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و شهپر  ازراه می رسد  آبان   باردیگر  چهارم 
مرغان خیال  راه آشیانه می گیردو در امجدیه 
که  آریامهر  ورزشی  مجتمع  و  روزها  آن  ی 
رویدادهایی  دنبال   به   ، بوجودآمد  بعدازآن 
شاهد  رؤیایی   روزگاران  درآن  که  رود  می 

وناظرآن بودیم.
باعصمت  دختران   آبان،  چهارم  درجشن 
زنان   ، رفتند  می  رژه  شاه  ازبرابر  دبیرستانی 
سواربر   ، نظامی  لباس  با  ایرانی   باشرف 
موتورسیکلت  به عملیات ورزشی می پرداختند 
دستان  رستم  سنت    ، باستانی   ورزشکاران   
می  نمایش  به  زمین   ایران  پادشاه  دربرابر  را 
وپسران،  دختران  ومردان،  زنان  و  گذاشتند، 
کهن ساالن و خرد ساالن  در فضای ورزشگاه  

فریاد شادی و سرور  سر می دادند.
یک  شوکت  و  قدرت  نماد   شاه  روزها،  آن 
برای نشان   ، ملت بود. وقتی تاجگذاری کرد 
دیهیم  تاجش،   نبود.  خودش  عظمت  دادن 
افتخار یک ملت بود. اگرچه او تاج را بادست 
خود برسر نهاد اما  درحقیقت آن تاج را برسر 

ملت خودگذاشت.
ایران  سر تعظیم   ودنیا دربرابر ملت  متمدن 
فکر  به  را  جهان  رهبران  آورد...اما  فرود 
انداخت... وعظمت   این شوکت  نابودکردن 

از  افتاد.  شاه را  اتفاق  نباید،  وسرانجام  آنچه 
نیاخاکش که به آن عشق می ورزید، ازملتش 
وروز  شب  رفاهشان   و  سرفرازی  برای  که 

تالش می کرد، جداساختند.
شاه رفت، شادی را نیز باخودبرد، شاه رفت ... 
وعظمت ایران ر ا باخود برد، ، نورآریا رفت 
و  سیاهی بر زندگی ما چیره شد. نیک اندیْش  
پادشاهی رفت و بداندیشی، با نفرِت تنیده در 

جانش ازایران،  برجای او نشست.
میگویند اگر همه چیز بروفق مراد بود دلیلی 
نمی  اما  نبود.  زمان   ضحاک  آمدن  برای 
نمی  دنیا   از  ای  گوشه  درهیچ  که   گویند 
توان سرزمینی یافت که همه چیز بروفق مراد 

مردمانش باشد.
از  داشتیم.  آزادی  گونه  همه   ، شاه  عهد  در 

مخرب.  های  آزادی  تا  سازنده  های  آزادی 
تازه  جهان  آزاد  کشورهای  نماد   آمریکا  اگر 
چندسالی است ازدواج همجنس را با همجنس 
آزاد کرده است در مملکت ما  در عهد شاه این 
آزادی وجودداشت. اگر بسیاری از کشورهای 
جهان تازه به زنان خود آزادی درانتخابات را 
داده اند کشورما ازسال ۱۳۴۲ این آزادی را 

به زنان داد.
بر مسند  را  تازه آمریکا می خواهد  زنی  اگر 
قبل  درایران  بنشاند  جمهوری  رئیس  معاونت 
پادشاهی  مقام  به  ما  زنان  اعراب   آمدن  از 
رسیده بودند. اگر آن روز جیمی کارتر برای 
برقراری دموکراسی درایران  انقالب اسالمی 
را برما  تحمیل کرد باید می دانست که اولین 
در  هخامنشی  زمان  درایران  دموکراسی  
بصورت  هم  هنوز  آن  سند  جهان ظهورکردو 
بریتانیا وجود  درموزه  بزرگ  منشور کوروش 
دارد. اگر کشور جیمی کارتر درسال ۱۷۷۶ ، 
آمریکاشد وبنوان مهد دموکراسی وآزادی را 
کسب کرد،  ایران ما در۲۵۰۰ سال پیش  نخستین 
پادشاهی دموکرات جهان را پایه گذاری کرد. 
ای کاش این سابقة  دوهزاروچندصد ساله را  
کرده  مطالعه  اش  اروپایی  شرکای  و  کارتر 
وازآن آگاهی می داشتند تا بخود اجازه نمی 
جهانی  میراث  که  تاریخی  کشور  این  دادند  
است به دست عده ای بی خرد که از جهان،  
محدوده ای به وسعت یک روستا واز ماترک 
ومیراث، درحد یک حیوان چهارپا یا یک گاو 
شیرده،   چیز بیشتری نمی دانستند ، نمی افتاد.

که اگرقدرتهای غرب عظمت ایران وفرهنگ 
فرهنگ  این  دار  سکان  شناختند  می  را  آن 
نمی  نابود  با قدرت شیطانی خود   را  وتمدن 

کردند. 
وقتی شاه ۶ اصل انقالب را به رفراندوم مردم 
درآن  که  کسانی  شهادت   به  گذاشت  ایران 
پادشاه  های  تالش  شاهد  ازنزدیک  روزگار 
شاه  که  بودند  ودیده  شنیده  بودند   مملکت 
نمی خواست اسم انقالب را بر آن بنهد. او می 
گفت اینها اصول  اولیه ی  اصالحی است که 
بکمک آن باید مملکت را درراستای سازندگی 
واصالح قراردادو هدایت کرد. شاه می گفت  
این  درحالیکه  دارد.  منفی  بار  انقالب   واژة 
دردهای  از  دردی  تواند  می  هریک  اصول 
درهرطبقه  را  ومردم  کند  درمان  را   جامعه 
آشنا  بهتر  زندگی  با  هستند   که  ای  دسته  و 
مثبت دارند.   بار  اینها اصولی هستند که  کند. 
اصول  اینها  که  کردند  قانع  اورا  سرانجام  اما 
تعدیل  را  انقالب  واژه  شاه  و   . است  انقالبی 

کرد و آنرا انقالب سفید نامید. 
اصول   با  آگاهانه  بسیاری  زمان  درآن  شاید 
ایران سازش مخالفت کردند.اما وقتی انقالب 

خونین جای انقالب سفید را گرفت بسیاری از 
مخالفان آن زماِن شاه،  تأیید کردند که هریک 
ازآن اصول ششگانه،   ایران سازبودند اما آنها 
کارخود  از  کردندواکنون  مخالفت  آن  با 

پشیمانند.
چه سود ازاین پشیمانی، که  درحکم نوشداروی 
پس ازمرگ سهراب است و هنوز پس از چهل 
این  تا  است  نکرده  ظهور  تهمتنی  ودوسال  
دیوان سفید وسیاه را که با دستار سیاه وسفید 

شان  به عربده کشی مشغولند ازپای درآورد.
می  تنگ  آبان  چهارم  های  جشن  برای  دلم 
دانش  عنوان  به  که  روزهایی  برای  شود. 
تا  شدم  می  برطبل  کوبیدن  دار  عهده  آموز 
رژه  شاه  تمثال  دربرابر  بتوانند  همکالسانم 
کردم  می  آرزو  که  روزهایی  برای  بروند. 
بروم  رژه  شاه  استوار  و  بلند  قامت  دربرابر  
آرزویم  سرانجام  اگرچه  شوم.  می  دلتنگ 
شد  برآورده  شاه  دربرابر  رفتن  رژه  برای 
فرماندهی  در  یکبار   حداقل  هرسال  و 
قوا  کل  فرماندة  دربرابر  هوائی   آموزشهای 
بعدا  که  وپسر   دختر  هنرجویان  درپیشاپیش  
همافر  ویا کادر فنی نیروی هوائی  می شدند  
رژه میرفتیم ، اما رسیدن  دوباره به آن روزها 
آرزوئی محال است. ازروز بازگشائی مدارس 
برگزاری  برای  کردن  تمرین  آبان   سوم  تا 
درروز  شاه   تولد  بمناسبت  آبرومند  جشنی 

چهارم آبان  آرزویی دست نیافتنی است.
داشتیم   شاه  درزمان  که  هایی  ازنعمت  خیلی 
شاید به دلیل کفران نعمت ، از کف داده ایم. 
وحتی در خیال خود نیز قادربه اندیشیدن به 

آنها نیستیم.

تاج تو چون برسرتوآرمید
حشمت تو شوکت مارا خرید

فـکر وطن بود همه فکرتو
هیچ نشد فـکرتو  بد  یا پلید

کوروش ما  بودی و منجی ما
دین بگرفت ازتو پناه وامید

لیک چو »دین دار« سپهدارشد
مرغ امید از سرما پرکشـید

فقر به کاشانه ی ماراه یافت
زهر بکامست بجای     نبید

مجمع یاران شه ما خوشست
تا که دگربار توان  شاه    دید

بین من وماست اگر اتفاق
دشمن غدار توان       بردرید

چارم  آبان شد  و میالد  شاه 
برهمگان  شاد  چنین روز عید

مرتضی پاریزی

یادداشت
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دو دوتا چهارتا

به  را  من  فکر  موضوع  این  اخیراً 
خود مشغول داشته است  که ازشما 
دارید  اطالعی  اگر  کنم  می  تقاضا 

مرا روشن کنید.
زمانی  درست  کورونا  ویروس   -۱
خودرا  تالش  همه  دموکراتها  که 
برای برکناری ترامپ انجام دادند 

وشکست خوردند  ظهورکرد.  
که  بود  ازاین  صحبت  جا  ۲-همه 
این  دربرابر  کودکان  و  جوانان 
ویروس  مقاومند اما به محض اینکه 
ترامپ گفت باید مدرسه ها بازشود 
به  مبتال  جوانان  و  کودکان  تعداد 

کوید ۱۹ افزایش پیدا کرد.
۳- هیچیک از اشرارکه در غارت و 
ناامن کردن شهرها شرکت داشتند 
متهم  را  ترامپ  اما  نشدند  بیمار 
انتخاباتی  مبارزات  با  که  کردند 
را  مبتالیان  تعداد  خود   جنجالی 

افزایش داده.
۴- بعدازآنکه  ترامپ نامزد جدید 
دیوان عالی را معرفی کرد خود او 
باید  و همة اعضای  کمیته ای که 
به  تأیید کنند   را  قاضی  صالحیت 

کوید ۱۹ دچارشدند. اهلل اکبر!
۵-  تا کنون تعدادی از نمایندگان 
جمهوریخواه کنگره کوید۱۹ گرفته 
دموکراتها   بیمارشدن  از  اما  اند 

خبری نیست.
آیا من  خیلی بد بین هستم یا احتمااًل  
باکانگسترهای تردستی روبروهستیم 
رئیس  یک   جدید  سبک  به  که 
جمهوررا ترور می کنند نه با شلیک 

گلوله.
لطفا پاسخ مرا بدهید ومرا از اشتباه 

)اگر دراشتباهم( بیرون آورید.
ارادتمند :  یکی از خوانندگان شما

دوست عزیز اگر من از پشت پردة 
سیاست باخبر بودم که اآلن میلیاردر 
بودم. پاسخ شما این است که بعضی 

اند  کرده  عنوان  هم  ازدموکراتها 
و  است  سالم  ترامپ  پرزیدنت  که 
مناظره  از  خواهد  می  بهانه  بااین 
منهم  بااینهمه  برود.ولی  دوم طفره 
فقط  چرا  که  دارم  را  سئوال  این 
جمهوریخواهان  به کووید۱۹ دچار 

می شوند؟ 

مسافرت در داخل آمریکا

با درود ماهنوز نفهمیدیم  این آمریکا 
که   تبلیغی  و  سروصدا  اینهمه  با 
درمورد قدرت و  هوش و مدیریت 
خود  براه انداخته هنوز نمی تواند 
یک برنامة جامع و یکنواخت برای 
مردمش دراین دورة کورونائی تهیه 
کند؟ برای مثال بنده میخواهم از 
کالیفرنیا به یک استان دیگر مسافرت 
کنم اما نمیدانم آیا درآن ایالت باید 
۱۴ روز در قرنطینه بمانم  یاخیر؟  شما 

می دانید اوضاع از چه قراراست؟
بااحترام  هوشنگ از کالیفرنیا

با سالم خدمت شما ، هر ایالتی برای 
مثال  برای  دارد.   قانونی  خودش 
از  درایالت ما- ماساجوست-  اگر 
ایالتهایی که شیوع کورونا درآنجا 
این  وارد  باشدوبخواهند  بسیار کم 
از  اگر  اما  آزادند.  شوند   ایالت 
درآنجا  ومیر  مرگ  که  ایالتهایی 
باید ۱۴  بیایند  زیاد است بخواهند 
روز درقرنطینه  بمانند.از بقیه ایالتها 
راه،   بهترین  البته  ندارم.  اطالعی 
اینترنتی  سایت  با  گرفتن  تماس 
ایالت مبدأ و ایالت مقصد  است که 

شمارا آگاه خواهد کرد. 

چاپ مطلب

درسالهای اول، خوانندگان خودرا 
برای مجله  تشویق می کردید که 
دادید  می  قول  و  بنویسند  مطلب 
که آنهارا چاپ خواهید کرد. بنده 

برای  مطلب  یک  پیش  ماه  دوسه 
شما فرستادم اما هنوز چاپ نکردید.  
همة قول های شما اینجوری است؟
م-ج  غرب آمریکا

خود  پیمان  برسر  ماهنوزهم  
 ۴ مدتهاست  باآنکه  اما  هستیم. 
افزوده  مجله  برصفحات  صفحه 
جا  کمبود  دچار  هنوزهم  اما  ایم 
هستیم. مطالب دنباله دار باید ادامه 
پیداکنند .مطالبی که جنبة فوریت 
دارند باید چاپ شود. وما به نوبت 
همة آنهارا چاپ خواهیم کرد. هم 
اکنون صدها مطلب درانتظار چاپ 
چاپ  آنها  همه  مسلماً  اند.  مانده 
که  مطالبی  از  بعضی  خواهندشد. 
حدود  شود  می  چاپ  اکنون  هم 
۹تا۱۰ ماه پیش دریافت کرده ایم. 
درهرحال مطمئن باشید که مطلب 
ما   و  خواهدشد  چاپ  هم  شما 

قولمان قول است.

آقای شریفی را پیدا کردید؟

از خوانندگان خود  پیش   چندی 
از  خبری  اگر  خواستید  درفرانسه 
مطلع  شمارا  دارند  شریفی  جناب 

کنند. آیا خبری بدست آوردید؟
ازصمیم قلب آرزو می کنم ایشان را 
پیداکنید و دوباره مطالب تحقیقی 
و تاریخی ایشان را چاپ کنید .من 
شخصاً از مطالب ایشان که چاپ می 

کردید بسیار آموختم.
با سپاس - محمد  کار آموز -کالیفرنیا

فرانسه هم  متأسفانه دوستان ساکن 
گویا ازایشان اطالعی ندارند چون 
یک باره آدرس منزلشان عوض شد 
و تلفنشان هم قطع شد درنتیجه هیچ 
دسترسی به ایشان نداریم. آخرین 
بار که باایشان تلفنی صحبت کردم 
زمان   ودرآن  بود  گذشته  سال 
خوب  زیاد  حالشان  متأسفانه  هم 
بسیار  توجهتان  از  نبود.درهرحال 

سپاسگزارم.
هم  پاریس  ساکن  دوستان  از 
دارند  مبذول  توجهی  استدعادارم 
و اگر خبری از جناب رحیم شریفی 
به آدرس  را  آن  آوردند  به دست 

ایمیل مجله برای ما ارسال دارند .

مطلب سفربه درون

حاصل  که  درون  سفربه  مطلب 
بهروزی  کیخسرو  جناب  گفتگوی 
بسیار  است   فرازمند  استاد  با 
که  حال  وگیراست.درعین  جالب 
نویسنده  یک   خاطرات  بازنویسی 
مقام رژیم گذشته است   و صاحب 
بسیارهم آموزنده است. و باخواندن 
آن نه تنها ماللی بوجود نمی آید که 
سرخوشی و لذتی دوست داشتنی به 
خواننده دست می دهد. درضمن 
بین  هم  ای  مقایسه  ناخواه   خواه 
امروز  اوضاع  و  گذشته   روزگار 
است.  جالب  گیردکه  می  صورت 
من که آرزو می کنم حاال حاالها 

تمام نشود.
مرضیه-ن   کالیفرنیا  
از محبت شما خوانندة عزیز ممنون

حق اشتراک یکسال مجله آزادی 
شرح  به  مختلف  کشورهای  برای  

زیراست:
آمریکا                                 ۵0    دالر
کانادا          ۱00 دالر
اروپا          ۱۵0 دالر
خاورمیانه         ۱60 دالر
استرالیا         ۱80 دالر

پست  با  مشترکین  برای  نشریه    
سریع ارسال می شود.

حق اشتراک برای یکسال پیشاپیش 
و  حمایت   از  شود  می  دریافت 

همراهیتان سپاسگزاریم.

 وسپاسگزاریم. و به همکارمان جناب 
بهروزی هم دست مریزاد می گوئیم
و می دانیم پیاده کردن این مطالب 
از نوار  چقدر وقت گیرو پر زحمت 

است . 

خالفت عثمانی

ای  نقشه  چه  اردوغان   آقای  این 
درسردارد؟ آیا می خواهد خالفت 
عثمانی را در جهان احیا کند؟ فکر 
نمی کند که دورة خالفتها گذشته 
است؟ در چند جبهه مشغول پیاده 
را  ترکیه  اقتصاد  و  نیروست  کردن 
که پس از مدتها  به برکت وجود 
یافته  بهبود  درایران،   آخوندها  
بود و ترکها یک شبه به نان ونوایی 
بردو  می  قهقرا  به  بودند   رسیده 
ترکیه  مردم  که  روزهاست  همین 
هم مانند ایرانی ها  به زیر خط فقر 
نزول اجالل فرمایند. آیا واقعا دنیای 
امروز ما اینقدر بلبشوست؟ هیچکس 
نیست که گوش این آقارا بکشد و 
سر جایش بنشاند؟ واقعا سازمان ملل 
با این بودجه ی عظیمی که دارد  

بهترنیست تعطیل شود؟
امیر شیدائی -  اروپا

آقای  باشید  درخبرها خوانده  اگر 
اردوغان  به  هشداری  یک  مکرون 
داده است. اما همانطورکه فرمودید  
است  ریخته  بهم  بسیار  ما  دنیای 

وواقعا   سازمان ملل متحد  سالهاست 
بصورت سازمان دَوِل متحد درآمده 
است. و هیچ تأثیری بر  مستبدان و  

زورگویان مدرن ندارد.

بی طرفی 

آقای  درسوک  ای  مقاله  بادرج 
نصرت اهلل نوح  به بی طرفی شما  
چپ  از  نوح  آقای  آوردم.  ایمان 
های دوآتشه بودند که  بار اینهمه 
بدبختی وپریشانی مردم ما  بردوش 
از  نیکی  به  شما  اما  است.  ایشان 
روزها  همین  یادکردید.  ایشان 
شاهدیم که برخی از مخالفان آقای 
ترامپ علناً آرزوی مرگ ایشان را 
دربخشیدن  ها  ایرانی  ما  دارنداما 
دشمنان خودمان ید طوالئی داریم. 

درهرحال کارتان عالی است. 
ع.ا-مقامی  شرق آمریکا

باألخره ما نفهمیدیم این ویژگی ملت 
ایران که دشمنانش را می بخشد کار 
نوشته  مابارها  نه.   یا  است  خوبی 
دموکرات  ایران  خواهان  اگر  ایم 
ایرانی  اگر  ماهم   دشمنان  هستیم 
دارند.  جائی  کشور  هستنددرآن 
وابستگان  از  بسیاری  گذشته  ازاین 
به گروه های چپ  خدمات زیادی 
به فرهنگ وادب کشور ما کرده اند. 
آقای نوح وقتی به زادگاهش سمنان 
اینهمه عشق دارد یعنی به ایران  دل 

اوهم  آثار  اینکه  ضمن  است.  بسته 
هیچیک برضد ایران نیست. شماهم 
ما که همه  دسته هموطنان  از آن 
چیزرا سفید یاسیاه می بینند نباشید. 
ایران خدمت می کند  به  هرکس 
مورد ستایش است وبه عقیده سیاسی 
او نباید  توجه کنیم. این عقیدة بنده 
است.  چه بسا شاهدوستانی بوده اند 
خیانت  مملکت  و  شاه  به خود  که 
کرده اندکه باید به آنها صدها لعن 

ونفرین کرد.

یک تذکر 

گاهی بعضی از دوستان به ما اطالع 
دستشان  به  مجله  که  دهند  می 
نرسیده است.  بعضی از آنها ساکن 
هم  تعدادی  و  هستند  تکزاس 
ساکن کالیفرنیا.  بعداز مدتی خود 
که  کنند  می  تعریف  ما  برای  آنها 
درمجموعه ای که زندگی می کنند 
تعدادی ایرانی دیگرهم هستند که 
بیشتراوقات مجله آنهارا  برای خود بر 
می دارند. حتی یکی از خوانندگان 
ما ازتکزاس با پرداخت پول پست  
حق  بیشتراز  دالر   ۲۵ حدود  یعنی 
اشتراک  ازما می خواهند تا مجله 
مشخص  که  پاکتی   در  را  ایشان 
برایشان  نباشد محتوی آن چیست 
هموطن  گزند  از  تا  داریم  ارسال 

درامان بماند.  

با کمال تأسف باید گفت این کار 
که بعضی ازهموطنان ما در مجموعه 
و  دهند  می  انجام  مسکونی  های  
دارند  برمی  را  هموطنشان  مجلة 
بدترین  از   . است  دزدی  نوعی 
نوع دزدی نیز بشمار می رود. هم 
به گیرنده مجله  ضرر میزنند چون 
بموقع  را  مجله  ازاینکه  هرحال  به 
شود  می  عصبانی  نکرده  دریافت 
وهم به ما ضرر می زند چون باید 
را  مجله  تر  گران  پست  با  دوباره 
برای مشترک بفرستیم.)هزینة پست  
باتخفیف  برای هرمجله حدود ۷۵ 
سنت است درحالیکه وقتی بخواهیم 
تک شماره را برای مشترک بفرستیم 
می  سنت  بیست  دودالرو  حدود 

شود.(
بنابراین از دوستان هموطن استدعا 
می کنیم  این کار زشت را  انجام 
با پرداخت فقط ۵۰ دالر  ندهند و 
و   شوند  مشترک  را  مجله  درسال 
آن  مطالعة  به  آسوده  وجدانی  با 
بجای  بار  این  که  شوند.  مشغول 
دوضرر دو سود عاید می شود اول 
اینکه خواننده وجدان آسوده ای 
خواهد داشت ودوم اینکه ما برتعداد 
مشترکینمان افزوده می شود وبرای 
بیشتری حواهیم  ماندگاری قدرت 

گرفت.
ازگزند کرونا درامان باشید .
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انتخابات آمریکا

برگزاری  روز  امسال  نوامبر  سوم 
اکنون   آمریکاست.ازهم  انتخابات 
را  بایدن  آمریکا  های  رسانه  همه 
پیشتاز انتخابات می دانند اما آنچه 
در واقعیت می گذرد نشان دهندة  
آینده  انتخابات  ترامپ در  موفقیت 
است. ترامپ این آمار هارا که نشان 
بایدن دارد مردود می  از پیشتازی 
کارشناسان  از  بسیاری   . شمارد 
پیش  را  ترامپ  موفقیت  که  نیز 
آمارهایی  انتشار  از  کنند  بینی می 
بایدن  از  ترامپ  که نشان می دهد 
زیرا   کنند  نعجب می  تراست  عقب 
قابل  بسیار  ترامپ در حد  عملکرد 
است  هرروزی  و  گسترده  قبولی 
عملکردی  اصوال  بایدن  درحالیکه 
بایدن  ها  ماایرانی  بقول  ندارد. 
غلطی  تا  نویسد  نمی  ای  دیکته 

داشته باشد.
بسیاری از طرفداران ترامپ بخاطر 
اظهار  او  درمورد  خود  امنیت 
آمریکا  کنند.مردم  نمی  نظری 
هستند  خیابانها  در  ناامنی  شاهد 
دموکراتهای  را  آن  مسببین    که 
پیروزی  احتمال  دانند.  می  چپگرا 
بعقیدة  نوامبر  درانتخابات  ترامپ 
طرف   بی  مفسرین  و  او  طرفداران 
است.   ۲۰۱۶ سال  بسیارباالتراز 
یکی از دالیل پیروزی مجدد ترامپ 
انتخاب یک زن بعنوان معاون رئیس 
است.  دموکرات  حزب  از  جمهوری 
کلینتون  گویند  می  کارشناسان 
و  برخورداربود  خوبی  ازقدرت  که  
از  بیش  او  اجرائی  کارهای  سابقة 
مردم  قبول  مورد  بود  »هریس«  
قرار نگرفت. بهمین دلیل استدالل 
هنوز  ها  آمریکائی  که  شود  می 
نمی توانند زنی را در مقام ریاست 
احتمال  چون  و  ببینند  جمهوری 
پیروزی  درصورت  بایدن  حکومت 
بیش از یکی دو سال نخواهد بود- 
به دلیل آلزایمر- و الجرم باید جای 
خودرا به معاونش بسپارد لذا شانس 

پیروزی اورا درانتخابات کم خواهد 
بهبود  برای  ترامپ  ازطرفی  کرد. 
بهتری  های  طرح  آمریکا  اقتصاد 
دارد که قبل از شیوع کورونا نتیجه 
خوبی داده بود ومی تواند دوباره به 

اقتصاد  شکوفا کمک کند.
بنفع  ترامپ  هرچه  حال   بااین 
و  کند  کار  آمریکا  ملت  و  آمریکا 
قرارگیرد   مردم  بیشتر  عالقه  مورد 
به  ای  عالقه  هیچ  اروپا   رهبران 
ندارند.وازهم  او  مجدد  انتخاب 
پیروزی  تا  کنند  می  تالش  اکنون 

بایدن را تضمین کنند. 
بیماری  به  بایدن  شود  می  گفته 
های  درنطق  و  دچارشده  آلزایمر 
این  نیز  خود  انتخاباتی  کوتاه 

موضوع را بارها نشان داده است.
سالمتی   درمورد   ۲۰۱۶ درسال 
جسمی وروحی ترامپ سروصداهای 
براه  دموکراتها  توسط  زیادی 
درمورد  امسال  شداما  انداخته 
بیماری بایدن که  کامال  قابل اثبات 
است هیچ حرفی ازسوی دموکراتها 

بمیان نمی آید.
پایان  از  پس  ترامپ  پرزیدنت   
سخنرانی اش در کارزار انتخاباتی در 
اعضای  از  از مرگ  یکی  مینه سوتا 
گینزبرگ،  آمریکا خانم  عالی  دیوان 
تأسف  ابراز  بالفاصله   شدو  بااطالع 

کرد و گفت : 
خوب  بسیار  گینزبرگ    خانم 
ای  برجسته  زن   و  کرد  زندگی 
بیان  هر  بجای  بایدن  ازاو  بود.پس 
جانشین  انتخاب  درمورد  دیگری 
خانم    گینزبرگ ازروی نوشته ای 
و  کرد  صحبت  داشت  دردست  که 
گفت مردم باید اول رئیس جمهوررا 
انتخاب کنند و بعد رئیس جمهوری 
و  انتخاب  را  عالی  دیوان  قاضی 
برای تأییدش به سنا  ارسال دارد.
آگاهان  مطرح کردن این  موضوع 
خانم  مرگ   از  پس  یکساعت  را 
نابهنگام  و  نابجا  بسیار  گینزبرگ   
ترامپ  که  درصورتی  کردند.  تلقی 
جانشین  انتخابات   از  قبل  بتواند 
سنا  تصویب  به  را  کینزبرگ  خانم 

برای  مؤثری  برندة  برگ  برساند  
پیروزی درانتخابات  خواهد داشت 
دموکراتها   رسد  می  بنظر  بعید  و 
را  کاری  چنین  اجازة  هرقیمتی  به 
پیروزی  درصورت  بدهند.  سنا  به 
درهرحال  درانتخابات   ترامپ 
او  جانشین قاضی گینزبرگ توسط 
انتخاب وبه سنا معرفی خواهدشد. 
اعضای  ترکیب  دراینصورت 
بنفع   ۴ به   ۵ آمریکا  عالی   دیوان 
جمهوریخواهان خواهد بود. ) تعداد 
که  نفراست   ۹ عالی  دیوان  اعضای 
خدمتشان  مدت  انتخاب   از  پس 

مادام العمر است.(
از   دیگر  یکی  هم  کورونا  واکسن  
موارد جنجالی است که به انتخابات 
آمریکا گره خورده است. دموکرات 
تأیید  درصورت  که  دانند  می  ها 
موادغذائی  ادارة  توسط  واکسن 
وداروئی آمریکا  ترامپ در موقعیت 
بسیار بهتری از نظر رأی دهندگان  
دلیل   بهمین  گرفت.  قرارخواهد 
واکسن   تصویب  به   چندانی  میل 
می  ترامپ  برعکس،  ندارندو 
انتخابات   از  پیش  را  آن  تا  کوشد 

دردسترس مردم قراردهد.
ای  آشفته  بازار  این  درهرحال  
آمریکا  انتخابات  تا  وجوددارد  که 
روز  و  رود  می  پیش  منوال  بهمین 
دو  از  هریک  اگر  انتخابات   بعداز 
یکدیگر  از  زیادی  فاصله  با  نامزد 
خواهد  آرام  اوضاع  شوند   انتخاب 
ها  آشفتگی  برشدت  گرنه  و  شد 
و  صبرکرد  باید  شود.  می  افزوده 

نتیجه را دید.

نظم وقانون

یکی از شعارهای ترامپ در مبارزات 
و  نظم  برقراری  اش   انتخاباتی 
قصدهای  سوء  از  پس  است.  قانون 
درشهرهای  پلیس  به  که  متعددی 
وزارت  اینک  آمریکاشد  مختلف 
بار-  ویلیام   - آمریکا   دادگستری 
ایالت  درچند  نفررا  صدها  میگوید 
آشوب زده دستگیر کرده و بزودی 
جرم  به  و  محاکمه  دردادگاه  آنهارا 
به  ناامنی   ایجاد  و  دزدی  و  قتل 
شنیده  رساند.  خواهد  مجازات 
از  بعضی  احتماال   که  شود  می 
شهرداران دموکرات که   شهرهای 
ناامنی  و  خودرا  دستخوش آشوب 
کرده اند نیز  محاکمه خواهند شد.

ایالت  شهرهای  از  یکی  شهردار 
سه  از  بیش  شهرش  که  اورگون 
ماه دچار آشوب بود اجازه نمی داد 
و  شهربرود  آن  به  فدرال  پلیس  تا 

آشوب را فرو نشاند.

 همدردی رهبر چین با ترامپ

تلویزیون دولتی چین گزارش داد ،
جمهور  رئیس   ، پینگ  جین  شی   
چین روز شنبه سوم اکتبر با دانلد 
ایاالت  جمهور  رئیس   ، ترامپ 
اول  بانوی   ، ترامپ  و مالنیا  متحده 
آمریکا ، پیام همدردی ارسال کرد.

این پیام گفت: »من  رهبر چین در 
و  با شما   ، لیوان  پنگ   ، و همسرم 
کنیم  می  ابراز همدردی  همسرتان 
می  بهبودی  آرزوی  شما  برای  و 

کنیم.«
میان  در  آمریکا  و  چین  روابط 
اختالفات بر سر تجارت ، فناوری ، 
امنیت ، کنترل شدید پکن بر هنگ 
پایین  به   ، دیگر  مسائل  و  کنگ 
ترین حد در دهه های اخیر رسیده 

است.
که  جایی  بعنوان   ، را  چین  ترامپ 
شیوع ویروس کرونا در ماه دسامبر 

ازآنجاآغاز شد ، مقصرمی داند

حزب اهلل واخوان المسلمین

عضو  گولیه  ناتالی  العربیه: 
شنبه  فرانسه  سنای  مجلس 
العربیه  با  مصاحبه  در  اکتبر   ۴
تاکید کرد که نباید تمایزی بین 
المسلمین  اخوان  و  اهلل  حزب 

قائل شد.
کذاشتن  تفاوت  که  افزود  وی 
میان دو جناح نظامی و سیاسی 

حزب اهلل، واقع بینانه نیست.
این سناتور فرانسوی در صفحه 
که  کرد  اعالم  خود  فیسبوک 
در صدد ارائه نامه ای به پارلمان 
امانوئل  از  درخواست  برای 
ماکرون رئیس جمهوری فرانسه 
حزب  کردن  قلمدادن  مورد  در 
اهلل لبنان در هر دو شاخه نظامی 
و سیاسی آن به عنوان سازمانی 

تروریستی است.
به  گولیه  سرگشاده  نامه  در 
که  فرانسه  جمهوری  رئیس 
صفحه  در  اکتبر   ۲ جمعه 
آمده  یافت  انتشار  او  فیسبوک 
حال  در  گام  مهمترین  که  است 
گرایی  افراط  با  مبارزه  حاضر، 
اصل  با  مطابق  تصمیم گیری  و 
مساوات و قانون مداری است و به 

همین دلیل زمان بازداشتن گروه 
یا  مستقیم  که  فرارسیده  هایی 
منابع  تمامی  بر  مستقیم  غیر 

دست اندازی می کنند.
وی افزود که پارلمان به سادگی 
می تواند با درخواست او موافقت 
تمامی  وجود  با  زیرا  کند 
برای  که  خیریه ای  کمک های 
فرانسه  خاک  در  گروه ها  این 
مجالی  دیگر  شد،  جمع آوری 
قبال  در  گذشت  و  تسامح  برای 

آنها وجود ندارد.
رسیده  آن  زمان  گولیه  گفته  به 
خود  همسایه  به  فرانسه  که 
تفاوت  از  و  پیوسته  آلمان 
گذاشتن میان دو بخش سیاسی 
و نظامی حزب اهلل دست کشیده 
تروریستی  سازمانی  را  آن  و 

قلمداد کند.
    

تعطیلی یک هفته ای

 - امنیتی  معاون  آلمان:  صدای 
انتظامی استانداری تهران اعالم 
کرد که محدودیت هایی که برای 
مقابله با شیوع ویروس کرونا در 
نهم مهرماه تصویب شده  تاریح 
و  اجرایی  دستگاه های  به  بود 
غیردولتی  عمومی  نهادهای 
این  است.  شده  ابالغ  دیگر  بار 
 ۱۸ تا   ۱۲ تاریخ  از  محدودیت ها 

مهرماه ادامه خواهد داشت.
که  است  آمده  ابالغیه  این  در 
مدارس  مدارس،  »دانشگاه ها، 
علمیه،  حوزه های  شبانه روزی، 
حرفه  ی،  و  فنی  آموزشگاه های 
زبان سراها و سایر آموزشگاه ها و 
مصلی ها،  و  مساجد  کتابخانه ها، 
مشابه،  مراکز  و  تئاتر  سینما، 
تاالرهای  موزه ها،  باغ  و  موزه 
و  زنانه  آرایشگاه های  پذیرایی، 
یک  این  در  زیبایی  سالن های 

هفته تعطیل خواهند بود.«
مذهبی،  مراسم  برگزاری 
اجتماعی، فرهنگی و ورزشی نیز 
در این مدت ممنوع خواهد بود.

رسانه های ایران اعالم کردند که 
وضعیت بهداشتی درتهران فوق 

قرمز است.

