی گرفتاریهای ایران سوای 
گرفتاریهای بقیه دنیاست. اکسیری از 
خر تو خر و غوز باال غوز با چاشنی فساد 
یکزمانی  میشد  آلبته  کاری.  ندانم  و 
اسمش را خریت گذاشت ولی علم و 
که  است  کرده  ثابت  امروزی  دانش 
و  فهم  میانگین  هم  االغ  و  خر  حتی 
شعورشان چند درجه ای باالتر از این 
امت متعصب جاهل خرافی است. البته 
همانطوریکه همیشه گفته ایم هیچ فرقی 
بین تحصیلکرده سوربون و هاروارد و 
فیضیه قم و نجف و کربالیشان نیست. 
از بیخ امت و امتی است، سینه زن و 
پرست  مرده  و  خرافی  است،  عزادار 

است.
ایران  در  جنجالی  و  جار  روزها  این 
اسالمی عزیز است که بیشتر به نمایش 

خیمه شب بازی میخورد. چپ و راست 
پته همدیگر را روی آب میریزند و با 
باند بازیهای مافیایی و آرتیست بازی 
های عجیب غریب در تالشند که گروه 
رقیب را از میدان بدر کنند تا همین 
چندرغازی که در کیسه آنان است بین 
بیت آقا رهبر جاهالن دو  خودی های 
عالم تقسیم شود، درست مثل آبا اجداد 
بیابانگردشان که از شترچرانی به آقایی 
و سروری رسیدند. خنده دارتر یا شاید 
واپسگرا  امت  این  از  از  دارتر  گریه 
دار   ، است  معروف  اصولگرا  بنام  که 
و دسته اصالح طلب است که بهمان 
نسبت از بیخ و بن ، نابخرد و مشنگ 
است. بوقچیان داخلی که مشهورند و 
سالیان سال است در تالشند تا در قبای 
جایگاه  به  اسالمی  حکومت  و  اسالم 
آزادی سیاسی و اجتماعی برسند که 
هرگزامکان پذیر نیست. هیچکدامشان 
نگذاشته اند  زمین  را  اسالمی  رژیم 
اگر  یعنی  وفادارند  آن  ماندن  بر  و 
آنرا به زمین گذاشتند ، دیگر اصالح 
از  یکی  مخالفند.  بلکه  نیستند  طلب 
معروفترین این چهره ها استاد صادق 
دکترای  درجه  با  که  است  زیباکالم 
فالن و بهمان ، هنوز در ته چاه است 
، عزادار و سینه زن است ، امتی و مرده 
پرست است.  در یکی از گفتکوی های 
چنین  اعتماد  رسانه  خبرنگار  با  خود 
گفت:”... در غالب مصاحبه ها با رسانه 
های فارسی زبان خارج از کشور او را 
عمداً در مقابل مخالفان نظام و سلطنت 
طلب ها و فرشگردی ها، یا شخصیت 
و  شریعتمداری  حسن  نظیر  هایی 
امیر طاهری قرار می دهند و در این 
رویارویی ها او ابایی ندارد که از کلیت 
نظام اسالمی حمایت کند...” به عبارت 
ساده تر فرقی نمیکند که استاد ما با چه 
شخصیتی روبرو شود، هنوز به کلیت 
نظام وفادار است. یعنی که اگر فردا 
اسقف اعظم کاتولیکها ، جناب پاپ ، 
او را به حضرت عباس و به حق پنج 
تن قسم بدهد که این رژیم آخوندی- 

اسالمی  آدم بشو نیست ، هنوز با کله 
شقی آز آن دفاع میکند. آقا جان بگو 
تمام کن. چرا  را  اشتباه کردم و کار 

انقدر کرشمه و روشنفکر بازی؟
ایشان در ادامه گفت”:.. در انتخابات 
نظام اسالمی ایران حتی اگر یک نامزد 
وجود داشته باشد مصداق دموکراسی 
و راه حل کلیه مشکالت کشور است، 
نظام  این  اگر  باشد  جمع  حواستان 
سقوط کند سرآغاز عقبگردی بزرگ 
خواهد بود...” و اینست نظریات استاد 
علوم سیاسی مملکت. در همین یک 
جمله کلی معنی نهفته است. در مورد 
مصداق دموکراسی که حتی اگر یک 
نامزد وجود داشته باشد و این حرفها. به 
این میگن دموکراسی به سبک اسالمی 
که بدرد کود دادن هم نمیخوره یعنی 
بدتر  که  انسانیست  کود  از  نوعی 
مسموم میکنه بجای اینکه رشد و نما 
بده. نمونه اش را اخیرأ در خیمه شب 
انتخابات طویله شورای اسالمی  بازی 
یعنی نهادی که فقط با چش چش های 
سردمداران انقالب با شکوه ، تصمیم 
میگیرد و خوان ملت را به یغما میبرد 
دیدیم که چگونه فاسدترین انگلهای 
رژیم به مقام نمایندگی رسیدند. هر 
چه دزد و آدمکش بی هویت و ملیت 
را وارد این چراگاه کردند که امورات 
مملکت را بگردانند. بعدش ایشان بر 
این باور است که مملکت و جامعه تحت 
حکومت نعلین و آفتابه ، پیشرفت های 
شایانی داشته که با سقوطش عقبگردی 
بزرگ رخ بدهد. البته باید گفت که 
استاد ما یکی دو دفعه زبان خود را از 
گلیم استاندارد رژیم ، فراتر گذاشت 
چشمشان  باالی  که  کرد  یادآوری  و 
ابروست. ولی بیچاره کارش به دادسرا 
و زندان و جریمه افتاد که تا ابد یادش 
باشد رژیم امتی چقدر عالیست و شما تا 
حضور حضرت موعود، از کلیتش دفاع 

کن بابام جان.
معلوم نیست این استاد ما به چه چیز 
نظام میباله. وضع اقتصادی که معلومعه 

، یکی از عالیترین اقتصادهای دنیاست. 
وضعش آنقدر خوب است که نه تنها 
بگرداند  وضعی  بهترین  به  را  ایران 
کشور  چندین  همزمان  میتواند  بلکه 
منطقه را هم پشتیبانی مالی و انسانی 
کند.  گذشته از همه فسادهای کالن 
و قاچاق و دزدی، هیچ سرمایه گذاری 
در زیرساخت صنعت و فن آوری های 
مهم نداشته است. میدانهای نفتی که 
بازسازی  و  نوسازی  دائمأ  میباست 
قرار  اسفناکی  وضع  در  همه   ، شوند 
دارند. تولیدات غیر نفتی هم که همه 
و  شدند  قاچاقچی  برادران  گرفتار 
کم  بسیار  ملی  ثروت  از  سهمشان 
است. بخش خصوصی هم که تکلیفش 
با  انقالب  نخست  روزهای  همان  از 
به  همه  شد.  روشن  اسالمی  شکوه 
بهانه ای و با زور از صاخبانشان گرفته 
شد و بعد از سهم امام و سردارانش، 
شد  تقسیم  امتی  گشنگان  گدا  بین 
نمی ارزند.  پهن  اندازه  به  هم  حاال  و 
این  و  بالید  نظام  کلیت  به  باید  بعله 
استاد زیباکالم ما البد از دستاوردهای 
بزرگ و بی همتای اجتماعی آن بسیار 
خرسند است. برای نمونه، تساوی زن 
ومرد در قوانین مدنی و حقوقی! ریشه 
عرق  و  دزدی  و  اعتیاد  کردن  کن 
خوری و خرافات و قتلهای ناموسی و 
ازدواج کودکان! ترویج فرهنگ و هنر 
میلیونها  برای  کارآفرینی  موسیقی!  و 
مراکز  ایجاد  و  تحصیلکرده  جوان 
تفریحات سالم  و و و. باز بگین کلیت 
که  هم  ایران  از  خارج  در  بده.  نطام 
مقدس  نظام  مزدبگیران  و  مجذوبان 
و مال  آخوند  برای  و کراوات  فکل  با 
بازی  البیست  همان  یا  بوقچی گری 
مراکز  بهترین  در  تصادفأ  و  میکنند 
آموزشی ممالک امریکیه و اروپا مشغول 
تدریس میباشند. در مجموع باید گفت 
با  که کلیت نظام خوب است منتهی 
اساسی  قانون  در  تغییرات  مختصری 
،مقام رهبری ، مجلس خبرگان ، مجمع 
تشخیص مصلحت  نظام ، بقیه درص۵۱

در ُام القرای اسالمی چه خبر؟
تیمور شهابی

دراین شماره از کتاب تازه منتشرشدة 
جناب اردشیرزاهدی  که به خاطرات 
امور  وزارت  تصدی  دردورة  ایشان  
را  سندی  دارد   اختصاص  خارجه  
که  ایم  برگزیده  بحرین  درمورد 
استقالل  سالروز  مرداد  بمناسبت ۲۲ 

بحرین به نظر شما می رسد:

صورت مذاکرات  شاهنشاه آریامهر  
با شیخ خلیفه بن سلمان  آل خلیفه 
بحرین  دولتی  شورای   رئیس 

۲۴/۳/۴۹

سّری

جناب آقای اردشیرزاهدی وزیر امور 
خارجه  افتخار شرفیابی داشتند

***.
شاهنشاه  ازاینکه   خلیفه:   شیخ 
وافتخار شرفیابی  مرحمت فرموده  
نهایت  بی  اند   فرموده  ارزانی 

سپاسگزارم.
ازطرف  شیخ عیسی  ومردم بحرین  
وهمچنین شخصاً  از ابتکار خردمندانة  
شاهنشاه  که مشکل بحرین  را حل 
وامتنان  حقشناسی  ابراز  فرمودند  
دولت  نیت   حسن  این   . کنم  می 
شاهنشاهی دروضع ما  بقدری مؤثر 
بوده  که مثالً  بهای زمین در بحرین  
درصد   کوتاه  ۲۵  مدت   این  طی 

ترقی کرده است.
باید بگو یم که  پس ازاین  جریان 
خاطر   وتأمین  راحتی   حّس   یک 
برسراسر  بحرین حکمفرما  گردیده 
است. می خواهم  متذکر شوم  که 
بین ایرانیهای  مقیم بحرین  ودیگر 
تبعیضی  هیچگونه   بحرین  سکنه 
نیست  وبرادران ایرانی  ما باکمال  
خود   برادران  سایر   درکنار  رفاه  
زندگی نموده  وبجان شاهنشاه  دعا 

می کنند.
شما اظهارات  از  آریامهر:  شاهنشاه 

به  شمارا  توجه  باید  متشکریم. 
اگر  که  کنیم  جلب  نکته   این 
قلمرو   روزگاری  برگردیم  بتاریخ 
شاهنشاهی ایران خیلی وسیع  بوده 
است بطوریکه  یک مرز آن اتیوپی 
قرارداشته   دراروپا  آن   ومرز دیگر 
است چنانکه  هنوز دیواری  دررومانی 
سلطةایران   نشانة   که  وجوددارد 

درآن سامان بوده است.
جزو قفقاز   ، درشمال  همچنین  

می  ما  اگر  است.  بوده  ما   قلمرو 
سرزمینها  این  مدعی  خواستیم 
مستندات  به  میتوانستیم   باشیم 
تاریخی  تکیه کنیم ولی ما  معتقدیم 
بحرین   مثالً  ها  سرزمین  این  اگر  
عالقه ای به پیوستگی  با ما نداشته  
سودی   چه  پیوستگی  این  باشند  

دربرخواهدداشت؟
گرفتیم   ما  که   تصمیمی  این  البته 
ولی  نبود   وآسانی  ساده   تصمیم 
همانطور که  شماهم متذکر شدید 
این تصمیم نتایج مطلوب وانعکاس 
اینموضوع   است-  داشته  خوبی  
خوبی  اثرات  ماهم   ملت  درمیان 
خواهان  ما   هم  حاالهم  داشت. 
هستیم  شما  وخوشبختی  سعادت  
وسایر  شما   خواست  که   وآنچه 
استقبال   ازآن  ما  باشد   برادرانتان 
می کنیم وبرایتان  انجام می دهیم.  
درمورد اتحاد  امارات هم  که فعاًل  
مطرح است باید بگوییم  که برای 
ما فرق نمی کند که شما فدراسیون  
یا کنفدراسیون  داشته باشید. آنچه 
شما بخواهید  برای ماهم قابل قبول 
القاء  بشما  را   فکر  این  ما   است. 
نخواهیم کرد  که چه فرمولی  بنفع 
شما  بنفع  طرحی   وچه  شماست  
باید  که  هستید   شما  این  نیست. 
البته  خط مشی خودرا تعیین کنید. 
هرموقع  شما ازما  راهنمایی و کمک 
فکری  بخواهید از  همکاری وبذل  
کمک دریغ نخواهیم کرد.. اما  ضمنًا 
شما باید  به یک حقیقتی  توجه کنید  
وآن اینست  که اگر وضع  خاورمیانه 
عربی وهمسایگان  خودتان را  ازنظر 
بگذرانید  باین نتیجه میرسید  که 
میتوانید تنها  بما اطمینان  واعتماد 

کامل  داشته باشید.
ودرایت  صدر   سعة  خلیفه:   شیخ 
وستایش  تکریم  مورد  شاهنشاه  
با  همکاری  خواهان   ما  ماست. 
شما هستیم . ما صلح وثبات منطقه  
راطالبیم.. ما بدوستی شما  نیازمندیم 
ومعتقدیم  که اگر ایران ، عربستان 
سعودی  وکویت  بایکدیگر  همکاری 
داشته باشند  میتوانند صلح  منطقه را 
بنحو مؤثری  تضمین  وتأمین نمایند.

ایران   قلمروی  که  دانیم   می  ما 
وسیع واز مواهب طبیعی  بقدر کافی  

برخورداراست  وشما نظری  به مال 
ومنال  دیگران ندارید.

اشاره  که  فدراسیون   به  راجع 
فرمودید  باید عرض کنم که فکر 
تواند   می  اتحاتدیه  این  میکردیم 
ما   همکاری  برای  مؤثری   وسیلة 
وجه  والبته    . باشد  امارات  وسایر 
نیست.  مهم  ما  برای  آن  تسمیة  
همانطور که شاهنشاه  همیشه فرموده 
اید هیچ بیگانه ای نباید درمنطقة ما 
حق دخالت داشته باشد. مابایستی 
زمینه  درتمام  خودرا   همکاریهای 
ها  توسعه دهیم باینجهت آمادگی 
ایجاد شبکة  زمینة   در  داریم  که 
ارتباط هوایی - بانکداری- مبادالت 
بازرگانی - وسایل ارتباطی  باایران  
همکاری نزدیک داشته باشیم. حاال 
اگر ما بخواهیم  باشما  ارتباط تلفنی  
برقرار کنیم بایستی  این رابطه  ازراه 
لندن  حاصل شود درحالیکه  مایلیم  
وباایران  برداشته   را  تلفن  گوشی 

مستقیماً  مکالمه کنیم.

باین  مانیز   بله   آریامهر:   شاهنشاه 
همان  باید    . عالقمندیم  همکاری 
مطلبی  را که به دوستان عرب  خود 
گفته ایم  بشما هم  متذکر شویم. 
ما آنقدر  جلو خواهیم آمد که شما 
شما  برای  را   چیزی  بخواهیدوآن 
انجام  خواهیم داد  که شما پیشنهاد  
کنید وانجام  آن هم برای ما  میسر 
باشد. نمی خواهیم  شما فکر کنید  
انگلیسی  جای  خواهیم   می  ما  که 
نداشته  را   فکر  این  بگیریم.  را  ها 
ونداریم. ولی درعین حال  میدانیم که 
دشمنان ، مثل بعثی ها وکمونیست ها  

چه نقشه هایی  درسر دارند.
کمونیستها به نام کمونیسم وارد نمی 
شوند بلکه  باصور گوناگونونقابهای 
مختلف  برای نابودی شما وسایرین  
آمادگی  ما  شوند.  می  میدان  وارد 
داریم بااین پیش آمدها مقابله کنیم. 
می  خوب  را   خودتان  وضع  شما 
دانید  که هنوز آمادگی الزم  رابرای

لطفاً ورق بزنید 

برگهایی از تاریخ معاصر ایران

شیخ خلیفه بن سلمان امروز نخست وزیر بحرین است
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نکرده  پیدا  بااین خطرات   مقابله  
اید.  ببینید دراردن  چه میگذرد؟  
کند  کمک  خداوند  ماامیدواریم  
چون  نیفتدو  سویی  اتفاق  ودراردن 
اگر  برادرم اعلیحضرت ملک حسین  
از میان برود  خطر بشما وعربستان 
سعودی  وکویت نزدیکتر خواهدشد. 
البته آنوقت  هم بسته بنظر شماست  
که استقالل خودرا حفظ کنید  و یا 
ما   بنظر  شوید.  عوامل  این   تسلیم 
وضع کویت متأسفانه خوب نیست 
درآنجا   دیگر   وعوامل  ها   بعثی   .
روزبروز نفوذ  بیشتری پیدا می کنند  
وکویتی ها  مثل بچه ها  ناظر این  
کویتی  ماازخود   . هستند  جریانات 
ها  هم کویتی تر هستیم  وعالقمندیم  

همه جور بآنها کمک کنیم.
ها   عراقی  از  ها  کویتی  خلیفه:   شیخ 
میترسند وقبل از جنگ  اخیر اعراب 
مشکالت  ماهم   برای  واسرائیل  
زیادی ایجاد می کردند  ولی تصادم 
اخیر با اسرائیل  سبب شد  که توجه 
آنهخا  بجاهای دیگر  معطوف شود. 
رفتار  علت  من   بنظر  درهرحال  

کویتی ها  ترس از عراق است.
جز  کشوری  چه  آریامهر:   شاهنشاه 
کمک  کویت  به  تواند   می  ایران 
کند؟ اینها از چه می ترسند؟ کویتی 
می  میمانند  هرچه  ماهی  مثل  ها  
میلغزند  کنیم  کمک  بآنها  خواهیم 
با  ما  کشند....  می  عقب  وخودرا 
نزدیکتر  خیلی   روابط  ها  سعودی 
زیاد  ما  بین  وتفاهم  داریم  وبهتری 

است وبآنها کمک کرده ومی کنیم.
برای  ازخداوند   خلیفه:  شیخ 
با  توأم  طوالنی  عمر  اعلیحضرت 
سعادت وسالمت مسئلت  می کنم. 

شاهنشاه تنها امید ما هستند.
شاهنشاه آریامهر:  اگر  ما باهم  باشیم 
تمام مشکالت  را حل می کنیم ولی 
طرز فکر ونحوة  کارکویت برای ما 
روشن نیست. خدا می داند  که چه 
می خواهند؟  آیا خطررا  درک می 
کنند؟ آیا می شود  تصورکرد که به 
علت  ترس از دیگران  دروازه های 

خودرا  باز گذاشته اند؟
شیخ خلیفه:  کویتی ها ، ورود  اعراب 

خارجی  وجلوی  کردند   تسهیل  را 
هارا  گرفتند.  بعضی از شیخ نشینها  
نیز همین  رویه را دارند. درصورتیکه 
ما  درهارا بروی اعراب بستیم وورود 
چون  کردیم.  تسهیل  را  سایرین  
خارجیهارا   عذر  میتوان  همیشه  

خواست ولی اگر عربها بخصوص

کردند  هاآمدندورخنه  فلسطینی   
اخراج  بسهولت   آنهارا  نمیتوانیم  
اخالل می  میمانند ودرکارها  کنیم. 

کنند.                  
شاهنشاه آریامهر:  باز تکرار می کنیم 
بشما  وکمک  همکاری  ماآمادة  که 
توانید صد درصد   هستیم. شما می 
ما  به  کنیدو  حساب  کشورما  روی 

متکی باشید.
شیخ خلیفه: ازفرصت استفاده کرده و

اجازه می خواهم  نامة برادرم  شیخ 
عیسی حاکم بحرین  را که متضمن  
مراحم  از  سپاسگزاری  مراتب 
شاهنشاه است بحضور مبارک تقدیم 

ملوکانه  پیشگاه  به  را  کنم.)نامه 
تقدیم نمود(

شاهنشاه آریامهر: امیدواریم که بزودی
ایشان  کنیم.  مالقات  را  ایشان    

چندسال دارند؟
شیخ خلیفه:  ۳۶ سال.

چندسال  شما  آریامهر:   شاهنشاه 
دارید؟ 

شیخ خلیفه:  ۳4 سال.
شاهنشاه آریامهر:  پس ما نسبت  به 

شما  جنبة پدری داریم.
شیخ خلیفه:  ما به شاهنشاه به همین

اعلیحضرت   واز  نگریم  می  چشم   
داریم. پدرانه  مرحمت  بذل   توقع 

تکرار  بازهم  آریامهر:   شاهنشاه 
می کنم  که ما آماده ایم همه نوع  

به شما کمک کنیم وفکر می کنم  
زمینه  دراین  بتواند   هم  سعودی 

همکاری کند.
ملک  اعلیحضرت  برای  ازخداوند 
فیصل  زندگی طوالنی توأم با سعادت  
مسئلت می نمائیم. ولی باید این نکته  
را متذکر شویم که اعلیحضرت ملک 
فیصل  بایستی درکشورشان  دست 

بیک رشته  اصالحات بزنند.
ولی  همینطوراست  خلیفه:   شیخ 
هستندواگر  تنها  خیلی  ایشان  
بزنند   اقداماتی  به  دست  بخواهند  
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The emir of Bahrain Isa bin Salman Al Khalifa seeing me off at Manama Airport.

With the prime minister and 
emir of Bahrain.
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عوامل کافی ندارند واز کسانی  هم 
که هستند  استفاده نمی شود. مثاًل 
سفیرشان  درلندن خیلی  بیشتر می 
یک  حرف  شود.  واقع  مفید  تواند  
وزیر  بیشتر نفوذ دارد  تاسخن یک 
استحضاردارند   سفیر.اعلیحضرت 
که ملک فیصل  ازتندرستی  کامل 
برخوردار نیستند  ومعلوم نیست اگر 
عربستان  سرنوشت   بیفتد  اتفاقی  
ما  بین  شد؟  خواهد  چه  سعودی  
واعراب ذ همیشه  اختالف نظرهایی 
وجوددارد. درعربستان سعودی  هم 

اختالفات  داخلی کم نیست.
وضع  باألخره   آریامهر:  شاهنشاه 

شیخ نشینها چه می شود؟
شیخ خلیفه:  درواقع اینها نمی دانند

که  وهمانطور  خواهند؟  می  چه    
عرض کردم  غالب آنها  باهم اختالف  
دارند  مثل اختالف  بین  شارجه وام 
القوین...  اینها چون  حاال متوجه  وجود 
منابع نفتی درسرزمینهای خودشده 
اند  باهم نمی سازند  وخیال می کنند  
دسترسی  به نفت  همه مشکالت  را 
حل می کند. ولی اماراتی  مثل  ام 
درمراجع  وعجمان   وشارجه  الوین 

بین المللی  اعتباری ندارند. اینها
 مدعی بعضی  جزایر هستند.

شاهنشاه آریامهر: این جزایر متعلق 
به ماست ) شاهنشاه برروی گزارش 
شرفعرضی ازاین چلسه به انگلیسی 
 We have the first:اند نوشته 

(claim on the Islands
اختالف   دانم...  می  بلی  خلیفه:  شیخ 
بین امارات   بیشتر ناشی  از حسادت 
اینکه   برای  است.  مادی  مطامع   و 
همکاری بین  امارات محقق  شود 
فکر کردیم  شاید  یک اتحاد  هفت 
گانه  تشکیل شود  و بحرین وقطر 
هم  بااین اتحاد  هفتگانه  یک ائتالف 

سه گانه  تشکیل دهند.
اماراتی  مانند ام القوین و فجیره نه 
سازمان اداری  دارند ونه  از شیوة  
کشور  داری  باخبرند. وطبعاً با چنین 
وضعی  نمی توانند  به تنهایی روی 

پای خود بایستند.
بین   نظر  اختالف  آریامهر:   شاهنشاه 
دوبی  وابوظبی  بکجا خواهد رسید؟

بیکدیگرحسادت   اینها  خلیفه:  شیخ 
می ورزند.

شاهنشاه آریامهر: ما آمادة  همکاری
نزدیک  با کویت وعربستان  سعودی 

هستیم...
ما  به  اماران  از  بعضی  خلیفه:   شیخ 
خواهیم   می  گیرندکه  ایرادمی 

کنیم.  تحمیل  آنها  به  خودرا   نظر 
درحالیکه  ما می خواهیم  برای آنها  
بهتراست   آیا   . دهیم  انجام  کاری 
این  خدمت را ما انجام  بدهیم یا 
عراقی ها و فلسطینی ها؟ چند سال  
پیش درحدود  هفده هزار بحرینی  
کار  مشغول  سعودی   درعربستان 
تاپ   « لوله  طرح   اجرای   . بودند 
الین« را بحرینی ها  شروع کردند  
بعد که  سعودی ها توانستند  اینکاررا 
مراجعت  ها  بحرینی  کنند   دنبال 
کردند. اجتماعی که فعالً  درابوظبی 
تشکیل شده  برحسب تقاضای شیخ 
این  امیدوارم  بوده  است. من  زائد 
کنفرانس  نتیجة مثبتی  داشته باشد. 
گرچه اصوالً به این نوع اتحاد  چندان  
حاکم   ندارم.  واعتقادی  امیدواری 
رأس الخیمه  برای چه منظوری به 

عراق می رود؟
این  پس  آریامهر:   شاهنشاه 
انگلیس چکاره  کارگزاران سیاسی 

هستند؟

شیخ خلیفه:  آنهاروزگاری قدرت 
سابق  قدرت  حاال   ولی  داشتند  
دست  جهت   وبهمین  ندارند   را 
وبالشان را جمع می کنند که بروند. 
وچون قدرتی ندارند  همه چیزرا  بهم 
می ریزند وهرکدام به نحو  متفاوتی  
اقدام می کنند. مثالً  گرفتاری عدن 

را اینها ببار آوردند.
متأسفانه   بله     آریامهر:  شاهنشاه 
انگلیسی ها  قبل از اینکه  منطقه ای را 
ترک کنند  مشکالت وگرفتاریهایی 
بجای می گذارند، مثل مالزی، عدن، 

هندوستان.
شیخ خلیفه:  دربحرین می خواستند  به 
ما  ولی  بزنند   دست  اقداماتی 
ها  انگلیسی  سابقة  زیرا  نگذاشتیم. 
که  بودیم  ودیده  دانستیم.  می  را 
رفتار  چگونه  دیگر   جاهای  در 
می کنند. به اینجهت  با آنها خیلی  
صریح بودیم. اگر انگلیسی ها  بدانند 
که  طرف موقعیت  خودرا  خوب 
تشخیص داده  ونقش خودرا  خوب 

ایفا می کند  به او احترام  می گذارند.
شاهنشاه آریامهر: جمعیت قطر  

چقدراست؟
 شیخ خلیفه:  ۷۰ تا 8۰ هزارنفر- دوبی 
نفر  هزار   4۵ ابوظبی  هزارنفر.   ۶۰

وکویت  درحدود نیم میلیون نفر.
شاهنشاه آریامهر:  درحالیکه  درکویت  
کویتی  هزارنفر   دویست  از  بیش 

األصل نیستند.
ایم  گفته  ها   کویتی  به  همیشه  ما 
آنها  برای  بخواهند   که  هرکمکی 
از  ما  درواقع  داد-  خواهیم  انجام 

کویتی ها کویتی تر هستیم.
ایران  اولین کشوری بود  که آنهارا  
البته  آنها کمک کرد.  وبه  شناخت 
ما به آنها احتیاجی نداریم برعکس 
می  که  است  کشوری  تنها   ایران 

تواند  به آنها کمک کند.
شاهنشاه  فرمایشات  خلیفه:   شیخ 
از پیشگاه  را تأیید می کنم . ضمناً 
تقاضا دارم  مقررفرمایند   ملوکانه  

مسئلة فالت قاره همانطورکه با 
شده  حل  وقطر  سعودی  عربستان 

باماهم حل شود.
کنم   نمی  گمان  آریامهر:   شاهنشاه 

این موضوع برای ما مسئله ای باشد
که   است  این  منظورم  خلیفه:   شیخ 

این موضوع تثبیت شود.
وزیر  به  بهر حال  آریامهر:   شاهنشاه 
خارجه دستور می دهم که تحقیق  

ورسیدگی کند.
***

 راجع به  اعطای  چند بورس تحصیلی 
وزیرامور  بحرینی،  دانشجویان  به 
خارجه براساس مذاکرات قبلی خود  

باشیخ خلیفه مطالبی بعرض رسانید  
وشاهنشاه آریامهر  امر ومقرر فرمودند 
تحقیق شود که این دانشجویان  درچه 
تحصیل  ادامة   به  مایل   ای  رشته 

هستند؟ تا ترتیب کارداده شود.
ذات مبارک  ملوکانه  تصریح فرمودند    
خصوصیت  این  پهلوی   دانشگاه  که 
زبان  به  درآنجا  تدریس  راداردکه 
انگلیسی  انجام می شود درحالیکه سایر 
دانشگاه ها ی کشور  به زبان فارسی  
دانشجویان  واگر  کنند   می  تدریس 
بحرینی  بخواهند  زبان فارسی راهم  
آنها  فرصت مغتنمی  برای  بیاموزند  

است.
***

بحرین دریک نگاه

از ۱8۹۲ میالدی تحت سلطه کامل بریتانیا درآمد. پیش از این بریتانیا از 
طریق انعقاد قراردادهای گوناگون کوشیده بود تا این سرزمین را تحت 
حاکمیت خود درآورد. نخستین قیام عمومی بحرین در مارس ۱8۹۵ در 
مخالفت با شیخ عیسی بن علی نخستین حاکم از سلسله آل  خلیفه شکل 
گرفت . این قیام با دخالت سرهنگ آرنولد ویلسون، نماینده دولت بریتانیا 
در خلیج فارس سرکوب شد و بازداشت و تبعید ناراضیان به »زباره« در 
شمال شبه جزیره قطر را در پی داشت و درگیری های شدیدی را میان 
قطر و بحرین به وجود آورد. این موضوع باعث شد قطر با انعقاد قراردادی 
خود را تحت الحمایه بریتانیا کند. این رویداد نقطه آغاز بیش از یک قرن 

کشمکش سیاسی و نظامی میان بحرین و قطر بود.
از اواسط قرن بیستم ادعاهای تاریخی ایران در مورد حاکمیت بر بحرین 
جدی شد. مجلس شورای ملی در آبان ۱۳۳۶ الیحه ای را تصویب کرد که 
به موجب آن بحرین استان چهاردهم ایران اعالم شد و دو کرسی خالی برای 
نمایندگان »استان چهاردهم« در نظر گرفته شد. این اقدام و تهدید ایران در 
مورد تحریم هر سازمان و مجمع بین المللی که بحرین را به رسمیت بشناسد، 
موضوع را پیچیده  کرد. اما فشار بریتانیا به شاه به دست کشیدن ایران از 
ادعاهای ارضی اش نسبت به بحرین انجامید در ۱۳4۷ شاه طی دیدارش از 
هند گفت : »اگر مردم بحرین مایل نباشند به کشور ما ملحق شوند هرگز به 
زور متوسل نخواهیم شد و هر کاری که بتواند اراده مردم بحرین را به نحوی 
که نزد همه جهانیان به رسمیت شناخته شود، نشان دهد خوب است .«
جالب این که شاه نیز متوجه خطر نظرخواهی در مورد استقالل بحرین شد و 
به علم گفت: »به سفیر تکرار کن که اگر من پیشنهادش را بپذیرم مرتکب 
خودکشی شده ام. اگر این خودکشی در راه حفظ منافع ملت ایران بود، 
 چندان اهمیتی به آن نمی دادم ولی به عقیده من این طرح خیانت به منافع 
ملی است، بدین جهت نمی توانم آن را بپذیرم.«، شورای امنیت سازمان 
ملل قطعنامه ۲۷8 خود را در ۲۱ اردیبهشت ۱۳4۹ صادر کرد که در آن 
خواسته مردم بحرین برای استقالل مورد تایید قرار گرفته بود.ودر۲۲ 

مرداد۱۳۵۰ بحرین استقالل یافت.
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محمد قاضی

من  نام   « نویسد:  می  قاضی  محمد 
درکتاب  که  وهمانطور  محمداست 
خاطراتم به تفصیل نقل کرده ام پدرم 
که امام جمعه شهرمهاباد  بود سخت 
عالقمند بود به اینکه پسری » محمد« 
دوپسر   ازمن   پیش  باشد.  داشته  نام 
هردو  که  پیداکرد  نام  محمد«    «
دربچگی فوت کردند ومن محمد سوم 
هستم. پدرم باوجود مخالفتهای مادرم 
که معتقد بود  نام محمد به ما نمی آید  

وتا به حال  دو محمد مرده اند،  روی 
حرف خود ایستاد  ونام مراهم محمد 
گذاشت و اینک  که 84 سال ازعمرمن 
می گذرد هنوز نمرده ام وبه این زودی 

ها هم خیال مردن ندارم.« 
متأسفانه  یکی  دوماه بعد محمدقاضی 
مترجم »دن کیشوت« و »نان و شراب« 
و »شازده کوچولو« و »زوربای یونانی« 
درهمان سن هشتادوچهارسالگی جهان 

را بدرود گفت.  یادش گرامی باد.

مخلوقات متمدن

سالهاست پژوهشگران ومقامات دولتی 
بعضی کشورهای دیگر  و  آمریکا  در 
که  هستند  دیگری  کرات  دنبال  به 
برند.  می  بسر  درآن  زنده  موجوداتی 

هنوز به نتیجه قطعی نرسیده اند. ولی 

نشریة  آسترو فیزیکال  نوشته است 
که احتماالً ۳۶ سیارة متمدن دیگر در  
کهکشان ما وجوددارد که موجودات 
این سیارات قادرند در سیارة خود باهم 
ارتباط برقرار کنند. ما ۳۶ سیاره  نمی 
خواهیم اگر حرفتان درست است فقط 

یکی از آنهارا به ما نشان دهید. 

