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 میخوانید

اول مهر ماه برای ما ایرانی ها یادآور روزهای 
جااز  همه  که  روزهایی  است.  کودکی  خوش 
بوی کتاب ُپر می شد.اگر بعنوان شاگرد کالس 
اول  به مدرسه می رفتیم دلمان سرشار از شوق  
آموختن بود. واگر تجربة مدرسه رفتن را داشتیم   
هیجان دیدار دوبارة همکالسی ها، اول مهرماه 

را برای ما دوست داشتنی و خواستنی می کرد.
سراغ  آموختیم  می  را  ونوشتن  خواندن  وقتی 
نشریاتی می رفتیم که  پدر در کنار تشکچة  خود 
ای  چنددقیقه  خواِب  از  قبل  و  گذاشت  می 
بعدازظهر، آنهارا مطالعه می کرد. گاهی پدر به 
عمد  نشریاتی که درآن  تصویری از شاه را چاپ 
می کردند در دید ما قرار می داد  تا آن هارا نگاه 
کنیم و بخوانیم. آن زمان نمی دانستیم که او بااین 
کار می خواهد  وظیفه ملی خودرا انجام دهد و 
نهال شاه دوستی ، که وطن پرستی را به دنبال 
وآن  بنشاند...  ما  واندیشة  باور  باغچة  در  داشت 
نهال امروز به درختی  تنومند بََدل شده است که  
همة ریشه و شاخه هایش ، ُپربار از عشق به میهن 
قهرمانانی که  است.  ملی  قهرمانان  از  ستایش  و 
برای  آزادی و آسایش ما مردم  تالش ها کردند 
و درراه سرفرازی ایران ما جان باختند و هنوز 

هم  این  جان بازی ها ادامه دارد.

اول مهر ، مبدأ حرکت  هر دانش پژوهی بود که 
برای رسیدن به آگاهی ، در جوشش وکوشش 
بود. دروازه ای بود که ازآن به دنیای پروسعت 
می  باخبر  نیاکان  حال  از  رسیدی.  می  تاریخ  

شدی.  وطنت و دنیارا بهتر می شناختی.  
وقتی به دبیرستان می رسیدیم ،  حس می کردیم  
عالمان  ازهمة  ایم.  خودرا  شده  بزرگ  خیلی 
دنیا باالتر می دیدیم. اما هنوز در برابر نخستین 
روز ماه مهر وبوی کتاب و بوی مدادپاک کن،  
یاران  با   دیدار  تجدید  و  ودوستی  مهر  وبوی 
دبستانی ،  دلمان سرشار از شوق وشادی می شد 
و تنها  درهمان نخستین روز سال تحصیلی بود 
که یادمان می آمد شاگرد کالس چندم هستیم. 
و خیلی زود دوباره به  دانشمندی بزرگ و بی 
رقیب تبدیل می شدیم. وقتی دیپلم  می گرفتیم ،

 مثل اینکه  کره ماه را فتح کرده ایم. اما بزرگتر 
که می شدیم و از دانشگاه  فارغ التحصیل می 

شدیم تازه می فهمیدیم که هیچ نمی دانیم. و از 
آن موقع بود که  دوباره دلمان هوای اول مهر 
می کرد و آرزو  می کردیم کاش باردیگر به آن 

روزهای  »الفبا«و »بابا نان داد«  باز می گشتیم. 
آن زمان  بابا نان می داد اما با چه رنج و زحمتی 
به دست می آورد، ما  درک نمی  نان را  آن  
کردیم. صرفنظر از هر رنج وزحمتی ، بابا بألخره 

موفق می شد که نان خانه را تأمین کند...
 

 امروز اما ... همه بچه هایی که در نخستین روز 
مهر در سرزمین من  به کالس درس می روند  

حس می کنند  که بابا قدرت نان دادن ندارد. 
از  اند  را آموخته  ونوشتن  بچه ها که خواندن 
روزنامه ها بجای اینکه میهن دوستی و عشق به 
هم میهن را یاد بگیرند ، از سرنوشت پدری باخبر 
می شوند که بیکاراست و پول ندارد تا برای بچه 
فروشکاه  به  بخرد. الجرم  پوشک  ماهه اش   ۱۸
می رود و تلفن همراهش را گرو می گذارد تا 
سرانجام  اما  کند.  تهیه  فرزندش  برای  پوشکی 
مدیرفروشگاه اورا بجرم دزدی به پلیس تحویل 
او می  به حال  قاضی دادگاه  دلش  می دهد. 
سوزد و می گوید شاکی را بیاورید تا من پول 
پوشک را بدهم ورضایتش را بگیرم. اما شاکی  که  
بجای عشق به هم میهن ، پول را بیشتر دوست 

دارد حاضر به گذشت نیست. ..

هربچه ای با خواندن این خبرها بی اختیار به یاد 
پدرش می افتد و با خود می گوید حتماً پدرم 
برای خرید دفتر وقلم  من  دچار مشکل است. 
وخیلی از این بچه ها از ادامه درس خواندن   باز 
می مانند.  پریشان احوال می شوند. عقده ای در 
دلشان جا می گیرد که شاید تا آخر عمر رهایشان 
نمی کند. و بدتراز آن ، چه گل های استعدادی 

که ناشگفته، پرپر می شوند. 

آن روز ها که ما به مدرسه می رفتیم  همه  یکسان 
بودیم . به ندرت دربین ما شاگردی پیدا می شد 
متوسط   باشد.  آن طبقه  نوارتر  نو  از همه   که 
این روزها ازبین رفته است. همه یا بدبختند ، یا  
ثروتمند.  که متأسفانه  تعداد  بدبخت ها  صدها 
نسبت   به همین  از ثروتمندان است.  بیش  برابر 
عقده ها بیشتر است، نارضایتی ها به اوج رسیده 
است. و استعداد های بی شماری که به  ثمر نمی 

رسد...

نامهربانی ها و  به   تعفن   نیز  بوی خوش  مهر 
خشونت ها تبدیل شده است.

دیگر روز اول مهر  نوای زنگ مدرسه  ،  نوای 
به  رغبتی  زیاد  ها  همکالسی  نیست.   دلپذیری 
دیدار یکدیگر ندارند چون  یکی کفش  خوبی به 
پا ندارد. دیگری لباسش مناسب نیست و آن یکی  
کتاب و دفتری نداردو همه از یکدیگر خجالت 
هنگام  به  مادر  پدرو  ازهمه  بیش  کشند.  می 

بازگشت فرزندشان از مدرسه خجل می شوند.

شاید برخی از شما فکر می کنید آنچه در این 
نوشته می خوانید مبالغه است. اما باور کنید تنها 

جزئی از حقیقت است.
ستون روزنامه های ایران را بخوانید تا بیشتر از  

فقر وبدبختی حاکم بر هموطنانمان آگاه شوید.

دانش   ، ها  بدبختی  و  ها  کشیدن  زجر  این  با 
می  ندارند.  درس  خواندن  به  رغبتی  آموزان 
خواهند به بازار کار جذب شوند تا کنک هزینه 
ای برای خانواده خود باشند . باری که بر دوش 
پدرخانواده است را سبک کنند.. پدربرایشان از 
سر درد گفته است که زمان پدر و پدربزرگش 
یک نفر کار می کرد و یک خانوادة ۷-۶ نفری 
به راحتی زندگی می کردند. پدر به بچه هایش 
اما  بود  فقر  او  گفته است که درزمان کودکی 
درکنارش دل خوشی ها هم بود. لذت بردن از   
زندگی  بود. نگرانی از نان فردا بود، اما امیدهم 
بود.  و پدر بارها آرزو کرده است کاش فقر آن 
زمان بود اما  محیط خانه پراز شادی های آن روز 
بود. حیف که آرزوی پدر هرگز رنگ حقیقت 

بخود نمی گیرد.  
براثر فشاری که بر پدرها وارد می شود  وبرای 
فراموش کردن این خجلت ها ، برخی از پدرها 
برخی  شوند.  می  کشیده  ناصواب  های  راه  به 
به دام قاچاقچی ها می افتند تا یکشبه صاحب 
ثروت شوند وسرانجام خود به معتادی  تبدیل 
می شوندکه پایان راهشان  یتیم شدن جگرگوشه 
هاشان است. برخی آنچنان با اعتیاد  بی غیرت 
ومی شوند وشرافت خودرا ازدست می دهند که 
برای ادامة زندگی وتأمین مواد مخدر مورد نیاز 
خود همسر را مجبور به خودفروشی می کنند. و 
وای بر دیبن داران که همة این جنایات درسایة 
دین  بر مردم شریف ما می رود.  خمینی می 
خواست هم دنیای مارا درست کند ، هم آخرت 
مارا. لعنت خدا براو باد که هم دنیای مارا به فساد ،
 آلود و هم آخرت را  به چشم ما بی ارزش کرد.

به شما توصیه می کنم اگر به اینترنت دسترسی 
دارید حتماً  روزنامه های ایران را بخوانید تا بیشتر 
به  عمق فسادی که بر جامعه ما حاکم است پی 

ببرید.

ماه مهررا ، زمانی به دانش آموزان شادباش می 
گفتیم.  این روزها ماه مهر نه تنها با  نادانی رهبران 
مملکت به ماه شومی تبدیل شده است که طبیعت 
نیز با آن در تبرد است. ویروس کورونا فعال اول 

ماه مهر را با نامهربانی  به تعطیل کشانده است. 
از خداوند بخواهیم که تا مهری دیگر  همه بی 
مهری ها به مهربانی بدل گردد و باردیگر  هر 
دانش آموزی درانتظار اول مهر باشد تا دوستان 

سابق را با شادی و سربلندی   دیدار کند.
این خواست زیادی نیست. و خدای مهربان آن 

را برآورده خواهد ساخت.

مرتضی پاریزی  

یادداشت
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برای نوشتن بهانه ای باید! تا قلم روی 
به  راجع  خواستم  برود.  پیش  کاغذ 
طبیعت چیزی نگارش کنم اما دانش 
آن را نداشتم. بهتر دانستم که نه پند 

دهم و نه گفتاری علمی ارائه کنم.
در  را  خود  که  کردم  اندیشه  نیک 
دادگاهی که تمام اعضایش فقط یک 
نفر و آنهم من بودم محاکمه کنم. این 
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میدوم.

منصور سیاوشی،   ادموند، اکالهما

بدبختی ودرماندگی بریتانیا

مدیر ارجمند  نشریة آزادی

خوشکام  و  تندرست  که  امیدوارم 
باشید. ازشما پنهان نمی کنم  اینکه 
ازایام جوانی آرزو داشته ودارم تازنده 
هستم، بدبختی ودرماندگی بریتانیای 
انگلستان  صغیر   یا  و  کذشته  کبیر 
حال را ببینم. این کشور استعمار گر 
همچو یک روباه حیله گر درحکومت 
قاجاریه  ازترفندهای سگانة » پول، 
مقام ، زن«  برای سران و بزرگاِن آن 
ودرصنعت  کرده  استفاده  حکومت  
نفت» حفاری، استخراج، تصفیه وبهره 
برداری« قراردادهای یک طرفه  بنفع  
انگلیس بسته است ونیز برای عامة 
مردم از نظِر خرافات  که در مذهب 
است  فراوان  امامی  دوازده  شیعه  
توسط عوامل خود  شایع کرده است 
است  مدفون  زاده  امام  درروستاها  
ودرشهرها سقا خانه های شفا دهنده 

یک  قراردادهای  این  دارند.  وجود 
طرفه تا زمان  پادشاه عزیزما زنده یاد 
رضا شاه کبیر  ادامه داشت تا اینکه 
دوطرفه  قراردادهای  او  فرمان   به 
آنان  که  گرفت  آنهارا  وعادالنه جای 
اعلیحضرت  پادشاهی  درزمان  هم 
محمد رضاشاه پهلوی، آریامهر و به 
پیشنهاد  او وتصویب مجلس شورای 
اعالم  ملی  ایران  نفت  صنعت  ملی 
شد وبه صنایع  نفت اوپک منجرشد 
ودست انگلستان ازاین منابع درآمد 

قطع شد...
دولتهاواحزاب  با  سخنم  روی 
سیاه   ماده  این  آیا  است:  انگلستان 
ارزش آن را داشت که دوپادشاه عزیز 
ما را ازبین ببرید؟ آیا این ماده سیاه  
را   خودتان  که  راداشت   ارزش  این 
دربرابر ایرانیان  اصیل روسیاه نمائید 
این ارزش  را داشت که خمینی   آیا 
که  بیاورید   ایران  به  جنایتکاررا  
انسان های  بی گناه را بکشد؟ آیا این 
ارزش را داشت  که سرزمین  آبادی را 
که شاهنشاه آریامهر  عزیز ما ساخته 
بود  خراب بکنید؟ چه جوابی  خواهید 

داشت؟
ارادتمند شما: پرویز کالنی-آلمان

روی جلد شماره ۱۲۶

با درود. من به بی طرفی شما کامال 
 ۱۲۶ شماره  جلد  روی  اما  باوردارم. 
تأیید کرد. شما تسویر  مرا  نظر  این 
دو پادشاه و دو نخست وزیر ایران را 
در کنار هم چاپ کرده بودید که فوق 
محمد  دکتر  بود.  جالبی  کار  العاده 
مصدق  نخست وزیر محمدرضا شاه 
بود و شاهنشاه در زمان والیتعهدی 
تاج دار خود درخواست عفو  از پدر 
در  زمان  درآن  که  کردند  را  مصدق 
متعدد  موارد  در  بعدهم  بود.  تبعید 
دادند.  نشان  او  با  خودرا  همراهی 
خط زدن نام مصدق در  نوشته های 

ناپسندی  کار  مرداد   ۲۸ به  مربوط 
است و بنظر من باید در مناسبت های 
گوناگون  از خدمات دکتر مصدق هم 

یاد کرد.
سیاسی  بازیگران  از  هریک  نفی 
تاریخ  از  ای  صفحه  حذف  مملکت  
مملکت است که گناهی نابخشودنی 
اساس  به  هم  مصدق  دکتر  است.  
قبول  همین  بودو  معتقد  سلطنت 
او  باور  دلیل   وزیری  نخست  سمت 
به اساس سلطنت بود. در همه جای 
ونخست  پادشاه  بین  اختالف  دنیا  
معاونش   و  جمهور  رئیس  وبا  وزیر 
دیده می شود اما در هیچ کجای دنیا 
این اختالف عقیده بر روند پیشرفت 
جای  بر  منفی  تأثیر  کشور  سیاسی 
که  است  درایران  گذاردوفقط  نمی 
من  بنظر  که  است  افتاده  اتفاق  این 
از  توسط طیفی  اختالف عقیده  این 
چپگراهای ایرانی به اختالفات  حل 

ناشدنی تاریخی تبدیل شده است.
حل  برای  بود  گامی  شما  جلد  روی 
مورد  امیدواریم  که  اختالفات  این 
سرمشق همه دست اندرکاران رسانه 

ها قرار گیرد.
ارادتمند: ح-نجومی- غرب آمریکا

خاطر  .باید  شما  توجه  از  سپاس  با 
نشان کنیم که دیگر همکاران ما در 
رسانه ها نیز به مسئولیت خطیر خود 
واقفند و درجهت  ایجاد اتحادواتفاق 

بین ایرانیان گام بر می دارند.
به  آنان   کارهای   ، چپگراها  درمورد 
چپگراهای ایرانی  خالصه نمی شود. 
هم اکنون در آمریکا نیز شاهدیم که  
چپگراها چه می کنندو متأسفانه یکی 
از احزاب عمدة آمریکا هم به نوعی 
دراوایل  کند.  می  جانبداری  آنها  از 
که  بودند  ها  همین چپ  هم  انقالب 
بسیاری از بهترین فرزندان ایران را 
اعدام  های  جوخه  به  ناجوانمردانه  
آشوبهای این  متأسفانه   سپردند. 

افزایش  درحال  روزبروز  چپگرایانه   
هر  مردم  هوشیاری  با  تنها  و  است 
منطقه می توان جلوی پیشرفت آن را 
گرفت و گرنه حکومتها قادر به انجام 

هیچ کاری نیستند.
بخاطر  آمریکا  حکومت   ۵۷ درسال 
جلوگیری از نفوذ کمونیست درایران  
سعی کرد با برانداختن رژیم پادشاهی 
خط بز اسالم را ذبه دور شوروی بکشد 
خطر  همان  که  بینیم  می  امروز  اما 
خود آمریکارا تهدید می کندو ایران 
هم درهرحال در چنگ کمونیست ها 

ست.

حق اشتراک یکسال مجله آزادی 
شرح  به  مختلف  کشورهای  برای  

زیراست:
آمریکا                                 50    دالر
کانادا          ۱00 دالر
اروپا          ۱50 دالر
خاورمیانه         ۱۶0 دالر
استرالیا         ۱۸0 دالر

پست  با  مشترکین  برای  نشریه    
سریع ارسال می شود.

حق اشتراک برای یکسال پیشاپیش 
و  حمایت   از  شود  می  دریافت 

همراهیتان سپاسگزاریم.

(Born: July 7, 1927 (15 Tir 1306
Died: August 19, 2020 (29 Mor-

(dad 1399

تسلیت

کا رد گذشت. او  انرص شیرزاد   از مقامات سیاسی  رد رژیم گذشته   رد سن ۹۳ سالگی رد رمیلند آرمی

رد مقامهای مختلف سیاسی ات سطح سفارت  هب کشور خدمت رکد. پیش از آن نیز رد پست مسئول 

انتشارات ورادیو    فعالیت  داشت. پس ازانقالب  رشکت انتشاراتی »اریان کتاب« را اپهی 

گلیسی همت امگشت. ن
گذاری رکد و هب انتشار کتابهایی هب زبان افرسی و ا

ردگذشت  او را هب همسرش، رفزندانش و کلیة بازماندگانش صمیماهن تسلیت می گویم وربای آنها 

صبروشکیبائی آرزو می کنم. روانش شاد 

رم تضی اپرزیی
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اوضاع سیاسی آمریکا

نا  و  برآشفته  جهان  سیاسی  اوضاع 
مطمئن است اوضاع سیاسی آمریکا 
دوباره  پیش   چهارسال  همانند  هم 
انسان  درهم ریخته است بحدی که 
و  انتخابات  و  سیاست  هرچه  از  را 
ادارة مملکت است  بیزار می کند. 
اوضاع سیاسی آمریکا دراین روزها  
بسیار ناخوشایند است. برچسب های  
مورد  را  حزب  هردو  واقعی   غیر 
شخصیت  دو  است.  گرفته  آماج 
کنوانسیون  به  جمهوریخواه  حزب 
و  پیوندد  می  دموکرات  حزب 
حزب  نفوذ   تحت  های  رسانه   ....
به اخبار  دموکرات بجای پرداختن 
درست وواقعی به پخش  آمار غیر 
پردازند.   می  ترامپ  دربارة  واقعی 
هم  پیش  چهارسال  در  که  روشی 
را  کلینتون  هیالری  و  بکاربردند 
دانستند  ترامپ  جلوتراز  جا  همه 
اما دیدیم که سرانجام هم رسانه ها 
شکست  ترامپ  از  کلینتون  هم  و 
سختی خوردند.  جمهوری خواهان  
به  که  کنند  می  متهم  دموکراتهارا 
دموکراتها   اندو  شده  متمایل  چپ 
که هرگز تظاهرات  آشوبگرانه را  
محکوم نکرده اند ترامپ را که می 
آشوبهارا  فدرال   پلیس  با  خواهد 
فرو نشاند لقب دیکتاتور می دهند.  
در ایالت اورگون  بیش از چندماه 
است که هرشب تظاهرات و چپاول 
مغازه های مردم بیگناه  ادامه دارد و 
دموکراتها آن را تظاهرات مسالمت 
آمیز می نامند . جنبشی بنام » جان 
که  افتاده  براه  است«  مهم  سیاهان 
پرستی  نژاد  نمونة  نام  این  خود 
سفید  از  اعم  همه  جان  زیرا  است  
وسیاه و زرد و سرخ  مهم است. تا 
بوده  وشاهد  دانیم  می  ما  که  آنجا 
تعارف و  با  معموالً  پلیس  ایم  کار 
جان من و جان شما  همراه نیست. 

است  نظم  برقراری  کارش  پلیس  
زنندگان  برهم  با  است  ممکن  و 
خشونت  با  مردم  آسایش  و  نظم 
رفتار کند.  اما عده ای با دردست 
داشتن پالکارد  به خیابان می آیند 
پلیس و  بودجه  و خواستار  حذف 
دستگاه  برچیدن  دیگر   بعبارتی 
بهتراست   ... و  شوند.  می  پلیس 
دراین باره بیش از این نگوئیم چرا 

که واقعا تهوع آوراست.
کنند   می  زندگی  دراروپا  که  آنها 
که  آمریکایی  های  رسانه  به  بیشتر 
به رسانه های دروغ پرداز معروفند 
آنها  درنتیجه  و  دارند  دسترسی 
تظاهرات  این  کنند   می  فکر  هم 
مسالمت آمیز است و ترامپ  یک 
واقعا  آیا  معناست.  بتمام  دیکتاتور 

ترامپ دیکتاتور است ؟

داستان کامل انفجار بیروت

درشماره قبل خبر انفجار دربیروت 
را نوشتیم . دراین شماره به داستان 
کامل این انغجار به نقل از گاردین 
می  گاردین  پردازیم.  می  هفتگی 

نویسد:
در ۲۳ سپتامبر  ۲۰۱۳ یک کشتی 
متعلق به روسیه  وبا پرچم  مولداوی 
موزابیک  مقصد   به  گرجستان  از 
حرکت کرد بار این کشتی ۲۷۵۰  

تن  نیترات آمونیوم بود.
در  کشتی  این   ۲۰۱۳ اکتبر   در 
بندر بیروت توقف کرد و مأمورین 
این  حرکت  ادامة  اجازه  لبنانی 
درشرایط  زیرا   ندادند  را  کشتی 
مناسب برای ادامة سفر نبود و مبلغ  
حق عبور ازاین بندررا نیز پرداخت 

نکرده بود.
گمرک  مدیر   ۲۰۱۴ ژوئن  در۲۷ 
بیروت شفیق مرحی  خطر نیترات 
بنا  و  هشدارداده  را   آمونیوم 
بگزارش الجزیره درخواست کرده 

مادة  این  تکلیف  مقامات  که  بود 
نامه   ۵ کنند  معلوم  را  خطرناک 
به  درخواست  این  تعقیب  در  نیز 
مقامات تسلیم کرد که آحرین آنها  

در اکتبر ۲۰۱۷ بود.
که  شد  معلوم    ۲۰۱۴ ژوئیه  در 
حال  به  را  آن  کشتی  سرنشینان 
پائیز  تا  اند.  ورفته  کرده  خودرها 
انباری  نبیترات آمونیوم در   ۲۰۱۵

واقع در بیروت جای گرفت.
گزارش   به  بنا   ۲۰۱۹ دردسامبر  
»الخبر«   بنام   لبنان  خبرگزاری 
لبنان  امنیتی  مقامات  از  یکی 
هشدارداد:»  این نیتراتها یک خطر 

واقعی بشمار می روند«. 
نزدیک  منبعی   ۲۰۲۰ اوایل 
به  بیروت   بندر  کارگران  به 
تیمی  گفت  رویترز   خبرگزاری 
و  کرده  بازرسی  هارا  نیترات 
می  مواد  این  که  است  هشدارداده 
باخاک  را   بندربیروت  تمام  تواند 

یکسان کند.
امور  وزیر   ۲۰۲۰ ژوئیه   ۱۴ در 
به  نجار   مایکل  لبنان   المنفعه  عام 
الجزیره گفت تازه اطالع پیداکرده 
بندر  در  آمونیوم  نیترات  که  است 

بیروت انبار شده است.
 ۲۰۲۰ اوت  چهارم  در  وسرانجام  
بعدازظهر   دقیقه   و چهل   ۵ ساعت 
آتش نشان ها به بندر اعزام شدند تا  
آتشی که دود غلیظی را به آسمان 
میفرستاد  خاموش کنند. نیم ساعت 
بعدازآن  انفجار مهیبی بندر بیروت 
نفررا کشت   لرزاند حدود ۲۰۰  را 
عده  و  کرد  زخمی  نفررا  هزاران 

بسیاری را بی خانمان ساخت.

اتهام پادشاه سابق اسپانیا

خوآن کارلوس پادشاه سابق اسپانیا  
که جانشین دیکتاتور سابق فرانکو 
بر  فرمان روائی اش  شد  درزمان  

وعالقه  احترام  مورد  بسیار  اسپانیا 
مردم بود. او درسال ۲۰۱۴ بنفع

سلطنت  از  ششم  فیلیپ  فرزندش   
شده  متهم  اینک  گرفت.   کناره 
آهن  خط  ساختن  برای  که  است 
سریع بین  مدینه و مکه در عربستان 
میلیون  مبلغی حدود یک  سعودی  
است.  کرده  دریافت  رشوه  دالر 
مبلغ قراردادی که عربستان سعودی 
با کنسزسیوم اسپانیایی برای ساختن 
 ۶/۷ حدود   بسته  آهن   خط  این 
بیلیون   ۷/۹ معادل   یورو  بیلیون 

دالر بوده است
اسپانیا  قضائی  عالی  دادگاه 
رسیدگی به این اتهام را آغاز کرده 
اسپانیا  از  کارلوس  خوان  اما  است 
متحده  امارات  ودر  شده  خارج 
را  اش  خواسته  خود  تبعید  دوران 

می گذراند.
از ۵ سال پیش آمارگیری درمورد 
است  شده  ملغی  پادشاه   محبوبیت 
زیرا آخرین نظر سنجی ها حکایت 
از عدم محبوبیت شاه فیلیپ داشت.

اسرائیل وامارات

در جهان ۱۹۳ کشور وجود دارند 
را  ملل  درسازمان  جهانی  جامعه  و 
کشور   ۱۶۳ که  می دهند  تشکیل 
رسمیت  به  را  اسرائیل  تعداد  ازاین 

اعداد  این  است  کافی  می شناسند. 
روز   در  آنچه  بدانید  تا  بخوانید  را 
علیرغم  داد  روی   ۲۰۲۰ اوت   ۱۴
مسئله  آنچنان  شنیدید  آنچه  همه 
امارات  روابط  نیست.  خطرناکی 
توافق  از  پس  سال   ۲۷ اسرائیل  و 
اوسلو، ۴۰سال پس از رسیدن سعد 
مرتضی اولین سفیر مصر به تالویو 
از تعیین اولین مقام  و ۲۴سال پس 
اسرائیلی در قطر و برافراشته شدن 
وابسته  برساختمان  اسرائیل  پرچم 

تجاری در دوحه اتفاق افتاد.
و  تجاری  سیاسی،  روابط  تاریخ 
ورزشی عربی-عبری شکوفاست و 
در  است.  نشده  متوقف  وقت  هیچ 
انتقاداتی  و  حمله  جشنواره  نتیجه، 
چهره های  برخی  و  قطر  که 
انداختند  راه  به  فلسطینی  حکومت 
روابط  در  اختالف  کننده  منعکس 
و  است  عربی  کشورهای  بینابینی 
با  دیپلماتیک  گام  با  ارتباطی  البته 

اسرائیل ندارد.
را  مهم  جنبه  دو  باید  حال  این  با 
که  هربار  معموال  که  داد  توضیح 
برانگیخته  سرائیل  با  روابط  مسئله 
اینکه  اول  می بریم:  یاد  از  می شود 
هیچ طرف عرب، فرد یا کشورحق 
کند  دیکته  فلسطینی ها  به  ندارد 
برخورد  خودشان  مسئله  با  چطور 
اسرئیل  با  را  خودشان  مسائل  یا 
به  تنها  مسائل  این  کنند.  مدیریت 
حکومت  طریق  از  فلسطین  مردم 
مشروع شان در رام اهلل برمی گردد. 
آنها هستند که تصمیم می گیرند... 
با اسرائیلی برسر دو کشور یا یک 
بکنند.  توافق  یا هیچ کشور  کشور 
تنها  بزرگ  جزئیات  در  حتی 
تصمیم  که  دارند  حق  فلسطینی ها 
قدس  در  حکومت شان  بگیرند 
برگردند  پناهندگان  نه،  یا  باشد 
دوران  صلح.  یا  باشد  جنگ  نه،  یا 
تصمیم گیری  بر  عربی  قیمومیت 
پایان  به  پیش  قرن  نیم  از  فلسطین 
اتحادیه  قطعنامه  با  هم  آن  رسید 
فلسطین  تصمیم  عرب.  کشورهای 
ازآن فلسطینی هاست نه قطری ها یا 

سوری ها یا ایرانی   ها یا سعودی ها.
هرکشورعرب  اینکه  دیگر  مسئله 
روابط  مدیریت  در  را  حق  همان 
از دارد؛  خودش  بین المللی 

این  و  اسرائیل.  با  رابطه  جمله 
که  است  حاکمیتی  مسئله  یک 
خود  منافع  براساس  هرکشوری 
و  می گیرد  تصمیم  آن  درباره 
فلسطینی ها  خواسته  براساس  نه 
هرکشورعربی  دیگرعرب ها.  و 
دارد.  را  خودش  به  خاص  شرایط 
سودان  جمهوری  رئیس  از  وقتی 
زیر  به  از  پس  البرهان  عبدالفتاح 
علت  درباره  البشیر  نظام  کشیدن 
گفت  پرسیدند  اسرائیل  با  تعاملش 
سودان. و امارات نیز امروز در دل 
بحران های خطرناک منطقه ای منافع 
زود  خیلی  قطر  چرا  دارند.  عالیه 
برای  درسال۱۹۹۶  را  دروازه اش 
اسرائیل گشود و از شیمون پرز در 
دوحه استقبال کرد و وابسته تجاری 
افتتاح کرد؟ این مسئله سه ماه پس 
علیه  خلیفه  حمدبن  کودتای  از 
قدرت گرفتن  دست  به  و  پدرش 

بود،  روشن  آن  دلیل  افتاد.  اتفاق 
را درقدرت  موقعیتش  می خواست 

تثبیت کند. در چارچوب بزرگ تر 
فقید  رئیس جمهوری  استراتژیک، 
منافع  گرفت  تصمیم  سادات  انور 
عالیه مصر در پیمان صلح و داشتن 
روابط با اسرائیل  را به اجرا درآورد.
واقعیت اینکه جهان عرب از مرحله 
و  است  گذشته  اسرائیل  با  تعامل 
و  نمی آید  حساب  به  شوک  دیگر 

یک داستان کهنه مالل آور شده
است. اسرائیلی ها درهمةقرودگاههای 
پایتخت های کشورهای عربی پیاده 
شده اند و به طور رسمی و با عنوان 
یا  امنیتی  ورزشکار،  دیپلماتیک، 
رسانه ای ازآنها استقبال شده است. 
فلسطینی ها  سال ها  همه  این  بازنده 
بودند. به نام آنها و بی آنکه سودی 
یا  برگردد  زمینی  یا  ببرند  ازآن 
کشوری به رسمیت شناخته بشود یا 
خدمات یا حمایتی برای شهروندان 
دولت گزینه  این  کنند.  دریافت 
به  که  است  فلسطینی  خودگردان 
تماشای اخبار و اظهارنظرهای منفی

درباره آنها بسنده می کنند!
این  از  می توانند  آن  جای  به 
تحوالت استفاده کنند تا زمانی که 
در  تا  بشوند  ازآنها  مانع  نمی توانند 
که  بزنند  رقم  پیشرفتی  زمینه  هر 
شهروندانشان  نیازهای  یا  مسئله  به 
خدمت کند. در عین حال واقعًا ما 
می بینیم  وقتی  می شویم  اندوهگین 
اجازه  خود  به  فلسطینی  مقامات 
دربازی  باشند  توپی  می دهند 
آنها  که  ترکیه  یا  قطر  اختالفات 
شوت  دیگر  طرف  سمت  به  را 
فلسطینی  خسارت های  می کنند. 
و  واقعیت  با  منفی  تعامل  دلیل  به 
مخالفت با درک شرایط کشورهای 
که  کنند  اگردرک  است  عربی 
آنها کمکی  برای  اسرائیل  با  تعامل 
محسوب می شود  برای رسیدن به 

آن  توقف نخواهند کرد.

منبع: الشرق االوسط

                             دردنیای سیاست چه می گذرد
      

دردنیای سیاست چه می گذرد

فیلیپ ششم پادشاه اسپانیا

روابط اعراب واسرائیل: جرد کوشنر مشاور ارشد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با بیان این که 
ممکن است که شاهد آن باشیم تمامی ۲۲ کشور عربی روزی به عادی سازی روابط خود با اسرائیل بپردازند، 
ابراز امیدواری کرد که یکی دیگر از کشورهای عربی طی ماه های آتی با اسرائیل توافقنامه صلح امضا می کند.

مصر اولین کشور عربی بود که در سال ۱۹۷۸ با اسرائیل پیمان صلح امضا کرد، اردن در سال ۱۹۹۴ و سپس 
امارات در سال ۲۰۲۰ نیز با تل آویو توافقنامه صلح امضا کردند.

وی که با خبرگزاری امارات )وام( مصاحبه می کرد، در پاسخ به سؤالی در این باره که آیا چه مدت زمانی به 
طول خواهد انجامید تا چهارمین کشور عربی نیز به عادی سازی روابط با اسرائیل بپردازد که کوشنر پاسخ 

داد: »اجازه بدهید که امیدوار باشیم این موضوع طی چند ماه آینده اتفاق بیفتد«.
وی افزود: »ما نمی توانیم با تحریم یکدیگر مشکالت را حل کنیم، بنابراین صلح و در دسترس بودن مبادالت 

اقتصادی و تجاری قدرت و ثبات خاورمیانه را افزایش می دهد«.
کوشنر در پاسخ به سؤال دیگر در این باره که آیا ممکن است که شاهد آن باشیم تمامی ۲۲ کشور عربی 
با اسرائیل بپردازند که وی به سرعت پاسخ داد: »صد در صد، برای این کشورها  روزی به عادی سازی روابط خود 
منطقی است که این اقدام را انجام دهند و معتقدم که این اقدامی صحیح است که باید به مرور زمان آن را انجام دهند«.
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اینک هرکاالئی را که ورانداز  کنید 
جهان   وبازارهای  است  چین  ساخت 

مملو ازآن.
چین فناوری هارا گرفت. صنایع سبک 

وسنتی را برکشانید وغرب زده نشد.
ونه  نه مجذوب کمونیسم شد  چین 
کمونیسم  از  دموکراسی.  شیفتة  
انضباط حزبی را گرفت و  ازرفتن به 
به ساده  اعتنا  بی  و  بازارها  دورترین  

ترین دادوستدها نترسید.
واینک غرب  دریافته است که هرچیز 
جهانی  در  چاره  پس  است.  جهانی 
شدن هاستولی این دریافت نه مقبول  
آمریکای ترامپ است و نه هنوز  به 
تمام معنی  دراروپا باجرا درآمده است.

برای غرب  کندن  ازفرهنگ دیروزی  
قرن نوزدهمی آسان نیست. آن فرصت 
های  ثروت  ها که گفتندش» عصر 
آسان وفراوان«  به زور  باروت  از اعتبار 

افتادند ودیگر بر نمی گردند.
پاتریک پویانّه  رئیس کمپانی  توتال 
باروحیه ای سرشار  از امید  به فردا 
رونق اقتصادی را نوید می دهد  وبه 
چین  گزندة  ونفی  رّد  در  روی  هیچ 
نیست واز افشای اشتباهات  غرب هم 

هراسی ندارد.
به عقیدة او ؛  قدرت آمریکا واروپای 
اقلیم و  متحد  وچین وآفریقا  وامر 
دموکراسی برای باز سازی اقتصادیات 
فردا کافی استو بشرط جهانی دیدن 
واین  ها.  کردن  عمل  وجهانی  ها 
درسی  است که ویروس کورونا به ما 
داد زیرا همه چیز رادر ابعاد  جهانی 
باید دید. دیگر آن که دنیای مقتدر 
تولید  ابتکارات تازه ای را درگرداگرد 
اقیانوس  آرام جانشین اروپا وآسیا می 

دارد.
می گوید: جهانی شدن  های دیروز 
وهنوز یک میلیارد انسان رابحق ازفقر 

منتظر  غرب   اما  داد.  نجات   وفاقه 
وچین  شوروی  روسیه  وفنای  مرگ 
کمونیست بود عوضی دید. این دو  
نیمه  و  درچین  تجاری  قدرت  دو  به 
تبدیل  درروسیه  نفتی  ونیمه  نظامی 

شدند. باید دیدهارا تصحیح کرد.
وی تأیید می کند  که آمریکا  دیگر  
به  نظامی  های  پایگاه  توسعه  درکار 
نیست. وچین   روسیه  خطر   بهانة 

)آمریکای ترامپ  درهمین ایام  دوازده 
هزار  ازسی هزار سرباز مقیم آلمان  را 
دنیا  که  کشید.(  بیرون  کشور  ازاین 
منتظر  بیرون شدن ازعراق وافغانستان  

هم هست که  درراهند.
***

به ضعف  دالر  بظاهر  که  -درجوّی  
می رود  به حدود  ۱۲ درصد  بسبب  
مدیریت ناکافی  آمریکا  درکارویروس  

کورونا.
آمریکا   ۲۰۲۰ بودجة  که  درجوی   -
درکسر است و این کسری به حدود 
ملی  ناخالص  تولید  درصد    ۲۳/۸
داخلی است باوجود اینکه دالر هنوز 
پول  اول دنیاست نباید  درداوری ها  
تند رفت زیرا  مادام که پولی نیرومند 
تراز  دالر دربازار جهانی  قد علم نکرده 
قدرت  کور تحریم ها بجاست وترامپ  
جهانی شدن ها را کالً  رد کرده ومی 

کند.
- جان بولتون  آرزومند آن است  که 
البته  نباشد.  دوم  دور  نامزد  ترامپ  
دالیلی  و نیز  دلخوری هایی از ترامپ 
دارد. اما ظاهراً نه بولتون  ونه ترامپ  
بر  کوروناحاکم  عوارض  دربرابر  

مقتضیات نیستند.
کشف   درآرزوی  زده   کورونا  دنیای 
واکسن است تا کورونارا ازپای درآورد 
و به همان مسیر که در عادت اوست  

برگردد.

- هنوز  غرب قادرنیست  به مرحلة  
 ۱۹ قرن  اشتباهات   بهای   تصدیق 

برسد.
ترکیه  قوای  وحضور  لیبی  بحران 
وروسیه راهم امروز غرب مقتدر شاهد 
است وجرأت ممانعت ازاو سلب شده 
است به سبب اشتباهات  علیه لیبی  

درعهد قذافی.
بزند   غرب فرض کرد اگر قذافی را 
لیبی مثل  سیب رسیده ای  به دامنش  

می افتد. چنین نشد.
یک  با  که  کند   می  فکر  وامروز 
کمک مالی به  دریچه های بسته شده 
برنفوذ ودخالت  درمنطقه را باز کند. 
میانه   در خاور  ها  مقاومت  بر  غرب 

باور ندارد.
از  چند   ودیگرانی  آمریکاوفرانسه 
آفریقایند.  در  اروپائی  کشورهای 
نیروهای   با  دائمی  درجنگ  فرانسه 
غرب  اما   است.  غرب  نفوذ  ضد 
آنهارا  تروریست واسالمیست می بیند 
حرکت  یک  هیئت  ودر  مقاوم  ونه 

مقاومت.
والئی   ایران   مثل  کشوری  گاهی 
ازسوی  حداکثری  فشارهای   زیر  که 
خودرا   خام  غرور  چنان  آمریکاست 
بجای مقاومت می گیرد  که رایگان 
بسود  دشمن عمل می کند. اما آقای 
ترامپ  اخیراً فروش هرنوع سالح را به 
ایران تحریم کرد وایران را بازهم بیش 
از پیش  متکی به چین  وروسیه کرد.

***.

دراین میان خبر کشف  نوعی واکسن 
کورونا  از سوی روسیه اثری در رقبا 
ننهاد. چه دلیل دارد که پوتین قبل 
می  چیزی  از  خبر  ها  قطعیت   از  
دهد  که نه بازار آن را دارد ونه سازمان 
برسمیت  را   آن  بهداشت  جهانی  

شناخته است؟ 
خطر آنجاست  که رقابت ها  برسر 

کشف واکسن بحران آفرین شود.
***

لبنان   امروز  ها   مقاومت  درجبهه 
بکمک   زیرا  است  شده  ساز  مسئله 
است.  مشکوک  غرب   جهانی  های 
لبنان  کمک های  کشورهای منطقه را  
ترجیح می دهد.وغرب  دنبال منفذی  
پای  بهانة کمک  جای  به   تا  است 
خودرا  درلبنان  چسبیده به اسرائیل  
به عهد عرفات   سفت وسخت کند. 
باعث  که  شد  رانده  لبنان  از  غرب  

سرشکستگی  غرب شد.
فرانسه  بیش از هرکشور دیگر مایل 
است  ببهانة کمک  راهی به جائی 
درلبنان،  باز کند ولی لبنان  بادریافت  
کمک کشوری مثل قطر  به تقویت 

جبهة مقاومت پرداخته است.
میان   دراین  اهلل   وحزب  ایران  نقش 
زیرکانه تراز همیشه وشناختة ایرانیان. 

است.
***

 ویروس کورونا  دنیای غرب را اختة 
غرب   ابتکارات   و  کرده  سیاسی 

فناوری  سازراخشکانده است.
تنها سکان  غرب خرید  وانبار کردن  
حضور  بعد   تا  هیدروکربوراست. 
حتمی  یک واکسن واقعی  در بازار 
برگردد به حال وهوای قبل  ازیورش  
ویروس  که  ای  ناشناخته  دشمن 

کوروناست.
***

اسرائیل وامارات متحدة عربی بتاریخ  
قراردادعادی کردن   به  ۱۳ اوت ۲۰۲۰ 
واسرائیلیان   اعراب  رفتند-  روابط 
از  فلسطین  نفی  همند.  خویشاوند 
سوی اسرائیل  درجهان عرب  ایجاد 
وکشور  اعراب  اما   کرد  ای  فتنه 

نوبنیاد  اسرائیل هردو  در کهکشانهای 
متحدان  از  آمریکا   مرزی  برون 
همیشگی  این کشور بودند. دوسال 
نتانیاهو   به  ترامپ   پرزیدنت  پیش 
در واشنگتن گفت : بروید اختالفات  
خودرا باهم حل کنید  وچنین شد که 

می بایست بشود.
درحاشیه این خبر  مفسرانی نوشتند:  
هدف دشمن مشترک  آنهاست .یعنی 
ایران. اما ایران  دشمنی اسرائیل  واعر اب

 وابسته به ایران را  داشت. جدا جدا.  
اسرائیل   قدرت  جمع  است   بعید 
برآن  چیزی   عربی  متحد  وامارات 
بیفزاید. اما سعودیان  که مدتهاست  
دریافته اند  رفتن به توسعة اجتماعی  
به ترقیات الزم  برای   وبردن جامعه  
بودن ، ترجیح دارد بر دمیدن  در کرنای 
جنگ  مخالف  این قرارومدار  اسرائیل  

با امارات  متحد عرب نیستند.
بااین قرارداد  اسرائیل  از الحاق  بخشی 
در  که  فلسطینی   های  سرزمین  از 
اما  شود.  می  منصرف  دارد  اشغال  
کولون ها  یعنی مردمی که بدعوت 
ها  سرزمین  این  به  نتانیاهو   دولت 
آمدند  تعهد جدید اسرائیل را  رسمًا 

خیانت  اعالم کرده اند.
این تحوالت   دستوری ، بی شک  به 
آسانی تثبیت نمی شوند. زیرا  اعراب 
باورهائي  اجماع  و  اسرائیل   درمورد 
مشترک دارند. از این قرار  داد  بوی 
نفی و  بود فلسطین به مشام می رسد. 