رویکردآمریکا دربرابرایران

خارجه  وزیر  آمریکا:  صدای 
که  می گوید  متحده  ایاالت 
رویکرد واشنگنن در برابر تهران 
است  بوده  موفقیت آمیز  تاکنون 
موفقیت آمیز  هم  آینده  در  و 
خواهد  فرا  روزی  و  بود،  خواهد 
بار  ایران  در  حکومت  که  رسید 
خواهد  احترام  مردم  به  دیگر 

گذاشت.
خارجه  وزارت  بیانیه  براساس 
روز  پمپئو  مایک  آمریکا، 
در  اکتبر  اول  پنجشنبه 
مصاحبه ای در ایتالیا و در پاسخ 
به پرسشی درباره دستاوردهای 
دولت  حداکثری  فشار  کارزار 
ایران،  رژیم  بر  ترامپ  پرزیدنت 
تروریستی  »کارزار  گفت:  
خود  ایران  اسالمی  جمهوری 
در سراسر جهان همچنان ادامه 
همچنین[  ایران  ]رژیم  دارد. 
خود  قبلی  تالش های  همه  به 
ادامه  هسته ای اش  برنامه  در 

می دهد.«
توافق های  به   اشاره  با  وی 
متحده  امارات  و  بحرین  اخیر 
با  عربی برای عادی سازی روابط 
چند  همین  »تا  گفت:  اسرائیل 
می گفتند:  خبرنگاران  پیش  ماه 
زمینه  در  پیشرفتی  هیچ  شما 
عادی سازی روابط با اسرائیل هم 

نداشتید.« 
ادامه  در  آمریکا  خارجه  وزیر 
خاطرنشان کرد که درست است 
هنوز  ایران  اسالمی  جمهوری 
ادامه  جهان  در  ترور  کمپین  به 
زمان  در  چیز  همه  اما  می دهد، 
خواهد  اتفاق  مناسب  شرایط  و 

افتاد.

کرد:  خاطرنشان  پمپئو  مایک 
آمیز  موفقیت  ما  »تالش های 
خواهند  آمیز  موفقیت  بوده اند، 
روزی  دارم  اطمینان  من  و  بود، 
در  رژیم  ماهیت  که  آمد  خواهد 
ایران  مردم  به  دیگر  بار  ]ایران[ 

احترام خواهد گذاشت.«

مستخدم برندة  انتخابات شد

یک زن مستخدم روسی که دفتر 
روستای  در  را  محلی  شورای 
شرق  شمال  در  »پووالیخینو« 
مسکو تمیز می کرد، در انتخابات 
را  رئیسش  و  خود  رقیب  محلی 

شکست داد.
روشیان  دی  خبری  سایت 
 )the russian times( تایمز 
که  اودگادسکایا  مارینا  نوشت، 
را  جارو  بزودی  است،  ساله   3۵
میزی  پشت  و  می گذارد  کنار 
می نشیند که چهار سال تمیزش 

می کرده است.  
گذشته  ماه  محلی  انتخابات  در 
برای  رقیبی  چون  روسیه، 
حزب  نماینده  لوکتف،  نیکوالی 
در  پوتین،  والدیمیر  طرفدار 
لوکتف  بود،  نشده  پیدا  روستا 
می خواهد  دفتر  نظافت چی  از 
که نامزد شود تا شرایط برگزاری 
نامزد  دو  دست کم  با  انتخابات 

فراهم شود.  
که  نداشت  انتظار  لوکتف  اما 
را  او  بیاورد و  او رای  نظافت چی 

شکست دهد.   
 

                             دردنیای سیاست چه می گذرد
      

دردنیای سیاست چه می گذرد
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مدرسه برای من با زنگ مدرسه آغازشد. 
درورودی  ی  ها  پله  درپای  مردی 
چکشی را برتکه آهنی دراز آویخته به 
طناب و تیرکی ، می کوفت. فراش 
مدرسه زنگ می زد  دستم از دست 
پدر رهاشد و دستی تشویق آمیز  به 
مدرسه  صحن  به  نگاهی  زد.  پشتم 
کردم وبا نگرانی به فوج بچه ها که به 
صف می ایستادند  پیوستم. لختی بعد  
به کالس درس رفتیم وپس از آن لحظه 

دوران مدرسه شروع شد.
فراش مدرسه اتاقکی داشت که در آن  
هرزنگ تفریح نان پادرازی ونان چای، 
نان شیرینی و آب نبات  وانجیروگردو  
وکشمش می فروخت. همو برای معلم 
ها چای می برد. چه غوغائی می شد  
پشت آن یک وجب اتاق، خیلی از 
بچه ها  خوراکی خودرا  از خانه توی 
جیب نهاده  وبه مدرسه می آوردند. 
فراش مدرسه ازاین کار خوشش نمی 
آمد  ودنبال بهانه می گشت تا ایراد 
بگیرد، که مثالً چرا پوست تخمه را 
فالن جا ریختند. اما به شاگردانی که 
مشتری اش بودند  غیر مستقیم  عزت 
از دانش  بسیاری  احترام می کرد.  و 
آموزان  نه توان  خریدن داشتند ونه 
بضاعت خور اکی آوردن از خانه، به 
همین دلیل مشتاقانه  به دیگران نگاه 
می کردند  وگاهی صمیمانه  از آنها 
که خوراکی داشتند طلب می کردند  
»بدینیم«  عامیانة  درکلمة  وتقاضا 
یعنی بدهید به بینیم خالصه می شد. 
استفاده از فعل جمع یعنی به صیغه 
جمع حرف زدن  وبه جای من گفتن  
بود.  ها  ای  بچه مدرسه  عادت ورسم 
مثال می گفتند :» آقا ما بگیم؟« ، » 
آقا ما نبودیم«، » آقا مریض بودیم« 
واین کلمةد آقا  مخفف آقا معلم بود. و 
بین ما  گفتن  آقا معلم کراهت داشت. 
یعنی درذهن چیزی از تحقیر  با خود 
می آورد. درحالی که  آقا معنای رئیس 

وسرور  وارباب و صاحب راباخود  می 
کشاندوارضاکننده تر بود. ما درتلفظ 
کلمة آقا  خطاب به معلممان  حرف 
قاف را  می انداختیم  وآآ صدا می 
کردیم. نوعی اَ+ا،  شاید امروز  این رسم 
نباشد ولی برای ما گفتن  آقاظریف 
حالت  کشیده  آنهم   ، آ  بودوگفتن 
تلطیف شدة آن بود. گوئی  حنجرة ما 
درآن سن وسال  میانه ای باقاف نداشت

ملک مدرسة ما اجاره ای بود. سه سال 
هرسال  اما  بودم،  مدرسه  دراین  تمام 
جای مدرسه عوض می شد وما ازاین 
خانه به خانه دیگر  کشانده می شدیم.

خانه ها دورونزدیک محله مان بودند. 
وتشریفات  کار  مناسب   هیچکدام 
مدرسه نبودند.حیاط ها تنگ  و ترش 
ولی پراز باغچه وحوض، جابرای صف 
بچه ها نبود . جا برای ورزش ابداً نبود 
به همین دلیل  ورزش  درقدم و  قدم 
آهسته  به ستون یک  و دو خالصه 

می شد.
این خانه ها و حیاط های قدیمی  باآن 
تو  آن  با  بسیار  های   وزاویه  گوشه 
درتوئی ها ، درعوض باب دو  و  وادو 
و  کشتیرک  و  وَکل  بچگانه   
آگرگه)آقاگرگه(  وقایم باشک  بازی 
بودند. بچه های کالس  های اول ودوم 
را ورزش نمی دادند وگاهی به صف 
ومشق اکتفا می شد. بچه های کالس  
جاهای  به  را  ابتدائی   پنجم وششم  
یا  فرستادند  می  ورزش  برای  دیگر  
رسماً  مرخص می کردند که بروید 
خانه. این خانه های قدیمی  و قدیم 
ساز غالباً  درسه سمت  حیاط ساخته 
شده بودند. پله ها تنگ وتندوتیز، اتاق 
باً  قناس، بسیاربد آراسته، پراز  ها  غال
خطرناک  های  ودرک  وپنجره  پستو 
ودرودیوار وزمین  ُپراز خط و ورّد پای 
همه  اینها   قبلی  وسکنة  گذشتگان 
مرا  یاد خانه مادربزرگ می انداخت. 
حیاط  ومعوج  کج  های   درباغچه 

حتماً  چند درخت  گل سرخ یا یک  
دو درخت  نارنج پیدا می شد. فراش 
می  را   حیاط  های  آشغال  تمام  ها 
روفتند توی باغچه ها و بعد باغچه ها 
راهم  جارو می کردند. درگوشه وکنار 
حیاط  یک یا دو خمره  آب وجود 
داشت وهر خمره  یک شیر آب  یا 
دهنة شیر )دهان شیر( داشت که بچه 
ها  ازآن بادهان  آب می خوردند و بعد 
لیوانی  هربچه   وقرارشد  شد   قدغن 
روحی)روی(  لیوان   . بیاورد  خود  با 
در  یا  جیب   در  لیوان  حمل   اما   ،
این  نبود  و  اشکال  از  کیف  خالی 
لیوان  بزرگی  دستور نگرفت. سپس 
را به خمره  زنجیر کردند  که اینهم 
بهداشتی نبودومردم  به سبب نام های 
ائمه  که برآن جام ها  حک شده بود  
بااعتقاد آنهارا  مصر ف می کردند. 
رفته رفته  به ما یاددادند  که: دهان 
بافاصله زیر شیر  بگیرید و  خودرا  
آب بخورید، این شیوه بهداشتی ترین 

بود ولی مهارت می خواست.
بود  مشکلی  خوردن  آب  بگویم  چه 
امت  دیگر.  مشکلی  نخوردن   وآب 
ماشاگردها   وگرم  خشک  هوای  درآن 
دوست داشتیم  دست به بدنه خنک  
آب خمره بزنیم. خمره  راسقای محل  
با خیک آب خود ُپر می کرد . یک 
روز که خمره شکست کثافات داخل 
آن را دیدیم و بعد رسم شد که خمره را  
زود به زود  عوض کنند. بعداز خوردن  
الهی شکر  می گفتیم  وگرنه  آب 
مالمت می شدیم. آب شیر خمره که 
گل آلود می شد  می فهمیدیم که 
آب خمره ته کشیده وحکایتی بود  
آن آب را مزمزه کردن ، بدنة خمرة 
آب  را گاهی خزه می پوشانید و ما 
سبز  رنگ  ازآن  آمد   می  خوشمان 
چمنی  بربدنة خمرة  سفید  و یازرد 
رنگ ونمی دیدیم که مسامات  خمره 

گرفته می شود  ودیگر آب به زیر 

خمره چکه نمی کند این آب  زیر 
خمره تقریباً  تصفیه شده بود . البته  
تصفیه فیزیکی  و بسیار مرغوب بود 
ولی خمره که کهنه می شد  دیگر زیر 
خمره ای را بر می داشتند  وما آب و 
گل  می خوردیم، می دانیم هیچیک  
ازاین صحنه ها  امروز نیست  ولی نسل 
من شاهد  همه آنها  وبدترازاینها  درآن 
بود.  دهم  می  را   شرحش  که  سالها 
یعنی به  سال ۱۳۱۳  و بعدازآن. آب 
لوله کشی، لوله کشی آب ، تصفیة 
فیزیکی  وشیمیائی آب  رؤیائی بیش 
نبود. معهذا شیراز  نخستین شهری شد 
که آب لوله کشی یافت  ونخست به 
همت  مردی بازرگان  از خانواده ای  
قدیمی  بنام نمازی  وسپس  به مدد 
برنامه های دولتی ولی  تا آب تصفیه  
بشود وبه لوله برود هنوز خیلی  مانده 
خطرات  انواع   جنگ  در  وما  بود. 
میکروبی  وبیماریهای ناشی  از آب  
جز  مستراح  چاه  با  که   هائی  جاه 
چند متری  فاصله نداشتند  وآب های 
ُپر گچ  و آبهای روان  پر لرد والی 
دست وپا می زدیم.وهرچه بزرگتر می 
شدیم  وبیشتر می فهمیدیم بر رنجمان  

ودردوبیماری هایمان  افزوده می شد.
***

صدای زنگ مدرسه فرمان به نظم و  
کار بود وصدای ناظم مدرسه  فرمان 
اما  بود.  اطاعت  و   ونزاکت  ادب  به 
صدای معلم  صدای فردا ، سصدای  
سندیت  وسخن آخر  برای ما تلقی 
می شدکتاب درس رودخانه ای بودکه 
ما درآن مغزرا می شستیماز خرافات، 
و مغز را می انباشتیم از دانش جدید، 
علم وعلم وعلم، ادب وهنر، این کتاب 
هرچه بود درهرسال وکالسی که بودیم 
مارا به رودخانه های  عظیم تر  دانش 
یعنی به کتاب های بیشتر و قطورتر 

و به دریاچه ها و دریاهای عام وعده 
می داد.

سال اول خیلی  راحت گذشت. اوِل 
خداراشکر  که:»  خواندیم  دوم  ساِل 
سر  و  آمدیم«  دوم  بکالس   ما  که 
شکر  دوم  کالس  چرا  نیاوردیم  در 
ما   درمدرسة  نه؟  بعد  داردوکالسهای 
هرسال چیزهائی عوض می شد. مثل 
زنگ مدرسه که این بار رینگ وچرخ 
اتومبیل بود وسالهای بعد زنگی از ورقه 
خمرة   مثل  چیزها  ودیگر  آهنی  ای 
نیمکت  آب  و زیر خمره ای، مثل 
ها و تخته سیاه ها ، مثل بخاری های 
هیزمی که بر سطح باالئی آن  ریگ 
می ریختند  وگاهی آب برریگ های 
داغ می ریختند تا بخار آب  جبران 

خشکی هوارا بکند.
کالس  گاهی  مفهوم » پشت ها به 
کت)نیمکت(، دست ها  رو زانو،  پیدا 
می کردوبچه ها از بس این جمله را 
می شنیدند  واز بس آن را هضم نمی 
کردند بطور عجیبی آن را تصریف 
کرده ومی گفتند » دستا به کت، ُپشتا 
به زانو« واین اولین  وادنگ ما  دربرابر  
آن انضباط  کاذب بود . احکامی مثل :

»بی حرف«  ساکت«،  »بی صد«ا،» 
فرمان  تمرکز حواس وادب یابی بود. 
می  سیلی  ما صدای  در گوش  ولی 
داد. واژه ها  به جا بودند، شاید اما طرز 
بیان  حتماً ناجور بود. معلمینی بودند  
دادند   نمی  خفقان  کالس  به  تا  که 
راهی تدریس نمی شدند. گوئی  نه 
به ما و نه  به خود  اعتماد نداشتند. 
گوئی ما  را به زور آورده بودند . گوئی  
خودمان  نیامده بودیم . معلمانی هم  
بودند که  اصالً حرف نمی زدند ، اصاًل 
فرمان  نمی دادند، حکم صادر نمی 
کردند. آنها بیشتر  به دفتر  حضور 
وغیاب  کالس  نگاه می کردند  و به 

کتاب درس.

کف پائی و کف دستی
کار دعوای معلمان با شاگردان  تنبل  
گرفت  می  باال  گاهی   شلوغ  ویا 
وآنگاه  احکامی مثل :» بیا پای دیوار 
بایست«، » برو بیرون «،  »برو پیش 

ناظم« صادر می شد.
معلم ها  چوب دستی  وترکه انارهای  
درازوکوتاه  به دست می گرفتند وبه 

میز خود  و نیمکت ها  می کوفتند تا 
تق وتق  وَشرَق  و شوروق  صدا کند 
و ایجاد ترس کند  و سکوت محض 

همه را  فرا گیرد.
معلم ها  در کالس  کف دستی هم می 
زدندواین بعداز پس گردنی هایمالیم 
ویا گوش پیچاندنبود که درد می آورد 
وتحقیر می کرد. هرچه  کالس باالتر 
می رفتیم ترکه های  آقای معلم جالب 
تر و  کف دستی ها  جانانه تر می 
شد.بچه هایی بودند که از بس کف 
دستی می خوردند  فنونی از خود پیدا 
کرده بودند  تاضربه را بشکنند. مثال 
دست را به سمت دورتر  ازتن خود می 
کشاندند تا چوب دستی به آستین آنها 
بخورد  و بودند کسانی که با ادای درد 
دل ِ معلم را  نرم می کردند. اما کف 
دستی به حقیقت درد می آوردوگریه 
وناله هم  می آفرید. کف دستی تحقیر 
می کرد ودیگران که تماشا می کردند  
می  لذت  شکنجه  ازاین  رفته   رفته 
بردند. مثل سنگساران وقتی تماشاچی 
شاکی هم بود  خوشی می کرد  ودرد 
دیگری لذت او می شد. هرچند می 
خوری می  دستی  کف  گفتند:»  

آدم می شی« ولی معلم هائی  بودند  
که ابداً  دست به چوب نمی بردند، 
آن  گوئی   زدند،  نمی  دستی  کف 
دانستند  می  نادرست  و  زشت  کاررا 
ومی گفتند » به خر چوب می زنند«، 

» بچة آدم را نباید چوب زد«.
 بچه هائی هم شاید بودند  که هرگز

کف دستی نخوردند. من ندیدم، من 
شاهد خشم معلم ها وچوب زدن های 
افراطی آنها بودم. وقتی که ترکه را  
برپشت  بچه ها فرود می آوردند یاد 
سور چی واسب  درشکه ها می افتادم. 
وقتی ترکه به کف دست وانگشتان 
ظریف بچه ها می خورد  یاد قصاب 
محل و طرز فرود آوردن ساطورش  می 
افتادم. وبعد از کف دستی شاهد درد 
و زجر و گر یه و بوره بچه ها بودم 
که کف دستها را زیر بغل نهاده  واز 
صحنة شکنجه  دور می شدند. دراین 
حال  چطور ممکن بود  دوباره درس را 
خواند ، حواس را جمع کرد  و بهتر 
کار کرد، چه انتظار بی جائی داشت 
آن معلمی که بعداز کف دستی زدن 
می گفت: » حاال برو حواست را جمع 
 ، آمد؟«  جا  حالت  حاال   « یا  کن« 

»دیگه شلوغ نمی کنی؟« و غیره.
تنبیه بدنی به کف دستی وآنها که 
گفتم ختم نمی شد، درسطح مدرسه 
چوب وفلک رایج بود وبعضی از معلم 
ها  درکالس هم  آن را انجام می دادند. 
چوب وفلک تقریباً آخرین مرحله بود.
دیگر تنبیه ها بدنی نبود ودر توبیخ 
اخراج  و  اعالنات   جعبة  در  درج  با 
و  چوب  شد.  می  خالصه  چندروزه 
باً برای  عبرت  فلک درسطح مدرسه غال
کردند  می  تماشا  همه  بود.  سایرین 
ویکی به زشت ترین وضع کف پائی
می خورد . چه زجر و رنجی بنام  تعلیم 

وتربیت ]برسر بچه ها می آوردند[

من یاد میدان اعدام می افتادم. بعضی 
ها  برای تماشا سرودست می شکستند 
و بعضی دیگر تحمل نداشتند  ورو بر 

می گرداندند.
داشت. دوسه  مراسمی  وفلک  چوب 
نفر  فراش گردن کلفت  مأمور مراسم 
بودند. یک نفر چوب  ودیگری  فلک 
را می گرفت. وسومی محکوم را می 
مقاومت  می  . محکوم گاهی  آورد 
کرد ، محکوم شاگرد مدرسه ای بود  
حداکثر  سیزده یا چهارده ساله ولی.... 
مجرمان   مثل  اورا  وما  بود   محکوم 
معروف شهر نگاه  می کردیم. محکوم 
گاهی  واقعاً  مقاومت می کرد. دراین 
حال فراشانگردن کلفت  اورا به  زور 
وجوراب  وکلفش  کردند   می  دراز 
توی  وپاهارا   آوردند   می  در  اورا  
پیچاندند  می  را  وفلک  نهاده  فلک 
تاپاهارا  بین چوب وطناب  جفت و 
چفت  اندازندوسپس  بفرمان ناظم یا 
مدیر مدرسه  ضربه ها  شروع می شد  
از محکوم دل  خوشی  وفراش اگر  
نداشت ضربه هارا سخت ترمی کوفت. 
چه بگویم  یک شکنجة تمام عیار  
ها   وضجه  فریاد  درمیان  ودرانتها  
نبود   بیش  محکوم که دانش آموزی 
وگناهی جز بیگناهی نداشت فراش ها 
رها می کردند تا بر خیزد. اما مگر  
پاتوی کفش میرفت مگر با آن  پای 
شکنجه دیده می شد راه رفت. محکوم 
و  لنگید  ومی  گریید  می  مضروب 

میرفت وازنظرها پنهان می شد.
ازکتاب شاهد زمان جلد اول
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۲-دموکراسی و انتخابات
نامزدی و فردانگری

خبر اینکه انتخابات  ریاست جمهوری 
از  ها  گذشته  با  مقایسه  در  آمریکا 

پرهزینه  ترین است.
بدیهی است  آنها که  هزینه هارا تأمین  
می کنند  از طبقه نادراران نیستند. 
جای بررسی  ها خالی است تا معلوم 
کیانندواز  ها  کننده  پرداخت  شود  
پیروزیشان چه  بعداز  مدیران  کشور 

می خواهند؟
رسم کشورهای دموکرات  براین است 
که نظام مشار کتی  مالی می کند به 
نامزدان به حسب تعداد  یارقم آرائی 

که بدست آورده باشند.
بًا  غال شود   می  که  دقتی  باهمه 
شکایت ها در پایان ، از قانون شکنی 

ها بجاست.
حلی   راه  به  هنوز   دموکرات  غرب 
نرسیده است تا به یک نظم وانضباط 

بی عیب  ونقص انتخاباتی  برسد.
اما راهی را که کشوری مثل آمریکا 
چه  که  است  راهی   ، است  برگزیده 
یا  و  شوند  برنده  خواهان   جمهوری 
جهت  در  مهمی  تغییر  دموکراتها، 
پدید  سیاسی   مدیران  های  گیری 
نمی آورد. زیرا اصل  برسرمایه داری 
استنه برعدالت اجتماعی. منکر تالش 
اما تصدیق  ها شدنبی عنایتی است 
تبعیضات کردن هم کور بینی است.

دیدن   دموکرات  یکسره   را  غرب 
وخواندن، اشتباهی بزرگ است.

تفاوت هاست بین  آمریکا و دیگران 
مدیریت   در  وچه  ها  دیدگاه  در  چه 
های اجتماعی و چه در انتخابات از 

هرنوع که باشد.
درایران قبل از انقالب  نظام انتخاباتی 
متعهد قانون اساسی بود. اما آگاهی 
مردمان  کافی  برای صحت عمل در 
نبودونظام،  در کل سلیقه  انتخابات 
ای داشتملهم از  دموکراسی اروپایئی  
وتأییدی داشت  برشیوةآمریکائیان  که 

سرانجام نه این شد و نه آن.
درایران  والیت  فقیهی  اصل برضابه های  
شیعوی است وحرمت  دموکر اسی.

 معهذا  تیغ حذف آنها که در

 مخالفتند بسیار نافذ است زیرا دراسالم 
حرف از مشاورت درامور است.والغیر. 
ومعنای  این » مشاورت کنید درامور«  
هرگز درعمل  به دموکراسی انتخاباتی  
نمی رسد. روحانیت درکل  برناآگاهی 
توده ها ی مردمان باور دارد  . این است 
که بسیار سعی دارد  برارشاد آنچه که 
در مصلحت برای دوام و ابدیت نظام  

است 
دو طبقه یا گروه  تشنة مدیریت  دینی  
انقالب  از   ، دموکراتیک  ومدیریت 
مشروطه  تا به امروز باهم  دراختالفند  

بی آنکه به راه حلی رسیده باشند.
وچه  دراروپا   وچه  آمریکا   در  چه 
درباقی جهان  درکار انتخابات، توسل 
به تبلیغات  اصل شده، وآن را  جزئی 
یا  از کل دموکراسی  و مردم نوازی 
اند.  کرده  قلمداد  سیاسی   بازاریابی 
ها   فناوری  امروزی که  اما درشرایط  
اند   گیری  بکار  دراوج  ها   دررسانه 
ماشاهد  نوعی مغز شوئی  هم هستیم. 
رأی   ندادن  یا  مشارکت   عدم  وخطر 
روز افزون شده است. بازی های آمار 
در  ها   غایب  رقم  وندیدن  درصدی 
پرده اندوبهانه هم  وجود دارد که مردم 
آزادند  در دادن رأی یا در ندادن آن. 
وهیچ برنده اعالم نمی کندغایب ها 
دررأی به چه دلیل ُمصّر اند  در غیبت  

ودر ندادن رأی.
تبلیغات  انتخاباتی  هرنامزد  بردادن  
رای به خوداو  مصّر است. وهیچ رکن  
دولتی ، خودرا متعهد  چون وچرائی  
رقم غایبان نمی دارد. دنیا رسیده است  
به اینکه به هروسیله ، بردن درانتخابات 

اصل است و توجیهاتی دارد.
آیا می شود  نظام انتخاباتی  بی خدشه 

ای را  درنظر گرفت؟
اینکه   ولی  است  مطرح  سئوال  این 
دموکراسی،  مدعی  درغرِب  کشوری 
گروهی از  محققان پیگیر  آن باشند 

هنوز دیده نشده است.
***

یا  در  آمریکا   انتخاباتی  نقد روال  
درهرکشوردیگر  ریشه درضعف قانون 

گرائی  ندارد. اتفاقاً ما درغرب وشرق ، 
رفتن به قانون گرائی را  شاهدیم. آنچه 
که مورد انتقاد ماست  این است که 
ارائه  ای  برنامه   ، برندگان  ویا  نامزدان 
می دهند  برای انتخاب شدن  وفردای 
پیروزی دنیا درتحولی تازه  دست وپا  
می زند  که تصورآن  قبل از  انتخاب 

شدن ، شدنی نبوده است.
درکلیات   مجبورند   نامزدان   پس 
اهداف بمانند که می شود شعارهای 

کلی دلپسند ساده لوحان.
ترامپ   آقای  آمریکا«ی   اول  شعار» 
بعهد نامزدی دلچسب  عظمت طلبان 
شدولی درعمل  به مصابی  رفت که 
تبدیل شد به یک حربة  برانگیزانندة 
قهر ونفرت جهانی. ومیراندن دیگران. 
بهرحال  دموکراسی وانتخابات  درکل  
وازآن  نظرند.  تجدید  محتاج  وجزء  

مهمتر ضوابط نامزد شدن ها.
اگر   گفت:»  ترامپ  پرزیدنت  اخیراً 
انتخابات را ببازم نمیدانم چه خواهم 

کرد. شماهم هرگز  نخواهید دید.«
سئوال  اینکه اگر به قدرت رسد همه 
چیزرا می داند واگر ازاو  سلب قدرت 
شود  هیچ نمی داند؟ با چنین روحیه 

کار از پیش نمی رود.
این است که نامزدان  باید از  گذرگاه 
بتواند   هرکس  بگذرند.  ها  بررسی  
باشدامری  کشورش   رئیس  نامزد 
است پرخطر. زیرا هرچیز قابل پیش 
بینی نیست. آینده نگری که عده ای 
خواستند  ازآن دکانی بسازند  و  به 
سطح علوم دقیقه برسانندش ، حرفی 
بود. اساس زندگی،  غیر مترقبه ها را 
درخوددارد. چه کسی قادر بود  خطر 
وکیست  کند  بینی  پیش  کورونارا 
که  هم امروز  از سرنوشت فردای آن 
ویروس خبری دهد. ما فقط می دانیم 
که بهای واقعی نفت  رو بکاهش است 
بسبب بحران فعلی و نیز می دانیم که 
آقای ترامپ  استاد خرید  وانبار کردن 
نفت است. ودیگر عوارض که منتهی 
طغیان  و  اقتصادی  وفلج  بیکاری  به 
های رنگارنگ شده است ابداً درشطرنج 

مدیران قدرقدرت نیست.
وو  درکل  دنیا  که  رسد  می  بنظر 
توفان  درمعرض  تک   کشورها تک 
های اقتصادی و اجتماعی اند. بنظر 
معترض  گروههای  که  رسد   می 
وناراضیان  وارد حرف و بحث  نمی 
به  دست  خواهند  می  ورسماً   شوند 
لوپوئن  ببرند.» گزارش مجلة  اسلحه 
از آمریکا و مصاحبه ها - شمارة  ۱۷ 
سپتامبر۲۰۲۰ پاریس« .- فروش اسلحة 
گرم در آمریکا  رو به تزاید است و 
خطر دارد. زیرا تنها درماه  اوت ۲۰۲۰ 
رقم فروخته شدة آن  سالحهای گرم به 

۱,۷۸۰,۰۰۰  رسیده است.
به  مردم  که  کنید   می  مالحظه 
 Fox:که کنند   می  فکر  چیزهائی 
News  ویا CNN  ازدرک ودرج آن 

عاجزند.
از ۱۹۸۰ درآمریکا  بحرانها در تراکمند. 
نژادی، رنگ پوست، سن، دین،  وتعلق 
جغرافیائی  یعنی سرزمین ها در نقار 
باعم ودرکل  تضادی است  کم کمک  

درتزاید  بین ایاالت  و دولت فدرال.
رسانه ها  گاه به عمد  گاه ازسر جهل  
وزمانی  از سر سود شخصی  ، ترامپ 
را  دراین خالصه  می کنند  که بحران 
ویروس را مدیریت کرد. والبته  به بایدن 
هم لقب  پاپی سالخورده می دهند. آیا 
آن گروهها که کمک های مالی به 
هرکدام  می کنند  نگاهی  اینگونه 
به این دوتن داردند؟ وکیست که نداند  
در کار نشر خبرهای  نادرست همیشه 
متفقان  جمهوری خواه  وامروز یاران 
صمیم دونالد ترامپ  سهمی  عظیم 
هلن  بانو  گزارش  استناد  به  دارند.) 
ویسییر فرستادة زبردست مجلة معتبر  

لوپوئن(
آنچه در آمریکا قابل تحسین است این 
است که وقایع و حقایق  از بدو خوب 
هرکس  هرچند  اند.  پخش  و  درنشر 

بدان دسترسی ندارد.
یکجا از گروه NFAC  که درپوششی 
خاص اند و مسلح اند به سالح اتمی 
درمبارزه علیه ترامپ  حرفها وعکس ه

در نشرو پخش است . ودرجای دیگر  
می  که  ترامپ  گیر   نفس  ازقدرت 
گوید» قادرم انتخابات را  عقب اندازم 
در  جا  یک  نپذیرم«   را  آراء  ونتایج 
مینه سوتا مجسمة  کریستف کلمب 
می  فرو  استعمار  با  مبارزه  راببهانه 
کشند وجای دیگر زنان رازرأی خود  به 

همسرشان نمی گویند.
***

غرب در خشم است . غرب عصبی 
شده است و نا شگیبا.

 این است عقیدة سفیر سابق فرانسه  تا 
همین چندی پیش که به بازنشستگی 
ژرار  »آقای  نویسندگی   و  رفت 
ترامپ  نیست که    این  اَرنو« خطر 
که  آنجاست  خطر   بماند.  یا  برود 
باخود  را  کشدواروپا   فرو  آمریکا  
بدست  مردم   کشاندوسروکار  فرو 

دیکتاتورهای تازه بدوران رسیده افتد.
چگونه می توان  این بحران را  ازسر 
که  سئوالی  است  این  گذراند؟ 
نامزدان باید به آن جواب دهند. وگر 
نه  حرفهای نیمچه  حماسی گفتن  
مایه نمی طلبد. بازگشت به عظمت 
دیروزی  حرف پوکی است. زیرا دیروز  
استعمار بود  وفاشسزموکمونیسم که 

نفرت زادند. پس رجعت  به  آن ،
فریب   بهانه حرف  های   مردم  به   
آقای  استفن بنون )پوپولیسم(  هدفش 
دادگستری  که  است  آتی  سود 
آمریکا  درداوریهاست. و پرزیدنت با 
رفت   سفید  کاخ  به  چنین   مشاوری 
ولی بیدارشد و اورا مرخص کرد. اما 

افکاراو را نزدود.
***

برگ برنده ای برای محبوبیت ترامپ  
افسوس   داشت.  وجود  اقلیم«   « بنام 
این برگ را  مثل همان برگ ذیقیمت 
برجام  سوزاند. اروپا رنج برد. مقاومت 
کرد . اما امروز شاهدیم که رهبر چین  
کشورش  در    co۲ کاهش  از  رسماً 
وی  زند.  می  فوری حرف  بصورتی  
بر  مبنی  کرد   ارائه  طرحی  اخیراً 
قابل  هدف  به   ۲۰۶۰ تا  چین  اینکه 
  co۲  قبول دانشمندان  افشاگر خطر
در چین وآمریکا  خواهد رسید.رهبر 
چین  قدری دیر به تصمیم رفت ولی 

بهتراز بی اقدامی دیگران است.
***

درتله افتادن  رهبران به سبب  ظهور 
کورونا  مثال ها داریم. رهبران آرژانتین  
سالها فکر می کردند  که یک وام 
بزرگ بحران های مالی  واقتصادی ، 
عالج بیماری  گردش امور و توسعه 
هاست. بعداز سالها     وامی بزرگ از 
سوی صندوق بین المللی پول  نصیب 
این کشور شد. اکنون خبر می رسد  
که آرژانتین  دچار رکود ۹/۹  درصدی 
است که هیچ  نامزد رهبری قادر به 
پیش بینی آن نبود.   پس کلید قفل 

بحران همیشه دالری نیست.
این مثال را آوردیم  تا بهانه برگشت 
به موضوع صالحیت نامزدان  رهبری 

شود.
ایران درقضیة  برجام قدری کوتاهی 
قبال   در  که  معنی   این  به   . کرد 
امضاها، از باب پس کشیدن امضاها 
ترامپ   که  شد  این  نگرفت.  تعهدی 
بیرون  برجام  از  به آسانی  آمریکارا  

کشانید.
دراسناد  اسالمی   انقالب  ورهبران  
انقالب شکوهمند؟! بحران آفرین خود  
هرگز به پیش بینی  خطر تحریمات  

بویژه  در باب نفت  فکر نکردند.
عوضی   اسالمی-  انقالب  من   بنظر 
زیرا  ست.  ها  انقالب  آخرین   ایران، 
با شیطان  ماهرانه و  را  رهبران، مردم 
صفنی  می شورانند. که شدنی است. 
حتی می انگارند  که نمونه ای  برای 
نوابغ   در سطح  هستند. پس  دیگران 
شوند  می  غافل  و  اند  واستثنائات  
که در معرض خطرند. زیرا کل  بود 
آنها  درروابط بین المللی  نشسته است 

ونمونه نیستند.
خبط دماغ رهبران عجول گریبانگیر 

است. وما درآن به سر می بریم.
غیر  جوابگوی   ما   امروزی  دانش 
مترقبه ها نیست. انسان ناگزیر است  
 ِ طبیعی  عناصر   تحوالت  قبول   از 
کره ای که درآن میزید. انسان ناگزیر 
است به انتخاب رفتاری دیگر در  قبال 
طبیعت. و مدعیان مدیریت سیاسی  
ناگزیرند  از پرهیزها وقتی با قاطعیت  

دم از فردانگری ها می زنند.
باور نکردنی است  که ما درهمین ایام  
رؤسای جمهور ی در جهان داریم که 
باوجود محدودیت دورة ریاستشان دم از 
ابدیت  می زنند. آوای سلطانیت دارند.