یکهزار تن ذرات پالستیک

گرفته  صورت  که  تحقیقاتی  برطبق 
هرسال یک  که  است  مشخص شده 
پالستیکی  ذرات  کیلوگرم   میلیون 
مناطق  و  پارکها  به  وباران  باد  براثر 
حیات وحش در غرب آمریکا  منتقل 
می شود. این ذرات برای حیات وحش 

ضررها وخطرات زیادی بهمراه دارد.

تندیس  ۱۳ هزار ساله

با همت کاوشگرانی از چین، فرانسه ، 
از  خاکبرداری  در  اسرائیل   و  نروژ   
منطقة لین جینگ واقع در استان  ِحنان 

بدست  ای  پرنده  تندیس  چین   در 
آمده که طول آن کمتراز ۲ سانتیمتر 
اشیاء  با همة   تندیس که  این  است. 
و  سیبری  در  آمده  بدست  باستانی  
حدود  است  متفاوت  اروپا   از  نقاطی 
۱۳ هزار تا ۱۳8۰۰ سال   از ساختش 
می گذرد. با نگاه کردن آن از طریق  
میکروسکپ می توان به ظرافت و دقتی 
بکاررفته    تندیس   این  که درساخت 
استخوان  از  تندیس   این  برد.  پی 

سوخته   درست شده است.

آسیب  غیرقابل باور

بیماری covid-۱۹  آنچنان آسیبی به 
اعضای داخلی  انسان وارد می کند که  
اگر پس از مرگ آنهارا کالبد شکافی 
کنیم اعضای داخلی بیمار قابل شناسائی 
نیستند. این مطلب را یکی از استادان  
و  قلب  متخصص  لندن  که  دانشگاه 
عروق است در پارلمان انگلستان  بیان 

کرده است. 

آمریکای صادرکنندة نفت

پرزیدنت  جمهوری  ریاست  از  قبل 
نفت  کنندة  وارد  آمریکا  ترامپ  
بوداما پرزیدنت ترامپ تصمیم گرفت  
استخراج  به  مربوط  محدودیتهای 
 ۱/۹ اکنون   . بردارد  میان  رااز  نفت 
میلیون کیلومتر مربع ازخاک آمریکا 
اجارة  تحت  نفت  استخراج  برای 
تنها ۹۰  است   وگاز  نفت  شرکتهای 
نیومکزیکو   شمال   اراضی  از  درصد 

اجارة  در  وگاز   نفت  استخراج  برای 
شرکتهای نفتی درآمده است. 

سیب زمینی و پیشرفت صنعت

ما سیب زمینی را  فقط به چشم یک 
مادة غذایی عادی می نگریم درصورتی 
که  این مادة غذایی  از عوامل اصلی 
وصنایع   تمدن  پیدایش   در  ومؤثر  
مغرب زمین است.قبل از کشف سیب 
زمینی حتی بومیان آمریکا از  ویژگی  
اطالع  زمینی  سیب  بودن  خوراکی 
نداشتند.جهان که گندم را عامل  سیر 
پنج  هر  دانست  می  شکمها  کردن 
با قحطی روبرو می  شش سال یکبار 
زمینی  از کشف سیب  اما پس  شد.  
هرگز  قحطی های قبل  تکرار نشد. 
گوید  می  یی  آمریکا  مورخ  دورانت 
اگر فرانسوی ها بین ۱۷88 تا ۱۷۹۳ 
میالدی  دچار کمبود  خواربار و قحطی 
نمی شدند  انقالب فرانسه بوجود نمی 
آمدسیب زمینی چون علت  پیدایش 
قحطی ها را ازبین برد  سبب پیدایش  

صنایع ومدنیت جدید  اروپا شد.

ی  واندن واته وخ ک
ی واندن واته وخ ک

روزنامه نگاران کارکشته

محمد حسنین هیکل  سردبیر  معروف 
روزنامه مصری  األهرام  می نویسد:

جمال  مهم  اشتباهات   از  یکی    «
که    مصر  حکومت  رئیس  عبدالناصر 
، این بود که نظام  ازآن زیان ها برد 
سنگین  و  زیاد  تکیه  با  او  حکومت 
برروی  سرویس های  خبری آشکار 
ومخفی ،پیوسته تمایل داشت ازطریق  
گزارشگران وخبر نگاران   کار کند 
سطح  در  که  کسانی  ازطریق   نه 
باالی  هردستگاه بودند. او خبرنگاران  
جوان را  بر صاحبان جراید  ومدیران 

کارکشتة  مطبوعات ترجیح می داد.«
روزنامه خواندنیهای امیرانی  درشماره 
4۷ سال سی وهفتم خود با ذکر این 
مطلب نتیجه گیری می کند که دولت 
خبر  وه  گر  با  که  آنقدر  هویداهم  
نگاران  جوان وجوجه  نویسنده جوربود  
وبه آنها پروبال مصنوعی و جواز می داد

ومدیران  مطبوعات   باصاحبان 
کارکشته  آن میانه ای نداشت. غافل از 
اینکه :  پوست شتر جوان را  سرانجام  

شتر پیر به دباغ خانه می بََرد.

پیش بینی ظهور رضاشاه

کودتای ۱۲۹۹  از  پیش  سال  »شش 
که طی آن رضا خان وزارت جنگ و 
را  بعد هم سلطنت  و  نخست وزیری 
حکمت  اصغر  علی  گرفت،  عهده  بر 
پنج  به روز  مربوط  در خاطراتش که 
 / االولی ۱۳۳۳ ق  شنبه ۱۶ جمادی 

۱۲۹4ش. است می نویسد: 
امروز آقای حاجی مجتهد در منزل ما 
تشریف داشتند. حکیم اصغر نیز آنجا 
حقیقتا  گفتند...  مجتهد  حاجی  بود... 
عقیده ام این است که اصالح مملکت 
ایران بجز به اقتدار مطلقه یک نفر قائد 
که  این  بدون  که  شد  نخواهد  قاهر 

اشتتات رأی و اختالف کلمه داشته 

باشد ادارات ایران را قبضه کند. اگر 
این نشود اقال حکومت مقننه برای ایران 
بهتر است. اگر آن هم نشود المحاله 
مجلس سنا جلوگیری از خیلی معایب 
خواهد نمود. حکیم اصغر گفت: چگونه 
شما ارتجاعی شده اید و حال آن که 
خود شما بودید که این کارها را کرده 
و حکومت استبدادی را ضایع و باطل 
نمودید؟ حاجی مجتهد گفتند: اشتباه 
کردیم. غلط کردیم. ندانستیم. خیال 
می کردیم اصالح مملکت از این راه 
است و حال آن که فساد ملک و ملت 
بود. من از این اعتراف صمیمی که از 
و  هر گونه ریب  از  و خالی  روی دل 
ریا بود تعجب نمودم. ... حاجی مجتهد 
گفتند: دریغا که نه مال دارم و نه رجال 
و اال بر علیه اساس حاضره ایران ثوره و 
انقالبی بر پا می کردم. گفتم: نفس فکر 
و خیال و عین این تذکر و انفعال که در 
دماغ جناب عالی و امثال جناب عالی 
پیدا شده است خود دلیل بزرگی می 
باشد بر این که آینده انقالب و شورش 
ملی در رکاب سلطان مقتدری خواهد 
شد که دمار از روزگار اجالف بی پدر 
امروزه خواهد کشید.  خائن  وزرای  و 
چگونه  و  کجا  روز  آن  که  داند  خدا 

باشد. «

تساوی همة انسانها

جان الک  فیلسوف انگلیسی که درسال  
۱۶۳۲ میالدی متولد  ودرسال ۱۷۰4  
زندگی را بدرود گفت  عقیده داشت 

که  وقتی انسان متولد می شود  ضمیر 
او  کامال پاک و همانند یک برگ کاغذ 
سفید است. همة انسانها  مساوی هستند 
ارجحیت  بردیگری  را  هیچکس  و 
نیست. گفته می شود  در تدوین قانون 
اساسی آمریکا نظر لوک هم مراعات 
شده است. لوک اولین فیلسوفی است 
که  گفت انسان  باید آزاد باشد  وتمام 

افراد بشر مساویند.

ِوجدان یا ُوجدان

د هخدا  نامة  لغت  در  کلمة وجدان  
اسم  اینگونه معنی شده است: )اسم، 
که  باطنی  قوة   .۱ ]عربی[  مصدر( 
خوب و بد اعمال به وسیلة آن ادراک 

می شود؛ نفس و قوای باطنی آن.
۲. ]قدیمی[ یافتن مطلوب؛ یافتن.

و  دارد  اهمیت  دراینجا  آنچه  اما 
این  تلفظ  کنیم  می  یادآوری  را  آن 
واژه است. بسیاری آن را باضم اول  
ُوجدان  تلفظ می کنند که بکلی غلط 
با  آن  تلفظ صحیح  است.   اشتباه  و 
کسراول یعنی ِوجدان درست است. 
در مکالمات روز مره این موضوع را 

درنظر بگیرید. 

جنگ داخلی 

عثمانی   سلطان  قانونی  خان  سلیمان 
آذربایجان   عشایر  اینکه  برای 
داشت  بیم  ازآنها  که   را  وکردستان 
ورویشان حساب می کرد  ازکمک به  
شاه طهماسب صفوی  بازدارد و به جان 
هم  بیندازد  به یگانه وسیلة  ارتباط 
جمعی آن روزگار  که نقاالن  وداستان 
سرایان بودند روی آورد  و یکصسد نفر 
ازآنهارا با پول خرید  و بمیان عشایر 
فرستاد . این نقاالن هم ضمن باز خوانی 
شاهنامه  داستانهایی علیه  شاهان ایران 
جعل می کردند و برای حاضرین می 
خواندند و به این ترتیب مردم را بجان 
داخلی  جنگ  ویک  انداختند  می  هم 

تمام عیاررا تدارک می دیدند.

سوزاندن فیلسوف

جوردانو-  « میالدی    ۱۶۰۰ درسال 
فیلسوف   Giordano Bruno برونو« 
ایتالیایی درسن ۵۲ سالگی  به حکم 
سوزانده  انگیزاسیون«    « دادگاه  
قدرت  درحوزة  »برونو«   زیرا  شد. 
انکیزاسیون  میزیست  و انکیزاسیون  
یعنی تفتیش عقاید  مذهبی . برونو را به 
جرم  این که  مثل بعضی از عارفان قدیم  
معتقد به وجوب وجود یعنی  وحدت 
کردند محکوم  بود  ومخلوق  خالق 

 و اورا سوزاندند.

اهمیت تأسیس بانک ملی ایران

اقدامات  از  یکی  ملی  بانک  میدانیم 
بود.  کبیر  شاه  رضا  اعلیحضرت  مهم 
نظر  ازاین  بانک  این  تأسیس  اما 
شهریور   ۱۷ در  که  داشت  اهمیت 
۱۳۰۷ که این بانک بدست رضاشاه 
خارجی  معتبر  دوبانک  شد   افتتاح 
یکی    : وجودداشت  قاجار  ازذپران 
بانک شاهی انگلیس  و یکی هم بانک 
استقراضی  روس و یک صراف خانه 
ای هم بنام تومانیانس بود که این سه 
مؤسسه  طرف دادوستد  مردم بودند 
و پولهای نقد احمدشاه  وسایر رجال 
می  حفظ  آنها  برای  کشوررا   متمول 
پادشاهی  تازمان  وضع  کردندواین 
بنابراین  داشت   ادامه  کبیر  رضاشاه 
تأسیس بانک ملی بعنوان  یک بانک 
اهمیت خاصی   از  ایرانی   صد درصد 

برخورداربود.

هیکل، ناصر وسادات
سلیمان خان قانونی
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 توانایی مغز

مغز انسان ۳۰ برابر  سریع تراز 
توانائی   پیشرفته  کامپیوتر  یک 

محاسبه دارد. 
انرژی  تولید شده ازیک مغز می 
تواند  یک المپ برق 4۰ واتی را  

ر وشن کند.

میکربهای روده

روده انسان به تقریب حاوی بیلیون 
ها میکرب است. این میکروب ها  
دارند.  برعهده  مختلفی  وظایف 
میکربهای  الکتو باسیلیوس درون 
روده به هضم غذا کمک می کنند 
وهمچنین  حافظت بدن را درمقابل 

بیماریها برعهده دارند.

رپسش واپسخ علمی

مسمومیت باسرب

واژه های ریاضی و زبان عربی

درقرون وسطی شکوفایی علوم  وریاضیات  درجهان اسالم  که مرکزیت آن 
با دانشمندان ایرانی بود  تأثیر عمیقی  درزبان انگلیسی برجای گذاشت. 
بسیاری از واژه های ریاضی  وشیمی که امروز درزبان انگلیسی  بکار میرود 
اززبان عربی  اقتباس گردیده که اعتبارآن نصیب دانشمندان ایرانی می 

گردد:
CIPHER        ازواژة صفر ALGEBRA    از واژة جبر  

ALCOHOL   ازواژة  الکل ELIXIR          ازواژة  اکسیر  
CAMPHOR  ازواژة  کافور ALCHEMY  ازواژة  کیمیا  

AORTA         ازواژة  اوارتا   و بسیاری دیگر....

DNA طول مولکول

اگر ملکول DNA ) از اجزاء سلول زنده ( را ازهم باز کنیم، طول  آن ده 
میلیارد مایل برابر با حدود ۱۶ میلیارد کیلومتر  می شود.) توجه داشته 
باشید که این رقم به تقریب  بیش از ۶۰ بار سفررفت وبرگشت  به 

خورشید است.

سالنمای مسیحی
دنیس  به   موسوم  سوری  گمنام  راهب 
کوچک)Dennis the Little(  ۲۵ دسامبر را 
تاریخ تولد  عیسی و آغاز  سال مسیحی اعالم کرد.

دوران  در  عیسی  مسیحی   انجیل   بنوشته  
میالد(   از  پیش  کبیر)۳۷-4  هرود  سلطنت  
بنابراین سال تولد  عیسی را  متولد گردید. 
باید بیم  چهارم تا سی وهفتم قبل از میالد  

کنونی دانست.

ذوب شدن یخ های قطبی

عقب  یخ   عصر  سالهای  درآخرین 
که  قطبی  های  یخ  دیوارة  نشینی  
قطبی  های  یخ  شدن  ذوب  بمنزلة 
بود   باسرعتی ده برابر امروز صورت 
می گرفت. درآن زمان عقب نشینی 
دیوارهای یخی  درهرروز به ۵۰ متر 

می رسید.

تضعیف کورونا درمناطق کوهستانی

تحقیقات مربوط به کرونا در آمریکای التین نشان می دهد که نرخ ابتال به ویروس در کشور کوهستانی پرو از همسایگانی مانند برزیل کمتر است. 
برزیل در صدر کشورهای آلوده در آمریکای التین قرار دارد اما در پرو، دستکم در مناطقی که ۳۰۰۰ متر از سطح دریا باالترند، میانگین نرخ ابتال فقط 

۱۰درصد است.
به طور نمونه، در منطقه جنگلی و اداری لورتو در پرو، هشت هزار نفر مبتال به کووید ۱۹ شده و ۳۲۹ نفر مرده اند. اما در ناحیه کوهستانی و مرتفع 

کوسکو که جمعیت آن ۵۰درصد بیشتر است، فقط ۱۵۰۰ نفر آلوده شده اند و تنها ۱۳ نفر درگذشته اند.
هنوز معلوم نیست که چرا مردم پرو و ساکنان ارتفاعات آند، نسبت به کرونا مصونیت نسبی دارند. یک فرضیه این است که شاید مسئله به سیستم 

تنفسی آنها مربوط باشد که با زندگی در بلندی و اکسیژن کم سازگار شده است. 
یک فرضیه دیگر، اشعه ماورا بنفش را مورد توجه قرار می دهد.  این اشعه در نقاط مرتفع تر، به وضوح بیشتر می تابد و گمانه زنی دکتر ایبریکو، پزشک 

متخصص ریه در لیما آن است که ادامه حیات ویروس احتماال با این اشعه دشوارتر می شود.

بین سالهای ۱۵۰ پیش از میالدو 
۵۰ پس از میالد  مقادیر زیادی 
 RIO TINTO  سرب  از معدن
درغرب اسپانیا  استخراج گردید . 
لوله  برای  ازسرب  ها   رومی 
سازی   وکشتی  معماری  کشی، 

وبدون  کردند  می  استفاده  
آگاهی از  سمی بودن آن ، برای 
پوشش  ظروف ، سرب بکار می 
مسمومیت  باوربرخی  به  بردند 
امپراتوری  درسقوط   باسرب  

روم  نقش مهمی داشته است.

گیاه  بومادران  کشندة کوروناست؟

درمان  برای  موفقیت  با  “بومادران”  دارویی  گیاه  نوعی  از  ماداگاسکار  در 
ماالریا استفاده می شود. آیا این چای گیاهی می تواند برای درمان بیماری 
و آمریکا  آلمان  باره در  این  تحقیقات در  واقع شود؟  موثر  نیز  کووید۱۹ 

آغاز شده است.
کشورهای  سایر  و  ماداگاسکار  در 
گیاه  از  پیش  سال ها  از  آفریقایی 
 )Artemisia annua( چینی  دارویی 
و  “بومادران”  از  نوعی  ایران  در  که 
یا “برنجاسپ” نامیده می شود، برای 
درمان ماالریا به کار می رود و نتایج 
خوبی را در درمان این بیماری داشته 
است. در آلمان این گیاه “بایفوس” 

)Beifuß( خوانده می شود.
ماداگاسکار  در  محلی  مردم 
از  گیاه  این  دم کرده  که  می گویند 
قرار به مبتالیان به ویروس کرونا نیز 

کمک کرده است.
ماداگاسکار  جمهوری  رئیس  برای 
که  است  روشنی  بسیار  موضوع  این 
راه برون رفتن از بحران کرونا، این 

که  می گوید  او  است.  دارویی  گیاه 
به  “کووید-اورگانیک” هدیه آفریقا 
مردم جهان است. انتقادهای سازمان 
پزشکان  حتی  و  جهانی  بهداشت 
آفریقایی هم باعث ناراحتی و تغییر 
ماداگاسکار  جمهوری  رئیس  نظر 

نشده است.
 آندره راژلینگ، گزارشگر تلویزیون 
فرانسه در گزارشی که در باره این 
تهیه  ماداگاسکار  در  درمانی  گیاه 
کرده، این پرسش را مطرح می کند 

درمانی  خاصیت  کشف  “اگر  که 
ماداگاسکار  در  ارگانیک(  )کووید 
اروپایی  کشور  یک  در  بلکه  نبود، 
آن  به  کسی  هم  بود  افتاده  اتفاق 

شک می کرد؟ من فکر نمی کنم.”
ده درصد از تولید جهانی گیاه دارویی 
 Artemisia( آنوا”  “آرته میسیا  چینی 
از  است.  ماداگاسکار  در   )annua
مهم  داروی  “بومادران”  از  نوع  این 
تولید می شود.  “آرتمیسینین”  ماالریا 
این  در  بومادران  انواع  دم کرده  از 
برای درمان حمالت  فقط  نه  جزیره 
عفونت های  و  ماالریا  تب  از  ناشی 
بلکه  می شود،  استفاده  آنفلوانزا 
از  بسیاری  درمان  برای  گیاه  این 
این  در  رایج  دیگر  بیماری های 
کشور نیز به کار می رود. وحشت از 
بیماری  و  کرونا  ویروس  گسترش 
برابری  ده  جهش  باعث  کووید۱۹ 
قیمت بومادران آفریقایی شده است.

 Frank van der( فرانک فن در کوی
دارویی  کارشناسان  از  یکی   )Kooy
دانشگاه نورد-وست آفریقای جنوبی 
خواص  باره  در  پژوهش  که  است 
بومادران  دارویی  گیاه  ویژه  درمانی 
کووید۱۹  درمان  برای  را  آفریقایی 

آغاز کرده است.

برای  جای 
در  زیستن 
ای کره 

 دیگر

آیا جغدها دانا هستند؟

سایت فارسی بی بی سی ماجرای 
دانیی و هوشمندی  جغدرا  تشریح 

کرده است که باهم می خوانیم:
در فرهنگ مغرب زمین، جغد نشانه 
دانایی است، از تصویر های کتاب های 
تا  کودکان مانند داستان وینی  د پو 
تصویر هایی از آنها با عینک و لباس 
روی  فارغ التحصیلی  جشن  کاله  و 
کارت های شادباش پایان تحصیالت.

اساطیر  در  ریشه  دانا  جغد  تصویر 
دانایی  )ایزد بانوی  آتنا  دارد،  یونان 
جغدی  با  معموالً  باستان(  یونان 
می شود.  تصویر  شانه اش  بر  نشسته 
جغد ها نماد و نشانه هایی از آموختن 
و تحصیل، هوش و آگاهی و جادو و 
است  این  بر  تصور  هستند.  شگفتی 
که  دارند  درونی  شهودی  و  نور  که 

تاریکی ها  در  دیدن  توانایی  آنها  به 
رومی  سربازان  چند  هر  می دهد.  را 
شکست  برای  هشداری  را  جغدها 
مرگ  نشانه  را  آنها  صدای  و 

می دانستند.
می دانیم  دانا  را  جغد ها  اینکه  دلیل 
باشد،  آنها  درشت  چشم های  شاید 
ما خیره   به  مستقیم  نظر می رسد  به 
هستند.  عمیقی  افکار  در  و  شده اند 
چنین  با  غریزی  حسی  ارتباط  ما 
رفتاری داریم و ویژگی های خودمان 
البته  می کنیم.  فرا فکنی  برآنها  را 
خوبی  خیلی  شکارچی های  جغد ها 
نسبت  آنها  مغز  اما  هستند  در شب 
مثل  و  است  کوچک  آنها  جثة  به 
محسوب  باهوشی  پرندگان  کالغ ها، 

نمی شوند.

غبارازفراز  و  گرد  از  عظیمی  تودة 
اقیانوس اطلس به جنوب شرقی ایاالت 

متحده رسیده است.
به گفته مارشال شپرد ، مدیر برنامه 
این  جورجیا  دانشگاه  جوی  علوم 
رویداد قبالً هم اتفاق افتاده است. شپرد 
برای فوربس نوشت: صدها میلیون تن 
گرد و غبار از صحرای وسیع آفریقای 
غرب  سمت  به  ساله  همه  شمالی 
حرکت می کنند و مدت هاست که 
این ستون های گردوخاک به ساخت 
سواحل کارائیب و بارورکردن خاک 
امااین  اند.  کرده  کمک  آمازون  در 
گرد و غبار برای افراد مناطق آسیب 
دیده به طور مرتب مشکالت تنفسی 

را ایجاد می کند.

گردوغبار در جنوب 
شرقی آمریکا

طالع بینی پایة علمی دارد؟

فال  آمریکایی  میلیون  روزانه ۷۰ 
خود را می گیرند. طبق مطالعه ای 
 Pew که بیست سال پیش توسط
Forum در مورد دین و زندگی 
از  درصد   ۲۵  ، شد  انجام  مردم 
که  بودند  معتقد  ها  آمریکایی 
بر  سیارات  و  ستارگان  موقعیت 
زندگی روزمره ما تأثیر می گذارد. 
عمومی  بررسی   ، سال ۲۰۱۲  در 
اجتماعی نشان داد که ۳4 درصد 
 ، بررسی  مورد  های  آمریکایی  از 
»نوعی  یا  »بسیار«  را  اخترشناسی 
علمی« می دانند  اما طبق بررسی 
بینی »اصاًل  انجام شده طالع  های 
اخترشناسی  وبا  نیست«  علمی 

تفاوت بسیاردارد..

داده  ارائه  جدیدی  گزارش  دانشمندان 
اند که نشان می دهد اقیانوس زیرسطحی 
بنام اروپا می  موجود در قمر کره مشتری 

تواند جایی قابل زندگی باشد.
و  است  مشتری  قمر   ۷۹ از  یکی  اروپا 

ششمین ماه بزرگ منظومه شمسی است.
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مسجدهای  عمر واألقصی  دراورشلیم 
واقعند. به شهادت تاریخ این دو مسجد 
 Templeمعبد کوه   برروی  دقیقاً  
معبد)خانه(  قبالً  که  مکانی   Mount
مقدس )به عربی بیت المقدس( برقرار 
بود  بنا گردید. عمر ، اورشلیم را پس از 
وفات محمد پیامبر  اسالم تصرف کرد  
ومسجد األقصی 8۰ سال پس از وفات  
پیامبر  بنا گردیده بنابراین  به سهولت 
می توان  دریافت که  دراین میان حق 

با کیست.
الزم به توضیح است که اورشلیم هرگز 
اسالم  درتاریخ  خاصی  اهمیت  دارای 
فلسطین  بنام  کشوری  وهرگز  نبوده 
وجود نداشته است. به شهادت تاریخ 
درسال ۱۳۵  روم  امپراتور  هادریان   ،
میالدی سرزمین های یهودیه وگالیل 
 Palestina را  امروزی(  )اسرائیل 
 Aleia Capitolina وشهر  اورشلیم را
امر دومین  این  نامگذاری کرد سبب 
شورش یهودیان علیه رومیان اشغالگر 
با اورشلیم بود.  پیوند  یهودیان  ونفی 
حکومت  دردوران  اینکه  دیگر  نکته 
 )۱۵۱۷-۰۱۹۱۷ عثمانی)  امپراتوری 
جنوبی  سوریه  اسرائیل،  سرزمین 

خوانده می شد.
درطول سالهای متمادی پیوند  قوم یهود 
واین شهر  بوده  ناگسستنی  بااورشلیم 
همواره قبله گاه یهودیان ونمودار هویت 
اورشلیم   نام  است.  بوده  یهود   وقوم 
حتی یک بار  درقرآن ذکر نگردیده 
است ولی بیش از ۶۰۰ باردرکتابهای 
مقدس یهود ازآن نام برده شده است. 
ملت یهود وابستگی تاریخی وروحانی 
به سرزمین اسرائیل وشهراورشلیم را 

دارا می باشند:
» اگر ترا فراموش کنم، ای اورشلیم، 
اگر  نیاید.  بکار  دیگر  راستم   دست 
نیاورم، زبانم به سقف دهانم   بیاد  ترا 

بچسبد«) مزامیر داود ۵-۶: ۱۳۷(.
الزم به ذکر است  که در ابتدا اورشلیم 
قبلة مسلمانان  بود ومسلمین به سمت 
آنکه  از  پس  گذاردند.  می  نماز  آن 

انتظار محمد  یهودیان اسالم  بخالف 
را نپذیرفتند، مکه قبله مسلمانان اعالم 

گردید.
اکنون مسلمانان به سمت مکه ویهودیان 
کنند. می  نیایش  اورشلیم  سمت  به 

قرن ها پیش  ازظهور اسالم  یهودیان 
دراورشلیم وسرزمین اسرائیل سکونت  

داشته اند.
دردوره های  مختلف تاریخ سرزمین 

سرکوبگر  حکام  بوسیلة  اسرائیل 
اشغال  مختلف  های  وامپراتوری 
گردید ولی هیچیک ازاین امپراتوری 
خود  پایتخت   بعنوان  را  اورشلیم  ها 
انتخاب نکرد.واسرائیل تنها  ایالتی از 
قلمرو آنها بود. الزم به توضیح استکه 
اجدادی  سرزمین  هیچگاه  یهودیان 
خودرا  بطوردائم ترک نکردند. بخت 
النصر امپراتور  بابل  درسال ۵۹۷ پیش 
از میالد  اورشلیم را تصرف کرده، معبد 
مقدس را منهدم وبسیاری از یهودیان  
رااسیر  وبا گنجینة معبد  به بابل برد. 

منش  آزاد  شاهنشاه  کوروش   سپس 
هخامنشی  درسال ۵۳8 پیش از میالد  
بابل را  تصرف ویهودیان  راازاسارت  

رهایی بخشید.
کوروش کبیر  به یهودیان اجازه داد  به

سرزمین  اجدادی خود بازگردند.
دردوران  سلطنت 4۰۰ سالة امپراتوری 
عثمانی  برسرزمین اسرائیل  که سلطان 
می  جهان  مسلمانان   خلیفه  خودرا، 
دانست ، اورشلیم مرکزیتی نداشته و  
بخشی از  شام )سوریه(  محسوب می 

گردید.
پروفسور شیخ عبدالهادی پاالزی استاد 
اللهیات  اسالمی چنین اظهار نظر  کرده 

است
را   قرآن  هرگز  مسلمانان   اغلب   «
مطالعه نکرده اند.وبرمبنای  تعلیمات  
امام ها وآنچه به آنها گفته شده به آن 
اعتقاددارند. درهیچ کجای قرآن  واژه 
فلسطین ذکر نگردیده است. درچند 

آیه قرآن به بازگشت قوم یهود  به

 سرزمین موعود  اشاره گردیده  واهلل 
این سرزمین را به یهودیان داده است.«
سورة مائده آیه ۲۱: » ای قوم  بنی اسرائیل

برای  اهلل  که  مقدس  سرزمین  به 
داخل مقررکرده   شما   سکونت  

شوید وبه آن  پشت نکنید، تازیان کار 
نگردید.«

سورة بنی اسرائیل  آیة ۱۰4: » به بنی 
اسرائیل  گفتیم  درسرزمین موعود  به 

سالمت ساکن گردید.«...
سورة مائده آیه ۷۰: » ما ازبنی اسرائیل 
آنها  برای  پیغمبرانی  و  گرفتیم  عهد  

فرستادیم....«

ازپرداختن  همیشه  آزادی  نشریه   *
به بحث های مذهبی  خودداری می 
کندودلیل آن هم تخصصی بودن این 
بحث ها ست که ما از دانش آن بی 
بهره ایم. این قاعده ماست ولی این بار 

استثناء است.

دکتر همایون آرام - نیویورک

باز نگری اتریخی*
بقیه رایحه درمانی از شماره پیش

شد  ذکر  گذشته  نوشتار  در  چنانچه 
آروماتراپی یا رایحه درمانی از دو واژه ی 
به  تراپی  و  خوش  بوی  معنی  به  آروما 
است.  شده  تشکیل  درمان،  معنای 
استفاده از بو ها و روغن های خاص برای 
رسیدن به یک میل فیزیکی یا ایجاد یک 
حالت خوب احساسی و روانی یا کمک به 
درمان بعضی بیماری ها را رایحه درمانی 
می گویند. رایحه درمانی شاخه ای از طب 
گیاهی است که در آن از بعضی روغن های 
ماساژ  یا  استنشاق  بوسیله ی  گیاهی 

استفاده می شود.
انجام شده، اسانس های  طبق تحقیقات 
موثر  بویایی  ازطریق  می توانند  معطر 
روی  بر  آن ها  مالش  همچنین  باشند. 
اعتماد  قابل  روش های  از  نیز  پوست 
درمان است. زیرا مولکول های این مواد 
با ماساژ به راحتی می توانند جذب پوست 
و  شوند  خون  گردش  جذب  درنتیجه  و 

نتیجه ی مفیدی ایجاد کنند .
گیرنده های  اسانس ها  و  روغن ها  این 
عصبی حس بویایی را تحریک می کنند 
و درواقع دستگاه بویایی به مرکز کنترل 
جنسی  احساسات  و  حافظه  هیجان، 
متصل است و در کنترل ضربان قلب، فشار 
خون، استرس، تنفس، تعادل هورمون ها، 
احساسات و خلق و خو دخالت دارد. در 
نهایت این پیغام های دریافت شده توسط 
مغز بر جسم و روح انسان تاثیر می گذارد 
و باعث کاهش استرس و مشکالت روحی 
برطرف  عضالنی،  درد های  رفع  روانی، 
خوابی  بی  و  گوارشی  اختالالت  کردن 

وبسیاری موارد دیگر می  شود.
در طب سنتی ایرانی هم با گزینش این 
عصاره ها بر اساس طبع آن گیاه بر اساس 
مزاج هر فرد برای در مان بهره میگیرند 
که در مقاله پیشین به برخی از آنها اشاره 

شد .

فواید رایحه درمانی

۱- کاهش استرس: یکی از پرکاربردترین 
کم  در  آن  فایده  درمانی،  رایحه  مصرف 
با یک  است.  استرس  و  اضطراب  کردن 
یا ترکیب چند روغن گیاهی شما نیز به 

سادگی می توانید از آن در خانه استفاده 
کنید. عصاره ی لیمو، اسطوخودوس، ترنج 
و نوعی گیاه نعنا که به نعنا فلفلی معروف 
است.  مفید  استرس  کاهش  برای  است 
بخصوص عصاره ی لیمو به بهبود روحیه و 

کاهش عصبانیت نیز کمک می کند.
۲- کاهش افسردگی: یکی از فواید دیگر 
رایحه درمانی که طرفداران زیادی دارد 
روحیه  شدن  بهتر  برای  آن  از  استفاده 
آن  مزیت  است.  افسردگی  کاهش  و 
نسبت به قرص های گوناگونی که در بازار 
موجود این است که عوارض آن قرص ها 
حاد  شما  افسردگی  اگر  ولی  ندارد،  را 
است بهتر است که به پزشک متخصص 
مراجعه کنید و به یک روغن گیاهی اکتفا 
با  نکنید. بهترین اسانس ها برای مقابله 
استرس عصاره ی نعنا فلفلی، گل سرخ، 
بادرنجبویه، بابونه، اسطوخودوس، یاسمن 
پرتقال،  لیمو،  مانند  میوه هایی  یا روغن 

سیب و گریپ فروت هستند.
۳- بهبود حافظه: رایحه درمانی یکی از 
راه هایی است که می تواند به عنوان یک 
کاهش  برای  تکمیلی  درمانی  شیوه ی 
قرار  استفاده  مورد  آلزایمر  نشانه های 
گیرد. عصاره ی مریم گلی بهترین گزینه 

برای درمان ضعف حافظه است.
رایحه  از طریق  انرژی: شما  افزایش   -۴
گونه عوارض جانبی  بدون هیچ  درمانی 
می توانید انرژی خود را برای فعالیت های 
روزانه افزایش دهید. اسانس های روغنی 
زیادی وجود دارند که باعث بهبود گردش 
انرژی  سطح  افزایش  و  بدن  در  خون 
فلفل  عصاره ی  مثال  برای  می شوند. 
سیاه، هل سیاه، دارچین، میخک، سنبل، 
اکلیل کوهی و مریم گلی  درخت چای، 

برای افزایش انرژی مفیدند.
۵- سرعت بخشیدن به بهبود زخم ها و 
اعضای آسیب دیده: رایحه درمانی باعث 
افزایش اکسیژن خون و تقویت گردش 
خون در رگ ها می شود. همچنین برخی 
اسانس های روغنی خاصیت ضد باکتری 
سریع تر  ترمیم  باعث  نتیجه  در  دارند. 
اندام های آسیب دیده و زخم های عفونی 
همیشه  گل  اسطوخودوس،  می شوند. 
بهار، میوه بوته رز و سنجد تلخ در این 
زمینه کارآمدند. همچنین این اسانس ها 
عالوه بر تسریع بهبود زخم ها، به کاهش 
بیماری  و  اگزما  مانند  پوستی  ضایعات 

کمک  نیز  داءالصدف)پسوریاریس( 
می کند .