خواهیم دید.
***

آنکاراوآتن برسر  قلمرو  طبیعی فالت  
قاره دوکشور ترکیه ویونان  در  های 
ناتو  عضو  کشور  هردو  اند.  وهوی 
کشورهای  از  بعضی  اینک  هستند. 
یونان   از  درطرفداری  متحد   اروپای 
هستند که سرچشمة الهام فرلگان در  
رنسانس بود و بعضی دیگر دروحشت  
به  وی  ورفتن  اردوغان  گیری  قدرت 
به  دررسیدن  او  غائی  وهدف  لیبی 

مرزهای عثمانی است.
ترکیه  درمدیترانة شرقی  درجستجوی 
نفت است. کمپانی ها سالهاست  آن 
ذخایررا  یافته اند. اینک احتیاج به یک 
قراردارند  تا به استخراج روند. واین مهم 
بسود  کشورهای پیرامون هم هست. 
وقبرس   ویونان  ترکیه  وتونس  مصر 
سرنوشت   های  بازنویسی  در   ولیبی 

مدیریت خویشند. اشتباهات فرانسه 
عهد سرکوزی  و دیوید  نخست وزیر  
وریگان و شورای امنیت درموافقت ها  
برای بمباران لیبی قذافی، باعث شد  
تاغرب از مدیترانه پس نشیند اینک 
باید دید  پوتین واردوغان  تاکجا پیش 

می روند.
وقتی مردم لیبی  بسبب نقار  قبایل ،

 وطن را  به تجیزیه ببرندند راه برای 
ورود  اجنبی به بهانة  مبارزه با تروریسم 

وپرکردن خأل قدرت باز می شود.
***

کاماال هریس  به بایدن نامزد دموکراتها 
پیوست  وی شخصیتی است جا افتاده  
وامید بسیار  بر وی است. دراین میان 
کانادائی ها  غرق شادی اند که وی 
در کانادا درس خوانده  ودر  وستموند  

مونترال میزیسته است.
وبعضی دیپلمات های  فرانسوی ذوق 
فرهیخته   بانوی  آن  که  کنند   می 
سیاسی قدری  فرانسه هم حرف می 
زند.) این پدیدة  جلف فرانسوی  ها  

درست نقطه ضعف آنهاست.(
انتخاب بانو هریس  سیاه پوست  نزد 
حزب  عضو  پوست   سفید  بانوان 
است.  کرده  بپا  ولوله  دموکرات  
آمریکا   جامعة  اعماق  تا  نژادگرائی  
فرهنگساز شده  است. بانو کلینتون  
همه مفسران را  به احتیاط دعوت می 

کند
بایدن با برگرفتن  بخشی از  ایده های

خودرا   نظر  وسعت  سندرز    برنی   
نشان داده است. فکر خوب را گرفتن 
به  رفتن   مهم  است.  هنر  از هرکس 
است.  بخش  عاقبت   ، نظر   وحدت 
بهتراست حمال  فکر خوب رقبا بود تا 
گدای بیگانه. ما درایران چپی داشتیم 

که جز فکر بیگانه را رواج نمی داد
***

التهابات بالروس  و سیبریه شرقی  نسبتًا 
دور  در نقطه گذاری  حرکاتی هستند  
که روسیه همیشه  ُصلب و متحجر 
دهند.  می  سرنوشت  آینده  در  را  
اینک ابد مدتی  پوتین  ولوکا شینکو
برای  ها  خشکیدن  معنای   در    
ست.  ها   ترکیدن  به  رفتن 
ااند. درپیش  ها  خونریزی 
و  پوشاند   را  ایلسین  فساد   پوتین 
ویاران  دراستالین   جهید.وهرگز  باال 
را  شوروی  پس  ندید.   فساد  او  
ستود. اردوغان هم  فسادعهد عثمانی 
را  همیشه سرپوش نهاد. باید  تالش 
صفویه را  برای پس نشاندن  عثمانیان 
حکومت   طرز  و  خواند  باز  ازایران  
عثمانیان را  افشا کرد که قاجاریه هم 
در نشر آن درایران توفیق یافتند. تا 

نوبت  به نظام والیت فقیه رسد.
***

ویروس سیاسی شد
ویروس نرسیده به  آمریکا سیاسی شد 
آنهم  بسبب تعابیر  پرزیدنت ترامپ  
در اتهام به چین. اما  بعضی از رهبران  

پیرو ایشان  مثل رئیس جمهور  برزیل 
مردمش  مهمی  چیز  که  باورکرد  
برزیل   امروز  تا  کند.  نمی  تهدید  را 
قربانی  تن   وششهزار  یکصد  قریب 
دارد و بولسونارو  رئیس جمهور  میرود 
. همه جا  با مردم دست می دهد  به 

این معنی که خطری نیست
نمونة انگلستان جانسون  زیاد نیست  
گرفت  کم  دست  را  خطر  اول  که 
در  شدید   کنترلی  حاضر   ودرحال 

مرزها برقرار کرده است.
واقعیت آن است که  بسیاری مسیر  
ویروس را با مسیر توریست ها  عوضی 
شناخته  مسیر   ویروس  گیرند.  می 

شده ای ندارد.
امان  اید  اوروگوئه  در  شنیده  حتماً 

وهمسایه ها  در بالیند. چرا؟
کارشناسان  بارها گفتند  شمار قربانی 
ها را تخمین درست  نزده است. ارقام 
سیاسی اند. تلویزیون ها  که هرروزه  

آمار می دادند  اینک  در اندرزند.
بی  کورونا   ونشر  مقاومت   قدرت 
فرهنگ  کل  در  هارا   ارزش   شک 
ها  به تزلزل می برد واتیکان وکلیسا 

نگران است مساجد اسالمی ابدا.
مردم  به  خود   اخیر  نامة  در  پاپ  

خداجو  می گوید:
 علیه هرگونه  تجاوزات برخیزید...!

ومردم می گویند آمین و تجاوزات رو 
بفزونی هادارد. و مسجد  پخش خبر  

قباحت هارا  عین قباحت می داند. 
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۱- جّو پُرتالطم  فعلی  فرونمی کشد
غرب برمقاومت هادرخاورمیانه  باورندارد 

این نقشه معرف نیات نفتی اردوغان و قلمرو ذخائر است.
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خاورمیانه  درتالطمات تازه  بسر میبرد 
متحده  امارات  بین  قراردادی  بسبب 
عرب واسرائیل. وچشم برهم نهادن  بر 

امر فلسطین  وفلسطینی ها. زیرا:
مسئلة   « است  سال   ۷۰-۶۰ قریب 
فلسطین«  استخوان  گلوگیری  سرراه 

اسرائیل شده است.
اینکه امروز  از فلسطین  بعنوان  یک 
سرزمین  همین   یا  مستقل   کشور 
بزنیم   حرف  هسن   که  خودمختار  
قدری تازه کردن  کهنه فرض هاست. 
فلسطینی ها  نتوانستند  با اسرائیل  در 
حسن همجواری  بسر برند واسرائیلیان 
نیز  راه بر  قبول ادعا های فلسطین  

ندادند. چرا؟
زیرا این  سرزمین تاریخی  که فلسطین 
نام دارد  مسکن اقوام  و قلمرو ادیان  
مختلف بوده  که چنان  در تنگاتنگی 
ها باهم زیسته  ومی زیند که تعیین  

مرزشان محال است.
شاهد مثال  آنکه هم امروز  دراسرائیل  
بیش از دو  میلیون عرب  اسرائیلی  

وجز آن وجود دارد .
آن گفتگو ها که سالهای دراز  برسر 
صورت  کشور  دو  و  سرزمین   یک 
گرفت به این دلیل  بود که طرف ها  
در مذاکرات  هرگز پیچیدگی صورت 
مسئله  راکه »  اختالط اقوام ومذاهب«  
است  دراین سرزمین  درست ارزیابی 

نکردند.
مدیترانه،  شرق  ساخلی  درخط  باری 
سه کشور لبنان واسرائیل و فلسطین 
طی قرون وهزاره ها  هرگز دروحدت 
مدیریت   یک  سایة   زیر  سیاسی  
نیرومند  بُنیة   اما  نزیستند.  واقعی 
مذاهب  وتجارت  و سرراه بودن  شرق 
و  هویت  همیشه  را  آنها    ، وغرب 

موجودیت داده است.
دوم  جهانی   جنگ  بعداز  اینکه 
سرزمین  یک   ضرورت  اسرائیلیان  
را عنوان کردند  حق بود وهیچ جای 
دیگر  جز آنجا  که تاریخ  دین یهود  
وظهور آن  نشان  داده مناسب تأسیس  

یک کشور اسرائیل نبود.

سرزمین   یک  برسرقبول   اختالف  
کرد   بروز  آنجا  تاریخی   اسرائیلی  
بنیانگذار  عربستان  که فیصل اول  
سعودی  به روزولت می گفت: ما با 
یهودیان خویشاوندیم. باهم جّر وبحث  
باهم  به جنگ  ولی هرگز   داریم  ها 
نمی رویم. البته فیصل  بسبب منافع  
وروابطی که دردوستی  باآمریکا برسر 
نفت  نصیب خود کرده بود  دربرابر 
آمریکا  به مقاومت نرفت وکوتاه آمد. 
ولی اعراب  مسلمان  در اختالف با 

اسرائیل  نوبنیاد، بماندند.
این اختالف  دوالیه ای  بود:  در سطح 
مدیران  سیاسی همیشه سطحی بود. 

ودرخیل روحانیان  سخت وسفت.
سرانجام اخوان المسلمین  با نفرتی که  
از استعمار  قرن ۱۹  داشت ، حرکت 
زد  رادامن  وراست  چپ  فلسطینیان 
وطرفین رفتند به خونریزی هاوهواپیما 

ربائي ها به مدت نیم قرن.
درآغاز   فلسطین  استقالل  از   دفاع 
جاذبه ای جهانی داشت  ونزد اعراب  ،  
صرفنظر کردن  از آن  معصیت بود. 
امروز هم تودة  مردم عرب مسلمان  
برهمان عقیده اند. زیرا مسئله  بر می 
گردد  به ریشه های آن ومتن قرآن  که 
اسرائیلیان  را سخت  در مالمت نهاده 

است.
درآغاز انقالب اسالمی  وهم پیش از 
آ»  ، مالمت ها به نظام پادشاهی  رفت 
که کشور  و نظام  اسرائیل را  بصورت 
موجودیت   قبول  یعنی    ( دوفاکتو  

آن(  برسمیت شناخته بود. خطا.
کشور  درشناسائي   که  ها  شوروی 
جدید التأسیس  اسرائیل  اولین بودند 
قصدشان تبرئه خود بود . زیرا بعهد 
استالین  یهودیان  درشوروی  به بالیا  
و فشارها دچار شدند.  پیروان شوروی  
در تضاد بسر می بردند. زیرا از یکسو 
شوروی اسرائیل  را به رسمیت شناخته 
بود  از سوی دیگر  اسرائیل رفته رفته  
به پایگاه  آمریکا علیه شوروی تبدیل  

می شد.
ظهور عبدالناصر  داعی وحدت  عرب 

وناسیونالیسم عربی موجب  نزدیکی  
شش  جنگ  اما  شد.  مصروشوروی  
روزه  ، اسرائیل  را به جایگاه فاتح  و 
قهرمانی ها برد. ومقاومت اعراب ذوب 

شد.
درسراسر این دوره  نظام پادشاهی  ایران  
از استقالل  فلسطین دفاع کرد ومنکر 

وجود  کشور اسرائیل هم نشد.
زاهدی  اردشیر  خاطرات  استناد   به 
)جلد سوم  صفحة ۲۱۶( شاه تمایل به 
استقالل  دولت فلسطین داشت   ومی 
اندیشید که سه میلیون یهودی مقیم 
اسرائیل هم  می توانند  در مشارکت 
ملک حسین   زمان  در آن  باشند.  ها 
پادشاه اردن  موافق این فکر نبود. ولی 
ملک حسن  شاه مراکش  موافق این  

فکر بود.
دولت آمریکا  همیشه  حامی ومدافع  

اسرایبل بود.
درانقالب اسالمی  ایران ، رهبر خمینی  
وجود   علیه  را  موضع   ترین  حاّد 
اسرائیل اتخاذ کرد، و نرم ترین  موضع 
را  در قبال فلسطین . پس  باعرفات به 
همدلی رفت و  بعداز پیوستن  عرفات  
به طرح کمک  به فلسطین از سوی 

آمریکا  ازو جداشد.
وامروز  رهبر امارات  متحد عرب و 
اسراییل  بذر یک جّو  وفاق ودوستی  
اسرائیل و اعراب  را باقراردادی مهم 

کاشته اند.
می ماند  آنکه این طرح مخالفانی دارد  
از جمله مفتی اورشلیم  . وجاافتادن  
این  چون  است.  گیر  زمان  طرح  این 
طرح از آمریکای ترامپ  نشأت  و نیرو 

گرفته است.
انتخابات   بعداز  تا  بود   صبور  باید 

ریاست جمهور آمریکا.
آمریکا  پیوسته در جستجوی  یک 
است.  درخاورمیانه  سراسری   امنیت 
میانه ای که اعراب  متکی و  خاور 
ولی  آمریکایند.  قدرت  به  متمایل  
با آمریکا در  خاورمیانه  غیر عرب  
مقاومتهاست. وکم نیستند  کشورهائي 
لبنان ویمن  وعراق وایران که  مثل  

به  اتکا  درعین  را  اسرائیل   سروری 
آمریکا  مصلحت نمی بینند. درحال 
حاضر  نتانیاهو  می کوشد اسرائیل  
رادردل اعراب  بنشاند و ضمناً  برسد 
به نقطه غیرقابل برگشت  این کشورکه 
وجودیش   درضرورت  کشوری  هیچ 
شخص  که  افسوس  نکند.  تردید 
و  اعتماد   قابل  سیمائي  نتانیاهو  
مردمی ندارد واورا مجری طرح آمریکا 

می شناسند.
***

 دردجانکاه  مردم و دوَل خاور میانه  
طی دوقرن  ۱۹ و۲۰  استعمار  ونفت 
است. آمریکای ترامپ  امروز باوجود  
حداکثر   کوشد   می  بسیار  ذخایر  
بازار نفت را  داشته باشد. اقدام  اخیر 
دولت وی  در کاوش  ذخایر تازه  در 
ازآ» دارد  که عظمت  نشان  آالسکا  
آمریکا  جز با دست نهادن  برسرزمین 

های نفتی  شدنی نیست.

یخ سرد روسیه کبیر  به شکستن 
میرود

بیلو روس چنانکه  از اسم آن پیداست  
در طول تاریخ  دراز  نظام های سربسته  
تکة تن روسیه  »جاودانی«  بود بعداز 
سیبری  شرق دور  اینک بیلو روس  به 

انقالب رو کرده است.
استقالل  به  روس  بیلو  که   ۱۹۹۴ از 
تا به امروز  لوکاشنکو  برآن  رسید  
سال  یعنی  ۲۶  کند.  می  حکومت 
تمام . اخیراً  میرفت تا بهمان سبک 
انتخاب  بازهم  روسیه،  بزرگش   برادر 
شود. در انتخابات دست به تقلباتی زد 
است   که مردم شوریدند. وی مدعی 
که ۸۰ درصد آراء را  دارد. می رفت 

تا پدر ملت شود. 
درست معلوم نیست چرا  وزیر خارجة  
آمریکا مایک پمپئو  در فوریه ۲۰۲۰  
در این کشور  در مذاکرات بوده است. 
اما تنزل  بهای نفت  براقتصاد بیلوروس  
اثر نهاد  و لوکاشنکو  البد با مشورت  

مسکو  رو به آمریکا کرده است.
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انقالبات در  اقمار روسیه  از عهد تیتو  
تا دیگران  همیشه  نیمه دستوری  است 
ومنتهی می شود  به نوع دیگری  از 

استبداد.
قزاقستان   و  وارمنستان   بیلوروس 
وتاجیکستان  عضو OTSC  نوعی 
ناتودرداخل فدراسیون روسیه  هستند  

با دخالت  در کار   پوتین  درگذشته 
که  رفت  اشتباه  به  دنباس)اوکراین(  
هنوز جبران نشده است. دیگر لشکر 
کشی  های پوتین  در گرجستان  و 
کریمه  وچچن  همه منتهی  به سیاه 
پوتین    امروز  شد.  او  سیمای  شدن  
مینسک   به  تانک  اعزام   به  دست 
نمی برد. آن وقاحت  عهد برژنفی  به 
سر آمده است. پس وقتی  لوکاشنکو  
به مّن  کمک خواست  پوتین رفت 

ومّن  سیاسی.
توجه: وسعت  زیادروسیه  این کشوررا  
باهمة قدرت  امنیتی اش  شکنا داشته 
است. این حکم جغرافیاست که کانادا 
وآمریکا  راههایی برآن یافته اند ولی 

تاکی؟
مربع  کیلومتر   ۲۹۰۰۰ با  روس  بیلو 
مساحت  بزرگی ندارد . جمعیت ده 
میلیونی  آن آغشته وملبس  به همان 
فرهنگ روسیه است. اینکاز دریافت 
ولی  است    دور  ازمسکو  کمک  
به  تا  است   نفوذی  درصدد   آمریکا 

پوتین  دندان نشان دهد.
ایتم  سرخوش  کشف  پوتین دراین 
به  بعیداست  و  ست  کورونا  واکسن 
کاهش کمک مرذسوم  به بیلو روس 

نرود.
سفر جان بولتن  ومایک پومپیو  به 

مینسک ماجرا آفرین  بوده وهست.

اروپا درتنش

اروپا  در یک سلسله  تنش دست وپا 
می زند. وشاید به دست وپا بستگی ها 

برود. فرانسه وآلمان در برابر:
به  دسترسی   برای  ترکیه   ۱- خیز 
ذخایر  نفتی مدیترانه شرقی  ومواضع 

فکری اردوغان .
قدرت  هیچ  گوید:   می  اردوغان 
استعماری  وهیچ تهدید،  کشور ماترا  
گارز  وذخایر   نفت   به  دردسترسی 
طبیعی نمی تواند  منصرف بدارد زیرا 
درحوزةه و قلمرو سرزمینی  ما و از آن 

ماهستند.
۲- غوغای مردم بیلوروس  ومقاومت 

لوکاشنکو  علیه تظاهر کنندگان.
دخالت   ونهی  پوتین   -موضع   -۳

بیگانگان.
یونان   به  کمک  ضرورت    -۴

دراختالف  باترکیه 
وسرشکسنگی   مالی  کودتای   -۵

ارتش فرانسه.
بانو  اورسال  وُن دِرلین  ۶- اظهارات 
رئیس کمیسیون اتحادیة اروپا :» مردم 
بیلوروس می دانند چه می خواهند  
بهمین جهت است که مادرجستجوی 
راهی  برای استقالل این کشورهستیم 
وشرایط سیاسی  بستگی به خود  این 

کشور دارد.«
۷- بیرون رفتن تدریجی  ۳۶۰۰۰ سرباز  
وآلمان   فرانسه  آلمان.  از  آمریکایی  

درهمکاریهایند اما
فرانسه  مایل به سرعت عمل  وآلمان 

بانو مرکل  مایل به مذاکرات است.
بنظر می رسد  که آمریکا  ازدورونزدیک  
در تضعیف  ابتکارات اروپای متحد 

ترامپ   آقای  بیاد آوریم  که   . است 
بارها برچیدن  اتحادیة اروپارا خواسته 
تصویب  یک  با  اتحادیه  این  است. 
اعتبار  ۷۵۰ میلیاردی آمادة بازسازی 
ها ی خسارات  کوروناشد. واحساسی 
از  اعتماد بخود  در۲۷ عضو  خود 
باید  ها  درتالطم  واینک   ایجادکرد. 

بسر برد.
استتا  مایل  بسیار  ترامپ   آمریکای 
اروپا  اتحادیة  کشورهای  از  بعضی  
را  تبدیل به مشتری  گاز مایع خود 
کند. وبازار  گاز اروپا را  از خرید گاز 
ریشمیزی   سیاست  دارد.  دور  روسیه 
آقای ترامپ  دراین باره درست  مفهوم 
کشورها   از  بعضی  ولی  نیست  اروپا 
به احترام  همبستگی های  فرهنگی 
ایشان   تمایالت  به   قدری  قدیمی  

پاسخی مختصر داده اند.
اقدام مثبت  ترامپ در بیرون  کشیدن 
و  وعراق  ازافغانستان  آمریکا   قوای 
آلمان بی سروصدا  ادامه دارد ولی می 

روند  تابرنگردند یا می روند تا بعداز 
تنفسی  به جای دیگر  اعزام شوند . تا 

ترامپ  برسرکار است تحریم هست و 
لشکر کشی به صرفه نیست.

دوجریان جهانی

 رقابت دو قدرت جهان مدار  آمریکا 
آگاهانة   وخیز  یکسو  از  وچین  
استبدادی   کشورهای  همة  مردم  
از  هستند.  آفرین  برخورد  دوجریان  
قیامهای  اما  جنگهای بزرگ دوریم   
کنید   فرض  هرجاکه  در  کوچک  
درون  در  اگرغرب   زیرا  وجوددارد.. 
کشورهای  خود در نوعی دموکراسی  
دربیرون  برد   می  بسر  خود  ممکن 
اصول   ابداً  دررعایت  دیگران  مرزها  
حاکمیت ملی  ورعایت حقوق بشر  
داری   وبرده  استعمار   میراٍث   ونفی 
بعبارت  نیست.  تبعیضات  دیگر  و 
دیگر  دنیای مادرمدیریتی است  صرفًا 
غریزی ونهد متمایل بهد  برابری های 

حداقل یا نسبی.
دراین شرایط  ظهور رهبران  ابد مدت 
طبیعی  است .  مثال هارا دارید درهمه 
عمری   رهبران  اگر   ودرغرب  جا. 
چهار وپنجساله دارند  اصول مدیریت  
غریزی-سیاسی  آنها طی دوقرن اخیر  
دررابطه با بیرون  الیتغیر مانده است. 
پس مقاومت ها  درشرق نادموکرات 
منتهی به ظهور  ابد  مدت ها شده 
است .جبهه جنگ تازه ای  علیه چین 
از سوی  آمریکای ترامپ  گشوده شده 
دربحث  بآن   مربوط  وقوانین   است 

قانون  گذران است.
هدف ازآن دور کردن  چین از تعرض 
بازارهای  اینتر نتی است.اما  به انحصار 

قدرت درآمریکا منتهی می شود.

***

ها  برابری  یا  نابرابری  مایلید  اگر 
درسمت  که  ی  نمودار  به  رادریابید 
راست به چاپ رسیده است نگاه کنید 
که در جریدة فیگارو ی اقتصادی  به 
نقل از منابع چینی  آمده است.بتاریخ 

بیستم اوت ۲۰۲۰.

۲-ُغّرش های بحران زا
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اولین کار) شروع به کار(
فرازمند:  آقای بهروزی، من وقتی 

می دیدم مادرم اینطور کار می کند 
خجالت می کشیدم. ارتباط  ما ارتباط 
مادروفرزندی نبود. آنگونه  ارتباطی 
فرزندان  مادرو  از  بسیاری  بین  که 
است، بهم  نزدیک نبودیم. خیلی هم 
ازاین بابت متأسفم. این آرزو برای 
من همیشه  باقی ماند که مادرم  یک 

بار مرا  درآغوش بگیرد وببوسد.
بهروزی:  باهم حرف نمی زدید، درددل 

نمی کردید؟
و  ، فقط  درمورد درس   نه  فرازمند: 
ریاضیات  که به ما کمک میکرد ، 
که اگر او  نبود ما هیچکدام از نظر 
ریاضی چیزی نمی شدیم. باکمک او  
ما همگی درریاضیات  خیلی خوب 

بودیم.
که  بودید   ناراحت  وشما  بهروزی:  

مادرتان سخت  کار می کرد.
فرازمند: بله این موجب شده بود در
من نوعی تعرض ومقاومت پیداشود.

نمی  ها  هرگز  بچه  برخالف سایر 
بخرند.  لباس  من  برای  خواستم 
چرا  که  بودند  مانده  هم  بزرگترها 

چنین اخالق ورفتاری بهم زده ام.
بهروزی:  پول تو جیبی چی؟

فرازمند: اصالً نمی گرفتم. نتیجه این 
 . کنم  کار  گرفتم  تصمیم  که  شد 
پیدا کردن کار  هم برالی بچه ای 
که مدرسه میرود مشکل بود. آقای 
مهندس مسعود  تازه از آلمان آمده 
مسعودهای  های  ازخانواده  بود. 
السلطان    ظل  های  نوه  و  اصفهان  
بود. درخیابان پاستور، بعداز انستیتو 
گرفته  مغازه  دهنه  دوسه  پاستور 
کرد  می  تعمیر  نفتی   یخچال  بود، 
کشی  وسیم  برقی  تعمیرهای   ،
ساختمان هم می کرد. دونفر کارگر 

داشت سید و تقی. روزی رفتم کارگاه 
مهندس مسعود گفتم: دنبال کار می 
بیا.  ازفردا  بیا  باشد  گفت:  گردم. 
بهروزی: چه ساعتهایی کار می  کردین؟
فرازمند: بعداز مدرسه تاساعت هشت 
هم  خانواده  شب.  نه  تا  وگاهی 
کار  چرا  که  کردند  می  مخالفت 
میکنی؟ من هم اصرار می کردم که 
می خواهم کارهای صنعتی یاد بگیرم.

بهروزی : چکار می کردید؟
فرازمند: با آن دو کارگر دیگر میرفتیم 
آنها  شمیران،  درمنطقة  شهر،  باالی 
کردند   می  ساختمان  کشی  سیم 
ومن هم کمک می کردم بِر دستشان 

شاگردی می کردم.
بهروزی: چقدر دستمزدتان بود؟

فرازمند: هفته ای پنج تومان.
بهروزی: برای پول تو جیبی  کافی بوده. 

فرازمند: بله ،به  
هرحال  کمکی 
دست  که  بود 
مادرم  جلوی 

دراز نکنم.
چه : ی ز و بهر
این  مدتی 

کارراداشتید؟
فرازمند: حدود چهار ماه.

بهروزی: خودتان  دیگر نرفتید یا 
بیرونتان کردند؟

فرازمند: بیرونم کرد.
بهروزی : بعد چی شد؟

 فرازمند:  حدود یک سال  بیکار بودم. 
بعد مصحح شدم.

بهروزی :  دراین زمان  کدام مدرسه  
می رفتید؟

فراز مند: مدرسة شرف که نزدیک 

دوستان  و  خاطرات   بود.  منزلمان 
از  دارم.  مدرسه  آن  از  خوبی  
جمله  مهندس مؤیدعهد  که بعدها 
تکنیک   پلی  دانشکده  رییس  شد  
ودرهمین آمریکا  زندگی می کند 
ودوستان  خوب دیگری  که از آن  
رفتم  هم   آن  بعداز  دارم.  مدرسه 
دبیرستان  فیروز بهرام. که همة بچه 
های  اعیان واشراف بودند. مبصری 
هم داشتیم  آقای پرویز  کیا منش 
که اوهم  درلس آنجلس زندگی می 
کند واز دوستان خوب زرتشتی من 
که   دیگری  های  وهمکالس  است. 
بعضی دیپلمات  شده اند وبه مقامات  

باال رسیدند
موقع  آن  پور   ُمُدن  آقای    : بهروزی 

مدیر مدرسه بود؟
فرازمند: بله، ، که بعدها باهم دوست 

های   کافه  در  رفتیم   می  شدیم، 
گذشته  یاد  به  و  نادری   خیابان 
مردخوب  زدیم.  می  ای  جرعه  ها 

وورزش دوستی بود.

دوران جوانی

بلوغ  سن   به  دیگر  حاال  بهروزی: 
رسیده بودید.

فرازمند: بله، دوران بحران . آمادگی 
برای  تغییرات روحیوجسمی. دراین 
دوستان   ، انسان  که  است  دوره 
که  دوستانی  کند،  می  پیدا  خوبی  
مانند.  می  انسان  برای   عمر  همة 

دوستان دورة دبستان فراموش می 
شوند. بعضی از روانشناسان  معتقدند 
که  دراین دوره انسان  از کودکی 
می  بیرون  ومادر   پدر  به  اتکا  و  
آید  و به طرف  همجنس  می رود 
وپس از  مدتی از این مرحله  هم می 
گذرد. واگر نگذرد  ودرهمین مرحله  
بعداز  شود.  می  همجنسگرا  بماند  
باید  طبیعی   بطور  همجنسگرائی   
انسان  به مرحلة خودگرائی  ییعنی 
نارسیسم  برود. دوره ای که  انسان 
دائم  جلو آینه است  و به سرووضع 
هم  بعضی  ، که  دارد  توجه  د  خود 
دراین  دوره متوقف می شوند وبه 
مخالف  جنس  به  گرایش  مرحلة  
نمی روند. دردوران بلوغ است  که 

شیطنت ها شروع می شود.
بهروزی: شیرین ترین دوران زندگی 

است.
فرازمند: بله، انسان به استقاللکی می 
رؤیاها   ، ها  پردازی  خیال  رسد. 
وآرزوها  شروع می شود.در حقیقت  
برای  خودرا  انسان  دوران  دراین  
کند،  می  آماده  اجتماعی  زندگی  
بیاید وباواقعیت ها روبرو شود.  که 
 ، جنگل  دوران   یا  حجر  درعصر 
دراین  سن  برروی صورت  جوانان با 
خنجر  عالمتی می گذاشتندواورارها 
می کردند که به تنهایی برود شکار 
کند وگلیم خودرا از آب برون بکشد 
وخودرا برای زندگی قبیله ای آماده 

کند.
از نظر روانی بحرانی ترین  بهروزی:  

دوران زندگی است.
انسان   بلوغ  دردوران   ، بله  فرازمند:  
می  وروح   تغییراتی درجسم  دچار 
برسانم که  اطالعتان  به  وباید  شود 
ازاینجاست که کارمن  دربیان  این 
می  مشکل  وخاطرات  سرگذشت 
شود. ازاین ببعد  نمی توانم جزئیات 
را بیان کنم، چون متأسفانه  جامعة 
ما  آمادگی پذیرفتن  مسائل جنسی 
را ندارد. درحالی که سکس یکی از  
اساسی ترین  انگیزه های به حرکت 

درآوردن فعالیت های انسان است.
بهروزی: جانداران...

فرازمند: بله،  جانداران بطور کلی  و در 
زیاددارد.  اهمیت   انسان  زندگی  
اما ایرانی  ها دوست ندارند  دربارة 
آن صحبت کنند . حریمی است  که 
نزدیک شدن به آن  وصحبت کردن  
بعضی  است. که  ممنوع  آن  دربارة 
این  را تزویر  وریا می گویند.  ما حتا 

نمی خواهیم درخلوت  خود مسائل

جنسی را حالجی کنیم وبه آن فکر 
کنیم. ولی آنچه که مسلم است این 
است که  انسان اززمان بلوغ  تا روزی 
که از دنیا  می رود. درتالطم مسائل 
جنسی  بسر می برد.منتها بصورت 
مختلف بروز می کند، منعکس می 
شود ولی همگی  آن ر ادرپستو  نگه 
می دارند ، آن را  پنهان می کنند. 
منظورم  از همه ی  این سخنان این 
است  که  اگر تا  بحال  از عشق، 
عشق های معصومانه  ای مثل عشق 
به مادلن گفتم یا از  عشقی گفتم  که 
فقط روی  کاغذ بود  وازطریق نامه 
نگاری  دربندر پهلوی  رسوائی ببار 

آورد ، آنها عشق های  کودکانه 

که  درصورتی   بودند،  ومعصومانه  
به  بخواهم  ببعد   سن  ازاین   اگر 
قضایای جنسی  وعشقی بپردازم  بیان 
آن قدری  مشکل آفرین خواهد بود.
بهروزی:  اما می شود  کمی روی آن 
ها توری کشید  ودر پرده ، اشاره ، 
کنایه ورازورمز به آنها پرداخت واز 
توصیف جزئیات  گذشت. ولی قول 
سانسور  آنهارا   کلی  بطور  بدهید 

نکنید.

دنبال دختر افتادن

فرازمند:  یکی از خصوصیات  دوران 
دنبال  درایران   بخصوص  جوانی  

دختر افتادن است.
بهروزی:  که شما  این کاررا زیاد کرده اید.
فرازمند: بله، فراوان. اگر دنبال  دختر 

افتادن  را به زبان  های انگلیسی ، 
فرانسه و یا آلمانی ترجمه کنید  هیچ 

مفهومی ندارد.
بهروزی:  من فکر می کنم  درفرهنگ 
عملی  چنین  ملتی  هیچ  اجتماعی  

وجود ندارد.
فرازمند: نه ، نیست. ممکن است دریکی 
دو ُرمان  فرنگی اشاره ای  به چنین 
چیزی  شده باشد، از جمله در کتابی 
خوانیم که  می  پاسان  دومو  از گی 
غذا  دررستورانی  رود  می  مردی 
بخورد ، خانم زیبایی را  می بیند که 
سر میزی  نشسته، وقتی  زن کافه را  
ترک می کند ، مردهم  دنبال او می 
رود ومدتی اورا  تعقیب می کند  تا 
آدرس  خانة اورا پیدا  کندوبهمین  
اما در جامعه ما  جا تمام می شود. 
مردی یا پسری کارش این بود که 
ازصبح تا شب  دنبال دختر  می افتاد، 
نمونه اش خودمن. از پانزده سالگی 
شروع شد. فالن دختری که نظر مرا 
جلب می کرد ، از مدرسه اش که 
بیرون می آمد  دنبالش راه می افتادم 
وتا دِر منزلش  می رفتم وفردا دوباره  
همین کار و راه تکرار  می شد. ونود 
درصد  موارد دختر اصالً نمی دانست  

که من  دنبال او هستم.
بهروزی:  اصالً رویش  رابر نمی گرداند.
 فرازمند:  نه، رسم نبود که دختربرگردد

  پشت سرش را نگاه کند.
بهروزی:  ودراین  دنبال دختر  افتادنها

  چه کتک کاری ها  وچاقو کشی ها 
که نمی شد.

فرازمند: بله،  سروکله ی برادر یاپدر
دختر  پیدا می شد وپسر بیچاره  را می 
کشیدند توی خانه  وحاال نزن کی بزن.

خیلی  هم   محل  های  بچه  بهروزی: 
تعصب داشتند.

فرازمند: بله،  همان محلة ما  یا، خیابان
خیلی  ارامنه  محلة   یا  استخر 
خطرناک بود. دختر بازهای حرفه ای
دنبال خطرناک  های  محله  توی  

  دختر  نمی افتادند.
بهروزی:  این همه شما  دنبال دختر  

افتادید چیزی هم  به تورتان افتاد؟
به  حتا   کدام.  هیچ  هرگز،  فرازمند: 
نود ونه  درصدشان  هم حرف نزدم. 
فقط یک  خواستی ، یک جاذبه مر ا  

به این کاروا می داشت.

بقیه درشمارة آینده

* این آرزو برای من همیشه باقی ماند  که مادرم  یک بار مرادرآغوش 
بگیرد و ببو سد.

* دردوران بلوغ است که کارمن  دربیان این سرگذشت وخاطرات 
مشکل میشود. ازاین ببعد نمی توانم جزئیات رابیان کنم، چون 

متأسفانه جامعة ما آمادگی پذیرفتن  مسائل جنسی را ندارد.
* یکی از خصوصیات دوران بلوغ درایران، دنبال دخترافتادن بود...

ر هب ردون
سـف

گفتگوی طوالنی کیخسرو بهروزی با  تورج فرازمند
قسمت هفدهم

طرح از :کیخرسو بهروزی

می  دنیا   از  که  روزی  تا  بلوغ   اززمان  انسان 
برد. می  بسر  جنسی   مسائل  درتالطم  رود. 
، دارند  نگه می  ادرپستو   ر  منتها همگی  آن 
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پژوهشی از ک.هومان

 نقش کلید ی میرزا رضا کرمانی
 د ربرپائی رژیم  مشروطه د رایران 

)قسمت پنجم(

 ازکسان دیگری از جمله کاظم زاده ی 
ایرانشهر وسید حسن تقی زاده وعلی 
اکبر دهخدا نیزکه در بیداری ایرانیان 
با نگارش  مقاالتی در روزنامه کاوه که 
در برلین انتشار می یافت نقش داشته 

اند، نیز نام برده می شود. 

       عوامل دیگری که مردم را به انتقاد از 
ظلم وفساد و گله ونارضایی  واداشت، 
شرکتهای  به  که  بود  امتیازهایی 
جملة  از  که  بود  شده  داده  بیگانه 
در سال ۱۸۷۲  که  بود  امتیازی  آنها 
)۱۲۵۱ه .خ( به یک تبعة انگلیسی  به 
نام  »بارون جولیوس رویتر« با پا در 
میانی و توصیة میرزا ملکم خان، وزیر 
ُمشاوردرزمان صدارت میرزا حسین 
خان سپهساالر، جهت تأمین هزینه 
سفر نخستین ناصرالدین شاه به اروپا، 
از  وبرخی  شاه  به  رشوه  پرداخت  با 
درباریان ورجال با  نفوذ واگذار شده 

بود.

       لرد ُکرُزن، در کتاب » ایران وقضّیة 
ایران« که حاصل  سفر دور ودرازش 
به ایران در زمان ناصرالدین شاه بود، 
برای  فاجعه   را  یک  امتیازی  چنان 
نوشته  و  خواند  ایران  ومردم  ایران 
فتنه  داد  قرار  نوبت  سپس   « است: 
انگیز رویتر فرا رسید که به راستی 
نََفس را در سینه ی اروپاییان حبس 
چون  ها[،  انگلیسی  بخوانید  کرد] 
هفتاد  مدت  به  را  ایران  منابع  کلّیة 
سال در بست به دست خارجی ها می 
داد  واز جمله مواد این قرار داد کالن 
بیان  سابقاً  را  که شرحش  انحصاری 
کردم، یکی هم ساختمان راه آهن از 
کرانه ی بحر خزر] از انزلی[ تا خلیج 
فارس] تا بوشهر[ بود که تاریخ نظیر 
نامه وقرار دا د اسارت  امتیاز  چنین 
آوری را که تمام منابع ومعادن ثروت 
درزیر زمین وروی زمین یک مملکت 
پهناور نظیر ایران به بیگانه ای واگذار 
شده باشد به یاد ندارد« .دفتریکم - 

رویه ۷۸۱

       در این قرار داد که افزون بر اجازة 
امتیاز  ی  دارنده  آهن؛  راه  کشیدن 
مجاز به بهره گیری از معادن ، منابع 
سر  بود،  شده  جنگلها   آب،  نفت، 
وصدا واعتراضاتی را در درون وبیرون  
کشور سبب گردید که اگرچه عامل 
مهم برپایی این اعتراضات وسر وصدا 
ها کسی جزدولت انگلیس وعواملش 
نبودند، ولی جوش وخروشی که در 

ایران  مزبوردر  داد  قرار  با  مخالفت 
وهمچنین از سوی ایرانیان مقیم اروپا 
برپا  و موجب فسخ  قرار داد گردید، 
بر جسارت بسیاری از ایرانیان دربرابر 

شاه و دولتمردان افزود.

       گفتنی است اینکه  چون دولت 
انگلستان از راه آهنی که دسترسی 
روسیه را به آبهای گرم شاخاب پارس 
امکان پذیر می ساخت؛ منافع خود 
درحوزة این شاخاب  و هندوستان را 
مورد تهدید می دید، ازاین رو با چنان 
قراردادی شدیداً مخالف بود، به ویژه 
موجب  به  توانست  می  رویتر  آنکه 
شرکتهای  سهام  داد،  قرار  همین 
به  را   مزبور  ازامتیاز  آمده  وجود  به 
انگلستان  ودولت  بفروشد  دیگران 
نگران دستیابی کمپانی های روسی  
ایران  در  امتیازی  چنین  به  وآلمانی 

بود.

       لرد ُکرُزن، درهمین باره  چنین می 
نویسد:» اشتهای حکومت تزاری در 
کار جهانگیری فقط به همان سامان 
به  نمی شود وچون  ونواحی محدود 
برنیمی  اندازی  دست  از  کافی  حّد 
خشنود  درشمال  ایران  ازغنایم 
دارد  جنوب  به  هم  نظری  نیست، 
وآرزومند یافتن راهی به خلیج فارس 
و اوقیانوس هند است «. ایران وقضّیة 

ایران، دفتر یکم، رویه۷۸۹

ضمن  رویتر  قراردادمزبور،  فسخ  با 
ازدولت  ایران،  دولت  به  اعتراض 
برای  او  از  خواست  نیز  انگلستان 
ایران  دولت  از  غرامت  دریافت 
نامبرده  دولت  اما  کند،  پشتیبانی 
پشتیبانی  او  از  بود  که  بهانه  هر  به 
او  پسر  رویتر،  مرگ  از  نکرد،پس 
بابت   خسارت  دریافت  درپی  مدتها 
لغو قرارداد بود و به هر دری می زد، 
سال  هفده  گذشت  از  پس  اینکه  تا 
که نگرانی دولت انگلستان ازلغو آن 
امتیازنامه آسوده شده بود، پسررویتر 
توانست با پادرمیانی و وساطت حکیم 
تولوزان، پزشک دربارو« ولف« وزیر 
و  تهران  در  انگلستان  وقت  مختار 
دادن ُرشوه به چند رجال صاحب رأی 
و نفوذ، امتیاز گشایش بانکی  به نام 
بانک شاهنشاهی را که اجازة انتشار 
اسکناس داشت، در قبال لغو امتیاز 
مزبوراز دولت ایران دریافت کند که 
امتیاز آن بالفاصله از سوی پسر رویتر 
و  گردید  واگذار  انگلستان  دولت  به 

ملکه ویکتوریا حکم گشایش آن را به 
امضای خود صادر کرد. امین السلطان، 
این  دادن  از  پس  ایران   صدراعظم 
با خود  را  انگلیس  امتیازچون دولت 
برسر مهر دید،در صدد برمی آید که 
اروپا کند  بارسوم راهی  شاه را برای 
تا ازاین نمد کالهی هم برای خود که 
همانا رفتن به اروپا با مقام وموقعّیت 
السلطنه  اعتماد  بسازد.  بود  رسمی 
درباره ی سومین سفر ناصرالدین شاه 
والیات  »تمام  است:  نوشته  اروپا  به 
می  فرنگ  ما  است،  مغشوش  ایران 
رویم . اگرچه اعتقاد به بعضی عقاید 
ازاین  مردم  ی  همه  چون  اما  ندارم، 
وحشت  هم  من  میگویند،  سفربد 

غریبی دارم«. خاطرات، رویه ۷۲۲

       در زمان ناصرالدین شاه، امتیازات 
دیگری نیزبه بیگانگان داده شد که از 
جمله قرار دادی زیر نام » رژی« بود 
سفر  هنگام  به  شاه  ناصرالدین  که 
سومش به اروپا)درسال۱۸۸۹= ۱۳۰۸ 
ه. ق( با زمینه سازی دولت انگلستان، 
به یکی از اتباعش به نام » ماژور جرالد 
تالبوت« داده بود، که بر پایه ی آنچه 
که در این قرارداد  آمده بود، دولت 
وفروش  خرید  امتیازانحصار  ایران 
توتون وتنباکو را چه در داخل وچه 
در خارج؛ به این شرکت واگذار کرده 
دریافت  برای  نامبرده  شرکت  و  بود 
این امتیاز عالوه بردادن مبالغی رشوه 
به شاه ودرباریان؛ از جمله میرزا علی 
ایران،  صدراعظم  اتابک  خان  اصغر 
متعّهد شده بود هرسال مبلغ ۲۵هزار 
پردازد،  به  به شاه  انگلیسی  لیره ی 
از  برگشت شاه  از  قرارداد  پس  این 
ولف  سرهنری  و  او  امضای  به  اروپا 
نماینده ی سیاسی بریتانیا در ایران 
رسید،این کمپانی پس از اندک زمان، 
امتیاز خودرا به» شرکت شاهنشاهی 
ایران« که نامی فریب کارانه و متعلق 
کرد،  واگذار  بود  انگستان  دولت  به 
اجبار فروش توتون وتنباکو از سوی 
کشتکاران یا بازرگانان وابسته به این 
کاهش  که  نامبرده  به شرکت  رشته 
درآمد ومنافع هنگفتی را برای آنان 
آمیزو  تحّکم  رفتار  و  داشت  بر  در 
سخت گیرانه ی مأمورین این شرکت 
درسراسر کشور، سبب شد که ابتدا 
چند تن از بازرگانان این رشته همراه 
با امین الدوله نزد شاه بروند وبا بیان 
که  زیانی  وضررو  این شرکت  مظالم 
به توتون کاران وبازرگانان این رشته 
را  الغای آن  از شاه  وارد شده است، 

خواستار شوند که توّجهی به دراین 
خواست  نشد. دراین بین روسها نیز 
کشت  به  ساوجبالغ   منطقة  در  که 
مقام  در  داشتند  اشتغال  توتون 
اعتراض از این امتیاز برآمدند وآن را 
نقض عهد نامه ی ترکمانچای خواندند 

وخواستار لغو آن شدند.