که صبح  شد  شروع  این جا  از  ماجرا 
سپتامبر۲۰۲۰جمهوری   ۲۷ یکشنبه 
هوایی  حمالت  به  دست  آذربایجان 
و زمینی علیه مناطقی زد که از نظر 
این جمهوری  بین المللی جزو خاک 
سی  قریب  اما  می آیند  حساب  به 
سال است در اشغال نیروهای ارمنستان 
اعالم  آذربایجان  مقامات  هستند. 
کردند که روستاهای قاراخان بیگلی، 
گروند، گرده ریز و عبدالرحمان علیا 
در استان فضولی را »آزاد« کرده اند. 
مجری تلویزیون آذربایجان هنگام اعالم 
استان  کرد.  گریه  شوق  با  خبر  این 
فضولی نام خود را از شاعر شهیر قرن 
شانزدهم میالدی می گیرد که هم به 
ترکی آذربایجانی شعر می گفت و هم 
به فارسی و البته اهل کربال بود که آن 
روزها بخشی از حکومت آق قویونلوها 
و سپس عثمانی ها محسوب می شد. 
)رایون(  استان   ۱۰ از  یکی  فضولی 
بخش  اما  است  آذربایجان  رسمی 
اعظم خاک آن از سال ۱۹۹۳ در اشغال 
ارمنستان است. این منطقه در کنترل 
که  دارد  قرار  آرتساخ«  »جمهوری 
ارمنی ها در منطقه ناگورنو-قره باغ اعالم 
کرده اند. هیچ کشوری در جهان )حتی 
خود ارمنستان( استقالل این جمهوری 
را به رسمیت نمی شناسند گرچه البی 
ارمنی ها در آمریکا باعث شده بعضی 
ایاالت آمریکا و شهرداری لس آنجلس 
بیشتر  داشته اند.  رسمی  رابطه  آن  با 
آزاد  باکو  نیروهای  که  روستاهایی 

کرده اند خالی از سکنه هستند.

مدیران  بعضی  نزد  قدرت  چون 
بهترین  آورد  می  کوربینی  سیاسی 
روحیات   جانبه   همه  بررسی   راه 
ای  هزینه  کار  این  است.  نامزدان 
آمریکا  در  امروز  دارد.  ناچیز 
ای بربودجه  فرضش  آخرین  نامزد، 
 که دارد  است. نامزدان حرف  و برنامه 
و محبوبیت خودرا درگرو بودجه خود 
داشته اند. این وضع درنهایت  مصیبت 

بار  است.
بدهکار   اینکه گوش کسی  مثل  اما 
یک باز نگری  ساده وبی هزینه نیست.

توماس ده وال، نویسنده بریتانیایی و 
کارشناس ارشد بنیاد کارنگی در اروپا، 
اولیه  »نشانه های  نوشت:   توئیتر  در 
حاکی از آن است که باکو می خواهد 
مناطقی را که در دهه ۱۹۹۰ از دست 
داد به دست بیاورد. قصد آن شاید این 
باشد که در این لحظه دست به عمل 
بین المللی  جامعه  حواس  که  بزند 
فصل  در  آمریکا  نیست،  جمع 
و  همکاری  سازمان  است،  انتخابات 
امنیت اروپا رهبر ندارد و زمستان هم 

هنوز فرا نرسیده است.«
الرنس بروئرز، کارشناس چتهام هاوِس 
لندن، در توئیتر تخاصم روز یکشنبه را 
با جنگ چهار روزه دو کشور در سال 
۲۰۱۶ مقایسه کرد و اما افزود که »به 
نظر می رسد در سطح وسیع تری« باشد. 
سخنگوی وزارت دفاع ارمنستان تهدید 
سوخو  روسی  هواپیماهای  که  کرده 
۳۰ را وارد کار می کند. نخست وزیر 
چهره  پاشینیان،  نیکوال  کشور،  این 
ناسیونالیستی که منتخب مردم است و 
مشروعیت دموکراتیک دارد، با لحنی 
تهدیدآمیزتر از همیشه صحبت کرد 
استقالل  دارد  امکان  ایروان  گفت  و 
جمهوری آرتساخ را برای اولین بار به 
تاکید کرد که  او  بشناسد.  رسمیت 
کشورش دو هلیکوپتر، سه پهپاد و سه 
ارمنی ها را منهدم کرده است  تانک 
سراسری  آماده باش  اعالم وضعیت  و 

نظامی داد.
در مقابل، الهام علی اف، رئیس جمهور 
آذربایجان، گفت: »اجازه پایمال شدن 
خون شهدایمان را نخواهیم داد. ما از 
قره باغ  و  می کنیم  دفاع  خود  خاک 

متعلق به آذربایجان است.«
نوشت:  توئیتر  در  نیز  پاشینیان 
تا  شوند  متحد  باید  ارمنی ها  »تمام 
هویت مان،  وطن مان،  تاریخ مان،  از 
به  کنیم.  دفاع  حال مان  و  آینده مان 
خود وعده می دهیم که یک میلی متر 
هم از دفاع از مردم خود و آرتساِخ خود 

کوتاه نمی آییم.«
باید دید درروزهای آینده چه بین این 

دوکشور خواهد گذشت؟
نقل از ایندیپندنت

نبرد جمهوری آذربایجان با ارمنستان درراه است؟
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آغاز کار روزنامه نگاری

بهروزی: برگردیم به دومین کاری که 
دریک  مصحح  بعنوان  گرفتید، 

نشریه.
فرازمند: درسته، درروزنامة پند، این 

بود.  من  نگاری  کارروزنامه  شروع 
ساحب آن ُمشّرف نفیسی وشوهر 
یکی از خاله های من که سردبیرآن 
بود. ماهی صدتومان به من می داد 
بود. برای آن زمان خیلی پول  که 
درآن زمان  روزنامة مردامروز خیلی 
مورد توجه جوانان بود. بیشتر برای 
مقاله های تندی که محمد مسعود  
می نوشت. خیلی دلم می خواست 
اورا ببینم. روزی به دفتراو رفتم . 
دراولین برخورد  جا خوردم. چون 
با یک آدم  خپلة بی گردن  و زشتی 
محصلم  من  گفتم:  شدم.  روبرو 
ومی  خوانم  می  شمارا  وروزنامة  
خواهم باشما کار کنم. با بی اعتنائی 
بعدها   نداریم،  الزم  که  اآلن  گفت: 
سری بزن شاید درآینده... خالصه 

من را دست به سر کرد.
تصمیم گرفتم بروم روزنامة نبرد که 
خسرو اقبال  آن را منتشر می کرد 
و بعد تبدیل شد به روزنامه ایران 
مسئول  تفضلی  جهانگیر   که  ما 
آن بودو مشاهیر آن زمان  ازجمله 
تفضلی،  محمود  ژوزف،  ادوارد 
بسیاری دیگر  و  ارسنجانی  حسن 
درآن می نوشتند. رفتم آنجا گفتم: 
می خواهم با  سردبیر صحبت کنم...
بهروزی: دراین زمان  محصل کالس  

دهم بودید  ومی خواستید  سری 
توی سرها دربیاورید.

فرازمند: بله، می گفتم  من هم باید 
وارد فعالیت سیاسی بشوم، روزنامه 

نگار بشوم. باری، رفتم روزنامة

  

ایران ما. جوانی خوش قیافه آمد، 
گفت: اسم من  اسماعیل پوروالی 
است . که بعدهاباهم  دوست شدیم، 
سردبیر روزنامه اش شدم، دررادیو 

همکار  هم  ایران  ملی  وتلویزیون 
شدیم. یک انسان به تمام معنا بود. 
باادب واحترام گفت: بفرمائید  چکار 
دارید؟ گفتم: می خواهم یک نشریه 

منتشر کنم.
است.  خوب  خیلی  آفرین،  گفت: 
اسم روزنامه چیست؟ در چه زمینه 
هفتگی  است،  روزانه  است،  ای 
است؟. وچون  من فکر این چیزهارا 
نکرده بودم ساکت ماندم. پرسید: 
هستند؟  کسانی  چه  همکارانتان 
خندد(.  ندارم)می  همکار   : گفتم 
پرسید: برای این کار  چقدر سرمایه  

گذاشته اید؟ گفتم : سرمایه ندارم.
مرا  اینکه  بدون  جدی  خیلی 
مسخره کند  گفت: این کار سرمایه 
خواهد،  می  نویسنده  خواهد،  می 
ماشین نویس می خواهد و خیلی 
این  کرد.  راهنمائی  مرا  احترام  با 
کم  خیلی  چون  بود  مهم  خیلی 
داشتیم افرادی که جوان هارا جدی 
می گرفتند. حتا صادق هدایت که 
عشق  به  او  به  نسبت  من   عالقه 
تبدیل شده بود، حتا یکبار جدی 
بامن صحبت نکردچه رسد به اینکه 
من را تحویل بگیرد.، راهنمائی کند 
که نویسندگی و قاعدة نوشتن این 
بزرگ  و  بین هدایت  تفاوت  است. 
علوی درهمین بود. روزی که برای 
اولین بار پنج داستان  نوشته بودم 
آقا   وگفتم:  هدایت  به  دادم   بردم 
نظرتان را راجع به  اینها بفرمائید. 
چهارتا  ازاین داستانهارا  یک نگاه 
به طرف  کرد  پرت  و  کرد  سطحی 
من وگفت: برو این هارا  بینداز تو 
خال، درمورد  آن یکی هم بعدازاین 

که دوسه تا متلک بارمن کرد گفت: 
کردم  اگروقت  باشدببینم.  این 
نگاهش می کنم. درحالی که همان  
برای بزرگ  داستان هارا فرستادم 
بود،  ُوکس  مجلة   مدیر  که  علوی 
از انتشارات  دفتر فرهنگی سفارت  
درایران.  شوروی  جماهیر  اتحاد 
روزی  که رفتم نظرش را  درمورد 
داستانها  بپرسم، حدود نیمساعت 
مرا نشاند وصبورانه  دربارة داستانها 
که  کرد  راهنمائی  کرد،  صحبت 
داستان شما  این عیب هارا دارد، 
شما باید این نکات را  رعایت کنید. 
هیچوقت برخورد  متفاوت این  دو 
نویسنده ر ا  فراموش نمی کنم . به 
هرحال پس از جداشدن از پوروالی 
منتشر  روزنامه  که  شدم  متوجه 
کردن به همین  سادگی ها نیست. 
اما همچنان مشتاق بودم وروز بروز  

عالقه ام بیشتر می شد.

گرایش به مذهب
درهمین زمان  مدتی فریفتة احمد 
کسروی شدم. هم دنبال دختر می 
بودم،  شده  مذهبی  همک  افتادم 
نماز می خواندم، هروقت کار خالف 
مذهب می کردم چیزی از درون ، 
پیشگاه   به  کرد.  می  مجازات  مرا 
خد اوند  دعا می کردم، التماس می 
کردم که خدایا مرا ببخش. با چنین 
احساسی  با کتابهای کسروی آشنا 
از  بسیاری  او  که  دانید  می  شدم. 
مسائل مذهبی را  به باد انتقاد  می 
بین خیابان  گرفت. دفتری داشت 
شاه آباد و الله زار وهفته ای یک 
شب عده ای از پیروان  او آنجا جمع  
بنام  داشتم   دوستی  شدند.  می 
یحیی ذکاء که در گذشت. از پیروان 

اهل  وخوداوهم   بود.  کسروی 
مطالعه و پژوهش ، او مرا  به دفتر 
کسروی برد؛ ازهرطبقه و هرصنف 
نشست  می  آقا  آمدند.  می  هم 
وصحبت می کرد وبعدهم پرسش 
رفتم  ای  جلسه  چند  بود.  وپاسخ 
وفریفتة  کسروی  وسخت شیفته 
وافکار وعقایدش شدم. البته بعدها 
او   کتابهای  از  بعضی  از  اعتقادم 
سلب شد. غیر از تاریخ مشروطیت 
و مقاله ای که  دربارة  زبان آذری 
دیگراو:  کتابهای  است،  نوشته 
شیعیگری،  گوید،  می  چه  حافظ 
بهائیگری، و صوفیگری، به نظر من  
 ، ارزش است. و عجیب است   بی 
مثل  ای  ارزنده  تحقیق  که  آدمی 
تاریخ  مشروطیت  دارد که هنوز 
هم معتبر است، دررشته ای دیگر 
نمی دهد  تحقیق  اجازه  تعصبش 

منصفانه و عادالنه ای بکند.
بهروزی:  کسروی شمارا روشن کرد،

برشما  اثری  چه  کرد،  منحرف 
گذاشت؟

با کتاب شیعیگری  فرازمند: درواقع 
مرا منحرف کرد. بعدها دریافتم که 

نظر مسروی درست نیست، تشییع 
صوفیگری   و  است  دیگری  چیز 
که کسروی می گوید  اصالً ارزش  
ندارد، تصوف  چیز دیگری است. از 
همه مهمتر  دید او نسبت  به شعر 
حافظ،  کتابهای  او   . است  فارسی 
را  بزرگ  شاعران  دیگر  و  سعدی، 
می سوزاند که چنین کسی حتا اگر  
پیغمبر خداهم باشد  من ازاوپیروی  
ادعای  حدی  تا  اگرچه  کنم،  نمی 

پیغمبری هم کرد.
بدعت  را  پاکدینان  بله،  بهروزی: 

گذاشت.
فرازمند:  اما از حق نباید گذشت که 

آدم شجاع و دلیری بود. معموالً  با 
یکی از پیروان خود  به دادگستری 
 ، شد  کشته  که  روزی  رفت.  می 
آن  برود.   ذکاء   یحیی  با  قراربود 
روز ذکاء  یا بیمار می شود یا کاری 
با  آید، کسروی  پیش می  برایش  
شخص دیگری رفت که هردو  مورد 
کشته  و   گرفتند  قرار  قصد  سوء 

شدند.
هم  احمدی  پزشک  وکالت  بهروزی: 

از نکات  مهم زندگی اوست.
پزشک  از  دردفاع  بله،  فرازمند:  
قاضی  آقای  بود:  گفته  احمدی 
پزشک که  نیست  تردید  دراین 
و خندد(  )می  است  قاتل  احمدی 

 
بود:  گفته  اعتراض  با  هم  احمدی 
را   کسروی  آقای  من  قاضی  آقای 
بعنوان وکیل  خودم خلع می کنم. 
البته  کسروی به دنبال آن جمله 
عامل  او  که  بگوید  خواست  می 
بوده است و بدستور مسئوالن  رده 
وآن  است  قتل شده  مرتکب  باال  
که  شوند.  محاکمه  باید  مسئولین 
البته احمدی محکوم به اعدام شد 

واعدامش کردند.
بهروزی:  وپس از راهنمائی های آقای

پوروالی چه کردید؟
نوع  یک  نگاری   روزنامه  فرازمند:  
بیماری است، وقتی  کسی را گرفت 
من کند.  نمی  رها  عمر   پایان  تا 
پس ازاین که شروع به کارروزنامه

روانشناسی  رفتم  کردم،  نگاری 
وکیل خواندم،  حقوق  خواندم، 

عدلیه شدم، درخیابان سعدی تابلو 
وکالت هم زدم. درهمان ساختمانی 
که پرویز کیا منش هم دفتر  وکالت 
مرض  این  هیچوقت  ولی  داشت. 
روزنامه نگاری مرارها نکرد این جا، 
درخارج ازایران هم  دست ازسرمن 

نمی  فرق   البته  است.  برنداشته 
گفتاری،  ژورنالیسم،  هرنوع  کند، 

نوشتاری یا دیداری.

بقیه درشماره آینده

*روزنامه نگاری یک نوع بیماری است، وقتی کسی را گرفت تا 
پایان عمر رها نمی کند!

* صادق هدایت که عالقة من  نسبت به او  به عشق تبدیل شده بود  
حتا یک با جدی بامن صحبت نکرد

* مدتی فریفتة  احمد کسروی شدم. او با کتاب شیعیگری مرا 
منحرف کرد.

ر هب ردون
سـف

گفتگوی طوالنی کیخسرو بهروزی با  تورج فرازمند
قسمت هیجدهم

طرح از :کیخرسو بهروزی

یحیی ذکاءاسمعیل پوروالی

صادق هدایت

حسن ارسنجانی

احمدکسرویمحمد مسعودبزرگ علوی
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پژوهشی از ک.هومان

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

)قسمت ششم(

نام  به  دولتی  ی  نیزروزنامه 
پارسی  زبان  به  وطن«   «
ومنتشرگردید   چاپ  وفرانسه 
به  شماره  یک  از  پس  که 
دستورناصرالدینشاه تعطیل شد، 
چون سرمقالة آن دم از آزادی 
وبرابری زده بود. گفتنی است 
نخستین  شاه  این  فرمان  به  که 
در  مطبوعات  سانسور  ادارة 
اداره  این  شد،  تأسیس  ایران 
ها  روزنامه  تمام  داشت  وظیفه 
وکتابها را پیش از چاپ بررسی 
کند وجلوی انتشار روزنامه های 
خارج  در  که  را  زبانی  پارسی 
است  شده  می  چاپ  ایران  از 
هایی  روزنامه  براین  بنا  بگیرد. 
که درایران  آنهم از سوی دولت 
منتشر می شد، کمترین اثری در 
بیداری مردم نداشت، اما به هر 
وسیله  و راهی  که بود، روزنامه 
درون  به  خارج  از  که  یی  ها 
مورد  شد،   می  فرستاده  ایران 
قرار  خواهان  آزادی  استقبال 
می گرفت ونقش بسیار مؤثری 
در بیداری روز افزون شمار قابل 
اهم  که  داشت  ازمردم  توجهی 
آنها عبارت بود از اختر، قانون، 
الوثقی،  عروة   ، المتین  حبل 
ثریا،پرورش،  شاهسون،  کاوه، 
نما،  چهره  الحدیدی،  عدالت، 
مالنصرالدین، و حکمت و چند 
از  خارج  در  که  دیگر  نشریّة 
از  و  رسید  می  چاپ  به  ایران 
پشتیبانی  وقانونمندی  آزادی 
اندیشه  ترویج  وبه  کردند  می 
های ُمترقی  می پرداختند، اما 
از  پیش  تا  حال  این  ی  همه  با 
راهی  شاه،  ناصرالدین  ترور 
خواهان  آزادی  دستیابی  برای 
به خواسته های شان در برقراری 
هم  دولت  ورجال  نبود  قانون  
وثروت  ریاست  نعمت  از  که 

و زد وبند برخوردار بودند، از 
اوضاع استبدادی راضی و از آن 

جانبداری می کردند.
       حاج سیاح، درزمانی که 
ناصرالدین شاه بر اریکة قدرت 
بود، به هنگام برگشت به ایران  
به  بوشهر  طریق  از  گذارش 
دیداری  در  او  افتد،  شیرازمی 
با فرهاد میرزا معتمدالدوله  که 
حاکم فارس و عموی شاه داشته 
به  فرمود  نویسد:»  می  است، 
درایران  کنم  می  نصیحت  تو 
حرف تمّدن به زبان نیاوری که 
برای تو خطر جانی دارد« ودر 
ظل  با  اصفهان  در  که  دیداری 
ناصرالدین  ارشد  پسر  السلطان 
به وی  او  از سوی  داشت،  شاه 
توصیه می شود که:» تو تازه به 
ایران وارد شده ای واز اوضاع 
بی خبری، البته در ایران از نظم 
حرفی  تمدن  و  وترقی  وعدل 
نگویی به خرج نمی رود سهل 
گرفتاری  و  اتهام  سبب  است 
می شود«. و همچنین از توصیة 
چند تن از رجال و دوستان نیزبه 
دارد.   اشاراتی  باب  درهمین  او 

خاطرات . رویه ۲۰ و۳۷ 
       تا سال ۱۳۰۵ ه.ق ، یعنی 
هشت سال پیش از به قتل رسیدن 
ناصرالدین شاه، به جز دارالفنون 
که به هّمت وپایمردی امیرکبیر 
برپا شده بود، مدرسه ی به سبک 
جدید در ایران وجود نداشت، 
مکتب خانه هایی وجود داشت 
آخوندها  توسط  اغلب  که 
ومتشّرعین اداره می شد و جز 
فرزندان اعیان و برخی بازرگانان 
و توانگران، کمترکسانی رغبتی 
به  شان  فرزندان  فرستادن  به 
مکتب خانه ها از خود نشان می 
داند، ضمناً خواندن ونوشتن در 
این مکتب خانه ها  به شیوه ی 

این  از  بود،  رسا  ونا  نادرست 
رو مدتها به درازا می کشید تا 
شاگردی الفبا بیاموزد وزمانی که 
ونوشتن می آموخت،  خواندن 
جزو«  »عمه  درسش  نخستین 
وسپس خواندن قرآن وآموختن 
دستورالعملهای  یعنی  شرعّیات 
که  وآنگاه  بود  ومذهبی  دینی 
موفق به یاد گیری آن دروس می 
شدند، به فراگیری ابواب الجنان 
وجامع عباسی و گلستان سعدی 
می رسید که آن هم در همه ی 
مکتب خانه ها چنین برنامه هایی 
در کار نبود وبستگی به میزان 
سواد مکتب خانه دار ومراتبی 
را که در حوزه ها آموخته بود 

داشت.
       نخستین دبستان به سبک 
نوین به هّمت میرزا حسن ُرشدیّه 
تبریز  در  ه.ق   ۱۳۰۵ درسال 
حمالت  مورد  که  شد  تأسیس 
شدید مکتب داران و آخوندها 
شکسته  از  پس  و  گرفت  قرار 
ونیمکتهای  پنجره  درو  شدن 
مدرسه  از سوی طلبه ها ومردم 
پشتیبانی  وعدم  ونادان  ناآگاه 
دولت، بسته شد، پس از کشته 
شاه،چند  ناصرالدین  شدن 
تن  چند  کوشش  به  بعد  سال 
ویژه  به  دوستان،  ازفرهنگ 
ملک  و  ُرشدیّه    ، الدوله  امین 
دولت  یحیی  المتکلمین،میرزا 
مساوات،  رضا  آبادی،محمد 
سلیمان خان میکده، جهانگیرخان 
صوراسرافیل، میرزا عباس علی 
شوکت و میرزا علیمحمد دولت 
آبادی وعلی اکبر دهخدا وچند 
تن دیگراز جمله احتشام السلطنه 
) رییس مجلس شورای ملی پس 
با  توانستند  الدوله(؛  صنیع  از 
دریافت کمکهای مالی از سوی 
مدرسه  خواهان؛  خیر  برخی  

هایی به سبک جدید در تهران 
دایرویا از بانیان مدارس پشتیبانی 

کنند.
       تأسیس مدارس خارجی 
در ایران که در زمان محمد شاه 
میسیونر  های  فعالّیت  با  قاجار، 
بود،  شده  آغاز  مذهبی  های 
به  رو  ناصرالدینشاه  زمان  در 
 ۱۳۰۶ سال  در  نهاد،  گسترش 
ه. ق دو شعبه از مدرسة آلیانس 
در تهران وشیراز تأسیس شد، اما 
پس از مدتی به سبب شایعاتی که 
پیرامون فعا لیتهای ضّد سلطنتی 
به  وضّد مذهبی این مدرسه ها 
وجود آمده بود، ُمجّوز فّعالّیت 
چون  اما  گردید،  لغو  آلیانس 
به  مزبور  عالیه مدارس  ریاست 
شاه اهدا شد، با باز گشایی آنها 
موافقت گردید وشمار مدارس 
امریکایی  ویژه  به  میسیونرها 
در ایران فزونی یافت که عالوه 
خارجی  مأموران  فرزندان  بر 
شماری  ایران،  به  اعزامی 
متمکن  ایرانیان  فرزندان  از 
وصاحبان مقامات دولتی نیزدر 
این مدارس پذیرفته می شدند 
درخیزش  آنان  از  برخی  که 
به  نقشی  خواهی  مشروطه 
همه  با  داشتند،  فراخوربرعهده 
ی این حال، اکثریّت نزدیک به 
اتفاق مردم از خواندن و نوشتن 
محروم بودند وآگاهی های شان 
از راه شنیدن رویدادها و شایعات 
بود، ضمناً بسیاری از خانواده ها 
تمایل چندانی به   سواد آموزی 
مکتب  همان  در  شان  فرزندان 
خانه ها؛ به ویژه از برای دختران 
مذهبی  تعّصبات  خاطر  به  شان 

نداشتند. 
       آنچه را که درباره ی علل 

وجهات بر پایی رژیم مشروطه 
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 دراین عصر بی خبری عالوه بر 
از خاک  بخشی  رفتن  از دست 
و  ارس  رود  آنسوی  در  ایران 
و  بلوچستان  از  نیمی  و  هرات 
خراسان  شمال  از  هایی  بخش 
که  اترک  رود  تا  سرخس  از 
گراسنو  مرو،  ده،  پنج  شامل 
وسک وخلیج بلخان در کناره ی 
شرقی دریای مازندران، سرخس 
چکشلر،آشوراده،  ده  شمالی، 
بخش  در  اتک  های  چراگاه 
مهنه،  دهات  داغ،  کوه  پایینی 
گل  اراضی  دوشک،  چاچار، 
چنار  کلته  گرماب،  گالب، 
وکوچک  بزرگ  آبادی  وچند 
دوربخشی  دورانهای  از  که 
به   بودند،  بزرگ  خراسان  از 
تصرف دولت روسیه تزاری  و 

انگلیس و افغانستان درآمد.
       نقش  برخی از روزنامه ها 
را نیزکه در خارج ازایران منتشر 
می شد، نباید از نظر دورداشت 
. در ایران تا پیش از محمد شاه 
نمی  منتشر  یی  روزنامه  قاجار 
صالح  بارمیرزا  نخستین  شد، 
شیرازی که از جمله کسانی بود 
که از سوی عباس میرزا جهت 
تحصیل دانش به انگلستان اعزام 
گیری  یاد  از  پس  بود،  شده 
فرانسه،  و  انگلیسی  های  زبان 
وآموختن فن چاپ و حکاکی؛ 
به  با خود  با دستگاه چاپی که 
به  تبریز  در  بود،  آورده  ایران 
همین  زمان  در  و  انداخت  کار 

انتشار روزنامه)  به  شاه،  دست 
نامه«  »اعالم  نام  زیر  ماهنامه( 
زد که شمارة نخست آن  درماه 
می ۱۸۳۷منتشر شد که رویداد 
ایران وبعضاً جهان در آن  های 
نامه ی  هفتگی  بود.  شده  درج 
 ۶۹۹ شمارة  در  لندن  کیهان 
طّی   ۱۳۷۶ اسفندماه  تاریخ۲۸ 
شرح نسبتاً مفصلی به قلم آقای 
جزایری از دانشگاه گوتنبرگ 
این  از  دوشماره  که  سوئد، 
روزنامه را در موزة بریتانیا دیده 
بود، می نویسد:» شخصی به نام 
حاج محمد آقا نخجوانی ... در 
کتابخانه ی شخصی اش  اولین 
شمارة روزنامه ی  میرزا صالح را 
که مربوط به اخبار ماه رمضان 
نامه  اعالم  و  بود  ]ه.ق[   ۱۲۵۲
نامیده می شد برای انتشاردرمجلة 
تسلیم  مجله  سردبیر  به  یادگار 
اعالم  متن«  تمام  یادگار  نمود، 
نامه« را در شمارة هفتم به چاپ 
و  آغاز  در  صالح  میرزا  رساند، 
پایان«اعالم نامه« هدف از انتشار 
روزنامه را، بدین گونه تصریح 
هرآنچه  »مختصراً  کند:   می 
و  داشته  تازگی  و  بوده  ُطرفه 
استماع آن ها مورث آگاهی و 
دانش و عبرت اهالی این مملکت 
خواهد بود ماهی یک مرتبه در 
ی  همه  وبه  ثبت  دارالطباعه 

ممالک انتشار خواهد نمود «. 
       این ماهنامه که به تشویق 
ابوالقاسم  میرزا  وپشتیبانی 

اعظم(، روی دو  فراهانی)صدر 
برگ بزرگ که در یک سوی 
به  ونزدیک  روشن  خط  با  آن 
هم مطالبی چاپ می شد و سوی 
درهر  و  بود  سفید  آن   دیگر 
اخبار  عنوان»  زیر  آن  شمارة 
وقایع شهر در دارالخالفة تهران 
ممالک  اخبار  یافته«   انطباع 
وسایر  تهران  وقایع  و  شرق 
ایاالت ووالیات ایران درج می 
میرزا  شدن  کشته  از  پس  شد، 
اعتنایی  ابوالقاسم فراهانی وبی 
پس  شاه،  محمد  توجهی  وبی 
به  انتشار چند شمارة معدود  از 
دستور میرزا  اقاسی صدر اعظم 

اوتعطیل شد. 
ومنظم  مرتب  پیدایش         
روزنامه در ایران را که می توان 
گفت به سبک امروزی منتشرمی 
شد، روزنامه ی  »وقایع اتفاقّیه« 
بود که به هّمت  میرزا تقی خان 
اعظم  صدر  کبیر،نخستین  امیر 
پایتخت  در  شاه،    ناصرالدین 
از  پس  که   بود  شده  تأسیس 
برکناری وقتل او؛ تا سال۱۲۷۷ 
ه.ق به همین نام منتشر می شد، 
ولی از این سال تا سال ۱۲۸۳ ه.ق  
نام» روزنامه دولت علّیة ایران« 
بر آن نهاده شد. مندرجات این 
روزنامه به خاطر سانسور شدید 
دولتی آن چنان به ابتذال گرایید 
که میرزا حسین خان ُمشیرالدوله، 
اسالمبول  در  ایران  سفیروقت 
ناصرالدین  به  ای  عریضه  طّی 

شاه می نویسد: » قربان خاک 
پای مبارک شوم...  جای تأّسف 
است روزنامه ای که درپایتخت 
فرد  به  منحصر  معظمی  دولت 
است،در حالتی باشد که به هیچ 
وجه در داخلة مملکت منافعی 
است  مطلوب  روزنامه  از  که 
وباید با اطالع به وقایع دنیا بوده 
واقع  ملتی  یک  ترقی  اسباب 
بشود، حاصل نشده ودر خارجه 
اسباب مسخره است... در ظرف 
را  دنیا  بزرگ  وقایع  این مدت 
ملت ایران اطالع حاصل ننموده 
این  از  کلمه  یک  وروزنامه 
تحوالت عظیم اروپا درج نکرده 
تا چه رسد به وقایع اتفاقّیه که 
بر سبیل استمرار در دول خارجه 
وقت  وهر  شود  می  حاصل 
اخباری  دارالخالفه  ی  روزنامه 
درج  خواست  خارجه  دول  از 
نماید تفّحص نمود یک حکایت 
ُمضحکی که به هیچ وجه دخل 
نمود...«.  درج  ندارد  اخبار  به 
خان  قاجار،  دورة  )سیاستگران 
با   .)  ۶۷ رویه  ساسانی،  ملک 
در  که  آن  با  حال  این  ی  همه 
این روزنامه کمترین اشاره ویا 
سخنی در بیدارکردن مردم نبود، 
اما با انتشارچند سالة این روزنامه 
بسیاری از مردم ما با پدیده ای 
به نام روزنامه و ویژگی آن آشنا 

شدند.
حسین  میرزا  زمان  در         
سپهساالر(   ( مشیرالدوله  خان 
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باألخره نماد صفر)( برگرفته از شکل 
»ه«  درلغت فارسی  ده است.

از آنچه  درباال آمد  کامال روشن است  
براساس   ابتدا  هندو«    « اعداد   که 
اند.  شده  ساخته  ایرانی/فارسی  
بعدا  المللی   بین  کنونی   نمادهای 

تحول یافته اند.
حال ارزش این را دارد  که تکرار کنیم 
دوعدد نخست ۱و۲  و ۹ چه هندی  
وچه بین المللی  بطور مستقیم  به تر 
تیب از کلمات پهلوی وفارسی تقلید 

شده اند.
برای  شده   استفاده  الفبای   حروف 
اشتقاق اعداد 3،۴،۶،۷و۸ وهمچنین 
صفر،  فارسی هستند ؛ و منشأ کلمات  
مربوطه یعنی  سه، چهار، شش، هفت 
و هشت ، وده ، همه  بدون استثناء  
، دیگر  یکبار  هستند.  ناب  فارسی 
قلم  آخر حرف  »س«  در   حرکت 

دوانگری 3 تکرارشده است.
مانند   چنگک   فرم  نحو   همین  به 
حرف فارسی  چ در چهار در دوناگری 
  )C شده)جدول  بازسازی    ۴ عدد 
به قلمرو   اینها  را می توان  آیا همة 

تصادف  واتفاق  تنزل داد؟
بعنوان  توان   می  اینهارا  همة   آیا   

محصول  » خیالبافی«  کنارزد؟
 هیچ  منتقد بی طرفی  به حق نمی 

تواند  چنین کند؟
این  کنم   می  ادعا  متواضعانه   من 
مدارک  غیرقابل انکار  سایة هرشک  
وتردیدی را  کنار می زند که اساس 

نمادهای  عددی ایرانی است.
کلمات  کنم   اضافه  باید   دراینجا 
متفاوت  کامال  اعداد   برای  عربی  
است ، مثال ثالث3 ، اربعه۴ ،... تسعه 
۹ وقس علیهذا. حتی بیشتر  نمادهای 
عددی عربی  نیز متفاوتند. بنابراین  
اعراب هیچ دخالتی  درابداع نمادهای  

عددی نداشته اند.
درسرتاسر  امروز    ، گذشته  اینها  از 
جهان  اعداد از راست به چپ نوشته  
دهگان    ، درراست  یکان   شود:  می 
درسمت چپ آن ، صدگان  در چپ 

دهگان، وتا آخر...
این نیز نشان  می دهد  که این نمادها  
ابتدا بوسیلة  کسانی  بکاررفته  که 

ازراست  به چپ می نویسند. 
درهند  اعداد«   علم   « هرحال   به 
: شد  روبرو  فراوانی  بااستقبال  
نمونه های پیشرفت  از  این یکی    «
است... آنطورکه  استاد  کروبر۹ آن را

۹-آلفردکروبر)۱۸۷۶-۱۹۶۰انسانشناس 
آمریکایی

یا  » اشاعة محرک   »نفوذ عقاید « 
ها«  نامیده است.با استفاده  از گفته 
از  ای   نوپاره  ، عنصری  های  کروبر 
از آن   نیازها رادرفرهنگی  که پیش 
دراختیار  نداشته،  برآورده  می کند. 
این ایده ای است که پذیرفته شده ، 
اما  آن را می پذیرندو بابیانی نو آن را 

بسط  می دهد۱۰

اطالعاتی چند  دربارة عامل زمان

 قدیمی ترین اعداد  ) که اکنون  دیگر 
مورد استفاده نیست( عالمات  صاف 
وابتدائی  برای اعداد  ۱ تا ۹  وبعضی 
اینها  وغیراز  و۱۰۰   ۱۰ برای  نمادها 
 3۴۰۰ درحدود   سیستم  این   . بود 
وبین  در  مصر  از میالد  پیش   سال 
از   النهرین  حدود 3۰۰۰  سال پیش 
نخستین   است.  داشته   رواج  میالد 
کتیبه  ها شامل  اعداد کشف شده  
در هندوچین  مربوط به  به سه قرن  
از  کرت  ودرجزیرة   میالد   از  پیش 

۱۲۰۰ سال پیش از  میالد است.
کشف بزرگ  به وسیلة  سه ریاضی 
دان  هندی درزمینة جبر  حدود قرن 

پنجم میالدی  انجام شد:
عالمت     Bhaskara بهاسکارا 
برهما   « کرد،  راابداع  رادیکال  
نمادهارا    Brahmagupta گوپتا« 
  Aryabhatta بهاتا  آریا  و  آفرید، 
آورد.  بوجود  را  معادالت   نخستین 
نخستین  ارجاعات  به اعداد هندی  
ساویرا   « نوشتة   دریادداشتی  
سابوخت Severus Sebokht  اسقف  
بین  در   ۶۶۷م(که  سوری)۵۵۷- 
او  است.  آمده  زیست،  می  النهرین 
فقط  نُه عالمت  را یادآورشده است. 
بعضی از جداول   اختر شناسی  هندی 
در بغداد  دراواخر قرن هشتم  میالدی 

 به عربی ترجمه شد.
بن  محمد  میالدی    ۸۲۵ درحدود  
دربارة  ای   رساله  خوارزمی   موسی 
میالدی   در۱۱۲۰  که  اعدادنوشت 

Adelard if Bath توسط  ادالرد بث
 از عربی  به التین ترجمه شد.