برای  درمانی  رایحه  سردرد:  کاهش   -۶
است.  موثری  حل  راه  سردرد  کاهش 
عصاره ی نعنا فلفلی، اوکالیپتوس و اکلیل 
کوهی به درمان سردرد و میگرن کمک 
می کند. شما می توانید این عصاره ها را با 
روغن گیاهی ترکیب کنید و آن را روی 
پوست جمجمه، شقیقه و گردن بمالید. 
روغن بادام، آواکادو، نارگیل، زردآلو، ذرت 
و کنجد، روغن های مناسبی برای ترکیب 

اسانس های ذکر شده هستند.
بابونه،  عصاره ی  خوابی:  بی  درمان   -۷
و  صندل  چوب  بهارنارنج،  یاسمن، 
بسیار  خواب  تنظیم  برای  مرزنگوش 

مفیدند.
حاضر  حال  در  درد:  کاهش   -۸
از  یکی  درمانی  رایحه  با  درد  کاهش 
درمانی  رایحه  مزیت های  پرکاربردترین 
است. اسانس های روغنی اسطوخودوس، 
اوکالیپتوس،  کوهی،  سرو  گلی،  مریم 
اکلیل کوهی و نعنا فلفلی در این زمینه 

کاربرد دارند.
درمانی  رایحه  غذا:  هضم  به  کمک   -۹
و  هاضمه  سوء  یبوست،  بهبود  باعث 
همچنین  درمانی  رایحه  می شود.  نفخ 
می کند  کمک  بدن  ساز  و  سوخت  به 
می شود.  هضم  زودتر  غذا  درنتیجه  و 
اسانس های روغنی مرکبات نظیر لیمو و 
رازیانه،  زنجبیل، شوید،  پرتغال، عصاره 
بابونه، مریم گلی و اسطوخودوس در این 

زمینه مفیدند.
۱۰-افزایش میل جنسی:

مدت های بسیار است که از رایحه درمانی 
استفاده  جنسی  میل  افزایش  جهت 
افزایش  هورمونی،  تعادل  برای  می شود. 
سالمت جنسی و همچنین افزایش قدرت 
صندل،  چوب  روغن  از  می توان  زنانگی 
و  شمعدانی  گل  روغن  رزماری،  روغن 

روغن یالنگ یالنگ استفاده کرد.
۱۱- تقویت سیستم ایمنی:

تحقیقات نشان از آن دارند که استفاده از 
روغن مرکبات می تواند در بهبود عملکرد 
سیستم ایمنی مفید بوده و موجب کاهش 

خستگِی ناشی از افسردگی شود.
۱۲- بهبود سالمت پوست:

با مالیدن برخی از روغن های ضروری بر 
روی پوست بدن و سر می توان از آکنه، 

شوره سر، اگزما و سایر مشکالت پوستی 
جلوگیری به عمل آورد و یا درمان شان 
کرد. به عنوان مثال، روغن درخت چای 
از جمله بهترین و محبوب ترین روغن ها 
برای سالمت پوست است زیرا از اثرات 
ضد باکتریایی، ضد قارچی و ضد عفونی 

برخوردار می باشد.
۱۳- کنترل عالئم و عوارض سرطان:

یا   ) درمانی  عطر   ( درمانی  رایحه  از 
آروماتراپی می توان برای بیماران سرطانی 
جهت کاهش درد، کاهش استرس، کاهش 
حالت تهوع و در کل کنترل برخی عالئم و 

عوارض سرطان  استفاده کرد.
زنجبیل،  کندر،  روغن های  از  عموماً 
اسطوخودوس، گل شمعدانی، رز و مریم 

گلی برای این مورد استفاده می گردد.
۱۴- درمان بیماری های تنفسی:

خواص  از  ضروری  روغن های  از  بعضی 
و می توانند  اند  برخوردار  میکروبی  ضد 
موجب تصفیه کردن هوای اتاق شوند و به 
این ترتیب در درمان بیماری های تنفسی 

مفید باشند.
برخی  استشمام  بدانید  است  جالب 
اسانس ها به ترک سیگار کمک می کند. 
ودر پایان یکی از معجون هایی که گفته 
میشود برای ترک سیگار مفید است را به 
شما معرفی وطرز تهیه آن را به شما هدیه 

می کنیم :
را  فروت  گریپ  یک  از  نیمی  آب  ابتدا 
بگیرید و آن را توی یک قابلمه بریزید. 
سپس نیمی از یک پرتقال، ۳۰ میلی لیتر 
روغن نارگیل، ۵ گرم پونه، ۲۰ میلی لیتر 
چای بابونه و ۳۰ میلی لیتر روغن زیتون 
به آن اضافه کنید و تا وقتی که تبدیل به 
یک محلول همگن و یکدست شود هم 

بزنید.
شیشه های  در  را  آمده  بدست  محلول 
کوچک بریزید تا براحتی بتوانید آن را 
همراه خود داشته باشید. هنگام استفاده               
پنبه  تکه ای  روی  را  آن  از  قطره  چند 
بینی  زیر  پوست  روی  را  آن  و  بریزید 
انجام  عمیقی  استنشاق  و  بگیرید 
شما  میل  می شود  باعث  بو  این  دهید. 

به سیگار کاهش یابد.
با امید که مطالب مورد توجه وکاربردی 
و...خواهیم  تاریخچه  به  ادامه  باشد در 

پرداخت.
ادامه دارد

 دکترسیمین  ملک افضلی

طب سنـتی  ) رایحه درمانی(
دستورالعمل  تهیه مایع خوشبویی که بکمک آن می توانید سیگار خودرا ترک کنید  
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از محمدعلی کشاورز درگذشتمرجان  فعال سیاسی و خواننده ایرانی درگذشت

مرجان   به  معروف  شهال صافی ضمیر 
که  درایران    ۵۰ دهه  ازخوانندگان 
سیاسی  های  فعالیت  به  درغربت 
ششم  شنبه   درروز  داشت   اشتغال 
در  سالگی   ۷۲ در   ۲۰۲۰ ژوئن 
آمریکا  لس آنجلس  در  بیمارستانی 
از  مرگ  لحظة  تا  مرجان  درگذشت. 
مخالفان فعال حکومت ایران بود و با 
خلق مجاهدین   با  نزدیک  همکاری 

اسالمی  جمهوری  علیه  ترانه  چند 
»وقت  ترانه  جمله  از  بود  خوانده 
»اوین  »رویش«،  شده«،  براندازی 

بگو« و »رهایی« را اجرا کرده است.
و  بازداشت  انقالب  از  پس  مرجان 
ممنوع  آزادی  از  پس  اما  شد  زندانی 
خارج  ایران  از  شد.سرانجام  الخروج 
زندگی  آمریکا  در لس آنجلس  و  شد 

می کرد.اومتولد سال ۱۳۲۷ بود. 

بازیگر  کشاورز،  محمدعلی   :BBC
تلویزیون  و  تئاتر  سینما،  سابقه  با 
۱۳۹۹در  خردادماه   ۲۵ روز  ایران 
نشان  دارای  او  نودسالگی درگذشت. 

درجه یک فرهنگ و هنر ایران بود.
آقای  ایران  رسانه های  گزارش  به 
کشاورز اوایل خرداد به دلیل عارضه 
کلیوی و باال رفتن سطح کراتین خون 
بالفاصله  و  بستری شد  بیمارستان  در 
تیم  نظر  زیر  را  خود  درمانی  مراحل 
به  او  آن  از  پس  کرد.  آغاز  پزشکی 
دلیل عفونت ریه در بخش مراقبت های 

ویژه بستری شد.
در  بازی  سابقه  کشاورز  محمدعلی 
ایران  برجسته  هنری  آثار  از  بسیاری 
را دارد. از فیلم هایی که آقای کشاورز 
به  می توان  کرد  بازی  نقش  آن  در 
ناصرالدین شاه  مادر،  کمال المک، 
زیتون  درختان  زیر  و  سینما  آکتور 
در  کشاورز  کرد.آقای  اشاره 
نیز  مختلفی  تلویزیونی  سریال های 
حضور داشت که شاید بتوان حضور او 

در سریال های هزاردستان و پدر ساالر 
را به عنوان به یادماندنی ترین آثارش 

نام برد.
تلویزیونی های  مجموعه  دیگر  از 
می توان  کشاورز  محمدعلی  برجسته 
به دایی جان ناپلئون، سربداران افسانه 
سلطان و شبان و گرگ ها اشاره کرد.

علی  کنار،  در  کشاورز  آقای  از 
داوود  انتظامی،  عزت اهلل  نصیریان، 
عنوان  به  مشایخی  و جمشید  رشیدی 
برده  نام  ایران  سینمای  تن«  »پنج 
بازیکنان برجسته ای که قبل  می شود. 
از انقالب سال ۱۳۵۷ بیشتر در تئاتر 
مشغول بودند و پس از انقالب شماری 
تاریخ  نقش های  برجسته ترین  از 

سینمای ایران را بازی کردند.
شهر  در   ۱۳۰۹ فروردین   ۲۶ وی 
 ۱۳۳۹ سال  از  و  شد  متولد  اصفهان 
فعالیتش را با بازی در تئاترخود کشی 
به کارگردانی علی نصریان آغاز کرد.

***
یادش گرامی وروانش آر میده باد

سه کیلو طالی بی صاحب  درقطار سویس

مقامات مسئول قطار در یکی از شهرهای سوئیس به دنبال کسی می گردند که 
در پاییز سال گذشته کیفی که حاوی بیش از ۳ کیلوگرم شمش طال با ارزش 

۱۹۱ هزار دالر را در قطار جا گذاشته است.
خبرگزاری »کیستون« با استناد به اعالمیه منتشره در یکی از استان های سوئیس، 
گزارش داد که مالک کیف پنج سال فرصت دارد تا طالهای خود را از دادستانی 

شهر »لوسرن« تحویل بگیرد.
این کیف در اوائل اکتبر سال ۲۰۱۹ در یک واگن قطار در خط بین »سنت گالن 
و لوسرن« پیدا شد و با وجود تالش مقامات این دو منطقه اما هنوز صاحب این 

کیف حاوی ۳ کیلو طال پیدا نشده است.

ترامپ اوباما را به خیانت متهم کرد

رئیس  ترامپ  دونالد  العربیه: 
 ۲۲ دوشنبه،  روز  آمریکا  جمهوری 
اوباما  باراک  مصاحبه ای  طی  ژوئن 
رئیس جمهوری سابق این کشور را به 

»خیانت« متهم کرد.
ترامپ باراک اوباما را محرک اصلی 
درباره  فدرال  تحقیقات  جریان 
ارتباطات کمپین   » »دروغ  ادعاهای 
انتخاباتی اش با روسیه در سال ۲۰۱۶ 
به  »خیانت«  را  رفتار  این  و  دانسته 

آمریکا دانسته است.
شبکه  با  گفت وگو  در  ترامپ 
تلویزیونی »CBN News«، در پاسخ 
که  جنایاتی  نوع  درباره  سوالی  به 
اوباما در حق او مرتکب شده ، گفت: 

»خیانت، خیانت، خیانت«.
اتهام  آمریکا  جمهوری  رئیس 
مشخصی را روشن نکرد اما مجددا 
تأکید کرد که دولت قبلی در راستای 
دروغین  ادعای  باره  در  تحقیقات 
ارتباط با روسیه، علیه فعالیت هایش 

در کمپین انتخاباتی ریاست جمهوری 
سال ۲۰۱۶، »جاسوسی« کرده است.

فعالیت های  بر  »آنها  گفت:  ترامپ 
می کردند.  جاسوسی  من  تبلیغاتی 
معلوم خواهد شد که من برحق بودم 
منتظر تحقیقات باشید تا ببینید چه 

اتفاقی برای آنها می افتد«.
مشتاقانه  کرد،  خاطرنشان  ترامپ 
منتظر نتایج تحقیقات در حال انجام 
توسط جان درهام ، دادستان آمریکا 
دادستان  او  است.  زمینه  این  در 
محترم«  »بسیار  را  کانکتنیکات 
دادستان  بار  ویلیام  و  کرد  توصیف 

کل آمریکا را ستود.
ترامپ گفت: »می خواهم از این امر 
)پرونده تحقیقات( دور باشم زیرا در 
غیر این صورت مسئله بعد سیاسی 
به خود می گیرد، ببینیم روند قانونی 
به کجا منتهی خواهد شد و آنها در 
خواهند  نتایجی  چه  به  تحقیقات 

رسید«.

صدای آلمان- »در ایران هیچ قانونی 
در مورد ممنوعیت دوچرخه سواری 
برابر  در  اما  ندارد،  وجود  زنان 
به ویژه  می شود،  مانع تراشی  آن 
امامان  و  دینی  نهادهای  سوی  از 
به  آنها  استناد  شهرها.  جمعه 
خامنه ای، رهبر  آیت اهلل  از  فتوایی 
 ۱۳۹۵ سال  در  اسالمی  جمهوری 
است:  گفته  فتوا  این  در  او  است. 
مجامع  در  بانوان  »دوچرخه سواری 
غالبا  نامحرم،  منظر  در  و  عمومی 
موجب جلب نظر مردان و در معرض 
فتنه و به فساد کشیده شدن اجتماع 
و منافی با عفت بانوان است و الزم 
است ترک شود و در صورتی که در 

منظر نامحرم نباشد اشکال ندارد.«
جمعه  و  امامان  فتوا،  این  طبق 
مدعی اند  شهرها  برخی  مسئوالن 
موجب  زنان  دوچرخه سواری  که 
“تحریک مردان” می شود و “منافی 
هر  در  باور  این  اما  است.  عفت” 
فرصت و مناسبتی از سوی زنان ایران 
به چالش کشیده می شود. تصویر باال 
یکی از این صحنه هاست.«  دخترها 
با نصب پالکاردهایی که برروی آن 
دوچرخه  برای  :»من  شده  نوشته 
گیرم«  نمی  اجازه  ازکسی  سواری 
ویا» من فقط سواردوچرخه ام لطفًا 
تحریک نشوید« به دوچرخه سواری 

می پردازند.

سیروس گرجستانی  هم سکته کرد

ســـیروس  گرجســـتانی هنرمند ســـینما، تآترو تلویزیون روز پنجشنبه 
۱۲ تیر برابربـــا دوم جوالی بعلت ســـکته قلبی  درتهران گذشـــت. 

انقـــش های طنـــزی که  ایفامیکرد مورد پســـند  همـــگان بود.
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عزیز،درود.هرقدر  پاریزی  جناب 
رزم  دکتر  آقای  پاسخ  کردم  سعی 
دربرابر  دیدم   بنویسم،  مختصر  را 
شاهی  برعلیه  چنینی  این  ای  شایعه 
که قاتالن خودرا می بخشد، مختصر 
ام  توانم، چون دریافته  نمی  ترازاین 
شدگان  شستشو  یا  و  دشمنان  که 
یا  و  قانع  نویسی  بامختصر  مغزی 
شود.اگرچه  نمی  بسته  شان  دهان 
مدارک و اسناد بسیار است، اما چه 
صفحات  گنجایش  که  کرد  توان 

ماهنامه اجازه نمی دهد. 
       جناب آقای ناصرامینی، مطالبی را که 
زیر عنوان »گوناگون« درماهنامه ی

بسیار  فرمایند  می  مرقوم  آزادی   
جالب و خواندنی است و جای سپاس 
شمارة  اخیر)  درشمارة  ایشان  دارد، 
مطالبی   ماهنامه  آن  پیاپی(   ۱۲۵
آرا،  دکتررزم  ازآقای  قول  نقل  به 
برادرزنده یاد سپهبُد رزم آرا مرقوم 
بخوانید  دربار)  آن  طّی  که  داشتند 
برادرشان  ترور  ماجرای  را در  شاه( 
دست اندرکار دانستند که منطبق با 

واقعیّت نیست.
باره ی زنده  ایشان در         آنچه 
حاجیعلی  سپهبُد  برادرشان  یاد 
اند،  گفته  مصاحبه   آن  آرا،در  رزم 
دارد،  آگاهی  نگارنده  جاییکه  تا 
بسیار سنجیده ومنصفانه است که به 
راستی افسری شایسته و الیق و ُمدیر 
آرا  رزم  بود،  میهن دوست  ُمدبّرو  و 
عالوه برشایستگی درامور نظامی، به 
جغرافیای  کتاب  های  دوره  نگارش 
بسیار  تألیفات  از  که  ایران  نظامی 
ارزنده به شمارمی آید پرداخته و از 

خود به یادگار نهاده است.
و  اجتماعی  تاریخ  متأسفانه         
چشم  از  زیادی  موارد  ما  فرهنگی 
هاو  ورزی  وبُخل  ها  چشمی  هم  و 
هاو  زنی  وتهمت  ها  سازی  شایعه 
دهد  می  راگواهی  ها  دروغپردازی 
که  چگونگی ترورزنده یاد رزم آرا 
سالهاست   درگیر همین فرهنگ بوده 
دکتررزم  آقای  باشد،   می  و  است 

به  که  هایی  گلوله  گوید:»  می  آرا 
اصابت  آرا  رزم  مرحوم  مغزوبدن 
محافظین  از  یکی  توسط  بود،  نموده 
ایشان به نام ستوان شهربانی مجتبی 
گردید...  شلیک  اکبری  علی  سید 
 ۱۶ چهارشنبه  صبح  در  که  قتلی 
اسفند۱۳۲۹ درمسجد شاه با توطئة 
صورت  سیا  و  دربار  اسالم،  فداییان 
گرفت، مستقیمًا به واقعة ۲8 مرداد 
برخی  که  شد«  ۵۷ختم  بهمن  و 
که  را  هرآنچه  وار  دیگرنیزطوطی 
شنیده اند، مطالبی به همین مضمون 
امابا تفاوتهایی نوشته و گفته اند، در 
مثل به جای ستوان شهربانی، به دو 
می  اشاره  شاهنشاهی  گارد  استوار 

کنند و... 
       انتظارمی رفت دکتر رزم آرا،چنین 
اتهامی را به شاه، با پژوهش کافی و 
الزم وبا ارائة سند برزبان می آوردند، 
یافتند  می  در  صورت  چنین  در  که 
پشتیبان گروه  کاشانی  اهلل  آیت  که 
فداییان اسالم به رهبری سید ُمجتبی 
صفوی  نواب  به  معروف  میرلوحی 
حمایت  مصدق،مورد  محمد  ودکتر 
نمایندگی  اسالم)اززمان  فداییان 
صباحی  چند  تا  شانزدهم  مجلس 
اندر  درزمان نخست وزیری( دست 
کاربوده اند، اما ایشان دیواری کوتاه 
پیدانکردند،شاید  شاه  دیوار  از  تر 
گرد  نخواستند  اما  اند  کرده  پیدا 
دکتر  معبودشان  برعارض  ماللی 
دلبستگان  و  شاپوربختیار،ازمریدان 

دکتر مصدق بنشیند!
خلیل  که   این  است  گفتنی         
آرا،  رزم  سپهبُد  قاتل  تهماسبی، 
اهلل  آیت  خواست  و  نفوذ  زور  به 
جبهة  و  مصدق  دکتر  و  کاشانی 
احترام   وبا  تبرئه  مجازات  از  ملی، 
ولی   شود،  می  خوانده  ملی  قهرمان 
زمان قدرت گیری  در سال ۱۳۳4 
شاه، تهماسبی همراه با نواب صفوی 
و چند تن دیگراز اعضای آن گروه 
پس  همه  این  با  شوند،  می  اعدام 
آزاد  با  اسالمی،  انقالب  رویداد  از 

شدن چند تن از بازماندگان فداییان 
اسالم که به زندان های دراز مدت 
اینکه  جای  به  بودند،  شده  محکوم 
پای شاه  انتقام کشی  و  ازروی کینه 
را درماجرای ترور رزم آرا، به میان 
بکشند، که با توّجه به شرایط زمان 
خریدارداشت، جملگی ازدست اندر 
کار بودن کاشانی و دکتر مصدق و 
تهماسبی  خلیل  ُمنجیان  ملی  جبهة 
یاد می کنند! آیا همین ماجرا کافی 
برای رّد دیدگاه دکتر رزم آرا نسبت 

به شاه  نیست؟
       مهدی عراقی،ازاعضای گروهک 
گذاران  پایه  واز  اسالم  فداییان 
اسالمی« که درترور  »مؤتلفة  حزب 
شرکت  وزیر  نخست  منصور،  حسن 
در  ای  درمصاحبه  است،  داشته 
زیرنام  به صورت کتابی  پاریس که 
است،گفت:»  درآمده  ها«  »ناگفته 
پشتیبانی  خواهان  کاشانی  اهلل  آیت 
فداییان اسالم از مصدق، بقایی،مکی، 
و  شایگان  نریمان،  زاده،  حایری 
دورة  انتخابات  در  عبدالقدیرآزاد 
نواب  و  شود  می  مجلس  شانزدهم 
ازاین  کند  می  ُمتقاعد  را  صفوی 
نیز  مصدق  کند.  پشتیبانی  اشخاص 
صفوی،ازوی  نواب  به   ای  نامه  طّی 
درخواست می کند که دوستانش را 
درمراجعه  وی  با  منظورهمراهی  به 
با  درباردراختیاراوقراردهد،  به 
مصدق  درمنزل  فداییان  تجّمع 
ونیزفراخوانی که او پیشتر داده بود، 
تن  از۷۰۰  بیش    ۱۳۲8 درمهرماه 
دردربار  مصدق  همراه  فداییان  از 
حضوریافتند ...آن کس که زیر بغل 
مصدق را گرفته و گارد اوبود حسین 

امامی، قاتل کسروی بود«.
       همو درجای دیگر خاطراتش 
محمد  سید  ازخاطرات  قول  نقل  به 
ملی  جبهة  نوشت:»رهبران  واحدی، 
برای جلوگیری از اقدامات رزم آرا، 
از  وی،  توسط  کودتا  احتمال  حتا  و 
فداییان درخواست می کنند که رزم 
آرا را از سرراه نهضت ملی بردارند، 

نواب  حضور  با  که  ای  درجلسه 
حسین  ُمظفربقایی،دکتر  صفوی، 
 ، د ا ز آ یر لقد ا عبد ، ن یما نر ، طمی فا
سنجابی،  دکترکریم  زاده،  حایری 
از  مکی،  حسین  و  شایگان  دکتر 
طرف جبهة ملی حضورپیدا می کنند، 
دکتر فاطمی تأکید می کند که من 
اصالتًا ازطرف خودم ووکالتًا ازطرف 
شان(  کسالت  خاطر  )به  مصدق 
که  هرتصمیمی  اند  گفته  ایشان  و 
من  برای  شود،  گرفته  جلسه  دراین 

هم الزم االجراست«.
مجلس  شانزدهم  دردورة         
ملی  بُحبوحة  ودر  ملی،  شورای 
پیش  چندروز  و  نفت  صنایع  شدن 
آرا، دکتر مصدق  ازترورسپهبد رزم 
در مقام نمایندة مجلس در مخالفت 
با اودرنهایت عصبانیّت خطاب به او 
می  خون  حق  وحدانیّت  گفت:»به 
شویم،  می  کشته  و  زنیم  می  کنیم، 
ازشما  من  هستید  نظامی  شما  اگر 
جا  همین  کشم،  می  ترم،  نظامی 

شمارا می کشم«!
       اگرچه دکتر مصدق در مقام 
فراهم  حتا  و  انتقاد  حق  نمایندگی 
را  وزیر  نخست  از  استیضاح  آوردن 
و  عتاب  چنین  این  اما  است،  داشته 
ورفتارنشان  ازُعرف  بیرون  خطاب 
می دهد که وی خواهان ترورنخست 
وزیر بوده  ویا به گمان قوی از آنچه 
می خواست اتفاق بیفتد اطالع داشته 

است.
       درگفتگویی که خبرنگار مجلة 
با   ۱۳۳۱ ماه  اردیبهشت  در  ترقی 
نواب صفوی، داشت و درشمارة4۳۵ 
است،  رسیده  چاپ  به  رسانه  آن 
این   «: که  پرسش  این  دربرابر 
روزها گفتگو از اختالف بین جمعیّت 
کاشانی  اهلل  آیت  و  اسالم  فداییان 
آیا  است،  زیاد  مردم  میان  در 
مطالبی  موضوع  دراین  است  ممکن 

بفرمایید؟«.
       نواب صفوی پاسخ می دهد:

بقیه درصفحه ۵۱

دوشکست  از  پس  میرزا  عباس 
ازروسیه بیمارشد ودرحیات پدر فوت 
کردونتوانست به سلطنت برسد. پس 
از فتحعلی شاه فرزند عباس میرزا بنام 
محمدشاه  به سلطنت رسید. دردوران  
سلطنت محمد شاه روابط دولت  وعلما 
شاه  محمد  دورة جدیدی  شد.  وارد 
فتحعلیشاه  بزرگش  پدر   برخالف 
که سعی می کرد  با نشان دادن تقوا  
حکومت  خودکامه اش را  پرده پوشی 
کند اصالً سعی  درانجام چنین کاری 
نداشت وحتی بظاهر هم  کوشش نکرد  
که خودرا تابع  مرجع جدید آن روز 
نشان دهد. هنگامی که  فتحعلی شاه 
فوت کرد قائم مقام - که وزیر عباس 
میرزا بود- بنام محمدشاه  به سلطنت 

رسید.
آنها  کردواز  جمع  را  تبریز  علمای 
خواست سلطنت محمد شاه را اعالم 
کنند. چندروز بعد  نان در تبریز کم 
شد. مردم به رهبری یکی از مالهای 
شهر قیام کردند وبه  دربار تبریز رفتند. 
متفرق  مردم  دستورداد   شاه  محمد 
شوند. ولی کسی توجه نکرد. بالفاصله 
رهبر  که  را  مالیی  دستورداد   شاه 
قیام کنندگان  بود گرفتند ودرمقابل 
چشم  مردم به دار کشیدندوباوجودی 
که  محمد شاه  قبل از آمدن  بتهران  
ونشستن  برتخت ، یک مال را  به دار 
کشیده بود  معذالک  هنگام رسیدن  
محمد شاه بتهران  علما نزداو رفتند  وبه 
او خیر مقدم  وتبریک سلطنت  گفتند.

محمد شاه برخالف  پدربزرگش  به 
علما اجازة دخالت درکارهای دولتی  را 
نداد. درنتیجه نفوذ  واعتبار  علمای دین  
درپایتخت بسیار کم شد. درشهرستانها  
هم مجتهدین  دیگر نتوانستند  درکار 
حکام  دخالت کنند . این کاراو موجب 
شد  علماء اورا »غاصب«  وبرخی حتی 

اورا  » نجس«  بدانند.
محمد شاه  خرید وفروش  مشروب را 
که فتحعلیشاه  باتمام قوای خود  منع 

هم  خودش  کرد.  ممنوع  بود   نکرده 
هرگز مشروب ننوشید. 

ازکارهای جالب  محمدشاه این بود که 
طی فرمانی  اعالم کرد  احکامی  که 
نادرشاه   ازاو درزمان   صد سال قبل  
صادرشده وطی آن  زمین های مردم 
باطل است. بود  همه  مصادره  شده 

ذواین زمین ها  راتاآنجا که مقدور بود  
به ورثه صاحبان  اولیه  برگردانده شد.

شاه  محمد  زمان   فقهای  بزرگترین 
شیخ محمد حسن نجفی  و شیخ حسن 
نجفی  درنجف بودند. او ابتدای شروع 
سلطنت  محمد شاه  شهرت وقدرت   
اورا  که  شفتی  سیدمحمدباقر  وتمّول 
حجت األسالم می نامیدند  دراصفهان  
چنان زیادشد  که تمام شهر اصفهان  
باقر   محمد  گرفت.  خود  رادراختیار 
شفتی از ۱۲۵4 ) یعنی سه سال  بعداز 
بنام  گروهی  محمدشاه  تاجگذاری 

لوطی  تشکیل داد که در حقیقت گروه 
اطاعت دولت   بودند. سراز  او  اجرایی 
درسال  برداشت.  اصفهان   وحاکم 
ارتشی  ناچارشد  شاه  محمد   ۱۲۵۵
اعزامی  نیروی   . بفرستد  اصفهان   به 
ازاین  نفر   ۱۵۰ شد  موفق  ازتهران 
لوطیان را  دستگیر  وعده ای را  تبعید 
کند. تعدادی از این لوطیان توانستند 
بنشینند.  بست   ودرقم   کنند   فرار 
ولی  داد   تأمین  آنها  به  شاه   محمد 
بالفاصله که از بست  خارج شدند همه 
را دستگیر کرد وکشت. پس از کشته 
با  خودش  محمدشاه  لوطیان  شدن  
قشون  به اصفهان رفت وحجت األسالم  
شفتی را مجبور به تسلیم کرد واز آن 
ببعد » بست نشستن«  در خانه شفتی 

را ممنوع کرد.
در  اغتشاشی  قمری    ۱۲8۵ درسال 

بغداد  روی داد . ارتش عثمانی  به 

کربال حمله کرد  وچندین هزار  نفر 
شفتی   محمدباقر  سید  شدند..  کشته 
جنگ  اعالن   دولت،  کرد   تقاضا 
باعثمانی را صادر کند. ولی شاه اقدامی 
باقر شفتی  حتی  نکرد. سید محمد  
داد   اطالع  درتهران  روس   سفیر  به 
که خود شخصاً  عده ای را به جنگ  
دولت   باز  فرستاد.  خواهد  عثمانی 
گرفت  کاررا  این   جلوی  باسیاست 
دخالت  کار  دراین  علما  ونگذاشت 
شیخی  محمدشاه»  دردوران  کنند. 
ها«  درکرمان زیادشدند. مال علی اکبر  
امام جمعه دکرمان  بنام » امربمعروف 
ونهی از منکر«  مزاحم شیخی ها  شده 
وبدستور  محمدشاه  امام جمعه کرمان 
تحت الحفظ بتهران آورده شد . تمام 
باتوصیة  شاه   محمد  اقدامات   این 
صدراعظم ومرشدش  حاج میرزا آقاسی 
انجام می گرفت. سیاست حاج میرزا 
آقاسی  درمملکت داری  این بود که به 
هروسیله که شده جلوی قدرت علمای 
قدرتمندترین   وچون  بگیرد  را  دین  
مجتهد آن دوره  سیدمحمدباقر شفتی 
بود حاج میرزا آقاسی از هیچ موقعیتی 
ولی  نکرد  خودداری  او   تضعیف  در 
هرگز  اقدامی برای دستگیری  یا تبعید 
شفتی انجام نداد.مجتهد بزرگ زمان 
محمد شاه  حاج مال محمد  نقی برقانی 
مشهور به  »شهیدثالث«بود که توسط 
میرزا  حاج  شد.  کشته  ها    » بابی   «
آقاسی  زمینهای اورا گرفت ودر نظر 
داشت اورا  ازایران تبعید کند. درزمان 
محمد شاه علما با لباس سربازی )لباس 
اروپائی(  که اززمان عباس میرزا شروع 
ادامه  محمدشاه  زمان  وتا  بود   شده 
داشت  مخالفت کردندولی محمدشاه  
توجهی به  آن نکردحاج میرزا آقاسی  
صدراعظم محمدشاه هم  برای تضعیف 
علما محاکم عرف را توسعه داد  وتا 
آنجا که میتوانست  شکایاتی را که قباًل 
به دادگاه  شرع  می رفت  به دادگاه 
عرف  ارجاع کرد.   بقیه درصفحه ۵۰

گشتی ردمیان کتابهاگشتی ردمیان کتابها

محمدشاه وعلمای شیعه
    هب انتخاب  م.ع.آشنا

               پاسخی به مقاله آقای ناصر امینی

تیمسار رزم آرا را فدائیان اسالم ترور کردند  نه دربار
*پس از رویداد انقالب اسالمی، با آزاد شدن چند تن از بازماندگان فداییان اسالم که به 

زندان های دراز مدت محکوم شده بودند، از نقش دربار درقتل رزم آرا چیزی نمی گویندو  
جملگی ازدخالت کاشانی و دکتر مصدق و جبهة ملی ُمنجیان خلیل تهماسبی یاد می کنند!  
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سفیر بانمک

چهارسالة   مأموریت  خاتمة  از  پس 
مستشار الدوله صادق ، خلیل فهیمی 
)فهیم الملک(  به سمت سفارت  ایران 

درترکیه منصوب شد.
ومالیم، شوخ  افتاده   مردی  فهیمی 
کوتاه  باقدی  خوشمزه   ، گو  ومتلک 
بود که سرش می لرزید وهمیشه عصا 
وسرش را  باهم تکان می داد وراه می 

رفت.
ترکیه  ازبازگشت  پس  رضاشاه  
ازاو   آتاتورک  وپذیرائی  شایانی که  
درکاخ  نوروزی  درسالم  بود  کرده 
ترکیه  سفیر   به  نسبت  گلستان  
درتهران  برخالف راه وروش معمول 
خودش خیلی خوش وبش نشان داد 
ومدتی دست سفیر ترکیه را  دردست 
داشت وبه زبان ترکی از میهمان نوازی 

های آتاتورک  تشکر بعمل می آورد.
خوشحالی   از  که  ترکیه  سفیر 
درپوست خود نمی گنجید ، پس از 
آب  با  را   جریان  این  سالم،  خاتمة 
وتاب  به آنکارا تلگراف کرد واظهار 
باطالع   را   بی سابقة  رضاشاه  لطف 

دولت متبوع خود  رساند.
استقالل  درسالروز   چندی  از  پس 
ترکیه، آتاتورک  هنگامی که به مقابل 
رسید  خارجی  دول  سفرای  صف 
مرحوم فهیمی را  که آن موقع سفیر  
کبیر ایران درترکیه بود  متقابالً  مورد 
محبت قرارداد   واورادرآغوش گرفت 

.بوسید.
فهیم الملک مراتب را  طی تلگرافی به 
شکوه الملک رئیس  دفتر مخصوص 
منعکس کرد. وچون اجازه داشت که 
گهگاه  با شاه شوخی کند درتلگراف 

خود چنین نوشت:
 استدعا می شود  به خاکپای همایونی 
دراظهارلطف   که  دارید  معروض 
ترکیه  سفیر   به  نسبت  وعنایت 
اگر  زیرا  فرمایند،  امساک  درتهران  

کار به این ترتیب پیش برود، ناموس 
چاکر درآنکارا بخطر  خواهد افتاد!!