       از آنجا یی که معیشت بسیاری 
از راه کشت وفروش  ایران   از مردم 
وبا  میشد  تأمین  وتنباکو  توتون 
رژی،  شرکت  محدود  نا  اختیارات 
در آمد قشر وسیعی از مردم کاهش 
یافته بود وهمچنین ورود چند هزار  
به  آن  مستعمرات  و  بریتانیا  اتباع 
واستقرار  شرکت  کارکنان  عنوان 
آنان در مناطق مختلف ایران  همراه 
دست،  به  مزدوراسلحه  و  سالح  با 
تصرف  در  را  ها  انگلیسی  ی  شیوه 
هندوستان ابتدا با ایجاد کمپانی هند 
شرقی تداعی می کرد واز سویی دیگر 
اروپایی در کشور  گسترش فرهنگ 
اسالمی حّساسّیت هایی را در برخی 
روحانیون صاحب نام به وجود آورده 
بود و از این بابت بیمناک از موقعّیت 
به  معترضین  با  بودند،همگام  خود 
مخالفت باآن امتیاز بر خاستند ومردم 
وتوتون  ازغلیان  استفاده  منع  به  را 
فرا  وشورش  نافرمانی  به  حتا  ُچپق 
خواندند که نام آورترین این مالیان» 
فال  به  ُشهره  شیرازی  حسن  میرزا 
حسن  محمد  میرزا  و»  اسیری« 
آشتیانی«و »آیت اهلل حاج میرزا جواد 
با  بودند که  آقا نجفی«  تبریزی« و» 
صدور فتوی در خودداری از مصرف 
توتون، کار تا بدانجا کشیده شد که  
زنان حرمسرای شاهی نیز از استعمال 
از  وپس  کردند  خودداری  غلیان 
شش ماه که کار اعتراض و هیجانات 
در مردم باال گرفت وُمنجر به کشته 
معترضین گردید،  از  تن  شدن چند 
ناصرالدین شاه ناگزیر شد این امتیاز 
را با پرداخت ۵۰۰ هزارلیره به عنوان 
 ۱۳۰۹ )درسال  کند   باطل  غرامت؛ 
ه.ق( واین رویداد نیز از جمله مواردی 
بود که سبب گردیدتا حدودی  ترس 
شمارنسبتاً قابل مالحظه ای  از مردم 
از حکومتگران خودکامه  ریخته شود. 
تاریخ  کتاب  در  کسروی،  احمد    
می  چنین  باره  این  در  مشروطه 

نویسد:» این کار چنان انجام گرفت

 
بقیه درصفحه ۴۸

      اما شوق  خواندن مطالب روزنامه 
با همه ی  بود که  به حّدی  قانون  ی 
شاه،در  الدین  ناصر  که  دستوری 
روزنامه  گونه  این  ورود  از  جلوگیری 
ها به ایران صادر کرده بود وخریداریا 
دارنده ی آن به سختی مجازات می 
شد، به صورت قاچاق وارد ایران می 
گردید ودرمحافل روشنفکران دست 
ومورداستقبال  گشت  می  دست  به 
حرفهای  آن  مطالب  که  چرا  بود، 
بی  و  استبداد  از  خسته  مردم  دل 
قانونی بود که خود جرأت بیان آن را 
نداشتند،اگر چه اورا به درستی نمی 

شناختند.

       خان ملک ساسانی، می نویسد:
»هرچند نگارش بعضی ازمطالبی که 
درآورده  تحریر  ی  رشته  به  ملکم 
سودمنداست و حقیقت دارد، ولی از 
قلم کسی کامالً مؤثّر واقع میشده که 
نا پذیری بنگارد،  ایمان خلل  با یک 
نه فقط برای عوام فریبی وبه دست 
آوردن پول واعتبار ومقام، به هر حال 
قسمتی از آنها تاحّدی موجب روشن 
گران  ست  گردید«.سیا  افکار  شدن 

دورة قاجار . رویه۱۳۹ 

       همچنین از جمله کسان دیگری 
را که  دربیداری مردم و آگاه ساختن 
کرده  خودکوششها  حقوق  به  آنان 
پیشگامان  از  توان  می  و  بودند 
طالبوف  عبدالرحیم  میرزا  برشمرد، 
تبریزی بود، او در ۱۶ سالگی از تبریز 
دانش  تحصیل  وبه  رفت  تفلیس  به 
جدید پرداخت وبا جنبش های آزادی 
خواهی آشنا شد وسپس به داغستان 
گردید،  دیار  آن  ومقیم  کرد  کوچ 
وموقعّیت  شأن  آثارش؛  انتشار  با  او 
نگارش  با  او  یافت،  بسیار  احترام  و 
مقاالتی در ترویج افکارآزادی خواهی 
وبرقراری حکومت قانون به زبان ساده 
وترقی  روشنفکران  نزد  پارسی؛  ی 
ودر  بسیاریافت  محبوبیت  خواهان 
دورة نخست مجلس شورای ملی از 

تبریز به نمایندگی انتخاب شد، اما با 
آنکه نمایندگی را پذیرفته بود، جهت 
حضور در مجلس به تهران نیامد. آثار 
او عبارتند ار:» سالک المحسنین« و» 
کتاب احمد« که مطالب آن بر بسیاری 
از آزادی خواهان اثر گذار شد، چون 
نگاه او با اصول دیانت اسالم چندان 
بااو  آخوندها  نداشت،  همخوانی 
در  او  بودند،  مخالف  وآثارش سخت 
هر  نوشت:»  جمله  از  احمد؛  کتاب  
ملتی که رجال ُمتنّفذ او زود باور ولین 
العریکه ] ساده لوح[  و بی علم وبی 
سر  با  باشند،  دوست  طال  و  تجربه 
اقتدار؛  افکن شاهین  پنجه ی صید 
وفرانک،  ودالر  وروبل  استرلینگ  با 

زودتر از دیگران شکار می شوند.

       از میان دیگر صاحب نامهایی 
تأثیر  مردم  دربیداری  شان  آثار  که 
به سزا داشته است، می توان ازمیرزا 
فتحعلی آخوند زاده نیز نام بُرد، او در 
تفلیس با حضور در محافل سیاسی 
به  بیشتر  آشنایی  ودیپلماسی؛ 
فرهنگ پیشرو وتمدن غرب پیدا کرد 
واین سر آغازی بود برای فعالّیت های 
ادبی وفرهنگی او، وی عالوه بر نوشتن 
نخستین ُرمان به نام » ستارگان فریب 
خورده  وحکایت یوسف شاه سراج«؛  
ایران  در  نویسی  نمایشنامه  پدر  به 
شهرت یافت، او کار نویسندگی را به 
سبک جدید با ستارگان فریب خورده 
آغاز کرد، این ُرمان که به زبان ترکی 
نوشته شده بود، توسط میرزا جعفر 
گردانیده  بر  فارسی  به  داغی  قراچه 
شد، همین مترجم بیشتر آثار آخوند 
زاده را به پارسی برگرداند، او با نگارش 
کتابهایش که اغلب به گونه ی ُرمان 
نوشته شده است، دگر گونی ژرفی را 
در ایران چه از جهت فرهنگی وچه 
از نگاه  سیاسی و بیداری مردم پایه 
گذاری کرد، او با بررسی ابعاد مختلف 
زندگی اجتماعی ایرانیان، با خرافات و 
موهومات ونادانی در افتاد وریشه ی 
استبداد را آشکار ساخت، او بر علیِه 

جامعة  ارتجاعی  وفرهنگ  ادبیات 
وامکان  خاست  پا  به  روزگاران  آن 
وقوع دگر گونی های اجتماعی را به 
زاده خطاب  داد، آخوند  مردم نشان 
به روشنفکران اهل قلم گفت:»  من 
واز  کردم  دستاویز  را  جزیی  مطالب 
خیال خود به آن بسط دادم و َسُبک 
فاش  را  دولت  وارکان  وزراء  مغزی 
آیندگان عبرت  برای  از  که  ام  کرده 

شود. 

       از دیگر پیشگامان  آزادی خواِه 
از  توان  می  شاه  ناصرالدین  زمان 
مستشارالدوله  خان  یوسف  »میرزا 
دوستان  اواز  بُرد،  نام   » صادق« 
وهمفکران میرزا فتحعلی آخوندزاده 
بود، او افکار سیاسی خودرا  در رسالة 
شارژدافر  درزمانیکه  کلمه«  »یک 
از  بود)  پاریس  در  ایران  سفارت 
به  بود،  نوشته  تا۱۲۸۶ه.ق(   ۱۲۸۴
روشنی بیان کرد، این رساله یکی از 
نخستین آثار آزادی خواهان ایران به 
شمار می رود و در تحریک احساسات 
ایران  مردم  از  شماری  کردن  وبیدار 
نقش  خفقان،  به  آلوده  زمان  آن  در 
نامبرده  است،  داشته  مؤثر  بسیار 
درسال۱۳۰۶ ه.ق، طّی نامه ای مفّصل 
به ناصرالدین شاه از طریق  مظفرالدین 
فساد  و  استبداد  از  میرزا)ولیعهد( 
وبرقراری  واصالحات  دربارانتقاد 
را  وبرابری  وآزادی  قانون  حکومت 
جالب  ی  نوشته  بود.  شده  خواستار 
و آگاهی دهنده ی او دررسالة »یک 
کلمه«  چون به مزاج ناصرالدین شاه 
قرار  شاه  خشم  مورد  نبود،  سازگار 
بستن  با  ُرکنّیه  عمارت  در  و  گرفت 
ُکند وزنجیربه دست وپای او؛ زندانی 
شد وحتا اجازة مالقات با دیگران را 
نیزپس از رهایی از زندان از او سلب 

کرده بودند.

       حاج سیاح، در باره زندانی شدن 
مستشارالدوله  خان  یوسف  میرزا 
همزمان با زندانی بودن خود در قزوین 

در کتاب خاطراتش می نویسد:» من 
چون دانستم آن انسان محترم که در 
جنب من زنجیر و خلیلی شد] خلیل 
زنجیربود  با  آهنی  حلقة  از  عبارت 
زندانی  فرار  از  جلوگیری  برای  که 
به گردن و به پای او می انداختند[، 
آن  حال  به  است،  مستشارالدوله 
پیرمرد محترم که عمری را به احترام 
و نجابت و خدمت به دولت و ملت از 
روی حقیقت گذرانده دلم آتش گرفت 
و از وضع زمان و تربیت ایران انگشت 

حیرت به دندان گزیدم«.  

       میرزا یوسف خان  زمانیکه در 
خدمت  پاریس  در  ایران  سفارت 
فراماسونری  لژ  وارد  گویا  کرد،  می 
بسیاری  روزها  درآن  که  شود  می 
یک  را  فراماسونری  روشنفکران،  از 
سازمان پیشرو وانقالبی و آزادی خواه 
می شناختند که هدفی جز مبارزه با 
استبداد و ایجاد دموکراسی و بیداری 

ملت ها ندارد.

       جای تردید نیست که  آثار این 
خواهان  آزادی  دیگر  در  پیشگامان 
وروشنفکران مانند  حاج زین العابدین 
معروف»  کتاب  نویسنده  ای  مراغه 
سیاحت نامه ی ابراهیم بیک«، میرزا 
جلیل محمد قلی زاده  ناشرروزنامه 
معروف  ونمایشنامه  ی مالنصرالدین 
میرزا  تبریزی،   آقا  میرزا  ها،  ُمرده 
جعفر قراچه داغی ، میرزا نصراهلل خان  
بهشتی مشهور به ملک المتکلمین، 
رضا  محمد  کرمانی،  آقاخان  میرزا 
مساوات، سلیمان خان میکده ومیرزا 
عباسعلی شوکت  و بسیاری دیگراز 
کوشندگان راه آزادی منشآء اثر بوده 
شمارآنان  بر  روز  به  روز  که  است، 
زمان  در  جاییکه  تا  شد  می  افزوده 
پادشاهی مظفرالدین شاه، آن هنگام 
دست  مرگ  با  بیماری  بستر  در  که 
وپنجه نرم می کرد، مشروطه خواهان 
توانستند فرمان برپایی مشروطه را به  

امضای او برسانند. 
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لرزان   سرکش   های  شعله  جرقة  
آتش نزد هندوها و پارسیان زرتشتی  
آتش  استو  احترام  مورد  یکسان 
درریگ ودا  یکی از خدایان سه گانه 
فرزند  بعنوان  اوستا  زند  در  است؛ 
)puthra: پسر، پور(  اهورامزدا  مورد 

خطاب  قرار گ
آن   دربرابر  ونمازگزاران   است  رفته 
همچون مظهر  آسمانی )Kibla: قبله(  
به خواندن  اوراد می پردازند. این عنصر 
اساسی عهد باستان  است  وقدرت  
عنصر   سه  طبیعت   که  رادارد   این 
گون  رادگر  خاک(  آب،  دیگر)هوا، 
آتش  پارسی   های  کند..درآتشکده 
ترین  مقدس   . است  روشن  همیشه 
  Udwada »اودوادا«  در  آتش  
درگجرات ) شمال بمبئی(  جای دارد 
که توسط نیاکان  زائر زرتشتی  ویش 
از هزارودویست سال پیش  به آنجا 
آورده  شده است. آن را » ایرانشاه« 
می نامند. پیش از هرپنج وقت نماز  
تکه های چوب  صندل طبق  سنت 
به   آتش مقدس  پیشکش می شود. 
ساخته  فلز  از  و   مدور  ها۲٬  محراب 
آتشدان   روی   دوچوب  شوند.  می 
)محراب(  ازطرف شرق به طرف غرب 
می گذارند . روی آنها دوچوب  دیگر 
از شمال به جنوب  قرار می گیرد. به 
این ترتیب  هفت یا نه چوب  صندل 
طبق  شأن  آتش مقدس  پیشکش  
این تزئین  شبیه  صلیب  می شود. 
چندگانه  مشتعل ذرا» آةش  پادشاه«  
می نامند. درمراسم Yagna ) به معنی  
دعا  خواندن   مانند  دینی   شعائر 
دربرابرآتش(   عبادت   وبجاآوردن  
چیزهای  درمیان   هندو  روحانیان 
دیگر  قطعات چوب به آتش  عرضه 
می دارند.  محراب یا قربانگاه  هندوان  
به نام  کوندا  از گل وآجر  ساخته می 
شود . ظاهراً  از شکل چهارگوش  آن  

اعداد مشتق شده  اند.
بطور  چوب   تکه  سه   دو،   ، یک 
مظهر۱،۲،۳  ترتیب   به  عمودی  
شود.  می  گذاشته  درمحراب  
تا ۲۳۲  درفرامین  آشوکاشاه )۲۷۳ 
نخستین   عدد  پنج  میالد(  از  پیش 
بصورت عمودی  تصویر شده اند. به 
به دوچوب   هرحال  ۲ ممکن است  
افقی ذمتصل  به چوب  اریب دیگر 
تااندازه ای شبیه حرف Z ( نشان  (

)۲(- ظرفهای آتش  را »آتشدان«  یا 
Atash-patra  می خوانند که روی  
 Khuan پایه های  سنگ مرمر  بنام

می گذارند.

می  ترتیب  ۳  همین  به  شود.  داده 
بطور  چوب   سه  باقراردادن   تواند  
اریب   بادوچوب  آنها   واتصال  افقی  

دیگر مجسم شود.
یک  وگذاشتن     X مانند   دوچوب 
شکل  عدد۴  آن  باالی  دیگر   چوب 

می گیرد.
گذاشتن  یک چوب عمودی  درگوشة  
وُمنصّف    چهارگوش   محراب   چپ 
راست   سمت  پائین   در  چوب   یک 
چوب  بوسیلة   آنها  پیوند   وسپس 
ظاهر   صورت   ، آنها  میان  در  افقی  

عدد ۵ را نتیجه  می دهد.
محراب   باالی   چوبی  شکل ۷  برای 
بگذارید و چوب  دیگری بطور اریب  

به آن متصل کنید.
چوب   چهار  است   براین  عقیده 
گذاشته شده در چهار گوشة  محراب  
منجر به کشف  عدد صفر  شده است، 

به رغم  شکل  چهار گوش آن.
ازاین تئوری  یاگنا کوندا چنین برمی 
درعهد  هند  خردمندان   که  آید  
ابتدا   )Hindu Rishis( باستان 
نمادهای جاری  بین المللی را ابداع 
از  دوناگری   اعداد   وبعداً  اند  کرده 

آ»ها شکل گرفته اند.۳.

سیستم ابجد

درگذشته ، اعداد  وارقام بالغات نوشته  
تکامل   از  پیش  بااینهمه  شد.  می 
نمادهای کنونی ، درمرحلة  بینابین 
باستانی  ازسرزمینهای  دربعضی    ،
ای شماره  که  میرفت  بکار  روشی 
ازالفبا اختصاص    مشخص به حرفی 
ارزش  جمع  حاصل  شد.  می  داده 
جمله  یا  عبارت  یا  واژه  یک  حروف 

عدد مورد دلخواه را نشان می داد.
سیستم ابجد با الفبای فارسی - عربی 
بتزماندة این شیوه است . به عنوان  
مثال بابر )مؤسس سلسلة  گورکانیان 
هند( درشش محرم به دنیا آمد . حال 
جالب توجه است  که براساس حساب 
ابجد  سال تولد او  حاصل جمع این 

اعداد است، به ترتیب زیر:
ش ۳۰۰، ش ۳۰۰، م۴۰، ح۸، ر۲۰۰، 

 
3-For complete illustrations 
of all the ten  symbols based 
on  the Yanakunda  Theory, 
reference may please be made 
to the  advertisements given in  
newspapers by the IBM World 
Trade Corporation.

م۴۰= ۸۸۸ هجری ۴
روش دیگری برای نشان دادن  اعداد 
بوسیلة حروف اندیشه نگار)( معمول 
بوده است. این سیستم مثال مناسبی 

است  برای ابداع ارقام رومی .

Kata payaadiسیستم  کاتا پایادی

این سیستم در هند باستان  متداول 
بود وبدون محدودیتدرکتابهای اختر 
فنی  موضوعهای  ودیگر  شناسی  
با حفظ کردن یک  بکار  می رفت.  
کالسیک شعر  یا  عبارت   یا  لغت  

sloka درزبان سانسکریت  بسادگی 
یک رشته طوالنی اعدادرا  می شود 

بخاطرآورد.
قواعد  بآسانی به ترتیب زیر  معین 

شده است:
حروف یعنی   ،kaadi nava   -)۱(

براساس  تاریخ  مادة  سرودن   -)۴(
حروف ابجد دربین شعرا معمول بوده 
چنانچه حافظ شیرازی چندین شعر 
درهمین زمینه دارد. رجوع کنید به 

بخش قطعات  دیوان حافظ)مترجم(

الفبای دوانگری با K شروع می شود.،  
یک رشته  اعداد  ارزش آنها را نشان 
 ،  KH=۲ و  K=۱ می دهد؛ بنابراین

  Z=۹بهمین ترتیب  تا
به احتمال قوی عدد ۱ که در پهلوی  
:َی  )یعنی  شود  می  خوانده  یَک 
  EKa و   )  K همان  که  یک   ک=   +

درسانسکریت  است.
و   T=۱ ،یعنی  ،  Taadi nava   -)۲(

 DH=۹ و به همین ترتیب ،Th=۲
)Paadi pancha -)۳، یعنی P=۱، تا 

.M=۵
)Yaadi ashtau -)۴، یعنی  Y=۱، تا 

 H=۸
پس از این مهمترین  بخش این قاعده  

پیش می آید  به این معنی که :
  Varnanam Vamato gateeh
یعنی  حروف  حرکت معکوس دارند .

زیر   جدول  مراجعه  سهولت   برای   
ضمیمه است.

قسمت سوم

حرفهای مرکب - الزم بیادآوری است  
حتی حرفهای  مرکب  دیوناگری مانند 

، SHو K با ترکیب DNA و KSHA
D  و N  اوستایی  مشتق شده اند. 
نه با ترکیب حروف قرینة دیوناگری. 
جدول  و۱۴   ۱۳ دردوفقره  ادعا   این 
B  نشان داده شده است. دلیلی قانع 
نشان   Bدرجدول ترازاین)که  کننده 
ومنشأ  اصل  اثبات  برای  شده(  داده 
خط اوستاییِ  الفبای سانسکریت نمی 

توان یافت.

این ادعای بیجایی نیست

مبادا هیچیک از خوانندگان  من فکر 
کنند  دراین ادعا. بیهوده وبی دلیل  
پافشاری وافراط می کنم . چند مثال 
برای  آورم  می  زبانها  دیگر  ازالفبای 
اثبات اینکه آنها نیز  برمبنای همان 
اصول  یادشدة من  شکل گرفته اند.

 )Bجدول(
۱و۲- شکل »۱«  یک حرف از اندیشه 
 Sinai سینای    )Ideograph( نگار 
 ۱۷۰۰ حدود  به  مربوط  ای  )درکتیبه 
سال پیش از میالد( مردی را در حال 
نماز که دو دستش رادرعالم خلسه به 
کنید:  است)مقایسه  کشیده  تصویر 
یسنا  ۲۸/۱ (  این به معنی شادمانی یا 
» نشئگی«  است . بابرگرداندن سمت 
راست این شکل به باال، حرف یونانی 
قدیم )E )epsilon   بدست میآید که 
به نوبة خود  باعمل  معکوس،  حرف 
رومی E  را بوجود  می آورد.)فقرة ۲ 

۱)B جدول
۳ تا۶-  نخستین حرف  در آوا نگار 
گاونر«    « معنی  به   alpha فنیقی 
به شکل شمارة ۳ جدول اگر  است. 

B نگاه کنید  متوجه می شوید  این 
حرف شباهت زیادی به سرگاونردارد. 
بدین ترتیب ازاین اندیشه نگار برایر 
شد.  استفاده   A صدای  رساندن 
یونانیان  ورومیان  نخستین  حرف 

الفبای خودرا با برگرداندن  بخش

 چپ این اندیشه نگار کسب کردند. 
فنیقی  حرف  دومین  همچنین  
معنی  به  نگاری   اندیشه    »Beth«
به   Deleth حرف  وچهارمین  خانه 
معنی »در«   بود. ازاین دو اندیشه نگار 
  D و B  زبانهای یونانی ورومی حرف ،
گرفتند.  شکل   » »تخریب  روش  با 
حرف رومی K حالت معکوس  حرف 
نهال  یا   گیاه  بمعنی   Koph فنیقی 

بوده)فقر ۶(
۷-  فقرة ۷ حرف یونانی Rho یعنی 
R  است که مانند P  رومی  نوشته می 
شود.. رومی ها  خطی به آن افزودند و 

به R منتج شد.
۸.۹- تاسدة پانزدهم میالدی حرفی 
وجود  انگلیسی   درزبان    »J« مانند 
نداشته ؛  حرف  I هم  بعنوان  مصوت 
وهم برای  صامت  بکار میرفت. بعداً 
کردند   دراز  را  آن  برداران  نسخه 
ودنبالة آن را  بخاطر تزئین  بطرف چپ 
کج کردند. درنتیجه حرف »J«  بوجود 
درانگلیسی  ترتیب  همین  به  آمد. 
قدیمی  فقط حرف V  بوده  وبعدها 
حرف U ازآن  مشتق شده. بنابراین 

IVLIVS  سزارJULIUS شد.
دهد  می  نشان    ۱۰ فقره    -۱۲ ۱۰تا 
چگونه  K  گجراتی با گرداندن  قسمت 
چپ  فرم دیوناگری به باال مشتق شده 
است. حرف CH گجراتی )فقرة ۱۱( از 
نمونة  همانند دیوناگری  آن با تغییر  
به دست آمده، یعنی بجای زاویه دایره 

با  گره به کار رفته است.
اشتقاق حرف مرکب ANA گجراتی  
جالب است )فقرة ۱۲(: بخش بیضوی 
به  دیوناگری     ANA چپ  سمت 
اول  شود:  می  تقسیم  دوقسمت 
قسمت دست راست آن که درامتداد  
به  قراردارد،   عمودی  کوچک   خط 
دوم  آید؛  درمی  دیوناگری   G شکل 
قسمت چپ را کمی  پائین  می کشند  
وازاین نماد  مرکب ANA  گجراتی  
بدست می آید. فقره های ۲و۳۳ را در 
چاپ  گذشته  A)دردوشماره  جدول 
شده است( مقایسه کنید که در آنها 

نیز همین تکنیک بکاررفته است.

دیوناگری  حروف  از  اوستائی  خط 
مشتق نشده است

امر  این  است  بیادآوری  الزم  ضمناً  
فقط به طوریک طرفه  بانجام رسیده 
واثبات این مطلب  کامالً غیر ممکن 
است که خط اوستائی  از دیوناگری 
مشتق  شده باشد. دالیل عمده ای که 
مرا به این نتیجه  رسانده، عبارتند از:

ازحروف  اوستائی  خط  اگر   -۱
می  بود   شده  اقتباس  دیوناگری 
مانند   راست  به  چپ   از  بایستی 
دیوناگری نوشته می شد. درحالی که 
خط اوستائی  ازراست به چپ  نوشته 
دهد   می  نشان  خود  واین  شود  می 
این خط قدیمی تراز  دیوناگری است.

در   )Lingual(زبانی حروف   -۲
 CHH، BHA  همچنین ( T مجموعة

وغیره( درخط اوستائی وجود ندارند.
بدیهی است  این حروف، همانطورکه  
نشان  و۱۴(    ۱۱ )فقرة    A درجدول 

دادیم بعداً درهند تکامل  یافته اند.
۳-  نشانه های زیروِزبَر یا اعراب که 
از مصوتها   بعضی  دادن   نشان  برای 
بکاررفته  درخط اوستائی  ابداً وجود 
ندارند ، زیرا مصوتها  درخط اوستائی  

نماد  مخصوص خودرا دارند.
۴- درخط اوستائی  مانند  دیوناگری 
وجود  کوتاهی  فتحه  مصوت   هیچ 

ندارد.
۵- گذشته از موارد باال  بنا به  سند  
کرده،  ارائه   مسعودی  که  تاریخی 
خط  بشخصه  زرتشت   حضرت 
ما  روایت   کرده.  ابداع  را   اوستائی 

زرتشتیان این نظر را تأیید  می کند.

دورة احتمالی انتقال

تحت  دوقرن  مدت  به  هند   -۱
بوسیلة   که  هخامنشیان   حکومت  
از  پیش   ۵۵۹ کبیر)۵۲۹-  کوروش 
میالد( تأسیس شده بود ، قرارداشت 
خط  با  هند   اهل  اینکه  وامکان 
باشند،  اوستائی  آشنائی پیدا کرده 
بدرستی  راولینسون  وجوددارد. 
شکی  کمترین  است:»   کرده  تأکید 
وجودندارد  که فتح پنجاب به دست 

عمیقًا  را  هندی  فرهنگ   ، داریوش 
متأثر کرد«. شاید  ازاین راه ، هند خط 
خودرا بدست آورد  وهمانندیهایی  که 
بین تشکیالت  اداری» َچْندرا َکپت«  
زیاد  بقدری  وجوددارد   وداریوش 

است  که نمی تواند اتفاقی باشد.۲
۲- آخرین  ارتباط  نزدیک بین  دو 
پادشاهان   کشور  دردوران حکومت 

ساسانی )۲۲۶-۶۳۷ میالدی(  بود.
به احتمال  زیاد خط اوستائی  دردورة 
ساسانیان  به هند راه بازکرده است. 
دلیل عمدة من  برای رسیدن  به این 
نتیجه این است که در خط اوستائی  
 . نیست  »ل«  صدای  برای  حرفی 
درجدول A )فقرة ۲۶(  می توان دید  
که L  دیوناگری از حرف متناسب  با 
خط پازند پهلوی که درعصر ساسانیان  
این  است.  شده  مشتق  بوده،  رایج 
حقیقت که خط قدیمی ترین  کتیبة 
سانسکریت) درحدود ۷۵۰ میالدی، 
نه پیش ازآن(  بسیار شبیه  دیوناگری 
که امروز  متداول است ، نظر مرا  تأیید 

می کند.  

)۱(- Writing and the Alphabet,
by A.C. Moorhouse, P.42
(2)- H.G.Rawlinson in his In-
troduction to “Rock Roads of 
Darius the Great” by Manek 
B. Pithawalla,P.9

فصل سوم: تحول عالئم عددی

» به آنان هم اعداد وهم نوشتن 
های  نشانه  بوسیلة  تا  آموختم 
آراسته  افکار به هم ریخته شان 

را مرتب کنند«
-پرومته درزنجیر

پیش ازبحث  دربارة اختراع نمادهای 
ازجمله  امروز   متداول  عددی  
دوناگری و بین المللی۱  بجاست  ابتدا  
نظریه  ای که به مطلب مورد نظر ما  

مربوط است ، بررسی کنیم.

شکل گیری عدد براساس تئوری
 Yagnakundaیا گناکوندا 

-۱ نویسنده همه جا برای احتراز از به 
ازواژة   Arabic numerals کاربردن 
چون   کند،  می  استفاده  المللی  بین 
که  رسد  می  نتیجه  این  به  درآخر 
ریشة این اعداد فارسی است)مترجم(

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

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

گستهم از ستمی که پرویز بر بندوی 
روا داشت و با او از در بیوفایی درآمد 
سخن گفت و گردیه را از رفتن به نزد 
آور شد  یاد  و  داشت  بر حذر  پرویز 
با او همان رفتار را  که از کجا پرویز 
پهلوانان  دیگر  و  بندوی  با  که  نکند 
در  گستهم  گفته های  است  کرده 
گردیه مؤثر افتاد و رای او را نسبت به 
رفتن به نزد پرویز سست کرد. چون 
مدتی از اقامت گستهم در لشکرگاه 
گردیه  از  گستهم  گذشت،  گردیه 
خواستگاری کرد. یالن سینه به گردیه 
گفت که باید به خواستگاری گستهم 
پاسخ مساعد دهی چون او ایرانی و 
دایی شاهی چون پرویز است و ترا هم 
آرزوی همسری با مردی ایرانی در سر 

بوده است و دیگر جای بهانه نیست.
ز خاقان کرانه گزیدی سزید

که رای تو آزادگان را گزید
چه گویی ز گستهم یل خال شاه

توانگر سپهبد سری با سپاه
بدو گفت شوی کز ایران بود

از او تخمه ما نه ویران بود
به  را  گردیه  سرانجام  سینه  یالن 
گردوی  درآورد.  گستهم  همسری 
خواهر  نامه  مضمون  از  گردیه  برادر 
پرویز  ساخت.  آگاه  را  پرویز  خود 
مدتی   . بود  گستهم  آمدن  منتظر 
پرویز  نیامد.  درگاه  به  او  و  گذشت 
نگران شد تا کارآگاهان خبر دادند که 
گستهم به نزد گردیه رفته و با او پیوند 
همسری بسته است. پرویز و گردوی 
با یکدیگر مشورت کردند و سرانجام 
پرویز نامه ای به گردیه نوشت که تو 
امید  و  بوده ای  ما  نیکخواه  همیشه 
است که همچنان نسبت به ما وفادار 
باشی. رازی است که باید با تو درمیان 
نهم تا به چاره گری پردازی و مرا یاری 
دهی. گستهم از فرمان ما سرپیچیده 

از  او  اگر  آمده،  تو  نزد  به  و  است 
میان برداشته شود تو و سپاهیان و 
و  بود  پناه من خواهید  در  دالورانت 
حکومت هر کشوری را که خواهی به 
پهلوانان تو خواهم داد. تو نیز بانوی 
مشکوی من خواهی شد. گردوی که 
این  بر  است  من  تن  در  جان  چون 
گفتارها گواه میباشد. گردوی به پرویز 
گفت من همسر خود را به نزد گردیه 
روشن  را  ذهنش  تا  فرستاد  خواهم 
سازد و خواسته های شاه عملی گردد.

به خواهر فرستم زن خویش را
کنم دور از این در بداندیش را

که چونین سخن نیست جز کار زن
بویژه زنی کاو بود رایزن
گردوی نیز نامه ای به خواهر نوشت و 
به همسر خود داد تا به گردیه دهد و 
در نامه به او پیشنهاد کرد که گوش به 

اندرز همسر او دهد.
چو جفت من آید به نزدیک تو

درخشان کند رای تاریک تو
ز گفتار او هیچگونه مگرد

چو گردی شود بخت ما روی زرد
زن چاره گر نامه از همسر خود گرفت 
نزد  گردوی  زن   دهد.  گردیه  به  تا 
گردیه آمد و نامه پرویز و همسر خود 
را بدو داد و با او آنچنان سخن گفت 
گستهم  کشتن  به  اراده  گردیه  که 
همسر خود کرد و پنج تن از لشکریان 
را پنهانی با خود یار کرد تا در کشتن 
گستهم او را یاری دهند. گردیه نیمه 
زد  گستهم  دهان  بر  مشتی  شبان 
و با شوی در افتاد و آن پنج تن نیز 
به درون خوابگاه شتافتند و او را در 
دادند. سرانجام  یاری  کشتن همسر 
و  ماند  باز  از حرکت  زبانش  گستهم 

جان به جان آفرین سپرد.
چو آن شیر زن نامه شاه دید

تو گفتی به روی زمین ماه دید
بخواند آن خط شاه بر پنج تن

نهان داشت از نامدار انجمن
چو بگشاد لب زود پیمان ببست

گرفت آنزمان دست ایشان به دست

چون بانگ و فریاد از شهر برخاست 
گردیه خفتان رومی پوشید و سالح 
برگرفت و ایرانیان را فراخواند و نامه 

شاه را بر ایشان خواند.
همه سرکشان آفرین خواندند

برآن نامه بر گوهر افشاندند
و  نوشت  را  پرویز  نامه  پاسخ  گردیه 
به نزد او فرستاد. پرویز از دیدن نامه 
به مشکوی*  را  او  و  خرسند گشت 

خود خواند
گرانمایه زن را به درگاه خواند

به نامه ورا افسر ماه خواند
خود  نامداران  و  بزرگان  با  گردیه 
به  پرویز  نهاد.  پرویز  درگاه  به  روی 
و جالل  جاه  با  و  شتافت  پیشوازش 
و شکوه بسیار روانه شبستان نمود. 
به رسم دین  و  را طلب کرد  گردوی 
خویش  همسری  به  را  گردیه  بهی 
درآورد. چون دو هفته گذشت پرویز 
از گردیه خواست که چگونگی رزمش 
را با طورگ نمایش دهد. گردیه گفت 
و  کمند  و  کمان  و  اسب  تا  بفرمای 
دیگر خسرو  روز  آورند.  رزم  خفتان 
بر  گردیه  هنرنمایی  تماشای  برای 
شیرین  که  حالی  در  نشست  تخت 
درکنار  پرویز  بانوان شبستان  بانوی 
او بود. گردیه به نزدیک تخت آمد و 
خفتان رومی پوشید و کمان و کمند 
بدست گرفت و به هنرنمایی پرداخت. 
به  چگونه  گفت  پرویز  به  شیرین 
دشمن ابزار رزم میدهی؟ چون او به 
بهرام چوبین سخت دلبسته بود، هر 
زمان که خون اورا به یاد آورد ، بیم 
آن میرود که بر تو رحم نیاورد. پرویز 
با خنده به شیرین گفت که این زن 
آزمون خود را داده و از او جز دوستی 
همچنان  گردیه  است.  نشده  دیده 
هنرنمایی و زورآزمایی میکرد و پرویز 
با تعجب از آنهمه دالوری و زور بازو بر 

او آفرین میخواند.
پرویز فرمان داد مجلس بزم آراستند. 
ساالری  چهار  گفت  گردیه  آنگاه 
هزار  دوازده  فرمانده  یک  هر  که  را 

به  نگهبان جان من هستند  و  سپاه 
مراقبت  همچنین  و  می سپارم  تو 
پرستاران  و  کنیزان  هزار  دوازده  از 

مشکوی خود را به تو واگذار میکنم.
از این پس نگهبان ایشان تویی

که با رنج و تیمار ایشان تویی
پدر  مرزبانی  محل  که  ری  بر  پرویز 
بهرام چوبینه بود خشم گرفت. فرمان 
و  بدنژاد  و  زشتروی  مردی  تا  داد 
فرمانروایی  را  او  و  بیابند  بدسرشت 
ری دهند. کارگزاران به جست و جو 
یافتند.  را  مردی  و چنین  پرداختند 
پرویز او را به مرزبانی ری فرستاد. آن 
مرد ری را غارت کرد و عمارتهای آباد 
را ویران ساخت و حتی گربه هایی را 
که بر پشت بامها در رفت و آمد بودند 
کشت. بهار فرا رسید و درختان سبز 
و خرم و شکوفان شدند. روزی شاه 
با بزرگان به باغ آمد. گردیه گربه ای 
به  را  او  مانند کودکی درآورده  به  را 
گوشواره ، گردنبند و دیگر ابزار زینتی 
آرایش کرد. گربه را بر اسبی نشاند و 
اسب را گرد باغ گرداند. پرویز از دیدن 
این منظره سخت به خنده افتاد و به 
گردیه گفت هر آرزویی داری بگوی تا 
کام ترا ای زن نیکخواه روا کنم. گردیه 
به زانو اقتاد و گفت آرزو دارم که شاه 
گردنفراز ری را به من ببخشد و مردک 
شوم را از مرزبانانی برکنار کند. چون 
او حتی ناودانها را برمیکند و گربه ها 
را از خانه ها به بیرون میاندازد. شاه 
زشت  اهرمن  و  بخشید  بدو  را  ری 

بدکیش را از مرزبانی برکنار ساخت.

* مشکوی : خانه و آرامگاه، خانه ی 
پادشاه

ادامه دارد

رادیو،  ساز  برنامه  آور  گل  مصطفی 
تلویزیون براثر سکته قلبی  در لوس 
آنجلس درگذشت. مصطفی گل آور  
در تلویزیون ملی ایران تهیه کنندة 
بود.  پربیننده  تلویزیونی   شوهای 
آنجلس  لوس  به   ۵۷ سال  از  پس 
ایران  صدای  رادیو  با  سالها  و  آمد 
همراه بود و بویژّه تهیه کنندة  برنامه  
پرشنوندة  تورج فرازمند  بود.  پس 
ایران  رادیوصدای  از  گیری  کناره  از 

نصرت اهلل نوح یا نصرت اهلل نوحیان 
 ۱۳۹۹ مردادماه   ۲۱ درروز  سمنانی  

درسن ۸۹ سالگی در گذشت.
از  سال ۵۷  از  پیش  در  نوح  نصرت 
اعضای هیئت تحریریه کیهان بود و 
بعداز سال ۵۷ بویژه در غربت بجای  
کارهای  به  بیشتر  نگاری   روزنامه 
حافظ  وکالس  پرداخت  پژوهشی 
زیادی داشت. او  شاگردان  شناسی 
درباره  بهروزی  کیخسرو  ما   همکار 
نوح مطلبی دارد که در همین شماره 
به  و  بود  سمنان  زادة  خوانید.او  می 
ورزید.  می  عشق  بسیار  زادگاهش 

روانش آرمیده باد.

سرانجام  اینکه  تا  بود  فعال  کماکان 
»آزادی«  که  زمانی  جوالی  روز۲۹ 
درسن  او  باخبرشدیم  بود  چاپ  زیر 
به جهان فانی پیوست  ۸۳ سالگی  
تورج  اش  همیشگی  یار  درکنار  تا 
فرازمند قرار گیرد. گل آور از برنامه 
عاشق   و  ادعا  بی  و  صدیق  سازان 
بهمه  اورا  درگذشت  خودبود.  کار 
بازماندگانش و دست اندرکاران برنامه 
های رادیو وتلویزیون  تسلیت میگوئیم.

حسین  نوشته:  تاریخ؛  یادگار  یزد، 
مسّرت، ویراستار: پیام شمس الّدینی، 
تهران: نشر یزدا،۱۳۹۸، رحلی، مصّور، 

رنگی،+۲۴ +۶۷۰ ۲۴ص.
انجمن   : اّول  ویرایش   ، )جلد نخست 
کتابخانه های عمومی استان یزد ،۱۳۷۶؛ 

ویرایش دوم ، ۱۳۹۵، نشر دف تهران(.
زهرایی  علی  گذار:  سرمایه 
)فرهنگ دوست یزدی تبار( و با یاری 
آقایان: میرزا محّمد کاظمینی و سعید 

افضلی پور.
دارای ۶ بخش : گفتارهای تاریخی/ نام 
آوران و بزرگان / آداب و فرهنگ/ نقد 
کتاب/ معماری و هنر/ مردم شناسی 

دربارة یزد است که از سوی نشر »یزدا « 
قرار  تاریخ  دوستداران  دسترس  در 

گرفته است.
جلد دوم از کتاب »یزد، یادگار تاریخ« 
بازچاپ  آن،   نخست  دفتر  همچون 
گفتارهای پرخواستار نویسنده تنها در 
حوزة یزدشناسی و یزد پژوهی است 
تارنماهای  ها،  نشریه  کتاب ها،  در  که 
مابین  وی  سخنرانی های  نیز  و  ایران 
سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۶ گردآوری شده 
است و با ساماندهی و ویراستاری پیام 

شمس الّدینی آراسته چاپ شده است.

کتاب دارای ۲۴ صفحه دیباچه، مقّدمه 
و فهرست مندرجات / ۶۷۰صفحه متن 
/ ۲۴ صفحه تصاویر رنگی از جاذبه های 

تاریخی و گردشگری استان یزد است .
کتاب، دارای ۱۷۵ مقالة کوتاه و بلند، یک 
مقّدمة ادبی به فارسی و ۸ مقّدمه به زبان 
های: آلمانی/ اردو/ اسپانیایی/ انگلیسی/ 
هندی.  / فرانسوی  عربی/  ایتالیایی/ 

کرستین  دکتر  ترجمه:   با  ترتیب  به 
نول کریمی،مسعودبهجو/ دکتر فاطمة 
سماواتی/ دکتر خوزه کوتیاس فرر/ هیوا 
رحیمی/ دکتر پیرو دونینی/ دکتر رضا 
افخمی عقدا / دکتر شهاب صّرافیان / 

دکتر فاطمة سماواتی دربارة یزد است.

مقالة   ۸۰۰ حدود  بین  از  مقاالت  این 
نویسنده گلچین شده است و سعی شده 
همچون دفتر نخست، تنّوع موضوعی 

داشته باشد.
هم اکنون جلد سوم این کتاب، با همان 
ترتیب، گردآوری و حروف چینی شده و 
در دست ویراستار است و امید می رود 
تا پایان سال ۱۳۹۹ چاپ شود.نویسنده 
امیدواراست بتواند دفتر چهارم آن را 
در سال ۱۴۰۰ چاپ و منتشر کند که 
در بردارندة دیگرگفتارهای یزد و نمایه 

هاست..