ازطریق  را   اعداد  نمادهای  اعراب 
بازرگانی هند درخلیج فارس بدست 
آوردندو بنوبة خود  آنهارا در  اسپانیا 
نمادها   این  ازآنجا   کردند.  معمول 
درطول  سده های دوازدهم وسیزدهم 

میالدی  درسرتاسر اروپا  رواج یافت
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ودست آخر جایگزین اعداد  ناپختة 
رومی شدند.

مخالفت   درآغاز  هرحال   به   
تازه  نمادهای  کاربرد  به  زیادی 
پادوآ  دانشگاه   که   آنجا  تا   بود  
نوشت  که  گذراند  PADUAقانونی 
افزار  فروشان باید  فهرست کتابهارا  
با  non per cifra  یعنی  نه بارقم، 

قیمت گذاری کنند. 

ادامه دارد
***

سانسکریت   زبان  آموزش  درمورد  
قریشی  الدین  حکیم  دکتر  جناب 
دراین  که  بودند  دوستی خواسته  از 
که  درایمیلی  دهند.  یاری  مارا  راه 
ازطرف دوست ایشان دریافت کردیم 
دیگری  و  انگلیسی  یکی   : منبع  دو 

که  کردند  معرفی  ما  به  را  فارسی 
چاپ  شما  برای  درزیر  آنهارا  آدرس 
استفاده  امیدواریم مورد   . می کنیم 

دوستان عالقمند قرار گیرد: 
Here is a youtube site where 
people can learn Sanskrit 
through English.

https://youtu.be/FK9YOs-
F7w08

There is another youtube site 
where one can learn Sanskrit 
via Persian.

https://youtu.be/NMRN-
JYaplSU

قسمت چهارم

مصوتها ونبمه مصوتها دراین سیستم 
ارزش ندارند. ازاین رو نخست باید از 
لغت حذف شوند تا ارزش آن تعیین 

شود.
یک مثال ساده: فرض کنیم  لغتی که 
به ما داده شده RAMAN  است  . 
  Nمصوت نیمه  و  مصوتها  حذف  با 
حروفی که باقی می ماند R وM  است 
که ارزش  آنها به ترتیب ۲ رو ۵ است؛  
با معکوس کردن ارقام ارزش صحیح 

RAMAN ،  پنجاه و دو است.
طبق  شود   می  مشاهده  که  آنطور 
روش  محاسبة  کلمات سانسکریت  
مانند نوشتن زبانهای ایرانی از  راست 
به چپ انجام می شودومقدار هر حرف  
زیر آن نوشته می شود. بدیهی است 
این روش  از ایران آمده و هندوها  آن 
را  بسط داده اند. حتی  وقتی ارقام 
در سانسکریت  به صورت کلمه  رمز 
نوشته می شود  همان شیوة  وارونه 
شود.براین  می  دنبال  ارقام  کردن  
وریاضی  تولد ستاره شناس  اساس  
میهیرا واراها   ( هندی  مشهور  دان 
  Varaha Mihira )۵۰۵-۵۸۷

درمتن سانسکریت قدیمی :
Dwivedaambaragunai
می  گشائی  رمز  وچنین  است  آمده 

شود:
DWI-۲
VEDA-۴بخش  ۴ ودا  اینکه  برای 

است 
ambara یعنی دایره پس 0  است

Ambara-۰
Gunai-3  ۵گونا سه  اینکه   برای 

هست
یعنی ۲۴۰3 - با برگرداندن  ارقام در 
می یابیم  واراها  میهیرا در سال 3۰۴۲ 
از عصر  جد هشتر/ یود هیشتیرا۶ به 

دنیا آمده است.

به  »گوناها«   مفهوم  برای   -۵
ویکیپیدیا مراجعه کنید)مترجم(

شخصیتهای   از   Yuddisthira  -۶
رزمنامة  مهابهارت )م(

مثالهای فوق نشان می دهد  که بطور 
قطع  وبدون هیچ تردیدی  می توان 
ادعا کرد  علم اعداد  دربین ایرانیان  
بوجود آمده  وگرنه هیچ دلیل قابل 
یافت که چراقاعدة  نمیتوان  قبولی  
اینهمه  حروف«  کردن  »معکوس 
سانسکریت   نویسندگان  توسط  
توصیه شده است. نیازی به توضیح  
اضافی نیست  که این قاعده برگرفته 
راست   از  که  است  ایرانی  الفبای  از 
به چپ نوشته می شود . به هر حال  
زمانی که  به مطالعه عالئم  کنونی می 
پردازیم، این امر کامالً  محرز خواهد 

شد.

اساس ایرانی  عالمتهای عددی

درزمانهای   شد   اشاره  همچنانکه 
می  نوشته  کلمه   با  اعداد  باستان  
خاستگاهی  کنونی   ونمادهای  شد 
جدید دارند. ازآن پس با گذشت زمان  
طرح های  کلی مربوط  به کلمه ها  
یا حرفهای اول  آنها نمایندة  اعداد 
شدند. این دگرگونی  تقریباً به آغاز  

دورة باستان  بر می گردد.
اگر به جدول »C«  نگاه کنید  مشاهده 
خواهید کرد  عدد یک  درسانسکریت  
چیزی نیست مگر  طرح لغت  » یَک«  

پهلوی که بعنوان  » واژن نگاشت« ۷
 بکار رفته است.

مثال دیگر  در نماد  ۹ ارائه می شود. 
بقیه عالئم عددی از حرف اول لغت 
مربوطه  عدد  برای  فارسی  متناسب 
درزیر  که  آنطور  است.  شده  گرفته 

نشان داتده می شود.

شیوة انتقال

مانند  حروف دواناگری، درمورد اعداد 
نیز  حروف الفباء یا» ر است به طرف  

باال یا چپ بطرف باال یا معکوس 

ترجمه  نگاشت  واژه  را   logogram  -۷
نزدیکترباشد  ذهن  به  شاید  اند.  کرده 
اختصاری  یا  تجارتی  عالمت  بگوئیم  

مانند& برای دالر.)مترجم(

برگردانده  شده اند.
لغت پهلوی »دو«  وقتی راست بطرف 
باال  نوشته شود عدد 2 بین المللی  
می  دست  به  را   هندی  وهمچنین 

دهد.
باالی  بطرف  راست  نتیجة    3 عدد 
فارسی،»سه«  درلغت  »سین«  حرف 
است. به همین ترتیب حالت راست 
بطرف باال حرف»چ«  درلغت فارسی  
» چهار « عدد ۴ درهندی وهمچنین  

بین المللی را می دهد.
عدد 5  هندی مستقیماً  از اولین  

حرف pancha  سانسکریت اقتباس 
شده . نماد بین المللی عدد 5  فرم 
راست  سمت  حالت  شدة   تحریف 
به باالی نماد هندی است)فقرة ۵ را 

ببینید.(
حالت  سمت چپ   دوناگری   6 عدد 
به باالی »ش« حرف اول  ادد»شش« 
ازفرم هندی  المللی  بین  نماد  است. 

تحریف شده است.
عدد ۷ دوناگری برگرداندة  حالت ح  
حرف اول  لغت هفت است. نماد بین 
المللی 7  تقریباً  باحرف ح برابر است.
توجه   Cجدول زیر  توضیح  )به 

فرمائید(
عدد 8   بوسیلة تخریب  حرف ح در 

هشت است
عدد ۹  دوناگری بازتاب  لغت فارسی 
»نه«  است . نقطة باالی  حرف نون  
ظاهراً شکل  دایره درآغاز نماد است 
. فرم بین المللی از تخریب  بدست 

آمده است.

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

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

»C« جدول

*  دراینجا ح حطی  احتماال ترجیح دارد، برای اینکه انعطاف پذیر تر از »ه «
هّوز است.

همدردی

بدینوسیله ردگذشت بانوی رفهیخته  دکتر طلعت بصاری)قبله( 
و  گفته   تسلیت  اریان  گاهی  دانش جامعه  هب  و  بازماندگان  هب  را 
بازماندگانش  ربای  صبروشکیبایی  و  او  ربای  روح  آرامش 

مسئلت دارد.

شورای نویسندگان ماهناهم آزادی

داریوش ریپنیا  از خدمتگذاران  رفهنگ اریان زمین، هب 
ابدیت پیوست.  ردگذشت اورا هب همسرش منصوره ریپنیا 
و  گفته   تسلیت  اریانی  دوستان  همه رفهنگ  و  و رفزندانش 

ربای بازماندگانش صبروشکیبائی مسئلت دارد. 
روانش آرمیده باد.

شورای نویسندگان  ماهناهم آزادی
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مریم

هنگامی که پرویز به قیصر پناه برد و 
از او برای رسیدن به تاج و تخت یاری 
بنای  پایداری  برای  قیصر  خواست، 
دوستی دختر خود مریم را که دختری 
جهیز  با  بود  خردمند  و  روی  پاکیزه 
بسیار به پرویز داد. قیصر سپاهی گران 
به سپهساالری برادر خود نیاتوس روانه 
کند.  یاری  را  خسرو  تا  ساخت  ایران 
قیصر سه منزل ، دختر و لشکر را بدزقه 
کرد چون قصد بازگشت نمود مریم را 
پیش خواند و سفارشهای الزم را بدو 
نمود و از وی خواست که تا مرز ایران از 

نزدیکی با  شاه بپرهیزد
بفرمود تا مریم آید به پیش

سخن گفت با او ز اندازه بیش
بدو گفت تا مرز ایرانیان

نگه دار و مگشای بند از میان
برهنه نباید که خسرو تو را

ببیند که کار نو آید تو را
گفت  او  به  و  خواست  را  برادر  آنگاه 
اکنون که خسرو خویش ما است دختر 
تا  سپرده ام  را  تو  خواسته  و  سپاه  و 
برای بازگرداندن تاج و تخت او را یاری 
دهی. به خسرو خبر رسید که قیصر 
دختر خود مریم را با سپاهی گران به 
سرکردگی سپهدار نیاتوس و خواسته 
بسیار به نزد او فرستاده است. پرویز به 
پیشباز آنان شتافت و رخش از دیدن 
آنهمه لشکر و خواسته و دختر زیبای 
قیصر چون گل شکفته گشت. خسرو 
سوی ایران روی نهاد. چون خبر آمدن 
و  بزرگان  رسید  ایران  مرز  به  پرویز 
پهلوانان بدو پیوستند. میان پرویز و 
پیروز  پرویز  و  درگرفت  جنگ  بهرام 
شد. بهرام به نزد خاقان چین گریخت. 
خسرو بر تخت نشست و فرمان داد تا 
در گلشن سور خوانی شاهانه بگسترند 
و پهلوانان و بزرگان بر سر خوان نشینند. 
بر سر خوان میان نیاتوس عموی مریم 
و بندوی دایی پرویز بر سر دین بهی و 

مسیحایی سخت اختالف افتاد. نیاتوس 
از سر خوان برخاست و به اقامتگاه خود 
رفت و از پرویز خواست که بندوی را به 

او سپارد تا تنبیهش نماید.
که  بندوی نا کس چرا پشت دست

زند بر رخ مرد یزدان پرست
گر او را فرستی به نزدیک من

وگرنه ببین شورش انجمن
این  رفع  برای  گفت  پرویز  به  مریم 
اختالف بندوی را به نزد نیاتوس بفرستد 
تا با دخالت و میانجیگری و حسن تدبیر 
مریم نفاق از میان برخیزد. پرویز چنین 
کرد. مریم عموی خود را سرزنش کرد 
و پندهای قیصر را به یادش آورد و از او 

خواست:
تو بندوی را سر به آغوش گیر

مگوی ایچ گفتار نا دلپذیر
مده رنج و کردار قیصر به باد

مبادا که پند من آیدت باد
سرانجام با زیرکی و هوشمندی مریم 
میان نیاتوس و بندوی آشتی برقرقر شد. 
شش سال از سلطنت پرویز گذشت که 
مریم پسری بدنیا آورد. و در آن زمان 
رسم چنان بود که برای نوزادان دو نام در 
نظر میگرفتند. یکی آشکارا و دیگر در 
نهان. نام نهانی را در گوش کودک بر زبان 
میراندند و از نام آشکارا همگان با خبر 
میشدند. پرویز نام نهانی پسر را قباد و 
نام آشکارای او را شیرویه نهاد. پرویز 
اخترشناسان را بخواند تا  فرجام کار 
شیرویه را بگویند. اخترشناسان گفتند 
از این کودک جهان پر آشوب خواهد 

گشت.
از این کودک آشوب گردد زمین

نخواند سپاهش بر او آفرین
هم از راه یزدان بگردد به نیز

از این بیشتر چون سراییم چیز
پرویز سخت غمگین گشت و از موبدان 
خواست که این راز را پنهان نگاه دارند 
و خود نیز از بسیاری اندوه یک هفته در 
به روی خویش بست و دست از شکار 
و میگساری کشید. موبد موبدان چون 
چنین دید خسرو را اندرز داد و گفت 

از گردش سپهر گردان بخت افراد نیز 
تغییر میپذیرد. پس دل بد مدار و زمان  
را به شادی گذدران. شاه از گفتتر موبد 
خرسند گشت و دبیر را پیش خواند 
و قیصر را به زادروز شیرویه مژده داد. 
قیصرفرمان داد تا شهر را آذین بستند 
و یک هفته شادمانی کردند. روز هشتم 
قیصر هدیه های فراوان برای پرویز و 
مریم و شیرویه به ایران فرستاد و از 
خسرو تقاضا کرد که دار مسیحا را برای 
او بفرستد. خسرو از فرستادن خودداری 
کرد. مریم در شبستان شاه بانوی بانوان 
بود و با اعزاز و احترام بسیار میزیست. 
سرانجام شیرین همسر و معشوق پرویز 
که همیشه از ملکه بودن مریم در رنج 
بود و بر او حسد میورزید ، مسمومش 

ساخت.
ز مریم همی بود شیرین به درد

همیشه ز رشکش دو رخساره زرد
به فرجام شیرین ورا زهر داد

شد آن دختر خوب قیصر نژاد
 

همسر بهرام چوبینه
دختر خاقان چین

بهرام چوبینه پس از شکست از خسرو 
پرویز به خاقان چین پناه برد. خاقان 
مقدمش را گرامی داشت و او را پذیرا 
شد. روزی میان بهرام و یکی از پهلوانان 
خاقان چین جنگ درگرفت، بهرام بر 
او پیروز شد و وی را بکشت. با کشتن 
مردانگی  و  دالوری   ، چینی  پهلوان 
گشت.  همگان  زبانزد  چوبین  بهرام 
چون خاتون ) زن خاقان و ملکه چین( 
از جنگاوری بهرام با خبر شد به خاقان 
گفت به نزد بهرام میروم و از او خواهش 
میکنم که شیرکپی )اژدها( را که دختر 
زیبا و عزیز مرا در جشنگاه به دم در 
کشیده است و روز روشن را بر من چون 
شب تار ساخته بکشد تا نه تنها انتقام 
دختر نازپرورده خود را از او گرفته باشم 
بلکه همگان از شر آن حیوان درنده در 
امان مانند. چون او هرساله ناگهان از کوه 
سرازیر میگردد و جوانان را شکار میکند 

و عده یی را به مرگ عزیزانشان سوگوار 
میسازد. همچنان که من و تو که خاقان 
چین هستی به ماتم دختر نازکتر از برگ 
گل خود سوگواریم. خاقان او را مانع شد 
ولی خاتون گوش به گفته او نداد و نزد 
بهرام چوبین رفت و او را در دفع اژدها 
یاری خواست. بهرام به رزم جانور درنده 
شتافت و با از بین بردنش جهانی را از شر 
او رهانید. خاتون و خاقان از آن آگهی 
یافتند و بسیار شادمان گشتند. برای 
بهرام هدیه های بسیار فرستادند و خاقان 
بر جاه و جاللش افزود و دختر خود را به 
همسری وی درآورد و از او خواست که با 

شکار و رامش روزگار بگذراند.
بفرمود تا پیش او شد دبیر

نبشتند منشور او بر حریر
به بهرام داد آن زمان دخترش

به فرمان او شد همه کشورش
بر آیین چین خلعت آراستند

فراوان کاله و کمر خواستند
همه چین همی گفت ما بنده ایم

ز بهر تو اندر جهان زنده ایم
چین  خاقان  به  نامه ای  پرویز  خسرو 
نوشت و از او خواست که از پشتیبانی 
بهرام دست بردارد و اورا به ایران بفرستد. 
خاقان نامه یی تند به خسرو نوشت. چون 
بهرام از نامه خسرو آگاه گشت به خاقان 
چین گفت که با پرویز خواهد جنگید. 
هنگامی که نامه خاقان به پرویز رسید 
با چند تن از بزرگان مشاوره کرد. آنان 
مصلحت ندیدند که پرویز از در خشونت 
بر  بهرام عالوه  و تندی در آید. چون 
پناهنده شدن بر خاقان، همسر دختر او 
نیز بود و البته خاقان هرگز داماد خود را 
به دست دشمن نمی سپرد. پرویز خراد 
را که مردی تیزهوش و بخرد بود به چین 
فرستاد تا با چاره اندیشی غائله بهرام را 
پایان دهد. در چین مردی بود قلون نام 
که با کشته شدن مقاتوره پهلوان چینی 
به دست بهرام کینه او را به دل گرفته 
بود. خراد با قلون مالقات کرد و از او 
خواست کاری کند که وی بتواند به ایوان 

خاقان راه یابد                         ادامه دارد

کاران  هچ                                                                                                                                 از  هم
                                            

ـخبر     زنده یاد دکتر طلعت بصاری )قبله(               بخش  چهل ودوم

زانن شاهناهم  
توضیح: ازاین پس این صفحه با نام » زنده یاددکتر طلعت بصاری«  ادامه خواهد یافت. یاد 

این بانوی فرهیخته همواره با ما خواهد بود. روانش آرمیده باد. 
با تأسف بسیار  ازدرگذشت  همکار 
و دوست بزرگوار  سرکار خانم دکتر 

طلعت بصاری آگاه شدیم. 
بانوی بزرگواری که  علیرغم تالشی 
ایران   فرهنگ  اعتالی  درراه  که 
که  دانشی  پربار  توشة  و  کرد  می 
و  فروتن   بسیار  داشت  بهمراه 
را  بزرگ  مصیبت  این  بود.   افتاده 
بهمه دانشگاهیان ، زنان و دختران 
ایرانی، به مردان و جوانان ایرانی که 
اهل آموختن و پژوهش هستند و به 
خانواده دکتر بصاری بویژه فرزندان 
او که تا آخرین لحظه برای سالمتی 
و رفاه او از هیچ کوششی فروگذار 
دکتر  گوییم  می  تسلیت  نکردند  
ماهنامة  نخستین شمارة  از  بصاری 
صمیمانه  نشریه  بااین  آزادی  
همکاری داشت و آنقدر مطلب برای 
سالها  تا  که  است  گذاشته  باقی  ما 
می توانیم از خرمن دانش او خوشه 
چینی کنیم. همة  زحمات اور ا برای 
ترویج فرهنگ و سنت های ایرانی 
ارج می نهیم و درغم از دست دادن 

او با بازماندگانش شریک هستیم.
دیگرمان  همکار  زیررا  یادداشت 
تیمور شهابی  برای ما ارسال داشته 

است که باهم می خوانیم:
و  عطااهلل  فرزند  بصاری  طلعت 
باقر  محمد  میرزا  ونواده  بلقیس 
یا  بصار  جناب  به  ملقب  رشتی 
پیروان  اولین  از  )یکی  دل  بیدار 
در   ،۱3۰۲ سال  در  بهایی(  آیین 
خانواده ای  در  بابل  شهرستان 
روشنفکر و آزاداندیش زاده شدند. 
از  بهایی  پرورش  و  آموزش  تأثیر 
مصمم  را  ایشان  جوانی  اوان  همان 
به راهی کرد که به باالترین درجات 
آموزشی رسیده و همواره تالش در 
بانوان و تساوی حقوق آنان  آموزش 
میداشته اند. تحصیالت دوره ابتدایی  
و متوسطه را در بابل گذرانند و پس 
از اخذ مدرک دیپلم با شغل دبیری و 
سپس مدیریت دبیرستان شاهدخت 
زمان  همین  در  که  شدند  استخدام 
که قبله  ابوالقاسم  سید  جناب  با 

 ایشان هم به آیین بهایی گرویدند 
پیمان زناشویی بسته و پس از پنج 
عالی  تحصیالت  ادامه  برای  سال 
دکترای  مدرک  رفتند.  تهران  به 
از  فارسی  ادبیات  رشته  در  خود 
مشغول  و  گرفته  تهران  دانشگاه 
و  عالی  دانشسرای  در  تدریس 
سپس مدرسه عالی دختران شدند. 
ایشان در ضمن فعالیتهای آموزشی 
به چندین کار دیگر مشغول بودند. 
بررسی  مسائل  گروه  در  عضویت 
شاه  محمدرضا  فرمان  به  که  ایران 
مشاور  بود،  شده  تأسیس  پهلوی 
نشر  ایران،  رادیو  در  بانوان  مسائل 
چندین کتاب و مقاله بویژه کنکاش 
در شاهنامه فردوسی را میتوان نام 
اولین  که  بود  هنگام  این  در  برد. 
دانشگاه  معاونت  به  ایرانی  بانوی 
ودر  رسید  اهواز  شاپور  جندی 
مدت نه سال خدمت خود موفق به 
تأسیس دانشکده ادبیات شدند و تا 
هنگام شورش ۵۷ درآن مسند کار 
میکردند. ایشان محبوبیت ویژه یی 
بین دانشجویان داشتند و مرتبأ به 
از  و  میزدند  سر  دانشجویی  مراکز 
حال آنان پرس و جو میکردند حتی 

در بحبوحه هرج و مرج آن سالها 
پلیس  که  نمیدادند  اجازه  هیچگاه 
کند  همراهی  را  ایشان  دانشگاه 
چون هیچ احساس خطری از طرف 
آمدن  با  نمیکردند.   دانشجویان 
رژیم جدید دیگر جایی برای ایشان 
برکنار  کار  از  اینکه  از  بعد  و  نبود 
دانشجویانی  همان  کمک  با  شدند 
انقالبی  مختلف  های  کمیته  در  که 
اندوه  از  پر  دلی  با  داشتند  فعالیت 
فرزندان  به  و  کرده  ترک  را  ایران 
تخصصی  فوق  دوره  که  خود 
نیوجرسی  ایالت  در  را  پزشکی 
میگذراندند پیوستند. به مدت سی 
سال به نشر مقاله و کتاب مشغول 
بودند و سپس به کالیفرنیا مهاجرت 
ابهی  ملکوت  به  وهمانجا  کرده 
صعود کردند. از ایشان چهار فرزند 

به جا مانده است که در آمریکا و

از  چندی  دارند.  اقامت  استرالیا   
آثارایشان:

و  دستگاهها  فاسی،  زبان  دستور 
سازهای  نام  و  موسیقی  آهنگهای 
ایرانی، زند دخت، پیشاهنگ نهضت 
شاهنامه،  زنان  ایران،  بانوان  آزادی 
همکاری با  َدری  ُدر  شیرین،  چهره 

پیرنیادر  داود  فرزند  پیرنیا  داریوش 
مریلند آمریکا دارفانی را وداع گفت.

میالدی،   ۱۹۹۰ سال  در  داریوش 
را  ایران«  مهر  »انتشارات  موسسه 
پیرنیا،  منصوره  همسرش،  اتفاق  به 
دربار  در  کیهان  ویژه  خبرنگار 
شاهنشاهی، بنیاد نهاد و ویراستاری 
شهبانو«،  »سفرنامه  کتاب های 
»سفرنامه  ایران«،  »ساالرزنان 
فرزند  زاهدی،  »اردشیر  گویا«، 
و  خاطرات  وزیر،  »خانم  طوفان«، 
پارسای«،  دست نوشته های فرخ روی 
»چهره واقعی شهبانو فرح پهلوی«، 
از  کیهان  و »کتاب  ایران«  »دختران 
و  کیهان  کهکشان، حکایت  تا  هیچ 
خاطرات دکتر مصطفی مصباح زاده« 
تالیف منصوره پیرنیا را در سال ۲۰۰۹

دکتر ضیاالدین سجادی، تأثیر زن در 
ادبیات فارسی، گردآفرید معرفی زنان 

شاهنامه.
روحشان شاد و آرام

تیمور شهابی جمعه ۱۸ سپتامبر۲۰۲۰ 
مصادف با روز درگذشت دکتر بصاری.

 و کتاب »شاهنامه پهلوی« را در سال.
۲۰۱۲ میالدی بر عهده داشت.

به  پیرنیارا  داریوش  درگذشت 
ایزدی)پیرنیا(  منصوره  همسرش 

وبازماندگانش تسلیت می گوئیم.

طلعت بصاری )قبله(: آموزگار، شاعر،پژوهشگرونویسنده،در۹۷ سالگی  به ملکوت ابهی صعود کرد

عکسی بیادگار از بازدید شاهنشاه آریامهر از دانشگاه جندی شاپور -اهواز

داریوش پیرنیا به دارفانی پیوست
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فواید  ایپده روی
از  بیش  پزشکی  دانش  پدر  بقراط  
را   روی  پیاده   ، پیش  سال  دوهزار 
بهترین شفابخش توصیف کرده است. 
اورا   گفتة  بسیاری،  شواهد   امروزه 

تأیید می کنند. بطور مثال:
- پیاده روی به مدت  ۲۵ دقیقه درروز 
خطر مرگ ناشی از حملة قلبی  را 3۵ 

درصد کمتر می کند.
- با پیاده روی به مدت  3۰ دقیقه ۵ 
باردرهفته بیش از سه سال به طول 

عمر اضافه  می گردد.
فشار  آوردن   پائین  رویبه  پیاده    -
خون  وکاهش  میزان کلسترول خون  

کمک می کند.
- پیاده روی  کوتاه مدت  پس از  خوردن 
آورد. می  پائین  را   خون  قند  غذا، 

- یک سوم حمالت قلبی  در زنهارا  
پیشگیری  روی   پیاده  با  توان   می 

کرد.
نگهداشتن   نرم  با  روی  پیاده    -
مفاصل  تورم  پیشگیری  به  مفاصل 

کمک می کند.
- پیاده روی به کاهش بروز سرطان ، 
افسردگی . به حفظ حافظه کمک می 

کند. 

فشارخون وبیماری قند
به  مبتالیان   برای  پژوهشگران  
تر  پائین  خون  فشار   ، قند  بیماری 
برای   و   ، جیوه  میلیمتر   ۱۴۰/۸۰ از 
بیماران مبتال  به بیماری قند  که در 
معرض خطر  بیماری قلبی می باشند  

رقم پائین تر از  ۸۰.۱3۰ میلیمتر جیوه 
را توصیه می کنند.

گرفتن   درنظر  با  متخصص  پزشک 
سن و حالت عمومی بیمار، می تواند  
میزان مناسب  فشار خون را  تعیین 

کند .

بیماری قند وسالمت بد ن
آسیب  سبب  خون   قند  افزایش 
رساندن بره  جدار داخلی شریان ها 
در کلیة اندامهای  بدن گشته  ومنجر  
به وجود آمدن  پالک های چربی  در 

آنها می گردد.
همچنین   خون   قند  ازدیاد 
 ، کند  می  سفت  را  ها  جدارشریان 
خودرا   انبساط  قابلیت   که   بطوری 
از دست می دهند. پالکت های خون 
ولخته  یافته   بیشتری  چسبندگی 
خون  دررگها  به آسانی بوجود می آید.
بیماری قند  همچنین  بافعال  کردن 
التهاب  بدن موجب  ایمنی  دستگاه  
مزمن  می گردد. این امر نیز  به جدار  

شریان ها آسیب می رساند.

ردمان  فشارخون همراه با دیابت
خون   فشار  به  مبتال  بیماران  برای 
همراه با بیماری قند انتخاب نوع داروی 
ضد فشار خون  دارای اهمیت است.

متوقف   نوع  داروهای  مثال   بطور 
دارندة باز  وداروهای   ACE کنندة 
Angiotensin Receptor از آسیب  
بیماری  به  مبتال   بیماران  که  کلیه 
هستند   آن  مستعد  بیشتر   قند  
محافظت می کنند.  بعضی داروهای  
 Beta Blocker ضد فشار خون  نوع
و   )Toprol XL(پرولل متو   مانند  
اثر نامطلوب    )T.Enormin( آتنولُل
برروی چربی  و قند خون دارند. ولی 
داروهای  Beta Blocker دیگر مانند  
Coreg و  Normodyn دارای چنین  

اثری نیستند.

نحوه  زندگی سالم وواکنش التهابی

مطالعه جدیدی ارتباط نحوه زندگی 
C-Reactive   ) سالم را  با ترکیب

Protein ,CRP(  نشان داده است.

بوجود  التهاب  درنتیجه  ترکیب  این 
می آید ودر بوجود  آمدن پالک های 
کلسترول  در جدار داخلی شریان ها 
دخالت دارد. پالک ها موجب سفتی و  
تنگی شریانها گشته  ومنجر به حملة 

قلبی  می گردد.
دانشمندان  بابررسی  ۱۷۹۴ نفر که 
آشکار  بودند   قلبی  بیماری  دچار  
که   آنهائی   CRP میزان  ساختند  
اند  کرده  ترک  را  سیگار  کشیدن 
ووزن خودرا کاهش داده اند وتحرک 
قابل  بطور  داشتند   بیشتر  جسمی 
میزان 3  یافت  کاهش  ای  مالحظه  
درلیتر    CRP بیشتر  یا  گرم  میلی 
باافزایش خطر  بیماری قلبی همراه 

است.
نتیجه :

 پیروی از نحوة زندگی سالم  با کاهش 
بیماری  وخطر  بوده  همراه  التهاب 

قلبی - عروقی را کم می کند.

خواص جو
شرح درصفحه ۴۸ 

درحقیقت  درمانی  موسیقی  رشته 
یکی از شاخه های علوم درمانی است  
که دران موسیقی درمانگر از موسیقی 
وفعالیتهای گوناگون همراه با موسیقی 
استفاده میکند  ابزار درمانی  بعنوان 
واز مدتها پیش مرسوم بوده ولی به 
شکل علمی در دهه های اخیر مطرح 
شده است وتحقیقات بسیاری بر روی 
تاثیرات این شیوه درمانی انجام شده 

وهنوز هم درحال انجام است
همچنین موسیقی درمانی به عنوان 
به  مکمل  طب  است  مکمل  طب 
بدون  درمان  یعنی  خالصه  طور 
شیمیایی.  داروهای  از  استفاده 
خود  جای  درمانی  موسیقی  امروزه 
است  نموده  باز  مکمل  درطب  را 
از موسیقی موجب  استفاده  که  چرا 
آرامش،بهبودمحاسبه ذهنی وکاهش 
اثرات ذهنی ناشی از استرسهای وارده 
میشود. موسیقی انسانها رادربرقراری 

ارتباط ،اتحاد وتطابق توانا میکند

 موسیقی، به هر نوا و صدایی گفته 
خوش آیند  و  شنیدنی  که  می شود 
را  زنده  موجودات  یا  انسان  و  باشد 
از  موسیقی  واژه  کند.  تحول  دچار 
واژه ای یونانی، و گرفته شده از کلمه 
 Muse و مشتق از کلمه   Mousika
می باشد که نام رب النوع حافظ شعر 
و ادب و موسیقی یونان باستان می 

باشد.
احساسات  بیان  هنر  را  موسیقی 
درمانی  وموسیقی  ست  آوا  زبان  به 
برای  موسیقی  کاربرد  از  عبارتست 
۱( القاء آرامش، ۲( تسریع روند بهبود 
ذهنی  عملکرد  بهبود   )3 بیماریها، 
افراد تحت درمان  ایجاد سالمتی.  و 
راهنمایی های  بوسیله  موسیقی،  با 
یک فرد متخصص که در این زمینه 
آموزش دیده یا زیرنظر یک موسیقی 
به  فعالیت،  مجوز  دارای  درمانگر 
می  گوش  خاصی  های  موسیقی 
خود  برای  را  موزیکهایی  یا  و  دهند 

از  یکی  درمانی  موسیقی  می سازند. 
درمانهای  یا  خالق  هنری  درمانهای 
بیانگر احساسات می باشد که شامل 
درام  سرایی،  شعر  هنری،  درمانهای 

درمانی و پسیکودرام می باشد.
از موسیقی درمانی می توان به تنهایی 
و یا همراه با درمانهای دیگر استفاده 
تمام  با  درمانگرها  نمود.موسیقی 
سطوح سنی از اطفال کم  سن و سال 
می کنند.  کار  مسن  افراد  تا  گرفته 
افراد در مراکز مختلفی همانند  این 
مدارس، مطبهای خصوصی، خانه های 
مراکز  و  بیمارستانها  سالمندان، 
فعالیتند.  به  مشغول  روانپزشکی 
مهمترین  که  اند  گفته  آواها  وسیله 
و  هستند  ریتم  و  صدا  آن  عوامل 
به  صداها  ترکیب  دانش  همچنین 
گونه ای که خوش آیند باشد و سبب 
نامیده  گردد  روان  انقالب  و  انبساط 

می شود
واکنش ما در برابر صوت فقط از طریق 
و  اندامها  تمام  نیست.  گوشهایمان 
اعضای بدن ما از جمله مو و پوست 
و کل سیستم انرژی انسان )هاله  آورا 
– Aura( در برابر امواج صوتی محیط 
واکنش نشان می دهد. یک آزمایش 
میکند.  ثابت  را  موضوع  این  ساده 
در حالیکه با هر وسیلة ممکن مانع 
مجاورت  در  میشوید،  خود  شنیدن 
صدای طبل های بزرگ قرار بگیرید. 
گویی بدنهایتان با دیواری از ارتعاش 
برخورد میکند. دنده ها و جناغ سینه 
پیدا می  ارتعاش  با ضربه های طبل 
بر  مو  ارتعاش،  درک  با  گاهی  کند. 

بدنمان راست میشود.