ه  خندید  بسیار  رضاشاه  میگویند   
وگفته بود :  این سفیر ما  آدم بانمکی 

است.

لجبازی سیاسی

قبالً درمورد گفتگوهایم با سیدجالل 
ازانقالب   پس  درروزهای  تهرانی  
.  آقای  ام  برایتان نوشته  درپاریس، 
تهرانی  درست یک ماه قبل ازفوتش  

بمن گفت:
خردادماه  در  بنظرم   ۱۳۳۲ درسال 
بود  روزی آقای هیراد  رئیس دفتر  
تلفن  من  به  اعلیحضرت   مخصوص 

کرد  وگفت اعلیحضرت فرمودند  

بایکدیگر  باشید   داشته  میل  اگر  
چای بخوریم  اتومبیل  بفرستند  تا 
دادم   جواب  من  بیائید.  سعدآباد  به 
شوفردارم به آقای شهیدی می گویم 

اتومبیل را حاضر کند ومن ساعت 

پنج بعدازظهر خواهم رسید. دررأس 
پس  سعدآبادرفتم.  به  مقرر  ساعت 
فرمودند   اعلیحضرت  چای  ازصرف 
آقای تهرانی  چون شما واسطة بین 
هستید   مصدق  دکتر  وآقای  من  
خواهش می کنم این  پیغام  راازجانب 

من به  آقای دکتر مصدق  برسانید:
 صنعت نفت را شما ملی کردید  واین 
افتخار  به نام شما تاابد  باقی خواهد 
بود اما مالحظه می کنید  که نفت ایران  
ها آمریکائی  نه  شدن   رابعدازملی 

می خرند نه انگلیس ها، روس ها که 
قاعدتاً  بایستی ازاین  فرصت استفاده 
کرده وهرچه بیشتر  ازما نفت بخرند  
وضع  به  اثری   ترتیب  کمترین 
نفت  وازخرید  ندادند  ایران  اقتصاد  
ما  خودداری می کنند. پس بهتراست  
کشور   اقتصادی  وضع  بهبود   برای 
وآشوب  اغتشاشات   از  وجلوگیری 
های داخلی  شما استعفا دهید  ویکی 
برای  خودرا   دوستان  بهترین  از 
جانشینی خود  انتخاب نمائید  تامن 
اورا به ِسَمِت نخست وزیری انتخاب 
عملی  نفت   ملی شدن  تاهم   کنم. 
شده باشد وهم با تغییر نخست وزیر  
ایران، از عصبانیت  انگلیس و  آمریکا 
کاسته گرددوراه مذاکرات  دیپلماسی 

با آنها بازشود...
به  گفت  تهرانی  جالل  سید  آقای 
دستورشاه درحضور خودشاه ، تلفنی 
گرفتم  تماس  دکتر مصدق   آقای  با 
هرچه  شمارا  دارم  میل  من  وگفتم 
مصدق  دکتر  آقای  ببیتن.  زودتر  
السلطنه   وضیاء  من  امشب  گفتند  
تنها هستیم اگر میل دارید  شام مارا  

سرزافراز بفرمائید.
من بااظهار  تشکر  ، شب ساعت  ۸ 
به منزل  دکتر مصدق رفتم ودرسر 
میزشام موضوع را باایشان  درمیان 
گذاشتم. آقای دکتر مصدق  پس از 
کمال خونسردی  با  مطلب  شنیدن  
اعلیحضرت  آخر  کرد   سؤال  ازمن 
نفرمودند  من از میان دوستانم  چه 
موردقبول  که  کنم  انتخاب  را  کسی 
است   ممکن  زیرا  باشد؟  ایشان  
جانشینی  برای  من   که  را  کسی 
موافقت  مورد  کنم   انتخاب  خودم  
اعلیحضرت نباشد.  گفتم  من همین 
فکررا کردم واز اعلیحضرت پرسیدم  
که اگر آقای دکتر مصدق سؤال کردند 
انتخاب  برای  را  کسی  چه  شما  که  

شدن  به نخست وزیری قبول دارید
که من انتخاب کنم، اعلیحضرت

بقیه درصفحه ۵۰

                    گوانگو ن
ناصرامینی - پاریس

                          ترجمه وتدوین:  بهمن چهاردهی - لندن

جسته وگریخته

اعدام باید گردد

 ، جهانی  دوم  جنگ  جریان  در    
درخواست  به   ، انگلستان  دولت 
شاپتون   « زندان   ، آمریکا  دولت 
تا   ۱۹۴۲ سالهای  بین  را   » مالت 
ارتش  اختیار  در   ، میالدی   ۱۹۴۵
کشور  این  در  مستقر  آمریکا 

گذاشت ...
 ...در سال ۱۹۴۴ جمعًا حدود ۷۵۰ 
این  در  آمریکایی  متخلف  سرباز 
محل زندانی بودند و تعداد ۱۸ نفر 
گردیدند...۱۶  اعدام  زندان  این  در 
نفر   ۲ و  شدند  آویخته  دار  به  نفر 

تیرباران شدند
به  نفر   ۹ اعدامی  افراد  این  بین  از 
تجاوز  جرم  به  نفر   ۶  ، قتل  جرم 
اعدام  خالف  دو  هر  بخاطر  نفر  و۳ 

شدند...

زندان  ترین  قدیمی  زندان  این 
 ۱۶۲۵ سال  در  که  بود  انگلستان 
میالدی   ۲۰۱۳ سال  در  و  تاسیس  
زندانیان  شد...اکثر  تعطیل 

آمریکایی سفید پوست بودند ،
شده  .اعدام  نفر    ۱۸ از  نفر   ۱۰  
اعدام  بودند...حکم  سیاهپوست 
انگلیسی  دو  توسط  زدن  دار  برای 
انجام گرفت و جنازه اعدام شدگان 

در گورهای ناشناس تدفین گردید

  فتح قله اورست

در ۲۹ ماه مه سال ۱۹۵۳ میالدی ، 

سر ادموند هیالری ، اهل نیوزیلند 
وی  راهنمای  نورگای  تنسینگ  و 
اولین کسانی بودند که قله اورست 

را فتح کردند...
آمدن  پایین  از  پس  وقتی   
پرسیدند  هیالری  از  خبرنگاران 
که بین شما دو نفر اولین نفری که 
بود  کدامتان  گذاشت  قله  روی  پا 
بطور  و  هم  با  ما  داد  پاسخ  او  ...؟ 

همزمان پا روی قله گذاشتیم ...

CNNتاسیس تلویزیون

میالدی   ۱۹۸۰ سال  ژوئن  ماه  در 
 . . ان  شبکه جهانی تلویزیون سی 
ان ، اولین شبکه خبری ۲۴ ساعته 

جهان تاسیس شد...

 ورود سیب زمینی به ایران

 ۱۸۰۰ سال  های  دهه  از  یکی  در 
میالدی » سر جان ملکم « دیپلمات 
انگلیسی برای اولین بار سیب زمینی

 را به ایران آورد و آنرا به فتحعلیشاه 
هدیه کرد...

زمینی  ایران سیب  در  آن  از  پیش 
وجود نداشت ، مردم در ابتدا سیب 
 » ملکم  جان  آلوی   « را  زمینی 

میخواندند...
از  هم  فرنگی  گوجه  آن  متعاقب 

اروپا به ایران آمد...

خانه پدری هیتلر

محلی  در  هیتلر  آدولف  تولد  محل 
است  اتریش  در   » برانونو    « بنام 
سال  در  اتریش  دولت  توسط  که 
تا  شد  خریداری  میالدی   ۲۰۱۶
ها  نئونازی  زیارتگاه  و  تجمع  محل 
نگیرد...  قرار  هیتلر  طرفداران  و 
این  که  دارد  قصد  اتریش  دولت 

محل را تبدیل به کالنتری کند...

در  میالدی   ۱۸۸۹ سال  در  هیتلر 
این خانه متولد شد و تا ۳ سالگی با 

والدینش در این خانه زیست...

اولین اهدا کلیه

 » رونالد هریک « آمریکایی اولین 
کسی بود که در سال ۱۹۴۵ میالدی 
 ، تاریخ  در  انسان  اولین  عنوان  به 
دوقلویش  برادر  به  را  خود  کلیه 

ریچارد هدیه کرد ...

مرگ » هوگو «
  در ۲۲ ماه مه سال ۱۸۸۵ میالدی ، 
نویسنده و شاعر مشهور فرانسوی 

و خالق کتاب شاهکار » بینوایان « ،
پاریس  در  سالگی   ۸۳ سن  در   

درگذشت...

گفته های شنیدنی

آمریکا  کشور  اوضاع  که  »اینجور 
پیش میرود ، بزودی خیلی از مردم 
به  که  کرد  خواهند  قصد  آمریکا 

ایران پناهنده شوند...!«
متولد   ، ) ۶۵ ساله  رضایی  محسن 
پایه  از  یکی   ، سلیمان  مسجد 
و  پاسداران  سپاه  اصلی  گذاران 

عضو شورای تشخیص مصلحت (
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محمد ذکائی )هومن(

رمدگی  وزندگی
خدایان را ، بندگی می کنیم صبح تا شب ، دوندگی می کنیم 
مردگی را زندگی   می کنیم مردوزن  خوابانیم جمله  گور 

عشق است
باغیم که زخمی تگرگیم همه ما دل نگران باروبرگیم همه 
هرچند که در نوبت مرگیم همه بااینهمه باز زندگی را عشق است 

آزادی
میگیرمت عاشقانه پی، آزادی تاعمرکنم به عشق طی، آزادی 
ازپای نمی نشینم ای آزادی تادامن وصل تو  به دستم نرسد 

برای گرامیم: ابراهیم حقیقی حسن بنی جمالی)آبتیِن آبتین( 
با یاد عباس کیارستمی     

زگارش
امروز درپارک،

کودکاِن بسیاری گفتند:
که آستین های بی بازورا باور نمی کنند،

اما آفتاِب زعفرانی ِ صبح چیز دیگری است!
این ما بودیم که با دیدن آن انسان غمگین  شیشه ای،

 که یکباره فروریخت ، نشکستیم.
***

امروز کودکم به بادها سالم کرد
وگفت: حتماً برای درهم کوبیدن خانه های ما آمده اید؟
آنگاه یک نفر که که بسیار سخت می گرفت به آسمان،

آمد بسوی ما و گفت:
انگار هنوز هم زیردرختان سبزرنگ میتوان گریست.

اسماعیل رها

آینه وباران
آینه را

لختی درون ریزش باران گرفت وگفت
زیباست دانه، دانة  باران برآینه

باخنده گفتمش
چشمت اگر به اشک نشیند

صدها هزار آینه را می دهد فریب
گیرد خراج

طیبائیش همیشه ترین است
 آینه را فکند

 برسنگ راه خویش
 می رفت وبرشکستن آئینه می گریست.

       نیمایوشیج

        یک دست بی صداست
فریاد می زنم،

من چهره ام گرفته!
من قایقم نشسته به خشکی!

مقصودمن زحرفم ، معلوم برشماست
یکدست بی صداست،

دستم کمک زدست شما می کند طلب،
فریادمن شکسته اگر درگلو، وگر فریادمن رسا،

من ازبرای راه خالص خودوشما،  فریاد میزنم ، فریاد میزنم.

نادر نادرپور

        کتاب رپیشان
امید زیستنم، دیدن دوبارة توست   

قراربخش دلم تاب گاهوارة  توست
آرزومندی! یام  ا شکوفة  ای  تو 

 بمان که دیدة من روشن از نظارة توست
بود آفتابی  صبح  توأم  پاک  نگاه 

کنون چراغ شبم، چشم پُرستارة توست
بیک اشاره مرا  قّوت پریدن بخش
که مرغ وحشی دل ، رام یک اشارة تو.ست
به پاره کردن  اوراق هرکتاب مکوش
دلم کتاب  پریشاِن  پاره پارة   توست
شبی نماند  که بی گریه ام  بسر نرسد
زالل اشک  پدر، برق گوشوارة توست
دلم چو موج،  بسر می دود زبیم زوال
کناره ای که  پناهش دهد، کنارة توست
خجسته » پوپک « من  - ای یگانه کودک من
امید زیستنم،  دیدن دوبارة توست

تهران- ۱۰ اردیبهشت ۱۳4۱

اسماعیل خوئی

ماه ربآب
خیالت همدم دیرینة  من بَود رخساره ات آئینة من 

بلغزد سینه ات  برسینة من دلم خواهد شبی، چون ماه برآب 

مشهد- بیستم شهریور ۱۳۳۵

فرصت شیرازی

سودای عشق
برده است؛ که؟ یاری؛ چه؟؛ دل ؛ ازدست که؟ ازدست من
خود دادیش دل؟؛ نی؛ چه شد؟؛ بربود؛ چون؟؛ با مکرو فن
کارش چه باشد؟؛  دلبری؛  دل ازکســـــی بُرده؛ بلی
ازمردوزن قبیل؟؛   ازچـه  جهان؛  ازیک  ازچندکس؟؛ 
جان می ســـتاند چشم او؟؛ آری؛ چه گه؟؛ گاِه   نگاه
َرَسن آری؛ چگونه؟؛  چون  او؟؛   زلف  می کشاند  دل 
باشـــد عاشقی تندی کند؟؛  آری؛ کجا؟؛  هرجا که 
شورافکند؟؛  آری؛ چه گه؟؛ هرگه که می گوید سخن
توان کی   اورا؟؛   تو  بوسی   بلی؛  لعلش؟؛  بود  شیرین 
درحسرتش چون می کنی؟؛ چان می َکنَم چون کوهکن
دردل چه داری؟گ عقده ها؛ ازچه؟؛    ازآن زلف سیه
دهن بگشــــاید  چو  آری  ات؟؛   عقده  گشاید  هرگز 
قبا همچون  سان؟؛  چه  آری؛  ببر؟؛  اورا  ِکشی  خواهی 
پیرهن چه؟؛   ؛  کنم  پاره  ُکنی؟؛  می  چون  آن  ازشوق 
شیرازیم کجا؟؛     زاهل  منم؛  آری  تویی؟؛  »فرصت« 
سودا چه داری؟؛  عاشقی؛ سودت  چه؟؛  رنج است وَمَحن

اورج

ره اه
سـه

سهره هارا بنگر
همه وحشت زده اند

همه زیت باغ به آفاق دگر می کوچند

من ازاین رهگذر خوف انگیز
که بلب خنده، به کف گل دارد

لیمک در زیر ردا تیغی پنهان
سخت نفرت دارم

 وازاو می ترسم

کاشکی سهرة باغی بودم
وبه آفاق دگر می کوچیدم.

حمیدرضارحیمی

آب
همان آب است

                                            ومن نیز،
همان ماهی

مسئله،  رودخانه ای است 
که دراین  تنگ بلور، 

                                         نمی گنجد
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غروب همانروزنازنین همراه پدربزرگ 
ماآمدند  منزل  به  ومادربزرگش 
نازنین  ی  هدیه  همه  درحضور  ومن 
طال  خودنویس  ازدو  عبارت  که  را 
دریک جعبه ی زیبا باروکش مخمل 
دریافت  از  پس  واو  دادم  او  بود،به 
این  هدیه مرا بوسید وتشکرکرد وبه 
ترتیب رودربایستی ها ی من ونازنین 
ازمیان  دوخانواده  دربرابربزرگترهای 

برداشته شد.
نازنین خلوت  با          روز بعد که 
که  لحظه  درآن  بودم،گفتم  کرده 
مرا  پدرومادربزرگت  دربرابرچشمان 
ی ُرخساره  ورنِگ  بوسیدی،تبّسم 
ازاین  تنها  نه  که  میداد  نشان  انان   
وتو  من  ازراز  بلکه  خوشحالند  بابت 
به  باره  دراین  چیزی  تو  باخبرند،آیا 

آنان گفته ای؟
        گفت: نه، من چیزی به آنان 
نگفته ام،ولی  چندروز پس از رفتنت به 
تهران،شهربانو خانم هرآنچه که پیش 
باتوگذشته  اووپدرت  بین  رفتنت  از 

بودازبرای مادربزرگم بازگوکرد. 
پرسیدم: عکس العمل او وپدربزرگت 

چگونه بود؟
        گفت: خیلی جالب،عصریک 
شما  ازمنزل  مادربزرگم  روززمانیکه 
درخانه  بود،وپدربزرگم  برگشته 
بداند  آنکه  بدون  شوق  بود،ازشدت 
من در خانه حضوردارم یانه،باصدایی 
نسبتاً بلندخطاب به پدر بزرگم گفت: 
حاجی مژده بده،یک خبرخوش!من که 
در طبقه ی دوم خانه ودراتاقم مشغول 
تمرین درسهایم بودم ،حرفهای اورا می 

شنیدم.
بگو،زودتر  گفت:  پدربزرگم          

بگو،انشاءاهلل که خیراست.
        مادربزرگم آنچه راکه ازمادرت 
پدربزرگم  برای  مو  به  بود،مو  شنیده 
شنیدن  از  پس  بازگوکرد،پدربزرگم 
خدایا مادربزرگم،گفت:  سخنان 

که  پیری  سالهای  شکرت،دراین   
تاب وتوان غم وغّصه رانداریم،دلهای 
دختر  که  کردی،افسوس  راشاد  مان 
بیند   به  تا  نیست  زنده  گلبانو  نازنینم 
دخترش خوشبخت شده است ،سپس 
آرزو  پیش  افزود:یادت هست چندی 
کرده بودیم خداوند همسر شایسته ای 
از خانواده ی نازنین کند،مثالً  نصیب 

 آقای گلشهری؟ازاین روبه پشتیبانی 
همین گفته های مادربزرگ وپدربزرگم 
بود که دربرابرآنان تورا بوسیدم تا دل 
شان که برگردن من حق بزرگی دارند 
بیشتر شاد شودومطمئن شوند که بعله!!

با  که  روزی  پیش  چندی           
ناهارنشسته  میز  پشت  پدرومادرم 
ازحاج  سخن  مناسبتی  به  بودیم، 
بود،پدرم  درمیان  ودخترآقا  آقاحسن 
روبه مادرم کردوگفت: به راستی نازنین 
کالس  دختر  است،یک  هنرمند  یک 
وکالمی  لفظ  چه  دبیرستان  چهارم 
داردوچقدرمتین وحساب شده حرف 
پدرومادربزرگش  میزند!امیدوارم 
خیراورا به بینندکه باازدست دادن تنها 
فرزندشان،مستحق این پاداش هستند.

        ناگفته نگذارم که هر قدر ازاین 
ی درباره  وتمجیدها  تعریفها  دست 

شنیدم  می  ازپدرومادرم  نازنین   
واز  وامیدوارترمیشدم  تر  خوشحال 
می  خود  به  بودم  کرده  که  انتخابی 
بالیدم ودلم می خواست روزی برسد 
که نازنین به پدرم نشان دهد که منیره 
یک امر استثنایی بود وبس، باهمه ی

چون  که  ای  دغدغه  حال،از  این   
تارعنکبوت برتاروپودوجودم ازشنیدن 
داستان منیره تنیده شده بود،همچنان 
لعنتی  دغدغه ی  نمی شدم،این  فارغ 
همراهم  همواره  سایه  یک  چون 
دانشکده  دوره ی  میخواست  بود،دلم 
ازاین  تا  برسد  پایان  به  زود  هرچه 
در  ویژه  پیداکنم،به  رهایی  دغدغه 
دوربودم،این  ازاو  که  وزمانی  تنهایی 

افکار مالیخولیایی امان از من می بُرید.
        درآن چند روزتعطیالت نوروزی 
که نزد پدرومادرم بودم، هرروز بانازنین 
دیدارداشتم وساعتها درکنارهم بودیم 
ما  میزدیم،سخنان  گپ  وازهردری 
دوره  گرفتن  پایان  درپیرامون  بیشتر 
وفرارسیدن  دانشگاهم  تحصیالت  ی 
به  نازنین  وورود  ازدواج  ی  لحظه 
دانشگاه برای ادامه ی تحصیالت پس 
ازازدواج بود،باهم قرار گذاشته بودیم 
دانشنامه  دریافت  به  موفق  زمانیکه 
دریک  شدم،درتهران  مهندسی  ی 
خانه  ویادروزارت  ساختمانی  شرکت 
ایکه به مهندس ساختمان نیاز داشته 
تاخیال  باشد،به خدمت مشغول شوم 
اوبرای ادامه ی تحصیلش دردانشگاه 
پیش  باشد،وتا  آسوده  جهت  ازهر 
دریافت  به  موفق  نازنین  ازآنکه 
دانشکده  ی  دوره  پایان  ی  دانشنامه 

شود،باردارنشود.
         تعطیالت نوروز مثل بادوبرق 
گذشت ومن در واپسین روز اقامتم،به 
هنگام خداحافظی نازنین را درآغوش 
زدم  بوسه  هایش  گونه  وبر  گرفتم 
بوسیدودرحالیکه  مرا  متقابالً  واوهم 
اشک به دور چشمهای مان حلقه زده 
تعطیالت  فصل  دیداردر  امید  به  بود 
تابستانی ازهم جداشدیم ولحظاتی بعد 

زادگاهم رابا افسردگی ترک کردم.
        من براین باورم که دوری از 
ورنج  دردناک  ازآنجهت  معشوق 
درکنارهم  هنگام  به  که  آوراست 
بودن،لحظات دلپذیری دارند وازدست 
دادن این لحظات که عاشق ومعشوق 
می  وسرخوشی  شادی  اوج  رابه 
بََرد،زمان فراق را به آنان سخت وگاه 
غیر قابل تحمل میسازد،زمانیکه یک 
معشوقش،به  دوراز  به  عاشق  انسان 
یاد دقایق لّذت بخش درکنارهم بودن 
می افتد، جانش به لبش می رسد،بی 
بازد،وای  می  عقل  وگاه  میکند  تابی 
به  رسیدن  جهت  امیدش  اگرروزی 
به  کورشود،کارش  معشوق  وصال 
جنون  خواهدکشید،اگرقیس به وصال 
لیلی می رسید سربه بیابانها نمی نهاد 

وبه مجنون ُشهره نمیشد.
        بابی تابی سال اول دانشکده را 
به پایان بردم وبدون درنگ به شوق 
دیدارنازنین عازم زادگاهم شدم ،برای 
اینکه بتوانم با خیالی آسوده تعطیالت 
باشم  وعزیزانم  کناراو  در  را  تابستان 
بردم  می  بکار  را  کوششم  ی  ،همه 
یعنی  سال  ماهه ی  رادرنُه  ها  ترم  تا 
تانیازی  وبهاربگذرانم  پاییزوزمستان 

نباشد،به  درتابستان  ترمی  گرفتن  به 
تابستان  نخستین  هرروتعطیالت 
روزه  همه  تقریباً  رابادیدارهای 
بانازنین باسرخوشی گذراندم ودریکی 
ازروزهای پایانی شهریورماه به تهران 
واو  من  بین  نگاری  ونامه  بازگشتم 
یافت،درسال  ادامه  گذشته  همجون 
دوم اقامتم در تهران بادلگرمی هایی 
نازنین  ازسوی  دردودیدارپیشین  که 
یافته وتاحدودی ازدغدغه ی داستان 
با  بودم،توانستم  آمده  بیرون  منیره 
از  فارغ  وقلبی  مجموع  نسبتاً  خاطری 
ی  ادامه  به  آزاردهنده،  نگرانیهای 

تحصیل به پردازم.
        نوروز سال بعد را هم به زادگاهم 
رفتم ونازنین را همچنان سرخوش وپای 
بند به عهدوپیمان دیدم،گفتارش همه 
شادی آفرین وامیدوارکننده بود،واورا 
مشتاق تر وپای بندترمی دیدم،اودراین 
دیدارگفت: دیگر مدت زمان درازی 
بیایم،هرروز  تهران  به  تامنهم  نمانده 
که  دفتری  به  خط  یک  میگذرد  که 
ام،می  داده  اختصاص  کار  این  برای 
کشم،امسال را که بگذرانم فقط یکسال 
دیگربرای همیشه درکنارتوخواهم بود.

        گفتم:کمتر ازتو درانتظار چنین 
روزی نیستم،تاهرچه زودتر درکنار هم 
برادرمن  که  خوشحالم  باشیم،چقدر 
دریافت  به  دیگرموفق  دوماه  تایکی 
دانشنامه ی دانشگاه دررشته ی حقوق 
شد،اودرنظرداردمقیم  خواهد  قضایی 
دادگستری  وزارت  ودر  شود  تهران 
به کاربه پردازد،پدرم می گفت چون 
ی دانشنامه  دریافت  از  پس  تونیز 

خواهی  تهران  مقیم  مهندسی    
نمی  شمادوبرادرراتاب  شد،ومادوری 
آوریم،ناچار تجارتخانه ام را به تهران 

منتقل خواهم کرد.
        نازنین با شنیدن این خبربا نگرانی 
جالب  ابداً  خبر  این  من  برای  گفت: 
نبود،آقا وخانم گلشهری بهترین تکیه 
گاه ما هستند،با رفتن آنان به تهران، ما 
به ویژه من پشتیبانان مهربانمان را از 
دست خواهم دادواحساس خألء بدی 

خواهیم کرد.
        سخنانش را قطع کردم ونگذاشتم 
گفتم  او  باشد،به  نگران   ازاین  بیش 
انتقال پدرم به این زودی نخواهد بود،او 
زمانی دست به این کار خواهد زد که 
دانشنامه مهندسی ام را دریافت کرده 
باشم،وتودراین زمان یکسالی است که 
من  ودرکنار  ای  شده  دانشگاه   وارد 
خواهی بود گویا متوجِه گفته هاو قول 
وقرارهای ما نیستی حواست کجاست!؟

انزنین
              قسمت  بیست وششم

  از: ک - هومان
        اوباشنیدن توضیحات من نفسی 
راست  وگفت:اوه،  کشید  راحتی  به 
روزهاکمی  این  چرا  میگویی،نمیدانم 
منگ شده ام،دوربودن از تو اگر دیوانه 

ام نکند عجیب خواهد بود!
       از شنیدن چنین سخنانی از نازنین، 
به  که  میثاقی  به  وتعّهدش  آینده  به 
میشدم  تر  دلگرم  بودیم  بسته  هم 
وآتش عشقم به نازنین شعله ورترمی 
شد،چراکه دلبستگی ووابستگی اش به 
من وخانواده ام،مرا به آینده امیدوارتر 

می کرد.
        دیدارها بین من ونازنین درهر 
تعطیالت با رفتن من نزد پدرومادرم 
ومبادله ی نامه زمانیکه درتهران بودم 
به طورمرتب برقراربود تااینکه زمانی 
سال  پایان  به  بیش  یکماه  که  رسید 
بود،دیدم  نمانده  ام  تحصیلی  سوم 
ام در زمان معیّن  نامه  پاسخ آخرین 
نرسید،دلواپس  دستم  به  ومعمول 
به  منیره دوباره  ونگران شدم،داستان 
صباحی  چند  که  آمد،داستانی  یادم 
بودم  توانسته  بسیار  تلقین  با  که  بود 
تاحدودی فراموشش کنم،دریای خونم 
چون  روزها  درآن  آمد،من  جوش  به 
با  بودم که  ُگلی  ونازک  لطیف  برگ 
وزش هر نسیم مالیم به حرکت شدید 
بریده  من  از  میشود،قراروآرام  دچار 
ودانشگاه  درس  بود،خواستم  شده 
رارها کنم وبرای پی بردن به چگونگی 
قضیّه به زادگاهم بروم،اما برادرم مانع 
طاقت  را  ماه  یک  این  وگفت:  شد 
ای خیاالت خام  پاره  وبه خاطر  بیاور 
وواهی دیوانگی نکن وآینده ات را به 
شده  بیمار  نازنین  نکش،شاید  تباهی 
باشد،بهتراست پیش ازهرگونه تصمیم 
گیری عجوالنه،چگونگی را از مادرجان 

جویا شوی.
        درآن ایام هنوزارتباط تلفنی بین 
وسیستم  نبود  امروزی  شهرهابشکل 
نیفتاده  راه  به  درکشورما  ماکروویو 
تلفن  دستگاه  کجاکه  بودتابشودازهر 
متصل به شبکه ی شهری دردسترس 
مربوطه  ُکد  از  باشد،بااستفاده  بوده 
نظردرشهری  مورد  شخص   تلفِن  با 
دیگرتماس برقرارکرد،ناچار بنابرروال 
آن زمان به تلفن خانه مراجعه کردم 
تلفن  شهروشماره  اعالم  از  وپس 
منزل ما درسالن انتظارآن اداره با بی 
پرداختم،پس  زدن  قدم  به  زیاد  تابی 
ازنیمساعت انتظار،ازطریق بلند گو از 
به  مکالمه  برای  من خواسته شد که 

فالن کابین بروم.
بود  خط  درآنسوی  مادرم          

درحالیکه  نگرانی  ازشدت  ومن 
سالم  او  به  بودم  کرده  فراموش 
بگویم،بادستپاچگی پرسیدم: چه بالیی 

برسرنازنین آمده است!؟
        مادرم پرسید:چه کسی به تو گفته 

که بالیی برسرنازنین آمده؟
نامه ام          گفتم: نرسیدن پاسخ 

ازسوی او.
اگر  خندیدوگفت:تو  مادرم          
وبیقراری  دلی  نازک  ازخود  اینقدر 
توانست  خواهی  چگونه  بدهی  نشان 
به درسهایت برسی؟درحالیکه تازه به 
یادم آمده بودکه به مادرم سالم نگفته 
نگران  وگفتم:  خواستم  ازاوپوزش  ام 
چه  بدانم  نباش،میخواهم  درسهایم 

برسر نازنین آمده است؟
نباش،مشکلی  نگران  گفت:          
بود  آمده  پیش  اش  خانواده  برای 
شده  گرفتارش  چندروزی  که 
بودند،خوشبختانه دوسه روزاست که 
مشکل شان حل ونگرانی شان برطرف 
شده است ونامه ی نازنین چندروزدیگر 
رسید،شایددرآن  خواهد  تو  به دست 
دهد،چندی  راشرح  چگونگی  نامه 
تعطیالت  گذراندن  برای  که  بعد 
تابستانی نزدماخواهی آمد،دراینحاهمه 

چیزازبرایت روشن خواهد شد.
        باشنیدن حرفهای مادرم کمی 
ای  نامه  بعد  ویکهفته  گرفتم  آرام 
که  کردم  دریافت  نازنین  ازسوی 
ضمن پوزش خواهی از تأخیرپاسخ نامه 
ام،نوشته بود که ازبابت اونگران نباشم 
یکی  سوی  از  آنان  ازبرای  مشکلی 
ازبستگان شان پیش آمده بود که به 
خیری گذشت وشرح مفصل داستان 
رابه دیدارآینده موکول  واضافه کرده 
بودکه شرح ماجرا نه درنامه می گنجد 
رادارد  آن  نگارش  ی  اوحوصله  ونه 
ودرپایان نامه اش افزوده بودکه ازاین 

بابت ازاو رنجیده خاطر نشوم.
       من وبرادرم ساعتها درپیرامون 
برای  توانست  می  که  ماجرایی 
ساز  مسأله  آحسن  حاج  ی  خانواده 
وگمان  وحدس  رایزنی  باشد،به  بوده 
پرداختیم،مسایل گوناگونی از مغزمان 
میگذشت وآنگاه درباره ی هر مسأله 
نسبت به پوچ ومغزکردن آنها به بحث 
نشستیم،اماباهمه ی کوششی که  می 
نتیجه ی مطلوبی  به  به عمل آوردیم 
نرسیدیم ومن چند هفته ای رابا قلبی 

پرآشوب سپری کردم.
        پس از گذراندن امتحانات،بدون 
محض  وبه  رفتم  زادگاهم  به  درنگ 
دیداربامادرم،نخستین پرسش من ازاو 

این بود که پیش از هرچیزازآنچه که 
برسرنازنین وخانواده اش آمده است با 

من درمیان بگذارد.
         گفت:خدیجه خانم را به دنبال 
از  چندبار  ام،چون  فرستاده  نازنین 
آمدنت  محض  به  بود  خواسته  من 
چگونگی  اوراباخبرکنم،بهتراست 

رااززبان اوبشنوی.
        هنوز چنددقیقه ای بیش نگذشته 
بود که نازنین با چهره ای پریده رنگ 
سالم  ازادای  شدوپس  وارد  ورنجور 
به مادرم وبوسیدن روی او،با قدمهای 
محکم  ومرا  آمد  من  سوی  به  تند 
درآغوش گرفت وسرش راروی شانه 
ام نهاد وشروع به گریستن کرد،بادیدن 
یافته  را  صبورش  سنگ  گویی  من 
بود،درحالتی که نازنین سرش همچنان 
تعجب  بود،باچشمانی  ام  شانه  روی 
وباتکان  نگریستم  می  مادرم  به  زده 
دادن سرچگونگی اینهمه دردوناراحتی 
نازنین راباایماواشاره ازاوجویا میشدم 
ولی اوبا اشاره دست به من فهماند که 

اندکی تأمل کنم تانازنین آرام بگیرد.
        سعی می کردم نازنین راآرام 
دادم،زمانیکه  می  اودلداری  سازم،به 
دیدم آرام نمی گیرد، سرش را ازروی 
ُمبلی  روی  واورا  برداشتم  ام  شانه 
نشاندم ودرکنارش نشستم وبه مادرم 
پنهانکاری  بااین  گفتم:شماونازنین 
کنید،  می  دیوانه  مرا  دارید  وسکوت 
کسی نیست به من بگوید چه اتفاقی 
بایدخیلی  مسأله  است،هرآینه  افتاده 
سبب  که  باشد  کننده  ونگران  مهم 
اینهمه گریه شده است،آیابرای حاج 
روی  بدی  اتفاق  ویادخترآقا  آحسن 
نمی  درستی  به  را  حالم  است؟  داده 
دانستم،وبی پروا دستم را برای دلداری 

ونوازش برسر نازنین می کشیدم.
پاک  را  اشکهایش  درحالیکه  نازین   
می کردگفت: کمی به من مهلت بده 

تاازاین حال وهوا بیرون بیایم.
        بااشاره ی مادرم ،خدیجه خانم 
یک گیالس شربت بهارنارنج به دست 
دوسه  نوشیدن  از  پس  دادواو  نازنین 
جرعه وتشکر از خدیجه خانم،گیالس 
وگفت:  گذاشت  میزعسلی  روی  را 
که  استقبالی  باچنین  ازهرچیز  پیش 
ازتوکرده ام،ازتو وشهربانو خانم پوزش 
می خواهم،نتوانستم جلوی گریه ام را 
بگیرم آنچه که برای ماُرخ داده است 
،غیر منتظره وسخت نگران کننده بود 
ی  همه  برای  من،بلکه  برای  تنها  ،نه 
اعضاء خانواده ی کوچک ما وهمچنین 
سنگینی  ی  گلشهری،ضربه  آقاوخانم 

بود،روزهای  ماخورده  سر  بر  بودکه 
وهنوزناآرامیم،آنگاه  داشتیم  ناآرامی 
مادرم  به  اشاره  درحالیکه 
ایشان  میکردافزود،اگر محبّت ولطف 
نمی بود،امسال ازامتحانات پایان سال 

محروم می شدم.
        باتعجب پرسیدم تااین اندازه،چرا 
من  به  بابت  ازاین  چیزی  تاکنون 
جبرانی  غیرقابل  ی  مسأله  نگفتی،آیا 

پیش آمده!؟
        گفت:اگرچه روزهای دشواری 
داشتیم امافعالً تاحدودی مشکل حل 
که  پیداشود  راهی  امیداست  شده، 
نگرانی بطور کلی رفع شود،پدرومادر 
بزرگم ازنظر جسمی حال شان خوب 

است وجای نگرانی نیست.
        گفتم: تورا خدا مطلب را اینقدر 
اصل  شده،چرابه  چه  نده،بگو  کش 
حل  مشکل  پردازی،اگر  نمی  ماجرا 
شده،اینهمه گریه وناراحتی تو ازبرای 
که  بود  ماجرایی  چگونه  چیست،این 
پایان  امتحانات  از  تورا  بود  نزدیک 
سال بازبدارد؟ آنگاه به مادرم گفتم: 
یک  شما  شماراخدا،آِخر  مادرجان 

چیزی بگویید دارم دیوانه می شوم.
        مادرم گفت: پسرم اینقدر بی 
تابی نکن،می بینی که نازنین درکمال 
سالمت درکنارت نشسته وحال حاج 
آحسن ودخترآقا هم خوب است،کمی 
بگیردونای  آرام  تانازنین  کن  تأمل 
همه  باشد،آنگاه  داشته  زدن  حرف 
روی  پیش  چندی  که  ماجرارا  ی 
خواهد  موبیان  موبه  ازبرایت  داده 
کرد،خوشبختانه ماجرا به خیر وخوشی 

پایان یافت وجای نگرانی نیست.
        گفتم: حال ورنگ ُرخساره نازنین 
نشان نمی دهد که او درکمال سالمت 
باشد،بااین حال چگونه میشود باورکرد 

که جای نگرانی نباشد!؟
        پس از گذشت دقایقی که من 
ماجرا  برای شنیدن  تاب  بی  همچنان 
بودم ،نازنین گفت:حدود سه ماه پیش 
اکبرپسر دایی ام که دوره ی دوساله 
پایان  به  اش  سربازی  خدمت  ی 
نزد  ده  به  اینکه  از  بود،پیش  رسیده 
پدرومادرش بازگردد،به منزل ماآمد،او 
خدمت  مشغول  درگرگان  زمانیکه 
مرخصی  به  که  گاه  بود،گه  سربازی 
می آمد،سری هم به ما میزدولی بیشتر 
ازیک شبانه روزنزدماماندگارنمی شد 
،اما این باربدون دعوت وتعارف، ساکن 
شدوبه گفته ی معروف«کنگر خورد 

ولنگرانداخت«وبه ده برنگشت.
 ناتمام
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این زنها

پریوش توهنوز باهمان شوهر سابقت 
زندگی می کنی؟

- آره. چطور مگه؟
- من تا حاال سه تا  شوهر عوض کردم
- آخه درد من اینجاست که پول این 
بابا تموم نمیشه  واال  تاحاال من شوهر 
پنجمی  را هم دست بسر کرده بودم.  