کاران  هچ                                                                                                                                 از  هم
                                            

ـخبر      دکتر طلعت بصاری )قبله(                         بخش  چهل ویکم

زانن شاهناهم  
گستهم از گردیه خواستگاری کرد. »یالن سینه« به گردیه گفت که باید به خواستگاری گستهم 
پاسخ مساعد دهی چون او ایرانی و دایی شاهی چون پرویز است و ترا هم آرزوی همسری با مردی 

ایرانی در سر بوده است و دیگر جای بهانه نیست.
مصطفی ُگل آور نیز به  تورج فرازمند پیوست

نصرت اهلل نوحیان  شاگردان خودرا تنها گذاشت

یزد ، یادگار تاریخ، جلد دوم چاپ ومنتشر شد
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دانه های شفا بخش  چیا

چیا)chia(یا تخم ُخرفه  درفروشگاهها 
دانه،  خشک،  بیسکویت  بصورت 
است.  دردسترس  نوشابه   و  سریو، 
چیا  رنگ  سیاه  کوچک  های  دانه 
چرب  اسیدهای  از  سرشار  بسیار 
سرشار  غذاهای  باشند.  می   ۳ امگا 
ازاین چربی های مفید خطر بیماری 
قلبی را کاهش می دهند. دانه های 
خوب  بسیار  منبع  همچنین   چیا 
مواد لیفی)Fiber(  غیر قابل  حل می 
باشند که به کاهش میزان کلسترول 

بد)LDL( کمک می کنند.
به سبب آنکه  چیا طعم چندانی ندارد  
به غذاهای مختلف   را  می توان  آن 
یا سوپ  اضافه  مانند سریو، ماست 
کرد. مقدار مصرف چیا ۴۱گرم  درروز 

به مدت ۱۲ هفته می باشد 
عوارض جانبی ولی نادر چیا عبارتند 
گوارشی،  ناراحتی  ریزی،  خون  از 
و  خون  قند  و  خون  فشار  کاهش 

آلرژی  می باشد.

ویتامینD وپیشگیری از سرطان

باخطر  درمردها    Dکمبودویتامین
بیشتر بروز بعضی سرطان ها همراه 
به مدت ۱۶ سال  بررسی  است. یک 
نشان داد افرادی که میزان ویتامین 
D در خون آنها باال بود درمقایسه با 
آنهایی که دچار کمبود این ویتامین 
بودند ۲۰ درصد کمتر درمعرض خطر 
کبد  سرطان  بخصوص  سرطان  بروز 

بودند.
ممکن   Dویتامین بودن  مؤثر  علت 

است اثر ضدالتهابی آن باشد

رایحه درمانی چه تاثیراتی 
بر سالمت دارد؟

درمانی  رایحه  جالب  فواید  دیگر  از 
نتیجه  در  و  اشتها  کاهش  به  کمک 
از  یکی  است.  وزن  کاهش  و  الغری 
رایحه های مفید در این زمینه رایحه 

موز و سیب سبز است

فواید  و  رایحه ها  انواع 
درمانی آن

گیاهان معطر فراوانی در طبیعت 
و  رایحه  از  میتوان  که  دارد  جود  و 
اسانس تهیه شده از آنها برای درمان 
مهمترین  از  تعدادی  نمود.  استفاده 
گیاهان دارویی که در رایحه درمانی 
نیز کاربرد دارند، در ادامه آورده شده 

است:

رایحه اسطوخودوس

رایحه  درمانی  خاصیت  مهمترین 
است.  درد  تسکین  اسطوخودوس، 
دارویی  گیاه،  این  عصاره  یا  روغن 
موثر برای تسکین دردهای موضعی 
است و بوییدن رایحه یا ماساژ روغن 
اسطوخودوس در ناحیه درد )به جز 
جراحت ها و زخم باز( به کاهش درد 

کمک می کند.

رایحه اوکالیپتوس

این رایحه به واسطه مواد موجود در 
گیاه اوکالیپتوس، باعث افزایش تمرکز 

و دقت انسان میگردد و هوشیاری را 
تقویت می کند. همچنین استفاده از 
بخور اوکالیپتوس برای درمان بیماری 
هایی نظیر سرماخوردگی وگرفتگی 

بینی و ... مفید است.

رایحه وانیل

وانیل یکی از گیاهان دارویی  بسیار 
خوشبو است و از آن عالوه بر استفاده 
مهم  ادویه  یک  عنوان  به  دارویی 
استفاده  شیرینی  و  غذا  پخت  در 
میشود. رایحه درمانی با گیاه وانیل، 
برای کاهش استرس و اضطراب های 
روزانه بسیار مفید است و به درمان 
تپش قلب و کنترل ضربان قلب کمک 
میکند. ثابت شده است که بوییدن 
بهبود  را  انسان  حال  وانیل  عصاره 

میدهد.

رایحه گل سرخ

از خواص رایحه گل سرخ نیز کمک 
احساس  ایجاد  و  درد  تسکین  به 
سرخوشی و آرامش است. ودردرمان 
افسردگی کاربرد دارد . بوییدن رایحه 
گل سرخ، به تنظیم هورمونهای بدن 
اسپاسم  و  گرفتگی  و  میکند  کمک 
عضالنی را برطرف میسازد. بوییدن 
رایحه گل سرخ به تسکین دردهای 
قاعدگی کمک میکند و برای درمان 
احساس  است.  مفید  زیاد  خونریزی 
آرامشی که این رایحه میدهد بهترین 
تسکین برای افرادی است که دچار 
دادن  دست  از  نظیر  بزرگی  غم 
از  رو  همین  از  و  اند  شده  نزدیکان 

گذشته های دور در مراسم سوگواری

است.  میشده  استفاده  گالب  از   
همچنین بوییدن رایحه گل سرخ، در 

دوران بارداری بسیار مفید است.

رایحه گل سنبل

متخصصان رایحه درمانی، استشمام 
عطر گل سنبل یا عصاره این گیاه را 
برای مبتالیان به بی خوابی مفید می 

اختالالت خواب،  درمان  برای  دانند. 
خواب(  از  قبل  دقیقه   ۳۰( شب  هر 
خوابی  تا  ببویید  را  گل  این  رایحه 

آسوده و راحت داشته باشید.

 رایحه یاس

احساس  با  خوشبو  گل  این  رایحه 
خوشایندی که در فرد ایجاد میکند 
های  خستگی  شدن  برطرف  برای 

روزانه بسیار مفید است.

رایحه دارچین

را  عصبی  مرکزی  سیستم  دارچین 
را  فرد  انگیزه  و  عملکرد  و  تحریک 
رایحه  استشمام  کند.  می  تقویت 
تعادل  ایجاد  باعث  دارچین  شیرین 
ذهنی و افزایش مهارت حرکتی می 

شود.
همه چیز در مورد خواص دارچین و 

عوارض آن

رایحه لیمو و نارنج

یکی از مهمترین فواید رایحه درمانی 
میان  این  در  است.  افسردگی  رفع 

رایحه لیمو و نارنج نقش بسزایی دارد، 
مقداری  است  کافی  منظور  این  به 
دستتان  مچ  روی  را  نارنج  یا  لیمو 
انرژی  و  نشاط  احساس  تا  بمالید 
کنید. همچنین این رایحه به تنظیم 
هورمونها و تقویت عملکرد سیستم 

ایمنی بدن کمک میکند.

رایحه موز و سیب سبز

درمانی  رایحه  جالب  فواید  دیگر  از 
نتیجه  در  و  اشتها  کاهش  به  کمک 
از  یکی  است.  وزن  کاهش  و  الغری 
رایحه های مفید در این زمینه رایحه 
اگر هنگام  موز و سیب سبز است.  
احساس گرسنگی، رایحه موز یا سیب 
سبز را استشمام کنید، هورمون هایی 
در بدن ترشح میشود که باعث ایجاد 

احساس سیری می شود.

به طورکلی مباحث مربوط به رایحه 
گیاهان  رایحه  خواص  و  درمانی 
جالب  است.  طوالنی  بسیار  مختلف 
است بدانید، بسیاری از اسانس های 
گیاهی دیگر مانند فلفل سیاه، هل، 
رزماری  گلپر، درخت چای،  میخک، 
باعث  گلی  مریم  و  کوهی(  )اکلیل 
افزاش جریان خون و باال رفتن سطح 
فعال  باعث  و  میشوند  بدن  انرژی 

شدن بیشتر ذهن و بدن میشوند.
ادامه دارد

از: دکتر همایون آرام- نیویورک

گاه اهروارد دانستنی اهی جدید زپشکی- ازدانش

بین  مردهای  از  نیمی  تقریب  به 
ایاالت  در  سال   ۷۰ تا   ۴۰ سنین 
ناتوانی  دچار   آمریکا  متحده 
موجود   داروهای  هستند.  جنسی 
نسخه ای،  برای درمان این بیماری 

هستند:
تا   ۳۰ از  پس  مؤثر   Cialis قرص 
۴۵ دقیقه . مدت زمان تأثیر۲۴ تا 

۳۶ ساعت
قرص Viagra مؤثر  پس از ۳۰ تا

۶۰ دقیقه. مدت زمان تأثیر 
 ۴ تا ۵ ساعت.

قرص Levitra مؤثر  پس از ۳۰ 
تا ۶۰ دقیقه. مدت زمان تأثیر ۴ 

تا ۵ ساعت.
قرص Stendra مؤثر پس از ۱۵ 
تا ۳۰ دقیقه. مدت زمان تأثیر ۶ 

تا ۱۲ ساعت.

داروهای موجود برای درمان ناتوانی جنسی

فروشندگان روغن  نارگیل برای حفظ 
منافع خود  آن را  یک فرآوردة سالم 
قلمداد  می کنند. پژوهش جدیدی  
متخصصین  سالة   چندین  نظریة  
تغذیه  را به اثبات رسانید: برمبنای ۱۶ 
پژوهش برروی ۷۳۰ نفر  به مدت  یک 
تا دوماه که گزارش آن درماه مارس  
 Circulation درمجلة   ۲۰۲۰ سال 
دیگر   با   مقایسه  در   ، شد  منتشر 
روغن های گباهی مانند روغن سویا، 

میزان  نارگیل  روغن  وزیتون،  کانوال 
به  را   خون    )LDL(بد کلسترول  
دهد.  می  افزایش  درصد    ۱۰ میزان 
کلسترول بد  خطر  بروز بیماری قلبی 

را افزایش می دهد.
ازروغن نارگیل  برای پختن غذا  باید 
خودداری نمود. درپاره ای موارد می 
توان  ازآن به مقدارکم برای افزایش 

طعم  غذا استفاده کرد.

روغن نارگیل وسالمت بدن

رنگی  مادة   Quercetinکرستین
است که دربسیاری  از سبزیجات 
کاهو  پیاز،  رازیانه،  گشنیز،  مانند 
پیچ،  کلم  مارچوبه،  قرمز،  برگ 
می  یافت  چیا   های  ودانه  کاکائو 
برروی  که  پژوهش  در۱۷  شود. 
داد  گرفتنشان  بیمارصورت   ۸۹۶
بطور  را  فشارخون  کرستین  که 

اشکال اول: 
PSAافزایش میزان

)Prostate Specific Antigen(
  در خون نشانة  اختصاصی سرطان
 غدة پروستات نیست. این افزایش
غده، سرطان   بعلت  است   ممکن 
 عفونت آن و یا عوامل  دیگر مانند
به مدت طوالنی  دوچرخه سواری 

.باشد

دهد.  می  کاهش  مالحظه  قابل 
کرستین همچنین به بهبود میزان 
های  گلیسید  وتری  کلسترول 
ایمنی  دستگاه  تقویت   ، خون 
ها  سرطان  بعضی  وپیشگیری 
کمک نمود. مقدار مصرف  آن ۵۰۰ 

میلی گرم دوبار درروز است

   PSA اشکال دوم:  افزایش میزان
یا  سرطان  وخامت  دهندة  نشان 
برای  که  آن   آهستة   پیشرفت 
دارد  اهمیت  درمان   نوع  تعیین 

نیست.
برای  ها  پژوهش   حاضر  درحال 
برای  بهتری  آزمایش  کشف 
تشخیص  سرطان  پروستات ادامه 

دارد.

کرستین برای کاهش فشارخون

PSA دو مشکل در آزمایش

 دکترسیمین  ملک افضلی

طب سنـتی  )رایحه ردمانی(
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آدم  یا حیوان؟

عظمت یک ملت و رشد اخالقی آنها را 
میتوان از رفتار آنها با حیوانات فهمید

مهاتما گاندی ) کافر گاوپرست(
من به حقوق حیوانات معتقدم همانگونه 

که به حقوق انسانها معتقدم
ابراهام لینکلن )کافر پول پرست(
اگر فردی با حیوانی جماع کرد فوری 
حیوان را کشته و جسدش را به آتش 

بکشید
اهلل  )مسلماِن  خمینی  روح اهلل  امام 

پرست(
این دیگر چیزی نیست که بتوان و یا 
بشود کتمان کرد. از هر جهتی که فکر 
کنید امام راحل از بقیه مشاهیر دوعالم 
جلوتر میبود. یعنی دست خودش نبود 
که بخواهد در باالترین سکوی اخالقیات 
تربیت  و  تعلیم  بخاطر  بلکه  بایستد، 
مدارس شیعه قم و فیضیه نجف و کربال 
و روایات و خواندن کتاب آسمانی به 
این مقام واالی انسانیت رسید. زمانی 
که کفار نابخرد در فکر حق و حقوق  
حیوانات و تاثیر آن بر رشد جامعه و 
این حرفهای گنده گنده بودند، حاج آقا 
در بحث جماع با آنان میبود یعنی تمام 
مراحل الس زدن با فلسفه و اخالقیات را 
با موفقیت طی کرده و معلوماتش برایش 
تقریبا جام جهان نما شده بود و بخاطر 
راهبری اخالقی و دینی امت بزرگواربه 
نتیجه شیرین جماع با نه تنها حیوانات 
بلکه با عمه و خاله و زن بابا و مابقی هم 
رسید. همین خود یک نمونه ای از برتری 
فکری او، امثال او و امت هوادار اوست 
رژیم چهل ساله آخوندی هم پایه اش 
بر مبنای همین چرندیات است و آنچه 
امروز دیده میشود ، حکومت یک افکار 
عقبمانده از عالم و آدم ولی به سبک 
با  امامی  سیزده  دوازده،  شیعه  اسالم 
باورهای قاراشمیش است. همه اجزای 
عالم بجز امت مجذوب والیت و هوچیان 
و هواداران ، جزو دشمن شمرده میشوند 
. پس اصأل نمیشود انتظار داشت که این 

بین  فرقی  عزادار  زن  سینه  جماعت 
حیوان و انسان بگذارد.

رژیم آخوندی در رفتار خود با حیوانات 
بویژه سگ ها هم که شهره آفاق است 
به  باید  هم  دیگر  جانوران  مورد  در   .
افاضات آیات عظام نگاه کرد تا بتوان 
ژرفنای حماقت و فالکت آنان را دید. 
البته نباید قضاوت نادرست کرد، امت 
عجیب  احساس  و  ،ارادت  فلکزده 
غریبی به شتر دارد که نزد آباء اجداد 
بیابانگردشان جایگاه واالیی میداشته 
سیستم  همین  هم  نمونه اش  است. 
شتری رژیم میباشد که اداره امورات 
کشور را برمبنای آن قانونبندی کرده اند. 
هیئت  بدست  که  هم  کشور  امورات 
عزاداران دیوانه بیفتد، کارش به کوچه 
بن بست میکشد چون اداره کردن آن 
بوسیله  استخاره و التماس دعاست ، 
نه با روشهای امروزی و انسانی ، زبانم 
انقالب  دستاورد  تنها  پیشرفته.  الل، 
باشکوه به رهبری استاد خمینی و دارو 
دسته اش گندزدن به همه گوشه های 
تنها  است.  میبوده  جامعه  و  فرهنگ 
مسئول خرابیهای ایران ، نظام به بن 
بست رسیده جمهوری آخوندی- امتی 
اسالمی میباشد و بس. خب باالخره جان 
مردم به لبشان رسید و آگاه این نکته 

شدند که سیستم اسالمی حاکم ، تنها 

دشمن واقعی ایران و ایرانیست. رژیم 
هم با نبوغ خدادادی خود به سرکوب و 
غل و زنجیر و آدمکشی دست زده است. 
بیگمان خوانندگان گرامی آگاهند که 
رژیم نعلین و آفتابه خبر از اعدام تعدادی 
از معترضان خیابانی را داده است که 
زندانی  و  دستگیر  پیش  ماه  چندین 
شدند. پرسش اینجاست که چرا انقدر 
کشش دادند؟ برای امت متعصب جاهل 
، سلسله مراتب و این حرفها معنی ندارد 
پس چرا حکم اعدام اجرا نشده است؟ 
کامأل روشن است که دست نگه داشتند 
تا دوباره اعتراضات مردم شروع شود و 
قبل از اینکه به خیابانها بریزند، فرزندان 
ایرانزمین را به باالی چوبه دار ببرند تا 
بنام  عزاداری  ابله  بگیرند.  زهرچشم 
غالمحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه 
قضائیه ایران در نشست خبری هفتگی 
خود گفت :».. جمهوری اسالمی با کسی 
امنیت  مخل  کس  هر  و  ندارد  تعارف 
بعله  می کند...«  اعدام  را  باشد  کشور 
صحبتهای حاج آقا در باره معترضان 
آبان ۹۸میباشد که چند تن از آنان حکم 
اعدام گرفتند و این حکم در دیوان عالی 
آخوندی تأیید شده است. چندی از این 
افراد مجبور به ترک ایران شدند و به 
ترکیه فرار کردند که دولت عثمانی حاج 
آقا اردوغان آنانرا به کشتارگاه آخوندی 

پس فرستاد. و اینچنین است اوضاع 
گزارش  طبق  ایران.  در  دادگستری 
نجف  دری  اهلل  آیت  نیوز-  اصالحات 
آبادی، نماینده ولی فقیه مسلمانان دو 
عالم در استان مرکزی که سمت هایی 
دادستان کل  اطالعات،  وزیر  همچون 
را  اداری  عدالت  دیوان  رئیس  کشور، 
در پاالن خود دارد، به حکم اعدام سه 
محکوم حوادث آبان ۹۸ واکنش نشان 
داد او و در گفتگوی خود با رسانه رسمی 
حوزه علمیه  در پاسخ به این سوال که 
صدور حکم اعدام اشخاص، چه مراحلی 
را طی می کند چنین گفت»... قرآن کریم 
در رابطه با حکم بغاه و محاربین، تکلیف 
را روشن نموده و دستورات مقتضی را 
ارائه کرده است، مخصوصا اگر به صورت 
گروهکی و شبکه ای موجب اخافه مردم، 
ترساندن مسلمانان ، تعرض به جان، مال 
و ناموس مردم شده و در جامعه ناامنی 
دشمنان  دست  ابزار  و  کرده  ایجاد 
با اهداف پلید  اسالم و قرآن شوند و 
دشمنانی همچون استکبار، منافقین و 
صهیونیست همراه شوند تمام این افراد 
جزو محاربین بوده و با تشخیص دادگاه، 
حکم اعدام برای آنان صادر می شود. این 
مجازات ها، جنبه بازدارندگی نیز داشته 
تا افراد شرور دیگر نیز بدانند که با اعمال 
شرارت و جنایت، چنین مجازات هایی 
در انتظار آنان است...« اشکال کار این 
امت اسالمزده خرافی اینست که امورات 
عهد نوین ومملکت را برمبنای مهمالت 
و موهومات و بخار شکم اعراب بدوی 
می سنجد. فالن سوره و بهمان روایتی 
هم  پیش  سال  هزار  بدرد  حتی  که 
نمیخورده است حاال شده میزان پندار و 
کردار و رفتار نابخردان. در دنیای هپروت 
این گدایان اگر مردم بخاطر فشارهای 
اقتصادی و اجتماعی دست به اعتصاب 
جنایت  و  شرارت  بزنند،  اعتراض  و 
کرده اند. حاال چه ربطی به استکبار و 
صهیونیست فالن فالن شده دارد خود 
این ابله و خدای قهارش میدانند. البته 
این ویروس  مشکالت کشور کم بود، 

در ُام القرای اسالمی چه خبر؟
تیمور شهابی

همه گیر هم به آن اضافه شد. جماعتی 
که لیاقت طویله داری هم ندارد حاال باید 
با خشم و غضب طبیعت هم روبرو شود. 
وسط همه این گرفتاریها هم ، ایام محرم 
و کارناوال عزاداری و سینه زنی و زوزه 
و عربده کشی افتاده که شده غوز باال 
غوز. همه جا جار و جنجال راه انداختند 
که هر طور شده باید مراسم اجرا بشه 
و کرونا مورونا اصأل معنی نداره اونم در 
مقابل قدرت و علم غیب امام حسین 
از تربت مطهرش  که یک کف دست 
همه بیماری های مؤمنین را شفا میدهد. 
کارنامه رژیم که سرآمد بقیه رژیمهای 
دنیاست کامأل نمایانگر این بوده است 
که هیچ کاری برای مقابله با ویروس و 
هدایت مردم در راه حفظ جانشان نکرده 
است. از آن وزیر ابلهش گرفته تا آخوند 
مفنگی. نمونه اش هم وزیر بهداشت رژیم 
آخوندیست که مدرک دکترای پزشکی 
دارد. جناب دکتر سعید نمکی که در 
بالهت و عقبماندگی فکری هیچ فرقی 
با امت بیسواد و جاهل ندارد مسئول 
میباشد.اینهم  مردم  پزشکی  امورات 
چند نمونه از ترشحات مغزی این دشمن 

واپسگرای ایران.
سعید  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
نمکی، در نشست بررسی پروتکل های 
بهداشتی ایام عزاداری محرم و صفر، 
چنین گفت:»... در مراسم شب های قدر 
یکی از جلوه های بسیار ناب و فراموش 
وفاق  و  ازهمدلی، همیاری  را  ناشدنی 
جامعه روحانیت دیدیم و این در عرصه 
خیلی  بعله  درخشید...«  المللی  بین 
درخشید،  طبق گزارش سازمان فضایی 
ناسا ، درخشش این مراسم تا جایی که 
عرب نی انداخت، دیده شده است!!!.حاج 
آقا ادامه داد که:»...ممکن است دشمنان 
ما از هرگونه حربه برای ضربه زدن به 
حیثیت تشیع و به خصوص کشوری که 
پرچمدار راستین حضرت اباعبداهلل )ع( 
است، استفاده کنند. ما و همکاران مان 
در وزارت بهداشت آمادگی کامل داریم 
که هم محرمی با تکیه بر عظمت عاشورا 
الحسین  اباعبداهلل  حضرت  قیام  و 
)ع( داشته باشیم و هم شاهد کاهش 
اضطراب و عدم گرفتاری شیعیان به 
کرونا باشیم...« اینهمه روضه خواند و 
چرندیات بافت که امت عزادار نگران 
نباشد، حتی اگر به سرنوشت حضرت 
اباعبداهلل )ع( دچار شوند و بجای بی 
آبی، کرونا شهیدشان کند و بی خیال 
اقشار  بقیه  به  ویروس  کردن  پخش 
جامعه. اینست وزیر بهداشت مملکت 
که اگر جان انسان برایش ارزشمند بود

رخ  ای  سانحه  بتهران  قزوین  درراه 
می دهد و اتومبیل فولکسی با  یک 
کامیون  تصادف می کند. سرنشین 
ممتازمدافع  سرهنگ  واگن  فولکس 
دکتر   منرل  یعنی  شمارة  ۱۰۹  خانه 
مصدق است.  مفصل زانوی سرهنگ 
شکند.  می  جا  ده  از  بیش  ممتاز  
بهرنحو بوده مصدوم  از محل حادثه  
بتهران منتقل می شودواطبا نظر می 
دهند  خالصی وی  از مرگ مشکل 
اروپا  به  اورا  فوراً   اینکه   مگر  است 
برسانند. دنباله ی این مطلب را به نقل 
از مجلة خواندنیها شماره  ۱۷ سال 
  ۱۳۳۷ آذرماه  اول  شنبه   ، نوزدهم 

اینگونه می خوانیم:
»  سرهنگ ممتاز  بعداز محکومیت  
مشغول   گویا  شدن   وبازنشسته 
میشود. قزوین  درحدود  زراعت 
ملکی   مسعود  دکتر  آقای   وچون 
وزیر کار  کابینة سپهبد زاهدی  که 
فعال سیاست را  بوسیده و به زراعت  
درهمان حدود پرداخته  ازاین ماجرا 
که  کند  می  وسعی  گردد  می  مطلع 
فراهم  را  مصدوم   حرکت  وسائل  
سازد. البته واقعه  درروز پنجشنبه ای  
اتفاق می افتد  که دنبال آن تعطیل 

جمعه است.
دکتر ملکی  برای نجات جان مصدوم  
مهندس  آقای  به  توسل  تنهاراه  
صمیمی   دوست  که  اردشیرزاهدی  
هستند می بیند وبالفاصله به ایشان  
مراجعه می کند. داماد شاه بشهربانی  
کل وسرتیپ  همایونفر  معاون  بازرس 
کل تلفن  مینماید  وجواب می شنود 
که  صدور گذرنامه  برای هرکس  تابع 
تشریفات  واقداماتی است که پیش 
بینی شده . بسازمان امنیت  مراجعه 
را می شنود  می کند  همین جواب 
سابقة   متقاضی  چون   گویند  ومی 
دوم  رکن   باید  دارد   محکومیت 

هیچوقت تن به این نادانی نمیداد. رفتار 
با حیوان فعأل طلبتان.

Facebook.com/Teymour Shahabi

سر  آنجا  به  بدهد.  اجازه  ستادهم  
نیاید   سوابق   تا  میگویند  میزنند  
نگردد  انجام  معموله  تشریفات   و 
نیست.  ساخته  ما  دست  از  کاری 
باألخره  حس می شود که  دررأس 
تشکیالت  انتظامی  ارتشبد هدایت 
به  گره  گشودن   وبرای  قراردارد  
نمایند  اوهم همان  او   مراجعه می 
جوابی را می دهد که باید بدهد یعنی 
مر احل قانونی  وتشریفات مقرره  تا 
نیست.  مقدور  اقدامی  نشود   انجام 
 - مقررات   - قوانین  نظر  از   جوابها 
کاماًل  متداوله   ورویة  ها   بخشنامه 
صحیح بوده  ولی درطرف  دیگر جان 
مصدوم  ومحکومی  هم که با مرگ  
وجودداشته  بوده   یبان  بگر  دست 
یعنی  کار   اسبق  وزیر  باألخره     -
مجدداً  زاهدی  کابینة  سپهبد  وزیر 
و  داماد شاه می گوید  به  را   جریان 
دربعدازظهر  موقعیکه   دامادشاه  
پنجشنبه  شاهنشاه برای صرف  ناهار  
میرفتند شرفیاب  میگردد و ماوقع  
را معروض می دارد . شاهنشاه ناهار 
نخورده  برمیگردند  وباناراحتی می 
گویند  خود شما مأمورید  که درصدور 
پاسپورت  سرهنگ ممتاز اقدام کنید  
را  وی  هوایی   سرویس  وبااولین 
جهت معالجه  اعزام دارید.. مهندس 
اردشیرزاهدی  عین دستور شاهنشاه 
را  باضمانت خودش  بشهربانی  بعنوان 
سرتیپ  همایونفر  کتباً ابالغ  می کند 
باید  مینماید  تصریح   ومخصوصاً  
گذرنامه صادرگردد وتشریفات بعدی 
واتفاقًا  خواهدگرفت.  انجام  بعداً  آن 
در همان  بعدازظهر پنجشنبه  برای 
اولین مر تبه  گذرنامه ای  درعرض 
گرفتن   درنظر  وبدون  چندساعت  
تشریفات مقرره  صادر می گردد. آنهم 
برای  محکومی که  محاکمه شد و  از 
ارتش بازنشسته گردید.ولی  بواسطة 
استواری  انضباط نظامی  واطاعت امر  
مافوق  محکومیت شدید نیافت  ولی 
نمود   مقاومتهایی  لحظه   آخرین  تا 
وآخراألمرهم  درمقابل نیروی  شگرف 
زاهدی   سپهبد  ازطرف  که  تری  
مأموردرهم کوبیدن مقاومت ها شدند

  تسلیم  ودست از مقاومت  کشید و 
کاخ   خیابان  دبستان  و   بکالنتری  
مأمورین  وبعد  خودرا تسلیم   رفت 

کرد  ومحاکمه شد.
بعلت روح سربازی   سرهنگ ممتاز  
واجرای اوامر مافوق  خیلی درباره اش

  ارفاق شد  بنابراین می توان گفت  
که فرد باانضباط وباروحیه ای است- 
وحتی هنگام تصادف  با آنکه پایش  
ُخردوخمیر  شده بود سعی می کرد  
ناراحت نکند  وبالبخند  اطرافیان را 
سانحه را  بی اهمیت جلوه بدهدولی 
وقتی که  دکتر ملکی کیفیت  صدور 
اولین  شدن   وفراهم  پاسپورت  
از  رهایی  درنتیجه   هوایی  سرویس 
مرگ را  برای وی می گوید ، سرهنگ 
نخورده   ناهار  شاه   ازاینکه  ممتاز  
بدنبال کار  مصدومی می روند  و کارش 
را روبراه  میسازند، قدرت  وتحمل را 
ازدست می دهد  وزار زار می گرید.

اروپاست  در  اکنون  ممتاز  سرهنگ 
بتهران رسیده   ازوی  واطالعاتی که  
مؤید  آن است که  رفع خطر شده  
بسالمت   قزوین  جان  راه  وازسانحه 
دربرده است  ولی معلوم نیست  که 

پای او فلج  خواهدشد یانه.«
» اتحاد ملی«

خواندنیها:  نکته ای که همکار محترم  
روزنامه اتحاد ملی فراموش کرده اند  
تذکر  بدهند این است که اعلیحضرت 
سرهنگ  هواپیمای  بلیط  پول   شاه 
ممتاز  راهم شخصاً  پرداخت فرموده 
با  شاهانه  رفتار  است  این  آری  اند. 
چنین افرادی  ، تا چه رسد به خادمین 

درالبالی برگ های تاریخ معاصر

عطوفت شاه نسبت به  یکی از مخالفین خود و گریه وشرمساری  
آن مخالف ،  نشان دهندة  ویژگیهای جامعة انسانی   مابود
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کج زبان

بود  زندیه  ازقبیلة  زند  کریمخان 
ومشهوراست که این طایفه  خوش 
صحبت نبود؛ وبه کج زبانان معروف 

شده بودند.
میگویند  روزی کریمخان با جمعی 
بود  آراسته  مجلسی  بزرگان  از  
کرد.  پارس  سگی   بین  دراین   .
ومسخره   شوخی   به  کریمخان 
دربان خودرا صدا کرد  وگفت:  برو 

ببین چه می گوید؟
داد   گوش  بدقت  گو   بذله  دربان 
وگفت:  کرد  کریمخان  به  رو  وبعد 
بهتراست  قبلة عالم  یکی از امرای 

این   تا  بفرستتند  خودرا   قبیله 
اینکه   بعلت  را تحقیق کند   مطلب 
این سگ کج زبان است واین زبان 
را  اهل قبیلة شما  خوب می فهمند . 
چی  مسخره  دربان  شوخی  از  شاه 

خوشش آمد وبه او انعام داد.

هدهی ـعروسی
توفیق   روزنامة    ۱۳۳۷ درسال 
این  رجال  با  شوخی  عنوان  تحت 

مطلب را نوشت:
وزارت  درمهمانی  پیش  چندوقت 
الملک  وحکیم  ساعد   خارجه 

عبداهلل انتظام
دهر(  طایی  الملک)حاتم  ونجم 
کشیده  وصحبت  رسیدند  بهم 
انتظام«  »درویش   بعروسی  شد 
حکیم  نفت.  شرکت  مدیرعامل 
من  متأسفانه   گفت  الملک 
عروسی  درجشن  نتوانستم 
دوستمان  شرکت کنم ولی بعنوان 
هدیه یک سرویس قهوه خوری ۱۲ 
برایش فرستادم. ساعد  نفره مطال  
مسافرت  در  بدبختانه  منهم   گفت 
عروسی  بمجلس  ونتوانستم   بودم 
برون وبعنوان هدیه   یک سرویس  
چای خوری ۲۴ نفره عتیقه برایش 
این  تا  که  الملک  فرستادمونجم 
منهم  گفت:  بود  ساکت  موقع 
درجشن شرکت نکردم ولی بعنوان 
هدیه برایش یک قاشق چای خوری 
می  نفر    ۲۰۰۰ باآن  که  فرستادم 

توانند  چایی هم بزنند.

گلیـسی اه حوصله ی   ان

نخست  چرچیل  وینستون  از 
چه  کردند  سؤال  انگلستان  وزیر 
پیروزی  متفقین در  باعث  عواملی 
سهمی  شدوچه  جهانی  دوم  جنگ 
ملت  دوش  به  جنگ  ازفداکاریهای 

انگلیس بود؟
چرچیل جواب داد : 

فتح  باعث  که  بود  چیز  سه   -
اول   گردید.  متفقین  وپیروزی 
دوم  آمریکا،  زیاد    های  اسلحه 
وسوم  ها  روس  شمار  بی  نفرات 

خونسردی ما انگلیسی ها. 

کشیش اهی رجاح

رسم  قدیم  هندوستان  و  مصر  در 
وظیفة  روحانیون  طبقه  که  بود 

مامایی راانجام می دادند وحتی 

باابزارهای  خود جراحی های الزم 
را کرده وکودک نوزاد  را به دنیا می 
عمل  درحین  تصادفًا   واگر  آوردند 
به  آسیبی  حمل  یادروضع  جراحی 
رفت  می  وازبین  رسید  می  کودک 
وطیفة  این کشیش های جراح بود  
که مادر کودک را نیز به دیار عدم 

رهسپار سازند.

پوست اپنگولین
است  پستانداری  حیوان  پانگولین 
که در آسیا و آفریقا دیده می شود  

موجودبر  های  ازتیغ  چین  در  و 
ساختن  برای  حیوان   این  پوست 
آسم  و  رماتیسم  از  داروهایی 
زنان  شودو  می  استفاده  تاسرطان 
علم  البته  کند  می  درمان  را  نازا 
نکرده  تأیید   را  خواص  این  هنوز  

است.
 ۷۰ هریک  درسال  ها  پنگولین 
خورند  می  را  مورچه  میلیون 
جنگلهای  برای  مناسبی  واکولوژی 
ایجاد می کنند.  محل سکونتشان  
هزار   وهفتصد  دومیلیون  هرسال  
به  آفریقا   جنگلهای  از  پانگولین  

نقاط دیگر قاچاق می شوند.

اپسخ حافظ هب شاه شجاع

ی  واندن واته وخ ک
ی واندن واته وخ ک

اعتراض  بزبان  شجاع  شاه  روزی 
ساخته  مخاطب  را   حافظ  خواجه 

گفت:
- ادبیات هیچیک از غزلیات  شما 
منوال  بریک  مقطع   تا  مطلع  از 
نیست .  ازهرغزلی  سه چهار بیت  
درتعریف شراب است  ودوسه بیت  
در تصوف  ویک دو بیت  درصفت 
محبوب  و تلّون  دریک غزل  خالف 

طریقة بُلغاست. خواجه گفت:
- آنچه بزبان مبارک  شاه می گذرد  
اما  صوابست.  محض  و  صدق  عین 
آفاق   اطراف  در   حافظ  معذالک  
اشتهار یافته  و نظم حریفان دیگر ،
 پای از  دروازة شیراز  بیرون نمی 

نهد.
ازکتاب حبیب السیر

دکانی هک امیرکبیر بازرکد
باز  را  دارالفنون  امیرکبیر  وقتی  
کرد   دعوت  ناصرالدینشاه  از  کرد  
تا ازآنجا بازدید کند.  اما ناصرالدین 

سرانجام   . رفت  نمی  بار  زیر  شاه 
بااصرار امیر کبیر  شاه در دارالفنون 
حاضرشد  وبرای اینکه از پیشرفت 
از  ازیکی  آگاه شود  آموزان   دانش 

آنها پرسید:
- بلجیک چه جور جایی است؟

و  اجتماعی  اوضاع   محصل   آن   
برای  را  بلژیک  و مساحت  جمعیت 
انتظار  برخالف  کرد.   تشریح  شاه  
جوابی   حاضر  ازاین  شاه  همگان 
ترک  را  مدرسه  و  ابرودرهم کشید 
شاه  الدین  ناصر  از  امیر  بعداً  کرد. 
امر  این  از  را  ناراحت شدنش  دلیل 

پرسید. ناصرالدینشاه گفت:
کرده  باز  است  دکانی  چه  این    -
ای؟ دارالفنون یعنی چه؟ اگر مردم 
بفهمند بلجیک کجاست  ومردمش  
چطور زندگی می کنند  دیگر به من 

وتو سواری نمی دهند.

کار چاپخاهن شاه
بهار  الشعرای  ملک  مرحوم  روزی 
برای یافتن نمرة تلفنی به دفترتلفن

 مراجعه می کند. درنخستین صفحه
می  مشکل   و  عجیب  اسمی   
متوجه  بسیار  تعمق  از  وپس  یابد 
دراصل  اسم   این  که  شود   می 
بوده    » مقبل   خان  احمد  »میرزا 
ودرچاپخانه صفحه بند  بدون توجه 
رادرصفحه  آنهارا  حروف  نظم  به  

جای می دهد.
می  را  دوبیتی  این  الشعرا  ملک 
سراید  وآن اسم غریب  و مشکل را  
که دراصل  میرزا احمدخان  مقبل 

بوده است درآن می آورد:
رفتم تلفن کنم  به یاری

دیدم  اسمی غریب ومشکل
مرداست کسی که خوانَد آن را

 » دخبان مقا حمیر  ازمل«

اولین بمباران هوائی
شهرزیبای ونیز  اولین شهری است 
شده  بمباران  هوا  ازراه  دردنیا   که 
که  پیش   سال   ۱۶۰ قریب  است. 
درسراسر ایتالیا وطن پرستان برای 
کردند   می  مبارزه  خود  استقالل 

سر  آن  اهالی  که  را  ونیز   ارتش 
بطغیان  برداشته بودند درمحاصره 
به  موفق  کوشید  وهرقدر  گرفت 

فتح این شهر نشد.
اینکه  برای  اتریشی   فرماندهان 
درهم  را   ونیز  مردم  مقاومت  
بمب  حامل   هائی  بالن  بشکنند  
آسمان  به  گرمی  کیلو   ۱۵ های 
ها   بالن  واین  فرستادند   ونیز 
طوری ساخته شده بود  که پس از 
زمین  به  هوا   ماندن در  یکساعت  
سقوط می کرد - بدین ترتیب  برای 
اولین بار  دردنیا یک شهر از راه هوا 

بمباران شد.
سال   ۲۷ شماره  خواندنیها  از  نقل 

نوزدهم

انن ور آدمه
یکی  قبل   پنجهزارسال  حدود   
اولین  به  نائل  مصری   نانواهای  از 
گردیدوبطوریکه  شیمیایی  کشف  
که  گویندمشارالیه  می  مورخین 

مقداری خمیر تهیه نموده بود دآن 
هوا  درمعرض  روباز  زمانی  مدت  را 
گذارد. ذرات ذره بینی  خمیر مایه  
که از هوا  تولید می شود  روی خمیر 
صورت  وتخمیر  نشست  مرطوب  
گرفت ووقتی که این  خمیررا پخت  
نان ساجی  بجای  که  کرد   مالحظه 
این  بود  معمول  زمان   آن  تا  که 
نان  ورآمده، ودم کرده کلفتی آن 
چندبرابر  ضخامت نانهای  معمولی 
نان  ترتیب   این  به   . است  شده 

»ورآمده«  کشف گردید.  

یکی بود ، یکی نبود
درابتدای   که  است  عبارتی  این 
قصه  بویژه  ایرانی  های  داستان 

می  نوشته  کودکان  برای  که  هایی 
شود  آورده می شود.  در حقیقت 
بوده  صورت   این  به  عبارت  این 
است که:»  یا که راست بود -یاکه 
یاکه  بصورت  کم  کم  نبود.«  راست 
بود  یکی  وسپس  نبود  یاکه   ، بود 

یکی نبود درآمد.

دمعی رظیف

شخصی  سالطین  از   یکی  درزمان 
شاه  کرد.  پیغمبری  ادعای 

دستورداد  اورا اعدام کنند.
دیگری  شخص  سال   جند  از  پس 

پیداشد ولی ادعای خدائی کرد.
شاه دستورداد  اورا احضار نمایند. 
سئوال  ازاو  شاه  شد   حاضر  وقتی 

کرد : 
مدعی  که  کردی  جرأت  چگونه   -
ای   نشنیده  مگر  ؟  شوی  الوهیت  
که چند سال قبل  شخصی ادعای  

پیغمبری کرد و اعدام شد؟
مدعی خدائی  در جواب گفت:

- اعدام او بسیار  بموقع بوده زیرا 
من  اورا  برسالت  نفرستاده بودم.
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علمیعلمی وپاسخوپاسخ پرسشپرسش
خواص بادمجان

مصرف بادمجان  برای حفظ تناسب 
ضروری  چاقی   از  وجلوگیری  اندام 
اثر  مزاج  لینت  در  بادمجان  است. 
دارد  وفعالیت کبد را  زیاد می کند.
بادمجان  در جه قلیاییت  بدن را باال 
برده،  از ازدیادسموم  وتصلب شرائین  

جلوگیری می کند.
بادمجان  مانند همه میوه ها وسبزی ها  
دارای  مواد معدنی مورد نیاز بدن بوده  
وبخاطر کالری کمی که ایجاد می کند  
مصر ف آن  اززیادشدن وزن جلوگیری 

می کند. زیرا صد گرم بادمجان  حدود 
کند.  می  ایجاد  حیاتی  کالری   ۲۵
موادی  دارابودن   بخاطر   بادمجان 
چون  پانتوزانها، همی سلولز دکترین 
ومانیت  موجب فعالیت روده ها شده 
کند   می  کمک  صفرا   ترشح  به  و 

وموجب لینت مزاج می شود.
مواد معدنی موجود دربادمجان  باعث 
می شوند  که درجات قلیائیت  بدن 
و  سمی  مواد   وازرسوب  رفته   باال 
اسیداوریک در جداررگها  جلوگیری 
و   از تصلب شرائین  کرده ودرنتیجه 

فشار خون جلوگیری می کند
اگر بادمجان آب پز  ویا مخلوط با غذا 

باشد بهتراز سرخ شدة آن است.

نشانه های تومور مغزی

آیا راهی برای تشخیص تومور مغزی 
وجود دارد؟

آزمایش  چهار  با  است  مثبت  پاسخ 
زیر می توانید به وجود احتمالی تومور 

مغزی پی ببرید:
۱- کنترل اعصاب  جمجمه ای بیمار  
گیرد  می  صورت  پزشک  توسط  که 
وجود ضایعه ای دریک یا چند رشتة 

آنهارا نشان می دهد.
۲- رادیوگرافی از جمجمه.

از  عکسبرداری   گرافی)  آنژیو    -۳
رگهای داخل جمجمه.

۴- الکترو آنسفالوگرافی

آب شدن عضالت چیست؟

بیماری  نوعی   عضالت  شدن  آب 
به  و  رفتن   تحلیل  باعث  که  است  
اصطالح آب شدن  عضالت می گردد 
و متأسفانه  اغلب  درمان ناپذیراست. 

این  اصلی  علت  کنون  تا  متأسفانه  
بیماری  شناخته نشده است. اما عوامل 
ارثی  در آن نقش  انکار ناپذیری دارند. 
معموال این بیماری  در زمان طفولیت  
سالگی   ۱۵ تا   ۴ سنین   در  واغلب 
بیماری   این  عالئم  کند.  می  بروز 
عدم توانائی  براه رفتن  یا دویدن و 
بازی کردن، زمین خوردنهای مکرر، 
راه رفتن  شبیه اردک  و به اصطالح 
سکندری خوردن است  وعضالت به 
تدریج  تحلیل می روند.تا سه دهه 
پیش  معموال  مبتالیان  به جوانی نمی 
رسیدند و قبل از آن  می مردند.  اما 
بعلت پیشرفتهای سریع علم پزشکی 
امروزه  روش هایی برای  کند کردن  
پیشرفت آن  دردست است. ازجمله 
تراپی،  اولتراسونیک  فیزیوتراپی،  
غذایی   رژیم  تغییر  و  جراحی  عمل 
وتمرینات حرکتی در آب  مؤثر است.