ما حتی قبل از تولد در صوت غوطه 
ور بوده ایم. جنینی که در رحم مادر 
قرار دارد در اثر ضربان آهنگین قلب 
مادر و صدای مالیم دستگاه گوارش 
و سایر فرایندهای جسمانی او آرامش 
می یابد. مادران در هنگام بغل کردن 
نوزادان خود، می بایست او را در نیمة 
چب بدن خود قرار دهند تا با شنیدن 
صدای قلب مادر آرام بگیرد. الالیی 
خواندن مادر می تواند ضربان نامنظم 

قلب نوزاد را آرام و منظم کند

از دیر باز موسیقی در مناسک مذهبی، 
نیایش ها، آیین های درمانی، جشن ها 
و مراسم اجتماعی بکار می رفته، ولی 
در چند دهة اخیر، موسیقی به صورت 
درآمده  مستقل  علمی  فعالیت  یک 
است. در دورانی که انسان نسبت به 
گذشته نیاز به تأمین نیروی حیاتی 
بیشتری برای مقابله با استرس های 
فزاینده محیط پیرامون خود دارد، از 
صوت و موسیقی می توان در جهت 
تامین سالمت و ارتقاء سطح کیفیت 
بهره جست.  زندگی  روانی   - روحی 
موسیقی درمانی کاربرد صدا، سازهای  
موسیقی، آهنگها، قطعات موسیقی، و 
هر چیز موسیقیایی است که در تمام 
زیستن  بهتر  به  زندگی  های  زمینه 
تحقیقات  در  کند.  می  کمک  افراد 
اخیر کاربرد صوت و موسیقی درمانی 
در توانبخشی جسمی، ایمنی شناسی، 
تایید  دیگر  موارد  و  رنجوری  روان 
شده است. موسیقی درمانی می تواند 
برای هر کسی، صرفنظر از استعداد او 
در موسیقی مفید باشد. سطح دانش 

در  فردبیمارتاثیرچندانی  موسیقی 
درمان او ندارد.

به  موسسه  چندین   ۱۹۵۰ دهة  از 
معرفی  و  سازماندهی،  گرداوری، 
انبوه پژوهش های مربوط به موسیقی 
درمانی اقدام کرده اند. که معروفترین 
درمانی  موسیقی  ملی  انجمن  آنها، 
آمریکایی  انجمن  )و   )NAMT
می   ،)AAMT( درمانی  موسیقی 
و  ریتمها  موسیقی،  انواع  باشند. 
سازها تاثیر خاص خود را دارند. این 
که  است  درمانگر  موسیقی  وظیفة 
وضعیت  مناسب  موسیقی  یا  صوت 
فرد متقاضی را تشخیص دهد، تا به 
یا  کمک آن درجهت حفظ سالمتی 
درمان بیماری او عمل نماید. در روش 
سنتی تعیین گام موسیقی فردی، از 
نشان ماه تولد و نام شخص استفاده 
میکنند، زیرا این دو عا مل را از عوامل 
انسان  در  انرژی  ارتعاش  قدرت  پر 
فیثاغورث،  مثل  اشخاصی  میدانند. 
بطلمیوس، یوهان کپلر و ... از طریق 
این  ریاضیات  و  بندی سیارات  رتبه 
روشهای  در  دادند.  می  انجام  را  کار 
تکلم  وشیوه  صدا  برد  از  تر،  مدرن 
انواع  امروزه  شود.  می  استفاده  فرد 
روشهای موسیقی درمانی مثل گوش 
نواختن یک ساز  به موسیقی،  دادن 
شخصی، آواز خواندن، تألیف وساخت 
موسیقی، ذکر و مانترا و ... وجود دارد. 
درمانی  موسیقی  هم  سنتی  درطب 
وجود داشته وآواها واصوات متفاوت 
مزاج  گرم  ویا  مزاج  افراد سرد  برای 
آواهای  چنانچه  است  میرفته  بکار 
رودخانه  صدای  درطبیعت  موجود 
پرندگان  صدای  واغلب  باد  ،وزش 
گرم ودر درمان بیماریوافراد با مزاج 
موسیقی  آنکه  ویا  است  مفید  سرد 
گرم  اصوات  دسته  در  ایران  سنتی 
قرارمیگیرد .که در آینده به ادامه این 

بحث خواهیم پرداخت

از: دکتر همایون آرام- نیویورک

گاه اهروارد دانستنی اهی جدید زپشکی- ازدانش
 دکترسیمین  ملک افضلی

طب سنـتی  )موسیقی ردمانی(

قند   بیماری  به  مبتال  بیماران 
افزایش  به  بیشتری  استعداد 
و  خون)کلسترول  های  چربی 
رژیم  دارند.  گلیسرید(  تری 
شامل  ای  مدیترانه  غذائی  
سبزی ها، میوه ها، غذای دانه 
کامل، خشکبار، ماهی و لبنیات  
کم چربی ، به کم کردن  چربی 
های خون  کمک پمی کند.. از 
مصرف شکر  سفید، نان سفید، 
زمینی  سیب  و  سفید،  برنج 
سفید  باید خودداری کرد. زیرا 
این  غذاها و نیز نوشایه  الکلی  
میزان تری گلیسرید های خون 

را باال  می برند.
از   یکی  مصرف   دانشمندان   

داروهای گروه Statin ) مانند

 
Lipitor( رابرای بیماران مبتال 

کلسترول   که  قند   بیماری  به 
از   بیش  آنها  خون    )LDL(بد
لیتر   دسی  در  گرم   میلی   ۷۰
می باشد توصیه می کنند. این 
نیز   قلب  محافظت   به  داروها 
کمک می کنند . باوجودی این 
که درپاره ای موارد  میزان قند  

خون را کمی باال می برند.
گلیسرید   تری  که  بیمارانی 
آنها بیش از  ۱3۵ میلی گرم در 
دسی لیتر  می باشد می توانند  
»تری  دهندة  کاهش  داروی  از 
استفاده   Vascepa گلیسرید« 
کنند. این دارو  همچنین  خطر 
نیز   را  سکته  و  قلبی   حملة 

کاهش می دهد.

اهمیت میز ان رچبی خون  ردبیماری قند
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اوه شارلی !

 ز مردم هرآنکس که باشد بتر
بود هر زمان کار او خوبتر

نیابی در آن بد کسان یک هنر
مگر کینه و فتنه و شور و شر
» زرتشت بهرام پور پژدو« 
 قرن هفتم هجری

بعله باز دوباره این مجله فرانسوی 
نشر  به  دست  هبدو  شارلی 
زد  اکرم   پیغمبر  کاریکاتورهای 
ریخت.  هم  به  را  اسالم  دنیای  و 
از  نفر  دو  پیش  سال  پنج  حدود 
امت اسالمزده به دفتر مجله حمله 
کردند و اهلل اکبر گویان دوازده نفر 
را به قتل رساندند . گالب به رویتان 
مثقال  چس  آن  مبنای  بر  چون 
باقی  اینها  در  که  شعوری  و  فهم 
مقدساتشان  مقدسترین  به  مانده، 
توهین شده بود. شوخی با حضرت 
را  نمونه اش   . مجازاتش مرگ است 
مرفهی  و  پیشرفته  کشورهای  در 
و  افغانستان  و  پاکستان  مانند 
مبنای  بر  که  دیده ایم  را  بنگالدش 
با  افراد  پیغمبر،  به  توهین  اتهام 
سنگ و چوب و چماق و شمشیر به 
قتل رسیده اند یا نیمه جان سوزانده 
اینکه  از  بگذریم  حاال   . شده اند 
توهین  بزرگترین  خودشان  وجود 
به بشریت بوده و هست ،پایه همه 
دروغ  و  غارت  و  قتل  بر  رفتارشان 
ازپیشرفت  باورهایشان  است چون 
همیشه  و  میکند  جلوگیری  فکری 
در همان دنیای پر از خشم و نفرت 
و دریوزگی مانده  است. هر کجا که 
اموراتشان  و  اینها هست  از  نشانی 
عزیز  اسالم  دستورات  مبنای  بر 
و  فشار  و  نابرابری   میشود،  دنبال 
رژیم  که  هم  وسط  این  است.  زور 
با  درآوردی  من  شیعه  آخوندی 
های   ، تمامتر  چه  هر  دریدگی 
وهوی میکند و در باب حفظ بیضه 

پاره میکند.  را ه  اسالم گلوی خود 
غافل از اینکه امت سنی تندرو دل 
ندارد  تندرو  شیعه  امت  از  خوشی 
اکثرتندروها  که  چیزی  در  ولی 
و  بی شعوری  دارند  مشترک  وجه 
تحمل  است چون حتی  فکری  فقر 
به  رسد  چه  ندارند  نیز  را  همدیگر 
بشر  حقوق  معنی  دنیا.  مردم  بقیه 
مهمالت  و  قوانین  دایره  در  اینها 
دوران اعراب بیابانگرد و شترچران 
خالصه  زمان  همان  جامعه  برای  و 
اینکه شارلی  به محض  است.  شده 
هبدو تصمیم به انتشار کاریکاتورها 
گرفت ، عربده جاهالن و متعصبین 
درآمد که واویال توهین شده است 
و از این قماش مزخرفات. بد نیست 
فلکزده  امت  خزعبالت  به  سری 

بزنیم و ببینیم که چه میبافند.

خبرگزاریهای  گزارش  طبق 
اسالمی  بشر  آخوندی ستاد حقوق 
نشریه  اقدام  اطالعیه ای  صدور  با 
بازنشر  در  هبدو  شارلی  فرانسوی 
را  اسالم  پیغمبر  کاریکاتورهای 
حقوق  نقض  را  آن  و  کرده  محکوم 
صدها میلیون انسان دانسته است. 
البته معلوم نیست غرض از ساختن 
چیست  اسالمی  بشر  حقوق  ستاد 
سرمایه  از  بخشی  اینکه  بجز 
وحوش  این  شکم  به  را  ایران  ملی 
داشته  توجه  و  بریزند.  مفتخور 
الزامأ  اسالمی  حقوق  که  باشید 
اصوأل  نیست.  بشر  حقوق  معنیش 
تضاد  در  اسالم  با  بشر  حقوق  واژه 
کامل است. یکی از چیزهایی که در 
اسالم وجود ندارد و هرگز هم وجود 
نخواهد داشت معنا و مفهوم حقوق 
قوانین  طبق  چون  میباشد  انسانها 
حق  اسالمی  دستورهای  و  فقهی 
شده  تعیین  پیش  از  امت  حقوق  و 
با  همخوانی  هیچ  میدانیم  همه  که 
ندارد  بشری  تجارب  و  پیشرفت 
عهد  در  که  است  قرن  چندین  و 

یعنی  میزند  درجا  آروغ  و  دوغ 
باتالق گندیده  الگوی آن در همان 
باورهابشان وامانده است. نمونه اش 
که  است  بانوان  وجود  دغدغه 
جایگاهشان  اسالمی  قوانین  طبق 
میباشد.  دوازدهم  ده  سکوی  در 
خود  مهمالت  ادامه  در  ما  استادان 
فرمودند:«... افدام نشریه فرانسوی 
در پی سوزاندن نسخه قرآن همان 
های  ارزش  که  است  ای  مدرنیته 
انسانی را به سخره گرفته و موهبت 
الهی آزادی را در بند کژفهمی های 
خود به اسارت کشیده است. اقدام 
مصداق  فرانسوی  نشریه  ننگین 
نقض میثاق بین المللی حقوق مدنی 
آزادی  قانون  برخالف  و  سیاسی  و 
است...«   فرانسه  در  مطبوعات 
امکان  چرندیات  این  از  مزخرفتر 
کلمات  همینجوری  نیست.  پذیر 
قلنبه سلنبه را بدون اینکه منظور 
 ، باشند  و مفهوم بخصوصی داشته 
سر هم زنجیر کردند و بخورد رسانه 

ها دادند.
به  ربطی  قرآن  سوزاندن   -
دوره  همان  در  و  ندارد  مدرنیته 
پیش،  سال  هزار  اسالمی  طالیی 
افتصادی  و  سیاسی  مسایل  سر  بر 
این  منتهی  است  شده  سوزانده 

ابلهان به روی مبارک نمیآورند.  
بند  در  را  آزادی  الهی  موهبت   -
کشیده  اسارت  به  خود  کژفهمی 
حضرات   ، ابله  بگو  آخه  است؟ 
الهی  موهبت  معنی  میدانند  اصأل 
چیست؟ اگر میدانستند که با مردم 
موهبت  میداشتند.  دیگری  رفتار 
مثل  انگلی  افراد  برای  فقط  الهی 
شما معنی دارد که دنبال چرندیات 
دگر  و  اندیشان  دگر  هستند،  شما 
دینان و دگر باشان جایی در موهبت 
که  هم  کژفهمی  ندارند.  شما  الهی 
خودشان  مخصوص  فقط  میگویند 
عمه  و  حیوانات  با  جماع   . میباشد 
و خاله و زن بابا واحکام آنرا فقط در 

میتوان  طایفه  این  مغزی  ترشحات 
پیدا کرد.

مطبوعات  آزادی  قانون  از  حرف   -
نه  خودش،  نه  میزنند.  فرانسه  در 
آخوریهایش  هم  نه   ، آبادش  و  جد 
چه  چیست  قانون  که  میدانند 
آنهم  مطبوعات  و  آزادی  به  رسد 
مهد   که  فرانسه  مثل  کشوری  در 
تولد آزادی و نوگرایی است. جالب 
گله   ، اسالمزده  امت  که  اینجاست 
گله به این کشورها سرازیرمیشوند 
باالست.  نیمشان  و  و حاال دو قرت 
خب در همان خراب شده خودتان 
نماز جمعه  به  میماندید و هر هفته 
آدم  و  عالم  بر  مرگ  و  میرفتید 
بیرون؟  آمدید  چه  برای  میگفتید. 
را  بودا  کاریکاتورهای  کسی  چرا 
نمیکشد که درحال بریدن گردن و 

دست و پای مردم است؟
در ادامه این خزعبالت،  این ستاد 
حقوق  مدعی  جهانی  نهادهای  از 
جهان  اندیشان  آزاد  همه  و  بشر 
طنز  نشریه  اقدام  است  خواسته 
شارلی هبدو را محکوم کنند و گفته 
انتظار  فرانسه  دولت  از  که  است 
به مقدسات  توهین  با عامالن  دارد 
جدی  برخورد  تنفرافکنی  ترویج  و 
تفرقه  ترویح   ، بعله  نماید.  موثر  و 
ردیف  از  دیگری  نمونه  افکنی 
از  خودتان  است.  بیربط  کلمات 
که  بگویید  ملت  دو  هفتاد  تفرقه 
میکنید،  پاره  را  همدیگر  گلوی 
سال  هزاران  مهمالت  سر  بر  اونهم 
پیش که از همان اول برسر اختالف 
دو قبیله ، جنگ و جدال شد و حاال 
هم به شکل دیگری ادامه دارد. آزاد 
اندیشان جهان در تکیه شما جایی 
نقطه  کامأل  اندیشی  آزاد  ندارند، 
شماست  مذهبی  چرندیات  مقابل 
مسلک  در  اندیشیدن  اجازه  چون 
نوشته  قبل  از  نیست.  شما  مرام  و 
تقدیر شما چیست،  که  است  شده 
رو  دنباله  شتر  و  گوسفند  مثل  اگر 

در ُام القرای اسالمی چه خبر؟
تیمور شهابی

نیست  اندیشیدن  به  نیازی  باشید 
که  کرده اند  حالتان  به  لطفی  یعنی 
اراده تفکر را از شما گرفته اند چون 
حاال میتوانید به مسائل مهمتری از 
 ، تاسوعا   ، عاشورا   ، اربعین  قبیل 
بپردازید  عمر کشان و وقایع کربال 

و آنها را تجزیه تحلیل کنید.  

رادیو  گزارش  به  دیگر  طرفی  از 
زاده،  خطیب  سعید  فرانسه، 
خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
جمهوری اسالمی ایران، در واکنش 
اسالم  پیامبر  کاریکاتور  انتشار  به 
این اقدام را به شدت محکوم کرده 
زده  بیرون  که  گردنش  رگ  با  و 
اهانت  هرگونه  کرد:«...  تاکید  بود 
و  اسالم  پیامبر  به  بی احترامی  و 
وجه  هیچ  به  الهی  پیامبران  سایر 
کنم  این فکر  نیست...«  قبول  قابل 
باشد  اندازه  از  بیش  سوزش  از 
آب  نژاد  احمدی  مموتی  بقول  که 
نه  میسوزد.  که  بریز  آنجایی  را 
هستید  شماها  فقط  این  استاد، 
عجیب  و  یک  درجه  مذهب  با  که 
بی  و  اهانت  دنیا  همه  به  غریبتان 
از  باالتر  اهانتی  کرده اید.  احترامی 
مسلمان  یا  مسلمان  فردی  اینکه 
شود  مسیحی  گرفته  تصمیم  زاده 
میکشید؟  زنجیر  و  غل  به  را  او 
نجس  را  یهودی  یا  است  مرتد  که 
از  بیش  احترام  از  البد  میدانید، 
میباشد.  موسی  حضرت  به  اندازه 
حتما  پس  نیست  اهانت  اینها  اگر 
همدینانتان  و  سرکار  اهلل  کالم 
فرمود  همچنان  ما  استاد  میباشد. 
واالیی  ارزش  بیان،  آزادی   ...»: که 
در  سازنده   شکل  به  باید  و  دارد 
جهت همزیستی مسالمت آمیز نوع 
بشر و تفاهم بیشتر میان ادیان به 

کار گرفته شود...«
اگر  و  ندارد  مالیات  گفتن  مزخرف 
هم برای این امت میداشت تا بحال 
از  دررفته اند پس هر چه  زیرش  از 
عقل ناقصشان به زبان میآید ردیف 
از  ما  استاد  منظور  البته  میکنند. 
اینست  آمیز  مسالمت  همزیستی 
بقیه  چون  بگوییم  ما  چه  هر  که 
ادیان اصأل معنی ندارند. سازندگی 
این امت جاهل متعصب چیزی جز 
نیست  اخالقی  ارکان  بقیه  خرابی 
کاریکاتورهای  مثل  جریاناتی  و 
و  صبری  بی  میزان  هبدو  شارلی 

کوته فکری آنان را رو میکند.  
Facebook.com/Teymour Shahabi

نگاشته  سطور  این  که  ای  تالحظه 
که  است  ماه  سه  از  بیش  شود  می 
آشوبگران ودارودسته  های » زندگی 
تخریب  دارد«به  اهمیت  سیاهان 
مردم  واموال  فروشگاهها   وغارت 
ادامه می  آمریکا   بزرگ  درشهرهای 
دهند. شهردارها  ومقامات عالیرتبه  
این شهرها که دموکرات هستند  نه 
تنها آشوبگران را  دستگیر نمی کنند 
وبه مجازات  نمی رسانند، بلکه مانع 
انجام وظیفة  پلیس ومأمورین  انتظامی 
بجای   شوند.  می  نظم  برقراری  برای 
خرابکاران،  عملیات  کردن  محکوم 
می  توجیه  را  اغتشاشات  دموکراتها 
برای  پیشبرد  مقاصد  وازآن  کنند  

خود  بهره برداری می کنند.
اغتشاشات  که  است  این  واقعیت 
درشهرهای آمریکا همزمان  وتوسط 
دموکراتها ، برنامه ریزی شده وسازمان 

یافته است واز قرار معلوم، تا انتخابات 
ریاست جمهوری ادامه خواهد یافت.    

درتأیید این امر ادارة تحقیقات فدرال 
آمریکاFBI  درروز  دوازدهم سپتامبر  
به پلیس  ایاالت مختلف  اخطار کرد  
که تا انجام انتخابات  در انتظار آشوب 
معاونت  باشند.نامزد   ومرج  هرج  و 
حزب  ازطرف  جمهوری  ریاست 
دموکرات  برای کمک به شورشیانی 
که درشهر  مینه سوتا دستگیر شده 
اند ، پول جمع آوری کرده است. واضح 
است  که خودداری دموکراتها  درفرو 
نشاندن  آشوب و هرج ومرج بسود 

آنهاست.
دموکرات  نمایندة   عمر   ایلهان 
 ، سوتا  مینه  ایالت  از  درکنگره  
اغتشاشات را  مشروع خوانده و یک 
قیام توصیف کرده است. اوقبال گفته 
بود  کشورآمریکا  براساس ظلم  پایه 

  

آوری  بیاد  الزم  است!  شده  گذاری 
است ایشان ازسوی اقلیت مسلمان  

مهاجر درایالت مینه سوتا به این مقام 
رسیده است.

وهرج  آشوب  فرونشاندن   بجای    
ومرج،  دموکرات ها  ترامپ را متهم می 
کنند  که» نمی تواند  وضع موجودرا 
کنترل کند. او به توسعه اغتشاشات 
دامن  اختالفات  وبه  کند  می  کمک 
می زند. این آمریکای ترامپ است.«

باکمک  خواهد   می  که  ترامپ  به    
پلیس فدرال به آشوب پایان دهد لقب 

دیکتاتور داده اند.
اخیراً بایدن پرسید: » تصور می کنید 
اغتشاشات   شود  انتخاب  ترامپ  اگر 
یافت؟« خواهد  کاهش  درآمریکا 

که  است   این  گفته  ازاین  مقصوداو 
اگربه ترامپ رأی دهید شهرهای شما 

درآتش خواهد سوخت.

نقش دموکرات ها  در اغتشاشات شهرهای آمریکا
دکتر همایون آرام- نیویورک

نخستین مناظرة تلویزیونی ترامپ وبایدن

تلویزیونی  مناظرة   نخستین 
در  جوبایدن  و  ترامپ   پرزیدنت  
در  سپتامبر   ۲۹ شنبه  سه  شامگاه 
برگزارشد.  اوهایو  کلیولند  شهر 
انتظار  برخالف   ترامپ  پرزیدنت 
های   مناظره  وبرخالف  طرفدارانش 
سال ۲۰۱۶  زیاد تهاجمی عمل نکرد 
وبرعکس بایدن رفتاری بسیار غیر 
خفه  جمله  بارها  و  داشت  مؤدبانه 
گفت.   ترامپ  پرزیدنت  به  را  شو 
شاید پرزیدنت ترامپ  می خواست 
برای   بایدن  که  کند  عمل  طوری 
مناظره های بعدی نیز  عالقه نشان 

دهد.
شبکه  خبرنگار  واالس،  کریس 
فاکس نیوز مجری این مناظره بود و 
براساس قرعه دونالد ترامپ آغازگر 

این مناظره بود.

خصوص  در  پرسش  نخستین 
معرفی قاضی ایمی برت برای دیوان 

عالی آمریکا بود.

این  به  پاسخ  در  ترامپ  دونالد 
پرسش گفت، ما در انتخابات پیروز 
شدیم و حق داشتیم نامزد عضویت 

دیوان عالی را معرفی کنیم.

دارد.  پیامد  انتخابات  در  پیروزی   
اگر دموکرات ها قدرت و رای الزم را 
می داشتند سریعتر این کار را انجام 
نامزد  دو  هر  از  مجری  می دادند. 
انتخابات ریاست جمهوری خواست 
که  آرایی  زیاد  میزان  به  توجه  با 
از  آیا  شده  ارسال  پست  طریق  از 
می کنند  درخواست  خود  هواداران 

تا اعالم نتیجه نهایی صبر کنند.

این  به  پاسخ  در  ترامپ  دونالد 
گسترده  تقلب  احتمال  بر  پرسش 
در آرایی که از طریق پستی ارسال 
ترامپ  دونالد  کرد.  تاکید  شده اند، 

گفت، چطور می توان با نتیجه

که  وقتی  آمد  راه  انتخابات   
پست  طریق  از  رای  میلیون ها 
این  از  بسیاری  و  شده اند  ارسال 
شمرده  انتخابات  روز  از  پس  آرا 

خواهند شد.

احتمال  رد  با  پاسخ  در  بایدن  جو 
از طریق پست  که  آرایی  تقلب در 
دونالد  گفت،  می شوند،  ارسال 
را  مردم  تا  است  تالش  در  ترامپ 
چرا  کند،  منصرف  دادن  رای  از 
و  بترساند  را  مردم  می کوشد  که 
دادن(  رای  شیوه  )این  کنند  فکر 

مشروعیت ندارد.
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سیاسی  و به اتکای دالرهای نفتی  
را بصورتی  فارس  نام خلیج  اعراب 
مجعول  در گفتار و نوشتار رهبران 
رهبران  حتی  بینیم.  می  جهان 
جعلی  نام  ازاین  نیز  انگلستان 
در  درحالیکه  کنند.  می  استفاده 
بخش   « نزدیک   بسیار  گذشته 
انگلستان    » خارجی  ادارة  تاریخی 
بزبان  صفحه   ۹۸ در   ای  کتابچه 
انگلیسی منتشر کرده و صریحًا نام 
فارس«  خلیج   « را  آبی  بخش  این 
جلد  تصویر  که  است.  کرده  ذکر 
بینید.  می  قبل  درصفحة  را  آن 
اززمان  که  است  این  سئوال  حال 
  ۱۹۲۰ درسال  که  کتابچه  این  چاپ 
سال   یکصد  ودرست  شده  منتشر 
اتفاق  چه  گذرد  می  آن  ازتاریخ 
مهمی روی داده است که  ما خلیج 
فارس را ازدست داده ایم و اعراب 

برآن حاکم شده اند؟ 
باقی  فارس  همیشه  فارس  خلیج 
دراین  کمااینکه   . ماند  خواهد 
دالرهای  صاحبان  هم  چنددهه 
قدرت  دارندگان  و   عرب  نفتی 
نام   اند  نتوانسته  درغرب  نظامی 

جعلی خودرا برآن  تثبیت کنند.

ایرانیان سرخ پوست و الل

درکتاب عقدالفرید  آمده است که:
»  عربها خودرا سیاه و  ایرانیان را 
سرخ  می خواندند. بعضی از ایشان  
از نزدیک داشتن  سرخها)ایرانیان(  
همچنین  داشتند.  اعتراض  برعلی  
درخورسواری   درجنگ   را   ایشان 
نیز   تازیان  تودة  دانستند.«  نمی 
و  نداشتند  خوشی  دل  ازایرانیان 
خوی   دچار  خود   خلفای  همانند 
و  بودند.  وتعصب   خودخواهی 
خواندندکه  می  عجم  را  ایرانیان 
بسته  زبان  معنی  به  عربی  درزبان 
که  واینجاست  است.  وگنگ 
رنج  بسی  ُسراید:  می  فردوسی  
زنده  سی/عجم  سال  دراین  بردم 

کردم  بدین پارسی.
استادپرویز شهریاری درمورد عجم 
خواندن ایرانیان  توسط اعراب می 

نویسد:

را  خوارزم   ، قتیبه  که  هنگامی   «
فتح کرده بود  روز سوم  درمیدان 
بزرگی  برای مردم صحبت می کرد 
فاضالن   ازبین  که  گفت  ازجمله   .
سرهر  بیاورند.  ۴هزارتن   خوارزم 
۴۰۰۰ نفررا  دریکروز  بریدند. وازآن 
روز دستوردادند  تا هرکسی که به 
زبانش   ، کند  گویش  پارسی   زبان 
ازترس  خوارزم   ومردم  ببرند.  را 
بریده شدن  زبانشان ، ازحرف زدن  
خودداری می کردند. به همین روی 

به آنها عجم یا ُگنگ  می گفتند.«

تحفه الملوک

که  است  کتابی  الملوک  تحفه 
امیر  واال   اشرف  األمر  حسب 
به  و  غازی  خان  عبدالرحمن 
درانی  محمدخان   ُگل  اهتمام 
خطی  نسخه  محمدزالیازروی 
مجموعه»  این  است.  رسیده  بچاپ 
آنکه  بر   مشتمل  است  ای  رساله 
نصایح  متقدمین،  کتب  از  حکما 
بسیار  وفواید  گردآورده  چند  
درضمن  هرحرفی معلوم می شود.
که از هررمزی کنزی، وازهر اشارتی 
که  یقین  و   مستفادست  بشارتی 
چون  سعادتمند ارجمند  ازاین پند 
دلپسند  بهره مند گرددومتصف به  

پسندیده   اطوار  و  حمیده  اخالق  
که اشعار ارباب دین ودولت و دثار 
امید  شود  است  وملت  ملک  ارباب 
واصل  دوجهانی  برسعادات   که 
به  مسماست  رساله  واین  گردد 
است   ومنسوب  الملوک   تحفه 
بچهل باب و بهرباب چهار نصیحت 

وباهلل التوفیق.«
درآنکه  است:»  چنین  اول  باب 
نگاهدارد:  را  پادشاهی  چهارچیز 

رعایت و محافظت دین
- وزیر  امین  با تمکین

- نگهداشتن عزم
- نگاه داشتن حزم.«

وباب چهلم :
دو  سعادت  چهارچیزاصل  درآنکه 

جهانست:
- فرمان بردن خداورسول
- خدمت کردن پدرومادر

- حرمت داشتن مشایخ وعلمای دین
- شفقت نمودن  برخلق خدایتعالی 

جّل ذکره.

معرفی یک کتاب

دربارة  نیویورکر   هفتگی  نشریة 
امیر احمدی آریان می نویسد:

امیراحمدی آریان  نویسنده ومترجم 

به  نوشتن  به  که  است  ایرانی 
راننده  یک  دربارة  انگلیسی  زبان 
با  که  پرداخته  یونس  بنام  اتوبوس 
اتهام ساختگی  به ۲۵ سال زندان 

محکوم شده است.
همکاری  با  که  است  متهم  یونس   
»سیا« و »موساد«  اتحادیه کارگران 
را به اعتصاب کشانده است.  یونس  
درحالیکه زندگی  تلخی رادرسلول  
نزدیکترین  گذراند  می  زندان 
پراز  و  شلوغ  خیابانهای  با  قرابتش 
درذهنش  که  است  تهران  دود 

اینکه  کند..علیرغم  می  مجسم 
اعتصابات نداشته  هیچ دخالتی در 
وبازپرس  هارا  شکنجه  بردبارانه 

عقده ای را....تحمل می کند.
:» وسپس ماهی  امیراحمدی  کتاب 

اورا بلعید« نام دارد. 
فرستنده: الکس تمرز ازکالیفرنیا

بیماری پرزیدنت ترامپ

ایندیپندنت: درست یک ماه مانده به 
انتخابات سوم نوامبر ریاست جمهوری 
آمریکا، دونالد ترامپ، از مثبت شدن 
نتیجه تست کووید-۱۹ برای خود و 
همسرش خبر داد. ترامپ در توییتی 
هم  با  »همه   که  کرد  امیدواری  ابراز 
اما  می کنیم«،  عبور  )بحران(  این  از 
دوران قرنطینه، می تواند روی مناظره 
انتخاباتی دوم که برای ۱3 روز دیگر 
سرنوشت  حتی  و  شده  برنامه ریزی 

انتخابات آمریکا تاثیرگذار باشد.
همسرش  و  ترامپ  دونالد  ابتالی 
مالنیا، که در پی ابتالی هوپ هیکس، 
ارتباطات  مدیر  و  ترامپ  دستیار 
از  افتاد،  اتفاق  سفید  کاخ  راهبردی 
هم اکنون گمانه زنی ها در مورد احتمال 
به تعویق افتادن انتخابات را افزایش 
اساسی  قانون  در  که  هرچند  داده،  
مکانیسمی  چنین  ایاالت متحده 

پیش بینی نشده است.

ضدعفونی مواد

کرونا  جهانی  همه گیری  آغاز  در 
بسته بندی های  مردم  از  بسیاری 
سوپرمارکت  از  که  غذاهایی 
ضدعفونی   مواد  با  را  می خریدند 
اینک  می کردند.اما  تمیز  کننده 
این  به  نیازی  میگویند  کارشناسان 

کارنیست.

هرم خئوپس

را  درمصر  خئوپس  معروف  هرم 
Khufu فرعون مصر)۲۵۵۱-۲۵۲۸ 
پیش از میالد(  بنا نهاد. درساختن  
از  این هرم ۲,3۰۰,۰۰۰ قطعه سنگ 
بکاررفت.  آهک  و  گرانیت  جنس 
تن    ۲/۵ وزن  به  سنگ  هرقطعه 
بطول  سال   ۲3 آن  بنای  است. 
انجامید و هرپنج دقیقه یک سنگ 

کار گذاشته شد. 

روز پدر

برای اولین بار  روز پدر درروز پنجم 
بانوئی  ابتکار  به   ۱۹۰۸ جوالی  ماه 
درشهر   Grace Clayton نام  به 
Fairmont ایالت ویرجینیای غربی 

برای همه پدرها برگزار گردید.
جانسون  لیندون   ۱۹۶۶ درسال 
با  آمریکا   وقت  جمهور  رئیس 
تصویب  الیحه ای سومین یکشنبه 
ماه ژوئن  هرسال را روز پدر اعالم 

کرد.

روز مادر

  Woodrow Wilson  ۱۹۱۴ درسال
بموجب  آمریکا  وقت  جمهور  رئیس 
مه  ماه  یکشنبه  دومین  ای  الیحه 
هرسال را روز مادر و روز تعطیلی اعالم
آرام( ازدکتر  باال  مطلب  نمود.)سه   

فقر درچین

طبق برآوردهایی که صورت گرفته 
 ۶۰۰ از  بیش  چین   در  اکنون  هم 
می  بسر  مطلق  درفقر  نفر  میلیون 
دالر   ۱۷۰۰ عده   این  درآمد  برند. 
درسال است یعنی  هرماه فقط ۱۴۰ 

دالر درآمد دارند.

کورونا و زنان

اگرچه ازآغاز شیوع کوید-۱۹ گفته 
ازمردان  کمتر  زنان  که  شود  می 
شوند  می  دچار  بیماری  این  به 
که   باورند  براین  پژوهشگران  اما  
بیماری  این  جانبی  عواقب  از  زنان 
برای  برد.   خواهند  رنج  بیشتر   
اکنون   هم  دنیا   درسراسر  مثال  
کورونا   بخاطر  دختر  میلیون    ۷۴3
 ۱3 اند.  شده  محروم  تحصیل  از 
کودکی  درسنین  دختر   میلیون  
تا ده سال آینده بناچار بخانه بخت 

می روند.

دقیق ترین گاهشمار جهان

تقویم جاللی از دقیق ترین گاهشمار 
تقویم  جهان بشمار میرود. دربرابر 
یک  سال  درهر۲۵۰۰  که  اروپائی 
روز خطا دارد، تقویم جاللی در هر 
خطا  ثانیه  یک  فقط  هزارسال  ده 
ملکشاه  دردوران  تقویم  دارد.این 
خواجه  بفرمان  احتماال  و  سلجوقی 

نظام الملک محاسبه و تدوین شد.

روزنامة قانون

از مهمترین روزنامه هایی که  یکی 
و  شد  می  منتشر  ازایران  درخارج 
و  مشروطیت  جنبش  پیدایش   در 
مهمی  نقش  ایرانیان  افکار  بیداری 

داشت روزنامة »قانون« بود.

توسط  و  درلندن  روزنامه  این 
می  منتشر  ملکم  سرجان 
شد.ادواردبراون  درباره این روزنامه 
می نویسد:» قانون  درسایه اسلوب  
بیان وشیوة  کالم میرزا ملکم خان  
النظیر   عدیم  فارسی   درزبان  که 
بود، بهترین  روزنامة فارسی گشت 
وتأثیرات   حاصله  نتایج  وازلحاظ  
وموقعیت  مقام  دارای   حادثه 
بیداری  درنهضت  مهمی  تاریخی  

ایرانیان  می باشد.«

کوروش درشاهنامه

اینکه  درمورد  ایرانیان  از  بسیاری 
از  ایرانیان  گذشته  های  درسده 
پادشاهی بنام کوروش بی خبر بوده 
اند  شنیده اند. اما واقعیت این است 
وجود  از  نیز  بزرگ  فردوسی  که 
ودرشاهنامة  بوده  باخبر  کوروش 
یادکرده  کیخسرو  بانام  ازاو  خود 
بدون  نیز   بیرونی  ابوریحان  است. 
کیخسرو  وتردیدی  شک  هیچ 

شاهنامه را همان کوروش می پاند.