جواب صحیح

شاگردان   از  معلم  سرکالس   در 
پرسید:

بچه ها اگر من  ببینم کسی درکوچه 
گربه ای را می زند  و اورا ازاین کار 
منع کردم  می توانید بگویید چه حسی 

مرا وادار به این کار کرده است؟
یکی ازبچه ها گفت:

- آقا اجازه !  آقا حس نوع دوستی.

رفع خطر

امروز  خطر  عظیمی  ازسرم گذشت
- عجب چطور ؟

- ازیک نردبان  ۳۲ پله ای  به زمین 
پرت شدم.

- واقعاً خدارحم کرده  چطور آسیبی 
ندیدی؟

- آخر ازپله دوم  نردبان افتادم !

کار مجانی

مدیر عامل شرکت سرزده وزودتراز 
معمول همیشه وارد دفتر کارش شد 
جوان  کارمندان  از  یکی  که  ودید  
بوسد.  ومی  گرفته  اورابغل  منشی   ،
کارمند  سر  عصبانیت  با  مدیرعامل 
فریاد کشید که: برای این جور  کارها 
ازمن حقوق می گیری؟کارمندگفت: 
نخیر قربون. این جور کارهارا  مجانی 

انجام می دهم.

چه جوری؟

دختر جوان وخوش اندامی وارد یکی 
زیبای شهر»کان« شهر  از کافه های 
ساحلی جنوب فرانسه شد. اما دخترک

 هیچ لباسی به تن نداشت. حتی یک 
یک  دختر  نبود.  دستش  هم  کیف 
او  به  گارسون  داد.   سفارش  بستنی 

خیره شده بود. دختر گفت:
- چیه؟ مگه تا حاال زن لخت ندیدی؟

- چرا خانوم دیدم.
- پس چرا همین جور به من ُزل زدی؟
- راستش  فکر می کنم  چه جوری می 

خواین پولشو بدین؟

عیال دروغگو

شان  محله  درمیخانة   آلفردوادوارد 
نشسته  وبه درددل مشغول بودند.

خیلی  ها  تازگی  من  عیال  آلفرد: 
نگران  کم   کم  دارم  شده  دروغگو 
برگشت   پیش صبح  چندشب  میشم. 

دیشب  پرسیدم  ازاو  ووقتی  خونه 
کجابودی؟ گفت منزل خواهرم بودم.

ادوارد:  خوب نبوده؟
آلفرد: نه که نبوده.

ادوارد: ازکجا فهمیدی خونه خواهرش 
نبوده؟

آلفرد: چون  اون شب من با خواهرش 
بودم.

درمطب

شد  وارد  وزیبائی   جوان  خانم 
بدهند،  او  به  دستوری   آنکه   وبی 
درآورد  سرتاپا  را  لباسهایش  خودش 

ودرازکشید وگفت:
- آقای دکتر، چندوقته شبها خوابم نمی 
برد سرم سوت  می کشه، سرگیجه 

دارم...
ومالطفت  دقیق  خیلی  معاینة  آقا    
تراز  صمیمانه  واعمالی  کرد   آمیزی 
داد  انجام  پزشکی   معاینات  حدود 

وبعد... خانم درهمان حال  پرسید:
- خوب دکتر ، می گین چی کار کنم؟

- واهلل به نظر من قبل از همه باید به 
کنید چون  رجوع  پزشک  یک چشم 

تابلو دکتر طبقة باالئیه.

فال قهوه

ملوک خانم که دل پُری از عیاشی های
شوهرش داشت رفت پیش خانمی  که

مخور غم  دنیا  بهر  وز  پسر  ای  پند  کن        گوش 

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

کمی هم بخند

نگاهی  فالگیر  می گرفت.  قهوه  فال  
انداخت   قهوه  فنجان  به خطوط  دقیق 
وگفت: یک خبر بد.... متأسفم ولی باید 
بگویم  شوهر شما  تا مدتی دیگه  به 
وضع بدی  میمیره... ملوک  خانم  پرید 

وسط حرف فالگیر وگفت:
 - اینو می دونم... ولی بگو ببینم من 

تبرئه میشم یانه؟

یک نوع بیماری

به  معاشرتی  وظاهراً  خوشگل  خانمی 
پزشک مراجعه کرد وگفت:

- دکتر یه کاری بکنین، مرض بدی 
میشم  آشنا  آقا   یه  با  تا  کردم.  پیدا 
میدم  ازدست  رو  مقاومت  قدرت 
عذاب  گرفتار  تاشب  وفرداصبحش 

وجدان هستم.
- خانوم، برای افزایش قدرت مقاومت 

راههای زیادی هست ....
خانم حرف دکتررا قطع کرد  وگفت:

نداشته  کاری  مقاومتم  قدرت  به   -
عذاب  که  کنین  کاری  یه  باشین. 

وجدان پ نداشته باشم.

من که نمردم

از  نمایندة یک بنگاه خیریه در یکی 
کشورهای اروپائی به دیدن بیوه زنی  
تنگدست وبچه داررفته بود. ازاوپرسید:

- شوهرتون  چندساله مرده؟
-شش سال.

- عجب ، شما که دوتا بچه سه ساله و 
یک ساله هم که دارین.

ساله  شش  شوهرم  کردم  عرض   -
مرده. من که نمردم.

روش انتقام گرفتن

خانم شما که  میگوئید  ازپرویز بدتان 
را  نیستید  شکلش  آید  وحاضر  می 
ببینید  پس چطور می خواهید  دخترتان 

را به او بدهید؟
-  آخر  میخوام مادرزنش بشم  وازاین  

راه پدرش رادرآورم.

جبران اشتباه

دریک شب نشینی  خانمی بدون  توجه 
به صدای ناهنجارش  زوزه می کشید  

وبه خیال خودش آواز می خواند.
یکی از مهمانها آهسته  درگوش مردی  

که کنارش ایستاده بود  گفت:

- این خانم  چرا مثل شغال زوزه  می 
کشد؟  آیا شما اورا می شناسید؟

- بله، او  خانم بنده است.
 مرد،  یکه ای خورد  وبا خجالت برای 

جبران خطایش گفت
- مقصودم خانم شما نبود که خدای 
مقصودم  باشد،  بد  صدایش  نخواسته 
آهنگساز احمقی است که این آهنگ را 
ساخته خیلی بیشعور وکج سلیقه بوده.
مرد با تأسف  سری تکان داد  وگفت:

خودم  راهم   آهنگش  بدبختانه    -
ساخته ام.

درسالن نمایش

آقایی به تآتر رفت ولی چون نمایشنامه 
بسیار خسته کننده بود  ازهمان پرده 
اول خوابش برد. موقعی بیدارشد  که 
هنرپیشه  روس صحنه تآتر فریاد می 

زد:
- اآلن درست یکهفته است  من اینجا 

هستم!
برداشت  را  کالهش  سراسیمه   مرد 
ودرحالی که  بطرف در خروجی می 

دوید  فریاد زد:
- خداوندا دراین مدت  به زن وبچه 

من  چه گذشته؟!

تصدیق دروغ

ایتالیا  به  گردش  برای  ماریوس«    «
رفته بود درموقع بازگشت  به مالقات  
از  تعریف  وضمن  رفت   ویتوریو«   «

ایتالیا گفت:
- درواتیکان هم به مالقات پاپ رفتم .

 حالش خیلی خوب بود . بعداز ناهار  
چندساعت  دربارة موضوعات مختلف 
باهم  صحبت کردیم... باور نمی کنی؟

- اوه چرا ، خود پاپ  درآخرین نامه 
اش جریان را مفصالً برایم نوشته بود.

کشف مجهول معادله

رئیس اداره: اآلن  ساعت ۹ صبح است 
تاحاال کجابودی؟

کارمند:  جایی نبودم . قربان عقرب مرا 
گزیده بود.

- عجب... کجایت را گزیده بود؟
- نمی توانم بگویم قربان.

 - خوب برو  پشت میزت بنشین.
-.... نمیتونم قربان!

درآخرین نفس

مغازه دار پیر محله  درحال مردن بود 
چند نفری دروبرش جمع شده بودند. 
مرد که آخرین نفس هارا می کشید  

ناله ای کردوگفت:
زنم کجاست؟

- اینجا هستم عزیزم چکار داشتی؟
- هیچی. پسر بزرگم کجاست؟

- منهم اینجا هستم پدر.
- اوه پسر  کوچکم چطور؟

- منهم اینجا هستم  نگران نباش پدر.
مرد ناله ای کرد و پرسید:

- دخترم کجاست؟
- اینجا هستم درکنار تو،  همه ما دروبر 

تو هستیم.
 مرد محتضر  ناله کنان فریادزد:

- همه اینجا هستید  پس کی در مغازه 
است؟

آقا تراخدا ایجوری قلقلکم ندین. خانم همین جاهاست  ممکنه صدای خنده ام
 را بشنوه و بیاد مارا دراین حالت ببینه.

شوهر:  کجامیری؟
زن: دار م میرم  پیش چشم پزشک یک عینک برای چشمام بگیرم.
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بچه اهی کوهچ ما

 قسمت  سی اُم             ترجمه  د کتر محمد علی صوتی

- بیا بشنو چه می گویدوببین چگونه 
به  درآخرالزمان  را  جبل  آل  دلقکها، 

بازی گرفته اند!
عبده هراسان گفت:

- بردبار باش  ترابخدا.
گرفته  باال  آگین  خشم  سروصداهای 
بود. عده ای  داد می زدند:» این زن 
دیوانه است!« دیگری می گفت: » او 
معنی شرف را نمی داند!«  ترس برقلب 
از   وباالتماس  انداخت  چنگ  شافعی 

حجازی پرسید:
- فرزندم کجاست؟

 حجازی  راهش رابزحمت  تادم در 
باز کرد و باصدای بسیار بلند  فریادزد:
- رفاعه... پسر بیا باشافعی صحبت کن.

کرد  وفکر  افتاد   شک  به  شافعی  
پسرش  درگوشة داالن  گرفتار شده. 
ناگهان رفاعه  زیر نور چراغ ظاهر شد. 
شافعی بازوی اورا گرفت وبه جائی که 
بُرد. درهمین وقت  بود  ایستاده  عبده 
پشت  و  دردست  چراغی  با  شلضم 
سرش  خنفس  باصورت درهم از خشم 
، آمدند. همه به باجگیر  نگاه کردند 
باصدایی  خنفس  شدند.  ساکت  و 

خشماگین گفت:
- چه می خواهید؟

اکثرشان همزمان گفتند:
- یاسمینه  مارابدنام کرده!

خنفس گفت:
- بگذارید شاهدتان  صحبت کند.

زیتونه گاری اش را جلو برد  وروبروی 
خنفس  ایستاد وگفت:

- کمی  پیشتر یاسمینه رادیدم که از 
در پشت خانة بیومی بیرون  می آید. 
ازاوپرسیدم  کردم،  دنبال  اورا  تااینجا 
درخانة پاسدار  چه می کرده و فهمیدم 
داالن  شرابدهانش،  بوی  است.  مست 
را پُر کرده بود. ازمن جداشد  ودررا 
به روی خودش بست. حال از خودتان  
بپرسید  زنی مست در خانة پاسدار  چه 

می کرده است.
 اعصاب شافعی  وعبده  از طرفیر آرام  
گرفت واز سوی  دیگر  اعصاب خنفس 
حیثیت   که  برد  اوپی  شد؛  کشیده  
جدی  امتحان  درمعرض   وآبرویش  
است. اگر درتنبیه یاسمینه اهمال  کند 
احترام واعتبارش  نزد آل جبل   از دست 
مردم  این  بگذارد   اگر  خواهدرفت. 
خشمگین  خودشان  به او حمله کنند 
دربرابر  بیومی پاسدار  سرتاسرکوچه 
مردان  بکند؟  چه  قرارخواهدگرفت. 
آل جبل  ازخانه هایشان بیرون آمدند 
ودرحیاط وجلوی خانة  پیروزی جمع 
شدند، این موقعیت خنفس رادشوارتر 

می کرد.
صداهایی غضبناک  می گفت:

- ازکوچة آل جبل  طردش کنید.
- پیش ازآنکه اورا بیرون  بیندازید باید 

شالق بخورد.
- بکشیدش.

صدای شیون یاسمینه که پشت پنجره 
گوش ایستاتده بود ، شنیده می شد. 
همه چشمها بسوی خنفس دوخته شده 
بود. اما صدای رفاعه شنیده شد که به 

پدرش می گفت:
» پدر بهتر نیست آنان خشمشان را سر 

بیومی متجاوز خالی کنند؟«
بیشترشان عصبانی شدند . ازبین آنان 

زیتونه بود که جواب داد:
- یاسمینه خودش به خانة بیومی  رفت.

یکی دیگر فریادزد:
- اگر شرف نداری بهتر است ساکت 

شوی..
پدر نگاه سرزنش آمیزی  به اوکرد ، اما 

رفاعه بااصرار گفت:
- بیومی همان  کاری کرده است که 

شماهم می کنید.
زیتونه  دیوانه وار  فریادزد:

- اوازآل جبل است نه  آل دیگر.
- این پسر سفیه است و شرف ندارد.

عموشافعی  به او سقلمه زد  که ساکت 
باشد. دراین بین برهوم دادزد:

- اجازه  بدهید ببینیم خنفس چه می 
گوید!

غیظ در قلب  خنفس غلیان کرده بود 
بیاورد.  بند  را  نفسش  بود  ونزدیک 
جیغ  کمک   دریافت  برای  یاسمینه 
می زد. همه عصبانی بودند. نگاههای 
تهاجمی  به خانة دختر  دوخته شده 
بود. فریادهای یاسمینه  قلب رفاعه را 
شکست ودیگر تاب تحمل  نداشت، 
کرد   آزاد  پدرش  راازدست  خودش 
افتاد  و  یاسمینه راه  به سوی خانة  و 

مشتاقانه گفت:
- به ناتوانی ووحشت اورحم کنید.

 زیتونه فریادزد:
- توزنی!

اما  صدازد،  اورا  بافریاد  هم  شافعی 
ارفاعه  اعتنائی نکرد و به زیتونه گفت:

بطرف  سپس  ببخشد)  ترا  خدا   -  -
کنید   رحم  او  به  برگشت(  جمعیت 
من   به  خواهید  می  هرچه  ودرعوض 
بکنید. آیا  استغاثة او دل شمارا به رحم 

نمی آورد؟!
زیتونه فریادزد:

- توجهی به این احمق نکنید) بعدرو 
به خنفس کرد( حرف حرِف  شماست 

آقا!

رفاعه پرسید:
- آیاراضی می شوید  من بااو ازدواج 

کنم؟
فریادهای خشم  وقهقه های  استهزا 

آمیز درهم آمیخت. زیتونه گفت:
- تنها چیزی که ما می خواهیم مجازات 

اوست.
رفاعه بقادرماندگی گفت:

- مجازات اورا به من واگذار کنید.
- ماهمه باید اورا مجازات کنیم.

خنفس با پیشنهاد  رفاعه  راه نجاتی از 
این مخمصه پیداکرد. بااینکه قلباً قانع 
نشده بود، اما چاره بهتری هم نداشت. 
برای پنهان کردن ضعفش خشمگینانه 

اخم کرد وگفت:
- این پسر دربرابر ما تعهد  کرده بااو 
آرزویش   بگذارید  پس  کند.  ازدواج 

برآورده شود.
وداشت  رابرگرداند  نگاهش  زیتونه  
ازشدت  غضب کور می شد، فریادزد:

- ترسو، شرف مارابربادداد.!
ناگهان  خنفس  به بینی زیتونه  مشت 
کوبید. زیتونه ناله کنان  به پشت افتاد  
همه  اش  سرازیر شد.  ازبینی  وخون 
میدانستند که خنفس  موضع ضعیفش  
راباایجاد  رعب ووحشت درهرکس که 
بااو مخالفت کند پنهان می کند. خنفس 
به صورتهای وحشت زده زیر نورچراغ 
همدردی  احساس  هیچ  کرد.  نگاه 
بود،  اش شکسته  بینی  که   مردی  با 
دیده نمی شد. فقط فرحات  به زیتونه  
نهیب زدوگفت: » عیب تو دردهانت 
است.« برهوم  به خنفس گفت:» بدون 
راهنمائی تو  ماراه حلی نمی دانستیم.« 
حنوره گفت:»  خشم تو دنیارا  لرزاند، 
آقا«  مردم پراکنده شدند ودست آخر 
وشافعی  و شلضم  کسی  جز خنفس 
وعبده ورفاعه  آنجا نمانده بود. شافعی 
بسوی  خنفس  برای ادای احترام  رفت 
از  اما خنفس   ودستش را دراز کرد، 
وبا  بود  دررفته  ازکوره  خشم  شدت 

پشت دست به دست او زد.
بندآمد وعقب رفت.  شافعی  نفسش 
پسرو زنش  به طرف او رفتند. خنفس  
درحال خارج شدن  از داالن به مردان 
، زنان، آل جبل  وحتی به خود جبل 
دشنام داد. عمو شافعی از شدت درد  
وضعیت پسرش رافراموش کرد. مرد 
بود  فروبرده  گرم  رادرآب  دستش 

وعبده آن را مالش می داد. زن گفت:
چطور  زکیه  که  بینی   می  حاال   -
شوهرش راعلیه مابرمی انگیزد؟شافعی 

با  تحمل درد گفت:
- ترسو فراموش کرد  پسراحمق مارا   

از گرز  بیومی  نجات داد.
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همة امیدوآرزوی  پدرومادر  به رفاعه 
بربادرفت.  چیز  همه  بیکباره  که  بود 
جوان ازازدواج با یاسمینه به هیچ جا 
نمی رسید.. حتی پیش از  ازدواج حرف 
عبده  بود.  افتاده  برسرزبانها  خانواده 
بیمارشد.  تا  گریست  آنقدر  پنهانی  
چهرة شافعی  اخم آلود بود، زیرا دنیا به 
او پشت کرده بود. اما آن دو حالتشان  
راازجوان مخفی  نگه می داشتند واز 
اظهار  ناخشنودی  پرهیز می کردند. 
شاید  رفتار  یاسمینه پس از آن صحنه    
وآن ماجرا یعنی  زمانی  که به خانة 
شافعی  دوید وخودش را گریان به پای  
مردوهمسرش  انداخت واز صمیم قلب 
ازآنان  سپاسگزاری کرد  وعمیقاً اظهار 
توبه کرد وضع را بهتر کرد،  بعدازاینکه 
جوان دربرابر  آل جبل  تعهد خودرا  
برای ازدواج اعالم کرده بود برگشت 
شافعی  نبود.  پذیر  امکان  ازدواج  از 
وهمسرش  به این امر  تسلیم شدند 
کردند.  راضی  آن   قبول  به  وخودرا 
در  دوخواسته  برای  پدرومادر   دل 
؛ یکی  رعایت اجرای   کشمکش یود 
سنتی عروسی رفاعه  باحرکت دسته 
جمعی  و دیگر مختصر کردن مهمانی  
درخانه  برای اجتناب از حرکت دسته 
جمعی  به جهت تمسخر  آل  جبل که 
بین خودشان حرف دیگری  نداشتند 
عبده   . ازدواج  این  با  مخالفت  مگر  
درحسرتی آشکار  از عواطف  سرکوب 

شده اش گفت:
- من  چقدر آرزو می کردم مراسم 
عروسی رفاعه - تنها پسرم- را ببینم 

که درمحله راه می رود.
شافعی پرخاش کنان گفت:

درعروسی   جبل  آل  از  هیچکس   -
شرکت نخواهد کرد.

عبده رو ترش کرد وگفت:
- برگشتن به بازار  مقطم بهتر است  از 
ماندن دربین مردمی  که مارا دوست 

ندارند.
رفاعه درحالیکه  زیر پنجره پاهایش را  

زیر آفتاب دراز کرده بود، گفت:
- مادر، ما ازکوچه بیرون نمی رویم.

شافعی با حدت گفت:
- کاش هرگز برنمی گشتیم! ) سپس 
س رو به پسرش کرد(... مگر روزی که 

برگشتیم اندوهگین نبودی؟
رفاعه لبخند زدوگفت:
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رفاعه با قاطعیت سری تکان دادوگفت:
- اما صداازداخل خانه می آمد!

- چطور این را فهمیدی؟
- فریادزدم: »جدم، جبل مرد ودیگران 
به  کمک  دست  گرفتند.  اورا  جای 

مادرازکن.
شافعی بااضطراب گفت:

- از خدا می خواهم  کسی به توگوش 
نداده باشد.

رفاعه  باچشمان درخشان گفت:
- جدم به من گوش دادوگفت: » تنفر 
انگیزتراز این چیزی نیست که جوانی 
از  جّد پیرش  بخواهد  که دست به 
کاری بزند ، این وظیفه پسری دوست 
داشتنی است که باید کاری بکند...« 
پس پرسیدم:» علیه این باجگیران چه 
کاری  از دست من  ساخته است، من 
ضعیفم.« آنگاه او پاسخ داد:» ضعیف، 
احمقی است  که رازقدرتش را  نمی 

داند. من احمقان را دوست ندارم.«
شافعی وحشت زده گفت:

- توفکر می کنی  این گفتگو بین تو 
وجبالوی بوده است؟

- بله، به خدای آسمانها.
شافعی نالید وغمزده گفت:

- اوهام،  مصیبت به بار می آورد.
شکی  من  درگفتة   . پدر  کن  باور   -

نیست.
مرد با تحسر گفت:

- امیدوارم درآن  شکی نداشته باشم.
مانند   شوروشعف  از  رفاعه   صورت 

نغمه ای دلنشین می درخشید.اوگفت:
-اکنون می دانم ازمن  چه می خواهد.

شافعی با غیظ  به پیشانی اش  زد و 
بافریاد پرسید:

- بازهم ازتو  چیزی خواست؟
- بله، من ضعیفم، اما احمق نیستم. پسر 

محبوب باید دست بکار شود.
اّره ای   شافعی دادزد واحساس کرد  

قلبش را  پاره می کند:
. خودت  است  بار  مصیبت  تو  کار   -

ومارا  به هالکت می رسانی.
رفاعه با لبخند گفت:

- آنان  فقط کسانی را می کشند که 
ادعای  امالک را داشته باشند!

از  غیر  چیزی  چه  مشتاق  تو  پس   -
امالک هستی؟

 رفاعه بالحنی لبریز از اطمینان گفت:
- ادهم  درآرزوی  زندگی  پاک وشاد 
بود. همچنین  جبل درجستجوی  حقش 
از امالک نبود بلکه برای یافتن  زندگی 
ناب وشاد تالش می کرد، اما این ظّن 
براوغالب شد  که زندگی هرگز ارزشی 
ندارد مگر اینکه امالک بین همه توزیع 
شود، بنابراین همه سهمشان را بردارند، 
ازکار سخت نجات یابند و به زندگی 
بدون   حال  بااین  برسند.  وشاد  پاک 
کسب این امالک بی ارزش  می توان  
امری  این  رسید.  زندگی  اینگونه  به 
که  برای هرکس  پذیر   امکان  است 
بخواهد. ازاین ساعت در  قدرت ماست 

که به بی نیازی برسیم.
شافعی که اندکی خیالش راحت شده 

بود ، آهی کشید وگفت:
- آیا جّدت  این را به توگفت؟

- اوگفت احمقان را دوست ندارد. گفت 
احمق کسی است  که راز قدرتش را 
نمی داند. من آخرین کسی هستم  که 
برای کسب امالک  می جنگم. امالک 
زندگی  خوشبختی   پدر.  است  هیچ 
دربی نیازی از هرچیزی است. بین ما 
و بین خوشبختی  چیزی نیست مگر 
اجنه که دراعماق وجود ما پنهان  شده 
اند. به همین سبب است که من  طب 
شاید   دارم.  دوست  را  اجنه  درمان 
ارادة خدای آسمانهاست که مرا به این 

کار برانگیخته است.
شافعی از نگرانی درآمد وآرام گرفت. 
اّره را  اما قوایش به تحلیل رفته بود. 
رادرازکرد  وپاهایش  گذاشت  زمین 

و به لنگة پنجره ای  که می بایستی 
تعمیر شود تکیه داد، وبااندکی تمسخر 

ازپسرش پرسید:
- چرا تاحاال به بی نیازی  درزندگی 
بخاطره«  »ام  که  نرسیدیمردرحالی 

ذپیش از تولد تو بین مابود؟
رفاعه بالحنی  آرام ومطمئن گفت:

- زیرااو  منتظر می نشیند تا بیماران 
ثروتمند  را نزدش ببرند، خودش  پیش 
فقرا نمی رود. شافعی به گوشة دکان  

نگاه کردو باشک گفت:
- ببین  چقدرکارداریم، تاببینیم فردا 

چه پیش خواهدآمد.
است. درمان  روبراه  پدر همه چیز   -
نمی  عصبانی  جز جن  را  بیمار کسی 

کند.
به  در  نزدیک  قفسة  درآئینة  نوری 
داخل دکان تابید که شعاع خورشید 

درحال غروب را منعکس می کرد.
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به خانة عمو شافعی  ناآرامی  شبانگاه 
راه یافت. گرچه عبده ماجرارابه آرامی 
وطمأنینه شنید وخبردارشد که رفاعه 
صدای جدش  را شنیده وبااو صحبت 
کرده وبعدازآن  تصمیم گرفته بسراغ 
پاک  راازجن  ووجودآنان  برود  فقرا 
کند، بااین حال ناآرامی دراورخنه کرد 
وازعواقب آن به فکر فرورفت. رفاعه 
محله-  نقطة  درآخرین  نبود.  درخانه 
دوراز محلة آل جبل - مراسم عروسی 
باصدای بلند طبل وشیپور وهلهلة زنان 
باحقیقت   خواست  می  زن  برپابود. 

روبرو شود وبااندوه گفت:
- رفاعه دروغ نمی گوید.

شافعی آزرده خاطر گفت:
- ممکن است اوهام اورا فریب داده، 

همة مادرمعرض آن هستیم.
- توازآنچه شنیده ای  چه می گوئی؟

-چطور می توانم مطمئن باشم؟!

- امر محالی نیست، مادام که جّد ما 
هنوز زنده است.

- وای برما اگر خبر  پخش شود.
زن باامیدواری گفت:

نگهداریم.  مخفی  خبررا  بگذار   -
خداراشکر  که مرکز توجهش مردمند 
آزار  کسی  به  که  مادام  امالک.  نه 
نرسانده کسی هم به او آزار نخواهد 

رساند.
آسیب  کوچه  ازمردم  تعداد  چه   -
آزار   کسی  به  اینکه  بدون  دیدند 
عروسی   های  نغمه  باشند!  رسانده 
داالن  از  که  هیاهوئی  الشعاع  تحت 
پنجره  از  قرارگرفت.  شد  می  شنیده 
نگاه کردند وازدحام مردان را درداالن 
دست   در  که  درنورچراغی  دیدند. 
حجازی،  صورت  بود  آنان   از  یکی 
را  ودیگران  حنوره  و  فرحات  برهوم، 
آنان حرف می  تشخیص دادند. همه 
زدند، داد می کشیدند، سروصدا درهم 
آمیخته شده وجار وجنجال باالگرفته 
بود. در این حال کسی نعره زد:» شرف 
آل جبل درخطراست، مابه کسی اجازه 

نمی دهیم آن را ملّوث کند.
گوش  وزیر  خودلرزید  به  عبده 

شوهرش گفت:
- راز پسرمان برمالشد.

خودراعقب  پنجره   از  عموشافعی  
کشید وبا آه وناله گفت:

- قلبم هرگز به من دروغ نمی گوید.
مرد بی اعتنا به خطر  از خانه بیرون 
او  دوید.  بدنبالش   وهمسرش  رفت 
بلند  باصدای  و  شکافت  را  ازدحام 

دادزد:
- رفاعه ! ... کجائی رفاعه؟

ندید  را  نور  چراغ، پسرش  زیر  مرد 
وصدایش را نشنید. اما حجازی  به او 
نزدیک شد وباصدائی  که دربین آنهمه 

هیاهو شنیده می شد ، گفت:
- پسرت دوباره گم شد؟

فرحات داد می زد:
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بیرون آمده بود  که استاد  به وجود 
او می بالید وصوتش  را بعنوان بهترین  

نمونه می ستود.
پروانه خوانندة  معروف  که درشعلة 
ازآتش  ذوق  می گداخت وسرانجام 
تب  سراپا سوخت  دختر  دایة  اکرام 
الدوله بود وخوش خوانی وگوشه های 
خویش  رضاعی   خواهر  از  را   علمی 

آموخته بود.
درسال هیجدهم  سلطنت ناصرالدین 
شاه  تجارتخانة » رمن«  برای نخستین 
بار  چند پیانو  به ایران آورد  که یکی 

از آنها  به خانة ما آمد.
روزی که پیانورا  نزد جدم نظام الدوله  
حیران  همه  آوردند   معیرالممالک  
ماندند  که  این چگونه سازی است، 
چگونه بایدش کوک کرد وچگونه اش 

نواخت؟!
است   حضورداشته  که  سرورالملک 
پیش رفته  به مطالعه می پردازد وپس 
دارد   می  اظهار  آزمایش   ساعتی  از 
که پیانو کوک ماهور است) درکوک 
ماهوررا  دستگاه  توان  می  فرتگی  
سنتور  به  که   تسلطی  وبا  نواخت.( 
می  در  به صدا  را   تازه  ساز  داشته  
آورد وچند پنجه  از ماهور می نوازد . 
پس از چندروز  وقت وکار، رمز کوک  
کردن پیانو  را نیز در می یابد  وآن 
را به کوک شور  در می آورد. آوازة 
درشهر  جدید   نواز  پیانو   شهرت 
منعکس می شود  وشاه ، سرورالملک  
که   را  پیانویی  تا  کند  می  احضار  را 
درگوشة باالخانه ۰ انیس الدوله  زن 
سوگلیش  مدتها خاموش افتاده  بود 
الدوله   عصمت  مادرم  درآورد.  بصدا 
به اندرون شاهی می رفت  وچندشبی 
پیانو  پدرتاجدار  برای  ماند.  می  آنجا 
می نواخت وبانوانی که  بخواندن آشنا 
کرده  آغاز  زمزمه  باسازاو   بودند  
تصنیفهای تازه را  می خواندند. داستان  
دریافتن  سرورالملک چگونگی کوک 
ونواختن پیانورا  سید حکیم معروف  به 
شمس المعالی  که ازفضالی عصر خود 
بود وازعلم موسیقی  نیز بهره ای داشت 

برای نگارنده حکایت کرده است.
  