صرع چیست؟

بیماری صرع  یک ضایعة عصبی است 
که با تشنج وبیهوشی  خودنمائی می 
برای  دارد   صرع  کودکی  اگر  کند. 
جلوگیری از  جمالت باید این اقدامات 

را انجام داد:
 داروهائی را که پزشک  تجویز کرده 
است مرتب مصرف کند.، ازرانندگی 
خودداری  واتومبیل  دوچرخه  با 
کند   احساس  که  کند.درصورتی 

حمله او آغازمیشود بزمین بنشیند 
وتاحدامکان آرام وخون سرد بماند

الکترو انسفالوگرافی چیست؟

الکترو انسفالوگرافی روشی است  که 
درآن امواج مغزی را بررسی می کنند. 
یعنی بوسیلة دسیمهایی  بنام الکترود  
که روی جمجمه می گذارند  جریانات 
الکتریکی مغزی را  روی کاغذ ثبت  
می کنندوآنهارا مورد مطالعه قرار می 
دهند.وبا مقایسة  آنها با امواج طبیعی 
مغز ، بیماری های آن را تشخیص می 

دهند.

پیاده روی  وتأثیرآن

برروی  استوار  وگامهای  روی  پیاده 
تأثیر  انسان   مویرگی  سیستم  
دررگها  خون   مجاری  طول   . دارد 
 ۶۰۰۰ به  انسان   بدن  ومویرگهای 
مجاری  این  بیشتر  رسد.  می  مایل  

که  دهند  می  تشکیل   مویرگها  را  
مسئول  تغذیه سلولهای بدن هستند. 
پیاده روی نه تنها  مویرگهای بیکاررا 
فعال می کند  بلکه برتعداد مویرگها 
نیز می افزاید. پیاده روی درهوای آزاد  
روح ر ا نیز شاداب می سازد وفکررا 
مهیای کار می کند و مغز را در حل 
می  کمک  ومنطق   فلسفه  مسائل 
کند..پیاده روی برای بعضی از بیماری 
مفید  بسیار  قند   بیماری  مانند   ها 
میکند. تعدیل  را  قند خون  و  است 
می  نجات  ازفرسودگی   را  وعضالت 
دهد. برخی از پزشکان براین باورند 
که پیاده روی حتی در پیشگیری از 

بروز سرطان ها نیز  تأثیر دارد.

بیشترزنان  مصونیت 

درآمریکا   دانشمندان  بررسی 
دربرابر  زنان  بیشتر  دلیل مصونیت 
آشکار  حدی  تا  را  کورونا   ویروس 
براین  پژوهشگران   . است  کرده 
مصونیت  دالیل  از  یکی  باورند 
کورونا  ویروس  دربرابر  زنان  بیشتر 
هورمون   . است  استروژن  دلیل  به 

استروژن از مهمترین هورمونهای 

زنان  دربدن  که  است  جنسی 
دانشمندان  بااینهمه  دارد.  وجود 
آمریکایی تأکید می کنند که برای 
یافتن دلیل قطعی  مصونیت بیشتر 
زنان دربرابر کووید-۱۹  باید کاوش 

های زیادتری صورت گیرد.  

رابطه کلسترول و آلزایمر

دانشمندان  باوردارند که بین بیماری 
خون  کلسترول  باالبودن  و  آلزایمز 

رابطه مستقیم وجود دارد. 
نقش مولکول های آمیلویید بتا دربروز 
امروز  و  رسیده  اثبات  به  آلزایمر 
دریافته اند که  کلسترول در رسوب 
بیش  دارد.  نقش  بسیار  ملکول  این 
 ۶۵ از  پیش  آمریکائی  هزار   ۲۰۰ از 
»زوال  یا  آلزایمز  بیماری  به  سالگی 

عقل« دچارمی شوند. درحال حاضر 
این  به  از ۵ میلیون آمریکایی  بیش 

بیماری دچارند.

جلوگیری ازریزش موی سر

از  بیش  مردان  در  سر   موی  ریزش 
زنان دیده  می شود.  باریزش مو فرد 
می  از دست  نفس خودرا  به  اعتماد 
دهد و خودرا پیرتراز  سن بیولوژیکی 
خود احساس می کند. مصرف میوه 
های مختلف می تواند در جلوگیری 
از ریزش مو مؤثر باشد. از جمله انواع 
شاه  یا   ، فرنگی  توت  مثل  ها   توت 
توت و یا توت سفید می تواند باعث 
پرپشتی موی سر شود. ازسوی دیگر 
رنگ کردن موی سر اگر زیاد صورت 
گیرد)به ویژه درزنان(  باعث ریزش مو 
می شود. بنابراین تا حدامکان موهای 
خودرا رنگ نکنید.. شستشوی منظم 
و آب رسانی به موها می تواند ازریزش 

مو  تاحدی جلو گیری کند.
کردید  حس  که  زمانی  بااینهمه  
به  حتما  ریزند   می  شما  موهای 
پزشک متخصص مراجعه کنید و به 
توصیه او شامپویی مصرف کنید که 

باعث تقویت ریشه های مو می شود.
فشارخون باال، دیابت،  عوامل ارثی  ، 
باال رفتن سن  از جمله دالیل ریزش 

موی سر است.

روغن زیتون برای سالمت قلب

از  آرام  همایون  دکتر  همکارمان   
نیویورک می نویسد:

شواهد به دست آمده  از کشورهای 
مدیترانه  که دارای محصول  زیتون 
زیتون  سودمندی  هستند   فراوان 
می  تأیید  قلب   سالمت  برای  را  
کنند. یک مطالعة جدید  آشکار کرد  
آمریکائی ها اززیتون به مقدار کافی  
استفاده نمی کنند ولی آنها که  ازآن 
بجای چربی های زیان آور دیگر حتی 
به مقدار کم ازروغن زیتون استفاده 
می کنند  کمتر به بیماری های قلبی  

مبتال می گردند.
 ۹۳۰۰ برروی  پژوهش  دو  بررسی  با 
فرد بالغ که درسال ۱۹۹۰ آغاز گردید 
انجامید  بطول  سال    ۲۴ مدت  وبه 

وگزارش آن  درماه آوریل  سال ۲۰۲۰ 
بیماریهای  آمریکائی   کالج  درمجلة 
قلب  منتشر گردید ، پژوهندگان  به 
این نتیجه رسیدند: افرادی که الاقل  
نصف قاشق غذا خوری درروز  روغن 
زیتون  مصرف کرده بودند  درمقایسه 
با  آنهایی که مصرف نکرده بودند  ۱۴ 
درصد کمتر در معرض خطر بیماری 
قلبی بودند . این افراد  بجای چربی 
های زیان آور مانند مارگارین، کره و 
مایونز ازروغن زیتون  استفاده کرده 

بودند.

خواص کلم

کلم درمان کنندة  دردهای نقرسی و 
رماتیسمی می باشد. کلم آرام بخش  
اعصاب بوپه واز هیجانات عصبی و بی 
خوابی جلوگیری می کند . کلم بخاطر   
دارابودن ویتامین های زندگی بخش  
درتقویت نیروی دید  مؤثر است.کلم 
در طول عمر نیز نقش دارد می گویند  
طبیب  به  شود   کاشته  کلم  هرجا 

نیازی نیست.

مواد معدنی کلم عبارنتداز: پتاسیم، 
گوگرد  فسفر  و  منیزیم  سدیم،  
مواد  کسانیکه   است.وبرای  ومنگنز 
گوشتی زیادی مصرف می کنند مفید 

است.

شرایط اقلیمی

است.  آغازشده  سوزی  آتش  فصل 
تابستان گرم ،خشکسالی و خشک 
شدن پوشش گیاهی فرا می رسد- 
برای  آل  ایده  محیط  متاسفانه  که 
گسیخته  مهار  های  سوزی  آتش 
است. اما این فقط یک نتیجه از گرم 
همچنین  است.  زمین  کره  شدن 
گرمای هوا منجر به طغیان رودخانه ها 
، طوفان های سیل آسا و مرگ های 
ناشی از گرما می شود. در حقیقت ، 
بحران آب و هوا منجر به یک بحران 
بهداشت عمومی گسترده شده است. 
ژوئیه  گرمترین  بعنوان  ژوئیه۲۰۱۹ 
و سپتامبر ۲۰۱۹ گرمترین سپتامبر. 
مه  و  ژانویه  گرمترین   ۲۰۲۰ ژانویه 
۲۰۲۰ گرمترین  ماه می ثبت شده بود. 
این یک تصادف نیست. این یک الگو 
است. دی اکسیدکربن ، یک گاز مهم 
کره  شدن  گرم  در  موثر  ای  گلخانه 
زمین ، از سال ۲۰۰۵ تاکنون ۹ درصد 
درصد   ۳۱ تاکنون   ۱۹۵۰ سال  از  و 
افزایش  واین  است.  یافته  افزایش 

منجر به گرمای شدید بی سابقه ،
 کمبود آب و کمبود مواد غذایی در 

سراسر جهان خواهد شد.
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جایزة حقوق بشر برای نسرین ستوده

کانون  مدیران  لوبلینگ هوف  یوآخیم  و  استوکینگر  باربارا 
قضات آلمان روز چهارشنبه ۱۲ شهریور )۲ اوت( اعالم کردند 
که جایزه حقوق بشر امسال انجمن قضات آلمان را به خانم 
نسرین ستوده وکیل و مدافع حقوق بشر ایرانی اعطا می کنند. 
آنها گفتند: »ستوده به واسطه تعهد شجاعانه و خستگی ناپذیر 
خود به حقوق بشر و حاکمیت قانون به یک سمبل مدافع حقوق 

مدنی ایران تبدیل شده است.«
 استوکینگر و لوبلینگ هوف اعالم کردند که این جایزه برای 
ارج نهادن به فعالیت های ستوده در ایران و توجه به سرنوشت 
او اعطا می شود.مدیران کانون قضات آلمان تاکید کردند که 
ستوده اکنون در زندان اعتصاب غذا کرده است و در چنین 

وضعیتی به گسترده ترین پشتیبانی بین المللی نیاز دارد.
خانم ستوده در اعتراض به شرایط غیرمنصفانه و غیرعادالنه 
زندانیان به رغم گسترش ویروس کرونا، در زندان اوین دست 
در  نفر  هزاران  اخیر  روزهای  است.در  زده  غذا  اعتصاب  به 
شبکه های اجتماعی آزادی نسرین ستوده را خواستار شدند. 
سازمان مدافعان حقوق بشر پشتیبانی خود را از چنین اقداماتی 
ابراز کرده است.نسرین ستوده که پس از طرح اتهاماتی از جمله 
»اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی« و »نشر اکاذیب و تشویش 
به ۳۳ سال حبس و ۱۴۸ ضربه  اذهان عمومی« در مجموع 
شالق محکوم شد، از خرداد سال ۹۷ پشت میله های زندان 
است. بر اساس قانون مجازات اسالمی، ۱۲ سال از حکم زندان 

خانم ستوده قابل اجراست.
یا  شخصیت ها  به  آلمان  قضات  کانون  بشر  حقوق  جایزه 
از دادگستری، دادستانی یا وکال اعطا می شود که  نهادهایی 
سختی های زندگی، سالمتی و آزادی های شخصی خود را برای 

حفظ و اجرای حاکمیت قانون به جان می خرند.
جایزه کانون قضات آلمان برای نخستین بار در سال ۱۹۹۱ اهدا 
شد. آخرین بار نیز این جایزه به نگوین وان دای، وکیل مدافع 
حقوق بشر ویتنامی در سال ۲۰۱۷ اهدا شد. )صدای آلمان(

همسرش  مالنیا  ترامپ،  دونالد  ایندیپندنت: 
و خانواده ترامپ روز جمعه۲۱ اوت در مراسم 
رئیس  برادر  ترامپ،  رابرت  جنازه  تشییع 
جمهوری آمریکا، که از محل کاخ سفید آغاز 

شد، شرکت کردند.
رابرت ترامپ، برادر کوچکتر پرزیدنت ترامپ، 

روز ۱۶ اوت در ۷۱ سالگی درگذشت.
جزئیات بیماری او افشا نشده است.

»بگ  صدای  میان  در  ترامپ  رابرت  پیکر 
سنتی  بادی  موسیقی  )آلت  پایپ« ها 
انتقال  ویژه  اتوموبیل  یک  به  اسکاتلندی( 

پورتیکو«ی  »نورث  نزدیکی  در  که  اجساد 
مراسم  شد.  منتقل  بود،  منتظر  سفید  کاخ 
خاکسپاری در بخش شرقی کاخ سفید موسوم 
به »ایست روم« برگزار شد که به ندرت برای 
این گونه مراسم استفاده می شود. در این محل 
از واقعه سوءقصد جان اف  مراسم دعای پس 
در  او  برای  دعا  مراسم   ،۱۹۶۳ سال  کندیدر 
این محل برگزار شده بود. در سال ۱۹۳۶ نیز  
فرانکلین روزولت مراسم خاکسپاری مشاورش 

لوئیس  هو را در»نورث ایست« برگزار کرد

ناتینگ هیل؛ جشن خیابانی که بریتانیا را متحول کرد 
BBC:ناتینگ هیل یکی از بزرگ ترین و پرزرق 
و برق ترین جشن های خیابانی در جهان است. 
می شود.  برگزار  آنالین  جشنواره  این  امسال 

این رویداد بیش از نیم قرن قدمت دارد.
پس از حمله های نژادی پی در پی به ساکنان 
در  کارائیب(  )منطقه  تبار  ایندیز«  »وست 
دراوت  لندن  غرب  در  ناتینگ هیل  منطقه  
کالویا  ترینیدادی،  بشر  حقوق  فعال   ،۱۹۵۸
جونز، تصمیم گرفت گردهمایی خاصی را برای 
متحد کردن جامعه ایجاد کند. رخدادی که در 
گرفت،  نام  کارائیبی  کارناوال  بعد،  ژانویه   ماه 

بی بی سی  در  و  اجرا  سنت پانکراس  سالن  در 
پخش شد. بعید است جونز می توانست تصور 
این  سال،  از۶۰  بیش  گذشت  از  پس  که  کند 
اروپا  در  خیابانی  بزرگ ترین جشن  جشنواره 
باشد.  شده  بریتانیایی  فرهنگ  از  جزئی  و 
امسال، براي محافظت مردم از کرونا، کارناوال 
خواهد  منتشر  و  اجرا  آنالین  ناتینگ هیل 
شد. حتی اگر مردم نتوانند رو در رو کنار هم 
کارناوال  هوای  و  حال  حفظ  باز  شوند،  جمع 

ناتینگ هیل مهم است.

شانس پیروزی دوبارة  ترامپ ۹۱ درصد است

استاد  نورپوث،  هلموت  نیوز:  یورو 
علوم سیاسی دانشگاه استونی بروک 
را  جمهوری  ریاست  انتخابات  نتایج 
درستی  به  را   ۲۰۱۶ تا   ۱۹۹۲ از سال 
او  مدل  البته  است،  کرده  پیش بینی 
در  بوش  گور-  رقابت  جریان  در  نیز 

سال ۲۰۰۰ دچار خطا شده بود.
اجرای مدل او برای انتخابات پیشین 
درست  پیش بینی  به  نیز  آمریکا 
و  شده  منجر  انتخابات   ۲۷ نتیجه 
تنها در پیش بینی شکست »ریچارد 
در  کندی«  اف  »جان  از  نیکسون« 

سال ۱۹۶۰ دچار خطا شده است.
 ۲۰۱۶ سال  مه  ماه  در  نورپوث  آقای 

پیروزی  شانس  که  کرد  اعالم  نیز 
دونالد ترامپ ۸۷ درصد است.

داده های  پایه  بر  نورپوث  آقای  مدل 
دو  نامزدهای  مقدماتی  انتخابات 
جمهوری خواه  و  دموکرات  حزب 
کار  آمریکا  مختلف  ایالت های  در 
دونالد  که  کرده  اعالم  او  می کند. 
نخست  شانس  همچنان  ترامپ 
نوامبر)۱۳  انتخابات سوم  پیروزی در 
آبان( است. آقای نورپوث تاکید دارد 
بررسی  مورد  مدل  نتایج  مطابق  که 
او، شانس آقای ترامپ برای پیروزی 

دوباره ۹۱ درصد است.

چهارشنبه  روز  آمریکایی  مقامات 
ایالت های  از   ۲۰۲۰ سپتامبر  دوم 
برای  را  خود  خواستند  کشور  این 
ماه  از  پیش  کرونا  واکسن  توزیع 

نوامبر ۲۰۲۰ آماده کنند.
جمهوری  رئیس  ترامپ  دونالد 
ایاالت متحده آمریکا روز یکشنبه 
این که  تاکید  با   ۲۰۲۰ آگوست   ۲۳
تمامی  تا  است  تالش  در  کشورش 
به  دستیابی  راه  سر  بر  موانع 
اعالم  بردارد،  را  کرونا  واکسن 
کرده بود که سازمان غذا و داروی 
آمریکا اجازه درمان کرونا با کاربرد 
پالسمای خون بیماران بهبود یافته 
صادر  را  ویروسی  بیماری  این  از 

کرده است.
پیش از این چین و روسیه هم ادعا 
را  کرونا  واکسن  که  بودند  کرده  
تولید کرده اند ولی دفتر منطقه ای 
خاورمیانه سازمان جهانی بهداشت 
 ۲۰۲۰ آگوست   ۱۹ چهارشنبه  روز 
کرد  اعالم  خبری  نشست  یک  در 

معیارهای  که  واکسنی  هیچ  هنوز 
مناسب را داشته باشد، برای کرونا 

وجود ندارد.
برنامه های  مدیر  الحجه  رنا  دکتر 
بهداشت  جهانی  سازمان  سالمت 
»هنوز  کرد:  تاکید  خاورمیانه  در 
که  کرونا  برای  واکسنی  هیچ 
معیارهای سازمان جهانی بهداشت 
اما  ندارد،  وجود  باشد،  داشته  را 
تالش های زیادی در سرتاسر جهان 
در  امن  و  کارا  واکس  یافتن  برای 
جریان است و سازمان با شرکت ها 
در  موضوع  این  حامی  نهادهای  و 
 ۲۹ کنون  تا  است.  همکاری  حال 
واکشن در مرحله آزمایشی وجود 
در  هم  دیگر  واکسن   ۱۳۸ و  دارد 
بالینی  بررسی های  از  پیش  مرحله 
نتایج  هم  واکسن   ۹ دارند.  قرار 
داده اند  نشان  خود  از  امیدبخشی 
و در حال حاضر در حال گذراندن 
سوم  و  دوم  آزمایشی  مراحل 

هستند.«

توزیع واکسن آمریکایی قبل از انتخابات

شینزو آبه نخست وزیر ژاپن استعفاکرد

شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن اعالم 
کرد که از مقامش بعلت وخیم شدن 
خود  سمت  از  بیماری  وضعیت 

کناره گیری می کند.
آقای آبه گفته است که نمی خواهد 
وظایفش  انجام  جلوی  بیماری 

بعنوان نخست وزیر را بگیرد.
ادامه  بابت عدم  ژاپن  از مردم  وی 
دوره اش  پایان  تا  وزیری  نخست 

عذرخواهی کرد.
بیماری  به  آبه سالهاست که  آقای 
به  و  است  مبتال  زخمی  کولیت 
گفته وی در سال های اخیر وضعیت 

بیماری وخیم تر شده است.
رکورد  به  آبه  آقای  گذشته  سال 
طوالنی ترین فردی که مقام نخست 
به طور متناوب در  را  وزیری ژاپن 
سال  از  وی  رسید.  دارد،  اختیار 

۲۰۱۲ نخست وزیر ژاپن است.
از  پس  نیز   ۲۰۰۷ سال  در  وی 
این  از  وزیری  نخست  به  رسیدن 
ابتال به کولیت زخمی  مقام بدلیل 

استعفا داده بود.
این  به  نوجوانی  زمان  از  آبه  آقای 

هفته  در  و  شده  دچار  بیماری 
مراجعه  بیمارستان  دو  به  گذشته 
این  دلیل  اینکه  با  و  بود  کرده 
اعالم  علنی  صورت  به  مراجعه ها 
نگردید اما یکی از آنها ۸ ساعت به 

طول انجامید.
نخست وزیر ژاپن گفت که نمی تواند 
اجازه  دهد تا در تصمیم گیری های 
به  و  بیاید  بوجود  خطایی  مهم 
همین دلیل از مقام خود کناره گیری 

می کند.
شینزو آبه تا سپتامبر سال آینده 
ژاپن  وزیر  نخست  بعنوان  میالدی 

انتخاب شده بود.
لیبرال  حزب  حاضر  حال  در 
یک  فرایند  در  باید  دموکرات 
برای  را  جدیدی  رئیس  انتخابات، 

حزب خود انتخاب کند.
پس از آن هم پارلمان ژاپن باید رای 
به انتخاب یک نخست وزیر جدید 

بدهد.
آبه  آقای  جایگزین  که  فردی 
این  در   ۲۰۲۱ سپتامبر  تا  می شود 

مقام خواهد بود.
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  »با من از عشق بگو« »با من از عشق بگو«

بامن ازعشق بگو.بامن ازعشق بگو.
بامن ازدوستی و مهر بگو.بامن ازدوستی و مهر بگو.

با دل خسته ی من راز بگو.با دل خسته ی من راز بگو.
قّصه های خوش دلباختگان را تو به سد باربگو.قّصه های خوش دلباختگان را تو به سد باربگو.

نه که سد بار؛ دوسدبار بگو.نه که سد بار؛ دوسدبار بگو.
جان من،باز بگو؛ باز بگو.جان من،باز بگو؛ باز بگو.

با من ازعشق بگو.با من ازعشق بگو.

هم مرا با دوسه پیمانه ی می؛هم مرا با دوسه پیمانه ی می؛
 می عشق. می عشق.

 که زنوشیدن آن می شوم آرام ، بساز. که زنوشیدن آن می شوم آرام ، بساز.
 با من ای جان، زسخن های دالویز بگو؛ با من ای جان، زسخن های دالویز بگو؛

 ُسخنی از تِه دل، سخنی از بُن جان. ُسخنی از تِه دل، سخنی از بُن جان.
 با من از عشق بگو. با من از عشق بگو.

با من از لحظة دیدار دو دلدار، با من از لحظة دیدار دو دلدار، 
زاشکی که فرو می چکد از شوق؛ زاشکی که فرو می چکد از شوق؛ 

زچشمان به دردوخته و خسته ی آنان.زچشمان به دردوخته و خسته ی آنان.
زپی حسرت دیدار، بگو.زپی حسرت دیدار، بگو.

با من از باد صبا؛با من از باد صبا؛
باد دل انگیزبهار، باد دل انگیزبهار، 

هم خبرهای خوش ازُهدُهدخوش لحن بگو.هم خبرهای خوش ازُهدُهدخوش لحن بگو.
با من ازآنچه که خواندی همه ازدفترُعّشاق؛ بگو.با من ازآنچه که خواندی همه ازدفترُعّشاق؛ بگو.

 با من از عشق بگو. با من از عشق بگو.

 با من از نور بگو؛ با من از نور بگو؛
 نورخورشید بگو، هم زخورشید بگو؛  نورخورشید بگو، هم زخورشید بگو؛ 

 که به هرصبح زمشرق؛ زپس کوه ویا از افقی دور؛ که به هرصبح زمشرق؛ زپس کوه ویا از افقی دور؛
 چه دریا؛ چه کویر؛  چه دریا؛ چه کویر؛ 

سربرآرد که به بخشد هستی.سربرآرد که به بخشد هستی.
 با من از رویش گل دربُستان. با من از رویش گل دربُستان.

رقص زیبای علفها به چمن زار؛رقص زیبای علفها به چمن زار؛
که از باد و نسیم،که از باد و نسیم،

 تن زیبای به هر سوی کشند؛ تن زیبای به هر سوی کشند؛
هم زآالله بگو؛ هم زآالله بگو؛ 

  آن گل عاشق و مست.آن گل عاشق و مست.
  بامن از عشق بگو.  بامن از عشق بگو.

با من از موج بگو، موج عاشق؛با من از موج بگو، موج عاشق؛
 که چه سر گشته و بی تاب؛ که چه سر گشته و بی تاب؛

به امید وصال ساحل، یکدم از شوق نمی ماند باز؛ به امید وصال ساحل، یکدم از شوق نمی ماند باز؛ 
تا کند جای در آغوش نگار.تا کند جای در آغوش نگار.

بامن از زمزمه ی آب که در بستر جوی.بامن از زمزمه ی آب که در بستر جوی.
یا زباران و نوای خوش آن؛ قّصه بگو.یا زباران و نوای خوش آن؛ قّصه بگو.

بامن از عشق بگو.بامن از عشق بگو.

 با من از فصل دل انگیزبهار؛ با من از فصل دل انگیزبهار؛
 فصل دلباختگی،  فصل دلباختگی، 

فصل بیداری عشق، فصل بیداری عشق، 
 عشق بلبل به گِل باغ و چمن. عشق بلبل به گِل باغ و چمن.

  با من از دامن ُکهساربگو.  با من از دامن ُکهساربگو.
  با من از دشت و دَمن.  لطف علفزار بگو.  با من از دشت و دَمن.  لطف علفزار بگو.

 داستانی تو ز شمع وپر پروانه بگو. داستانی تو ز شمع وپر پروانه بگو.

اوضاع  به  آنکه  از  پیش   ، من  بانوی 
وبررسی  بحث  به  ایران   کنونی 
خواهم  می  ای  لحظه  چند  بپردازم، 
بروم  دور  بسیار  بسیار  زمانهای  به 
پیشین  دوران   به  گذرائی   نگاه  با 
کرد،  خواهم  سعی  ایران.  پادشاهی 
پردة  افسانه های تخیلی راباال بزنم  
 ، باشد  ومیسر  ممکن  که  آنجا  وتا 
ها  قصه  کردن  زیرورو  ضمن  شاید 
واسطوره های تاریخ نویسان شرقی 
به کشف  بخشی از  حقیقت نایل  آیم
ایران،  پادشاهی   سلسلة  نخستین 
آنگونه  که  درنوشته های  عیالمی 
آمده است  پیشدادیان ، ریشة اصلی 
این سلسله  درتاریکی های زمان  گم 
می شود وچند تاریخ نویس  دورة آن 
را  به ۳۴۰۰  سال پیش  ازتاریخ ما، 
یا حول و حوش آن می رساند گفته 
میشود که نخستین  پادشاهان ایران 
نام پیشدادیان را  مرهون  هوشنگ 
سومین  پادشاه این سلسله هستند 
بوده  پرآوازه  دادگری   و  درعدل  که 
و رعایایش به او لقب  پیشداد  یعنی 
بود   چنین  او  اگر  اند.  داده  عادل  
زندگیش  تاریخ  که  است  درخورآن 
بهتر شناخته شود. چنین لقبی  برای 
ارضای حس جاه طلبی  هرسلطانی، 
زیباترین عنوان است. او هرگز  دست 
بکاری نزد  که از چشم کسی اشکی 
سرازیر  شود. اما لقب کبیر  که معموالً 
تقریبًا  گیرد  می  تعلق  فاتحان   به 
همیشه برای ابنای بشر  شوم وبسیار  
بدفرجام بوده است. رهبرانی که  ازسر 
شور وشوق آنی مردم یا گاهی بعلت 
تملق وچاپلوسی  این وآن  به کسب 
این عنوان  نائل آمده اند ، تصور کرده 
اند  که برای ابراز  استحقاق خود الزم 
است همواره به اعمالی  خشن وخون  
بحال  ای  فایده  چندان   که  ریزانه 

بشریت  ندارد دست بزنند.
که  باقومی  هوشنگ  درهرحال 

ایکیتوفاژها یا ماهی خواران نامیده 

خلیج  کرانة  ودرحوالی  شدند   می 
جنگ  به  کردند  می  فارسزندگی 
پیروز  جنگ  ودراین  پرداخت 
شد.باتوجه به لقبی که از مردم گرفته 
به  دست  جنگ  درطی  که  پیداست 
بیدادگری نزده است. تاریخ نویسان 
مشرق زمین اورااولین کسی می دانند  

که توانسته است اسب هارا رام کند.
، پادشاهی است که  جم یا جمشید 
چندی بعد به سلطنت  رسید. ایرانیان  
متجدد هنوز هم  یالدش را  گرامی 
می دارند. فتحعلیشاه درمیان القاب 
وعناوین بی شماری  که دارد خودرا 

جانشین جمشید می داند. او نوروز 

توضیح  آن   دربارة  بعداً  که  عیدی   
نهاد. درباب  بنا  خواهم داد  درایران 
نوروز تاریخ نویسان  ایرانی  افسانه 
ای نقل کرده اند مناسب می دانم عینًا 

برای شما بنویسم:
جمشید  دربین گشت وگذار درایالت 
گرفت  تصمیم  خود   قلمرو  های 
دریکی از شهرهای آذربایجان  مدتی 
تخت   داد   فرمان  روزی  کند.  توقف 
که  بگذارند   طوری  را  سلطنتش 
نشیند  همه  می  آن  روی  او   وقتی 
مردم  بتوانند  اوراببینند. افراد ملت  
چشمگیر  وفّر   شکوه  ازتماشای 
شخصیت او و تأللوی  جواهراتی که 

چنان بودند   راپوشانده  دورسرش 
به  وجدوذوق  آمدند  که همه باهم  
یعنی  نوروز«   ، نوروز  فریادزدند» 
شاه  است.  نوی  روز  ما  برای  امروز 
ازاین فرصت برای بنیانگذاری جشنی 
ها  هدیه  شاه  به  بزرگان  درآن  که 
تقدیم  کنند وازشاه متقابالً  عنایت 
ومقام  برای خود گیرند، بهره گیری 
به آزادی  کرد. دراین روز همچنین  

زندانیان دست زد.
ومن  نیست  بیش  ای  افسانه  این 
آنچه  اما  کنم  باور  آنرا  توانم  نمی 
موجه تر بنظر می رسد  اینست که 
درآن روزگار ایرانیان  به خورشید یا 

میترا)مهر( به چشم نمادی  از الوهیت 
یا حتی خود الوهیت نگاه می کردند. 
بنابراین برای سپاس و شکر  گزاری 
از نیکی های  تازه ای که  درهربهار 
آنان  زارهای  برکشت  اختر   این 
ارزانی می داشت این جشن را  بنیاد 
باستان   دورة  مردم   کردند.  گذاری 
مانند افراد  روزگارما، به ثروت های  
زمینی همیشه بعنوان  گرانبهاترین  
وبه  کردند.  نگاه می  آسمانی   هدیه 
که  است  طبیعی  بسیار  من  اعتقاد  
چون  ایرانیان خداوند رادرزیباترین 
دیدند  می  چشم  به  آفرینش  اثر 
دراولین فصل سال که برکات  وجودی 

او  بیش از هروقت دیگر مشهوداست. 
درجشن نوروز  مراتب سپاس واحترام 
به  طریقی  شکوهمندانه  به  خودرا  
پیشگاه خداوندی عرضه میداشتند. 
این عید هرچند  با دین امروزی آنان 
هماهنگ  نیست اما هنوزهم هرسال  
دراعتدال  یعنی  بهار   روز  دراولین 
ربیعی ، باشکوه وشادی تمام تجدید 
وسرور   جشن   ومراسم  شود  می 

چندروزی ادامه پیدا می کند.
بازبرگردیم به دنبالة داستان جمشید. 
ضعف  از  ای  تازه  نمونه  پادشاه  این 
وزبونی بشری  رابرای ما بتماشا می 
او موجب   دراز وجود  گذارد. سالیان 
وایرانیان  ایران  وسرافرازی  سعادت 
می بود. همه دربرابر   قدرت وعظمتش  
او  آوردند.  می  فرود   تسلیم  سر 
میتوانست  دورة پادشاهی خودرا با 
چنین جشنی که مورد عالقه واحترام 
همگان بود، به آرامش وخوشی بسر 
رساند، اما ناگهان  درذهنش وسوسه 
ای پیداشد که او موجودی  فنا ناپذیر 
همان  باید   ومردم  است  وجاودانی 
چنین  بیاورند.  بجا   اوهم  پرستش 
داعیه  دور از انتظار  وشگفت انگیز  
که در سِر پاره ای  از امپراطوران روم  
سرانجام  است   پیداشده  گاهی  هم 

موجب  نابودیش گردید.
یکی از منسوبانش  بنام » بیوراسب« 
که در سجستان  وسیستان  حکومت 
می کرد مردم را علیه او  شورانید وبعد 
تاج وتختش را تصاحب کرد. برای نشان 
دادن بطالن دعوی خدایی این پادشاه به 
همگان،  راهی بهتراز این متصور نبود . 
خدای خود خوانده  به دست  یک موجود 
فانی  وعادی، ازتخت سلطنت  سرنگون 
شد. درسی عبرت آموز هم به همة مردم  

و هم  به خود صاحب ادعا  داد.
صفحه ۱۴۴ ببعد کتاب نامه هایی  دربارة 
ایران وترکیه» سفرنامه«  ترجمه از زبان 
اصغر   علی  شادروان  وسیلة   فرانسه 

سعیدی خوئی

گشتی ردمیان کتابهاگشتی ردمیان کتابها

انهم اهیی ردباره اریان

    هب انتخاب  م.ع.آشنا

  با من از مرغ خوش آواز بگو.  با من از مرغ خوش آواز بگو.

   شوکت پرواز بگو.   شوکت پرواز بگو.

  با من از عشق بگو.  با من از عشق بگو.

با من از قهقهۀ کودک سرمست زمهرمادر.با من از قهقهۀ کودک سرمست زمهرمادر.

با من ازمادر دلداده به عشق فرزند.با من ازمادر دلداده به عشق فرزند.

با من از چشم پُرامّید بگو.با من از چشم پُرامّید بگو.
با من از عاشق شوریده رسیده به وصال؛ با من از عاشق شوریده رسیده به وصال؛ 
دور از دیده ی اغیاربگو.دور از دیده ی اغیاربگو.
با من از حال دودلداده ی سرمست؛با من از حال دودلداده ی سرمست؛
که در سایه ی مهتاب، درآویخته بر گردن هم؛که در سایه ی مهتاب، درآویخته بر گردن هم؛
بی خیال از همه جا، از همه کس.بی خیال از همه جا، از همه کس.
با من از قّصۀ ُعّشاق بگو.با من از قّصۀ ُعّشاق بگو.

با من از عشق بگو.        با من از عشق بگو.        
                                                                                                                                            

 ک - هومان ک - هومان
  ۵۵ ژوئن   ژوئن  ۲۰۲۰۲۰۲۰
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شکارماهی به سبک ترکی

درسرکنسولگری  کاروخدمت 
برای  حداقل  ایران   شاهنشاهی  
ستاره  هنوز  بود.  کشنده  کنسول 
کنسولگری  راهی  که  بود  درآسمان 
طویل   صف  همیشه  شدم.  می 
درانتظار بود . هرروز ده ها مرسدس 
یوگوسالوی  راه طوالنی  گرد  از  بنز  
کنسولگری  جلوی  وبلغارستان  
ایستاده بود تا برای رانندگان  اتومبیل 
ها  که خسته وکوفته ازآلمان رسیده 
شود  گرفته  درکشتی  جا  بودند  
تا  استانبول  از  خودرا   تااتومبیل 
بگذارند.وازآنجا   درکشتی  طرابوزان 
راهی مرز بازرگان  شوند. فکر خوبی 
بود  چون راننده ها  که اکثراً  حرفه 
ای نبودند  دوروز  درکشتی استراحت 
ترک   های  بچه  واز شر   کردند   می 
تا  استانبول   دورودراز  درراه  که 
مرزبازرگان  سنگ  پراکنی  می کردند  

راحت بودند.
غروب باز ستاره به آسمان بود  که از 
کنسولگری خارج می شدیم ودر کنار 
بسفر  فقط به نظاره  ماهی گیران دل 

خوش بودیم. ازقدیم گفته اند:
به تماشای میوه  راضی شو

ای که دستت نمی رسد برشاخ
بغاز بسفر  آنقدر عاشق  ماهی های 
پیشه  واحساساتی هستند که صیادان 
برای صید آنها نه ازدام  استفاده می 
کنند ونه از دانه، ماهی های بُسُفر نه 
با تور صید می شوند نه با قالب، ماهی 
را  دربسفر  با چراغ زنبوری صید می 
کنند. درمنتهی الیه  هرقایق  درآن 
مثلث  نوک تیز  انتهای قایق  چراغ 
زنبوری را که نور آن مانند  هالوژن 
هزارواتی  قوی است می گذارند ویک 
چتر  سیاه رنگ رادرپشت  چراغ قرار 
می دهند  که نور زنبوری مستقیماً  به 

دریا بتابد.
ماهی ها مثل  انسان فریب  خورده 

پرندودراین  می  نور   بسمت چشمة 
جاست  که ماهی گیر  باتخته چوبی  
که دردست دارد  ضربه ای  فرود می 
آورد وبا دست مثل  آب خوردن ماهی 
را ازروی آب می گیرد.چهارسال تمام 
هرروز از  دور هزارها  قایق را می دیدم 
ولی فرصت اینکه  روزی در یکی از 

آن قایق ها  بنشینم را نداشتم. 

ناصرالدین شاه درفرنگ

نمایش  قاجاربرای   شاه  ناصرالدین 
عظمت وجالل وشکوه وقدرت دربار  
گردون مدار  دولت علیه ایران  سه 
بار درتاریخ های ۱۸۷۳،۱۸۷۸، ۱۸۸۹ 

میالدی به اروپا  سفر کرد.
آوریل   در  شاهانه  سفر   اولین 
۱۸۷۳ صورت گرفت. شاه درروسیه 
گرم  وپذیرایی  استقبال   مورد 
دوم  والکساندر  تزار  آمیز  واحترام  
دراین  ناصرالدینشاه  گرفت.  قرار 
نوجوان   همسر  »جیران«   مسافرت 
داشت  بهمراه  نیز  خودرا   وسوگلی 
ولی درروسیه دستورداد  که ترتیب 
شود.  داده  ایران  به  او  مراجعت  
درانگلستان  ملکه ویکتوریا  پذیرائی 
شایانی از شاه ایران بعمل آورد. ملکه 
 Theویکتوریا  نشان وحمایل  زانو بند
Order of the Garter را که باالترین  
ناصرالدین  رابه  انگلیس است  نشان 
بفرنگ  شاه  مسافرت   داد.  شاه  

بین  نمایشگاه   بابرگزاری   همزمان 
وهمراهان  شاه   . بود  پاریس  المللی 
فرانسه  وارد  جوالی ۱۸۷۳  درپنجم 
سرداربزرگ  ماهون   ماک  شدند. 
فرانسه استقبال بی سابقه ای ازشاه 
 Arc deایران بعمل آورد. طاق نصرت
Triomphe  را با پرده ای  پوشانده 
بودند ونقش برجسته شیروخورشید 
ایران راباالی  آن نصب کرده بودند. 
مک ماهون  کخ می خواست حکومت  

سلطنتی را دوباره بفرانسه برگرداند  
مردم  استقبال  بااین  امیدواربود  
پاریس را به عظمت  وشکوه وجالل و 

قدرت پادشاهی  آشنا کند.
استقبال  ازاین  که   شاه  ناصرالدین 
فرانسه  گردانهای  سان  از  و  گرم  

 Long Champشان لون  درمیدان  
به شور وشوق  آمده بود شمشیرش 
را  بعنوان ادای احترام به مک ماهون  

هدیه کرد.
همزمان  ناصرالدینشاه   آخر  سفر 
انقالب  سال   صدمین  جشنهای   با 
فرانسه  بود واو تنها سلطان خارجی  
بود که در جشنهای  پاریس شر کت 

داشتوباالی برج ایفل رفت.
از   دردیدارخود  ناصرالدینشاه  
کشورهای اروپائی  بخوبی متوجه  عقب 
ماندگی  کشورش شد،  طبعاً اصالحاتی  
که پیشترها  توسط امیر کبیر  انجام 
گرفته بود چشمگیر بود. درآن  سالها 
طبق دستور  شاه اصالحات  شهری به 
عمل  آمد. خیابانهای متعدد  وکوچه 
ها ساخته شد. قانون  وزارت عدلیه ، 
قانون  احتساب ، قانون  نظام وقوانین  

پستی تهیه شد. 
سومین سفر ناصرالدین شاه درسال 
دراین  که  مطلبی  شد.  انجام   ۱۸۸۹
متعجب  را  اروپایی  محافل   سفر 
کرد  همراهی  یک پسربچة  ده ساله 
زشتی  که ملیجک نام داشت ولقب 
عزیز سلطان گرفته بود باشاه بودکه 
همراهی  این نوجوان زشت باشاه بگو 
مگو های زیادی در دربارهای اروپایی 

بوجود آورد.

                    گوانگو ن
                          ترجمه وتدوین:  بهمن چهاردهی - لندنناصرامینی - پاریس

جسته وگریخته

کار بابت یک بازی رد یک نقش   ۲ اس

ساله   ۵۱ ستاره  بالنشت  کیت   -
استرالیایی ، دو جایزه اسکار برد،

 ، میالدی   ۱۹۹۸ سال  در  یکی 
بخاطر ایفای نقش الیزابت اول ملکه 
ایفای  بابت  دیگری  آن  و  انگلستان 
در   ، دیگری  فیلم  در   ، نقش  همین 

سال ۲۰۰۷ ...

  کشف رسم آبله

- ادوارد جنر فیزیکدان انگلیسی در 
بار  اولین  برای   ، سال ۱۷۹۶ میالدی 
با تلقیح و مایه کوبی ساخته خودش 
موفق شد که جان کودک ۸ ساله ای 
را از مرگ حتمی نجات دهد...و از آن 
پس از این سرم در سطح وسیعی در 

جهان استفاده شد...
وی در سال ۱۸۲۳ در سن ۷۴ سالگی 

درگذشت...

به  زیادی  و مدارس  کلینیک  امروزه 
نام او وجود دارد ...

اپرهچ سیاه چاردی

پارچه  واردکننده  بزرگترین  -ایران 
جهان  در  زنانه  چادر  برای  مشکی 
است و ساالنه حدود ۱۰۰ میلیون دالر 

برای این صنعت هزینه میکند...
دبیر انجمن نساجی ایران میگوید ؛

به  ای  ایران عالقه   صاحبان صنایع 
از  ولی   ، ندارند  سیاه  پارچه  تولید 
طرفی گفته میشود ، عوامل مافیای 
ایرانی کار واردات آنرا در دست دارد...
نیاز  مورد  مترپارچه  میلیون   ۸۰ از 
کشور فقط ۱۰ میلیون متر در ایران 

تولید میشود...

  شناسایی ارسا ئیل

- در ۱۵ ماه مه سال ۱۹۴۸ میالدی ، 
کشور اسراییل تاسیس شد ... 

پرزیدنت ترومن رییس جمهور وقت 
آمریکا  دولت  که  کرد  اعالم  آمریکا 
را  اسراییل  جدیدالتاسیس  کشور 
جزو  میشناسد...آمریکا  رسمیت  به 
کشور  که  بود  کشورهایی  اولین 

اسراییل را به رسمیت شناخت...

  رپ بادرتین و خیس رتین مناطق جهان

- شهر ولینگتون در نیوزیلند ، یکی 
از پر بادترین شهرهای جهان است...
در سال ۱۹۶۲ این بادها به اوج خود 

رسیدند...
در  دنیا  منطقه  بادترین  پر  البته 

سواحل قطب جنوب قرار دارد...
خیس و مرطوب ترین منطقه جهان 
در   » چراپونجی   « بنام  شهری   ،
حد  باالترین  که  است  هندوستان 

بارندگی جهان را دارد...

  زددی جنازه چارلی چاپلین

- در ۱۸ ماه مه سال ۱۹۷۸ میالدی ، 
حدود ۶ ماه پس از درگذشت چارلی 
گورستانی  در  او  جنازه   ، چاپلین 
دزدیده  لوزان-سویس  نزدیک شهر 

شد...
سارقین از وکیل چارلی چاپلین مبلغ 
گزافی بابت پس دادن جنازه دزدیده 

شده ، باج خواهی کردند...
سلسله  یک  از  پس  سویس  پلیس 
جنازه  که  شد  موفق   ، تحقیقات 
دزدیده شده را در یک مزرعه ذرت 
پیدا کند و سارقین را دستکیر نماید...