نام خلیج فارس

درسالهای اخیر برمبنای  مالحظاتی
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علمیعلمی وپاسخوپاسخ پرسشپرسش
ویروس کشنده کورونا

چرا  بیماری کوید-۱۹ اینهمه  می 
سخت  بسیار  آن   درمان  کشدو 

است؟
دستگاه  کارافتادن  از  آن  دلیل 
به  که  کسانی  اما  است  تنفسی 
بیماریهای عصبی دچارند و رگهای 
آنها با نارسایی هایی همراه است و 
آنها که به سکته  دچار شده اند نیز 
بازند. می  ویروس جان  این  براثر 
یکی دیگر از دالیل آن این است 
که این ویروس قادراست به انحاء 
بیماریهای  بروز  باعث  مختلف  

گوناگون و مرگبار بشود.

واکسن آنفلو آنزا

هرسال  که  آنفلوآنزا  واکسن 
در  گیرد  قرار  استفاده  مورد  باید 
بیماری  این  بروز  از  پیشگیری 
بسیار مؤثراست. تأثیر این واکسن 
سال    ۶۵ باالتراز  اشخاص  برای 
کمتر از تأثیر آن در اشخاص جوانتر 
است. بنابراین برای اشخاص ُمسن 
معموال  واکسنی که چهاربرابر قوی 
تراست استفاده می شود. ازطرفی  
واکسن  این  زود   خیلی  نباید 
بهترین  معموال  کرد.  استفاده  را 
موقع برای استفاده از واکسن فلو  

دراوایل ماه اکتبر است.

با خودکار خودتان بنویسید

وقتی به بانک می روید و یا برای 
هستید  رستوران  در  غذا  صرف 
برای امضا کردن بهتراست خودکار 
خودرا همراه داشته باشید.  چون 
دیگران  که  را  خودکاری  اگر 
ببرید  بکار  اند  کرده  استفاده 
انواع ویروس های سرماخوردگی 
اند  چشبیده  آن  به  آنفلوآنزا  و 
مریض  شمارا  آنکه  واحتمال 
کنند بسیاراست.. پس بهتراست 
کیسه  دریک  را  خودکاری 
پالستیکی کوچک بگذارید و آن 
ر ا همیشه با خود داشته باشید تا 

خارج از خانه ازآن استفاده کنید.

D ویتامین 

آنزیم  نوعی  ویتامین D  درحقیقت 
است که بدن ما بسیار به آن نیازدارد 
بروز سرطان جلوگیری  از  تنها  نه  و 
می کند بلکه دراین زمان خاص نیز 
کووید-۱۹  به  ما  ابتالی  از  تواند  می 
جلوگیری کند.وهمچنین استخوانهای 
ما را از پوک شدن  محافظت می کند. 
این ویتامین را می توان از سه طریق 
کسب کرد: اول از طریق نور آفتاب. 
دوم از راه مصرف مواد غذایی وسوم 
ازطریق  قرص های آماده شده که در 

داروخانه ها موجود است.

کالج  توسط  اخیراً  که  پژوهشی  در 
گرفت  صورت  دوبلین  در  ترینیتی 
این نتیجه به دست آمد که کسانیکه 
از ویتامینD بیشتر استفاده میکنند 
دربرابر  کوید۱۹ بیشتر مقاوم هستند.
قدرت    Dویتامین دیگر  بعبارتی 

دفاعی بدن را افزایش می دهد.

گالکوما چیست؟

گالکوما که درفارسی به آن آب سیاه  
یا کوری تدریجی می گویند بیماری 
چشم است که به تدریج عصب های 
مربوط  اطالعات  که  چشم  بینائی 
می  دریافت  شبکیه  از  را  دید  به 
دارندوآن را به مغز می فرستند از بین 

این  ابتدا یک چشم دچار  می روند. 
بیماری می شود و چشم دیگر زحمت 
دید از دست رفته را متحمل می شود

بیماری  این  بوجودآورندة  ازعوامل 
افزایش فشار درداخل چشم است.

بیش از سه میلیون نفر در آمریکا به 
 ۵۰ باالی  افراد  دچارند.  بیماری  این 
پزشک  چشم  به  هرسال  باید  سال 
که  شوند  مطمئن  تا  کنند  مراجعه 
گالکوما  اگر  یاخیر.  گالکومادارند 
آن  درمان  شود  داده  تشخیص  زود 
بیماران  بسیار ساده است. ۵ درصد 
نابینا  احتماال  نکنند  اقدامی  اگر 

خواهندشد.

تعداد DNA های بدن انسان

دریک  موجو.د  های   DNA اگر  
سلول انسان را بازکنیم وبدنبال هم 
قراردهیم  طول آن برابر با دومتر می 

شود. 

بطور متوسط دربدن هرانسان حدود ده 
تا ۲۰ میلیارد  مایل )۱۶ تا 3۲ میلیارد 
کیلومتر DNA   دربین تریلیون ها 

سلول جای گرفته است.

هوستون شهر بسیاردرخت

گرفته  صورت  که  مطالعاتی  در 
بین  درتکزاس  هوستون  شهر  است 
بیشترین  آمریکا   دیگرشهرهای 
این  درختهای  تعداد  دارد.  را  درخت 

شهر حدود ۹۵۶۷۰۰ اصله است.

چرادرپاییز برگها    زرد میشوند؟

رنگدانه یا ماده رنگی کاروتنوئید 
که درفتوسنتز سلولهای گیاهی 
نقش دارد مسئول  رنگ پائیزی 
درختان  است.این ماده در فصل 
رویش یا بهار نیز دربرگها وجود 
دارد اما رنگ سبز کلروفیل  در 
دیده شدن  اجازه  رویش  فصل 
رنگهای دیگررا نمی دهد. وقتی 
رسیم  می  تابستان  انتهای  به 
تولید کلروفیل دربرگ درختان 

متوقف می شودو دراین هنگام 
است که رنگهای دیگر  ناشی از 
کاروتنوئید خودنمایی می کنندو 
رنگهائی  که  شویم  قادرمی  ما 
نظیر زرد، نارنجی، قرمز و  بنفش 

را مشاهده کنیم.

سریع الرشد ترین درخت

کدام درخت برروی زمین  ازهمه 
سریعتر رشد می کند؟ 

درخت خیزران یا بامبو  ازهمه 
درختان سریع تر رشد می کند. 

گاهی در مدت ۲۴ ساعت  یک 
متر یا بیش از سه فوت  رشد این 

درخت است. 

درخت  این  سریع  رشد  دلیل  
سریع  تکثیر  بخاطر  یکی 
سلولهای آن و دیگری به سبب  

منبسط شدن سلولهاست.

بزرگی مغز انسان

بوده  بزرگتر  انسان  کدام  مغز 
است؟ انسان نئاندرتال  یا انسان 
مدرن؟ دانشمندان به این نتیجه 
انسانهای  مغز  که  اند  رسیده 
 ۱۷۰۰ تا   ۱3۵۰ بین  نئاندرتال  
سانتیمتر مکعب بوده است.و مغز 
انسانهای مدن   بین ۹۵۰ تا ۲۲۰۰ 
سانتیمتر مکعب است. بااین حال 
همگان براین باورند که بزرگی یا 
کوچکی مغز در  هوش وذکاوت 

اشخاص تأثیری ندارد.

غدد درون ریز کدامند؟

غده  نوع  هفت  انسان  دربدن 
درون ریز وجوددارد که عبارتند 
از:  هیپوفیز، تیروئید، پاراتیروئید،  
ها  بیضه  پانکراس،   آدرنال، 
درزنان. تخمدان  و  درمردان، 

هریک ازاین غده ها کار مشخصی 
برعهده دارند برای مثال  آدرنال 
متصدی تولید  ترشحاتی است 
کند.  می  مقابله  استرس  با  که 
تولید  مسئولیت  پانکراس   یا 
انسولین را برعهده داردبیضه ها 
به تولید استروژن  وتستوسترون 
می پردازند که روند رشد وتکثیر 

را  باعث می شوند..

پیکسل چیست؟
  

واژه pix  که  از   pixel پیکسل
معرف picture یا تصویر است  و  
  element  و دوحرف اول  کلمة

و  اساس   ، اصل  معنی   به  که 
عنصر است تشکیل شده است. 
ویا  ویدیو  یک  تماشای  هنگام 
تصویر کوچکترین  عنصری که 
درآن وجود دارد و برروی صفحه 
قرار می  کامپیوتر  یا  تلویزیون 
گیرد  پیکسل می گویند.صفحه 
محتوی  ما   کامپیوتر  مرورگر 
هزاران  پیکسل است  که هریک 

می توانند از یک یا تعدادی نقطه  
تشکیل شده باشند. یک تصویر 
تک رنگ  برروی صفحه مرورگر، 
که یک پیکسل است  فقط ازیک 
نقطه شکل گرفته است. برروی 
صفحه رنگی هرپیکسل از سه 
مختلف  رنگ  درسه  که  نقطه 
قرمز، سبزوآبی، هستند  تشکیل 
شده است. هرپیکسل یک رنگ 
یک بایت و هرپیکسل رنگی با 

کیفیت باال  حدود ۴ بایت است.
اطالعات   واحد     Byte بایت 

دیجیتالی است. 

 آرتروز چیست؟

می  آرتروز  را  مفصل  یک  ورم 
گویند.

ایجاد  آرتروز  مهمترین عالمت 
درد در مفصل و سفت شدن آن 
است که معموال با افزایش سن 
این درد و سفتی نیز افزایش می 
یابد. بدترین نوع آرتروز ، آرارپز 
استخوانی است مانند آنچه  که 
ودیگر  آید  می  بوجود  درزانو 
روماتوئید آرتروز است که درآن 
سیستم ایمنی درمفاصل مورد 
حمله قرار می گیرد. مانند نقرس.
کریستال های اسید اوریک که 
درخون وجوددارد  بیشتر باعث 
بروز آرتروز و همچنین بیماری 
آرتروز   شود.درمان  می  نقرس 
نوع آن فرق می کند  به  بسته 
درمان  ازموارد  دربسیاری  و 

ناپذیراست.

حیوانات خانگی وسالمتی ما

پژوهشهایی صورت گرفته که نشان 
میدهد تماس مداوم باحیوانات خانگی 
باعث پائین آمدن ضربان قلب، متعادل 
شدن فشارخون و کم شدن استرس 

می شود..
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چرا مردم ایران برای سالمتی »ترامپ« 
دعا می  کنند؟

به گزارش اقتصاد نگار؛ محمد فاضلی، 
عضو هیئت علمی دانشگاه بهشتی 

نوشت:
این که دونالد ترامپ در بیمارستان به 
علت بیماری کرونا بستری شده عجیب 
نیست، هر کسی از جمله رئیس جمهور 
هر کشوری ممکن است بیمار شود؛ 
از  ایران  کشور  در  کسانی  این که  اما 
میان مردمی که بیشترین خسارات به 
زندگی شان از دوران ریاست جمهوری 
برای  دعاگویان  است  رسیده  ترامپ 
او سالمتی آرزو کنند خیلی عجیب 
است. من از صبح کسانی را دیده ام که 
آرزو می کنند ترامپ سالم از بیمارستان 

مرخص شود.
دسته اول دعاگویان ترامپ اغلب مردم 
عادی هستند که فکر می کنند اگرچه 
...خسارات  ترامپ  جمهوری  ریاست 
وحشتناکی به اقتصاد ایران وارد کرده 
و زندگی برای مردم سخت شده، اما 
امیدی هم به اصالح در داخل نیست 
و مگر فشارهای خارجی پنجره ای به 

اصالحات اساسی اقتصادی، تجدیدنظر 
در شیوه های حکمرانی و بازگشتن از 

مسیرهای نادرست باز کند.
آقای  سالمت  دعاگویان  دوم  دسته 
ترامپ کسانی هستند که فکر می کنند 
مرگ احتمالی او از کرونا، بخت پیروزی 
جو بایدن را افزایش می دهد، و گشایش 
در وضعیت اقتصادی و حتی اثر روانی 
حسن  دولت  اوضاع  پیروزی،  این 
روحانی را بهبود می دهد و این چیزی 

نیست که آن ها دوست داشته باشند.
حاکمان نباید با خود بیندیشند که چه 
کرده اند تا دسته اول دعاگویان را به 
این نقطه رسانده اند که برای پیدایش 
گشایشی در زندگی امروز و چشم انداز 
فشارهای  اعمال  به  خود،  آینده 
دشمن شان امید ببندند؟ و باز نباید از 
خود بپرسند چه شده و مناقشه قدرت 
و منافع به کجا رسیده که دسته دوم 
دعاگویان سالمت ترامپ بیم آن دارند 
که نکند مرگ او به گشایش در احوال 
دولت مستقر و بهبود وجهه آن منجر 

شود؟

رادیوفردا: در پی کناره گیری شینزو 
با  چهارشنبه  روز  ژاپن  پارلمان  آبه، 
اکثریت آرا یوشیهیده سوگا را رسما 
کشور  این  وزیر  نخست  عنوان  به 

انتخاب کرد.
اکثریت  حزب آقای سوگا، ۷۱ ساله، 
در  ژاپن  مجلس  در  را  کرسی ها 
راه  او  به همین جهت  و  اختیار دارد 
دشواری برای رسیدن به این مقام در 

پیش نداشت.
آقای  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
سوگا با کسب 3۱۴ رای از ۴۶۲ رای 
که در مجلس عوام ژاپن به صندوق 
نخست  مقام  به  توانست  ریخته شد 

وزیری برسد.
آن طور که تحلیل گران در رسانه های 

سوگا  یوشیهیده  نوشته اند،  ژاپنی 
را  آبه  دولت  سیاست های  اغلب 
ادامه خواهد داد و گفته می شود که 
تعدادی از وزرای خود را نیز از کابینه 

شینزو آبه انتخاب خواهد کرد.
که  ژاپن  دموکرات  لیبرال  حزب 
این کشور در  پارلمان  را در  اکثریت 
گذشته  دوشنبه  روز  دارد  اختیار 
یوشیهیده سوگا را به عنوان جانشین 
شینزو آبه برای پست نخست وزیری 

معرفی کرده بود.

آقای آبه، نخست وزیر پیشین ژاپن، 
گرفتن  شدت  دلیل  به  گذشته  ماه 
خود  سمت  از  کهنه  بیماری  یک 

کناره گیری کرد.

پوشیهیده سوگا نخست وزیر جدید ژاپن شد

چهل روز عزای عمومی درکویت

الجابر  االحمد  نواف  شیخ  العربیه: 
سپتامبر   3۰ چهارشنبه  روز  الصباح 
در  کویت  امیر  عنوان  به   ۲۰۲۰
مجلس شورای ملی سوگند یاد کردو 
الجابر  االحمد  صباح  شیخ  جانشین 
الصباح شد که شامگاه سه شنبه در 

سن ۹۱ سالگی درگذشت.
از  پس  کویت  وزیران  شورای 
درگذشت شیخ صباح، نواف االحمد 
کشور  این  جدید  امیر  عنوان  به  را 
معرفی و همچنین برای چهل روز در 

کویت عزای عمومی اعالم کردند.
در   ۱۹3۷ ژوئن   ۲۵ در  نواف  شیخ 
ششمین  و  آمد  دنیا  به  کویت  شهر 

المبارک  الجابر  أحمد  شیخ  پسر 
که  است  کویت  سابق  امیر  الصباح، 
از سال ۱۹۲۱ تا ۱۹۵۰ امیر این کشور 

بود.
دختر  یک  و  پسر  چهار  نواف  شیخ 
النواف؛ شیخ  أحمد  نام های شیخ  به 
النواف،  النواف؛ شیخ عبداهلل  فیصل 
شیخه  شیخه  و  النواف  سالم  شیخ 

النواف دارد.
امیر  منصب  به  رسیدن  از  پیش  او 
این  در  مهمی  مسئولیت های  کویت 
عنوان  به  داشت.  عهده  بر  کشور 
اولین مسئولیت شیخ نواف در فوریه 
استان  استاندار  عنوان  به   ۱۹۶۲
را  استان  این  و  شد  برگزیده  حولی 
از روستا به شهری مدرن مبدل کرد.

الصباح  الجابر  األحمد  صباح  شیخ 
به   ۱۹۲۹ ژوئن   ۱۶ کویت  فقید  امیر 
دنیا آمده و در ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۰ از 

دنیا رفت.
او ۲۹ ژانویه ۲۰۰۶ به عنوان پنجمین 
امیر این کشور منصوب شد. پیش از 
الصباح  السالم  العبداهلل  سعد  شیخ 
امیر این کشور بود. شیخ صباح پیش 
از منصب امیر، نخست وزیر کویت و 
این  خارجه  امور  وزیر  آن  از  پیش 

کشور بود.

اینترنت »فایو جی« در ایران

ایران  در  دولتی  مدیران  آلمان:  صدای 
مدعی شده اند شبکه فایو جی 5Gتا پایان 
امسال برای استفاده خانگی فعال خواهد 

شد.
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات 
در مراسم رونمایی از کاربست های نسل 
پنجم سامانه های مخابراتی، از فعال شدن 
اینترنت فایو جی به صورت نقطه ای برای 
کاربران خانگی تا آخر اسفند امسال خبر 

داده است.
مودم های  طریق  از  را  خدمات  این  وی 
اساس  همین  بر  است  دانسته  مخصوص 
به نظر می رسد فعال این سامانه در ایران تا 

استفاده گسترده در موبایل ها فاصله 

زیادی دارد.
زومیت،  سایت  گزارش  اساس  بر 
محمدجواد آذری گفته است: »در ایران 
برای ورود اینترنت نسل سوم و چهارم 
نگرانی های  به دلیل  سال   ۱۲ اینترنت، 
و  شد  مقاومت  اجتماعی  و  فرهنگی 
این  به  دنیا  تمام  که  بود  درحالی  این 
این  داشتند.  دسترسی  تکنولوژی 
برای  فرصتی  می توانست  سال   ۱۲
تکنولوژی  با  مسالمت آمیز  هم زیستی 
باشد که در کشور ما از آن غفلت شد. 
اکنون اینترنت نسل پنجم در دنیا کلید 
خورده و در ایران نیز به عنوان پنجمین 

کشور منطقه وارد شده است.«

تأثیر کورونا بر توریسم تابلند

شهر  مجاورت  در  کایان  دهکده 
تایلند،  شمال  در   Chiang Mai
از محبوب ترین نقاط گردشگری در 
این کشور است. روستا که به خاطر 
دارد،  شهرت  آن  زنان  بلند  گردن 
همیشه  کرونا،  همه گیری  از  پیش 
پرنده  اما  حاال  بود.  جمعیت  از  پر 

هم در آن پر نمی زند.
و  کشیده  گردن  کارن،  قبیله  در 
بلند، نقطه عطف زیبایی محسوب 
چنین  داشتن  برای  می شود. 
 ۵ از  دخترها  از  بعضی  گردنی، 
سالگی حلقه می بندند و به تدریج 
می کنند.  اضافه  آنها  تعداد  به 
که  دارد  تعلق  آی  مو  به  تصویر 
خود  که  حالی  در  است.  ساله   3۲
تایلندی ها اشتیاقی به بازدید از این 
پول به  روستا  ندارند،  دهکده 

توریست های  و شد  آمد  از  حاصل 
ده  مردم  است.  وابسته  خارجی 
ندارند  درآمدی  ممر  هیج  اکنون 
روزهای  بازگشت  انتظار  چشم  و 

پررونق قبل از کرونا هستند.

تهران دروضعیت فوق قرمز

بنیاد  که  بیانیه ای  رادیوفردا:در 
»زندگی درست« در روز پنج شنبه اول 
اکتبر ۲۰۲۰منتشر کرد آمده است که 
برندگان سال ۲۰۲۰ یک نقطه مشترک 
دارند و آن »مبارزه آن ها برای برابری 
و دموکراسی و عدالت و آزادی« است.
حقوق  وکیل  استیونسون،  برایان 
ِرن،  کانینگام  لوتی  آمریکا،  از  مدنی 
و  نیکاراگوئه،  از  زیست  محیط  فعال 
بشر  حقوق  فعال  بیالیاتسکی،  آلِش 
از بالروس، دیگر برندگان جایزه نوبل 
سال  در  جایگزین(  )نوبِل  آلترناتیو 

۲۰۲۰ هستند.
آلش بیالیاتسکی و سازمان غیردولتی 
ویاسنا که در زمینه حقوق بشر فعالیت 
آقای  نام  کنار  در  نامش  و  می کند 
بیالیاتسکی در فهرست برندگان آمده 
است، نخستین برندگان بالروسی این 

جایزه هستند.
که  آلترناتیو  نوبل  جایزه  برنده  چهار 
بین المللی  داوران  هیئت  یک  توسط 
نقدی  انتخاب شده اند، هر یک جایزه 
معادل یک میلیون کرون سوئد )حدود 
خواهند  دریافت  نیز  دالر(  هزار   ۱۱۰

کرد.
چهار  حدود  درست«  » زندگی  جایزه 

به فعاالن جامعه مدنی،  دهه  است که 
داده  زیست  محیط  یا  و  بشر  حقوق 

می شود.
جایزه،  این  پایه گذار   ،۱۹۷۹ سال  در 
بنیاد  به  اوکس کول،  فون  جیکوب 
خود  هزینه  با  تا  داد  پیشنهاد  نوبل 
در  یکی  دیگر،  نوبل  جایزه  دو  او 
درباره  دیگری  و  زیست  محیط  زمینه 
جهان،  فقیر  مردم  زندگی  چشم انداز 

در نظر گرفته شود.
نپذیرفت  را  پیشنهاد  این  نوبل  بنیاد 
و این سرآغاز تأسیس و فعالیت بنیاد 
بود   ۱۹۸۰ سال  در  درست«  »زندگی 
»برای ادای احترام و حمایت از مردان 
و زنان شجاعی که برای حل مشکالت 

جهانی آستین باال می زنند«.
نوبل  »جایزه  به  که  جایزه  این 
 ۱۷۸ تاکنون  شده،  معروف  آلترناتیو« 

برنده از ۷۰ کشور دنیا داشته است.
انتخاب برندگان از میان انبوه نامزدها 
با هیئتی ۱۲ نفره است که امسال نیز 
با تصمیم آنان برای اولین بار  یک فعال 
جایزه  این  برنده  به عنوان  نیز  ایرانی 
ستوده،  نسرین  است؛  شده  معرفی 
وکیل و فعال حقوق بشر که در زندان 

به سر می برد.

نوبل آلترناتیو به نسرین ستوده تعلق گرفت

دعای مردم ایران برای سالمتی ترامپ

معاون وزارت بهداشت ایران، روز سه شنبه ۸ مهر از »جهش ژنتیکی« ویروس کرونا در 
کشور و افزایش احتمال »ابتالی خانوادگی« خبر داد. وضعیت استان تهران نیز »فوق 
قرمز« اعالم شده است. وی با انتقاد از »روند نزولی« رعایت دستورالعمل های مقابله با 
کرونا در کشور گفت این در حالی است که »جهش ژنتیکی« اخیر این ویروس، قدرت 
»سرایت پذیری« آن را افزایش داده است. وی خصوصیت این موج اپیدمی را »انتقال 
درون خانوادگی باال« عنوان کرد.خبرگزاری مهر نیز به نقل از مصطفی معین، رئیس 
شورای عالی نظام پزشکی ایران، نوشته که »تمام کشور در شرایط و وضعیت قرمز و 

هشدار قرار دارد و تهران فوق قرمز است.«
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درتهران   راوندی  مرتضی  سید 
آمد.  بدنیا  روحانی  ای  درخانواده 

راوندی خود دراین باره می نویسد:
» پدرم را هرگز ندیدم. پدرم آیت اهلل 
موسوی غروی ، روحانی صاحب نامی 
بود.و طبعاً چون آیت اهلل زاده بودیم، 
اهالی محل بما احترام می گذاشتند. 
تکلیف  رفتم.  بمدرسه  درتهران 
مشخص  که  هم  زمان   آن  مدارس 
و  ها  بر  سختگیری  است که عالوه 
شدت  عمل معلمان، محیط  آموزشی 
داشت.  زیادی  تفاوتهای  اآلن  با  هم 
موازین  به  را  نگاری  تاریخ  راوندی 
موضوعی  بندی  وفهرست  علمی 
استوار کرد  ومی کوشید تاریخ ایران 
را  نه بمثابه شرح فتوحات پادشاهان 
وگردنکشان ، که بمثابه شرح زندگی 
مردم و تمدن آنها و تبیین نهادهای 
اجتماعی وعلل تحوالت  آنها معرفی 

کند.
اجتماعی  تاریخ  که  ای  انورخامه 
نگاری   تاریخ  در  آوری  نو  را  ایران  
بیشتری  تشریح  به  بشمارآورده 

دراین باره پرداخته است:
آنها  پدران  وحتی  امروز  جوانان 
امثال  که  درهنگامی  ندانند   شاید 
درس  دردبستان  ومن   راوندی  
بما  که  ایران   درتاریخ  خواندیم  می 
ماد،  های  ازدودمان  آموختند  می 
 ، کوروش  ویا  اشکانی،  هخامنشی، 
داریوش ، خشایارشا، حملة اسکندر 
بجای  شد.  نمی  دیده  اثری  وغیره 
آن تاریخ ایران باسلسلة پیشدادیان 
آغاز می شد که شاهان آن  کیومرث، 
سیامک، تهمورث دیوبند و جمشید 
بودند. داستان  ضحاک وکاوه آهنگر  
تا  او  وفرزندان  فریدون   وپادشاهی 
گشتاسب، سپس کیانیان می آمد با 
کیقبادو کیکاوس، کیخسرو وتا دارا، 
آنوقت نوبت به ساسانیان میرسید  و 
تاریخ تقریباً  واقعی  ایران، بعبارتی 
وآیین  فرهنگ  اساطیر،   ، دیگر 

زرتشتی بجای تاریخ واقعی بکودکان 
آموخته میشد.

قدیم   نویسان  تاریخ  چون  چرا؟  
مانند میرخوند، و رشیدالدین فضل 
تاریخ  اصلی  مسئلة   و   بنیاد  اهلل 
ایران را  شاهنامه فردوسی قرارداده 
قاجاریه  دورة  نویسان   بودندوتاریخ 
مانند  صاحب  ناسخ التواریخ ودیگران 
هم از آنها پیروی کرده بودند وهمین 
زمان  داستانی  کتابهای  نویسندگان 
مشروطیت...حسن پیرنیا مشیرالدوله 

بود  کسی   نخستین 
که درراه  اصالح تاریخ 
جمله  از  ایران  نگاری 
در کتابهای درسی گام 
آثار  ازروی  برداشت. 
باستان شناسان وتاریخ 
نشان  غربی  نگاران  
های  سلسله  که  داد 
وکیانیان  پیشدادیان 
اند  زرتشتی  اساطیر  
نه تاریخ واقعی  و ، ماد، 
اشکانی،  هخامنشی، 
واقعی  دودمانهای 
این،  باوجود  اند.  بوده 
کشور   تاریخ  اصالح 
درسی  درکتابهای  ما 

تکرار  همچنان   دیگر   وتألیفات  
همان  مطالبی ماند  که پیش از آن 
بود. مانند دادگر خواندن  انوشیروان 
وشرح مفصل جنگها وکشتارها وقتل 
عام های  چنگیز، تیمور، نادرشاه، شاه 
عباس اول، و غیره . دردوران  سلسلة 
پهلوی  هم، تاریخی که  دردبستان  
ودبیرستان  تدریس می کردند بهمان 
های  تعریف  و  ماند  باقی  صورت  
دیگری هم برآن افزودند. چند مؤلف  
عمیق  تاریخی  پژوهشهای  به  که 
تری دست زدند  مانند عباس اقبال 
آشتیانی ، نصراهلل فلسفی و تقی زاده  
پژوهشهای خودرا  به اشخاص یا دوره 
های معینی  محدود کردند. وتازه از 

و  دربار  یعنی   محیط  سیاست  حد 
تشکیالت  دولتی و  ضوابط خارجی  

ایران فراتر  نرفتند. 
که  بود  این  او  ونوآ.وری  راوندی  کار 
شرح  تنها   ملت  تاریخیک  گفت:» 
حال  حکمرانان  و جنگها و سیاست 
های آنان  وحتی وضع دربار، دولت، 
نیست.  و سازمانهای سیاسی  ارتش 
یک  وضع  است  موظف  نگار  تاریخ 
ملت  رادرتمام جنبه های زندگی  او 
توصیف کند. اوگفت: یک ملت فقط   

دربار، دولت و ارتش نیست. ملت از 
قشرهای متنوع وازطبقات  مختلف 
وضع  هرکدام  استکه  شده  تشکیل 
 ، راوندی  دارند.  متفاوتی  زندگی  
این   ادامه  که  دریافت  برآن   افزون  
تصویر همه جانبه از اجتماع  دریک 
دورة معین تمام وظیفة  تاریخ نگار 
نیست. تاریخ نگار باید مسیر تحول 
درسراسر  را   ملت  یک  اجتماعی 
وعلل  دهد  شرح  زندگیش  دوران 
دگرگونی آن  ازیک مرحله به مرحلة 
دیگر را  کشف و بیان کند. درغیر این 
دهد  می  ارائه   که  تاریخی  صورت  

منقطع و بریده بریده است.
راوندی بخوبی  می دانست  که نگارش 

یک چنین تاریخی  بویژه  برای ملت 
ایران چقدر دشوار و با چه مشکالتی  
این همت  باوجود  بود.  روبرو خواهد 
کرد  و نیمی از زندگی خودرا صرف 
های  شب  و  روزها  کرد.  کار  این 
فلسفی  آثار  مطالعة   صرف  زیادی 
وعربی  فرانسه  زبانهای  یادگرفتن  و 
کرد واز هر خوشه ای تکه ای فراهم 
را  ها  داده  هاو  فرآورده  واین  آورد 
اقتصادی-  های   زمینه  تمام  در  که 
اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و هنری  
بود، با دید  اقتصادی و منطقی پیوند 
داد  و ده جلد  کتاب  اجتماعی  برای 
ملت ما  برجای نهاد. این اثر  ممکن 
است  تمام آنچه را  او درنظر داشت 
نباشد. کدام اثراست که کامل  وخالی 
از نقص باشد. او این نوآوری را آغاز 
را  آن  باید   ودیگران  است  کرده 
ادامه دهند وکامل کنند. وقتی  طی 
مصاحبه ای از راوندی پرسیدند  که 
چه شد بفکر تدوین  این اثر برآمد، 
درست  اگر   شاید  گفت:  درپاسخ 
باشد باید بگویم علت خاصی نداشت. 
آشکارو  ها  انگیزه  دروجودما  البته، 
پنهان  زیاد استواقعیت  این است که 
ما تاریخ ملی  نداشتیم. تاریخی که 
نمودارزندگی مردم این مملکت باشد 
وجود نداشت وتقریباً  ازقبل و بعدازر 
اسالم تاریخ برپایة  قدرت فرمانروایان 
و پادشاهان  نوشته شده بود. الزم بود 
باألخره با  تحوالت ایجادشده دردنیا 
، درایران هم توجهی به وضع مردم 
مبارزات  اجتماعی،  وروابط  مملکت  

آنها، عقاید و افکار... بشود.
درفرصت های مناسب، اشخاص ذی 
اند   کرده  نظرهائی  اظهار  صالحیت 
برشتة  ایران  ملت  واقعی  تاریخ  تا 
این  شودبرمبنای  تحریردرآید.ضبط 
اصل درفرصت هایی که پیش می آمد 
یادداشتهایی بر میداشتم که بصورت 

تاریخ اجتماعی ایران درآمد.
»پژوهشگران معاصرایران جلدپنجم«

گشتی ردمیان کتابهاگشتی ردمیان کتابها

یادی از رمتضی راوندی
۱۳۷۸-۱۲۹۲

    هب انتخاب  م.ع.آشنا

میدانی ، یک جایی در جهان هست که 
حیاط خانه انها  سقف خانه دیگریست. 
درپشت بام کاهگلی همسایه گلدانهای 
رخت   ، اند  گذارده  را  خود  شمعدانی 
بندی بسته اند و رخت های شسته را 
افتاِب بام خانه  روی ان می آویزند  تا 
شبهای  حتی   ، بتابد  ان  بر  همسایه 
می  همسایه  خانه  بام  روی  تابستان 
 ، ، آسمانش همیشه آبی است  خوابند 
گاهی ِمه آلود  می شود و ابر ها سر در 
گم در البالی درختان و درجنگلی که 
درکوه مقابل قرار دارد ، سرگردان می 
شوند .اگر خانه ات در باالی این تپه سر 
سبز باشد ، باید سر باالیی تپه و پله ها 
را باال بروی ، از نقطه پایین تا باالترین 
که  پلکانی  و  طبقاتی  های  الیه  الیه   ،

بیشتر از صد متر است .
      این شهر الگوی معماری متفاوتی 

دارد و پیشینه ای به قدمت تاریخ
یک  چون  هم  توانی  می  را  شهر  این 
که  ، شهری  ببینی  زیبا  نقاشی  تابلوی 
به  آراسته  هایش  خانه  پنجره  تمام 
گلدانهای شمعدانی است و در ِهره ها 

و ایوان ها همه جا پر گل است.
در   ۱۰۹۰ شماره  با  تاریخی  شهر  این    
فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.  
مــــاســـولـه = در قسمت شمال 
رودخانه که در ته دره است واقع شده ،
های  کوه  کنی  می  نگاه  که  سو  هر 
را  فشرده  بهم  درختان  از  پوشیده 
پیوند  نقطه  رودخانه  گویی   ، بینی  می 
شیب  در  خاص  معماری  این  و  جنگل 

کوه است .
 

کهن  تاریخچه  گویند  می  اهالی     
از  به قوم سکاها و تاتی ها و قبل  ان  
این  انجایی که  .از  آریایی ها می رسد 
زنجان  و  گیالن  استان  دو  بین  منطقه 
ودر شصت کیلومتری شهر رشت واقع 
شده ، بیشتر محل دادوستد کاال بوده 
سبب  به  مردم  زندگی  گذران  شیوه  و 
کشاورزی  منطقه  ان  اقلیم  موقعیت 
به  غالبا  باز  دیر  از  و  نبوده  دامداری  و 

تجارت روی آورده بودند .
که  روستا  یک  نه  منطقه  این  بنابراین 
به ان شهر اتالق می شود .  زنان محلی 
خود  سنتی  و  رنگین  های  جامه  هنوز 
کاالهای  زنان  بیشتر  دارند.و  بر  در  را 
و  ها  توریست  به  را  خود  رنج  دست 

گردشگرها می فروشند . 

شهر  به  سفری  دوباره  اگر  باشد  یادم 
از بی بی گل که  ماسوله داشتم  حتما 
می  قشنگی  و  رنگ  خوش  های  گیوه 
کتاب  مغازه  از  و   ، بخرم  ای  گیوه  بافد 
باز  دوباره  کتاب)  آقای شرفی  فروشی 
بودم  می گردم (که قبال سفارش داده 

را بگیرم .
      