5- آقای میرزا غالمحسین مشهوربه 
آقاجان سنتوریپدرحبیب سماع حضور 
پدر  میرزاعبدالمطلب   ازشاگردان  

سرورالملک  بود.
این استاد  چیره دست  سبک خاصی 
پسرش   بعدها  که  بود   کرده  اختیار 
درسایة تعلیمات  سرورالملک  ازآن 
پیروی  کرد وبدرجة  اعالیش  رسانید.

ساخته  سازی    ، غالمحسین   میرزا   
بود شبیه کمانچه  که چندسیم اضافه  
بایست  ومی  داشت   بلند  ای  ودسته 
ایستاده  آن را نواخت. شبی ساز مزبور 
بود   نهاده  نام  آرا«   مجلس   « که  را 
نزد شاه  وبانوان حرم نواخت  ومورد 

تحسین  وانعام  واقع گردید.
کریم شیره ای که از دلقکهای زمان 
بود دستورداد  تا شبیه مجلس آرا را 
با شکمی بمراتب بزرگتر  ودسته ای  
وروزی  بسازند   تر   بلند  چندبرابر 
خواص  وبا  داشت   دماغی  شاه   که 
نرا  آ  کرد   می  تفریح  گلستان   در 
بکمک  چندتن ازفّراشان  بحضوربرد 
وروی پایه ای بلند رفته  تقلید نواختن  
وعربده کردن آغاز کرد. صحنة بسیار 
مضحکی  ایجادشد. شاه واطرافیانش  

زمانی بقهقهه خندیدند.
درپایان کار  چون شاه  ازاو چگونگی را 
پرسید  کریم عرض کرد  چندی پیش  
تازه ساخت   سنتوری  سازی  آقاجان 
وبانواختن آن  درحضورشاهانه انعامی  
سازی  من  داشت.  دریافت  شایان 
چهاربرابر آن ساخته ام  وبحضورآورده 
ام  تا چهار چندان  انعام دریافت دارم. 
شاه خندید وامر کرد  تا چهاریک انعام  

استادرا به دلقک  ارزانی دارند. 
پس از  درگذشتن  میرزا غالمحسین  
روی  حضور   سماع  حبیب   پسرش 
کارآمد که او نیز  از خداوندان سنتور 
بود. دوپسر کوچکش  را ضرب گیری  
آموخته بود  که سازش را همراهی می 
دوم   حبیب   دو،  آن  از  یکی  کردند. 
معروف به  سماعی است  که چندسال 
قبل  دیده از جهان پوشید. او نیز مانند  
جد وپدر  باسنتور  اعجاز می کرد وشور 

در دل  رندوزاهد میافکند.
بنام  داشت   خواهری  حضور   سماع 
به   ملقب  بعدها  که  سلطان   زیور 
عندلیب السلطنه  شد والحق این لقب  
صوتی   هیچکس  از  بود.  زیبنده  را 
بدان رسایی  وگیرائی  وتمام عیاری  
شنیده نشده . وقتی  منتهای اوج را می 
خواند  دهانش بزحمت بازبود وچون 
از ششدانگ  بزیر می آمد  گوئی لب 
بسته  وخاموش نشسته است. این بلبل  
واقعی  چندی نزد گلین خانم نخستین 
زن عقدی  ناصرالدین شاه  دردوران 

ولیعهدی  میزیست.
پس ازمرگ گلین خانم  مادر  عصمت 
بعداز   . خواند  خود  نزد  اورا  الدوله  
شاه  دختر  ایران   ملکة  چندسال  
همسر علی خان ظهیرالدوله  از خواهر 
خواست  تا عندلیب السلطنه  را نزد 

خود بَرد وخواهشش  برآورده شد.
باألخره  این بانوی هنرمند  به اندرون  
شاهزاده شعاع السلطنه  پسر مظفرالدین 
شاه  راه یافت وتا مرگ شاهزاده آنجا 

ماند.
زمانی که عندلیب السلطنه  نزد مادرم  
حضور   سماع  اغلب   برد   می  بسر 
بدیدارش می آمد  ودراندرون بساط  
سازوآواز  برپا می شد. حبیب می زد 
نوازنده ساحربود   خواند.  می  زیور  و  
وخواننده سحاّر،  زخمه دلنشین  بود 
ونغمه دلنواز، براستی غوغا آن  بود که 
می  برپا  هنرمند   برادروخواهر   این  
ساختند  واهل دردرا ازپا می انداختند.

عندلیب  السلطنه  ارگ دستی را نیز 
نواخت وتاپایان عمر  گاه  خوش می 
می  ما  نزد   . کرد  می  یاد  گذشته  از 
ا می نواخت   ، آهنگهای قدیم ر  آمد 
واشعاری سودائی  زمزمه  میکرد. وی  
ازخوانندگان کم نظیری  بود که تا  ُمرد 

خوب  خواند.
چون ازخوانندگان جنس لطیف  سخن 
بمیان آمد  بی مناسبت نیست  ازچندتن  
آنان که صوتی دلکش  داشتند وسرآمد  

دوران خود بودند  باختصار یادشود:
گوهر خماری که باعتبار  دیدگان خمار  

وگیرایش  بدین نام خوانده میشد.
گوهر درجوانی  دلدادة آقارضا  اقبال 
ناصرالدین  عکاسباشی   السلطنه 
پرستید.  می  اورا  وبراستی   بود  شاه 
درمجالس حال همینکه باصطالح  گرم 
می شد بپا می خاست  ودایره بر دست  
چرخ زنان ودیوانه وار  بمیان مجلس  
میآمدو  با حرکاتی موزون که حاکی  از 
جاذبة عاشقانه بود با آهنگهائی  پرسوز 
اشعاری مؤثر می خواند ودرپایان نغمه 
سرایی  صفیری شکوه آمیز  وناله ای 
جانسوز  برآورده دف  را بیکسو پرتاب  
میکرد  وخودرا به زمین افکنده  اشک 
سوزان  ازدیده میگون  روان میساخت.
دیگر ازبانوان خواننده طاوس وهاجرو 
گل رشتی را میتوان نام برد که دارای 
صوت خوش بوده اند وازفن  موسیقی 

وآواز بهره ای بسزا  داشته اند.

استاد  او  قزوینی:   جوادخان    -۶
کمانچه  ودرشیوة خود مبتکر بود  از 
هیچ نوازنده  ای تقلید نکرد  وگوشه 
بخودداشت.  مخصوص  های   وپنجه 
درجوانی  به زیبا دختری  لیلی نام دل 
باخته  و بوصال نرسیده بود.غم عشق 
وحسرت یار  پیوسته چنانش  دل خسته 
میداشت که ممکن نبود پنجه ای بنوازد 
واشکی  نریزد. باآنکه صدائی نداشت  

باساز خود ابیاتی  لطیف که  نام لیلی 
کرد   می  زمزمه  بود   یادشده  درآن 
وبه بی نصیبی خویش  می گریست. 
ذوقی   وبی  شور  هربی  او   سازوحال 
کمانچه  پیوسته  میساخت.  منقلب  را 
زیر  تار   باندازة سه  تقریباً  کوچکی  
بیدریغ   دل  اهل  وبرای  داشت   لباده 
مینواخت.  بیشتراوقات را یا نزد شاه 

بود یادرپارک اتابک  بسر می برد.

نی  اصفهانی-   اسداهلل  نایب    -۷
را   وبیان  بنان  هیچ   که  بود  نوازی 
توانائی وصف  نیک نوازی  وناله هائی 
را  که از دل سوختة نی بیرون می آورد  
نیست. آری او  بانی  همدردوهمداستان 
را  آن  وباَدم سحرآسای خویش   بود 
عشق  حکایتهای  وبازگفتن  بنواخوانی 
مجنون  باز میداشت. روح مشتاق  او 
های  وشکوه  بود   یارودمساز  نی  با 
عاشقانه  اورا چنانکه باید  بگوش اهل 

درد میرساند.
دریافته  را   نی   پنهان  اسرار   تنهااو 
بود وبه نیروی شگفت خویش  آن را 

باصاحبدالن  درمیان می نهاد.
نایب اسداهلل مردی  درویش مسلک  
هنر  از  را   وعالقمندان  بود   وخلیق 
پیوسته  بهره ها می بخشید.  خویش  
نای کوتاهی  درسوراخی که کنار جیب 
بغل  سرداری ترتیب داده بود  همراه 
داشت  وچون کسی  ازاو می خواست  

بدون تکلف  بنواختن می پرداخت.
شدن   سپری  از  پس  اسداهلل   نایب 
مولد  به  خبری  وبی  خوشی  بساط 
خویش اصفهان  رفت ودیگر  کس را 

ازاو خبر نبود.
***

نوازنده   چند  مجموعة  دوران   درآن 
وخواننده را  که باهم کار می کردند  
اصطالحاً دسته  مینامیدند. اینگونه دسته 
ها بسیار بود ولی درمیان آنها  دودسته 
ازلحاظ  زبده بودن  وجودداشت  که 
افراد  آن حائز اهمیت بود بدینمعنی  
دسته  وخوانندگان   نوازندگان  که 
نخبه  وصاحب استعداد  و تعلیم بودند.

ذیالً بطور اجمال  بشرح دودستة منظور  
که سردستة  هردو نابینا بود می پردازد:

کور.  مؤمن  به   معروف  دستة   -۱
مؤمن  سردسته وخود  موسیقی دانی 
بود.  آگاه  شناسی   ردیف  و  کامل 
ودقایق   گوشه  نوازندگان   بااغلب 
از  نیز   دسته  افراد  آموخت.  می  فن 
همسر  بودند.  خودش  یافتگان  تعلیم 

ودخترش  بااو همکاری می کردند. 
بقیه درصفحه ۵۰

۱- سنتورخان:
،محمد حسن  سنتور  استاد   نخستین 
این ساز  مشهوربود ووی  بنام   ، خان 
میرزا  خواندند..  می  سنتورخان   را 
عبدالمطلب پدر  سرورالملک شاگرداو 

بوده است.
دراواخر سلطنت محمد  سنتور خان  

شاه  غازی  شهرت یافت.
محمد شاه مبتال به  نقرس سخت بود 
وشبها از شدت درد  تاصبح خوابش 
نمی برد. اطباء  که از درمان فرومانده 
بودند ودرجة عالقة  شاه را به سنتور 

خان می دانستند  چاره ای
مجاور   باطاق  اورا   اغلب  اندیشیده   
خوابگاه می بردند تا نرم نرمک  سنتور 
بر  استاد   ساز  نوای   چون  بنوازد. 
میخاست  بیمار، دردرا  از یاد می بُرد، 
ناله را ترک می کرد وسررا  ازبالش 
برداشته  به زیر لب می گفت:» آه ! 
سنتور خان  سنتور خان«  سپس دیده  
برهم می نهاد  ومانند  آنکه  ماده ای  
مخدر دراو  تأثیر بخشیده  باشد  اندک 
زمانی به خواب می رفت. این داستان  
مادربزرگم  برای  شاه   ناصرالدین  را 
تاج الدوله  حکایت کرده بود ومن ازاو 

شنیده ام.

۲- خوشنوازخان:
ناصری  دورة  دراوایل  خوشنوازخان  
ونواختن   موسیقی  درعلم  کرد.  طلوع 
است.  بوده  زمان  سرآمد  کمانچه  
طال  خورشید  اعتبار  به  وی   کمانچة 
به  داشته   برشکم  که  ومرصعی 
پس  بود.  معروف  خورشید   کمانچة 
استاد  ساز  شاه  ناصرالدین  ازفوتش  
و  کرد   خریداری  ازبازماندگانش  را 
خان   اسمعیل  نهاد.  درموزه  بیادگاراو 
با  بودکه  خوشنوازخان  ازشاگردان 
کمانچه  غوغا می کرد. دوپسر ازاو بجا 
ماند  که هردو پروردة  پدر و  استاد 

کمانچه بودند.

۳-  آقاعلی اکبر  پدر میرزا حسینقلی 
و میرزا عبداهلل. وی از موسیقی دانان  
ردیف اول بود  وتاررا به سرحد  کمال 
ازسرورالملک  نواخت.  می  خوش 
اورا می ستود و می  شنیدم که پنجة 

گفت:
» چون  آقا علی اکبر  مضراب برسیم 
دیگر   درعالمی  من  ساخت  می  آشنا 
سیر می کردم ونوازندگی خود ازیادم

می رفت«. این قضاوت از استادی مانند  

سرورالملک  دربارة او اهمیت  فراوان 
دارد ومی رساند  که تا کجا  قدرت 
اکبر  علی  آقا  است.  داشته  ومهارت 
شبها تار  خودرا کنار بستر  می نهاد

شب  درنیمة  وگاه  خوابید   ومی   
بیدارشده گوشه ای  تازه می نواخت.

یکشب  کسی درخواب به او  می گوید  
رنِگ اصول را  که ازقطعه های قدیم 
است وبکلی فراموش شده  به تو می 
اکبر   آموزم و جنان می کند. آقاعلی 

دردل شب ازخواب جسته میان بستر 
ازکنار می گیرد وآهنگی را   تار را    ،
که درعالم رؤیا  آموخته بود می نوازد. 
روز بعد رنگ را به برادر زاده اش  آقا 
به  او  وبعداً  آموزد  می  حسین   غالم 
پسرعموهای خود  آقا میرزا حسینقلی 
وآقا میرزا عبداهلل تعلیم می دهد. شیخ 
از  دریکی  علیه   اهلل  رحمت  شیراز 
غزلهای شیوای خویش ازاین مقام یاد 

می کند: 
» چنان موافق طبع افتدم که  ضرب 
اصول«... میرزا حسینقلی  پس از فوت  

پدر با کمک  برادر و استعدادوهمت  
خود پنجه های اورا احیا ومقام استادی 

وی را احراز کرد.
ورنگ  آب  با  نقاش   الملک   صنیع 
مجلس تعلیم آقا علی اکبر  را نقش 
درمیان،  تارش  با  استاد  که  کرده  
سرشناسش   شاگردان   از  وچندتن  
گرد او دیده می شوند. این اثر رانزد 
میرزاعبداهلل که او  نیز از نوازندگان بی 
بدیل تار  بود دیدم ودر خریداریش  

هرچه بیشتر اصرارورزیدم کمتر نتیجه 
گرفتم. آقا غالمحسین  درنواختن تار  
استاد ودرعلم موسیقی  وردیف شناسی  

بی مانند بود.

۴-  آقا محمد صادق خان : او پسر 
میرزا عبدالمطلب بود وخداوند موسیقی 
. فنش  نواختن سنتور بود ، ومصرابی 

سحر آمیز داشت.
ذوق، سلیقه وابتکار را بیکجا گردآورده 
بود وبا آنکه سنتورش  از دیگر سنتورها  
نواهایی   آن  از  نداشت  افزون  چیزی 
بیرون می آورد  که گوئی  ارکستری 
درترنم است. دراواخر دوران  ناصری 
ملقب به  سرورالملک شد. ونقاره  خانه 
که از مناصب  جلیل آن عهد بود  به 
ابتکارات   از  ارزانی  گشت. یکی  وی 
او  این بود که که در چند پیالة بلورین   
به مقدار های مختلف آب می ریخت  
وآنهارا با  با یک پیالة خالی  بردیف می 
چید سپس  به شیوه ای که سازرا کوک  
می کنند  با مضرابهای مخصوص آنهارا 
پیاله هارا   می  آزمود ومایع محتوی  
آن قدر کم وزیاد می کرد تا مطلوب 
حاصل  می شد. آنگاه نواختن آغاز می 
کرد وبا صدای نرم ومرتعش آن ساز 
بلورین شنونده را  سراپا غرق  سرور 
می ساخت. نظیر این هنررا با  آجرو 
نیمه آجر  نیز  بروز می داد  بدین معنی 
که  آجرهای درست ، نیمه و پاره را کم 
و بیش  رطوبت می داد  وبا کوچکترین  
با  آنگاه   نشاند،  می  زمین  بر  قاعده 
می  نواختن  به  چوبین   دومضراب 
پرداخت وصدائی ازاین ساز  شگفت 
بیرون می کشید  که غیر قابل  تقدیر  و 
تشبیه است. سرورالملک اکرام الدوله 
دختر  صاحب دیوان  شیرازی  همسر 
نایب  عضدالملک   پسران   از  یکی 
السلطنه را موسیقی و آواز آموخته بود. 
این شاگرد  بامایه ، چنان عالی ازآب  

دوستعلی معیرالممالک                  شرح زندگی نوازندگان دورة ناصری

ـسنتور خان
* محمد شاه شبها ازدرد نقرس نمیتوانست بخوابد اما همینکه صدای  ساز »سنتور خان«  بلند میشد  براحتی میخوابید
* سماع حضور خواهری بنام زیور سلطان داشت  که بعدها ملقب به  عندلیب السلطنه  شد. از هیچکس صوتی  بدان 

رسایی  وگیرائی  وتمام عیاری  شنیده نشده است. وقتی  منتهای اوج را می خواند  دهانش بزحمت بازبود.

 محمد حسن خان )سنتور( ، میرزا عبدالمولی )تار( ،سید زین العابدین(
)قراب )دف( ، ناشناس )تنبک( ، حسن خان )کمانچه
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به  اقدام  سال ۱8۹۷  از  دانمارک 
تولید فیلم کرد اما از دهه ۱۹8۰ 
به دلیل تأمین بودجه برای مؤسسه 

فیلم دانمارک با حمایت دولتی ،
 جریان مداوم تولید فیلم را حفظ 
کرده است. از نظر تاریخی ، فیلم 
های دانمارکی به دلیل واقع گرایی ، 
مضامین مذهبی و اخالقی ، صراحت 
نوآوری  و  جنسی  مسائل  درارائه 
های  فنی مورد توجه قرار گرفته 

است.
-۱۹۶8(، درایر  تئودور  کارل 

، یکی  فیلمساز دانمارکی   )۱88۹
تاریخ  کارگردانان  بزرگترین  از 
سینما محسوب می شود. از دیگر 
به  توان  می  دانمارکی  فیلمسازان 
بنیامین کریستنسن اشاره کرد که 
چندین   ، از کشور خود  خارج  در 
جمله  از  ترسناک  کالسیک  فیلم 
و   )۱۹۲۲(  Häxan جادوگر 
)۱۹۲۹(را  شیطان  تا  پا  رد  هفت 
 ، بالینگ  اریک  کرد.  کارگردانی 
خالق فیلم های محبوب اولسن باند. 
گابریل آکسل ، برنده جایزه اسکار 
برای جشن بابیت در سال ۱۹8۷؛ و 
بیل آگوست ، برنده جایزه اسکار ، 
Palme d'Or- و گلدن گلوب برای 
Pelle Conquor در سال ۱۹88. در 
برجسته  فیلمسازان   ، مدرن  دوره 
فون  الرس  از:  عبارتند  دانمارک 
 ۹۵ Dogme تریر ، که جنبش فیلم
را ایجاد کرد و سوزان بیر و نیکالس 

ویندینگ رفن .

روزهای نخستین

نخستین فیلم دانمارکی  فیلم صامتی 
بود بنام: سفر با سگهای گرینلند

 Kørsel med Grønlandske
Hunde

 Peter  ، الفلت  پیتر  توسط  که 
Elfelt پیشگام سینمای دانمارک ،

 

عکاس ، و اولین فیلمساز دانمارکی 
ساخته شد. مدت این فیلم حدود 
سالهای  بین  او  بود.  دقیقه  یک 
۱8۹۶ و ۱۹۱۲ ، حدود ۲۰۰ فیلم 
مستند درباره زندگی در دانمارک 
تولید کرد. عالوه بر این ، او اولین 
فیلم بلند دانمارکی را تولید کرد: 
 .)۱۹۰۳  ، )اعدام   Henrettelsen
دانمارک  در  فیلم  نمایش  اولین 
بود که در ژانویه ۱8۹۶ در سینما 
در  هال  تاون  میدان  در  پانوراما 
کپنهاگ برگزار شد. اما بیشترفیلم 
ها که درآغاز دردانمارک نمایش 
کشور  از  خارج  شددر  می  داده 

ساخته شده بود.

عصر طالیی

اولین ستاره فیلم زن اروپا ، بازیگر 
دانمارکی Asta Nielsen بود)عکس زیر(

بومی  بازار  بودن  ناچیز  علیرغم 
دانمارک   ، محدود  نسبتاً  منابع  و 
 )۱۹۰۹  -۱4( سال  چندین  برای 
مرکز  ترین  پیشرفته   عنوان   به 
فیلم اروپا پادشاهی کرد. فیلم های 
زیاد  محبوبیت  از  که  سینما  این 
برخورداربودند بر پردة سینماهای 
پاریس ، لندن ، برلین و نیویورک با 

فیلم های هالیوود رقیب شدند.
 Ole ، در سال ۱۹۰۶ ، اوله اولسن
اولین   ، سینما  صاحب   Olsen

کمپانی ساخت فیلم دانمارکی ،
را   Nordisk Films Kompagni  

تأسیس کرد. این استودیوی فیلم ،
بازار  از  را  خود  درآمد  بیشتر   
به  کوتاه  های  فیلم  صادرات 
 ۱۹۰۹ سال  تا  آورد.  می  دست 
فیلم  تولید  برای  شرکتی  دیگر 
دردانمارک تأسیس نشد.. در سال 
استودیوی  ده   از  بیش   ۱۹۱۰
فیلمبرداری  دراین کشور تأسیس 
شد. این دوره اکنون با عنوان عصر 
شناخته  دانمارک  سینمای  طالیی 
 Nordisk ، ۱۹۱۰ می شد. در بهار
Films Kompagni سیاست خود را  
که فقط به تولید فیلم های کوتاه  
می پرداخت، تغییر داد و شروع به 
این   کرد.  بلند  های  فیلم  ساخت 
حد  ،تا  فیلمسازی  دربرنامه  تغییر 
 Århus کمپانی  از  الهام  با  زیادی 

Fotorama صورت گرفت که فیلم
)تجارت   Den hvide Slavehandel
برده های سفید ، ۱۹۱۰( را تولید 
کرده بود که اولین فیلم دانمارکی 
چند حلقه ای بود و مدت نمایش 

آن حدود ۳۰ دقیقه بود.
آگاهی   ، ها  فیلم  طول  افزایش  با 
داشت  وجود  رشد  حال  در  هنری 
، که در Afgrunden مشهود است 
)پرتگاه، ۱۹۱۰(. این فیلم آغازکار 
که  بود،  نیلسن   آستا  ای  حرفه 
خیلی  زود اولین ستاره بزرگ زن  
درسینمای اروپا شد.  این فیلم یک 
شهوانی  عشق  به  وابسته  ملودرام 
بود که خیلی زود در اوایل سینمای 

دانمارک به ژانر  برتر تبدیل شد.
کارگردان    ،  ۱۹۱۱ سال  در   
آگوست بلوم به عنوان رئیس جدید 
را   Nordisk Film شرکت   ، تولید 
بعنوان  اولین شرکت بزرگ اروپایی 
درآورد که تولیدات خودرابه طور 
کامل به فیلم های سینمایی داستانی 
وکامل اختصاص داد. این فیلم ها 
کشور  از  خارج  در  سودسرشار  با 
فروخته می شدند زیرا کیفیت فنی 
و فیلمبرداری آنها مخاطبان را تحت 
تأثیر قرار می داد. با این حال ، برای 
صادرات فیلم ها ، عناصر وابسته به 
عشق شهوانی باید  بصورتی عرضه 
قبول طبقه کارگر  شوند که مورد 
 ،  ۱۹۱۳ سال  در  گیرند.  قرار 
Nordisk اولین فیلم بلند سینمایی را ،

 

 Blom به کارگردانی Atlantisبانام 
ساخت.

سینمای  ببعد   ،  ۱۹۱۳ سال  از 
خودرا  پیشرو  جایگاه  دانمارک 
در صنعت فیلم ازدست داد ، زیرا 
درساخت فیلمهای بلند نمی توانست  
با شرکت های خارجی رقابت  کند.

همچنین سینمای دانمارک از کمبود 
تخیل و تمایل به خطرات خالقانه از 
طرف تهیه کنندگان دانمارکی رنج 
می برد. تهیه کننده مستقل بنیامین 
 The( کریستنسن با فیلم جاسوسی
 ،Sealed Orders یا   Mysterious X
۱۹۱4( و درام جنایی ) عدالت کور 
به موفقیت  انتقام، 19۱۶(  یا شب 
هر  که  یافت  دست  بزرگی  های 
دو از کارهای عمدة تاریخ سینمای 
بعداً  او  روند؛  بشمار می  دانمارک 
هالیوود   و  سوئد  در  فیلم  چندین 

نیزکارگردانی کرد.

دهه ۱۹۲0 تا ۱۹۴0

در طول جنگ جهانی اول ، ایاالت 
متحده به کشور برتر در تولید فیلم 
دانمارک  صادرات  و  شد  تبدیل 
از  پس  سالهای  در  یافت.  کاهش 
)رئیس  بنام  فیلمی  درایر   ، جنگ 
جمهور ، ۱۹۱۹( را کارگردانی کرد ،
 و پس از آن )برگهائی از کتاب شیطان ،

عدم  ازفیلم  الهام  با  را   )۱۹۲۱  
تحمل ساخته کارگردان آمریکایی  
ازنظر  هم   گریفیت)۱۹۱۶(را 
تکنیک و هم مضمون. کارگردانی 
کرد. با این حال ، درایر و همچنین 
بنیامین کریستنسن به طور دائم با 
دانمارک  فیلم  تأثیرگذار  صنایع 
ودرنتیجه  نبودند  ارتباط  در 
ماندند.  دور  دانمارک  ازسینمای 
دانمارکی فیلم   ، کلی  طور  به 

دردهه ۱۹۲۰ باوجود مهارت های 

فنی بهتر فیلمسازان خود،  رو به زوال 
بود. در این زمان بیشتر فیلم های به 
 A. W. اصطالح دیکنز به کارگردانی
بود. در یک  موردتوجه   Sandberg
مقطع ، دانمارک مجدداً از شهرت 
وآن   ، شد  برخوردار  المللی  بین 
زمانی بود که فیلمهایی که پیشینیان 
هاردی   و  لورل  اسکاندیناوی 
محسوب می شدندرا تولید میکرد. 
شرکت  که   ، پاالدیوم  توسط  آنها 
رقیب »نوردیسک فیلم« بود تولید 
تجدید  این  وجود  با  شدند.  می 
حیات ، در پایان دهه ۱۹۲۰ صنعت 
فیلم دانمارک توانست  روی پا های 

خود بایستد.
 Nordisk Film  ،  ۱۹۲۹ سال  در 
عنوان یک شرکت  به   Kompagni
تولید کننده فیلم های صدا دار فعال 
 )۱۹۳۱(  Pastor of Vejlby شد. 
توسط نوردیسک در بازار دانمارک 
موفقیت تجاری چشمگیری داشت. 
در دهه ۱۹۳۰ با کمدیهای سبک 
نصیب  بسیاری   های  موفقیت 
به  شدوژانر  دانمارک  سینمای 
متولد  مردمی«  »کمدی  اصطالح 
مارگارت  بارکن  که   ، گردید 

آن  ومهم  اولیه   نمونه   )۱۹۳4(
اقتصادی  شرایط  و  رکود  است. 
شرکت های فیلم، مانع از جدی تر 
پیروزی  و  فیلم شد  شدن تجارت 
خودکار  طور  به  صدادار  فیلم 
برای  را  بیشتری  های  محدودیت 
امکانات بین المللی فیلم دانمارکی 
ستارگان  از  بسیاری  بوجودآورد. 
محبوب مانند مارگریت ویبی ، ایب 
پیتر مالبرگ پیشرفت  شونبرگ و 
موفقیت  علیرغم  داشتنداما  هایی 
پیشرفت بسیار،   اقتصادی  های 
و تکنیک   زمینة  در  دیگری 

مسائل فنی مشاهده نشد.
بین سالهای ۱۹4۰ و ۱۹4۵ ، اشغال 
طول  در  آلمان  بوسیلة  دانمارک 
را  فیلم  دوم صنعت  جهانی  جنگ 
به سمت موضوعات جدی تر سوق 
داد. لحن فیلمها در این سال ها با 
ظهور »نوآر فیلم« در هالیوود موازی 
بود.)noir یک سبک یا ژانر فیلم 
سینمایی است که با روحیه بدبینی 
، و تهدید مشخص شده است. این 
اصطالح در ابتدا )توسط گروهی از 
منتقدین فرانسوی( برای فیلم های 
هیجان انگیز آمریکایی یافیلمهای 

دوره  در  شده  ساخته  کارآگاهی 
کارگردانانی  بوسیلة   ۵4-۱۹44
مانند Orson Welles ، Fritz Lang و 

Billy Wilder اعمال شد.(
 Afsporet با  ایپسن  بُدیل  خانم 
سینمایی  فیلم  اولین   ،  ۱۹4۲
دانمارکی ، درژانر نوار راکارگردانی 
 Melody کرد و با فیلم دیگری بنام
کارخودرا   )۱۹44(  of Murder
ادامه داد.  استانداردهایی که برای 
فیلمهای کمدی وجودداشت نیز به 
و شوخ  فیلم های ظریف  ویژه در 
آموز  دانش   ، ژاکوبسن  جوهان 
ازمیان   ، لوبیچ  ارنست  دانمارکی 
جنگ  پایان  از  پس  شد.  برداشته 
و  گرایی  واقع  به سمت  حرکتی   ،
انتقاد اجتماعی صورت گرفت ، به 
ویژه در فیلم هایی به کارگردانی 
ها  ویژگی  این   به  پالسبو  اوله 
پرداخته شده است. با این حال به 
به  دانمارک  فیلم  صنعت   ، زودی 
ساخت کمدی های احساسی و فیلم 
های بومی ساده وروان که درخور 
فهم عالقمندان سینما بود  پرداخت.

دهه ۱۹50 تا ۱۹۷0

های  کمدی  از  تعدادزیادی 
خانوادگی )»Lystspil«( و کمدیهای 
کالس  از  کننده  آگاه  عامیانه 
دهه  از  عامیانه«(  )»کمدیهای 
 /  ۱۹۷۰ دهه  اواخر  تا   ۱۹۵۰
در  شد.  تولید   ۱۹8۰ دهه  اوایل 
های  ستاره  از  بسیاری  دوره  این 
مانند   ، شدند  متولد  دانمارکی 
 Dirch Passer ، Ove Sprogøe
. بالینگ   اریک  کارگردان  و 
 فیلم های مهم این دوره شامل اسب 
،پدر چهارنفر  های سرخ )۱۹۵۰( 
 Kispus( کیسپوس   ،  )۱۹۵۳(
دانمارکی  فیلم  اولین  ،که   ۱۹۵۶
روی  غبار  و  گرد   ، بود(  رنگی 
،  )۱۹۶۱(  Støv på hjernen مغز 
 ،  )۱۹۶4( تیرول  در  تابستان   
 Passer است.  بادختران  متناسب 
سریال   ،  )۱۹۶۵(  passer piger
 )۱۹88-۱۹۶8( اولسن  باند  های 
و کمدی های تلویزیونی کالسیک 
Huset på Chris-  اریک بالینگ 

.)۱۹۷۷-۱۹۷۰( tianshavn
ادامه دارد

دانمارک ازآغاز ات ارموز          دانمارک ازآغاز ات ارموز         سینما ی   سینما ی   ی د زی هل  ا یزغ د زی هل  ا زغ

اولین فیلم دانمارکی سفر باسگهای گرینلند نام داشت ومدت آن یک دقیقه بود.