یکی از سارقین بلغاری و آن دیگری 
لهستانی بودند و پس از محاکمه هر 

دو به زندان محکوم شدند...

مکعب    روبیک

اهل   ، ساله   ۷۶  ، روبیک  ارنو   -
برای   ، دانشگاه  استاد   ، مجارستان 
سرگرمی شاگردانش مکعب رنگارنگ 

مشهور به روبیک را ساخت...

این مکعب با استقبال بی نظیر مردم 
دنیا روبرو شد...بطوریکه ظرف مدت 

این  از  عدد  میلیون   ۳۵۰ کوتاهی 
های  بازی  اسباب  ترین  پرفروش 

جهان به فروش رفت...

گفـته اهی شنـیدنی

نابود  را  ملتی  یک  میخواهید  اگر   -
کنید ، کم هزینه ترین ، راحت ترین 
و پنهان ترین ابزار برای اینکار تورم 
است... یک تورم بلند مدت آرام آرام 
تمام بنیان های اخالقی و اجتماعی 

یک ملت را نابود میکند...

جان مینارد کینز - اقتصاددان شهیر 
انگلیسی ) تولد ۱۸۸۳ - وفات ۱۹۴۶ 

میالدی (

ناصرالدین شاه وهمراهان درسفر به ویسبادن

ناصرالدین شاه وهمراهان درسفراول  به فرانسهناصرالدین شاه وهمراهان درسفراول  به فرانسه
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منوچهری دامغانی 

خجسته مهرگان
آمد خجسته مهرگان، جشن بزرگ خسروان

 نارنج ونار    واُقُحوان۱، آورد  از هر ناحیه
دهن نگشاید  بادام  درچمن،    نروید  الله 

اَندیه۲ برشکوفه  نه  برسَمن،  آید  شبنم  نه 
نرگس همی درباغ در، چون صورتی از سیم وزر

 وان شاخه های مورد تر  چون گیسوی پُرغالیه
پرکند چمانه۳  ساقی  بشکند،  چغانه  بلبل 

درزاویه شود  واندر  بفکند،   آشیانه  مرغ   
وان نارها بین ده رده، بر نارون گردآمده

چون حاجیان  گرد آمده درروزگار تُرویه4
شد گونه گونه تاک َرز، چون پیرهان رنگرز

 اکنونت باید  خزو بَز۵ گردآوری و اوعیه6
تازیان این زمان، لحن وسرود  بلبل نگوید 

قمری نگرداند زبان ، بر شعر   ابن طثریه ۷

)۱(اُقُحوان: گل داودی، بابونه )۲(اَندیه:: شبنم صبحگاهی )۳(َچمانه: پیاله، 
ساغر، جام )4(تَْرویَه: روز ۸ذی حجه که حاجیان از مکه به عرفات میروند

۵- َخزوبَز:کنایه از لباس خوب )6(-  اوعیه: ظرفها، مجاری ترشحی بدن
)۷( ابن طثریه: شاعر  معروف عرب که دردربار بنی امیه منزلتی داشته است.

رجوی مهربان
مـه

گار  ر و ماه مهر وجشن رفخ مهرگان         مهر بفزای ای ن
مـه

روز 

 طلعت بصاری

باد مهرگانی
چو زباد مهرگانی  ُرخ گل چو زعفران شد

بنگر صفای بستان چه نهان زدیدگان شد
به درخت مهر بنگر نه شکوفه ای نه برگی

به گل وصال بلبل  نه  دمی ترانه خوان شد
چو به بالش  فراغت  بنهند بی غمان سر

چه بسا دوچشم گریان نگران  به آسمان شد
به دل شبان تیره چکد اشک من ز مژگان

چو ستاره ای در خشان    که رها زکهکشان شد
به چه دل نهم به گیتی که نباشدش بقایی

نه اثر زدوستی هست ووفا وبال جان   شد
رخ من چو شنبلید و دل من زجور پرخون

نه مجال آه باشد    همه ناله ها فغان شد
همه عمر  من   به حیرت سپری شد و چه سازم

به گذشِت سال وماهی که زکف رها   چنان شد
دگرم نه  آرزویی به سرای دل نشسته

نه امید دلنوازی سبب    نشاط جان شد
تلخکامی به  طلعت« گذرد  بهارعمر  چو 

 چه خوری غم بهاری که شتاشدو خزان شد 
 

مسعپد سعد سلمان

ابراهیم صهبا

ماه مهر
فروردین مه  ز  مرابه  مهراست  ماه 

که دهد خاطر آشفته ام این مه تسکین
مهر فریبندة  نام  از  شوم  رؤیا  غرق 

هیچ مه درنظرم نیست گرامی ترازاین
درشگفتم که چه سریست   نهان  درمه مهر

که مرابخت دراین ماه شود یاروقرین
آیدوبگذاردقهر برسرمهر  من  ماه   

داند آن ماه که این مه ،  مه مهراست نه کین
ماه من نوبت مهراست که آمد مه مهر

بهترازمهر که  دیدست   بگیتی آئین؟

مهین عمید» نگاه«

جشن مهرگان

امیــــد زپرتو  بافروغی   جشن واالی مهرگان  رخشیـد      
هاست یاری  پیام  اورمزدی  مهرگان  جشن رستگاریهاست 

میدمد بر جهان  چنان خورشید امید  نور  روز  است   مهرگان 
روشنی بخش  دیده ی جان را را   مهــررخشان  ستائیم  می 

هرچه نیکی است زادة آن است مهر برجان خسته درمان است 
هرچه نیکی ومردمی است دراوست سالروز هرآنچه خوب ونکوست 
کوششی  درزوال بدکاری است وغمخواری  مهــر  بنیاد  روز 

خیره گشته  »نگاه«   جملة ما برچنین رسم نیک   وجان افزا 
ذره ای از شکوه   ایران است. این یک از شیوة نیاکان است 

فریدا صبا

اول مهر
درشهری غریب

                     بادی آشنا
 پشتم رالرزاند

                     همان باد پائیز
که بوی کتاب های تازه چاپ شده 

واُرمک های نو
والتهاب دختران مدرسه را

در کنجکاوی ُرشد سینه هاشان
 باخود می آورد

همان باد پائیز
            که سالهاست برمدرسه ی کودکی مان

وبر نیمکت های بازی هایمان
 می وزد ومارا نمی یابد

همان باد پائیز
که بوی آشنای اول مهر راداشت
پشتم را درشهری غریب لرزاند.

فرشته ساری

اپئـیز
پائیز یعنی همین

 یک روز به خیابان می روی
ومی بینی

تابستان  پشت ابری
 گم شده است

لیال کسری )هدیه(

اپئـیز

غبار نعرة زرد
دردره های غم گرفتة درماندگی طنین انداخت

خروش خوشه چینی پائیز
درطپشهای قلب باغ افتاد

مرمرین سنگ آسمان سیاه
بروی قبر  زمین تابید

 اشک
 درچشم ماه

برقی زد
وبرمزار باغ گمشده درخویش

ستاره ای رویید

پائیز
وهم نسیان بود

طرحی به رنگ شام غریبان بود

جواد شجاعی فرد

بچه اهی دمرهس
درصف کاله و کیف

از کنار جادة شیطنت
عبور می کنند

خط مستقیم خانه تا کالس
حجم رنگ و خنده و لباس

 راه رفتة مرا مرور می کنند
کاشکی »صمد« برایشان 

کتاب می نوشت.
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اکبر پس از شنیدن حرفهایم گفت: 
ما  ودرکار  آمده  کجا  از  دیگر  این 
دخالت میکند!؟ من بجزنازنین هیچ 
خواهم،بهتراست  نمی  را  دختری 
پدر ومادرم ازبرایم لقمه نگیرند،من 
خواستگار  که  است  سال  چند 
یافتن  پایان   منتظر  نازنینم،منتها 
تا  بودم،شماها  ام  سربازی  خدمت 
ده سال هم بگوشم بخوانید،تأثیری 
زن  نازنین  کردیا  نخواهد  درمن 
کفاف  عمرش  ویا  شود  می  من 
نخواهددادکه زن دیگری بشود،یک 

کالم ،ختم کالم!
ازبابت  ومادراکبرازمن  پدر          
شرمندگی  ابراز  او  نامعقول  حرف 
ومن  خواستند  وپوزش  کردند 
عقل  جوان  این  دیدم  چون 
حساب  حرف  سواد  وکم  باخته 
ونصیحت  رود  نمی  خرجش  به 
میخ  کوبیدن  مثل  ها  وخیرخواهی 
خارااست،خداحافظی  برسنگ 
وازبرای  گشتم  باز  منزل  وبه  کردم 
ونازنین  ودخترآقا  آحسن  حاج 

بسیاردلواپس ونگران شدم.
باید یک          گفتم: فکر میکنم 
رفع  برای  ومؤثر  اساسی  ی  چاره 
ترس  اندیشید،با  نگرانی  این 
کردوبا  زندگی  شود  نمی  وواهمه 
ادامه  به  وآسوده  مجموع  خاطری 
چگونه  پرداخت،نازنین  تحصیل  ی 
بادلُهره  می تواند در چنین فضایی 
از  که  ببرد،گیرم  بسر  واضطراب 
برآمده  کنکور  آزمایشات  ی  عهده 
مشغول  تهران  ودردانشگاه  باشد 
که  معلوم  شود،ازکجا  تحصیل 
درتهران  اش  سروکّله  دیوانه  این 
می  آسانی  به  نشود،؟او  پیدا 
رسانده  تهران  به  را  خودش  تواند 
دریک  تا  بنشیند  نازنین  ودرکمین 
دیوانگی  به  دست  مناسب  فرصت 
مراقب  من  که  است  ،درست  بزند 
نمی  دایمًا  اما  بود،  خواهم  نازنین 

توانم درکنارش  باشم،ورود هرکس 
نیز به دانشگاه کار مشکلی نیست.

مادرم گفت:بااین حرفهایت          
مرا نگران تر ازآنچه که بودم،کرده 
ای،دراین لحظه نمی توانم راهنمای 
کرده  نظری  واظهار  بوده  خوبی 
وراه  فکرکرد  باره  دراین  باشم،باید 
بهتر  کرد،چه  پیدا  وعملی  درست 

که با پدرت نیز مشورت شود.  
خودمان  رانزد  نازنین          
از  پس  پدرم  تا  داشتیم  نگاه 
منزل  به  اش  کارروزانه  پایان 
نگرانیهای  ی  برگردد،وبااودرباره 
اکبر،به  تهدیدات  از  وجودآمده  به 
رفع  پردازیم،وبرای  به  رایزنی 
طوالنی  غیبت  از  دخترآقا  نگرانی 
را  خانم  خدیجه  نازنین،مادرم 
کردتا  آحسن  حاج  منزل  ی  روانه 
نازنین  که  دهد  اطالع  دخترآقا  به 
ای  پاره  جهت  ساعتی   چند  برای 

مشورتهانزد ما خواهد بود. 

        پدرم درزمان مقّررو معمول 
من  وبادیدن  آمد  منزل  به  هرروز 
احوالپرسی  از  وپس  شد  خوشحال 
از حال هوشنگ وشستن  وپرسش 
لباس،همراه  وتعویض  ورو  دست 
وپس  نشست  شام  میز  پشت  ما 
را  خطری  ،مادرم  غذا  خوردن  از 
ی  ادامه  درصورت  بود  ممکن  که 
ی  ازسو  درتهران  نازنین  تحصیل 
اکبر،برای او روی بدهد،مطرح کرد.

سخنان  باشنیدن  پدرم          
فرورفت  فکر  به  مادرم،دقایقی 
گذشت،همه  سکوت  به  ولحظاتی 
دوخته  او  سوی  به  چشم  ما  ی 
بودیم،تابدانیم چه راه حلی را ارائه 

خواهدداد.
گفت:به  لحظاتی  از  پس          
چه  واحمق  نفهم  آدم  یک  بینید 
وهمه  ساخته  فراهم  دردسربزرگی 
رو  است!؟سپس  کرده  نگران  را 

از  خبر  چه  کردوپرسید  نازنین  به 
شما  پیش  از  اینکه  از  بعد  اکبر،آیا 

باآن وضع رفت،خبری ازاونشد؟
        گفت: دوسه روز پیش یکی 
ما  نزد  ازده  مادربزرگم  ازبستگان 
آمده بود،او میگفت که اکبرروزگار 
هایش  راباُخلبازی  پدرومادرش 
دست  من  است  وگفته  کرده  سیاه 
رفته  دارم،کدخدا  برنمی  ازنازنین 
به  اورا آرام کند،  تاباپندواندرز  بود 
کدخدا بی احترامی کرده وحرفهای 
نامربوط می زند،دیده بودند که اکبر 
یک  های  ازشاخه  ازیکی  را  طنابی 
درخت تنومند درحیاط منزل شان 
مادرش  است،وقتی  کرده  آویزان 
علت این کاررا ازاو می پرسد،پاسخ 
به  را  نازنین  داغ  ازاینکه  پس  داد 
برمی  ده  گذاشتم،به  ام  عّمه  جگر 
دار  طناب  بااین  ا  خودم  تا  گردم 
کارم  که  گذاشت  نخواهم  بزنم،من 
اکبر  بکشد،پدر  دادگاه  و  پلیس  به 
دایمًا  که  کرده  مأمور  را  چندنفر 
بخواهد  تااگر  باشند  اکبر  مراقب 
بگذارد  بیرون  ازآبادی  را  پایش 
نگذارد  تا  برسانند  او  آگاهی  به 

ازآبادی خارج شود. 
که  بودم  دیده  گفت:  مادرم          
برمیدارد  پارسنگ  کبرعقلش  ا 
وزبان  اورادیوانه  اندازه  تااین  ولی 
خداخودش  دانستم،  نمی  نفهم 

کارهارااصالح کند.
باید راه درست          پدرم گفت: 
وکاماًل بی خطری راپیدا کنیم والزمه 
اش این است که بیشتر دراین باره 
شود  الزم  اگر  وحتی  بیاندیشیم 
مشورت  وُمجّرب  خبره  باچندنفر 
دردرجه  بهتراست  نظرم  به  کنیم، 
باحضورحاج  ای  جلسه  نخست  ی 
باشیم  ودخترآقاداشته  آحسن 
به  شویم،شاید  جویا  را  آنان  ونظر 
مادرم  به  برسیم،آنگاه  ای  نتیجه 
شب  فردا  باشی  موافق  گفت،اگر 

که  شب جمعه است آنان را به شام 
دعوت کن تاباهم جلسه ی مشاوره 
که  شد  وقرار  باشیم  داشته  ای 
پدرومادر  رابه  دعوت  پیام  نازنین 
بزرگ خود ابالغ کند، لحظاتی بعد 

نازنین را به خانه اش رساندم. 
        تهدیدات اکبر وواهمه وترِس 
همه ی ما به ویژه نازنین چنان بود 
نه  ودماغی  ودل  بارذوق  این  که 
ازبرای  عاشقانه  گفتگوی  تنهابرای 
گفتگوی  ،بلکه  بود  نمانده  مان 
مارّد  کمتربین  هم  وعادی  معمولی 
خواست  می  شد،دلم  می  وبدل 
وروزخوش  حال  اکبرراکه  گلوی 
بود،آنقدر  ماگرفته  ی  همه  از  را 
شودوازاین  خفه  تا  فشردم  می 
وبی  عاشق  ی  خانواده  یک  کارم 

آزارومهربان رانجات دهم!
صبرانه  بی  که  جمعه           شب 
درانتظار فرارسیدنش بودم،مهمانان 
ی  ماآمدند،چهره  منزل  به 
وناشاد  درهم  شان  جملگی 
رنگ  ی  چهره  بود،بدترازهمه 
نازنین  خسته  وچشمان  پریده 
میداد.                                                                                                                                            آزار  سختی  به  مرا  که  بود 

    
پُرسی  از سالم واحوال          پس 
نشستیم  دورهم  معمول،  های 
ی  چهره  به  باسکوت  ولحظاتی 
بی  وبازبان  شدیم  خیره  یکدیگر 
بازیهای  دیوانه  با  که  ازآنچه  زبانی 
نوعی  به  ماوهریک  ی  برهمه  اکبر 
کردیم،که  می  بودصحبت  گذشته 
وهوا  حال  ازاین  پدرم  سخنان  با 
پدرم دوخته  به  درآمدیم وچشمها 
شد ،اوگفت:چون همه ی ما میدانیم 
خواهیم  می  چیزی  چه  ی  درباره 
بحث  وارد  بنابراین  کنیم  صحبت 
،منظور  شوم  نمی  وکبری  صغری 
این  جلسه  این  ازبرپایی  وهدف 
است که با همفکری راه حلی برای 
مشکل نازنین که همه ی مارا نگران 

انزنین
        قسمت  بیست ونهم

  از: ک - هومان
کرده است، پیدا کنیم.   

که  وهست  بوده  قراربراین          
تحصیل  ی  ادامه  برای  نازنین 
خارج  برود،ازدوحال  تهران  به 
کنکور  ی  عهده  از  نخواهدبود،یا 
آمد  برخواهد  دانشگاه  به  ورود 
جای  شد  موفق  احیانًاخیر،اگر  ویا 
نیست،هوتن  نگرانی  چندان 
وبرادرش هوشنگ که دروزارتخانه 
مشغول  درتهران  دادگستری   ی 
خواهند  مراقبت  ازاو  کاراست  به 
کرد،تهران آنقدر شلوغ وپرجمعّیت 
کسی  به  دسترسی  که  است 
نخواهد  وآسان  سهل  چندان 
به  بیش  دیگریکسال  بود،ازسویی 
پایان تحصیالت هوتن نمانده واین 
بادوبرق  سرعت  به  هم  یکسال 
سپری خواهدشد،آنگاه اگر خواسته 
باشند باهم زندگی مشترکی داشته 
باشند،از نظر من ومادرش مسأله ای 
باید  هرجوانی  ،چراکه  نخواهدبود 
روزی ازدواج کند وتشکیل خانواده 
بدهد،هوتن ونازنین هم ازاین قاعده 
ُمستثنی نیستند،هوتن باید ازبخت 
خودبسیار خشنودباشد که دختری 
باشد،ُحسن  نازنین درکنارش  چون 
که  خواهدبود  این  کار  این  دیگر 
نازنین  از  دو،اکبردل  این  باازدواج 
ودختر  تانظرحاجی  کند،  خواهد 

آقاچه باشد؟
نگاه  ی  همه  هنگام  دراین          
ها به نازنین که بابی تابی در انتظار 
شنیدن راه حل بود ،دوخته شد،او 
باشنیدن سخنان پدرم، ازروی شرِم 
ومعصوم  جوان  دختران  ی  ویژه 
بست،واین  نقش  لبانش  بر  تبّسمی 
برلب  تبّسم  که  نبود  نازنین  تنها 
داشت بلکه همه ی ما به ویژه حاج 
آحسن ودخترآقا باشنیدن سخنان 
ونازنین  من  پیوند  ی  درباره  پدرم 
شان  حالی،چهره  آشفته  ی  ،باهمه 
ازشادی  پیش  لحظات  برخالف 

شکفته شد.
        دخترآقا گفت:آقای گلشهری 
مارا  ی  همه  اختیار  وخانم  ،شما 
دارید،شما همیشه نسبت به ما لطف 
ودارید،مدتهاست  داشته  ومحبت 
ی  جزءخانواده  را  نازنین  ما  که 
ایم،نازنین  آورده  حساب  به  شما 
واز  شمااست  مزاحم  که  سالهاست 
برده  بهره  هوتن  وآقا  شما  لطف 
که  ماهی  یک  مدت  ویژه  ،به  است 
دخترتان  چون  تان  درمنزل  ازاو 

های  محّبت  وبسیار  کرده  پذیرایی 
برشماری  برای  زبانم  که  دیگر 
محبت های شما به ما ونازنین کوتاه 
وخانم  میگوید:آقا  است،نازنین 
که  هستند  فرشتگانی  گلشهری 

روی زمین زندگی می کنند.
        حاج آحسن با لبخند گفت:دختر 
شما  وخوبیهای  ازلطف  مطلبی  آقا 
نگفته  منهم  تا  نگذاشت  راباقی 
من  زندگی  شریک  بگویم،این  هارا 
همواره  ازهر جهت وبابت به کمک 
من آمده است ،که گفته ی اوسبب 

خنده همه ی ماشد.
به  باتوجه  پدرم  گفته ی  از          
پیش  سال  درسه  نظرش  اظهار 
منیره،  تلخ  داستان  کردن   بابازگو 
بسیار شادشدم،گویی قند دردرون 
پیش  چه  میکردند،اگر  آب  قلبم 
از  ومادرم  او  وگفتار  رفتار  با  ازاین 
تعریف وتمجید گرفته تاهدیه دادن 
گوناگون  های  بهانه  به  نازنین  به 
ازاوبه  ومراقبت  نگهداری  ویژه  به 
درونش  نّیت  به  خاطررفتاراکبر،پی 
گویی  صریح  بودم،امااین  برده 
نازنین  خواستگاری  نوعی  که  او 
بودلطف ومّزیت ویژه داشت وباهمه 
نازنین  ازبابت  هاییکه  نگرانی  ی 
باسخنان  داشتم،  اش  وخانواده 
دلنشین پدرم دلم می خواست چون 
پرنده ای سبکبال به آسمان پر می 
همه ی  به  فرازآسمان  تااز  کشیدم 
ساکنان ُکره ی زمین فخر بفروشم 
چشم  ازکوری  که  بکشم  وفریاد 
خوبم،نازنین  فلک،نازنینم،نازنین 
زیبایم برای همیشه ،تاآن زمان که 
عمرم کفاف دهد،درکنارمن خواهد 

بود .
اواخر  دراین  همسایگان  از          
به  ونازنین  من  ی  درباره  چیزهایی 
به  او  مکّرر  وآمدهای  رفت  سبب 
خانه ی ما به ویژه یک ماهی که نزد 
شنیده  میکرد  زندگی  پدرومادرم 
خانم  خدیجه  طریق  از  که  میشد 
ازآنجا  بود،اما  رسیده  من  آگاهی  به 
مااحترام  ی  خانواده  به  نسبت  که 
والفتی  اُنس  آقا  داشتندوبادختر 
گرم،ازاین رو،شایعه ی نادرست وناروا 
به کار نمی بردند ، تنها دودختر جوان 
ازبرای  دلشان  که  ما  ی  کوچه  هم 
مادوبرادر می تپید وگاه که بادیدن ما 
به هنگام عبور از کوچه ویا خیابان،با 
غمزه وناز درمقام دلربایی وجاکردن 
به  نسبت  آمدند،  مابرمی  خوددردل 
ورزیدند،دروغ  می  نازنین حسادت 

بافتندواشاعه  می  سرهم  وراست  
دلبستگی  ازاینکه  میدادند،غافل 
که  بود  چنان  آن  نازنین  به  من 
توجه  توانست  نمی  دختری  هیچ 
به سوی خود جلب کند وجای  مرا 
موزون  وقاروقامت  بگیرد،من  اورا 
وچهره ی گیراوزیباوگفتار سنجیده 
نمی  دختری  درهیچ  اورا  ی 
دیدم،دردانشگاه نیزچند دخترزیبا 
ولی  بودند  گرفته  قرار  برسرراهم 
دیگر  جایی  دلم  که  دانستند  نمی 
ودرگروعشق مه جبینی دیگراست.

درادامه  پدرم  شب  درآن          
امااگر  گفت:  چنین  سخنانش  ی 
نازنین از عهده ی امتحنات کنکور 
اورا  باید  کرد،آیا  باید  نیاید،چه  بر 
زمانیکه  تا  کرد  زندانی  درخانه 
دانشنامه  دریافت  به  موفق  هوتن 
نه  کاری  چنین  این  شود؟مسلمًا 
که  وزمانی  ونه عملی  است  درست 
میگذارد،چگونه  بیرون  ازخانه  پای 
اکبر  احتمالی  ازدیوانگی  اورا  باید 
محافظت کرد،حتی اگر همراه مادر 
بزرگ یا پدر بزرگش باشد،احتماالت 
ازنظردورداشت  هیچگاه  نباید  را 
حتا پس از ازدواج این دوباهم  که 
محتماًل آتش کینه اش را شعله ور تر 
باخته  عقل  آن  ویژه  خواهدکرد،به 
ازدرخت،تاپای  طنابی  آویختن  با 
ازارتکاب  خودپس  نابودی 
است!ازسویی  ایستاده  جنایت 
ارتکاب  از  دیگرنمیشودازاوپیش 
جرم به پلیس ودادگستری شکایت 
او  کردن  وزندانی  کرد،تابابازداشت 
تشویش  آسوده شود،با  همه  خیال 
شودزندگی  نمی  که  هم  ودلهره 
یک  نازنین  جان  حفظ  کرد، 
است،بنابراین  وحیاتی  امرضروری 
فکر  باره  دراین  همگی  است  الزم 
کنیم تا راه حل قابل اطمینان وقابل 
باشد  الزم  اگر  پیداشود،حتی  اجرا 
که با چند تن ازاهل خبره وآشنا به 
قانون به مشورت وچاره اندیشی به 

پردازیم،کوتاهی نکنیم. 
هریک  که  دقایقی  از  پس          
بودیم  دوخته  نظر  دیگران  به  ازما 
او  دهان  رااز  مشکل  این  تاراه حل 
آقای  گفت:  آحسن  بشنویم،حاج 
گلشهری، من همیشه به رأی وفهم 
شماایمان داشته ودارم،فکر میکنم 
اگر راه حلی باشد، از فکروتجربه ی 
شما ساخته است،هرراه حلی را که 
باجان  ودخترآقا  من  شمابفرمایید 
ودل می پذیریم،مسأله نجات نازنین 

است  مطرح  ما  برای  مخمصه  ازاین 
وبس.

        دراین اثنا دیدم که نازنین نگاهش 
را به من دوخته است،گویی با نگاهش 
از من کم تجربه می خواست تامن راه 

حلی را پیشنهاد کنم.
حل  راه  ی  وارائه  گیری  تصمیم   
حدود  به  باتوجه  کوتاه  زمان  دریک 
الاقل  نبود،یا  ای  ،کارساده   امکانات 
این  وحال  شرایط  مادرآن  برای 
ما  ی  همه  بود،امادرحالیکه  چنین 
یافتن  دنبال  وبه  فرورفته  درسکوت 
به  حلی  راه  بودیم،ناگهان  حل  راه 
نظرم رسید،ازاین روگفتم راه حلی به 
بدهید  اجازه  نظرم رسیده است،اگر 
بیان کنم،حال تاچه اندازه مورد قبول 
قرار بگیردو عملی  باشد بستگی به 

نظر بزرگتران مادارد.
        دراین لحظه نگاه همه به من 
حلی  راه  چه  تابدانند  شد  دوخته 
آن  تا  که  کرد  پیشنهادخواهم  را 
لحظه به فکر کسی خطور نکرده بود 
امیدهمه  نخست  ی  ،گفتم:دردرجه 
ی مااین است که نازنین درامتحانات 
به  رسیدن  شود،برای  کنکورقبول 
این منظور،سراسرتابستان رابااوبرای 
ودرصورت  کرد  کارخواهم  آمادگی 
آمدنش به تهران،همانگونه که پدرجان 
وهوشنگ  است،من  کرده  اشاره  هم 
از  کرد،امااگر  خواهیم  ازاومواظبت 
عهده ی امتحانات برنیاید،ازآنجا که 
تحصیل  ی  اورادرادامه  وشوق  ذوق 
از  ترس  خاطر  وبه  گرفت  ازاو  نباید 
کردبنابراین  زندانی  اورادرخانه  اکبر 
پیشنهادم این است که اوبرای ادامه ی 
ازکشورهای  یکی  به  تحصیل، 
از  پس  شودومن  فرستاده  اروپایی 
دریافت دانشنامه برای اینکه نازنین 
تنهانباشد،بااجازه  بیگانه  درکشور 
گذراندن  برای  پدرومادرعزیزم  ی 
دوره ی فوق لیسانس وحتی شاید 
کشوروشهری  همان  دکترا،به 
مشغول  نازنین  که  رفت  خواهم 
تحصیل خواهد بود وپس از پایان 
بزرگترهای  درخدمت  تحصیالت 

عزیزمان خواهیم بودتادرباره ی
با  بگیرند،سپس  تصمیم  ماچه   
تبُسم افزودم:وتاآن زمان پدرومادر 
اکبر بطورحتم فکری ازبرای اکبر 
خواهند کرد وچه بسا تاآن زمان 
بشود! بچه  دوجین  یک  صاحب 

ادامه دارد
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به  را  االغی  مالنصرالدین   روزی 
بازاربرد  که بفروشد. هر مشتری که  
برایش می رسید  اگر از جلو  می آمد 
گاز  که  کرد   می  راباز  دهانش  االغ  
بگیرد واگر از عقب  می رفت  لگد می 

پسر: مامان  رایه که بابا  خجالتیه؟
مامان: آره ، خیلی هم خجالتیه. اگه 

نبود  نواقالً  چهارسال بزرگتر بودی.

طهارت قبلی

زن: آفتابه سوراخ شده آب توش باقی  
نمیمونه

بعداز  حال   تابه  نداره،  عیبی  مرد: 
گرفتی  می  طهارت  حاجت   قضای 
قضای  بعد  بگیر   طهارت  اول  حاال 

حاجت کن!

نان حالل

آن کس که دراین زمان خورد نان حالل
مفلوک وفقیر است وپریشان احوال
دید بتوان  او   استخوان  الغری   از 
زالل آب  ته  به  قلیان  همچونی 
» کمال اجتماعی«

انداخت. شخصی به مال گفت  بااین 
وضع  مسی االغ ترا نخواهد خریدو

مالگفت:  مقصودمن هم  فروش آن 
نیستو می خواهم مردم بدانند  که از 

دست این حیوان چه می کشم. 

می

یک شب به در  میکده دیدم مستی
گفتم : زچه  باالکل ومی بنشستی؟
گفتاکه:  خورم می که دمی خر گردم
 گفتم بخدا  غصه مخور خر هستی 
» علی اکبر اصفهانی«

سرزده

آقا سرزده وارد  آپارتمانش شد  ودید 
عیال  مربوطه  دروضعی نامناسب  با 
شوهر  قراردادره.  اجنبی   مرد  یک 
چمدانش را گذاشت زمین  ودستش 
شدید   حملة  که  کمرش   به  زد  را  
لفظی خودرا  شروع کند. اما قبل از 
آنکه  دهانش باز شود  زنش پخاش 

کنان  به او گفت:
مرتیکه باز سرزده  وارد خونة مردم 
شدی ؟ آپارتمان ما  یه طبقه پائین 

تره.

دربارة  چینی  یک  با  اروپایی  یک 
اوضاع کشورشان  باهم صحبت می 
پرسید:  چینی  از  اروپائی  کردند. 
راستی در مملکت شما  دکتر حاذق 

هم هست؟
- بله .  یک دکتر حاذق  هست بنام 
مرتبه  یک  من  چنگ«   »چینک 
سخت مریض شدم دکتر شانک هو 
. سپس  کند  معالجه  نتوانست  آمد  
دکتر  هانک شانک آمد حالم خیلی 
بدترشد وقتی بدکتر » سان سینک«  

مراجعه کردم  دم مرگ رفتم.
باألخره وقتی ازهمه جا مأیوس شدم 

فرستادم دنبال  دکتر  چینک چنگ

 که درباال گفتم  دکتر حاذقی است 
بود   رفته  مسافرت  به  ایشان  ولی 
شدم.  خوب  ومن  نیامد  من  وببالین 
درحقیقت دکتر »چینک چنگ« مرا 

ازیک مرگ حتمی نجات داد.

مخور غم  دنیا  بهر  وز  پسر  ای  پند  کن        گوش 

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

کمی هم بخند

 حرف زنها

خانم معلم وقتی که از درس دادن  
فارغ شد، یکی از شاگردان  را مورد 

سئوال قرارداده  وگفت: 
گفتم  من   وآنچه  بلند شو   پرویز  

تکرار کن.
- نمی تونم خانم.

 - چرا؟ مگر  وقتی که من درس می 
دادم  گوش نمی کردی؟

- نه خیر خانم.
- چرا؟

- برای اینکه دیشب  پاپا به مامان 
به حرف  نباید  مردها   ما  گفت  می 

زنها گوش بدیم.

رودخانه پرماهی

شهرشما  رودخونه  تو  رفیق  اولی: 
ماهی پیدا میشه؟

دومی:  اوه . نگو ونپرس.  رودخونة 
که  داره   ماهی  اینقدر  شهرما  
درآب  دقیقه  ده  را   چنگک  اگر 
ماهی   دویست  درحدود  نگهداری  

به اون می چسبه.
 . نیست   چیزی  اینکه  اولی:   
ماهیه   پراز  شهرما   رودخونه 
قطره  یه  که  زیاده  ماهی  واینقدر 

آب  دراون وجود نداره. 

انتقام

مردی وارد عکاسخانه ای شد  وعکس 
زنی را از جیبش درآورد وگفت  ممکنه 
این عکس را به اندازة  طبیعی یه آدم 

بزرگ  کنید؟
باین  عکسی   ولی   : گفت  عکاس 

بزرگی  به چه درد شما می خوره؟
مردگفت: آخه می دونید  این عکس 
بزارم  را   مادرزنمه میخوام عکسش 
تو اتاقم  وهرروز چندتا مشت تو پوزه 

اش بزنم!

رنجش بی جا!

زن: پرویز  ازبرادرت  خیلی رنجیدم. 
دیروز  مرا درخیابان دید  و اعتنائی 

نکرد.
شوهر: نخیر اشتباه می کنی  چون 
خودش به من  گفت موقعی که  یک 
جلد کتاب  سبز  دستت بوده واز جلو 

کافه رد می شدی  شمارا ندیده.

حرف  حسابی

 ،۷ پسربچة   به  کوچه  در  خانمی 
کشید   می  سیگار  که  ای   ساله   ۸
برخورد. جلو رفت  وگوش پسر بچه 

را کشید  وگفت :
- شیطون  اگر مامانت  بدونه که تو  

سیگار می کشی؟...
و  برداشت  ازلب  را  سیگارش  بچه 

حرف زن را قطع کرد وگفت:
-  اگر شوهرتون  بدونه که شما توی  

کوچه مزاحم  مردها می شوید....

تغییر عقیده

در  که  دیروز  جان  منوچهر  پروین:  
کردی   سئوال  من   از  پدرم  حضور 
حاضرم باتو ازدواج کنم  گفتم خیر.  

ولی امروز پشیمان  شده ام.
منوچهر:  بجان شما قسم که قلب  ما

ازسئوال  منهم   چون  بوده   یکی   
دیروزم  پشمان شدم.

علت عدم دخالت

 دریک کافة  کوچک بین شش نفراز 
درگرفت.  سختی  نزاع  مشتریان  
هرشش نفر با صندلی  بجان هم افتادند  
وصندلی هارا  به سروکله یکدیگر  خرد و 
خاکشیر کردند. پلیس رسید  وآنهارا به 
اتفاق صاحب کافه بکالنتری برد  ودرآنجا 

از صاحب کافه پرسیدند:
- شما  دردعوا دخالت کردید؟

- اوه نه.
- چرا؟ ترسیدید؟

- نخیر
-  پس چرا؟

اینکه در کافه  بیش از شش  - برای 
صندلی نبود.

 من کجابودم؟

پسربچه  درحضور  وشوهری  زن 
ماه  مسافرت  از  خود   چهارسالة 
عسلشان  که پنج سال پیش  انجام 
بود  صحبت می کردند. بچه  گرفته 
با دقت  به حرفهای آنها گوش  داد 
وخیلی تعجب کرد  که در  هیچ جا 
باألخره  شود.  نمی  برده  ازاو  اسمی  
پدرش  واز  سررفت  اش  حوصله 

پرسید:
- بابا جان  پس دراین مسافرت من 

کجابودم؟
 بابا ومامان  چند لحظه خیره بهم  نگاه 

کردند و باألخره پدر گفت:
- یادت نیست؟  وقتی می رفتیم  با 
با  گشتیم   می  بر  ووقتی  بودی  من 

مادرت .

آداب سفره

درسفره اگر چلو کباب است
بادست بخور که خود صواب است

 چنگال گذار، لقمه بردار
 تا جمله خورند کم ، تو بسیار

جوانک!

برای  که  رویی  وکم  تازه سال  جوان 
اولین بار به یک رقاص خانه رفته بود  
بعداز مدتی تردید  وپا بپاشدن  نزد 
یکی از رقاصه رفت  وتقاضا کرد  که 
لبخند   رقاصه  برقصد.  او  با  یک دور 
برلب  سراپای  جوانک را برانداز کرد  

وگفت:
- من با بچه نمی رقصم.

جوان سرخ شد  و آهسته گفت:
- اوه معذرت میخواهم.  متوجه نشدم 

که شما حامله هستید.

نکته !
هرچه پیرتر می شوی ، ثروتمندتر می 

شوی. چه بخواهی چه نخواهی:
در  سنگ  دردهان،  طال  درسر،  نقره 
کلیه، قند درخون، سرب درپا، آهن 
در  خون و مقدار بسیار فراوان  گاز 

طبیعی  برای صدور.

االغ فروشی

خجالتی

خرس ها
و  جهانگرد  فطرتًا   گه  ابوالفتح 
رفته   ، بود  وشکارچی  ماجراجو  
وبعداز  شمال   قطب  فتح  به  بود  
ومیهمانی  بود.  برگشته  دراز  مدتی  
رفقا   همه  که   بود  داده  مفصلی  
متکلم وحده   طبعًا   داشتند   دعوت 
وموضوع  بود   خان  خودابوالفتح 
صحبت هم  حوادث هول انگیز  قطب 
قطبی  بخصوص خرس های سفید  و 

بود . بعدازشام  زنها رفتند به یک
ورفقا   اتاق...  یک  ومردهاهم   اتاق 
مطرح  وجالب  خصوصی   سئوالی 

کردند:
میهمان:  ابولی همة اینارو گفتی ، 

طرز عشقبازی  کردن خرس ها چه 
جوریه؟

ابولی:  خیلی جالبه. واقعًا تماشائیه. 
اول بهار که میشه  خرس نره  میره 
بزرگ  قطبی  یخ  تیکه   یک  باالی 
میزبزرگ(   باالی  میره  هم  )خودش 
گیره   می  باال  اینجوذی  سرشو 
زوزه  اینجوری  به  میکنه   وشروع 

کشیدن...
و  حرکات  تمام  مهارت  با  ابوالفتح 
کرد  تقلید  نررا  خرس  زوزة   صدای 

که عیالش  واردشد وگفت:
- ابولی ، کاری داری ، صدام کردی؟

اتومبیل  با  اسکاتلندی  یک 
پست  پاسبان   کرد.  تصادف 
تاکسی  یک  درون  اورا  فوری  
برد  بیمارستان  به  و  انداخت  
خبرداد.   هم  زنش  به  وضمنًا 
بهتر  اسکاتلندی   حال   وقتی 

شد زنش به او گفت:

جان  پاسبان   این  عزیزم...   -
تورا  از خطر مرگ نجات  داده. 

یک لیره  به او انعام بده.
- نه .. نه... نیم لیره  کافی است 
چون وقتی مرا  نجات داد  نیمه 

جان بودم.
  

این اسکاتلندی ها

طبیب حاذق

پیشنهاد  به  دیروز  ازاینکه 

ازدواجت نه گفتم پشیمونم
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    نجیب محفوظ   

بچه اهی کوهچ ما

 قسمت سی و دوم             ترجمه  د کتر محمد علی صوتی

5۴
نگاه  کوچه  به  پنجره  از  یاسمینه 
خانة  انداز   چشم  واز  کرد   می 
آمد.  می  خوشش  جدیدشان  
می  بازی  درخانه   دم  ها  پسربچه 
کردند . دستفروش  میوة نخل ُدوم 
)doumنخلی که در مصر می روید(
بطیخه   حال  درهمین  زد.  می  جار 
او  به  و  بود  گرفته  را  مردی  یخة 
سیلی می زد ومرد بیهوده  التماس 

می کرد. 
بود   نشسته  کاناپه  روی  رفاعه  
وناخنهای پایش را  می گرفت. ازاو 

پرسید:
- خانة جدیدمان  را دوست داری؟
یاسمسنه بطرف او برگشت وگفت:

- کوچة پائین تراز خانة ماست. اما 
آنجا ما داالن تاریکی  بود که به آن 

نگاه می کردیم.
رفاعه با تأسف گفت:

- کاش هنوز  آن داالن را داشتیم. 
همانجائی   است؛  مبارک  داالنی  آن 
پیروز شد.  دشمنانش  بر  جبل   که 
اما دیگر  امکان ندارد  بین مردمی 
مارا  هرقدم  در  که  کنیم   زندگی 
مسخره می کنند . ولی اینجا فقرای 
ازاین  مهمتر  پاکی   . هستند  پاکی 

است که کسی از آل جبل باشد.
یاسمینه با تحقیر گفت:

می  چون   متنفرم  ازآنان     -
خواستند مرا طرد کنند.

رفاعه لبخند زد:
- پس چرا  به همسایگان می گوئی  

که از آل جبل هستی؟
آنان  برتراز  بدانند   اینکه   برای   -

هستم.
رفاعه قیچی  راروی کاناپه  وپایش 

را روی  حصیر گذاشت وگفت:
بگذاری  کنار  را  غرورت  اگر   تو   -
جبل  آل  واالتری.  و  زیباتر  ازآنان 
نیستند.  ما  کوچة   مردم  بهترین 
ترینشان  پاک  مردم  بهترین 
ازاین  پیش  تو   مثل  هم  من  است. 

دراشتباه بودم.
شد  شنیده  در  صدای  بین  دراین 
رفاعه  واردشد.  جدیدی  ومشتری 
خودش را برای استقبال ازاو  آماده 

کرد.
عمرش   درطول  رفاعه   درحقیقت 
ندیده  خود  به  روزها   شادترازاین 
اورا   همه  جدید   محلة  دراین  بود. 
واین  کردند  می  خطاب  آقارفاعه 
گفتند.  می  ومحبت  اخالص  با  را 
ومی دانستند  آنان  رارایگان فقط 
برای رضای خدا  از جن خالص   می 
کند وسالمتی  وسعادت می بخشد. 
وسخاوتمندانه   پاک  رفتار   این 
ندیده  کسی  از  ازاین  راپیش 
اورا  فقرا   سبب  همین  به  بودند. 
پیش  که  آنچنان   داشتند  دوست 
نداشتند.  دوست  را   کسی  ازاین  
طبیعی است  بطیخه  پاسدار کوچة 
جدید  دل خوشی ازاو نداشت؛ هم 
بخاطر رفتار  دوستانه اش  وهم به 
باج  اینکه  توانایی پرداخت   سبب 
هم  ای  بهانه  حال  این  با  نداشت. 
نداشت  که به او حمله کند. هرکس 
یافت  می  شفا  او  دست   به  که  
قصة خودش را  برای گفتن داشت. 
پسر  عصبی   درحالت  داود   اُّم 
کوچکش را می زد، اما امروز  نمونة 
آرامش  وسالمت روانی بود. سناره  
که سرگرمی  دیگری غیر از  دعوا 
وکتک کاری  نداشت اکنون  دلرحم  
وصفا  صلح  مظهر  انگاری   وصبور  
بود . ُطلبة  جیب بُر توبه کرده  ودر 
شد.  مشغول  بشاگردی   مسگری  

عویس هم ازدواج کرد.
رفاعه چهارتن  از بیمارانش : زکی، 

انتخاب  را  کریم   و  علی   ، حسین 
کرد. آنان را  به سبب  صداقتشان  
برادرشدند.  ومانند  برگزید  
هیچکدامشان پیش از شناختن  او 
دوستی  ومحبت را  نمی شناختند. 
معتاد  حسین  بود،  عیاش  زکی 
بود،علی  ناپذیری  چاره  افیون  
وکریم  کرد   می  باجگیری  تمرین 
جاکش بود.، اما حاال مردانی خوش 
هند  صخرة   کنار  آنان  اند.  قلب 
می  جمع  پاک   وهوای  درصحرا 
وصفا  مودت  وداستانهای   شدند 
از  وسرشار  کردند  می  ردوبدل 
می  طبیبشان   به   واخالص  عشق 
سعادتی  آرزوی  همه  نگریستند، 
بالهای   رازیر   کوچه  که  راداشتند 
خویش بپوشاند. یک روز  که آنجا 
شفق  سرخی  وبه  ند   بود  نشسته 
رفاعه   ، کردند  می  نگاه  غروب 

پرسید:
- چرا ما خوشبختیم؟

حسین  شتابزده گفت:
- تو... راز خوشبختی ما توئی.