          ماسوله :
     پشت بام خانه ی تو ، حیاط خانه من است

اشرف حمیدی
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تشکیل جبهه ملی

تاریخ  نظر  از  مهرماه ۱3۲۸   ۲۲ روز 
سیاسی  ایران اهمیت  خاصی دارد. 
به  اعتراض   خاطر  به  روز  دراین 
درسراسر  مجلس  انتخابات   کیفیت 
کشور  بخصوص درپایتخت  گروهی 
وجمعی  انتخاباتی   نامزدهای  از 
دکتر  درمنزل   دولت  ناراضیان   از 
مصدق جمع شدندتااین تاریخ دولت 
هیچ توجهی به اعتراض مردم نسبت  
انتخابات  نکرده بود وکار انتخابات  در 
اختیار  دکتر منوچهر اقبال  وزیر کشور 

بود.
روز ۲۲ مهرماه  در تجمع  منزل دکتر 
مصدق  مسیر دیگری  برای مبارزه با 
دکتر  دعوت  به  شد.  انتخاب  دولت  
مصدق  جمع کثیری که تعدادشان را 
تا ده هزار نوشته اند  درخیابان  کاخ 
مصدق   دکتر  درحالیکه  آمدند.  گرد 
می  حرکت  جمعیت   پیشاپیش  در 
کرد  به سردر سنگی ر سیدندودکتر 
مصدق عریضه ای را  که خطاب به شاه  
تهیه شده بود  ارائه داد . دراین موقع 
عبدالحسین هژیر  وزیر دربار  به جلوی 
دِر کاخ آمد . دکتر مصدق با دیدن وی 
با عصبانیت در حالی که  با مشت به 

سینه هژیر می زد  فریاد کشید:
»  عبدالحسین خان تو شرف داری؟ از 
تو می پرسم  این انتخابات آزاد است؟ 
تورا به وجدانت انتخابات آزاد است؟«

هژیر  در مقابل اعتراض دکتر مصدق 
که  مذاکراتی  بعداز  و  کرد  سکوت 
صورت گرفت توافق گردید  که عده 

ای انتخاب  و وارد دربار شوند.
شاه   از طرف   ، تقدیمی  یضة  عر  به   
جوابی داده نشد و متحصنین  پس از 
چتدروز تحصن  تصمیم به  اعتصاب 
 ۲۹ روز  سرانجام  که  گرفتند  غذا 
هژیر   طرف  از  شاه   جواب  مهرماه 
وزیر دربار داده شد، ولی جوابی نبود  
که متحصنین  را قانع کند ولی دکتر 

تا  نبودند  مأیوس  یارانش  و  مصدق 
اینکهحادثة دیگری بازاوضاع را به ضرر 
آن ها  تغییر داد  وآن قتل  غالمحسین 
هژیر  وزیر دربار  در مراسم عزا داری  
برای رژیم  ترتیب   این  به  بود.  دربار 
فرصت بگیر و ببند  پیش  آمد وبااعالم 
دکتر مصدق  یاران  نظامی   حکومت 
آباد  احمد  به  هم  او  و  توقیف شدند 

تبعید گردید.
مدت تبعید  مصدق به احمد آباد  3۴ 
ویارانش  او  . سپس  روز طول کشید 
آزادشدند. هسته مرکزی  جبهه ملی  
اعتراض  درباربخاطر  در  تحصن  از 
شانزدهم   دورة  انتخابات   به  نسبت 
تشکیالتی   نظر  از  آمدولی  بوجود 
وشرایط عضویت  به هیچوجه  مشابه 
احزاب  ودستجات سیاسی  زمان خود 
نبود  وحتی دفتر  و تشکیالتی هم 
نداشت وجلسات آن اغلب  درمنزل 
دکتر مصدق تشکیل  می شد. گفته 
می شود  که نامگذاری» جبهه ملی«  
نیز از طرف دکتر فاطمی صورت گرفته 

است.

پنجاهمین  سالگرد سازمان ملل

ها   خراش  آسمان  شهر  نیویورک 
دربست دراختیار پلیس بود  واغلب  
خیابان هائی که هتل های درجه یک  
درآن قرارداشت  ممنوع الورود  بود و 

تقریباً ترافیک شهر فلج شده بود ،
 چون  ۱3۸  رئیس جمهور  و رئیس 
دولت  کشورهای  مختلف  به نیویورک 
تاریخی  مراسم  تادراین  بودند  آمده 

شرکت  نمایند.
جمهوری اسالمی  تنها دولتی بود که  
رئیس جمهورش غایب بود. چه خوب 
می شد آقای رفسنجانی می آمد  وبا 
چشم خود می دید که درپایان قرن  
اگر  بود.  )منزوی(  توان  نمی  بیستم 
های  کوبائی  که   دید  می  بود  آمده 
پناهنده  مهاجر چگونه  در کمال آزادی 

درمحل هائی  که برای آنها  اختصاص 
داده شده بود  با صدها پالکارد ایستاده  
و علیه فیدل کاسترو  شعار می دادند. 
فیدل کاستروهم بدون اعتنا به آنان   
برای اینکه  به آمریکائی ها  بفهماند  
بااینکه سن وسالی  ازاو می گذرد  هنوز 
هم  خلقی و مردمی است، برای بازدید 
از بانک کوبائی  به بانک می رود وباهمة 

کارمندان خوش وبش می کند.
فیدل کاسترو  رهبر کوبا  در خیابان 
پنجم  نیویورک  جلوی بوتیک بیژن  
پاکزاد از لیموزین پیاده  وداخل بوتیک 
شد. نیکی خلعتبری زیبا ترین مانکن 
مدل  آخرین   روئی  خوش  با  ایرانی 
لباس های شیک زمستانی و بهاره را  
با پیراهن وکراوات برای او انتخاب کرد.
) نیکی همان مانکنی بود که سالیانه 
سیصد هزار دالر  از بیژن  دستمزد می 

گر فت.(

بزرگداشت پنجاهمین سال  سازمان 
ملل  متحد سه شبانه روز  ادامه داشت. 
بیل کلینتون  از فعالیتهای ثمربخش  
سازمان ملل متحد  تعریف وتمجید 
کرد ، پرس غالی  از امکانات  محدود 
مالی  سازمان گله کرد ، سایر رؤسای 
جمهوری نیز  سخنرانی هائی که اکثراً  
جنبة آرمانی داشت  ایراد کردند. سران 
کشورها وقتی با هم روبرو می شدند  
یکدیگررا درآغوش می گرفتند ، در 

حالیکه اغلب چشم دیدار همدیگر را 
ندارند. یاسر عر فات  از اینکه شهردار 
نیویورک اورابه ضیافت شام ومراسم 
رادیو سیتی  دعوت نکرده بود  دلخور 
بیش  شوروی   رهبر  یلتسین   . بود 
را   خانم  چند  بود،  سرخوش  همه  از 
نیشگون  گرفت  وآنقدر ودکا زد که از 
نیویورک  با آمبوالنس تا فرودگاه و از 
آنجا با هواپیما  به بیمارستان  مسکو 

منتقل گردید.
وشما خوانندة  ارجمند، ازمن  انتظار 
نداشته باشید دراینجا بنویسم حسنی 
مبارک  چه گفت  و ملک حسین چه 
را  عنوان کرد. چون آن  پیشنهادی 
سخنان  کلیشه ای را  رادیوها پخش 
کردند  که سراپا حرف بودو رؤیاهای 
توان   نمی  را  دموکراسی    !! طالئی 
بافشار دست  یاسر عرفات  و رابین  
بدست آورد ، دموکراسی  تولدی است 

سخت . اول باید آزادی را آموخت  و 
بعد دموکراسی ر ا به دست آورد.

نقل از کتاب روزها وآرزوها   نوشته 
ناصر امینی   .

همانگونه که قبال هم به آگاهی رساندیم 
آقای امینی در خانة سالمندان پاریس  
به سر می برد ودیگر شوروحالی برای 

نوشتن ندارد.

                    گوانگو ن
                          ترجمه وتدوین:  بهمن چهاردهی - لندنناصرامینی - پاریس

جسته وگریخته

مرگ سلطان راک

 در آگوست سال ۱۹۷۷ میالدی 
خواننده  پریسلی  الویس 
چهره  و  پاپ  و  راک  موسیقی 
و  جوانان  میلیونها  بین  محبوب 
سن  در   ، جهان  در  طرفدارانش 
۴۲ سالگی درگذشت... در لحظه 
مرگ او را در منزلش بنام گریس 
 ، ممفیس   شهر  در  واقع  لند 
در  کامل  لباس  با   ، تنسی  ایالت 

تختخوابش یافتند...

کوکو شانل از فقر تا ثروت

اصلی  نام  که  شانل  کوکو   
در   ، است  بونهور  گابریل  او 
بود  فقیر  و  یتیم  کودکی  دوران 
پاریس  در  پرورشگاهی  در  و 
دوخت  بچگی  از  میزیست...او 
گرفت...و  یاد  بخوبی  را  دوز  و 
در  مد  دنیای  در  کم  کم 
جهان  در  آن  متعاقب  و  فرانسه 
اولین  جزو  یافت...وی  شهرت 
بر  عالوه  که  بود  مدسازهایی 
خود  اختصاصی  عطر   ، پوشاک 
عرضه  هایش  بوتیک  در  هم  را 
عدد  یک  حداقل  کرد...امروزه 

عطر پرطرفدار شانل ۵ 
در هر 3۰ ثانیه در جهان فروخته 

میشود...

او در سال ۱۹۷۱ میالدی در سن 
۸۸ سالگی درگذشت...

بیل کلینتون 

 بیل کلینتون ، ۷۴ ساله ، چهل 
آمریکا  جمهور  رئیس  دومین  و 
جمهور  رئیس  دومین  و  بود 
این  مجلس  در  که  بود  آمریکا 
بخاطر   ، گردید  مواخذه  کشور 
سوگند  حالیکه  در  دروغگویی 

یاد کرده بود...
بیل کلینتون فقط 3 ماهه بود که 
رانندگی  حادثه  یک  در  پدرش 
راجر  بنام  شخصی  و  درگذشت 
کلینتون او را به فرزندی پذیرفت 
... وی نام فامیلی کلینتون را از 

پدر خوانده اش گرفته است...

انقالب وانتخابات

میالدی،   ۱۹۶۱ سال  مه  ماه  در   
فیدل کاسترو ، رهبر انقالب کوبا، 

این  بعد  به  این  از  اعالم کرد که 
سوسیالیست  کشور  یک  کشور 
برای  انقالبی  و یک کشور  است 

انتخابات وقت ندارد...!

سلطنت طوالنی 

دوران  در  که  زمانی  بیشترین   
 ، کرد  سلطنت  شاه  یک   ، اخیر 
کینگ کارل گوستاو ) شانزدهم 
( پادشاه سوئد است که ۴۶ سال 

در این کشور سلطنت نمود...
های  اسکاندال  خاطر  به  البته 
مرتبًا  وی  اخیرش  های  سال 

مورد انتقاد قرار میگیرد...
اخیراً از ماجرای روابط عشقی او 

با خواننده ای بنام کامیال پرده 

برخی  از طرفی  برداشته شد...و 
نشریات سوئدی او را متهم کرده 
های  میهمانی  در  وی  که   ، اند 
زنان  با  جکوزی  و  استخر  کنار 

برهنه ظاهر میشود...!

ستاره مشرق

مشهور  خواننده   ، الکلثوم  ام   
محبوب  از  یکی   ، مصری  زن  
ترین شخصیت های جهان عرب 
 3 از  را  خوانندگی  است...وی 
سالگی آغاز کرد و تا ۷3 سالگی 

ادامه داد...

برخی از ترانه هایی که میخواند ،
برگرفته و برگردان رباعیات 

زبان  به  نیشابوری  خیام  عمر 
عربی بود... او به بانوی آواز عرب 

شهرت یافت...
از  بیش  میالدی   ۱۹۷۵ سال  در 
۴ میلیون نفر در مراسم تشییع 
جنازه او شرکت کردند و آنروز را 

روز سیاه مصر نامیدند ...

گفته های شنیدنی

خزر  دریای  از  هایی  قسمت  آن 
نجس  آبش   ، میشود  واگذار  که 
روسی  است...کارشناسان 
گزارش کرده اند ، که ماهی های 
میکنند  ادرار  زیاد  منطقه  آن 
آلوده  و  نجس  منطقه  آن  آب  و 
و  دارد  شرعی  اشکال  و  است 

بهتر است واگذار شود...!!
جزایری - امام جمعه اهواز
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خلبان شهید تیمسارسرلشکر منوچهرخسروداد

رمدانـگی

تاختن برضعیفان  نبــاشد  مردان  شیوة 
خانه ها ویران نمودن  کاخ زیبــا ساختن

بهرجمع مال وکسب جاه چون دزدان دون
کمندانداختن شبهــا  اندرکمین،  روزها 

ناجوانمردی است  اندر مذهب   آزادگان
برسر خوانی  نمک خوردن نمک نشناختن

پشت پا باید  باین دنیای دون پرور   زدن
با می و معشوق  زیبــا، گلرخی  پرداختن

درقمار عشق  باشد شرط  بردن درنخست
دل گرو بستن  به جانان نقد جان را باختن

انجوانمردی است اندر ذمهب آزادگان              ربرس خوانی نمک خوردن  نمک نشناختن
منوچهر خسروداد

 م ابراهیمی از کرمان 

پیغمـبر زددان

دیو دربند دماوند رها گشته ززنجیر فریدون
پتیاره خون خوار چو دیوان دگر بر در وبام است

نه شرم وحیایی زبشر داردو نه ترس زیزدان
چون دیو شکم باره خود از جنس نظام است

سیری نپذیرد شکمش الشه خور وهمچو گراز است
قوتش همه ازجنگل وازکوه و زمین معدن خام است

در معدن الماس و زر ونقره ومس خوب چریده است
استاد چو پیغمبر دزدان شده در خط امام است

در مملکت خویش اسیریم به چنگال دد ودیو
درمانده بیماری مرموز وبالییم خدا راه کدام است؟

بگذر زگناه همه ملت که پی بُرده به غفلت
بر کن زبُن،  این ریشه که این ظلم مدام است

ای هموطن ذله شده آب نریزید به این برکه پرخون
هر کس که به یک قطره کند کار دراین راه حرام است

رسوا شده این حاکمیت درهمه دنیا به دزدی و جنایت
فریاد رسی نیست بپا خیز که این اصل کالم است

منوچهری دامغانی

آبان ماه هست
آب انگور بیارید که آبان ما هست

کار یکرویه به کام دل شاهنشا هست
وقت منظرشد و وقت نظر خرگاهست

دست تابستان ازروی  زمین کوتا هست
آب انگوِر خزانی را خوردن گاهست
که کس    امسال   نکرده ست مر اورا طلبی

شاخ انگور کهن دخترکان زادبسی
که نه ازدرد بنالند و نه بر زد نفسی

همه را زاد بیکدفعه، نه  پیشی و پسی
بودونه فریادرسی نه وراقابله ای 

اینچنین  آسان فرزند  نزاده ست   کسی
که نه دردی متواتربگرفتش نه تبی

رشیدیاسمی

ـخزان وربگ و...
چون خزان برگ درختان برزمین ریزد همی

ریزدهمی زر  اشعار،  پرویزِن   از  گوئی 
بسی آموزد  ر  ا ز ی  نوا ا  ر مرغان  د،  با

همی درآمیزد  بیکدیگر   را لوان  ا شاخ 
زیر به  درغلتد  شاخ  از   چنار  سرِخ  پنجة 

همی آویزد   ُگلبُن   میاِن  و  درگریبان 
هرطرف بینی گروهی برگ،  پیِش  تندباد

همی بگریزد  زود  وخیزان  افتان  برزمین 
قامت خودخم کنند بسوئی  شاخها هریک  

بپرهیزدهمی گوئی  ازاین  وآن  ازآن  این 
بینی که برج گردباد گر به هامون بنگری 

همی خیزد   فتدو  ا و همی  غلتد  پویدو 
دهان در  دارد  اسرافیل  صور  بادگوئی 

همی برانگیزد  هردم  را   خفته  غبار  کان 

قطران تبریزی

آبان ماه
شدزردو پُرزگرد رخان چمن چومن تاباِد ماه آبان بگذشت درچمن 

برگ چنـــارریختـه ازباد  درچمن  چون تحفه های زرین برنیلگون پرند 
بادردوداغ ، بلبل  بیرون شداز وطن زاغ آمدوگرفت وطن درمیان باغ 
پیرایه کرده پاره وافکنده پیرهن ازدرد هجر  بلبل، درباغ شاخ گل 
واندرفراق گل، نگشاید همی دهن بلبل گشاده ست دهن دروصال گل 

پژمان بختیاری

باِدآبان

آن روزهم چو امروز درگوش غنچه وگل
ها خزان  افسانة  آبان   باِد  خواند  می 

پائیز دستبرد  از  امروز  چو  روزهم  آن 
ها آشیان  سامان  بود  نیستی  دردست 

آن روزهم  چو امروز لبخند خستة گل
چون اشک عاشقان داشت درسینه داستانها

آهسته می چمیـــــدم،  درباغ  ودر  ره ما
ازبرگ های  خاموش، برخاستی  فغــان ها

درمجلس طبیعت،  بنشین و ســــــرفروبَر
تا می رســـــد بگوشت  فریاد بی زبان ها

آن روزهم چو امروز، ازچشِم ابِر  باران
می ریخت اشک حسرت برخاک  دلبر من

 آن روزهم چو امروز، درعین بی نیازی
لبخنــــــد می زد ایام، بردیدة  تِر من

آن روزهم چو امروز بادخزان   فشاندی
خاکستر ندامت  آهســــــته برسر من

اورا زمانه  دست  برد  تاازکنــارمن 
جزرنج بی کران نیست عمر غم آورمن

مهدی اخوان ثالث

رپـستار

شب از شبهای پائیزی است.
ازآن همدردو بامن مهربان شبهای اشک آور

شبی گریان و طوالنی
شبی که درگمانم من که آیا برشبم گرید،

 چنین همدرد
ویا بر بامدادم، گرید ازمن نیز پنهانی

من این می گویم ودنباله دارد شب

خموش ومهربان بامن
 بکردار پرستاری سیه پوشیده پیشاپیش،

دل برکنده از بیمار،
نشسته در کنارم، اشک بارد شب
من اینها گویم و دنباله دارد شب

علیرضا طبائی

زخان
توکه رویت بهار  جاودانه توکه چشمت برنگ آسمانه  

مگر درسینه ات چون من خزانه؟ چرارنگ خزان داره نگاهت  

رسول حسین لی

اپ   ئیز
میل برهنگی

دربرابر تندیس آفتاب
وقتی که درخت درباد

 قامت زرین خودرا می تکاند

مرتضی پاریزی

من کـسیتم؟
من زردبرگ موسم پائیزم                                  درکوچه باغ عشق توافتادم
گاهی به زیر پای تو میمانم          گاهی به اوج همرة هربادم     
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هوتن  خندیدوگفت:  مادرم 
نرخ  دعوا  میان  قضّیه  دراین 
من  روبه  میکند،سپس  تعیین 
کنی  شیطنت  کردوافزود،نکند 
درفراگیری  خارج  به  رفتنت  وبرای 
او  به  درکنکور  نازنین  وآمادگی 
کمک نکنی،آنگاه رو به دیگران کرد 
کمی  ،خواستم  کردم  وگفت،شوخی 

سر به سر هوتن بگذارم.        
        حاج آحسن گفت:اگر قرارشود 
است  ،طبیعی  برود  خارج  به  نازنین 
دوری ازاو برای ما بسیار طاقت فرسا 
آنجا  به  کار  امیدوارم  بود،که  خواهد 
دردانشگاه  اگراونتواند  ،ولی  نکشد 
بدهدوراه  تحصیل  ی  ادامه  تهران 
حل منحصر به فردبرای نجات جانش 
اعزام او به خارج باشد،چاره ای نیست 
من  برای  هایش  ناراحتی  ی  ،باهمه 
ومادربزرگش،پیشنهاد آقاهوتن را می 
پذیریم،هزینه اش هرچه باشد برای 
تنها حاصل عمرمان ازجان ومال دریغ 

نداریم.
        دخترآقا گفت:آقای گلشهری،شما 
وخانم تان خیلی خوب میدانید که تمام 
زندگی ما تعلق به نازنین دارد،هرطور 
که  اوباشدهمانگونه  صالح  به  که 
حاجی گفته است،دریغ نداریم،خدارا 
است،کاروبار  چیزروبراه  همه  شکر 
است،ماپول  حاجی هم خیلی خوب 
واندوخته ومال ومنال را برای چه می 
خواهیم،بعدازما چه کسی بجزنازنین 
ازآنها بهره خواهد بُرد،تابحال درباره 
کمترین  خودش  شهادت  به  اش 
نخواهیم  ،بازهم  ایم  نکرده  کوتاهی 
کرد،اماازخدامی خواهم که دخترکم 
با محّبت همیشگی آقاهوتن درکنکور 
شود،خدا  ماندگار  ودرتهران  قبول 
اینهمه  که  کس  آن  برای  نسازد 
ازبرای  ونگرانی  سر  درد  و  گرفتاری 

مافراهم ساخته است.
نظر  پرسید:  مادرم  از  پدرم          

توچیست؟

        مادرم گفت:به نظر من پیشنهادهوتن 
بد پیشنهادی نیست،درصورتیکه راه 
نازنین  اعزام  فرد  به  منحصر  حل 
او  تنهایی  از  باشد،نگرانی  خارج  به 
ماه  نُه  برای  فقط  در کشوری غریب 
در  نازنین  که  ترتیب  این  است،به 
رود  می  خارج  به  پاییزامسال  اوایل 
وهوتن دراوایل تابستان سال بعدفارغ 
التحصیل می شود واین مدت خیلی 
باتوجه  خواهدشد،ضمناً  سپری  زود 
به اینکه وضع نازنین ازبابت امتحانات 
نیست،فرصت  کنکورهنوزروشن 
پیشنهاد  ی  درباره  تا  داریم  کافی 
هوتن وراه حل های دیگر فکر کنیم 
کنکورسرتاسری  در  نازنین  ،امیوارم 
امسال از عهده ی امتحانات برآید،که 
عزیزان  از  دوربودن  راستی  به 
است.                                                                                                                                              مشکل  پدرومادری  هر  برای 

   
        پدرم گفت: درصورتیکه نازنین 
وراه حل  برنیاید  کنکور  از عهده ی 
ای  نرسد،چاره  نظرمان  به  دیگری 
بجز انجام پیشنهاد هوتن نمی بینم 
همه  آرزوی  که  همانگونه  ،امیدوارم 
قبول  کنکور  در  نازنین  مااست  ی 
شودتانیازی به اعزام او به خارج وبه 
خارج  به  هوتن  او،فرستادن  دنبال 
نباشد،تردیدی نیست که دوری آنان 
وشاید  سال  پنج  چهار  برای  آنهم 
بیشتر، ازبرای همه ی ما سخت وآزار 

دهنده است.
        بایدبه این نکته اشاره کنم که 
ابداً  ازبرای من،ِصرِف رفتن به خارج 
حائزاهمّیت  که  نبود،آنچه  مطرح 
بود،درکنار نازنین بودن بود وبس،حال 
این خواسته چه درتهران صورت می 
گرفت و یا درخارج،ازبرایم بی تفاوت 

بود.
        نازنین که تا آن لحظه لب ازلب 
سکوت  یک  از  پس  بود  نگشوده 
آثارخستگی  که  لحنی  با  طوالنی 
تهدیدات  از  حاصل  ونگرانیهای 

آهنگ  ارتعاش  از  خوبی  اکبربه 
آشکاربود،گفت:باتمامی  صدایش 
قلب  که  عزیز  ازشماوالدین  وجودم 
می  عزیزانتان  برای  همواره  تان 
وپیروزی  سعادت  تان  وغم  تپدوهّم 
میکنم،اگرچه  سپاسگزاری  مااست 
اما سعی خواهم  حال درستی ندارم 
درکنکورنگرانیهای  قبولی  با  کرد 
شمارا ازبابت دوریم واحیاناً آقاهوتن 
برطرف کنم که برای من نیززیستن 
که  غریب  سرزمینی  در  چندساله 
تفاوت  ما  ورسوم  وآداب  فرهنگ  با 
نیست،باورکنید  آسان  دارد،چندان 
رفتن  به  وهوسی  میل  کمترین  که 
راندارم،درکنار  ازسرزمینم  خارج 
یک  من  ازبرای  بودن  مهربانان  شما 
کمتر  که  بیداروسفیداست  بخت 
کسی از چنین بختی برخورداراست 
رااز  ومادرم  تقدیرپدر  ،اگرچه دست 
من گرفت،اما این کمبودبا محبت ها 
ونوازشهای بی دریغ وهمه جانبه ی 
پدرومادر بزرگم تاحدود بسیار زیادی 
جبران شد وچقدراز بخت خودم باید 
لطِف  ی  سایه  که  سپاسگزارباشم 
برسر  همواره  گلشهری  وخانم  آقا 
ایکه  فرشته  دو  وهست،  بوده  من 
نداشتن  ازغم  خاطرمن  تشّفی  برای 
پدرومادر  یک  از  پدرومادر،بیش 
دراین  رفتارکردند؛من  من  دلسوزبا 
که  کردم  احساس می  مدت همواره 
وشادی  هست  نیز  آنان  من،غِم  غم 
بی  گفتارم  آنان،درپایان  شادی  من، 
آقا  از محبت های  اگر  انصافی است 
هوتن طّی سالهای درازیاد نکنم،من 
دردبستان  را  موفقّیتم  اعظم  بخش 
او  باشم  می  او  ،مدیون  ودبیرستان 
اغلب درنهایت بردباری ،کم حوصلگی 
تحمل  را  ام  ُخلقی  وتلخ  گاهی  گاه 
آموزش  در  تمام  میکردوبا وسواسی 
نکرد،درغم  کوتاهی  ای  لحظه  من 
آنم که اینهمه لطف ومحبت همه ی 
شما سروران عزیزم رابا این بضاعت 

ناچیز چگونه خواهم توانست جبران 
قلبم  ژرفنای  از  کنم،از همه ی شما 

سپاسگزاری میکنم.
به همین          جلسه ی آن شب 
همراه  ونازنین  یافت  جاخاتمه 
پدرومادربزرگش پس از خداحافظی 
ازمادرم  کرد،چندروزبعد  ماراترک 
زمانیکه  شب  گفت:آن  که  شنیدم 
شدیم،گفت،ازبرای  تنها  پدرت  با 
خوشحالم،انتخابش  بسیار  هوتن 
درست  بسیار  درموردهمسر 
وحساب شده است،اوباداشتن چنین 
وکالم  لفظ  وخوش  همسرفهمیده 
خواهد  گوخوشبخت  وسنجیده 
شده  وحساب  سنجیده  شد،چقدر 
که  آنچه  از  بیش  دلم  به  زد،  حرف 
بود،نشست، طبیعی بود که من هرچه 
ومادرم  ازپدر  حرفها  دست  ازاین 
شدم  ترمی  شنیدم،خوشحال  می 
ام  کرده  انتخاب  همسری  وازاینکه 
که همه درباره اش به خوبی یاد می 

کنند،به خود می بالیدم .
هر  نازنین  شب،  ازآن  بعد          
بامدادهمراه خدیجه خانم وبا رعایت 
وشب  آمد  می  ما  منزل  به  احتیاط 
هنگام دیر وقت به همراه من به خانه 
اش برمی گشت،در تابستان همان سال 
یکبار باهم به کنار دریا رفتیم،ساعاتی 
قدم  ساحل  نرم  های  ماسه  روی 
زدیم وباهم به رازونیازپرداختیم،گاه 
درکنارهم روی ماسه هامی نشستیم 
میشدیم،یادم  خیره  دریا  امواج  وبه 
نازنین  ایکه  درلحظه  است  نرفته 
وبه  گذاشته  ام  شانه  راروی  سرش 
موج  این  بودگفت:به  داده  تکیه  من 
ها خوب نگاه کن،مثل آدمهای سمج 
دست  خودنرسند  هدف  به  تا  که 
هربار  بردارنخواهندبود،بااینکه 
ازساحل رانده میشوند،باردیگر برمی 
این  هیچگاه  پرسید  گردند،آنگاه 
امواج توجِه تورا به خود جلب کرده 

است؟

انزنین
        قسمت سی اُم

  از: ک - هومان
        گفتم:توجه ام بیشتر به صخره 
هایی است که دربرابرفشاراین امواج 

سهمگین مقاوم وصبورند!
        بانگاهی معصومانه به من خیره 
شد وگفت:عجب اتفاقی،چندی پیش 
داستانی خواندم که عنوان آن »موج 
ازعشق  داستان  بود،این  وصخره« 
ودلدادگی دو دلباخته ی هم حکایت 
می کرد،دراین داستان همچنین آمده 
وتوفان  ایستاد  ازوزش  باد  که:  بود 
از  شدوموج  آرام  ودریا  فرونشست 
نفس افتاد وصخره درکنار ساحل پس 
از آنهمه سیلی خوردنهاوتحمل فشار 
پایدارواستواربرجای  امواج،همچنان 
بود  ودرانتظارموج  ایستاده  خود 
تاباردیگرآنرا باهمه ی خشم وتندی 
درادامه  بگیرد،سپس  درآغوش  اش 
که  پذیرم  می  افزود:   گفتارش  ی 
دارتراز  ومعنی  تر  تو،عمیق  نگاه 
موج  به  نسبت  من  وتوجیه  نگاه 
درعشق  صخره  این  است،بایدمانند 

ومیثاق پایدار بود،حتی اگر چی؟
ازمعشوق  اگر  حتی   : گفتم          
سردمهری دیده شود،که یقیناً بین من 
وتو چنین چیزی روی نخواهدداد،به 
تو قول داده وبازهم می دهم،پیشینه 
بهترین  چندسال  مادراین  عشق  ی 

گواِه صادق مّدعای من است.
        ناگفته نماند که داستان موج 
به  را  افکارم  مدتی  تا  وصخره 
به  واغلب  بود  کرده  مشغول  خود 
سرنوشت موج وچشم براهی صخره 
ازداستان  تلفیقی  با  کنارساحل  ی 
اندیشیدم.                                                                                                                                         می  منیره  با  پدرم 
به  چشم  هردو  که  مدتی  از  پس   
بودیم،  دوخته  ها  وصخره  امواج 
به  داستان  پایان  باالخره  پرسیدم 
جانی  دوباره  موج  کجاانجامید،آیا 

گرفت وصخره را از انتظاردرآورد؟
        گفت: آنقدرازبی اعتنایی وعدم 
تحّرک موج ناراحت شدم که کتاب را 
بستم وبه کناری نهادم ودیگر هیچگاه 
آن  داستان،الی  بقّیه  خواندن  برای 
از  نکردم،شایدعمل من  باز  را  کتاب 
بقیه ی داستان درآن سّن  نخواندن 
وسال وعوالم آن به خاطرقیاِس موج 
 ، دوانسان  میان  عشق  به  وصخره  
نبود،ولی  درستی  ودرک  استنباط 
هرچه که بوددرست یا غلط،به خاطر 
مشغله های زیاددرسی وپرداختن به 
مراجعه   برای  دیگر،فرصتی  کتابهای 

به آن کتاب رانیافتم.
از برخورد          گفتم: من هم گاه 
وُرخدادها،دچار  ها  پدیده  بابرخی 

شده  وبرداشتها  حّساسّیت  نوعی 
خود  به  مرا  مدتی  تا  که  ومیشوم 
مراتاسرحد  وگاه  میسازند  مشغول 
می  کننده  ونگران  نادرست  تعبیر 
درراه  وسعی  تلقین  با  باید  که  برند 
برداشتهای  این  ها،  واقعّیت  به  یابی 
کنیم،مثاًل  خوددور  از  را  واقعی  غیر 
داستان موج وصخره که به آن اشاره 
کرده ای،داستانی است که نویسنده 
برداشت  وموج یک  از صخره  آن  ی 
قیاسی مجازی وُرمانتیک دررابطه با 
عاشق ومعشوق کرده است وازاین راه 
ُعّشاق داده  به  خواسته است پیامی 

باشد.
ازهرپدیده  گفت:آری          
ورویداددرهر شرایط سّنی وآنچه که 
در خانواده وپیرامون آن میگذردویا 
است،  آمده  برسرش  که  آنچه 
گوناگون  های  تعبیروتفسیر  میشود 
درک  میزان  به  بسته  واین  کرد  
ازآن  است،تاچگونه  وشعورهرانسان 
کند  برداشت  ورویدادها  ها  پدیده 
،اکنون که به این امواج می نگرم به 
برای  موج  که  ام  رسیده  نتیجه  این 
فّعال  تا  دارد  ُمحّرک  نیازبه  تحّرک 
ویا  لرزه  وزمین  وتوفان  باد  که  شود 
آب،هریک  روی  هرچیزی  حرکت 
موج  ی  آورنده  وجود  به  عوامل  از 
است،سپس درحالیکه با آن انگشت 
ظریف دستش روی ماسه ها خط می 
خیلی  زنها  گفت:ما  لبخند  کشید،با 
هستیم،وقتی  ترازمردها  حّساس 
میدانیم  بااینکه  رویم  می  سینما  به 
چندین نفر دربرابربازیگر ویا بازیگران 
ایستاده اند ومشغول فیلمبرداری یا 
اغلب  ها  وصحنه  هستند  راهنمایی 
ساختگی وهنرپردازی است،مع ذلک 
بادیدن یک صحنه ی ُمهّیج،یا ناخن 
می جویم ویا انگشتان دست مان را 
به دندان می گیریم ویاگاه جیغ می 
کشیم،همچنین زمانیکه داستانی را 
می خوانیم با اینکه میدانیم داستانها 
ذهن  ی  وپرداخته  ساخته  اغلب 
از  برخی  خواندن  است،با  نویسنده 
زده  وهیجان  احساساتی  آن  مطالب 

میشویم .
        گفتم:مامردها نیزبادیدن بعضی 
از فیلم ها ویابا خواندن برخی مطالب،  
وهیجانات   احساسات  اینگونه  دچار 
که  کشیم!  نمی  جیغ  اما  شویم  می 
ازاین حرف لحظاتی باهم خندیدیم.                                                 

 *****
به  ورود  آزمون  درروزهاییکه    
میشد،ازبخت  انجام  دانشگاه 

شد  حصبه  بیماری  دچار  بد،نازنین 
کنکورسرتاسری  در  ونتوانست 
اکبر  تهدیدات  از  که  کند،او  شرکت 
اش  آینده  وبه  مضطرب  سخت 
بیمناک شده بود،سبب گردید تا قوای 
جسمانی اش به تحلیل برود وهمین 
ضعف اورا برای ابتالء به بیماری آماده 
از  پس  خوشبختانه  بودکه  ساخته 
از  یک سری معالجات توانست پس 
کندکه  پیدا  بهبودی  یکماه  حدود 
نگران  سخت  ما  ی  همه  راستی  به 
حالش شده بودیم،او بنا به پیشنهاد 
خودش درمنزلش بستری شدوپدرم 
که  خواست  ما  خانوادگی  پزشک  از 
به مداوای نازنین به پردازد  و باهمه 
ی خطری که ممکن بود متوجِه من 
شود،اغلب درکنار تختش حضورمی 
پاک  را  اش  چهره  عرق  وگاه  یافتم 
میکردم وبنا به تجویز پزشک دردادن 
داروهادرزمانهای مقّرربه او، به دخترآقا 
کمک میکردم ، نازنین معتقد بود که 
رعایت  کافی  نظافت  دربیمارستان 
نمی شود وکادر پرستاری نیزبه خاطر 
برخی کمبودها ومشکالت به درستی 
به انجام وظیفه نمی پردازدوازغذای 
بیمارستان نیزخوشش نمی آمد،ضمنًا 
دختر آقا نیز تحت هیچ عنوان حاضر 
نبود که نازنین در بیمارستان بستری 
باشد  اگرتقدیرچنین  شود،می گفت 
بیماری  این  براثر  نکرده  خدای  که 
بدهیم،چه  دست  از  هم  را  نازنین 
بهتر که من وپدربزرگش هم باابتالء 
دنیای  این  از  دست  بیماری  این  به 
مهربان  زن  بشوییم،آن  نامهربان 
وفداکاربااصرار از من می خواست که 
از نازنین دوری کنم تا من دچار این 
بیماری نشوم،اما گوش عاشق به این 
نصایح وخواسته ها کمترین اعتنایی 
این  بابت  از  مرا  ومادرم  پدر  ندارد، 
میگفت  میکردند،پدرم  کارتحسین 
،نگران نباش  درصورتیکه توهم مبتال 
بشوی تمام پزشکان حاذق شهررا به 
باالی سرت می آورم،عشق وانسانّیت 

باید بافداکاری پایدار بماند.
        انسان با داشتن چنین پدر ومادری، 
خواهد؟هنوز  می  چه  دنیا  از  دیگر 
پدرم  وگفتار  رفتار  یاد  به  زمانیکه 
می  همسروفرزندانش  به  نسبت 
افتم محال است چند قطره اشک از 

چشمانم به روی چهره ام نریزد .
نازنین  شرکت  باعدم          
درکنکورسراسری،چاره ای بجز اعزام 
ی  ادامه  کشورجهت  از  خارج  به  او 
از نیمه  تابستان  نبود،فصل  تحصیل 

گذشته بودوبرای پذیرش نازنین ازسوی 
انگلستان،پدرم  های  ازدانشگاه  یکی 
مدارک ترجمه ی رسمی شده ی اورا به 
جهت یکی ازدوستانش که مقیم لندن 
داشتند  بازرگانی  مبادالت  وباهم  بود 
تا  ازاو خواست  ای  نامه  فرستاد وطّی 
برای پذیرش نازنین درهر دانشگاهی 
نامه  اقدام کند،پاسخ  بداند  که صالح 
باپذیرش  همراه  بعد  دوهفته  پدرم 
دانشگاه رسید،گذرنامه وویزا نیز طّی 
چند روز ازاداره ی گذرنامه وکنسولگری 

انگلستان درایران،دریافت شد.
        حاج آحسن ودخترآقا زمانیکه 
رفتن نازنین را به خارج جّدی ونزدیک 
آمادگی  ازآن  پیش  بینند،باآنکه  می 
اعالم  خارج  به  او  اعزام  برای  خودرا 
کرده بودند،بااینهمه ازآنجا که می دیدند 
تحمل دوری اوازبرای شان بسیار سخت 
وطاقت فرسااست ونگران تنهایی یک 
دختر جوان سال دریک کشورغریب 
پرداختند  وزاری  گریه  بودند،به  شده 
تاجایی که چیزی نمانده بود که نازنین 
ازرفتن خودداری کند،زمانیکه مادرم از 
نازنین شنید که پدرومادربزرگش ماتم 
گرفته اند واو ناچار است به خاطررعایت 
حال شان ازادامه ی تجصیل درخارج 
صرفنظر کند،شبی به همراه پدرومادرم 
به منزل حاج آحسن رفتیم تاآن زن 
احیانًا  که  خطری  به  وشوهررانسبت 
ممکن بود درکمین نازنین باشد،ضمن 

دلداری، دوباره یادآور شویم .
        پدرم گفت:به شما اطمینان میدهم که 
هیچگونه نگرانی ازبرای یک دختر جوان 
درانگلستان وجودندارد، نگرانی زمانی 
است که نازنین این جا باشد، بودن او 
دراینجا ایجاب می کند یا درچهاردیواری 
خانه بسرببردویا درصورت خارج شدن 
از خانه ،یک محافظ ُقلچماق اورا همراهی 
کند،آیا به نظر شما چنین چیزی راه حل 
نازنین  ازجان  برای محافظت  درستی 
است؟نگران نباشید،من سفارش الزم 
رابه دوستم خواهم کرد که درفرودگاه 
ی  دراجاره  واورا  برود  پیشوازش  به 
آپارتمان وتهیه ی وسایل ضروری ونام 
نویسی در دانشگاه وهرآینه هرکاری 
دیگر ،کمک وراهنمایی کند،اطمینان 
دارم که دوستم مانند یک پدر مهربان 
از هیچگونه کمک وراهنمایی به او دریغ 
نخواهدکرد،وانگهی همانگونه که پیش 
ازاین هم گفته شد،این تنهایی فقط در 
حدود نُه ماه خواهد بود،چراکه تااین 
زمان هوتن موفق به دریافت دانشنامه 
خواهد شد وبه نازنین خواهدپیوست. 
ادامه دارد
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شراب هفت ساله

شما  میگن  خان   بیژن  جمشید:  
شراب هفت ساله دارید. درسته؟

بیژن: بله دارم.
جمشید: میشه یک بطرش را به من 

بدین؟
بیژن: اگر می خواستم آن را به کسی  

بدهم که یک ماهه هم نمی شد!