آگوست بلوم

بنیامین کریستنسن

ایب شونبرگ

Støv på hjernenصحنه ای ازفیلم 
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علمی  رساالت  نویسندگان  ادامة 
درزمینة موسیقی

۳- قطب الدین شیرازی 
)۷۱0-۶۳۴ ه.ق.(

وی اصالً ازقریة دونیک گازرون بود .
نزداو  الدین  قطب  و  طبیب  پدرش   
ابوالخیر  الدین  کمال  بنام  عمش  و 
طب  علم  مقدمات  کازرونی  طبیب 
تحصیالت   تکمیل  وبرای  رافراگرفت 
 « ونزد  رفت  قزوین  ازشیرازبه  خود 
کاتبی قزوینی«  حکیم وریاصی دان و 
منجم ادامه تحصیل داد. سپس همراه  
ازقزوین  طوسی   نصیرالدین  خواجه 
استعداد   سبب  به  و  رفت  مراغه  به  
وهوش کم نظیرش  ازدیگر شاگردان 
خواجه نصیرالدین پیشی گرفت قطب 
علم  تکمیل   به  خواجه   نزد  الدین  
ریاضی  ودیگر علوم  مشغول شد وپس 
ازمدتی به  مقام دستیاری رسیدو پس 
ازوفات  خواجه ازسوی خواجه شمس 
وزیر  جوینی  دیوان   صاحب  الدین  
ممالک  و  قضا  منصب  هالکوخان  
روم  بدو واگذترشد ودرشهر سیواس  
اقامت گزید. درسفری  برقونیه موالنا 
نمود  رامالقات  بلخی  الدین   جالل 
واز مریدان  تصوف گردید. سپس به 
ایلخانان  ودرخدمت  بازگشت  تبریز 
می  تمام   واحترام  باعزت  مغول  
زیست  ودرهمان شهر  درگذشتودر» 
چرنداب«  تبریز  جنب مقبرة »قاضی 
فقه  بزرگ  ازعلمای   که  بیضاوی«  
وتفسیر  ومنطق وتاریخ بود  به خاک 
شیرازی   الدین   قطب  شد.  سپرده 
مردی درویش مسلک وخوش مشرب  
وشیرین سخن وظریف وبذله گو بود 
باسخنان   حضاررا  غالباً   ودرمجالس 
مشغول خود  شیرین  های  وبذله  نغز 

 می کرد . درشطرنج نیز استاد بود . او  
استادبزرگ موسیقی است  که درعمل 
نیز بدان شهرت داشت و » رباب « را 

بااستادی  تمام می نواخت وبه فارسی 
شعر می گفت. ازجمله اشعار منسوب 

به او  این رباعی  است:
 یک چند به یاقوت ترآلوده شدیم

یک چند پی زمرد سوده شدیم
آلودگیئی  بود ولیکن تن را

شستیم به آب توبه ، آسوده شدیم
ازعلمای  شیرازی  الدین  قطب  عالمه 
جامع وممتاز عصر خود بشمار می رفت 
معتبری  وتألیفات   تصانیف  وصاحب 
آثار  ازجمله  است.  وفارسی  عربی  به 
ذیقیمت او  کتاب » ُدرة التاج« است  که 
درسال ۶۷4 هجری بنام » امیر دباج« 
اسحاق  حکمرانان  سلسله  خاندان  از 
وند گیالن نوشته است. کتاب » درة 
التاج « بصورت دایرة المعارفی  است 
که بخش موسیقی آن  بسیار با اهمیت 
است که دربخشی ازآن معنی صوت 
ودربخش  است  شده  آورده  والحان  
بودن   ونامطبوع  مطبوع  از  دیگرآن  
فواصل نت ها وگامهای مختلف ذکر 
گردیده است. همچنین  دراین کتاب  
عود«    « ساز  به  راجع  مفصلی  شرح 
شده  آورده  آن  بندی  پرده  وطریقة  
است. همچنین  درمورد » ایقاع«  یا 
ضرب  وانواع آن  وهماهنگی آن باساز 
مطالبی مفید آمده است.بیشتر  علمای 

الدین شیرازی  از قطب  موسیقی قبل 
»عود« را مرکز مطالعات خود قرار می 
دادند نه ساز دیگری  را.  قطب الدین  
این  شدن  برگزیده  علت  شیرازی 
سازرا برای تحقیقات موسیقی  اینطور 
بیان می دارد:»  عرضة آالت موسیقی  
بطور کلی  دونوع  متفاوت است ولی 
است. نوعی که به ارتعاش واهتزاز در 
می آید ونوعی که ذوات النفخ است.  

آنهائی که  به اهتزاز  در می آیند دو 
قم اند: » ذوات اأوتار« مانند  سازهائی 
قانون،  نزهت،  چنگ،  عود،  قبیل  از 
تنبور وغیرآن و آنهائی که بی  رباب، 
وتر هستند مانند  ظروف )کاسه( که 
نََفِس  با   که  بعضی  دونوعند  آنهاهم 
انسان  تولید نغمه می کنند  مثل  حلق 
و نی و سرنا  وبعضی  بدون نفس انسان 

مثل ارغنون«
عود  درساز  چون   دهد:»  می  وادامه 
الحان  که  است  طوری  ساز   پردة   ،
آسان تر  وخوش صداتر ازآن حاصل 
می شود و مخارج الحان  آن به فهم 
نزدیک تراست ارباب عمل درمباحث 
کنند.  می  بحث  آلت  ازاین  علمی 
بنابراین  ع.د اشرف و اتّم  سازهاست 
ومقیاس سنجش سازهای دیگر برپایة 
دارای ۵  عود  وچون  استواراست  عود 
صدای  بنابراین  است  زوج  وتر)سیم( 
حاصله ازآن ده سیم مطبوع تر بگوش 

می نشیند.«

عالمه قطب الدین  شیرازی درکتاب 
یا  دستگاهها  از  بسیاری  التاج  درة 
مقامات موسیقی  را بصورت نیم دایره 
های بزرگ وکوچک ثبت کرده وبرای 
رسم  هایی  جدول  ها   پرده  تناسب  
نموده است. برای ایقاع یا ضرب های 
موسیقی نیز  دوایری رسم کرده وشیوة 
ثبت الحان راباتوجه به ضرب  آن قطعه  
شرح داده است. وی دراین کتاب  نیز  
به  اُرموی«  الدین  صفی   « ایرادات 
گفته  وجواب  کرده  رد  را  »فارابی«  

است.

۴- شمس الدین محمدبن 
محمود آملی

هفت  سدة  اواخر   دانشمندان  از  وی 
ونیمة اول  سدة هشت  هجری قمری 
ایلخانیان  عهد  درافواخر  که  است 
سلطان  درزمان  وی  میزیست.  مغول 
ُمدرس   الجایتو)۷۰۳-۷۳۶(  محمد 
از  وپس  بود  زنجان  سلطانیه  مدرسه 
ابو  وفرزندش   محمد  سلطان  مرگ 
کرد   ترک  را   سلطانیه  بهادر،  سعید 
درزمان   پرداخت.  سیروسیاحت  وبه 
سلطنت  امیر  شیخ ابو اسحاق اینجو  به 
فارس رفت  ومورد  توجه آن  پادشاه 

دانش پرور  قرار گرفت.
کتابی دارد بنام » نفایس الفنون«  به 
دایرة  بصورت  تقریباً   که  فارسی  
از  این کتاب راپس  المعارف  است.. 
شیخ  بنام  قمری  هجری   ۷4۲ سال 
ابو اسحاق بانجام  رسانده استووقایع 
تاریخی را تا مرگ ابوسعید که درسال 
۷۳۶ هجری قمری اتفاق افتاده  نوشته 

است.
ازجملة علومی که دراین کتاب آورده 
است علم موسیقی است. او به تقلید از 
قدما علم موسیقی را  جزء علوم ریاضی 
تألیف  علم  گوید:»  ومی  کرده  ذکر 
که  چون به آواز به کاردارند به اعتبار 
و  زمان  وکمیّت  بایکدیگر   تناسب 
سکنات که در میان  آوازها  افتاد  علم 

موسیقی خوانند.«
وی پس از  بیان خواّص اعدادواقسام 
وتقسیم   الحان   ومعرفت  مناسبات  
شرح  به  وعلمی  نظری  به  موسیقی  
علمی وعملی آن  درپنج باب: صوت، 
ادوات  و  آالت  لحن،  زیروبم،  نغمه، 
مطالب  پردازدوبیشتر  می  موسیقی 
گذشتگان را تکرار می کند. درحقیقت 
می توان گفت  که کتاب او  خالصه ای 
از کتاب درة التاج قطب الدین شیرازی 

است.                             ادامه دارد

مجیدزندیه

ربزگ یده اهیی از

 اتریخ موسیقی اریان

 کلبه کتاب

رمزک پخش نشرهی 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 
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تنی-نسا-آگاتا۱۴- ناوگان- تیسفون-س۱۵-افرودیت-شاخ نبات

اپسخ جدول کلمات متقاطع شماره پیش

جدول کلمات متقاطع
طرح از: زنده یاد جهانگیرپارساخو

ازفرزنداست-ازجمهوریهای آمریکای مرکزی۲- افقی: ۱-کنایه 
ضمیر مفرد-حشره ای است- ازنتهای موسیقی۳-اگرسرنگون نشود 
یکی کمترمیشود- مورخ وسیاستمدار ایتالیاییکه کتاب او  راهنمای  
بسیاری ازرجال سیاسی بود- دشمنی وعداوت۴- روستاهای گذشته- 
ازصفات دوستان خوب- یکی از کاالها- ره آورد قمصرکاشان- واحد 
گردو-ی»یک ماه« است که درآب است۶- نمایشنامه خارجی-گونه-
چهارمن تبریز-منقار۷- زمین ترکی- نویسنده سفرنامه- عجایب درباره 
چین، ترکستان، مغولستان وقسمتی از آسیای جنوب شرقی- براتآن 
پیغمبری داشت-  که دعوی  نقاشی  نیمه شعبان است۸-  با  مصادف 
تصدیق آلمانی-- ازنامهای پروردگار- راه آهن سرتاسری ایران ازاین 
شهر می گذرد۹- لحظه - نویسنده شوخ طبع وبذله گوی آمریکایی- 
نوعی چاشنی۱۰- مردم- ضمیر داخل- عالمت جمع  درزبان فارسی- 
یکی ازکسانیکه ازپسرعباسقلی خان رضایت نداشت۱۱- نوعی نان- 
اهل مکه- پرآب ترین  رودخانه قاره آفریقا که همنام یکی از کشورهای  
آفریقایی است۱۲- بهترین دوست- ساحل- نویسنده عربی۱۳- چوب 
آقای  وپشتکار۱۴-  مظهربردباری  درآمریکا-  ایالتی  انگلیسی-  
اسپانیولی- سرزمین ملکه بلقیس - ماهی همراه کمان- ازعالئم جمع-
۱۵-دربرگیرنده یک سال تحصیلی- ازنامهای دختران بمعنی عنبر سیاه

عمودی:۱- کوشنده وساعی- شکستن آن درهرزمانی شایسته نیست- چونکه  
بااو سروکارت افتاد  پس زبان اوراباید گشود۲- برجسته ترین اثر»آبرتو 
موراویا« نویسنده ایتالیایی که فیلمی نیز ازروی آن تهیه شد۳- ازفالسفه  
یونان باستان که درهندسه ونجوم دست داشت- عده ای می گویند کسی 
که فاقد آن است کور است4- سخن الف وگزاف- لنگه- یک حرف وسه 
حرف- پدرعربی- رودی درفرانسه۵- نام دیگر بلدرچین- یکی از بالها- 
باهمه ویرانگری آب سرش رابزیر می کند- خودداری۶- ستاره روشن- 
چهره اش چون پری است- گاهی میان آن شکر می ریزند۷-  هم دردست 
وشیروروغن- آردخشکه  از  مردان-نانی  درجیب  هم  آموزاست  دانش 

ضمیرمفعولی اول شخص مفرد8- سیاستمدارفرانسویورهبر فیزیوکراتهای 
آن کشور دردوران انقالب- شهرستانی در  استان مازندران۹- طایفه- 
آلمان۱۰-  زیرگوشی-  کشوری درآمریکای  جنوبی-شهری در شرق 
حیوان مکار- نظیر۱۱- زبان ترک ها- وسیله ای درزور خانه ها- گاو تبت

نزدیکترازآن است۱۲-پرحرف میزند-ویتامین انعقادخون- دریاچه ای 
درگرمابه- نوک کوتاه- بازگردانیدن۱۳-روحانی مصرباستان- افسار۱4- 
نامهای سه خواهر که درادبیات جهان جاودانه اند ۱۵-شبه جزیره ای 
کوهستانی میان خلیج عقبه وسوئز-جاه وجالل- دل پیر از دانش چنین شود
پاسخ درشماره آینده

آرامگاه قطب الدین شیرازی در  چرنداب تربیز



ه51 ح ماره ۱۲۵ صف صفحه50   آزادی- ش
   ۱۲

ه ۵
شمار ی- 

زاد
   آ

بقیه : پاسخ به مقاله آقای امینی

و  کاشانی  ی  رویّه  با  اما  بلی،   «
ملی مخالفم  اعضای جبهة  و  مصدق 
و  اسالم  فداییان  با کمک  اینها  زیرا 
مجلس  به  عزیزما  برادران  با دست 
تمایل  به  بنا  که  ازاین  بعد  رفتند، 
مصدق، رزم آرا به قتل رسید، همین 
باید  گفت:  من  به  آهسته  کاشانی 
را  شان  اسامی  که  دیگر  نفر  هفت 
وتو  من  اسم  ولی  شوند،  کشته  بُرد 

درمیان نباشد.
دربازجویی  تهماسبی،  خلیل         
گفت:» درآن جلسه حایری زاده از 
بود  حضوریافته  مصدق  دکتر  طرف 
و نواب صفوی طّی دو جلسة طوالنی 
اسالمی  احکام  اجرای  شرط  به 
جبهة  رسیدن  قدرت  به  درصورت 
انقالبی رزم آرا  ملی، پیشنهاد اعدام 
نیزمتعّهد  ملی  جبهة  و  پذیرفتم  را 
شد که در صورت موفقیّت، خواسته 
های فداییان اسالم را عملی نماید... 
درسندی که متن بازجویی از خلیل 
نشان    ۱۳۳4 سال  رادر  تهماسبی 
که  است  کرده  اّدعا  وی  دهد،  می 
و  ملی  جبهة  رهبران  با  جلساتی 
کاشانی داشته است ولی از اشخاص 
فقط نام بقایی،مکی، کاشانی و فاطمی 
با  بقیّه  به  نسبت  و  کند  می  را ذکر 
را  نام شان  اقلیّت که  عنوان وکالی 
می  پاسخ  است  نداشته  درخاطرش 
نگارش  آرا.  رزم  قتل  اسرار  دهد«. 

محمد ترکان 
از         محمد مهدی عبد خدایی، 
سال  در  اسالم،که  فداییان  گروه 
نافرجام دکتر  ترور  به  ۱۳۳۱دست 
خارجة  امور  وزیر  فاطمی  حسین 
از  یکی  و  مصدق  دکتر  ی  کابینه 
بود،  زده  او  نزدیک  بسیار  مشاوران 
را کار گروه خود  آرا  رزم  کارترور 
از  آرا  رزم  ترور  ماجرای  و  دانسته 
جبهة  سرایی  افسانه  را  دربار  سوی 
ملی می داند« . کتاب کالبد شکافی 

سه ترور با عبد خدایی
       توضیح این که این کتاب درزمان 
ازهروسیله چه  اسالمی که  حکومت 
خراب  کار  در  دروغ  چه  و  راست 
کردن چهره ی شاه می باشد نوشته 

و منتشر شده است.
مصدق  دکتر  شایدشیفتگان         
بگویند: تروز فاطمی و تحّصن دکتر 
در  وزیری  نخست  زمان  در  مصدق 
ی  خانه  محافظت  وسپس  مجلس  
ایشان با گارد وچند دستگاه  تانک 

چنین  که  است  صادقی  گویای 
اتهاماتی به دکتر مصدق و جبهة ملی 
کننده  گمراه  نکتة  چسبد،بلی،  نمی 
ازبرای  نه  اما  جاست،  همین  در 
پژوهشگران  و  رویدادها  به  آگاهان 
این است که چون  پاسخ  بی طرف. 
و  ازیاران  تن  چند  و  مصدق  دکتر 
مشاوران و همکاران دکتر مصدق و 
هایی  وعده  ازانجام  ملی  جبهة  عضو 
که به فداییان اسالم مبنی بر اجرای 
بودندبرنیامده  داده  اسالمی  احکام 
کرده  را  شان  جان  قصد  بودند، 

بودند.
  ازآنجا که کاشانی و دکتر مصدق و 
اعضای دست اندرکار ترور رزم آرا 
نگران افشای ماجرا از سوی فداییان 
خلیل  نشدن  تبرئه  درصورت  اسالم 
تهماسبی بودند، با شتاب درجلسة۲4 
امردادماه۱۳۳۰به  روز۱۶ 
کاشانی،  اهلل  آیت  درخواست 
تبرئه  درمورد  فوریّتی  سه  طرح 
شمس  ازسوی  تهماسبی،  خلیل  ی 
به  کاشانی،  ی  نماینده  آبادی  قنات 
مجلس ارائه می شود و کریمی،سید 
حسیبی،دکتر  مهندس  جوادی، 
دکتر  جاللی،انگجی،  شایگان،ناصر 
مکی،  ُزهری،حسین  بقایی،علی 
نخستین  ملکی]  دکتر  زاده،  زیرک 
دررژیم  تهران  دانشگاه  رییس 
کتر  د ، س ّر ُمد ، سا ر پا ، ] می سال ا
وکیل  اقبال،  فلسفی،ناظرزاده، 
شاپوری،فرزانه،  پور،اخگر،میالنی، 
ذوالفقاری،  نهاوندی،ناصر  معتمد 
تقدیم  نریمان  سنجابی،و  دکتر 
مجلس می شود و رزم آرا، در جلسة 
۲4روز۱۶ امردادماه ۱۳۳۰ از سوی 
مجلس شورای ملی به اتهام اقدام بر 
علیه ملت و منافع اجتماع و قیام به 
نفع بیگانه و مهدُورالّدم  بودن واجب 
القتل شناخته می شود و تهماسبی به 
عنوان قهرمان ملی]!![ مورد عفو قرار 
می گیرد و قید قّوة قانونی قضاییّه زده 
می شود،انگار نه انگار که چنان قّوه 
ازنخست  ای که دکتر مصدق پیش 
پای  قوا  تفکیک  بر  همواره  وزیری 
می فشرد، وجود ندارد! شگفت این 
قانون  این  امضا کنندگان  بیشتر  که 
جنگل و خالف موازین حقوق انسان 
ها ازحقوق دانان واز هواداران دکتر 
مصدق و یا عضو جبهة ملی بودند که 
برقراری  و  آزادی  ُمّدعی  رهبرشان 
دموکراسی وقانونمندی بوده است!   

آنکه  بدون  نمایندگان  این         
به  آرا  رزم  قیام  و  خیانت  از  سندی 

با  ارائه دهند،  به مجلس  بیگانه  نفع 
کلی گویی وسراسر تهمت و افترابه 
انسانی که در میهن دوستی اش جای 
واجب  اورا  نیست،  تردید  کمترین 
کشتن  جای  به  که  دانستند  القتل 
داشتند  مجلس  در  که  اکثریّتی  اوبا 
می توانستند اورا با استیضاح از کار 
برکنار کنند و یا لوایح اورا تصویب 
قانون  به  متوسل  که  این  نه  نکنند، 
نعل  زدن  با  وآنگاه  شوند  جنگل 
وارونه با شایعات و تکرار شایعات به 
مصداق » تانشان ُسم اسبت ُگم کنند 
وارونه زن«وانمود  را  نعل  ترکمانا   /
ترور  کار  اندر  دست  شاه  که  کنند 
متأسفانه  که  است!  بوده  آرا  رزم 
همین  اسیر  آرانیز  رزم  دکتر  جناب 
اینکه  ویا  است  شده  شایعات 
واقفند،  آنچه که گذشت  از  احتماالً 
دکتر  پای  اگر  که  دارند  آن  امابیم 
بکشانند،  ماجرا  این  به  را  مصدق 
معبود  به  بود  خواهد  ای  لطمه 
دکترشاپوربختیارازُمریدان  ایشان 

دکترمصدق. 
کشور  تاریخ  که  این  دریغ         
و  اساس  بی  شایعات  ازاینگونه  ما 
آشفته  دارو  خدشه  بسیار  دروغین 
شده است. ک- هومان  -  ۱۲ جون 

۲۰۲۰

بقیه:  بحران آمریکا

کشور   این  قدرت  است.  ترامپ 
لطمه  به آمریکا  نیست  که  درحدی 
است   قدیمی  آمریکا   مشکل  بزند. 
استخوان الی زخم است مردم بیدارند 

و نقش دارند.
ودرپایان ، دوست گرامی جناب پاریزی   
بسبب  برونمرز  زبان   فارسی  جراید 
بحران  ویروس درتعطیلند. آزادی هنوز  
درمیدان است و تسلی بخش همه. به 
همت وارادة  بی زوال شما . شعرزیر 

وصف حال توست  دراین بحران.
کاظم ودیعی

 ای مرد

وتنها وتنهایی  تنهایی  تو  مرد  ای 
درخلق چه می جویی  ای باهمه تنها
پشت تو جز انگشت تو  انگشت نخارد
 پای تو مگر  پای تو کی گیرد همپا
این سینة بی کینه فرادست کسی نه
دریا خواهد  نمی  دیده  ترا  هجر  کز 
نفرین  مکن  وخشم  میفروز  وفروخور
 این  غیظ  که جوشیده  درون تو  هویدا

بقیه: در ام القرا...

مجلس شورای انتصابی ، دولت کارآمد 
و محبوب ، سیاستهای خارجی ونظام 
امید  به آن  ما  استاد  بانکی است که 
کلیت  در  دفاع  از  ابایی  هیچ  و  دارد 
میدانیم که   ما  البته همه  ندارد  نظام 
اگر خدای نکرده کمبودی در کلیت 
نظام دیده میشود ، چیزی جز دسیسه 
دشمن و صهیونیست و کفار نمیباشد 
این اواخر سربازان گمنام و مجذوبان 
والیی و عوامل غیبی قرارگاه حمار به 
ریاست آخوند مهدی طائب دسیسه ای 
را کشف و خنثی کردند که اگر موفق 
کائنات  و  زمان  و  زمین  وضع  میشد، 
بهم میخورد. جریان از این قرار بوده 
که گویا رییس جمهور روانپریشان و نا 
متعادل امریکا حاج آقا ترامپ یک تیم 
سه نفره را آموزش داده و به آنها ۱۲۰ 
میلیون دالر پاداش داده بود و فرستاده 
بود ایران که امام زمان را ترور کنند. 
ولی با درایت و هوشیاری مقام معظم 
اینستاگرم  با  سریع  ایشان  رهبری، 
و  دادند  اطالع  زمان  امام  توییتربه  و 
حضرت آقا بالفاصله از چاه جمکران 
بیرون آمدند و به مدت موقت سه ماه 
در یک چاهی دیگر در اطراف منطقه 
عوامل  تا  شدند  مخفی  کریم  رباط 
رژیم توانستند توطئه امریکای خبیث 
تا  تروریست  سه  آن  کنند.  خنثی  را 
فهمیدند اوضاع پس است از ترسشان 
از طرف مرز ترکیه فرار کردند که از 
از کارشان  فوری  ترامپ  آقای  طرف 
اخراج شدند. کلیت این نظام و مکتب 
فکری آن بر اساس دین و مذهب من 
درآوردی  وخرافات و موهومات است 
شده  بیچارگی  و  فالکت  باعث  که 
امت  گفتار  و  و کردار  رفتار  طبیعتأ   .
فلکزده از آن سرچشمه گرفته است 
افتاده  اسفناک  وضع  این  به  حاال  که 
است. دیگر جایی برای عقبگرد ندارد 
که گدا گشته های امتی از آن بشدت 

دفاع میکنند.
Facebook.com/Teymour Shahabi

مپندار سرمایه   را  خالیق   تحسین 
پویا سیالة   تو  عشق  تو   سرمایه   
 خلق  ازپی  نانی  چو به غوغا  بنشیند
غوغا برانگیزد   نانیت   پی  فردا    
عیسای  چلیپا کش  دوران  نه تویی تو
دم درکش  ودل برکش وبردار چلیپا
درغیر مجو  قدرت خورشیدی امکان
توانا برخویش  و  شو   توانا  ازخویش 

 

 بقیه: سنتور خان

میزد-  ودف  میگرفت  ضرب  زنش 
یکی ازدخترهایش  که حاجیه نامیده 
می شد  درزیبائی وطنازی  آفتی بود. 
اندامی  و  ونمکین  دلپسند   ای  چهره 
صوتش  داشت.  ومتناسب  کشیده 
خوش ومطبوع و اوجش رسا  وصاف 
بود. ارگ دستی  را نیز سخت خوش 
آهنگ  هم  نواخت.وسازوآوازش  می 
بود. دختر دیگرش کبرا  زیبائی  خواهر 
را نداشت ولی در رعنائی  ازاو سبق می 
بُرد. وازاین راه اورا رامشگری  آموخته 
براستی   او  زانوی  . رقص چرخ  بودند 

دیدنی بود وهواخواه بسیار داشت.
مزبور   دستة  که  شبی   دارم  بخاطر 
برده  شاه   ناصرالدین  اندرون   به  را 
برپا  غوغائی   برلیان  درتاالر  بودند  
ولی خندان   باروئی گشاده   بود. شاه 
باالی مجلس براورنگ مخصوص تکیه 
زده  بود و  بانوان حرم  با آرش های 
گوناگون  وجامه های  رنگارنگ  حلقه 
بودند.  نشسته  ِگرَدش   بر  در حلقه  
مؤمن ودختر هایش  شوری درمحفل 
افکنده  ودل از عارف وعامی  ربوده 
بودند. رقص چرخ زانوی  حاجیه، شاه 
را  فزون از اندازه  پسند افتاد  ویکصد 
سکة  زر، بوی  بخشید. آنگاه ازمؤمن 
پرسید  چگونه این رقص را  بدخترت 
امر  اگر  گفت   مؤمن  ای؟  آموخته 
فرمایند  دروسط تاالر  فضائی باز کنند   
داشت.   خواهم  عرضه  را   چگونگی 
باشارة شاه  بانوان از میان  تاالر بکنار 
رفتند وسردستة نابینا باقّد کوتاه  وجامة 
دراز وریش انبوه  رقص زانو آغاز کرد  
وقهقهة شاه  وگلرویان حرم  با آهنگ  

ساز در تاالر برلیان در آمیخت...

خود   کریم  کور-  کریم  دستة   -۲
دخترش   . نواخت  می  تاروکمانچه 
به وجیهه کمانچه می کشید   موسوم 
نامی  وزمزمة ملیحی  داشت. حسین 
، می خواند وضرب میگرفت. وصادق 
نامی، دف میزد. حسین خواننده دو پسر 
نورس داشت  که رقاصان دسته بودند. 
وبائی)۱۳۱۰  درسال  نابینا   کریم 
قمری(  درگذشت. وحسین آوازه خان 
تائب گشته  درمنابر  با دوپسرش  به 
ازپسرانش  یکی  پرداخت  مداحی 
که  شد  معروف  عبداهلل  بدرویش 
مجالس   درتمام  قبل   چندسال  تا 
ومدیحه  میشد  دعوت  سوگواری 

سرائی میکرد.
نقل از  مجله یغما سال ۱۳۳۶

بقیه:  گوناگون

فرمودند: به عقیدة من  چون الهیارصالح  
است  مصدق  دکتر  دوست  بهترین 
وسفیر ما درآمریکا می باشد بهترین 
جانشین  ایشان  الهیارصالح خواهد بود. 
زیرا بااین عمل  ما بایک تیر  دو هدف 
اینکه مورداعتمادترین   ایم. یکی  زده 
افراد آقای دکتر مصدق  را به نخست 
اینکه  دیگر  ایم،  برگزیده  وزیری 
سفیر سابق خودمان  رادرآمریکا  که 
قاعدتاً  باآمریکا  روابط نزدیکی دارد  
به نخست وزیری انتخاب نموده ایم. 
آمریکا  سیاسی  ائتالف  از  ودرنتیجه 

وانگلیس  جلو گیری کرده ایم.
آقای تهرانی گفت به مجرد اینکه این 
زدم   مصدق  دکتر  آقای  رابه  حرف 
یک مرتبه  آن آرامش قبلی راازدست 
داد وپرخاش کنان  به من گفت اکنون  
شما والهیارصالح  برای برکناری من  
باشاه همدست شده اید؟... و چندماه 
بعد  رویدادهای ۲8 مرداد  اتفاق افتاد.

-بقیه بچه های کوجه ما

ما  اگر  است.  دیروز  از  غیر  امروز   
برویم چه کسی آل جبل  را ازاجنه 

آزادخواهد کرد؟
شافعی غرولند کنان  گفت:

- بگذار اجنه تاابد  باآنان بماند!
 پس از مکثی کوتاه گفت:

- توخودت جن را به این خانه می ...
رفاعه حرف اورا قطع کرد:

-من کسی را به این خانه  نمی آورم. 
من به خانة دیگری می روم.

عبده گفت: 
- منظور  پدرت این نیست.

- اما منظورمن  این است. آن خانه 
از  صبح  ماهرروز  نیست.  دورازاینجا 

پنجره به شما دست تکان می دهیم.!
ادامه دارد.

 بقیه:  بحران آمریکا

برابری  برای   مبارزه   است.  گرفته 
مورخان  است.  شده  جهانی  نژادها 
درتصدیق  را  پرسابقه   پدیدة  این  
دارند. شاید به زودی زود ما  شاهد  
تولد جبهه  مبارزان  سفید وسیاه  علیه 

نژادگرائی ها باشیم.
آنچه اسباب آلودگی  هاست  رفتار 
پرنزاکت  خانوادة فلوید  ودیگر قربانی 

ها  که دردیگر کشورها  سرنوشتی شبیه 
فلوید  داشته اند. درآمریکا برادرفلوید 
گفت به  تظاهرات مردم مفتخرم ولی 
درفرانسه  هستم.  ها  تخریب  مخالف 
خانواده  ازسوی  نزاکت  نیزهمین 

Traore مقتول  دیده شد.  
ابعاد بحران  روبه جهانی شدن دارد. 
دنیا علیه  کمترین نشانه ها  از استعمار  
وبرده داری  وتبعیضات  گونه گون استتا 

آن ر ا برکند.
دردانشگاه آکسفورد  تظاهرات وسیعی  
صورت گرفت. وتقاضا این بود  که کلیه 
بناهائی  که به نحوی  دررابطه و نشانه  

برده داری اند  نابود شوند.
بانو نااومی کلین  پژوهشگر  انحرافات  
اقتصادما نویسد:  می  داری  سرمایه 

جنگ  در  زمین  برروی  ما  زندگی  با 
است. برنار هارکورت  استاد دانشگاه 
کلمبیا می نویسد:  باتوسل به  ارتش 
برای  شکستن تظاهرات  آمریکا  گور 
زیرا  را می کند.  آمریکا   انقالب  ضد 
انقالب آمریکا  علیه استعمار انگلیس 
وفرانسه وحتی اسپانیا  بحق بود ولی  ضد 
انقالب مرتجع و نژادپرست  موریانه وار 

آن را به مرور  صدمه زد.
روحانی صاحب  ادیگتون   د.و.  مارک 
نظر  و نافذ  کلیسای کاندرال  آمریکا  
وحتی   هیچکس  گفت:   درپاریس 
متعصب ترین  هوادار ترامپ  نمی تواند

بقیه:  محمدشاه

بست  از  میتوانست  تا  او  همچنین  
می  جلوگیری  علما  درخانة  نشستن  
آقاسی  میرزا  حاج  عمل  شدت  کرد. 
باعلمای دین  موجب شد که علما هم  
عکس العمل  شدیدی  نشان دهند. امام 
جمعه تهران  روز شهادت  امیرالمؤمنین 
درحضور حاج میرزا آقاسی، به صوفی 
جزو  هم  آقاسی  میرزا  حاج  که  ها 
آنهابود فحش های رکیک داد وگفت 
باید  تمام آنهارااز بین برد. مردم  می 
خواستند راه بیفتند وتمام صوفی هارا 
بکشند. محمدشاه قشون به مسجد شاه  
جلوگیری  مردم  تاازکشتار   فرستاد  
شود. میرزا آقاسی ازترس در دربار می 

خوابید که اورا نکشند.
شدند   متحد  باهم  علما  موقع  دراین 
وسایر علماهم از شهرستانها به تهران 
آمدند  تاعلیه  سلطنت محمد شاه  قیام 
کنند ولی محمدشاه به آنها وقعی ننهاد

و علما کاری ازپیش نبردند.

نقل از کتاب :» شیعه درتاریخ ایران« 
از دکتر سیدرضا نیازمند چاپ تهران 

۱۳8۳ صفحه ۲۲۶ ببعد

بگوید که ترامپ یک خادم کلیساست. 
هم او می نویسد که: »  ترامپ به کلیسا 
یازدهم  )لوموند  است.«  کرده  توهین 

ژوئن ۲۰۲۰( 
درمورد مسئله  برده داری  ظاهراً ملغی 
شده  وهنوز سرپا  پروفسور  کلی بورن 
میتوان  نویسد:  می  مورخ  کارسون  
داری  برده  بروقایع  خواست   پوزش 
قرن  جبران  بعدازیک  داری  برده  اما 
 ، داشتن  وتمایز   تبعیض  ناپذیراست. 
شده  فوت  وقت  اینک   داشت.  وقتی 
 Corine گزارش  )لوموند  است. 
ومی شود گفت که شعار   ,  )Lesnes
Black Lives Matter درمعنایی است  
وسیع وخطیر. آخر چگونه ممکن است   

اشتباهات  قرون  را جبران کرد.
درشرایطی این چنین،  وزیرامورخارجة 
چین  گوید)۶/۶/۲۰(   می  آمریکا  
در   آمریکا  با  چین   است  مسئول 
اختالفات است  چه ربط دارد  با میراث 
درفرهنگ  شده   عجین  داری  برده 

آمریکا؟!
دیریازود  مسئله  ومسایل  مربوط به 
گسترش  پایگاه های نظامی  آمریکا 
ودخالت ها  واشغال ها مطرح خواهدشد.

ترامپ  دربرابر کوهی از  استخوان مانده 
در  زخمهای  اجتماعی وسیاسی  که با  
برجام وکره شمالی  واسرائیل وافغانستان  
شروع شد وهیچکدام  به راه حل نرسید  
قرار خواهد گرفت. وی در هرفرصت 
دست خودرا  دراز کرد  تادست  زخم 
دست  کسی  اما  بفشارد  هارا  خورده 
اورا نفشرد. حتی دست اورا پس زدند. 
آمریکای  گفت   بسیارباید  باتأسف 
امروزی  اعتباردیروزی خودرالطمه زده 
است. آمریکا  بسبب قدرت  سالمی که 
وابداعات  کار  درنهادخودداردازباب 
وابتکارات واختراعات برمشکل امروزی  
البته  بهای گزافی  خود غلبه می کند 
بر  تماماً  مسئله  پرداخت.  خواهد  هم 
میگردد به شخص رئیس جمهور. اینکه 
محبوبیت آقای ترامپ  کاهش یابد  یا 
نیابد مسئله نیست. جامعه ونظام  وقانون 
آمریکا  چاره سازند. اما  به بعضی آتش 
بهتراست.  ندهیم  گوش  هم  افروزان  
ازجمله اینکه بگویند آمریکا درمعرض 
تبلیغات روسیه وچین وایران است. این 
نظرات درست نیست. اما به باور مردم  
تجاری   رقیب  چین  رود.  می  ودولت 
آمریکاستاما باهم در معامالتندروسیه 
درانتخابات  رئیس جمهور فعلی به مدد 
شیطنتها  ترامپ  آقای  صمیمی   یاران 
اما ایران  کردو ماتیس همه را لو داد. 