رفاعه باسپاس لبخند زد  وگفت:
- زیرا با خالص  شدن از  اجنه ، از 
حسد، طمع وتنفر  وسایر مایه های  
شّری که  اهل کوچة مارا  تباه کرده ،

 پاک شده ایم.
علی، باایمان به او گفت:

ما  اینکه   رغم   به  خوشبختی   -
وقدرت  امالک  واز  وضعیفیم  فقیر 

بی بهره ایم.
رفاعه باتأسف  سر تکان  دادوگفت:
امالک   سبب  به  مردم  چقدر   -
ازدست رفته وقدرت نامفهوم  رنج 
را   بامن آن  امالک و قدرت  بردند. 
لعنت کنید.. همگی لعنت فرستادند 
وباقدرت  برداشت   سنگی  علی   .
تمام  به طرف کوه  ]جبل[  پرتاب 

کرد . رفاعه درادامه گفت:
شعراگفتند   که  زمان   ازآن   -
جبالوی  جبل را ترغیب کرد  خانه 

خانة  نظیر  جبل   آل  برای  هایی 
بسازد،  وزیبائی   درشکوه  بزرگ 
جبالوی  جالل   و  قوت   به  مردم 
ازیاد  رو آوردند و مزایای  دیگررا  
بردند. به این ترتیب  جبل توانایی  
را  آنان  عقیدة  تا  نداشت  را  این 
امالک  از  حقشان   کسب  برای  
دنیارفت   از  وقتی  دهد.  تغییر 
قدرتمندان غاصب  شدند وضعیفان 
وسیه  بدبختی  به  متنفر،  و  نومید  
من  که   درحالی   ، افتادند  روزی 
طمع  رابدون  سعادتمندی   درهای 
وبرتری   قدرت  وکسب  امالک   به 

مقام، گشودم.
کریم  اورا بغل کرد  وبوسیدوگفت:

به  قدرتمندان   وقتی  فردا    -
می  ببرند   پی  ضعیفان   سعادت  
فهمند قدرت ، مقام  واموال غصب 

شده  بی ارزش است.
بین  ومحبت   تحسین   کلمات 
دوستان  رد وبدل شد، نسیم، آواز 
ای   ستاره  باخودآورد.  را  چوپانی 
به  رفاعه  ظاهرشد.  درآسمان  تنها 

دوستانش  رو کردو گفت:
به  توانم   نمی  تنهایی   به  من   -
بپردازم.  مان   کوچه  اهل   درمان 
زمان آن  فرارسیده  که خود شما 
اسرار  اگر   . بکارشوید  دست  هم 
رافراگیرید ، می توانید  بیماران  را 

از اجنه نجات  دهید.
شادی درصورتهای آنان  آشکارشد. 

زکی دادزد:
- این بزرگترین آرزوی ماست.

رفاعه لبخند  زدوگفت:
ما  درکوچة  سعادت   کلید  شما    -

هستید.
 ، گشتند  بر  که  شان   محله  به 
را دریکی  روشنائی جشن عروسی 
از خانه هادیدند. وقتی مردم رفاعه 
او  پیشواز  به  زدن  باکف  دیدند   را 
واز  شد  عصبانی  بطیخه  رفتند. 
.با  برخاست   خانه  درقهوه  جایش 

فحش وناسزا  شروع به سیلی  زدن 
طرف  به  سپس  کرد.  وآن  این  به 

رفاعه رفت و با بی ادبی پرسید:
- پسر ، فکر می کنی کی هستی؟

رفاعه به آرامی گفت:
- دوست مسکینان ، آقا.

مرد جیغ کشید:
نه  برو  راه  مسکینان   مثل  پس   -
عروسی.  مراسم  در  داماد  مثل  
طرد  ات   محله  از  کردی  فراموش 
جن  و  یاسمینه  وشوهر  شدی 

گیری؟!
وبا عصبانیت آب دهان انداخت .

وسکوت  شدند   پراکنده  مردم    
شادمانی  هلهله  اما  شد.  مستولی 

همه چیزرا  درخود محو کرد.
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بیومی پاسدار کوچة پشِت  دِرعقب 
، شد  می  باز  صحرا  به  که  باغ  
ومرد  بود   سرشب  بود.  ایستاده   
وقتی   . زنگ  به  وگوش  منتظر  
 ، خورد  در  به  انگشتی  آرامی   به 
دررا باز کرد  وزنی انگاری  چادر و 
نقابش  قطعه ای از شب بود ، به باغ 
با  اورا گرفت   وارد شد. مرد دست 

اجتناب از نزدیک شدن  به خانه ،
تاالر  به  باغ   میان  گذرگاه   از   
وداخل  کرد  باز  دررا  برد.  پذیرائی 
شمعی  رفت.   بدنبالش  وزن  شد  
گذاشت.  پنجره  ولب  کرد   روشن 
تاالر اندکی روشن شد . دور تا دور  
تاالر  کاناپه بود  ودر وسط  سینی 
بزرگی  شامل قلیان  ولوازم آن  در 
زن  قرارداشت.  پشتی  از  ای  دایره 
چادر  ونقاب را   به گوشه ای انداخت 
. بیومی  باقدرت اورا  به سوی خود 
کشید  تا اینکه  زن  باالتماس به او 
نگاه کرد  وخودش را با چابکی  از 
آرامی  وبه  بیرون کشید.  او  آغوش 
خندید  وروی تشکچه نشست. مرد 
با انگشت  در خاکستر منقل  گشت 
تا آتشی یافت. زن کنارش نشست  
وگوش اورا  بوسید ، سپس  به منقل 

اشاره کردوگفت:
فراموش کرده  را  آن  بوی  تقریبًا   -

ام.
بوسه   اورا غرق  مرد  گونه وگردن  
کرد  و حبه ای حشیش  روی دامن  

او انداخت وگفت:
از ناظر و  چاکرت  - هیچکس غیر 

ازاین نوعد حشیش  نمی کشد.
شدید  زدوخوردی   سروصدای   

 ، وناسزا  فحش  با  همراه  
برخوردچماق ، خرد شدن  شیشه، 
دویدن، جیغ های یک زن  وعوعوی 
با  زن  از کوچه شنیده شد.  سگها  
اما  شد   نگران   پرسشگر  چشمان 
مرد بی اعتنا  به بریدن  حبه های  
گفت:-  زن  داد.  ادامه   حشیش 
بیایم.  اینجا  است  مشکل  چقدر 
نگاههای   از  بودن   درامان  برای 
واز  جمالیه   به  محله  از  فضول  
به  دراسه   واز  دراسه   به  جمالیه  

صحرا تا  دِر پشت خانة تو آمدم.
مرد بطرف او خم شد  بدون اینکه  
با لذت زیر   از کارش دست بکشد  

بغل  اورا بوئید وگفت :
تو   خانة  به  آمدن  برای  من   -

مشکلی ندارم.
زن لبخندزدوگفت:

- اگر چنین کاری بکنی  هیچیک از 
ترسوهابه تو متعرض نخواهند شد. 
حتی بطیخه  شنهای پیش پایت  را 
از  بعداً  همه  اما  صاف خواهد کرد، 

دست من عصبانی  می شوند.
کرد  بازی  او   کلفت  سبیل  با  زن 

وبشوخی گفت:
درخانة   زنت   ترس  از  تو  اما    -
راه  چین  پاور  تاالر   تا  خودت  

میروی .
ودستهایش  انداخت   را  حبه  مرد 
در  وآنچنان  کرد   حلقه  او  دور   را 
درآمد.  زن  نالة  که  کشید   آغوش 

زن گفت:
پاسداران   عشق  از   مارا  خدا    -

حفظ کند.
کرد   سربلند  و  کرد   مرداورارها 
دادو  جلو  سینه  بوقلمون   ومانند 

گفت:
وبقیه  هست  پاسدار  یک  فقط   -

بچه اند.
او   سینة  فرفری   موهای  با  که  زن 
که از یقه پیراهنش  بیرون زده بود  

بازی میکرد گفت: 
- پاسدار برای مردم نه برای  من.
مردسینه اورا به نرمی  نیشگون 

گرفت  وگفت:
-  تو تاج سر پاسداری.

دراز   سینی  طرف  به  را   ودستش 
کرد وابریقی  برداشت وگفت:

- آبجوی عالی.
زن باعذرخواهی گفت:

عزیزم   وشوهر  دارد   قوی  بوی   -
بوی آن را احساس می کند.

مرد به اندازة کافی  از ابریق نوشید  
کرد   حشیش  مالیدن  به  شروع  و 

واخم آلود گفت:
چندبار  است!  شوهری  عجب   -
اورا  دیدم مثل  دیوانه ها پرسه می 
است   مردی  گیر  اولین  جن  او  زد. 

دراین کوچة عجیب!
می  حشیش  داشت  که  او  به  زن 

کشید، نگاه کردوگفت:
 . مدیونم  او  به  را  ام  زندگی  من   -
برای همین  درپیوند بااو صبورم. او 
گول  وبآسانی  رساند   نمی  آسیبی 

می  خورد.
مردقلیان را  به او داد  واو با شوق  
گرفت   دهان  به  را  قلیان   نی   ،
ومشتاقانه  چند پک  محکم به آن 
زد  وبا چشمان بسته  دود را بیرون 
داد  واحساس بیخودی  به او دست 
داد . سپس نوبت  به مرد رسید . او 
بریده بریده  پُک زد  وبین هر پُک 

می گفت:
می  ضایع   ترا....  کن...  ترکش   -

کند... احمق ....بچه....
انداخت   باال  شانه  تحقیر   با  زن 

وگفت:
- شوهرم کاری ندارد  مگر خالص 

کردن  فقرا از اجنه.
نمی  خالص  چیزی  از  اورا  تو   و   -

کنی؟
  ! - ستم کشیده،  قسم به جان تو 
یک نگاه به صورتش  نشان می دهد  

که چیزی نمی خواهد.
- نه حتی یک بار درماه؟

- حتی درسرتاسر سال. اجنة مردم 
وقتی   برای زنش باقی نمی گذارد.

- بگذاربا  جن هایش مشغول باشد! 

این کار چه فایده ای برایش دارد؟
تکان  سری  زده   حیرت  زن 

دادوگفت:
از  ما  نبود   پدرش  اگر   ، هیچ   -
معتقد  او  بودیم.  مرده  گرسنگی 
است که  مکلف به  سعادت فقرا  و 

تطهیر آنهاست.
- کی اورا  مکلف کرده؟

- می گوید این  ارادة واقف جبالوی  
است   برای فرزندانش.

بیومی   تنگ   چشمان  در  نگرانی  
ظاهرشد، قلیان را  کنار گذاشت و 

پرسید:
- می گوید  واقف چنین اراده کرده 

است؟
- بله...

می  شد.  وناراحت  دلواپس  زن  
کارهای  از   باصحبت  ترسید  
خطرآفرین  حال وهوای  مجلسشان 

را خراب کند. پس گفت:
نغمه  از  که  است  برداشتی  این   -

های  شعرا می کند.
مرد شروع  به مالیدن حبة دیگری  

کردو گفت:
از  . وآل  جبل  پدر  -  کوچة سگ 
همه نحس ترند . بزرگترین شیادان  
از بین آنان  بظهور رسیده ، واخبار  
ارز امالک و  وده  عجیب و غریب  
انگاری  کنند.  می  پخش  فرمان  
دیروز  است.  آنان  جّد  فقط  واقف  
آمد   جبل  آنان  باز)دجال(   حقه 
دزدید   را  امالک  دروغهایش   وبا 
را  وحرفهایی   آمده   ابلهی  وامروز 
تفسیر می کند  که غیر قابل  باور 
است  وادعا  می کند  آنهارا خودش  

از جبالوی شنیده .
 زن با ناآرامی گفت:

مگر  نیست.  چیزی  مدعی  او   -
خالص کردن  فقرا از اجنه.

کشید  خرناسی  بیزاری  با  مرد   
وگفت:

از جن   . شایدمنظور   دانم   نمی   -
خود امالک باشد.!

بلند  بحدی  را   صدایش  سپس 
بودن   مخفیانه  مناسب   که  کرد  

مالقاتشان نبود:
یا  مرده   واقف  ها،   توله  سگ    -

درحکم مرده است.
یاسمینه برآشفت . ترسید فرصت  از 
دست برود  وحال وهوا خراب شود.

برد  پیراهنش  زیر  را   دستش 
چهرة  درآورد.  را  آن  وآهسته 
با اشتیاق   عبوس مرد  آرام شد و  

به زن نگاه کرد.             ادامه دارد
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زندگي ابتدایي بود. 
داستان بروجرد کهن: 

شصت سال پیش

زندگي در آن روزگار آسان نبود ولي 
بسیار خوش بود. این خوشحالي را 
در رفت و آمد ها و دور هم بودن ها 
و سرگرم بودن هاي بزرگتر ها مي 
زندگي  مخصوصا  زندگي  اما  دیدم. 

در زمستان بسیار دشوار بود.
وجود  کشي  لوله  آب  که  بدینگونه 
براي  حیاط  توي  حوض  و  نداشت. 
ظرف شویي و لباس شویي استفاده 
میشد. یعني ظرف ها و لباس ها مي 
هوا  اگر  بایست شسته شوند حتي 

زیر صفر بود...چاره اي نبود.
گل  با  پاشوره  در  را  ها  ظرف  اول 
و  شستند  مي  گل  کاه  با  یا  باغچه 
بعد در آب حوض آب مي کشیدند. 
درست یاد دارم که در زمستان یخ 
آب  به  که  شکستند  مي  را  حوض 

دست پیدا کنند.
تا  چند  آفتابي،  هاي  روز  در  بعد  و 
لگن مسي گرد و بزرگ دور حوض 
براي  که  خانمي  و  میشد  دیده 
شستن لباس ها آمده بود با آستین 
از  کبود  هاي  گونه  زده،  باال  هاي 
سرما، و قامت خم از نشستن توي 
آفتاب و بهم ساییدن لباسها توجه 
مرا جلب مي کرد. اما دنیاي کودکي 
زن  آن  رنج  و  سرما  به  را  توجهم 

کمتر مي برد.
آبي  ها  لگن  آب  رنگ  که  دارم  یاد 
دیده میشد چون براي سفید ها از 
الجورد استفاده مي کردند که مالفه 
ها را آبي آسماني مي کرد. و بعد آن 
خانم میان سال که احتماال زود تر 
از وقتش میان سال شده بود، لباس 
ها و مالفه ها را مي بایست در آب 

حوض بسیار سرد آب بکشد...
طناب ها دور تا دور حیاط در آنروز 
ها پر مي شد از لباس هاي مردانه و 
آنها  به  زنانه و بچه گانه... و آفتاب 
در  شدنشان  خشک  تابید...و  مي 
کشید  مي  طول  روز  چند  زمستان 
لباسها  زده  یخ  آفتاب  با  که  زیرا 

قندیل مي بستند.
بسیار  بروجرد  زمستان  هاي  روز 
سرد بودند و همیشه برف یکي دو 

متر مي بارید و دیوار بلندي جلوي 
درب اطاق مي ساخت. دود ماشین 
را  هوا  که  نبود  اي  کارخانه  دود  و 
آلوده کند. آسمان بود و هواي ذالل 
زمستان  در  و  چشمه.  آب  مانند 

برف سفید.
زندگي را چرخاندان براي مادرانمان 
آسان نبود چون با نداشتن آب لوله 
توي  حمام  نداشتن  با  گرم،  کشي 
گرم  را  ها  بچه  بایست  مي  خانه 
نگهدارند  حال  خوش  و  تمیز  و 
یاد  بفرستند.  تمیز  مدرسه  به  و 
گذشتگانمان شاد که با این زندگي 
شادي  به  هم  دور  همیشه  ابتدایي 
مدرن  زندگي  از  و  نشستند  مي 
خوشحال  که  بودند  ندیده  چیزي 
 ، زیستن  ،ساده  نیازي  بي  نباشند. 
دور همي و شاد زیستن را براي ما 

به یاد گار گذاشتند.

زهرا کریمي پور در دسامبر ۱۹۴۹. 
) آذر ماه سال ۱۳۲۸ ( در بروجرد ، 
لرستان به دنیا آمد و تا ده سالگي 

با خانواده اش در آنجا زندگي کرد.
را  نوشتن  و  مدرسه  او  کودکي  از 
بطوریکه  داشت  دوست  بسیار 
به  سالگي  پنج  در  را  او  مادرش 
دبستان  در  آزاد”  مستمع   “ عنوان 
مهران نام نویسي کرد. وقتي او ده 
ساله شد، خانواده اش براي زندگي 
کریمي  و  کرد  جرت  مها  تهران  به 
پور تحصیالت دبستان و دبیرستان 
رشته  در  و  داد  ادامه  تهران  در  را 
.در سال آخر  طبیعي دیپلم گرفت 
دبیرستان او در قسمت انشاء و خط 
را  اول  مقام  منطقه  نگاري  روزنامه 

گرفت.

عالیه  تحصیالت  براي  پور  کریمي 
و  کرد  شرکت  سراسري  کنکور  در 
در رشته زبان انگلیسي از دانشگاه 
تربیت معلم تهران لیسانس گرفت .
به   ۱۹۷۶ سال  در  دانشگاه  این   
ایالت  به  تحصیلي  بورس  ایشان 
پور  کریمي  داد.  امریکا  متحده 
ایالتي  دانشگاه  در   ۱۹۷۷ سال  در 
 Oklahoma State  ( اکالهما 
و  زبان  رشته  در   )  University
ادبیات انگلیسي براي گر فتن فوق 
لیسانس و دکترا مشغول شد. پس 

از پایان تحصیالت، او در اکال هما
زمینه  در  نگارش  تدریس  به 
 ، جهان  ادبیات  انگلیسي،  ادبیات 
در  قدیم  یونان  ادبیات  بخصوص  و 

کالج ها و دانشگاه ها پرداخت.

اکالهما  دانشگاه  از   ۲۰۱۲ سال  در 
 Oklahoma City  ( سیتي 

University ( باز نشسته شد.

کتاب   ۲۰۱۳ سال  در  ایشان 
دیگر”  اشعار  و  ایران  “خاطرات 
 Iran Memories and Other(
Poems ( و کتاب “ مادر زمین و ما” 
) Mother Earth and We( را در 
اشعار  رسانید.  چاپ  به   ۲۰۱۶ سال 
 Pen Woman مجله  در  او  دیگر 
 Winter  ( و   )۲۰۱۸  (Spring

۲۰۲۰( به چاپ رسیده اند.
بروجرد  از  ایشان  ذهني  تصاویر 
هستند  فارسي  به  او  هاي  نوشته 
)۲۰۱۷( که مجله آزادي هر ماه یکي 

از آنها را منتشر خواهد کرد.

عجب حافظه ای داشت. نوح را می 
گویم. که حاال باید نوشت زنده یاد 

مرحوم نصرت اهلل  نوحیان )نوح(.
نصرت اهلل نوح  دورازدهم آبان ماه 

۱۳۱۰ در سمنان متولد شد.
در  عشق  سخن  صدای  کودکی   از 

گوشش بود. خود می گفت:
کنار   در  حافظ  دیوان   پدرم   «
دستش بود ودایم  می خواندو یا فال  
گرفت.  می  ها  وخویش  قوم  برای 
با حافظ  آشنا شدم  ازهمان سالها 
وبسیاری از اشعارش  را ازبر داشتم 
که  پدرم  خواندم.  می  مدرسه  ودر 
بیرون  از مدرسه  فوت کرد  مراهم 
ی کارخانه  به  بردند   و  آوردند  
با   همانجا  سمنان.  در  ریسندگی    

حزب توده آشنا شدم.«
 ۱۳۳۰ سال  به  شعراو   نخستین 
درروزنامة فکاهی - سیاسی چلنگر  
که به مدیریت  محمدعلی افراشته 
پس  یافت.  انتشار  شد  می  منتشر 
دیگر  در  او  وآثار  اشعار  ازآن  
نشریات  با امضای نوح منتشر می 

گردید
 ۱۳۳۲ سال  مردادماه    ۲۸ از  پس 
درس  که  او  شد.  دستگیر  نوح 
وسواد  بود  نخوانده  چندانی  
خودش  بقول  نداشت،  کالسیک  
زندان برایش  دانشگاه بود.درزندان 
قدری زبان عربی  و اوزان عروضی  
زیر  را   و شاهنامه  آموخت   شعررا 
نظر  هم بند خود زنده نام شاهرخ 
مسکوب  ومتون  ادبیات کالسیک 
انجوی   ابوالقاسم  شادروان  نزد  را 
از آزادی  در زندان فرا گرفت. پس 
از زندان  به فعالیت ادبی  خود ادامه 
باامضاهای  خودرا   اشعار  و  داد  

سپند و میخ  منتشر کرد.
اولین کتاب  شعرش ، منظومة گرگ 
مجروح  درسال ۱۳۳۳ پس از واقعة  
۲۸ مرداد  چاپ شد ولی از انتشار 
دوباره   را  ونوح  شد  جلوگیری  آن  

به زندان انداختند.

کار  ضمن   ۱۳۳۹ سال   از  نوح 
مستمر  در روزنامة کیهان ) تا سال 
وروزنامه  ها  مجله  بااکثر    )۱۳۵۸

های تهران  همکاری داشت.
مجموعة  نخستین   ۱۳۳۶ درسال 
پژمرد  که  گلهائی  باعنوان  شعرش 
مجموعة  دومین  رسید.  چاپ  به 
شعرش دنیای ر نگها به سال ۱۳۴۲ 

انتشار یافت.
 : ترتیب  به  او  تحقیقی   آثار 
سمنان)۱۳۳۷(  شعرای  تذکرة 
چاپ  مقاالت  تابان،  ستارگان 
شعر  پیرامون  مطبوعات  در  شده 
رفعت  دیوان  فارسی)۱۳۳۸(  
اهلل  ذبیح  دکتر  بامقدمة  سمنانی 
صفا درسال ۱۳۳۹ منتشر شد. پس 
از انقالب ، مجموعة  اشعار سیاسی 
نوح باعنوان فرزند رنج انتشاریافت. 
مجموعة   نوح   ، سالها  درهمین 
کارهای محمدعلی افراشته رادرسه 
شعر  مجموعه  های  عنوان  با  جلد  
محمدعلی افراشته ، چهل داستان 
و نمایشنامه ها، تعزیه ها و سفرنامه 
کرد.همچنین   وچاپ  گردآوری  
تنظیم وچاپ  آثار عجم اثر  فرصت 
و  آثار  بررسی  با  همراه  شیرازی  
از   ۱۳۶۲ درسال  مؤلف  زندگینامة 

دیگر کارهای نوح است.
نوح ساکن  که سالیانی   درآمریکا  
کالیفرنیا(   ) شمال  شهر سن حوزه 
بود همچنان  به فعالیت های  خود 
ادامه می داد ودورة روزنامة فکاهی 
را   ایران  چاپ  آهنگر  سیاسی   -
چگونگی  پیرامون   ای  مقدمه  با 
پیدایش  انتشار  و لغو وتوقیف  آن 
تجدید چاپ کرد. در همین آمریکا ،

 نوح  گزیده ای از اشعار  خودرا بنام 
آتشکدة سرد منتشر کرد. 

بنام  ای  نامه  هفته  حوزه  درسن 
ضمن  که  شد  می  منتشر  خاوران 
سلسله  نشریه   بااین  همکاری  
کوتاه  نظری  عنوان  زیر  مقاالتی 
برطنز  درادبیات و مطبوعات پارسی  
دراین نشریه نوشت که بعدها آن را 
منتشر  کتاب   جلد  چهار  بصورت 
از آثار  دیگری که چند سال  کرد. 
کرد   منتشر  درگذشتش  از  پیش  
کتاب  یادمانده ها بود که با حافظه 
زندگی  داشت   که  ای  العاده  فوق 
ها  وشنیده  ها  ودیده  خودرا  
بقلم  موشکافانه  را   سالیان  ی 
که   درسالهایی  است.  آورده 
زندگی کالیفرنیا   شمال  در 

برای  هایی  کالس   ، کرد  می   
تدریس   زمینة  در  عالقمندان  
همچنین   و  حافظ  اشعار 
وبررسی  اوزان   شناخت   کالس 
ایران   ومعاصر  کالسیک   ادبیات 
ی  ها  کالس  این  که  داد   ترتیب 
که  داشت  خاص  شوروحالی   نوح  
بسیاری از آنها بهره گرفتند. نصرت 
چندی  از  پس  متأسفانه   نوح   اهلل 
 ۱۳۹۹ مردادماه  در۲۱  بیماری  
او  بلند  شعر  از   بخشی  درگذشت. 
رادرزیر می  پژمرد   گلهاییکه  بانام 

خوانید:
بساغر نرم میلرزد شرابم

چو چشمی  پر زخون از رنج بی مر
نمیدانم  بیاد کی بنوشم

شرابی راکه پُرکردم  بساغر
ولی می نوشم این را:

به: گل هائی که پژمرد
به: دل هایی که افسرد

به: انسانی که در دستاق تاریک
 شب وروز
مه وسال 
 بصد سوز

بهرحال
 بسربرد.

گل امید شان شالق طوفان
نپژمرد، نیفسرد

ولی بار گران زندگی را  
بسوی خانة فردای خوُد برد
به: رندی کز شراب ارغوانی 

چو شد مست
دگر پیمانه نشکست

به غیر از مهربانی
 نکرد از کین به ساقی سرگرانی

به: فریادی که از حلقوم برخاست
ولی دربانک  یک تک تیر  گم شد

چو سنگی بر سبو شد
به کام شب فرو شد

بدنیای  فسون پرداز  دیروز
 بگورستان امروز

 به فردای  درخشان دل افروز
 که بر اهریمن خونریز  و کین توز

اهورمزداست  پیروز
اهورمزداست پیروز.

.....

بـخیر
آن روزاه یادش 

بلوارتختی دربروجرد

کیخسرو بهروزی                            به یاد نصرت اهلل  نوحیان )نوح(دکتر زهرا کریمی پور

ات ـشچم بهم ربزنی ازما ارثی  نیست
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ظهور دولت صفوی ووضع 
هنروادبیات وموسیقی

موسیقی  دردورة صفویه راه انحطاط 
شناختن   حرام   آن   پیمود.وعلت 
هنرموسیقی  درمذهب  شیعه است  
رسمی  مذهب  صفویه  درزمان  که 
ایران گردید. کوچکترین تشویقی که 
بتواند  این هنررا  احیاء نماید  ازطرف 
سلسله  این  ازپادشاهان  هیچکدام  

بجز یکی دو پادشاه بعمل نیامد.
 برای پی بردن  به این انحطاط  بایستی 
انقراض  اززمان  مختصری  بررسی 
به  اعراب   سلسله ساسانی  وحملة 
ایران تا دورة صفویه  بنمائیم. چنانچه  
گردید   بیان  تفصیل  به  ازاین   پیش 
باانقراض  سلسلة ساسانی  وچیرگی 
اعراب  برایران بسیاری از آثار  تمدن 
وفرهنگ  وهنر ایران  از میان رفت. 
کتاب و کتابخانه های ایران  بدست 
جز  که  مذهبی   متعصبان  از  برخی 
قرآن  کتاب دیگری  راالیق  ماندن 
رفت  ازبین  نمیدانستند   وخواندن  
ذ صنعت  واهل  ودانشمندان   وعلما 
وهنر  نابود یا  متواری شدند. چیرگی 
اسالم  دین  رواج  و  برایران  اعراب  
وزبان عربی  وآداب ومراسم اسالمی  
ودوقرن نفوذ  حکومت  عرب  بسیاری

وسنن   وعادات  وروسوم   آداب  از   
خط  حتی   ایران   وهنر  وفرهنگ 
وزبان  فارسی را  رو به فراموشی برد. 
اما موسیقی  ایران به سبب  گسترش  
ساسانیان  دردورة   که   ورواجی 
نابود نگشت  و  داشت  یکسره محو 
که  ورامشگرانی   وموسیقیدانان  
ساسانی   عهد  پایانی   سالهای  در 
بودند   پراکنده  ایران   درسراسر 
باهمة افسردگی ها  وپریشانیهایی ها  
یکباره  دست از کار  نکشیدند  واین 
هنر  بویژه  در   نقاط  دور از  مرکز 
خالفت ودر پناه  دره ها، کوهها، جلگه 
ها، وجنگلها  سینه به سینه  ضبط 
می شد  ودست بدست  می گشت 
واز نسلی  به نسلی  منتقل می شد 
ازاین رو  هنگامی که دردورة  خالفت 
این   خلفای  اغلب   توجه  امویان  
سلسله به موسیقی  وعیش وعشرت  
معطوف گشت  وموقع مناسب  برای 
آن  ایرانیان  شد  فراهم  انتشارآن  
میان  خویش   وروش  سبک  به  را  
مسلمانان  رواج دادند واشعار عربی 
را  با نواهای فارسی   به سبک خویش  
تنظیم کردند  وبه ساختن آهنگهای  
جدید پرداختند. ازطرف دیگر  باقیام  

آزادمردان  ومیهن پرستان  ایران 

ازدست  استقالل   آوردن  وبدست 
رفته  ، زبان فارسی  رواج گرفت وبه 
همت وزیران ودانشمندان  وبزرگان 
مراسم  و  ازآداب  بسیاری   ایران  
دردستگاه  ایران   دار  ریشه  وهنر 
خلفای  عباسی احیاء گردید . دراین 
دوره است که بزرگانی  چون ابراهیم  
واسحاق موصلی  ودیگراهل فن چه 
درنقاط  در   وچه  خالفت   درمرکز 
موسیقی  احیای  در  ایران   مختلف  
تااوائل  سدة  حالت   این  کوشیدند. 
ادامه  وخیزهایی   باافت  هجری   نه 

داشت. 
تاقبل از  سدة نهم هجری  است که 
دانشمندان  بزرگی چون فارابی ، ابن 
سینا باسود جستن  از آثار  یونانیان ، 
موسیقی را  بصورت علمی  درایران 
درزمان  حتی   . کردند  گزاری  پایه 
مغول  هنر موسیقی  کامالً ازبین نرفت 
قدیم  علمای  پروردگان   دست  زیرا 
راه آنان را  ادامه داده  واز اضمحالل  
 . آوردند  بعمل  این  هنر جلوگیری  
مثالً  دراین مورد  می توان  از خواجه 
نصرالدین  طوسی نام برد  که باایجاد  
کانون علمی مراغه، مدتها  چراغ علم 
ازآنجمله  که موسیقی   ایران  وهنر  
از  نگهداشته شد. پس  روشن  است 
گذشتن عصر  این بزرگان  علم وهنر  
وتشکیل دولت صفویان ورواجمذهب 
شیعه وتوجه به علوم   دینی ومخالفت 
بابعضی  سلسله  این  شاهان   اغلب 
 ، وهنر  وصنعت  علم  های  ازرشته 
دورة انحطاط  علمی وادبی و بعشضی 

ازرشته های هنری آغاز گردید.

رواج مذهب شیعه ورسمی شدن 
زبان ترکی در دربار ایران

ظهور سلسلة  صفویه درایران  یکی از 
مهمترین  وقایع تاریخی این مرزوبوم 

است. درزمان  پادشاهان این سلسله 
ایران دارای یک حکومت  است که  
مرکزی  گردید  وبه هرج ومرج وملوک 
وازطرفی  شد  داده  پایان  الطوایفی  
با رسمیت  شناختن  مذهب شیعه ، 
ایران از یوغ بندگی  خلفای اسالمی  
استقالل سیاسی  به  و  گردید  خارج 
رسید. حال بایستی  باین نکته توجه 
داشت  که اساس ملیت هرقوم  زبان، 
نژاد یا میهن آن قوم است . ملیت ما 
ایرانیان  درعصر حاضر  برهمین اصول 
استواراست. لیکن اساس ملیتی که  
براساس   کرد   گذاری  پایه   صفویه 
 ، صفویان  استواربود.  ومذهب  دین 
به خلیفه  اعتقاد   راازقید   ایرانیان  
ودست  آزادگردانیدند  وخالفت  
طمع کسانی را که ممکن بود  روزی 
ایران  هجوم آورند   به  بنام  خالفت 
وایرانیان را  مطیع خود سازند  بطور 
کلی  کوتاه کردند  ودردورة  حکومت  
دولتی  به  ایران  بزرگ  عباس   شاه 
کامالً ایرانی تبدیل گردید  وعظمت 
زبان  آورد.  بدست  خودرا  گذشتة  
رسمی  در دربارصفویه   زبان ترکی 
بود  ودرزمان  بسلطنت رسیدن  شاه 
هجری   ۹۰۶ درسال  اول   اسماعیل 
ومذهب  زبان   این  درتبریز   قمری  
شیعه  برسمیت شناخته شد ودراین 
زمان است  که سران قزلباش  یعنی 
به  را  اول   اسماعیل  شاه  کسانیکه  
درسراسر  نشاندند   تخت  سلطنت 
ایران  حاکم برامور گشته  وبه فارسی 
زبانان  به چشم حقارت  مینگریستند.

سبب رکود  فلسفه...
مهم  سیاسی   هدفهای   از  یکی 
پادشاهان  صفوی این بود  که مذهب 
شیعه  رادرایران  راسخ وپابرجا  سازند 
تا بدینوسیله دست خلفای  مسلمین  
را ازخاک ایران  کوتاه گردانند. برای 
این منظور  بیشترین  وقت را صرف 
تبلیغات  مذهبی   میکردند  وعلما 
احکام  مروج  که   را  وفقهای  شیعه 
تشویق  بودند   تشییع  وقوانین  
وحمایت  می کردند  وآنهارا به نوشتن 
وتدوین  کتابهایی که برحقانیت شیعه 
ورّد تسنن باشد  تشویق می کردند 
وهمین امر  لطمة فراوانی  به ترویج 
دلیل   بدین  زد  وموسیقی  شعروادب 
که فقهای شیعه تمام  هّم وغّم  خودرا 
مصروف  به شرعیات  وآداب   امربه 
کردند   می  منکر  از  ونهی  معروف  

وزمین وزمان را  برهنرمندان و
بقیه درصفحه ۴۸

مجیدزندیه

ربزگ یده اهیی از

 اتریخ موسیقی اریان

 کلبه کتاب

رمزک پخش نشرهی مااههن آزادی ردلوس آنجلس

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

دوستداران کتاب وفرهنگیان هستم 

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

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

Kolbeh Ketab
1518Westwood Blvd.

Los Angeles,CA  90024

Tel:(310)446-6151
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اپسخ جدول کلمات متقاطع شماره پیش

جدول کلمات متقاطع
طرح از: زنده یاد جهانگیرپارساخو

هست- هم  ایرانی  دخترخانم  نام  که  زیبا  ازگلهای  افقی: 
ازوستوحمام  وحلوا  نان  مثنوی  عباسکه  شاه  زمان  دانشمند 
ازفلزات کمیاب-نوردیده- بود ۲-از قاره ها-یکی  معروفی ساخته 
مشهور-عدم  خوار  جگر  وزیرشانه-  دست  باالی   ۳-قسمت 
را  گناه  باآن  که  ازداروها-هرچیز  یکی  انسانی۴-  صحت-روخ 
تیره  مزه-۶-  وبی  کردن-لوس  پراکنده  مفتش۵-  گردانند-  پاک 
تیرویید- با  دررابطه  فلزی  مشهورترکیه۷-شبه  وتاریک-مسجد 
سروروبزرگوار- خواننده می خواند۸-خالق دن کیشوت-نویسنده 
خانم  هوس  بیستم۹-  قرن  واوایل  نوزدهم  دراواخرقرن  روسی 
هلندی  نقاش  دراروپا۱۰-  ر.دی  دوبرادر-  زنان  نسبت  باردار- 
-کلمه  یونان  حرف۱۱-پایتخت    وسه  حرف  یک  هفدهم-  درقرن 
ای درمقام آگاهانیدن۱۲-ازغذاهای خوشمزه ایرانی- پشت سرهم-
مگر  وترکیه-  ایران  مرز  نزدیک  ای  دریاچه  میالدی۱۳-  ازماههای 
وبجز- تزویروحیله- کوارتزهای بی شکل که سنگ زینتی بشما ر 
آرامی۱۵-  خودمان-به  دختران  بر-ازنامهای  میان  راه  میرود-۱۴- 

شاهکاردانته- پای ثابت ساالد

آب  کوچک۲-آشوبگر-  ُدمل  شده-  بازار-آسان  عمودی:۱-نوعی 
به  دارد-  راه  وباقیانوس  فراگرفته  را  وسیعی  محوطة  که   زیادی  
اتفاق۳- تلخ- تخم شپش- دین- کیفیت خاص درحسن وزیبایی۴-  
درهندسه-۵-  عددی  رعیت-  مقابل  سرخ-  گل  تبریز-  چهارمن 
باالنشین پیراهن- قراردادی که بموجب آن  مدیون مالی  را جهت  
وثیقه  به داین  میدهد- آرایش دهنده۶- نمایشگر  لباس- وسیله 
مرده-  سپاری  بخاک  کنارهم۷-  دوپهلوان  استراحت-  برای  ای 
پایه- ظرف گدا۸- نوعی زاج یمانی- وسیعترین  اقیانوس جهان-
فیلم   اولین  شمشیر۱۰-  لنگه-  چپ-  طرف  ندا۹-  دیوار-حرف 
سینماسکوپ رنگی که  جنبه مذهبی هم داشت - سرزمین قدیمی 
که دربخش وسطای رود دجله  وکوهستانهای مجاورآن قرارداشته- 
وسزاوار۱۲- شایسته  عربی-  وهراس--شب  ترس  خویشاوند۱۱- 
سعی وکوشش- شک وتردیدی که درضمیر انسان پدید می آید-
واحد مقاومت الکتریکی- همنشین ناله۱۳-محل ومکان-کاسه گری 
هم دارد-گروه مردم-نمایش خارجی۱۴-سمت چپ-سرگرد سابق- 
پرنده ای برروی آب-۱۵- پیامبری دردهان ماهی-خرج-  چسبی 

که از کوبیدن ریشه  گیاهی ازتیرة سوسنی ها به دست می آید.

پاسخ درشمارة آینده.
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آشنائی بازنان موفق ایرانی همابرازنده - تکزاس 

ر انگیز دولتشاهی،
مـه

 اولین نماینده مجلس شورای ملی و اولین سفیر ایران در دانمارک

توضیح:  درشمارة پیش شرح حال 
خانم  مهرانگیز منوچهریان را چاپ 
عکس  بجای  متأسفانه  که  کردیم 
را  دولتشاهی  خانم  تصویر  ایشان 
از  بدینوسیله   . بودیم  کرده  چاپ 
شرمندگی  با  عزیز   خوانندگان 

بسیار پوزش می طلبیم.
ماهنامة آزادی

۲۲آذر  در  دولتشاهی  انگیز  مهر   
مطابق  شمسی  هجری   ۱۲۹۶ ماه 
شهر  در  ۱۹۱۷میالدی  دسامبر  با 
اصفهان در خانواده ای مرفه متولد 
میرزا  علی  محمد  پدرش   . شد 
ابراهیم  پسر  دوم  الدوله  مشکوة 
میرزا مشکوه الدوله اول از نوادگان 
پسر  دولتشاه  میرزا  علی  محمد 
.مادرش  بود  قاجار  شاه  فتحعلی 
خان  قلی  هدایت  الملوک  اختر 
اعتضاد الملک بود و نسبش به رضا 
الشعرا(می  )امیر  هدایت  خان  قلی 

رسد.
رساندن  پایان  از  پس  وی 
برای  ایران  در  متوسطه  دوره 
رفت  آلمان  به  تحصیالت  ادامه 
سالهای  در  آلمان  به  وی  ،سفر 
جنگ  با  ۱۹۳۹تا۱۹۴۵مصادف 
انگیز  شد.مهر  دوم  الملل   بین 
دولتشاهی و همسرش ناصر مسعود 
انصاری این دوران را ابتدا در برلین  
و سپس در شهر درسدن گذراندند. 
،در  برلین  دانشگاه  در  انگیز  مهر 
ووسایل  نگاری  روزنامه  رشته 
ارتباط جمعی به تحصیل پرداخت. 
بمباران  گیری  ازشدت  پس  و 
شوهرش،با  و  انگیز  برلین،مهر 
صاحبخانه  و  دوست  راهنمایی  
کمرشتت فون  کیته  بارونس  اش 
،که    Von Kommerstaetd
جهانی  جنگ  در  را  خودهمسرش 
اول از دست داده بود،به حومه شهر 
درسدن نقل مکان کردند. در سدن 
شدیدو  بمباران  شاهد  دولتشاهی 
که  ۱۴فوریه۱۹۴۵بود  گسترده ۱۳و 
در سه نوبت این شهر زیبا و قدیمی 

رادر طی ۱۶ساعت حمله ویران کرد 
و در حدود ۱۰۰ه گشته بجای گذارد. 
شوهرش  و  انگیز  مهر  خوشبختانه 
با  توانستند  و  بردند  بسالمت  جان 
باد  مارین  به   را  خود  زیاد  زحمت 

برسانند.
 ،۱۳۲۵ فروردین  در  دولتشاهی 
سفر  های  مرارت  تحمل  از  پس 
باز  ایران  ،به  جنگ  شرایط  در 
به  ،که  دموکرات  حزب  ودر  گشت 
شده  تشکیل  قوام  احمد  رهبری 
در  او   . پرداخت  فعالیت  بود،به 
سال ۱۳۲۹برای ادامه تحصیالت به 
المان باز گشت ودر سال ۱۳۳۲برابر 
با۱۹۵۳به اخذ درجه دکترا در رشته 
جامعه شناسی سیاسی از دانشگاه 
بازگشت  شد.در  نایل  هایدلبرگ 
های  فعالیت  ،دولتشاهی  ایران  به 
زمینه  در  را،بویژه  خود  اجتماعی 

حقوق زنان ،از سر گرفت.
نو  راه  ۱۳۳۴جمعیت  سال  در  او 
 ۱۳۳۸ سال  در  نهاد.  بنیان  را 
دربنیان گذاری شورایعالی جمعیت 
داشت.  ایران،مشارکت  زنان  های 
در  عضویت  ۱۳۳۹به  درسال 
دعوت  زنان  المللی  بین  شورای 
اولین  سال۱۳۴۲،در  ودر  شد. 
انتخابات  در  زنان  مشارکت  دوران 
مجلس  نمایندگی  به  کرمانشاه  ،از 
دوره  ۱۳سه  تا۵۴  شد.و  انتخاب 
ودر ۴۳۵۴،  بود  مجلس  در  متوالیآ 
دولتشاهی به عنوان اولین سفیر زن 
انقالب  تا  به دانمارک رفت و  ایران 
سمت  این  در  کپنهاگ  در   ۱۳۵۷
و  حافطی  هنگام خدا  کرد.  خدمت 
از دانمارک ملکه دانمارک  برگشت 
 Dannebrog نشان »صلیب بزرگ
در  کرد.  اعطا  او  به  حمایل  با  را   «
این  گفتند  دانمارک  وزارت خارجه 
به  نادر  بسیار  موارد  در  را  نشان 
یک سفیر می دهند. پس از انقالب 
،وی در شهر پاریس اقامت گزید و 
،از  اجتماعی  های  کار  با  همچنان 
جمله بنیان گذاری انجمن فرهنگ 

ایران، ادامه داد.
سر کار خانم دولتشاهی عضو هیات 
مدیره شرکت انتشاراتی کیهان بود 
پای  از  را  او  بیماری  که  زمانی  وتا 
نینداخته بود با عالقه بسیار به این 

خدمت فرهنگی می پرداخت.
بهمن   ۷ در  دولتشاهی  انگیز  مهر 
نام  به  پسری  فرزند  ۱۳۲۵صاحب 
دانشگاه  از  فرامرز،که  شد.  فرامرز 
در  دکترای  اخذ  به  آلمان  توبینگن 
نیز  و  باستان شناسی  و  تاریخ هنر 
مدیریت موزه نایل شده بود ،در ۱۸ 
۹ژوییه۲۰۰۱  با  ۱۳۸۰برابر  ماه  تیر 
ناگهانی چشم از جهان  فرو بست. 
این فاجعه ،بی تردید، درد ناک ترین

 رویداد زندگی پر فراز و نشیب مهر 
انگیز دولتشاهی بوده است.

دولتشاهی   انگیز  مهر  دکتر  خانم 
فرهیخته  های  شخصیت  از 
عرصه  در  که  ایران  تجدد  دوران 
ترقی  های  جنبش  و  سیاست 
،حضور  زنان  جنبش  ،بویژه  خواه 
بیماری  بدنبال  و  داشت  موثر 
پاریس  ۲۰اکتبر۲۰۰۸در  در  طوالنی 
در  و  بست   فرو  جهان  از  چشم 
پاریس پارناس    »مون  گورستان 
یگانه  کنار  Monparnass«در 

فرزندش آرمیده است.

امانوئل کانت
ترجمة: اسماعیل خوئی

شـعرو سخنوری

چیزهای  کردندربارة  قضاوت  برای 
برای  اما  ؛  است  الزم  ذوق  زیبا 
هنرهای زیبا، یعنی آفریدن اینگونه 

چیزها، نبوغ الزم است....
*

نیروهائی روانی که یگانه شدن آنها 
) به نسبتی معین( نبوغ را می سازد 

عبارتند از » خبال« و »فهم«...
*

بخواهیم هنرهای  اگر  بدینسان،   ...
دست  کنیم،  بندی  تقسیم  زیبارا  
کم فعال نمی رتوانیم، برای این کار  
برگزینیم  ازاین  تر  مناسب  اصلی 
می  بیان  از  ای  نحوه  به  هنر   که: 
گفتن  درسخن  انسانها  که  ماند  
کاملترین   به  تا  گیرند   می  کار  به 
ها   مفهوم  تنها  نه  ممکن   صورت 
نیز   را  بلکه  احساس های  خویش 
به یکدیگر  منتقل کنند . این کار با  
واژه، رفتار، ولحن ... انجام  می گیرد. 
از  گونه  سه  این   ترکیب   با  تنها 
بیان است که رابطه گرفتن گوینده 
با شنوندگان  می تواند کامل باشد. 
چرا که بدینسان اندیشه، نگرش و 
احساس ، همزمان وباهم، به دیگران 

منتقل می شوند.
بنابراین ، سه قسم هنرهای زیبا  در 
هنرهای  زبانی،  است: هنرهای  کار 
وهنر  ، دهنده[  شکل  تجسمی] 
تأثرات  بازسازی احساس ها) چون 

حسی بیرونی...(
عبارتنداز:  زبانی   هنرهای   ...
سخنوری  شعر.  و  سخنوری 
دادن   انجام  هنر  از   عبارتست 
که  بدانسان  فهم،  جدی  کار  یک 
آزاد   بازی  همانا  کار  این  گوئی  
است  عبارت  وشعر   است؛  خیال 
آزاد  خیال،  بازی  به  پرداختن   از  
بدانسان که پنداری  این کار همانا  

یک کار جدی فهم است.
جدی  کاری   ، سان  بدین  سخنور، 
اینکه  وبرای  کند؛  می  تعهد  را 
سازد،  سرگرم  خودرا   شنوندگان 
آن را چنان انجام می دهد  که گوئی  
تصورات  با  بازی  جز  چیزی   کاراو 
سرگرم   بازی  تنها   شاعر  نیست. 
تعهد می  را  با تصورات   ای  کننده 
بازی   این  تأثیر   ، بااینهمه  و،  کند؛  
پنداری   که  است  چنان  درفهم  
قصد شاعر  همانا پرداختن  به کار 
فهم بوده است. ترکیب وهماهنگی 
، یعنی  این هردو توانائی شناسائی 
حساسیت و فهم،... می باید  چنان 
بنماید  که گوئی قصد  و نقشه ای 
قبلی در کار  نبوده  و به خودی خود  
نتیجه  وگرنه   ؛  است  گرفته  انجام 

این کار  هنر زیبا نخواهد بود...
ما   به  را  چیزی  سخنور    ، بنابراین 
است:  نکرده  تعهد  که  دهد  می 
کنندة  سرگرم  بازی  یک  یعنی 
کاری  دادن   انجام  از  او  اما  خیال. 
که تعهد  کرده است، ... ناتوان می 
ماند: یعنی درگیر  ساختن » هدف 
شاعر  دیگر،  سوی  از  فهم.  دار«  
و  دهد   می  وعده  را  چیزی  اندک 
اعالم می کند که صرفًا  باتصورات  
بازس خواهد کرد. اما او چیزی  به 
را  آن  ارزش  که  دهد   می  دست 
دارد  که ما  به آن بپردازیم؛ چراکه 
او، دراین بازی،  خوراکی برای فهم 
خیال   کمک   کندوبه  می  فراهم  ما 
به مفهومهای خود جان می بخشد. 
شاعر  و   ، کمتر  سخنور  بدینسان، 
به  کند  تعهد می  که  آن  از  بیشتر، 

ما می بخشد
از کتاب » نقد  نیروی قضاوت«

از  نقل  به  خوئی  اسماعیل  ترجمة 
مجلة »زمان« ویژه نامة هنر شاعری

شاعر برای فهم ما خوراکی فراهم می کندوبکمک 
خیال به مفهومهای خود جان می بخشد
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The Former  Iranian 
Diplomat dies at 93 

بقیه : نقش کلیدی میرزا رضا

بیگانگان  همگی  شگفتی  ی  مایه  که 
شاه  به  گزیرشده  نا  کمپانی  گردید، 
گله کند وچاره خواهد وشاه خواست 
آشتیانی  میرزای  وبه  کند  زورآزمایی 
پیام فرستاد که یا درآشکار ومیان مردم 
غلیان بکشد وآن فتوی را بشکند ویا از 
تهران بیرون رود، امااو] برخالف آخوند 
سید عبداهلل بهبهانی که در برابرجمعی 
قلیان کشید[،  بیرون رفتن را پذیرفته وبه 
شوریده  مردم  ولی  پرداخت،  آمادگی 
ونگزاردند وچون دسته یی از آنان در 
پیرامون ارک انبوه شده ومی خواستند 
خان  آقاباال  فرمان  با  روند،  درون  به 
سردار؛ سربازان شلیک کردند که هفت 
تن کشته گردیدند وبیست تن وبیشتر 
زخمی شدند، چون شورش رفته رفته 
سخت تر می گردید وبیگانگان که در 
تهران ودیگر جاها می بودند، بیم می 
کمپانی  با  گردید  ناگزیر  شاه  نمودند، 
هزار  پانصد  پذیرفتن  وبا  کند  گفتگو 
لیره بابت جبران خسارات؛ مبلغ مزبور 
را از بانک شاهنشاهی که تازه بنیاد یافته 
بود وام بگیرد وبه کمپانی به پردازد...«. 

دفتر۱،رویه۱۷

       ناظم االسالم کرمانی، که خود از 
نزدیک شاهد ماجرا بوده است، درباره 
به کمپانی رژی  پرداخت خسارت  ی 
می نویسد:» خسارت کمپانی را دولت 
قبول کرد... اگرچه این خسارت به ایران 
وارد آمد، لکن در عوض ملت ایران به 
کرد،  بیداری  به  رو  واندکی  خودآمده 
چه ازاین ارتفاع امتیاز رژی، ملت ایران 
دانست که می شود درمقابل سلطنت 
کرد«.  مطالبه  خودرا  وحقوق  ایستاد 

تاریخ بیداری ایرانیان، دفتر۱ ،رویه۲۱

درزمان  که  دیگری  امتیازات  ازجمله 
داده شد،  بیگانگان  به  شاُه  ناصرالدین 
امتیازالتاری بود که  پیش از این به آن 
اشاره کرده ایم که با داللی میرزا ملکم 
سرانجام  به  ولی  گرفته  صورت  خان 

نرسیده بود.
امتیازهای  شاه،  ناصرالدین  زمان  در 
حراج گونه ی دیگری  از ثروت ملی 
ایران به اتباع بیگانه داده شد که اهم آنها 
عبارتند از: امتیاز صید ماهی در دریای 
مازندران، امتیاز احداث جاده بین عشق 
امتیاز  قوچان،  تا  ترکمستان  در  آباد 
پرورش کرم ابریشم ، امتیاز قطع درختان 
جنگلی گیالن و مازندران ، امتیاز تهیّۀ 

مروارید،  صید  امتیاز  دریایی،  اسفنج 
امتیاز کشتی رانی در رودخانه ی کارون، 
امتیاز انحصار تریاک، امتیاز بر گرداندن 
مسیر رودخانه ها، که در برابرپرداخت 
ُرشوه هایی ناچیز به شاه و صدراعظم 
و برخی دولتمردان صورت می گرفت، 
که گاه امتیاز گیرندگان از بابت سهولت 
دریافت امتیازها در شگفت می شدند 
نویسندگان  از  روبسیاری  این  از  و 
قاجارهارا  دوران  نگاران،  تاریخ  و 

»دوران بیخبری« خوانده اند.
ادامه دارد

بقیه: برگزیدهایی از تاریخ 
موسیقی

تنها  مینمودند.  تنگ  وشاعران  
شاعرانی اجازة شعر خوانی داشتند  که 
در  منقبت امامان  شیعه  شعر بسرایند 
که ازآنجمله است محتشم کاشانی. 
وموسیقیدانان   برشعرا   زندگانی 
آنقدر  سخت وتنگ  گردید  که تعداد 
زیادی ازآنان  ازایران کوچ کردند. آنها  
یا به هند  به دربار همایون شاه یا به 
نام   . آسیای صغیر  مهاجرت کردند 
بعضی ازبزرگان شعروادب  که دراین 
زمان  ازایران به هندوستان  مهاجرت 
میرعالء  تذکرة   درکتاب    کردند  
الدوله  آمده است ومی گوید  ازسال  
۹۸۲ تا ۹۹۸  هجری  موسیقیدانان  
بنامی  ونوازندگان   وخوانندگان  
پادشاه  شاه   اکبر  بدربار   ایران   از 
از  که  کردند   مهاجرت  گورکانی  
قحکی،  سیدعلی  میر   : اند  آنجمله 
استادیوسف، استاد بهرام قلی، استاد  
دردورة  بااینکه  و...  قانونی  حافظ 
صفویه  هنر معماری ومهندسی باوج 
خود  رسید اما شعر وادب وموسیقی 
نه تنها پیشرفتی  نکرد بلکه  رو به  
سراشیبی  ونابودی گذاشت. این نکته 
درزمان  که  بخاطرداشت  رابایستی 
تیمور  که ایران راباخاک یکسان کرد  
ولی مشوق هنرمندان  وموسیقیدانان 
عبدالقادر   مثل  وموسیقیدانانی  بود 
چون  وشاعربزرگی  مراغی  غیبی 
از  بارزی   نمونه  او   وامثال  حافظ 
است  باین طبقه  تیموریان   تشویق 
امادرمدت  ۲۲۰ سالی که دورة صفویه  
بطول انجامید شاعری صاحب سبک 
وخوش قریحه یا موسیقیدانی  همپای 
نیامد.وشاعران  پدید  گذشتگان 
اصفهانی  صائب  چون  قریحه  خوش 
وعرفی شیرازی  نیز بدربارتیموریان 
وتشویق  ومورداحترام  پناهنده 

دربارآنان قرارگرفتند.       ادامه دارد

An accident occurs on the 
Qazvin-Tehran road and a 
Volkswagen car collides 
with a truck. The occupant of 
the Volkswagen is a Colonel 
who defends  Mossadegh’s 
House, No. 109 . Colonel 
Mumtaz’s knee joint 
breaks more than ten times. 
However, he transported 
from the scene of the 
accident to Tehran, and 
doctors believe that it 
is difficult to get rid of 
complicted injuries unless 
he is immediately taken to 
Europe. We republish the 
sequel of this article, quoting 
from Khandaniha magazine 
No. 17Vol.19 dated the first 
Saturday of December 1958:
“After his conviction and 
retirement, Colonel Mumtaz 
allegedly started farming 
in the vicinity of Qazvin.  
The event takes place on 
a Thursday, followed by a 
Friday holiday.
Dr. Maleki seeks the help 
of Mr. Ardeshir Zahedi, a 
close friend, to help Colonel 
Mumtaz to get Passport  
enabling him  to go abroad 
to save his life. The king’s 
son-in-law, calls General 
Homayounfar, the Deputy 
Inspector General and hears 
that the issuance of a passport 
for everyone is subject to the 
formalities and measures 
that have been provided. 
He goes to the security 
organization and hears the 
same answer and they say 
that because the applicant 
has a criminal record, he 
should get permission from 
army headquarters. They 
go there and hear that there 
is nothing we can do if the 
records do not come and 
the usual ceremonies are 
not performed. Finally, it is 
known that General Hedayat 

.

is at the head of the law 
enforcement agencies and 
they refer to him to untie 
the knot. The answers 
were completely correct in 
terms of laws, regulations, 
directives and common 
practice, but on the other 
hand, there was the injured 
and convicted person who 
would be die by the delay. 
On Thursday afternoon, the 
emperor would go for lunch, 
and Mr.Zahedi detailed 
the situation to the King at 
launch table. The emperor 
returns uneaten and says 
To Ardeshir Zahedi, with 
ease that you yourself are 
responsible to apply for the 
passport of Colonel Mumtaz 
and send him to Europe 
by the first air service for 
treatment. The formalities 
will be done later. On the 
same Thursday afternoon, 
for the first time, a passport 
issued within a few hours 
without considering the 
formalities of the regulation, 
for the convicted person 
who resisted until the last 
moment in the crisis against 
the Shah.He did not receive 
a severe sentence due to his 
firm military discipline and 
obedience to his superiors, 
but finally he went to Kakh 
Street Primary School and 
then to police station and  
surrendered himself  to the 
officers.   It can be said that 
the person is disciplined and 
good-natured - and even 
during the accident, even 
though his foot was crushed, 
he tried not to upset those 
around him and to make 
the smile of the accident 
insignificant, when Dr. 
Maleki gave the passport to 
colonel Mumtaz and the first 
air service ticket, telling him 
the story about  passport 

Nasser Shirzad , Former 
Iranian diplomat, dies at the 
age 93, in the hospital, at  
Bethesda, Maryland. 
  Nasser Shirzad was born on
July 7, 1927, in Tehran. 
His father, Enayatollah, 
was a medical doctor from 

issuance, Colonel Mumtaz 
weeps for the fact that 
the king goes to work for 
him without eating lunch 
and then colonel, loses his 
strength and endurance.
“Colonel Mumtaz is now 
in Europe, and information 
received from him confirms 
that the danger has been 
eliminated”
Ittihad Melli Magazine
Khandaniha : The point that 
the esteemed colleague of 
the Ittihad Melli newspaper 
forgot to mention that His 
Majesty the Shah paid for 
the plane ticket of Colonel 
Mumtaz personally. Yes, this 
is the royal treatment of such 
people,  how he let alone the 
servants.

Kolehdareh, a village south 
of Ghazvin. He had become 
a physician through the 
traditional apprenticeship 
system and was trained in 
Western medical procedures 
Reza Shah’s modernization 
programs. His mother, Safieh, 
was from the historical village 
of Alamut.
His parents moved to Tehran, 
where he was born. He 
was the second of seven 
siblings: Mansoureh, Nasser, 
Manouchehr, Houshang, Iraj, 
Brahman, and Mahboubeh. 
His father, who worked for 
the Iranian Ministry of Health, 
was assigned to provincial 
areas, including Khoramabad, 
Lorestan, Gonbad Kavous, 
and Hamedan. As a young 
boy in Hamedan, Nasser met 
Parvaneh Mahboubi. Two 
decades later, in 1958, they 
would be married.
In his late teens, he developed 
an interest in journalism. He 
initially wrote as a freelancer 
for many of the numerous 
newspapers which were then 

A
zadi,Vol.11, N

o 8 page 8

How the Shah Treated
His Enemies

From left:Parvaneh Shirzad,H.E.Amb.Nasser Shirzad,
H.E.Amb.Ardeshir Zahedi

active.
Because of diligence and 
hard work, he rose quickly. 
He became the head of the 
National News Agency, 
National Iranian Radio, 
and the National Office of 
Information. During this 
period, he attended courses on 
Western journalistic methods 
in Germany and the United 
States. In 1956, he went on a 
sabbatical to the United States, 
where he worked at the Voice 
of America for one year.
Meanwhile, he and Parvaneh 
had three children: Farhad, 
Shahrzad, and Farzad. A 
fourth son, Faryar, was later 
born in London.
In 1964, the Iranian 
ambassador to Great Britain, 
Ardeshir Zahedi, asked him 
to head the embassy’s press 
office. There, he established 
good relations with the 
British press. Among other 
assignments, he was entrusted 
to meet with the philosopher 
Bertrand Russell, who was 
a vocal critic of the Iranian 
government.
In 1968, after his appointment 
in England ended, Nasser 
Shirzad was assigned the 
position of press officer at the 
Iranian embassy in Pakistan. 
At that time, the recently 
designated pre-planned capital 
Islamabad was not much more 
than a construction site. Most of 
the government and embassies 
were in the neighboring city of 
Rawalpindi. Nasser Shirzad 
left Pakistan about a year later 
for the Iranian embassy in 
Rome.
After heading the press office 
at the embassy in Italy for four 
years (1969-1973), Ardeshir 
Zahedi asked him to join 
him as the press counselor 
at the Iranian embassy in 
Washington. After a year and 
a half in the D.C. area, he was 
asked to open the first Iranian 
consulate in the Southern 
United States. At that time, Iran 
had 40,000 students studying 

in colleges in the United 
States; because of the lower 
cost of living and education, a 
majority were in the Southern 
states. Nasser Shirzad selected 
Houston as the location of 
the consulate. Houston was 
also the headquarters of many 
of the largest international 
oil companies. The innate 
hospitality of Texas was also a 
significant factor.
There he became closely 
familiar with the budding 
Islamic opposition to the 
Iranian monarchy. 
Demonstrations against the 
Shah in front of the consulate 
were almost a daily event.
In 1976, he was appointed 
Iranian consul general in New 
York, where he served until 
the revolution in 1979.
He returned to the Maryland 
suburbs of Washington, 
where he and his wife had 
bought a house earlier. Soon 
after, because of necessity 
and fulfilling a childhood 
dream, the family opened 
an Iranian grocery store, 
which they named Dokan. 
It quickly became a hub 
for the large exiled Iranian 
community in the D.C. area. 
A small shelf selling books 
grew and eventually took 
over the store. The grocery 
store metamorphosed into a 
Persian language bookstore, 
Iranbooks, which is still 
operating today.
During his career in Iran 
and his diplomatic service 
abroad, he was awarded 
numerous Iranian and foreign 
decorations, including the
Order of Légion d’Honneur, 
which he received from Charles 
de Gaulle, and the Orders 
of Taj and Homayoun from 
Shah Mohammad-Reza 
Pahlavi.
Nasser Shirzad is survived 
by his four children and 
their spouses and seven 
grandchildren: David, Lily, 
Neda, Navid, Sara, Nima 
and Alexander.
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So, William Butler Yeats 
soon found himself an 
active member of the Irish 
nationalist Movement for 
Independence.  
Having founded the Irish 
Literary Society in London, 
he moved to Dublin and 
joined the Irish Republican 
Brotherhood, which 
was a militant political 
independence movement. 
With the help of friends, he 
created the famous Abbey 
Theatre in 1904 to revive 
the Irish national drama 
and to lay the foundation 
of a most influential literary 
and dramatic circle in 
Western Europe. The Irish 
Renaissance was born in this
very theatre that also led the 
campaign against British 
violent suppression of 
movements for the liberation 
of Ireland. 
Yeats was a philosopher 
poet trying to explain the 
mysteries of recurring 
historical cycles in human 
existence that he called 
“GYRES” or the mystic 
pattern of decay and rebirth 
while we oscillate between 
the actual and real. Here he 
shares some of the views 
of the German philosopher 
Friedrich Nietzsche and 
his idea of the superman 
(Übermensch).
Yeats received the Nobel 
Prize for Literature in 1923 
for his unique achievements 
in the field of poetry and 
drama. He died in France 
in 1939 and was buried in 
Dublin. Together with his 
contemporary novelist, 
James Joyce, he turned 
Dublin into the world 
literary capital. 
    

*******
In 1893, he published “When 
you Are Old” in a collection 
known as “The Rose.” It is 
one of the most beautiful 
poems on old age, a subtle 
recollection of the 

memories of youth and 
has clear references to his 
beloved Maude. 

When you are old and gray 
and full of sleep, 
And nodding by the fire, take 
down this book, 
And slowly read, and dream 
of the soft look 
Your eyes had once, and of 
their shadows deep;

How many loved your 
moments of glad grace, 
And loved your beauty with 
love false or true 
But one man loved the 
pilgrim soul in you, 
And loved the sorrows of 
your changing face.

And bending down beside 
the glowing bars 
Murmur, a little sadly, how 
love fled 
And paced upon the 
mountains overhead 
And hid his face amid a 
crowd of stars.

However, the poem that 
best represents his ideas is 
the Second Coming written 
in the aftermath of the First 
World War when he saw 
chaos everywhere, the centre 
that could no more hold and 
the world that was falling 
apart. 

He sees a world in which 
technology and arms of 

destruction are developing 
while human morality and 
sense of responsibility is 
on decline, leaving us in 
a “cactus land” a spiritual 
desert.
What he wrote almost a 
century ago is even more 
crucially true today when 
man cannot control what 
he has created, when the 
“ceremony of innocence is 
drowned.” We live more 
and more in a Godless and 
Machiavellian world of 
power mongering and blind 
pursuit of gold.

THE SECOND COMING 
1924

Turning and turning in the 
widening gyre
The falcon cannot hear the 
falconer; (1)
Things fall apart; the centre 
cannot hold; 
Mere anarchy is loosed upon 
the world, 
The blood-dimmed tide is 
loosed, and everywhere
The ceremony of innocence 
is drowned; 
The best lack all conviction, 
while the worst
Are full of passionate 
intensity. 

Surely some revelation is at 
hand; 
Surely the Second Coming is 
at hand. 
The Second Coming! Hardly 

are those words out
When a vast image out of 
Spritus Mundi (2)
Troubles my sight: 
somewhere in the sands of 
the desert
A shape with lion body and 
the head of a man, 
A gaze blank and pitiless as 
the sun, 
Is moving its slow thighs, 
while all about it
Reel shadows of the 
indignant desert birds. 
The darkness drops again; 
but now I know
That twenty centuries of 
stony sleep (3)
were vexed to nightmare by 
a rocking cradle, 
And what rough beast, its 
hour come round at last,
Slouches towards Bethlehem 
to be born?

(1): Turning round and 
round. The falconer could 
refer to Jesus who was 
expected to come back after 
the first cycle of 2000 years. 
(2): Refers to the Second 
Coming and the spirit of 
the Sphinx, the desert bird 
rising from the ashes
(3) Referring to the Second 
coming, the next phase 
of human existence and 
the dream of waking up 
from the stony sleep, the 
collective unconsciousness, 
a hope for spiritual revival, 
a new cycle
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Great poets have played a 
major role in the history of 
nations. Most Revolutionary 
movements either started 
or were reinforced by men 
of letters.  The French 
Revolution would not have 
taken place without the 
literary foment of orators, 
writers and poets. Victor 
Hugo is an eternal reference.
The passionately democratic 
spirit of Philip Freneau 
(1752-1832) in America and 
many of his contemporary 
poets in the United kingdom, 
like Robert Burns, the 
Scottish rustic poet in their 
own ways contributed 
to the American War of 
Independence, or as some 
like to call it the American 
Revolution though it lacked 
the philosophical foundation 
that characterizes a true 
revolution. 
The Russian Revolution of 
1917 was also inspired by 
literary talents like Anna 
Akhmatova, Boris Pasternak, 
Mikhail Bulgakov. 
The Chinese pre-
revolutionary poets like 
Chen Duxiu, Zheng 
Chaolin, Chen Yi, and Mao 
Zedong used their talents to 
encourage the upheavals and 
helped the people to better 
understand the philosophy 
behind the communist 
revolution. 
Historians would also agree 
that the foundations of the 
Cuban Revolution were 
laid by José Julián Martí 

Pérez who died in 1895 in 
the battle of Dos Rios and 
is today considered as a 
national hero and a founder 
of the Cuban Revolutionary 
Party that attracted people 
like Che and Fidel and 
inspired their ideas. 
The liberation of the 
American Mexican 
Chicanos was the result of 
the crusades of a talented 
poet, Rodolfo “Corky”. His 
poetry, plays and public 
addresses continued the 
combat for improvement of 
the conditions of life to the 
minorities.
The literary figures behind 
the Islamic Revolution of 
Iran and the participants in 
the famous “Ten Nights of 
Poetry Reading” at Goethe 
Institute in Tehran were 
many. Most of them like 
Golam Hossein Saedi, Simin 

Daneshvar, Mehdi Akhavan 
Sales, Bahram Beyzai, Saeed 
Soltanpour, Syavosh Kasrai, 
Manoucher Hezarkhani, and 
Reza Baraheni had started 
their campaign for social 
and political changes in the 
four decades that preceded 
the 1979 events.  
    
 ********
In this brief survey, I want 
to introduce the reader 
to a most talented Nobel 
Laureate who inspired the 
Irish Literary and political 
movements. 
William Butler Yeats was 
born on June 3, 1865 in 
Dublin and died at the dawn 
of the Second World War, 
1939, in Cannes, France. 
Following his father, he 
started studying painting 
in London and became 
interested in Asian religions 

and schools of thought. 
He found Hinduism and 
theosophy of particular 
interest and before 
returning to Dublin joined 
the Theosophical Society, 
devoted to promotion of 
brotherhood and individual 
transformation, freedom of 
the spirit.
 When he returned to his 
native town of Dublin, he 
was already a mature man, 
an intellectual determined to 
unveil the mysteries of life. 
He started by publishing a 
collection of short stories 
and met one of his admiring 
readers, Maude Gonne. 
Maude Gonne was a very 
beautiful young woman, 
an Irish patriot and a 
revolutionary figure whom 
he loved throughout his life 
and even proposed to marry 
her daughter. 

POETRY AND THE COURSE  OF HUMAN HISTORYPOETRY AND THE COURSE  OF HUMAN HISTORY

William  Butler  YeatsWilliam  Butler  Yeats
W.B. YEATS A MASTER POET-W.B. YEATS A MASTER POET-
PHILOSOPHER WHO WAKES  US  FROM PHILOSOPHER WHO WAKES  US  FROM 
OUR STONY SLEEPOUR STONY SLEEP
By: Prof.Parviz AmouzegarBy: Prof.Parviz Amouzegar
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had reached in the meeting, 
the Shah said, “One against 
fourteen, you were not able 
to win against him?”

By “one” he certainly meant 
Zahedi; was the comment 
addressed to Zahedi or 
to Hoveyda, should it be 
interpreted as a praise or a 
reproach of Zahedi’s action, 
we do not know. All we 
know for sure is that the 
Minister of Foreign Affairs 
prevented an unprecedented 
social crisis, saved the 
country from dangerous 
consequences and many 
lives that could have been 
lost.
It is now more than half 
century that has passed. At 
that time, I was following the 
developments with anxiety, 
today I am happy that finally 
Mr Zahedi in his Memoirs 
gives such an accurate 
and vivid analysis. I am 
personally grateful to him 
for the great service he did, 
the dangerous crisis that he 
calmed, the lives he saved, 
for else we would all had to 
bear the tragic consequences 
and a heavy responsibility in 
front of history. 
I would finally like to refer 
to another chapter that 
comes just before the end 
and is entirely devoted to 
the Shah. Ardeshir Zahedi 
admits that his judgements 
of Mohammad Raza Shah 
cannot be impartial:
“You have understood my 
ethical as well as personal 
scruples very well. However, 
whatever I recount will be 
nothing but the truth. At 
least the truth as I have 
seen and felt it, because in 
any case, all judgments on 
individuals are to a certain 
extent or perhaps to a large 
degree personal.

I met and got to know 
Mohammad Reza Shah 
intimately from the event

of 28th Mordad (19 August 
1953) until the last minute 
of his life. Perhaps talking 
about this point here is 
sad: after he drew his last 
breath, I closed his eyes 
and together with President 
Sadat participated in the 
Muslim rites of washing 
his body before the burial. 
Therefore, you should not 
forget the emotional aspect.
 Mohammad Reza Shah was 
my friend, my brother, my 
confidant, the grandfather 
of my only child and above 
all my sovereign. I will 
never forget the kindness 
he bestowed upon me. 
Unless they were related 
to matters concerning the 
State, I tried to disregard 
any personal complaints 
I had or could have had 
of him, like umbrages one 
takes from any friend or 
brother….But above all I 
was proud of being by the 
side of a man with such 
knowledge, experience and 
talents. Besides admiration 
for him and his leadership 
was universal.”

In this chapter Mr. Zahedi 
speaks of the everyday life 
and activities of the Shah, the 
way he approached, analysed 
and solved the issues, his 
capacity of resistance facing 
the pressures from the 
outside world and his love 
for the country. This chapter 
is also richly documented. 
It is must for the younger 
generation to read and to 
know what we were and 
what we have become.
In another final chapter he 
reveals the problems of 
the Ministry, both internal 
and external difficulties. 
He presents his judgement 
of personalities like Mr. 
Alam, the court minister, 
Mr Hoveyda, the Prime 
Minister, Savak and General 
Nasiri at its head and 
Princess Ashraf Pahlavi. He 
speaks downright but with a 
kind of gentle fairness.
There is so much to say 
about this book, unique in its 
nature, and I hope that other 
readers and critics would 
continue and expand this 
brief review.
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normalization and became 
more friendly, this was 
especially the case with 
the Soviet Union. The 
leaders of Moscow found 
out before long that Iran 
was not their enemy. 
They also understood 
that by respecting Iran’s 
independence and 
sovereignty, a friendly 
relation based on mutual 
respect could be secured 
between the two countries.”

In different chapters 
of the book we read 
about Mohammad Reza 
Shah’s knowledge of the 
international issues and 
his mastery of the art of 
diplomacy. Here, Mr. Zahedi 
speaks in detail and with a 
sense of personal pride.
For the sake of clarity, the 
book is divided into chapters, 
each chapter dealing with a 
specific country or region. 
Three of the chapters of the 
Memoirs are of particular 
interest to the Iranians 
and especially those who 
have been eye witness to 
the events of those years, 
appreciated the situation and 
have kept pleasant memories 
of the achievements. 
He starts by tracing the 
Iranian foreign policy. 
Today Iran is facing 
unprecedented problems 
and humiliation throughout 
the civilised world. This is 
the time to recall the heart-
warming glories of the past, 
to compare and see what we 
were then and what we have 
now become. 
Here I would like to add a 
personal note and say that 
in the course of 4000-year-
old history, Iran has been 
facing dvastating situations 
and problems at a much 
larger scale than today. It has 
experienced the invasions 
of Alexander, the Arabs, 
the Mongols, the Afghans 
and witnessed the fall of 

nations, their decimation or 
annihilation but each time 
Iran has risen again, reborn 
from the ashes and marched 
toward new glories. There 
is no doubt that this time 
also Iran will be saved in 
the hands of Iranians. It is 
a destiny that history has 
registered. We shall revive 
our illustrious past. 

Let us remember that history 
shows our way to the future. 
The book I am talking about 
helps us understand an 
important part of our history 
and that is why it is so 
interesting and illuminating. 
In another chapter, the writer 
describes the structure and 
functioning of the Ministry 
of Foreign Affairs and 
indirectly his own style of 
management. Here, and 
often between the lines, 
we are also introduced to 
a series of events, some 
indeed critical, that had no 
relation to the missions of the 
foreign ministry, in which 
Mr Zahedi gets involved, 
interferes -perhaps not out 
of his choice- and even plays 
the key role in the resolution 
of issue. 

I have the predicaments of 
1969 in mind; the riots at 
the University of Tehran. At 
that time, I was chancellor 
of Pahlavi University in 
Shiraz, obviously observing 
the developments with 
anxiety. The government of 
late Amir Abbas Hoveyda 
had suddenly decided to 
double and even triple the 
city bus fares. The Shah was 
holidaying in Switzerland 
and the government had 
announced this decision in 
his name. It was not easy to 
reach him. 
The University of Tehran 
was in total strike. The 
demonstrations soon turned 
to riots against the decisions 
of the government, something 
the students considered as 
social injustice and unfair. 
Violent clashes had spread 
to the streets surrounding 
the main campus. There was 
a legitimate fear that this 
may soon spread to other 
universities in the capital 
and those in the provinces. 
The Prime Minister, in 
the name of the Shah, had 
ordered the army to interfere 
and do everything needed 
to restore order. A large 

number of people, mainly 
university students, were 
arrested by the police and 
the security agents. The 
campus was surrounded 
during the night and heavily 
armed units of the army 
were deployed. There was 
great fear of violence and 
numerous casualties, even 
a blood bath. The minister 
of Foreign Affairs with the 
help of his close friends in 
the armed forces decided to 
intervene. 
The events of those critical 
hours are still fresh in 
our memories and many 
questions had remained to 
be answered. Mr. Zahedi 
gives us a precise and even 
hour by hours and minute by 
minute description of what 
was going on and how the 
it was finally brought to a 
peaceful end. 

At his initiative and 
with Shah’s approval, 
an emergency meeting 
was called at the Prime 
Minister’s office; Zahedi put 
all the pressure on Hoveyda 
to change his mind. It 
was finally with Zahedi’s 
perseverance and pressure 
that a general agreement 
was reached and Zahedi’s 
suggestions were all 
accepted: the bus fares should 
not increase, the armed 
forces stationed around the 
campus should retreat, all 
persons arrested should be 
released in the following 
hours and that news should 
be communicated at a wide 
scale to people and students:

“The Prime Minister, 
perhaps in the hope that His 
Majesty would not agree 
with the final decisions of 
our meeting, arranged for 
a direct communication line 
with him at St Moritz. The 
loud speaker was on and after 
hearing the communiqué 
and the conclusions that we 

HE Zahedi and Senegal president (1968)

HE.Zahedi with President Richard Nixon

“Villa Dwellers” in 
Unruly Unbreakable 
Cursed International 
Film Festival

Tehran (ISNA) - In its 
14th international pres-
ence, Monir Gheydi’s 
debut feature film “Vil-
la Dwellers” will be 
screened in Poland.

According to the PR de-
partment of Farabi Cine-
ma Foundation, the film is 
scheduled to be screened 
in the upcoming Unruly 
Unbreakable Cursed In-
ternational Film Festival 
(September 24-27,2020, 
Gdynia, Poland).

It is noteworthy to men-
tion that the film has pre-
viously been screened 
in Kerala FF, Dhaka FF, 
Filmmor Women’s Film 
Festival on Wheels, Var-
na FF, Asia Film Festival 
Barcelona (Casa Asia) 
and Bucharest Asian FF.

Moreover, the film has 
also been awarded the 
Best Supporting Actress 
Award at the 58th Asia 
Pacific Film Festival and 
the joint award from the 
Iranian Film Festival in 
Vitre, France. 

Villa Dwellers is Mon-
ir Gheydi’s first feature 
film produced by Saeed 
Malekan in coopera-
tion with Farabi Cinema 
Foundation.
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underlying machinery in 
line with our country’s 
forces and aspirations.

At this point, I would like 
to express my gratitude 
towards the whole 
diplomatic corps serving 
the country at that period. 
Many of them will be 
named in the following 
pages but unfortunately 
it is not possible for me to 
name them all. If they, their 
families and descendants 
are still among us, they 
should be proud of the 
work they did for Iran and 
be thanked for their loyal 
services.

I considered our 
diplomatic corps as part of 
my family and my attitude 
towards them was friendly 
and paternalistic.”

Amongst his close associates 
he mentions Amir Khosrow 
Afshar, Manouchehr Zelli, 
Fereydoun Zandfard, Dr 
Mehdi Vakil, Nasrollah and 
Assadollah Fahimi, Gholam 
Reza Tajbakhsh, Dr Reza 
Fiouzi, Dr Mashayekh 
Faridani, Reza Ghassemi, 
Ahmad Minaï and a host 
of others that may have 
escaped my memory and I 
refer the reader to the text of 
the book. 

Here I would like to refer 
to another subject that may 
not please Mr Zahedi but I 
should say that his attention 
and generous care towards 
his friends and colleagues 
continued all during the 
period after the revolution 
so that anyone in difficulty 
knew that he was by his side. 
He was not only a friend of 
the shiny and happy days. 
It is in his character never 
to turn his back to friends. 
Examples are many. 

Once a dear member of his 
team, a former colleague, 
was suffering from a serious 
illness and the London 
hospitals did not have the 
possibility to look after him. 
Mr. Zahedi asked Sir Edward 
Heath, former British Prime 
Minister and a good friend 
for help which he did not 
deny. He was comforted that 
he could attend to his ailing 
friend to the last day of his 
life. He continues to devote 
attention to the family who 
happen not to be in financial 
difficulty.
 
Another high-ranking 
member of the Foreign 
Ministry had a similar health 
problem in Brussels. After 
he lost his wife, no one knew 
about his whereabouts. 
His family was in Iran and 
he lived by himself. Once 
again it was Mr. Zahedi 
who continued looking for 
the old friend and finally 
found him in a Belgian 
convalescent home for aged 
people. He was in critical 
health condition. The poor 
man could neither remember 
anything nor speak. He was 
in the custody of the Belgian 
legal tutelage. 

Mr Zahedi asked me to go 
and see him every Sunday 
and buy him on his behalf 

something that he liked. I did 
it with pleasure, but he did 
not remember me, only he 
began to get used to me after 
several visits. I was finally 
the first person to inform Mr. 
Zahedi of the death of the 
old man. With the support of 
the legal guardians and the 
prosecutor’s office a suitable 
morning ceremony was 
organised. The huge flower 
wreath from Ambassador 
Zahedi was by the side of the 
coffin attracting all attention. 
My wife, a good friend of 
ours and a distant member of 
the family were the only four 
present at the burial. 
                      

******

The writer of the Memoirs 
describes the diplomatic 
events of the years he was 
at the head of the Ministry 
with a particular precision 
and clarity. The documents 
related to each chapter are 
presented in a separate 
volume, it is a rich and 
highly informative source 
for anyone interested in 
Iranian diplomatic relations 
in those years. He writes: 
 
……. We had to tackle 
several big crises during 
those years. To name a few: 
the question of Bahrein, 
the taking back of the three 

islands in the Persian Gulf 
and the Strait of Hormuz, 
the border tensions with 
Iraq, the big fire accident at 
the Al Aqsa Mosque and its 
consequences, namely the 
active place of Iran to bring 
the leaders of the Arab 
countries to a conference 
table, the frictions with 
Egypt during the presidency 
of Nasser, the Russian 
military intervention in 
Prague and in East Berlin 
etc.

As far as my diplomatic 
education is concerned, I 
can say that it goes back 
to my learnings from my 
father and my grandfather 
Mo’tamen-ol-molk. They 
had taught me to be patient 
in diplomatic matters, 
not yield to passion and 
avoid decisions leading to 
violence. Thus, serenity 
and patience later became 
maxims of my life. The 
Shah himself was also 
in agreement with this 
principal, although, at 
times, he would show less 
patience to achieve the 
desired goal. 
As a result of our policies, 
the relations between Iran 
and the rest of the world 
became closer and even 
critical issues were solved 
peacefully. During that 
period, we did not hear of 
any disputes between the 
Sunnites and the Shi’ites 
in the region. The relations 
between Iran and Egypt 
started to improve, and the 
border crisis with Iraq was 
solved through non- violent 
diplomatic solutions. I 
must add that in the latter 
case, Iran’s economic and 
military strength were 
to play a decisive role in 
establishing a peaceful 
solution.
Our relations with the
socialist countries also
moved  towards 

Barbara streisand visits Persian Room in Iranian Embassy to 
Washington,D.C.
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 The Persian Version of 
Volume Three of the Memoirs 
of Ardeshir Zahedi that 
exclusively deals with the five 
years he was at the head of 
the Ministry of Foreign Affairs 
(1966-1971) was finally 
published in June 2020. On that 
occasion, the following review 
was written by Professor 
Houchang Nahavandi, 
former Chancellor of Tehran 
and Pahlavi universities.  
The English version of the 
book is expected to appear 
in the weeks to come.
Professor Nahavandi’s vivid 
description gives our readers 
a taste of the great book 
that has long been awaited.       
Azadi Monthly Magazine

On 7th. of September 2016, 
volume three of the Memoirs 
of Ardeshir Zahedi was ready 
for publication. It covered the 
period he served as the Iranian 
Minister of Foreign Affairs
(1966-1971) in some 470 
pages of the text and 816 
pages of documents. The 
latter part was compiled 
and edited by Professor 
Parviz Amouzegar. The 
two parts of volume 
three were finally printed 
and distributed by IBEX 
publication in June 2020. 
 Much to the 
disappointment of the 
friends who eagerly 
awaited the publication, 

it was delayed for four 
years. The passage of time 
required a revision and it 
was submitted again on 
the 15th. of April 2018. 
The publisher promised 
that he would finish 
the job in two months. 
The two months lasted 
some two more years but 
finally we saw the printed 
version in June 2020.
Fortunately, this volume 
of the Memoirs comes 
with a massive collection 
of diplomatic documents 
and reviews related to 
the period that in itself 
constitutes a wealthy 
resource for both the 
present generation 
of the academics and 
researchers and their 
posterity. It is   essential, 
even indispensable, to the 
profound understanding

and analysis of the 
Iranian Foreign policy
in this crucial period 
of our history. 
A rapid survey of these 
documents shows that 
Ardeshir Zahedi has 
always approached the 
questions with fairness, 
impartiality and never been 
tempted by self-seeking 
motives. However, when 
it comes to some policies 
and the attitude of some of 
the men of state whether 
domestic or foreign, he 
may become outspoken 
and sharp in his criticism 
and for those who know 
him and his character 
this is not surprising. 
It is not the ambition of 
the writer to play the role 
of a historian and simply 
record the events. His 
aim is to give the reader 
a deep understanding and 
analysis of the Iranian 
Foreign policy, the way he 
saw it, and in this he has 
obviously succeeded. No 
matter what the personal 
judgement of the reader 
about the late Shah or 
Ardeshir Zahedi himself 
might be, the book and 
the attached documents 
are precious records and 
a welcome contribution 
to contemporary history

 of Iran. Ardeshir   Zahedi
has dedicated this 
volume to his colleagues 
at the Ministry of 
Foreign Affairs. With 
magnanimity, he recalls 
and praises the role 
and contributions of 
each and every one 
of his colleagues and 
credits their share in the 
achievements of Iranian 
diplomacy. He writes:
“An important factor 
playing a major role in 
the success of our policies 
was the loyalty and 
devotion of our diplomatic 
corps at different levels 
and positions, whether 
at home or outside 
Iran. I must admit that 
without their competence 
and know-how, our 
achievements would 
not have been the same.

When I was appointed 
Minister of Foreign 
Affairs by the Shah, he 
asked me to bring a new 
spirit to that ministry and 
give an impulse to our 
diplomatic system. This 
meant carrying out big 
changes and reforms. The 
necessary reforms were 
made without much noise 
but in a way to adapt our 
diplomatic corps and the 

A Living Document for History
voLume tHree of tHe memoirs of ArDesHir ZAHeDi

revieweD by Professor HoucHAng nAHAvAnDi

  

3rd vol. Zahedi's memoirs
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