کتک خورده وبحران زده  سیاست 
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stands in stark contrast to 
its centuries-long inclusive 
approach toward white 
Europeans fleeing famine, 
poverty, and violence. 

There is also the issue of 
U.S. foreign policy violence, 
centrally relevant to 
Iranians. The United States 
military currently occupies 
Somalia, Libya, Yemen, 
Syria, Iraq, Afghanistan, and 
Pakistan, regularly killing 
civilians, treating them as 
collateral damage. Consider 
the case of the illegal 2003 
American invasion and 
occupation of Iraq, which 
U.S. oil companies continue 
to profit from. According 
to Brown University’s Cost 
of War Project, at least 
268,000 people died from 
the American occupation 
of Iraq, including at least 
182,000 Iraqi civilians. Like 
police murders, these deaths 
are analogous to 21st century 
lynching, a historically 
white nation terrorizing 
and ending the lives of 
Black and Brown people 
without any meaningful 
sense of accountability. 
In the case of Yemen, the 
U.S. military continues to 
support the Saudi dictator’s 
proxy war with Iran there, 
which brutalizes Yeminis. 
In August 2018, a U.S. 
bomb murdered 40 children 
in a Yemeni school bus. 

As Iranians, we are all too 
aware of the destructive 
impact of racialized U.S. 
foreign policy. After a 
history of monarchy and 
dictatorship, Iranians began 
reaching secular democracy 
in the twentieth century, 
culminating in the prime 
ministership of Mohammad 
Mosaddegh in 1951. To 
promote Iranian economic 
prosperity and autonomy, 
Mosaddegh’s government 
nationalized the Anglo-

Persian Oil Company, which 
had hoarded oil profits 
in the hands of British 
investors. As a result, 
British intelligence and the 
U.S. CIA co-sponsored a 
coup d’etat of Mossadegh’s 
democracy in 1953, giving 
Mohammad Reza Pahlavi 
Shah totalitarian control over 
Iran. These two powerful, 
historically white nations 
seized executive authority 
over the destinies of the 
Black and Brown Iranian 
people, parallel to the way 
police, prisons, and ICE all-
too-often determine Black 
and Brown people’s fates. 

Today, Iranians face 
oppression at the hands 
of two governments, the 
Islamic Republic and 
the U.S., with the latter 
collectively punishing 
Iranians for the actions of 
the former. U.S. sanctions 
continue to devalue the 
rial and raise Iran’s cost of 
living, starving the Iranian 
poor and working-class. In 
November 2019, Iranians 
took to the streets to protest 
inflation, leading to the 
Islamic Republic’s brutal 
massacre of at least 180 
protestors. Sadly, Iranians 
are all too familiar with 
state violence, being under 
the control of a government 
which disrespects human 
rights and disregards the 
value of human life. In 
addition to sanctions, there 
is ongoing threat of war 
between the U.S. and Iran, 
especially given the January 
2020 U.S. drone killing of 
Islamic Republic General 
Qasem Soleimani. While 
those of us who are not 
Black do not experience the 
full force of anti-Blackness, 
Iranians are intimately aware 
of what it means for our 
lives to be at the mercy of an 
overreaching government’s 
power, both in the context 

of the Islamic Republic and 
the U.S. Given Trump’s 
recent travel ban on Iranians 
and longstanding barriers 
toward Iranian emigration, it 
can be said that the borders 
of Iran function as prison, 
entrapping people who 
want to leave Iran to remain 
under the control of the 
Islamic Republic, denying 
them the human right to 
freedom of movement, to 
life, liberty, and the pursuit 
of happiness. Perhaps this 
mirrors mass incarceration 
of Black and Brown people 
in the United States. 
As Dr. Martin Luther King, 
Jr. wisely posited in his 

Letter from Birmingham 
Jail, “In a real sense all life 
is inter-related. All [humans] 
are caught in an inescapable 
network of mutuality, tied 
in a single garment of 
destiny. Whatever affects 
one directly, affects all 
indirectly. I can never be 
what I ought to be until 
you are what you ought to 
be, and you can never be 
what you ought to be until 
I am what I ought to be.” 
Let us stand with our Black 
siblings and fellow siblings 
of color facing state violence 
and build solidarity across 
communities, for all of our 
liberations are intertwined.

U.S. appeals court orders 
dismissal of criminal case 

against Michael Flynn
WASHINGTON (Reuters) - A U.S. appeals court on 
Wednesday June 24,2020 directed a federal judge to drop 
a criminal case against President Donald Trump's former 
national security adviser Michael Flynn for lying to the 
FBI, handing a victory to the Justice Department and 
effectively ending the politically charged case.In a split 
decision, a three-judge panel of the U.S. Court of Appeals 
for the District of Columbia Circuit ruled in favor of Flynn 
and the Trump administration in preventing U.S. District 
Judge Emmet Sullivan from exercising his discretion on 
whether to grant the department's motion to clear Flynn, 
who twice pleaded guilty.
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The recent police murder 
of George Floyd has led 
communities across the 
United States and the planet 
to contend with questions of 
institutional anti-Blackness 
and state violence. For 8 
minutes and 46 seconds, a 
Minneapolis police officer 
pressed his knee against 
Floyd’s neck, ruthlessly 
ignoring Floyd’s insistence 
that he could not breathe, 
leading to his heartbreaking 
death. How do we make sense 
of the law enforcement arm 
of United States, a country 
that proclaims liberty and 
justice for all, gratuitously 
ending precious Black life 
in broad daylight? George 
Floyd caught the global 
spotlight, but police killing 
is a devastatingly common 
feature of American life, 
including the recent killing 
of Breonna Taylor, a 26-year-
old Black woman EMT who 
died this past March when 
police officers barged into 
her Louisville apartment 
under the false impression 
that a suspect of a drug 
crime kept drugs or money 
at her home, shooting more 
than 20 rounds of bullets 
that fatally struck Taylor 
eight times. According to 
MappingPoliceViolence org, 
in 2019 alone, U.S. police 
killed 1,098 people, with 
Black people constituting 
24% of deaths despite 
being only 13% of the 
overall population. What 
must we do to put a halt 
to police brutality once 

and for all? What would 
a system of public safety 
and accountability that 
serves everyone look like? 

Importantly, police brutality 
is one component of a 
broader picture of U.S. 
state violence, frequently 
animated by white 
supremacy. There is the 
closely interconnected jail 
and prison system, which 
currently incarcerates about 

2.3 million people, more than 
any other nation, including 
China, whose overall 
population is more than four 
times greater than that of the 
United States. This includes 
over 555,000 people who 
have not been convicted of 
a crime—people who are 
legally innocent awaiting 

trial—most of whom remain 
in jail due to an inability 
to afford exorbitant bail 
costs. In other words, 
hundreds of thousands of 
people are incarcerated in 
U.S. jails simply as a result 
of their socioeconomic 
status. Crucially, the 
incarcerated population is 
disproportionately Black 
and Brown. The national 
incarceration rate for Black 
people is 5.12 times greater 

than that of white people. 
For indigenous people, it is 
2.87 times greater, and for 
Latinx people it is 1.85 times 
greater. Mass incarceration 
wreaks havoc on Black 
and Brown communities, 
separating families, leaving 
children without parents, 
inflicting intergenerational 

harm. Given the harsh, 
punitive (as opposed to 
restorative) approach of 
the U.S. criminal justice 
system, incarceration 
traumatizes inmates, 
decreasing their ability to 
reintegrate into society upon 
release. Moreover, formerly 
incarcerated people face 
major barriers toward 
housing and employment and 
often lose their voting rights. 

In addition to domestic state 
violence, the U.S. engages 
in a violent migration policy. 
In 2019, Immigration and 
Customs Enforcement 
deported more than 267,000 
people from the U.S., many 
of whom were seeking refuge 
from urgent conditions such 
as gang violence in their 
home countries but did not 
qualify for asylum by current 
legal standards. In addition 
to separating families, often 
keeping undocumented 
parents from their citizen 
children, deportations 
frequently lead to death 
when migrants flee gangs, as 
gangs engage in retaliatory 
killings to intimidate other 
people from emigrating 
from their home countries. 
According to Human Rights 
Watch, at least 138 people 
deported to El Salvador 
from 2013 to 2019 were 
murdered, and at least 70 
were sexually assaulted, 
extorted, or tortured. The 
U.S.’s policy of exclusion 
toward Black and Brown 
Latin American migrants 

opinion

Non-Black Iranians must see 
themselves in George Floyd 

 
By: Daniel Hamidi
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June 26, 2020
Ardeshir Zahedi 
On numerous occasions, 
I have spoken and written 
about the history of relations 
between Iran and the United 
States of America. I was 
asked by the Iran Program 
at the Middle East Institute 
to elaborate on ties between 
the two countries before 
the Iranian Revolution of 
1979 — to recall the mutual 
benefits that both countries 
enjoyed and envision how 
to start a new chapter of 
hope and reconciliation. It 
is indeed time to end the 41 
years of futile hostilities. I 
want to start by saying that 
in the first decades of our 
relations, which go back 
some 163 years ago, the 
Americans did plenty to 
help my beloved country, 
Iran. We can never forget 
the services of people 
like Howard Baskerville, 
Morgan Shuster, Arthur 
Millspaugh, Arthur Upham 
Pope, and Richard Frye, 
and what they did for 
Iran’s territorial integrity, 
political stability, economic 
progress, the provision 
of health and education, 
or simply introducing the 
ancient Iranian civilization 
to the public in the West. 
This is not undue adulation 
but rather acceptance of 
the historical reality. Nor 
can we, as Iranians, forget 
the courageous help of 
President Harry Truman 

in the Azerbaijan crisis of 
1946, when Washington 
stood with Iran against 
Soviet aggression, or 
President Richard Nixon’s 
doctrine of unconditionally 
supporting Iran’s efforts 
to establish peace and 
security in the Persian Gulf 
and eventually the entire 
Middle East. Thousands of 
Iranian youth and many of 
the leaders of our society 
had their higher education at 
American universities. I was 
one of the first ones and had 
four of the best years of my 
life at Utah State University. 
The warm reception, 
hospitality, and care of the 
university authorities like 
President Franklin Harris 
made me feel at home. As 
with other compatriots, I 
had the pleasure of meeting 
many Americans, all 
friendly and kind to Iranian 
students. Through such 
people-to-people exchanges, 
the American people too 
began to discover the 

richness of Iran’s history, 
the wealth of our culture, 
and our contributions to 
human civilization. A 
growing partnership In 
1960, I returned to 
America as ambassador, 
when Pres ident  Dwight 
Eisenhower was in the 
White House. I got to know 
politicians and personalities 
from both the Republican 
and Democratic parties and 
became friends with many 
of them. The second time 
I returned to Washington 
as ambassador, from 1973 
to 1979, I already had 
considerable experience and 
many acquaintances and 
friends in the United States. 
The relations between the 
two countries continued 
to develop and we became 
inseparable partners in many 
fields. Our economic and 
cultural relations boomed 
and our mutual efforts for 
peace prospered. The volume 
of our trade multiplied and 
we generously invested in 

each other’s countries. Tens 
of thousands of Iranians 
were living in the U.S., while 
more than 50,000 Americans 
were living and working 
in Iran. The United States 
continued to provide us with 
technology and know-how in 
areas like health, education, 
t e l e c o m m u n i c a t i o n s , 
defense, and cybernetics. 
We helped America, through 
our collaboration for peace 
and security in the region, in 
reconciling the United States 
and Pakistan or in President 
Nixon’s rapprochement with 
China. We both needed each 
other’s help for peace and 
progress and our relations 
were based on mutual 
trust and constructive 
cooperation. Iran actively 
contributed to American 
projects and the free 
world through regional 
organizations such  as the
 Central Treaty Organization 
(CENTO) and Regional 
Cooperation for 
Development (RCD), and 
it supported movements 
to curb communism in the 
region. We guaranteed the 
security of oil traffic through 
the Strait of Hormuz that 
was so vital to the West.
Then came the Iranian 
Revolution, which led to a 
period of mutual suspicion. 
The real intentions of the 
revolutionaries and the 
role of American envoys 

to Neauphle-le-Chateau 
and Ayatollah Ruhollah 
Khomeini’s entourage 
remained obscure. Lack 
of transparency and 
understanding or even 
experience soon led to 
hostilities that in my view 
were not inevitable. The 
mistake of Khomeini in 
supporting the unfortunate 
episode of hostage taking 
at the American Embassy 
is something the Americans 
have found difficult to forget 
or forgive. Iranians too 
still remember examples 
of American arrogance, 
interference in our domestic 
affairs, and indifference 
to our religious and social 
values. We need a new 
approach To save the world 
from the present chaotic and 
perilous situation, we need a 
new approach to diplomacy 
and international relations, 
an approach which is based 
upon sincerity, mutual 
respect, and people-to-
people contact. I have said 
it again and again — the age 
of colonialism and gunboat 
diplomacy is over. There is 
no diplomatic problem that 
human contact, dialogue, 
and goodwill cannot solve, 
and I speak here from 
decades of experience in 
the field. When the first 
international hostage crisis 
unfolded in Washington, 
D.C. in March 1977 — 
during the so-called “Hanafi 
siege” — when the B’nai 
B’rith Jewish cultural center 
was occupied by terrorists, I 
immediately volunteered to 
help and proposed to enter 
into direct dialogue with the 
hostage takers. It was a great 
risk to my life, but after three 
days and nights of talking 
and reasoning, the radicals 

calmed down, listened to 
the voice of our hearts, and 
the hostages were released. 
183 innocent lives were 
saved and Washington 
started to breathe again. Of 
the people saved, 149 
were Jewish Americans 
and the rest of came from 
various backgrounds. All 
that mattered was that 
we saved every single 
hostage regardless of race, 
religion, or anything else.
The 2015 U.S.-Iran nuclear 
agreement, even though the 
Trump administration opted 
to leave it, still showed that 
diplomacy can triumph. 
People-to-people contact 
and a willingness to resolve 
differences in the interest 
of peace must take priority. 
There is no reason for Iran 
and the United States not 
to return to the good old 
days and seek to leave a 
better world behind for 
the sake of all our children  
not a world of division 
and mistrust, but one of 
affection and understanding.
Iran and America still need 
each other  As all of these 
examples show, Iran and 
America needed and still 
need each other, and it is in 
their interest to pursue a new 
and constructive approach in 
their relations. The people 
of the two countries like 

each other and sincerely 
want this to happen. It is the 
governments that need to 
be ready to make sacrifices, 
to show goodwill, remove 
artificial barriers, and prove 
their sincerity and desire 
to reconcile in the interest 
of peace, prosperity, and 
progress, for the benefit 
of both current and future 
generations.If there have 
been mistakes, and I believe 
there were many and from 
both sides, let us remember 
these words of wisdom 
in an Iranian proverb that 
could also be traced in all 
great religions of the world: 
“Nothing is so easy as 
revenge, and nothing is so 
grand as forgiveness.”God 
bless the noble people of 
both Iran and the United 
States of America

.Ardeshir Zahedi  is a former 
Iranian senior diplomat who 
served as the country’s foreign 
minister (1966-1971(. Zahedi 
also served as ambassador to 
the United States from 1960 
to 1962 and again from 1973 
to 1979. He was also Iran’s 
ambassador to the United 
Kingdom from 1962 to 1966. 
He lives in Switzerland. The 
views expressed in this piece 
are his own.

An Open letter to the noble people of Iran and America published in the Journal 
of MIDDLE EAST INSTITUTE.

in the first decades of our relations,with USA, which 
go back some 163 years ago, the Americans did plenty 
to help my beloved country, Iran.
when the B’nai B’rith Jewish cultural center was occupied by terrorists, 
I immediately volunteered to help and proposed to enter into direct 
dialogue with the hostage takers.

From left:H.E..Kissinger,HIM Shahanshah Aryamehr,H.E.Zahedi

From left: HIM.Shahanshah Aryamehr, President Nixon,
H.E.Zahedi,H.E.Amir Aslan Afshar

Book Review from page 5

Tom Brokaw adds:” So 
I come to the end of this 
odyssey with  the same 
question that is asked at the 
entrance to his library: “who 
was Richard Nixon?”
He had so many identities.
Brilliant but insecure.
Physically qwkward but able 
to manage the choreography 
of a very public figure for 
more than half a century.A 
global visionary with 
myopia about his own 
shortcomings.”
Mr. Brokaw express his 
taught about President 
Nixon:”He was neither the 
first occupant of the Oval 
Office with comlex personal 
qualities nor the last.”
Mr.Brokaw has tried to 
be honest with Watergate 
scandal, while He is a big 
time liberal democrat.
Remembring Watergate 
Scandal  is very sad for 
Republicans, Because Nixon 
could easily be re-elected 
and he could easily have 
been re-elected without 
having to fall into the trap of 
the Scandal.
The Brokaw’s book “The 
Fall of Richard Nixon”  says 
everything about  Watergate
and on many pages you can 
find  many good words about 
President Richard Nixon. As 
we Iranians have witnessed, 
Nixon, never forgot his 
friend Mohammad Reza 
Shah Pahlavi and attended 
the funeral of The Shah in 
Egypt, and accompanied by 
Sadat for miles on the very 
hot streets of Egypt to pay 
his respects to the late Shah 
of Iran.
The book has 230 pages 
and you can obtain it from 
Amazon.

Mr.Brokaw was the White 
House  correspondent 
for NBC News during 
Watergate.
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the monuments of Bamiyan. 
Magnificent Buddhas were 
destroyed in 2001 by the 
Taliban in an act of brutality, 
using cultural artifacts as 
pawns to eviscerate an ‘other’ 
culture than that of their 
own. Among other things, 
the Rome Statute was put 
in place precisely to protect 
from such eventualities. 
Trump’s prejudicial pattern 
of destruction is perhaps even 
more sinister because it is 
inflicted without pause. Some 
have misperceived Trump’s 
thuggish mockery of Greta 
Thunberg—an enlightened 
embodiment of the next 
generation—as an assault on 
an individual. Indeed, it was, 
but it was also a concurrent 
assault on the collective: on 
civil society, on a cultural 
heritage, on critical discourse, 
and in the age of Thunberg, 
on the global environment. 
Within this context, it is 
virtually implausible to make 
a case for the protection of 
cultural heritage without 
reinforcing the very 
foundations on which they 
rely: A global environment 
that is sustainable, and a faith 
in governance and policies of 
stewardship that can uphold 
it.The individual and the 
collective take on a different 
resonance in the context of 
Trump as a person and the 
system of governance that 
supports him. It is completely 
understandable that an 
individual may not be able 
to comprehend the basic 
tenets of fairness, decency or 
democracy; less digestible is 
witnessing an entire political 
party that shuts its eyes to a 
pattern of behavior that has 
demonstrated itself to be no 
accident. There may be no 
larger strategy to this 

president’s actions, but there 
is nothing unpremeditated: 
Trump behaves the way 
he does by design. More 
alarmingly, an entire 
Republican party behind him, 
composed of hundreds of 
individual leaders, support 
his illegal actions, whether 
in enunciated defense or 
silence. Without a restoration 
of democracy, in the way in 
which this country’s founders 
had imagined, it is hard to 
conceive how its politicians 
can advance collective 
agendas that transcend the 
terms of party lines, and 
moreover world politics, 
whose relevance to the United 
States should be heeded.The 
Iranian Revolution occurred 
in 1979, and its current regime 
is well-aware of its statute of 
limitations; with a population 
of 81 million people –that is, 
43 million more than the time 
of the revolution—the Iranian 
government understands 
that its youthful majority can 
only thrive with a completely 
different interaction with the 
international sphere. Despite 
its acrimony with the West, 
the achievements of the 

nuclear deal set in place with 
the former U.S. administration 
demonstrated wisdom from 
both the East and the West. 
Gain can only come from good 
communication, collaboration 
and an appeal to an expanded 
discursive field. Here, I 
would argue, the nuclear deal 
(JCPOA) was not actually the 
only target, but the means to 
develop a discussion that could 
be temporally transported 
to future administrations: 
effectively to build better 
collaborations over time.
Ironically, the Mullahs clearly 
understood the impending 
dangers of obsolescence; in 
order to survive, they could 
no longer isolate themselves 
from the world. The current 
isolationist doctrine of the 
United States has not only 
alienated its conventional 
adversaries; recklessly, but 
it has also distanced itself 
from the very allies that hold 
their connection to America 
so dear. For America to 
remain relevant to these 
audiences, the first step will 
be to recognize the all-
important inter-relationship 
between global phenomena 

that sees no borders. Whether 
considering climate change, 
economic equity, fair trade 
policies, or the mutual 
respect of other’s heritage, 
an integrated view of world 
interests might be the only 
way for securing American 
priorities in a meaningful 
way. The monuments that 
populate seemingly remote 
regions of the world are not 
the ‘other’ of America; they 
are its foundation, its source, 
and its reference, and once 
we recognize America’s 
diversity again, we can also 
re-enter the global dialogue. 
An understanding of shared 
governance may also be the 
only path towards a strategic 
plan for survival: there is 
no America once the global 
sphere is compromised beyond 
repair. The disengagement of 
these relationships can only 
help to obscure the many 
causalities that have given 
rise to the dire state of affairs 
today.

Tehrani is Dean of the Irwin S. 
Chanin School of Architecture 
at The Cooper Union.
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Tom Brokaw who is author 
of The Greatest Generation 
and The lucky life Interupted,  
now writes about The 
Fall of Richard Nixon and 
remembers Watergate.
On August  9, 1974 at 11:35 
AM  President Richard 
Nixon addressed his letter of  
resignation, to the  Secretary 
of State ,The Honorable 
Henry A. Kissinger,in 
accordance  with the law of 
presidential succession, first 
passed in 1792. nixon wrote:

Dear Mr. Secretary:
I Hereby resign the Office 
of President of the United 
States.
Sincerely, Richard Nixon

jan meacham, Pulitzer prize 
winning and author  of” The 
Soul of America”
writes:” A divided nation, 
A deeply controversial 
president. Powerful 
passions. No, it’s not what 
you’re thinking, but Tom 
Brokaw knows that past 
can be prologue, and he’s 
given  us an absorbing 
and illuminating firsthand 
account of how Richard 
Nixon  fell from power. 
Part history, part memoir, 
Brokaw’s book  reminds 
us of  the importance of 
journalism, the significance 
of  facts, and the inherent 
complexity of power in 
America.”
The chapter 9 of the book 
has something about our 
country,Iran. Brokaw writes:
“ Despite the Saturday night 
massacre, the war in the 
Middle East, the resignation 

of Vice President Agnew, 
the special prosec utor’s 
demands for the tapes, and 
jockeying among the White 
House, the House, and the 
Senate, the Washington 
social merry-go-around did 
not stop.
One of the fixtures on the 
Washington social scene 
was Ardeshir Zahedi, the 

IOranian ambassador to the 
United  States, a debonair 
bachelor closely connected 
to the shah of Iran. Zahedi 
had  an unusual background: 
he  was  an Iranian  aristocrat 
with down-home American 
experience.A graduate of 
Utah State University’s 
College of Agriculture, 
he had a degree in animal 
science.
But  as the Iranian 
ambassador,he was all 
silk and black tie, a genial 
if flamboyant host of 
parties where he connected 
glittering Hollywood 
stars with titans of Cpitol 
Hill. At one reception, he 
introduced Liza Minnellito 
Elliot Richardson, and the 
actress Julie Newmartook 
turns dancing with Deputy 
Secretary of State Ken Rush 

and New York senator Jacob 
Javits...”
Brokaw adds:
“ One of  my favorite new 
acquaintancesin Washington 
was Jessica Hobby Catto, a 
Texas newspaper newspaper 
heiress and dedicated 
environmentalist with an  
engaging sense of humor. 
Her husband,Henry,... filled 

a range of important foreign  
policy posts, including 

ambassador to Great 
Britain and El Salvador and 
director of the United States 
Information Agency.”
“... When Jesica heard about 
the caviar deliveries, she 
made a point, at Ardeshir’s 
next party, of letting 
theambassador know she 
adored caviar.
As  she told me later,the next 
morning when the Iranian 
embassy limousine showed 
up at their home, she popped 
the delivered package into 
the refrigerator.”
At the end of this chapter 
Tom Brokaw concludes that 
at night:
“ Jessica unwrapped the 
precious package- and broke 
out laughing.
It was a paperweeight the 
Shah’s portrait inside. To her 
credit, Jessica told that story 
everywhere. 
to be continued on page 7

Book Review

The Fall of Richard Nixon
By: Tom Brokaw

The Ka›beh Zatosht or Cube of Zoroaster and Naghshe Rostam inMarvdasht,Iran(DiegoDelsoWikimedia(

Iranian Ambassador Ardeshir Zahedi with Elizabeth Taylor
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aqueduct, an infrastructural 
system designed for arid 
climates –allowing provisions 
for agriculture, bathing, 
drinking water, and human 
survival. In turn, the urban 
promenade that binds Naqshe 
Jahan Square, the Bazaar, and 
the Si-o-se-pol Bridge on the 
Khaju River in Isfahan forms 
one of the most significant 
examples of urban design 
known to the discipline.
The housing fabric of Kashan 
and their contained landscapes, 
“Hayats” and “Baghs”, are 
the basis for some of the 
early doctrines of landscape 
architecture. The wind-
catching “Badgir” towers of 
the Yazd houses are some 
of the earliest examples of 
sustainable cooling strategies 
of this region’s architecture. 
Of course, beyond public 
monuments like the well-
known Shah and Sheikh 
Lotfollah Mosques, there 
are many other classic icons, 
like the Soltanieh Mosque, 
whose double-shell dome is 
one of the most innovative 
engineering feats of its time, 
built some one hundred years 
prior to Brunelleschi’s in 
Florence. Some of the earlier 
passages of the region’s 
heritage go back to Antiquities, 
and Pasargad, Persepolis, 
and the cube of Zoroaster 
take us back to a time when 
Persia’s international relations 
formed a completely different 
dynamic with Greece. Of that 
era, the Cyrus Cylinder, dating 
back to the 6th century B.C. 
remains maybe one of the 
earliest artifacts to document 
the idea of a unified state 
under higher governance with 
a direct appeal to human rights 
as part of its contribution 
to humanity. Thus, while 
examining the current political 

predicaments of our moment, 
it is important to look at this 
culture’s history, with over 
3000 years of documented 
heritage, to establish how the 
diversity of its people come 
to contribute to the legacy of 
world culture, and indeed, part 
of its living history.
While few will challenge 
American generosity in the 
Second World War and its 
seminal role in building 
an alliance that addressed 
war crimes that defined 
the 20th Century, the White 
House’s self-entitlement 
today is a means to escape 
the very standards of law 
and democracy that stoke 
our national pride and the 
civil values foundational to 
American society. Ironically, 
this sense of entitlement is 
also foundational to what 
has allowed the Trump 
administration to relieve itself 
of accountability for other 
questionable actions over the 
past three years—a factor that 
prior generations of American 
leaders could neither have 
calculated nor fathomed. 
Sadly, this administration’s 
hubris is now part of this 
nation’s ethos; reversing it will 
be a task to reckon with in the 
coming years, if not decades, 
and it will fall on the collective 
shoulders of the entire nation 
to address.

As we ponder the American 
omnipresence in the Middle 
East, Australia burns with 
a vengeance, a disaster 
seemingly unrelated to Iran 
in both cause and effect. And 
while it burns, the country’s 
Prime Minister returns from 
a family vacation in Hawaii, 
only after being compelled by 
mounting political pressure, 
too little too late. With all the 
scientific evidence behind the 
sources of global warming 
and its impact on climate 
change, Prime Minister 
Morrison remains unswerving 
in his commitment to the 
investments of fossil fuels, 
coal and the many policies 
his party holds dear in its 
commitment to profit. In this 
sense, Morrison follows a 
path no different than that of 
his American cohorts, whose 
military presence in Iran, Iraq, 
Kuwait, Saudi Arabia, among 
other places in the Middle East 
has defined American foreign 
policy for decades. Beyond 
the social, economic, and 
cultural upheaval, industry-
first policies have produced the 
injustice of climate inequity, 
the very phenomenon that 
stands to compromise not so 
much humanity (although 
it will) but the ecosystems, 
flora, and fauna that do not 
have the legal instruments 
to protect themselves. Thus, 
the American immunity to 
the World Court is no small 
issue, because the scale of 
its ramifications can only be 
measured in relation to global 
forces, not merely national 
ones. It will only be a matter of 
time when the balance of world 
economies in Asia take a turn 
towards other super-powers 
whose might will define 
America’s position in the 
future world order. However, 

the imposition of their reign 
may not be paired with 
the promise of democracy, 
equity, or a civil society; it is 
at that junction when we, as 
Americans, will regret to have 
abandoned the very values for 
which we would want to be 
known today and for history 
to have recorded for the future. 
By absolving ourselves of 
international responsibilities 
in the World Court today, the 
US guarantees precedence 
for others to do the same in 
the future. Moreover, the 
current U.S. administration’s 
abandonment of collaborative 
dialogue with the United 
Nations, UNESCO, The 
Paris Accord and other world 
bodies only exacerbates 
the possibilities of other 
rogue states, whose strategic 
interests in the future might be 
to establish their primacy over 
the greater good of a global 
community.
Trump’s disregard for 
democratic institutions, 
collective processes, and 
legal frameworks is only 
radicalized by his penchant to 
isolate individuals or smaller 
interest groups as a basis for 
assault. His current bombast 
on Iran is no different from 
what we have witnessed him 
unleash on African Americans, 
women, Mexican immigrants, 
the LBGTQ community, and 
many others whose diverse 
backgrounds, belief systems 
and ways of life differ from 
his own. Within this context, 
the destruction of cultural 
heritage sites can only be 
interpreted as a targeted attack 
on the very significance of 
cultural diversity, and the role 
that monuments play in the 
representation of a people.I 
am reminded of the vacuous 
niches that once held

inside of a qanat
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In a manner befitting of 
the current American 
presidency, Donald Trump’s 
casual tweet “….we 
have targeted 52 Iranian 
sites (representing the 52 
American hostages taken 
by Iran many years ago), 
some at a very high level 
& important to Iran & the 
Iranian culture, and those 
targets, and Iran itself, WILL 
BE HIT VERY FAST AND 
VERY HARD. The USA 
wants no more threats!” ... 
In fact, the president’s 
threat does not merit further 
comment beyond what has 
been articulated widely in 
the press: to destroy cultural 
sites would be an illegal 
act, and moreover a war 
crime. Trump’s threat has 
already been  retracted 
by the Pentagon in what 
is, by now, a common 
pattern of contradictory 
communications so endemic 
of this administration.
The fifty-two target sites 
in Iran are claimed to be 
symbolically linked to the 
fifty-two American citizens 
that Iran held hostage in 
1979, as if those individuals 
asked for retribution after 
forty years. For those of us 
who remember the hostage 
crisis and the 444 days of 
suffering it created, the 
trauma was real and the

 political implications have 
remained intact for over 
forty years. But for those 
who remember a generation 
prior, we are reminded of the 
infamous 1953 American 
intervention in Iran that 
sowed the seeds of systematic 
mistrust, when a U.S. 
administration participated 
in a coup that overthrew 
a democratically elected 
Mossadegh to reinstate the 
Shah’s dictatorship that 
would guarantee American 
access to oil. Indeed, the 
Iranian Revolution may 
have crested in 1979, but 
its roots can be linked to 
an earlier upheaval where 
the American involvement 
cannot be understated. As 
the White House scrambles 
to justify recent actions, we 
are wise to recall that the 
direct U.S. involvement and 
complicity in the creation 
and destruction of nations is 
not restricted to the Iranian 
experience. Iraq is now 
reliving its own trauma, the 
result of rogue American 
judgment and the coercion of 
a prior U.S. administration, 
whose facts were not only 
flawed but intentions clearly 
motivated by an a priori 
decision to occupy a foreign 
land without any appeal to 
the truth.
The more significant question 
that underlies this premise is 
to what degree the United 

States can be held accountable 
in the International Court of 
Justice in the Hague for its 
crimes. The United States is 
not a State Party to the Rome 

Statute which founded the 
International Criminal Court. 
By refusing to participate, the 
U.S. also sees itself as exempt 
from the international system 
that attempts to bring to justice 
the perpetrators of war crimes, 
crimes against humanity, and 
genocide, when national courts 
are unable or unwilling to do 
so. Insofar as the destruction 
of cultural sites continues to 
fall under these protective 
measures of the World Court, 
then the aim of this piece is 
also to demonstrate a broader 
link between cultural heritage, 
foreign policy, and a system of 
governance on which we can 
rely for checks and balances, 
both national and international. 
Though not visible at first 
sight, the environmental 
policies that drive foreign 
affairs is also at the center 
of this narrative, making 
important links between the 
American way of life and its 
reliance of fossil fuels, the 

very factor that is coming 
to challenge how we view 
the environment, whether in 
cultural or ecological terms.
A rudimentary scan through 
the various heritage sites in 
Iran unearths a wide variety of 
cultural significance, protected 
by both World and National 
Heritage registers, identifying 
the very diversity of this

region’s history. Indeed, 
even if the current regime’s 
theocracy has only enjoyed 
about forty years of leadership, 
Iran is composed of many 
people, tribes, and religions 
including Zoroastrians, 
Christians, Jewish, Bahai, 
and of course Muslims, 
both Sunni and Shiite. The 
country’s cities are known for 
the many contributions they 
have made to art, science, 
and architecture, as made 
apparent through works of 
infrastructure, urbanism, 
landscape, architecture, 
sustainability, and building 
technologies. The “Qanat” of 
Gonabad is estimated to be 
2700 years old and an early 
invention of an underground 
aqueduct, an infrastructural 
system designed for arid 
climates –allowing provisions 
for agriculture, bathing, 
drinking water, and human 
survival. In turn, the urban 
promenade that binds Naqshe 

Cultural SiteS under  attaCk in  the 
age  Of unaCCOuntability

                     By: Prof.Nader Tehrani

Naghshe Jahan Sq. in Isfahan, Iran(Amirpashaei,Wikimedia(
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