نان حالل

آنکس که دراین زمانخوَرد نان حالل
مفلوک .فقیر است وپریشان  احوال
دید بتوان  او  استخوان  الغری  از 
زالل آب  ته  به  قبلیان  نی  همچو 
» کمال اجتماعی«

فریب

گنگ  احساس  یه  فری جون  دختر: 
بهم میگه که تو می خوای امشب منو 

فریب بدی  
پسر: نه نوشی جون ، به جون خودت 

همچی خیال بدی ندارم 
دقایقی بعد...

دختر: فری، هرچی می خوای بگو ، 
احساس گنگ من بهم میگه تو امشب 

حتماً منو فریب میدی.
پسر: خیالت راحت باشه نوشی جون. 

مطمئن  باش چنین  قصدی ندارم.
باز بعداز چنددقیقه...

دختر:  فری جون ، این احساس گنگ 
منو بیچاره کرده.  بابا بیا  زودترفریبم  

بده راحتم کن.

مرض بد

یک  فقط  نبود.  بدی  آدم  اسمیت   
عیب داشت مشروب زیاد می خورد. 
اصسالح  کردند  می  هم  هرکاریش 
نمی شد. یک روز اسمیت درخیابان 
از  و پس  برخورد  محله  به کشیش  

چاق سالمتی ازش پرسید:
مرض  بفرمائید   ممکنه  پدرروحانی 

گاستریت چیه و از چی بوجود میاد؟
کشیش:  بله فرزند، گاستریت مرض 
آدمو   معدة  که  دردناکیه  بدو  بسیار 
ناراحت می کنه. وفقط بعلت افراط در 
مصرف نوشابه های الکلی وشب زنده 
داری بوجود میاد. به این ترتیب میشه 
الهی  مکافات   گاستریت   که  گفت 
ها  موعظه  به  شما   مث  که  افرادیه 
ودستورات  دینی گوش نمیدن وهی  
عرق میخورن. من خودم چقدر به تو 

گفتم عرق نخور، عرق نخور...
اسمیت: پدر، کی گفته من گاستریت 
گرفتم؟ واسه این  ازتون پرسیدم چیه 
که دیشب تو رادیو می گفتن  اسقف 

اعظم مبتال به گاستریت شده! 

قبل از اون

برای بیژن  کوچولو  هیچ روز خوبی 
دستش  دادند  را  اش  کارنامه  نبود. 
وگفتند  که باید به امضای ولی مربوطه 
روز   عصرآن  مربوطه  ولی  برساند. 
شروع کرد به  خواندن کارنامه و سرخ 
آرامش  حالت  با  بعد  و  شدن  وسیاه 

قبل از توفان به آقازاده اش گفت:
خودت  می بینی چه دسته گلی به آب 
دادی؟ دوتا صفر، پنج تا دو، باالترین 

نمره ات  هم پنجه!

ازتمام  این شماتت ها  بیژن ککش 
هم  نگزید. این بود که ابوی با خشم 

بیشتری فریادزد:
به  ازوقتی  بی حمیت،  پسره  آخه   -
دنیا  اومدی تا حاال یه ثانیه هم اسباب 

خوشی ولذت من نشدی.
اینجا بیژن  سکوت را شکسا وگفت:

- ازوقتی دنیا اومدم تا حاال، درسته  
ولی قبل ازاون که ...

کارکشنده

خیلی  قیافه  طلب  رنج  آقای  حسن 
ازدوستانش  داشت.یکی  ای  خسته 
بنظر  خسته  اینقدر   چرا  پرسید  

میائی؟
با   را  خودش  درحالیکه   آقا  حسن 
خستگی روی  صندلی  می انداخت 

گفت:
 - نپرس.  دیگر هالک شدم باألخره 

اما  با زحمت زیاد  کاری پیدا کردم. 
پوست از سر آدم کنده میشه.

- مگر  چه می کنی؟
باید  تا ۸ شب   ازساعت ۸ صبح   -
کیسه پر کنم . بعد کیسه هارا  روی 
پشتم بگذارم واز صد پله باال بروم . 

دیگر  نفسی برای آدم میمونه؟
- کار مشکلی است. خیلی وقته که 

این کاررا می کنی؟
خواهم  شروع  فرداصبح  از  نخیر.   -

کرد.

علت بدبختی
دونفر مرد از کوچه ای می گذشتند.
دودختر جوان رادیدند  که بایکدیگر 

روبوسی می کردند.
یکی از آنها گفت:

داشت  خانمه  اون  دیدی  دیدی؟    -
همین  بوسید؟   می  را  دیگر  خانم 
چیزهاست که باعث بدبختی ما مردها 

میشه.
-  چطور؟

می  ها  زن  حاال   . دیگه  همین    -
خواهند  همه کارهای مردهارا   انجام 

بدهند!

اعتماد به نفس

ازصورت  پرسه  می  ازشوهرش  زن 
زیبای من خوشت میادیااز هیکلم

شوهربه او نگاهی می کندومیگوید: 
ازاعتمادبه نفست.

وسایل خانه هاي بروجرد
شصت سال پیش

و  بود.  بزرگترها  غذاي  آبگوشت 
ها.  بچه  از  بعضي  سرسخت  دشمن 
نه خوردنش لذت داشت، نه اسمش 
اشتها بر انگیز بود . اما خوراک سالم 
و کم خرج و بي درد سري بود. صبح 
زود آنرا بار مي کردند وبکار هاي دیگر 
ک  خورا  این  نشانه  پرداختند.  مي 
نپسندیده “النجینه گوشت کوب”بود.
النجینه گوشت کوب مثل لگن بود. 
بود  سفالیش  جنس  آن  فرق  تنها 
نخود  و خاکي.  کبود  آبي  رنگهاي  با 
کوب  گوشت  با  آن  در  را  گوشت  و 
چوبي مي کوبیدند و إنرا وسط سفره 
مي گذاشتند. النجینه گوشت کو ب
 اشتهایمان را مي دزدید. ما بچه ها که 
خوراکمان کشمش و بادام و نخود چي 
و خرما وسیب و به تازه از درخت افتاده 
بود، رابطه اي با النجینه گوشت کوب 
نداشتیم و آنروز با سفره قهر بودیم.

 ، بر عکس النجینه   “ »کشک ساب 
داد.  مي  را  دلچسب  خوراک  مژده 
ظرفي  بود.  کشک  سابیدن  وسیله 
مخروطي سفالي کرم رنگ گودي بود. 
گودیش شاید ۵۰ سانتیمتر بود. کشک 
هاي قلمبه سفت و سخت را با آب گرم 
داخل آن مي ریختند و از شب خیس 
مي کردند و روز بعد پیش از نا هار با 
دو تا چوب بلند خراطي شده هر کدام 
شاید 3۰-۴۰ سانتیمتر که با ریسمان 
سابیدند.  مي  آنرا  بودند  وصل  بهم 
سابیدند.  مي  و  نشستند  مي  البته 
یا چتمه مي زدند توي حیاط یا توي 
اطاق و یا روي پله مي نشستند توي 
آفتاب و کشک سا ب را بین دو پا مي 
گذاشتند. حداقل این کار یک ساعتي 
طول داشت تا کشک هاي مثل سنگ 
به کشک مایع تبدیل شوند. خوردن

لذت  از  ب  سا  کشک  از  کشک 
بسیار  و  چرب  بود.  بزرگ  هاي 
بادمجان  و  کشک  آنروز  خوشمزه. 
و  بودیم  خوشحال  و  داشتیم 
انگشتهایمان را هم با آن مي خوردیم.

»آتش سرخ کن« هم از وسایل شادي 
آفرین آن زمان بود. حیاط با آن زنده 
انگار جشني به پا بود. رنگ  میشد. 
سرخ آتش توي آتش سرخ کن وقتي 
حیاط پُر از برف بود،دل ها را گرم مي 
کرد. مي فهمیدیم که مهمان داریم 
بایست  مي  قلیان  براي  آتش  چون 
درست شود. »آتش سرخ کن« کاسه 
کوچکي از فلز راه راه بود که دسته 
نیم متري از فلز به آن وصل بود. آن 
أن  روي  و  کردند  مي  پر  ذغال  از  را 
را کمي نفت مي ریختند و با کبریت 
توي  آنرا  و  کردند  مي  درست  آتش 
حیاط انقدر مي چرخاندند که ذغال 
چرخیدن  دقیقه  چند  ظرف  در  ها 
این  اما  میشدند.  انار  مثل  همه 
چرخاندن ذغال کار بزرگتر ها بود که 
با هنر خاصي آن را انجام مي دادند. 
چرخاندن ذغال دایره اي به مساحت

بیشتر از یک متر درست مي کرد که 
نمي بایست کسي نزدیک این دایره 
شود. شوخي نبود. جرقه بود و آتش.

اما در آن زندگي ابتدایي و در تابستان 
یخ را چگونه نگهداري مي کردند؟ یخ 
. آب هاي زیر  را قالبي مي خریدند 
زمیني در محلي به نام یخچال )که از 
سطح زمین نزدیک به اندازه یک متر 
گود بود ( جمع میشد و در زمستان 
را  یخ  این  میماند.  و  بست  مي  یخ 
با  یعني  کردند  مي  استخراج  قالبي 
تبر آن را قالب قالب مي کردندو در 
بهار و تابستان در بازار خیابان جعفري 
مي فروختند. قالب یخ نزدیک به ۴۰ 
به قطر ۱۰ ساتیمتر  سانیمتر درازا و 
بود. بشتر وقتها یونجه در قالب یخ 
گوني  بالي  ال  را  یخ  قالب  بود.  زده 
دور  خنکي  جاي  در  نگهمیداشتند 
مي  چکش  با  را  یخ  قالب  آفتاب.  از 
شکستند و در شربت و تنگ آب مي 
نزدیکي  در  هم  را  گوشت  ریختند. 
قالب  نگمیداشتند.  یخ  قالب  آن 

یخ،یخچال خانه ها بود.
از که  آمد  بازار  به  فالسک  ها  بعد 

بیرون پالستیکي و از درون شیشه اي
کوچکي  قد  فالسک  بود.  ضخیم   
سانتیمتر   ۵۰-  ۴۰ اندازه  به  داشت 
که یخ تکه شده را نگهداري مي کرد. 
فالسک براي نگهداري گوشت هم به 

کار مي رفت.

چراغ  زمان  آن  یل  وسا  دیگر  از 
موشي پیه سوز، فانوس و چراغ توري 
بودند که با فیتیله اي داخل نفت مي 
چراغ  اما  دادند.  مي  نور  و  سوختند 

موشي و فانوس نور کمي داشتتند .
داخل  سوزي  شمع  مانند  فانوس   
شیشه بود که دور آن را با فلز طراحي 
کرده بودند. دسته فلزي کوتاهي چراغ 
فانوس را قابل بردن به نقاط گوناگون 
خانه مي کرد. در آن زمان که توالت 
خانه ها در گوشه ایي از حیاط بسیار 
بزرگ و پر درخت بود، وجود فانوس 
زندگي را کمي آسان مي کرد چون 
نورش دور و بر را به اندازه یک دایره 
درست  کرد.  مي  روشن  متري  نیم 
به  برق  اینکه  از  پیش  که  دارم  یاد 
بروجرد بیاید، خانه ها با این چراغ ها
 روشن مي شد ند و شبح افراد را در 
شب مي دیدیم که در ذهن ما بچه ها 
محیط و آدمها شب ها همه ترسناک 
بودند. آدم ها خودشان در نور کم یک 
طرف و سایه شان در نور فانوس در 

طرف دیگر اطاق نمایان مي شد.
اما چراغ توري نورش صد ها برابر نور 
چراغ موشي و فانوس بود و از وسایل 
آمد.  مي  بحساب  زمان  آن  لوکس 
چراغ توري قدش و پهنایش دو برابر 
بود، شعله اش در پشت شیشه صداي 
بلندي راه مي انداخت و نورش محیط 
این  میکرد.  روشن  برابر  چندین  را 
چراغ مجلسي بود که همه کس از آن 
نداشت. مجلس ها ي میهماني،مراسم 
چندین  از  دیگر  مراسم  و  عروسي، 

چراغ توري استفاده میشد. 

این وسایل خانه پیش از این بود که 
بروجرد صنعتي بشود. و همه خاطره 
هاي بچگي ما در ابتدایي بودن زندگي 

آن زمان شیرین مي شدند.

مخور غم  دنیا  بهر  وز  پسر  ای  پند  کن        گوش 

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

کمی هم بخند
بـخیر

آن روزاه یادش 
دکتر زهرا کریمی پور
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والغر  تکیده  عبایش   در  ناظر 
در صورت  نگرانی  رسید.  بنظر  می 
خستگی  بود.  آشکار  گردوسفیدش 
وافسردگی در پلکها، پیری زودرس  
آنها  زیر  وچروک  وچین  در چشمها 
شهوترانی  در  روی  زیاده   سبب  به 
کرده  پف  صورت  اما  بود.  واضح 
بیومی  رضایت خاطر  باطنی اش را  
کرد.  نمی  فاش  اربابش   ناراحتی  از 
ناراحتی او  بعلت  اهمیت خبرهائی 
بود  که بیومی برایش  نقل می کرد 
خواست  می  بیومی   براین   عالوه   .
به  را  درادای خدمت  نقش  مهمش 
ناظر  و امالک نشان دهد.. او به ناظر 

می گفت:
بااین   خواهم  نمی  اینکه  علیرغم   -
اخبار  به تو  زحمت بدهم، اما درحدود 
اختیارات  من نیست که بدون مراجعه 
ومشورت  به تو  درامری که مربوط به 
ازسوی  کنم.  دخالت    ، است  امالک 
دیگر  این  آشوبگر دیوانه  از آل جبل 
ایم  هیچیک  متعهد شده  ما  است. 
از  ما به احدی از آنان بدون اجازة تو 

حمله نکنیم.
ایهاب ناظر با چهرة اندوهگین پرسید:
جبالوی  با  کند  می  ادعا  اوواقعاً   -

حرف زده؟
- من این را بیشتر  ازیک منبع  شنیده 
ام. بیماران گرچه این را شدیداً کتمان 

می کنندولی به این امر ایمان دارند.
- شاید دیوانه است، درست مثل جبل  
کوچة  این  اما  بود.  شیاد)دّجال(  که 
کثیف، دیوانه ها وحقه بازها را دوست 
بناحق  اینکه  بعداز  جبل   آل  دارد. 
امالک را  تصاحب کردند دیگر چه می 
خواهند؟ چرا واقف بغیر از  آنان با کس 

دیگری صحبت نمی کند؟ چرابا من که 
ازهمه به او نزدیکترم، حرف نمی زند؟
زندانی  اش  در حجره  را   او خودش 
کرده، دروازة خانه اش فقط وقتی باز 
می شود که مایحتاجش را می آورند. 
را  او  واحدی  بیند  نمی  را  هیچکس 
نمی بیند مگر جاریه اش)کلفتش( . 
پس چطور امکان دارد  کسی از آل 
جبل  بااو روبرو  شود یا حرفهای اورا 

بشنود؟
- آنان  راضی نمی شوند مگر اینکه 

برسرتاسر  امالک تسلط یابند.
ناظر  چهرة  از  رنگ  غضب  ازشدت 
تا  برخیزد   خواست  می  پرید. 
دستورهایش را صادر کند، اما منصرف 

شد وسر جایش نشست وگفت:
- آیا چیزی هم دربارة امالک گفته  یا 
فعالیتش رابرای  بیرون کردن اجنه  

محدود می کند؟
بیومی با خشم گفت:

- مانند  جبل  که کارش منحصر  به 
مارگیری کرده بود.

سپس به طعنه گفت:
- واقف چکار به اجنه دارد؟

ایهاب ایستاد و باصالبت گفت:
لعنت  همان   به  خواهم  نمی  من   -

ومصیبت افندی دچارشوم.
بیومی  جابر، حندوسه، خالد و  بطیخه 
را به حشیش کش خانه اش فراخواند 
وبه آنان گفت:» این بعهدة شماست 
بن  رفاعه  جنون  برای  درمانی  که 

شافعی نجاد بیابیر.
- آقا به این سبب مادا صراذری؟

تأیید   نشانة  به  را  سرش  بیومی  
تکان داد . بطیخه دست به هم زد و 

دادکشید:
پاسداران کوچه جمع شدند   - هی! 
بخاطر مخلوقی که نه زن است و نه 

مرد.
بیومی نگاه تحقیر آمیزی به او کرد 

وگفت:
- اوکارش را زیر  گوش وپیش چشم 

شما انجام  می دهد، اما متوجه  خطر 
با  او  که  اید   نشنیده  نیستید.طبعاً 

واقف در تماس بوده.
نگاه  بیکدیگر  دود  خالل   از  همه 

کردند. بطیخه حیرت زده  گفت:
- مادرسگ! چه ربطی واقف با اجنه 

دارد؟ آیا  جّد ما جن گیر بوده؟
زود  اما خیلی  زیر خنده،  زدند  همه 
شدند.  ساکت  بیومی  اخم  دیدن  با 

بیومی گفت:
- بطیخه ، تو  انفیه کشی. پاسداری 
که مست  می کند، حشیش می کشد، 

اما انفیه اورا ناالیق می کند.
بطیخه برای دفاع از خودش گفت:

من  عنتر،  عروسی  درمراسم  آقا،   -
هدف چماق بیست نفر  بودم. خون 
چماق  اما  بود،  جاری  ازسروگردنم 

خودم  هرگز از دستم نیفتاد.
حندوسه با امیدواری گفت:

- کاررا به خوداو واگذار کنید ، هرطور 
می خواهد  با آن برخورد کند. اگرنه 
مقامش را ازدست می دهد. امیدوارم 
راهی بجز حمله به این  دیوانه  پیدا 
کند. حمله به کسی مثل او  دون شأن 

پاسداران است!
نمی  واحدی  رفت  خواب  به  کوچه 
دانست در حشیش کش خانة بیومی 

چه گذشت.
 صبح روز بعد  رفاعه از  خانه بیرون 
رفت و بطیخه را  سرراهش دید و به او 

سالم کرد:
- صبح بخیر آقا بطیخه.

مرد با  بیزاری به او نگاه کردوگفت:
- صبح به شّر. مادر بخطا. برگرد به 
وگرنه  میا  بیرون  ودیگر  ات   خانه 

سرت را می شکنم.
رفاعه مات ومبهوت پرسید:

- پاسدار ما، چه چیزی ترا عصبانی  
کرده؟

مرد نعره زد:
- تواآلن با  بطیخه صحبت می کنی نه 

با واقف. بی معطلی برگرد.

اما  بگوید،  چیزی  خواست  رفاعه 
باجگیر ضربه ای به او زد واو تلو تلو 
زنی  خورد.  خانه  دیوار  به  خوران  
درگیری را دید وجیغ کشید وصدای 
وزنهای  پیچید.  درکوچه  فریادش  
فریادها  کردند.  متابعت   ازاو  دیگر 
برای  کمک به رفاعه باال گرفت. دریک 
چشم بهمزدن عده زیادی آنجا  جمع 
شدند. زکی، علی، حسین و کریم هم 
آمده بودند. سپس عمو شافعی آمد و 
با عصا راهش را می  جواد شاعر که 
دوستداران   نگذشت  چیزی  جست. 
رفاعه  اززن  ومرد آنجا ازدحام کردند. 
بطیخه که منتظر چنین چیزی نبود ، 
شگفت زده شد. دستش رابلند کرد و 
به صورت رفاعه زد. رفاعه بدون دفاع  
را پذیرفت. فریاد  ، ضربه  از خودش 
جمعیت  سردرگم وهیجان زده بلند 
شد. بعضی از بطیخه  درخواست می 
کردند  که اورا تنها بگذارد. عده ای 
دیگر خوبیها و مزایای رفاعه را بر می 
شمردند. بیشتر آنان  از سبب حمله 

می پرسیدند و اعتراضها  باال گرفت.
بطیخه از کوره دررفت و فریادزد:
- فراموش کردید من کی هستم؟

بود که مهر ووابستگی  این  حقیقت 
جمعیت به رفاعه  بدون اینکه کسی 
به آنان بگوید  و  برخالف هشدارهای 
بطیخه ، به آنان جرأت بخشیده بود 
ازبین   یکی  دور هم جمع شوند.  که 

تماشاچیان  درصف اول گفت:
- تو پاسدار و تاج سر مائی. ما فقط 
آمده ایم ازتو طلب بخشش این مرد را 
بکنیم. مردی ازوسط تظاهر کنندگان  
از کثرت جمعیت  وجائی که ایستاده 

بود به خودش جرأت دادو فریادزد:
-  پاسدار برچشم وسر ما، اما رفاعه 

چه کرده؟
بااطمینان   جمعیت  آخر  از  نفرسوم 

ازاینکه پاسدار اورا نمی بیند، دادزد:
- رفاعه بیگناه است. وای بر کسی که 

به او آسیب  برساند.

بطیخه که بشدت عصبانی شده بود، 
گرزش را بلند کرد و فریادزد:

- ای زنان، اآلن درس عبرتی به شما 
می دهم.

باجیغ وداد زنان  از هرگوشه، سرتاسر 
هوارهای  دادو  شد  متشنج  کوچه  
خشمناک  خبر از خون ریزی می داد. 
آجر پاره ها پیش پای  بطیخه فرود  
آمد ومانع شد او  قدم از قدم بردارد. 
وحشت  نقطة   در  را   خودش  مرد 
آوری یافتکه پیش از آن برایش اتفاق 
نیفتاده بود وحتی به خواب شبش هم 
نمی دید. مرگ برایش آسانتر بود  تا از 
دیگر باجگیران  کمک بخواهد. رگبار  
ومردم  ریخت  می  فرو  ها  پاره  آجر 
همچنان  اورا تهدید  می کردند. آتش 
خشم از چشمانش شعله می کشید. 
تا آن وقت هرگز همچو چیزی برای 
هیچیک از باجگیران  اتفاق نیفتاده 

بود.
ناگهان  رفاعه جلوی بطیخه ایستاد 
بلند  مردم  بسوی  را   دستهایش  و 
کرد و همه ساکت شدند، وباصدایی 

قدرتمند  فریادزد:
- پاسدار ما هیچ خطائی نکرده، من 

قابل سرزنشم.
مردم با ناباوری و انکار  بیکدیگر  نگاه 
کردند، اما چیزی نگفتند. پس رفاعه 

گفت:
- متفرق شوید پیش از آنکه او ازشما 

عصبانی شود.
مردم فهمیدند او می خواهد اعتبار 
پاسدار را با پایان دادن به بحران حفظ 
ازاین  ای  عده  متفرق شدند؛  و  کند 
رفتار  حیرت زده شدند و براه افتادند 
و بعضی هم  ازترس اینکه با بطیخه 
دور  آنجا  از  بسرعت   ، بمانند  تنها 

شدند. دست آخر محله خلوت شد.
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وناآرامی  تشنج   ، حادثه  بعدازاین 
باال گرفت. چیزی که بیش  درکوچه 
از هرچیز  باعث ترس ناظر  می شد 
پیدا کند  اعتقاد  بود  که کوچه  این 
همبستگی واتحاد، به آنان این قدرت 
باجگیران  دربرابر  که  دهد  می  را 
بنظراو-  بنابراین-  کنند.  مقاومت 
کسانی  و  رفاعه   شر  از  بود   واجب 
خالص  کنند،  می  جانبداری  ازاو  که 
شوند واین نیاز به همدستی  خنفس 
مانع  که  داشت  جبل   آل  پاسدار   ،
کوچه  درسرتاسر   درگیری  طغیان  
شود. ناظر به بیومی  می گفت:» رفاعه  

کنی  می  فکر  تو  که  هم   آنقدرها 
ضعیف نیست. پشت او  دوستدارانی 
اورا   از  هستند  که توانائی  حفاظت 
اتفاقی   چه  دارند.  پاسداران  دربرابر 
خواهد افتاد  اگر سرتاسر کوچه مانند 
کنند؟  پیروی  ازاو  خودش  کوچة  
بعدازآن اجنه را کنار خواهد گذاشت 
و اعالم می کند که هدف غائی اش  

امالک است!«
خالی  بطیخه  سر  را  غضبش  بیومی 
کرد  وبا خشونت  شانة  اورا  گرفت 
واگذار  تو   به  کاررا  این  ما  وگفت:» 
 ، پاسداران  ننگ  مایة  تو  اما  کردیم، 

ببین چه کردی؟«
بطیخه دندانهایش  را با  آزردگی به 

هم فشرد وگفت:
- من شمارا  ازشّر او خالص می کنم ، 

حتی اگر قرار باشد اورا بکشم.
 بیومی فریادزد:

برای  که  است  این  کار  بهترین   -
همیشه گورت راازاین کوچه گم کنی.

به  که  فرستاد   پیام  خنفس   به  و 
مالقاتش برود. عموشافعی سرراهش 
به خنفس برخورد، او هیچگاه  پیش 
ازاین  سابقه نداشت که اینقدر ترسان  
ونگران باشد پیش ازاین تالش  کرده 
بود  پسرش را راضی کند که به دکان  
برگردد وکاری که اینهمه برایش درد 
اما  کند.  رها  آورده،  ببار  رنج  سرو 
برگشته  بودوناامید  بیفایده  تالشش 
بود. وقتی با خبر شد  بیومی خنفس 
برود،  مالقاتش  به  که  فراخوانده  را 
آقای  وگفت:»  گرفت  را  سرراهش 
خنفس توپاسدار وحامی ما هستی. 
ازتو می خواهند  که رفاعه را  به آنان 
مده.  تحویل  اورا  اما  بدهی.  تحویل  
خواهند   می  هرچه  دهم  می  تعهد 
اورا تحویل مده،  اما  انجام می دهم. 
کنم   ترک  را  کوچه  بده   دستور 
ودرصورت نیاز با زور اورا با خودم می 
برم. اما اورا تحویل مده!« خنفس با 

احتیاط تمام گفت:
- خود من بهتر از  هرکس می دانم 
دانم مصالح  آل  بکنم، می  باید  چه 

جبل چیست؟
حقیقت این بود  که خنفس  بعداز

باخبرشدن ازحادثة بطیخه  ازناحیة 
وبه  کرد  می  خطر  احساس  رفاعه  
باید  که  کسی  گفت  می  خودش 
محتاط باشد خوداوست نه ناظر و نه 

بیومی.
به خانة بیومی رفت ودرتاالر پذیرائی  
بااو مالقات کرد. بیومی برای پاسدار 
پاسدار  مقام  در  او  که  تصریحکرد 

آل جبل  برای مشورت و اتفاق رأی 
دربارة حل مشکل رفاعه دعوت  کرده 

است وگفت:
- اورا دست کم مگیر. حادثة گذشته  

نفوذ خطر  آفرین اورا ثابت کرد.
خنفس موافق بود، اما خواهش کرد:

- امیدوارم هیچکس دربرابر من  به او 
حمله نکند.

- آقا ، ما َمردیم. مصالح ما یکی است. 
ما به هیچکس در خانة خودمان  حمله 
نمی کنیم. اآلن  این پسر می آید. من 

در حضور تو  ازاو سئوال می کنم.
دو  آمدوبه  نورانی  چهرة   با  رفاعه 
مرد  ادای احترام  کرد وبه جائی که 
دو   آن  روبروی  کرد   اشاره  بیومی 
روی تشکچه نشست. بیومی بادقت 
شد  خیره  او  وآرام  زیبا  بصورت 
ودرشگفت بود چطوراین کودک آرام 
منشأ این  ناآرامی هولناک شده است، 

وبا خشونت  پرسید:
- چرا محله ومردمت را ترک کردی؟

رفاعه با خوشروئی  گفت:
- هیچکس به حرف من  توجه نمی 

کرد.
- ازآنان چه می خواستی؟

آزاد  اجنه  از  را   آنان  -می خواستم 
کنم که سعادتشان را تباه می کند.

عصبانیت  از  که  باصدائی  بیومی 
دو.رگه شده بود ، پرسید:

- مگر تو مسئول  سعادت مردمی؟
رفاعه با صراحت وسادگی گفت:

آن  انجام  به  قادر  که  تاآنجا  بله...   -
باشم.

بیومی که از خشم برافروخته شده بود  
گفت:

- آنان ازتو شنیده اند که  قدرت و 
مقام را تحقیر می کنی.

کنم   ثابت  آنان   به  اینکه  برای   -
که می  نیست  سعادت درآن چیزی 

پندارند، بلکه  درآنچه من می کنم.
خنفس با عصبانیت پرسید:

صاحبان  تحقیر  معنی  به  این  آیا   -
قدرت و مقام نیست؟

 ، از غضب مرد   اینکه   رفاعه بدون 
مضطرب شده باشد  گفت:

که  است  هشداری  بلکه  آقا،  نه   -
سعادت  غیراز تسلط برقدرت و  مقام 

است.
ورانداز  اورا  نافذش  نگاه  با  بیومی 

کردوپرسید:
با  که  اند   شنیده  تو  از  همچنین   -
تأکید گفته ای این ارادة  واقف برای 

آنان است.
رفاعه  شفاف  چشمان  در  نگرانی 

ظاهرشد و گفت:
- آنان این را می گویند؟!

- تو چه می گوئی؟
دودل  بار   نخستین  برای  رفاعه 

شدوگفت:
- من بقدر فهمم حرف میزنم

خنفس با ریشخند گفت:
- مصائب و  بدبختی ها ازعقل فاسد 

می آید.
بیومی  چشمانش را  باریک کردوگفت:

از خود  آنچه  تو  گویند   می  آنان   -
جبالوی شنیده ای تکرار می کنی!

رفاعه با دیدگان حیرت زده باردیگر 
دچار تردید شد وگفت:

-من از حرفهای ادهم و جبل اینطور 
فهمیدم.

خنفس غضبناک فریادزد:
- گفته های او  به جبل تفسیر بردار 

نیست.
به  و  بود  شده  تر  عصبانی  بیومی 

خودش می گفت:
جبل   و  دروغگوئید،  همه  شما   «
نخستین دروغگو دربین شما  ،  ای 

دزدان!« و ادامه داد:
را  جبالوی  صدای  گوئی   می  تو   -
ارادة   این  کنی  وادعا می  ای  شنیده 
تواند   نمی  هیچکس  است.  جبالوی 
مگر  کند  صحبت  جبالوی  ازطرف  
جبالوی  اگر  او.  ووارث  امالک  ناظر  
می خواهد چیزی بگوید ، باید به او 
مجری  و  امالک  امین  که  او  بگوید، 
ده  فرمان است.   تو ابله چگونه می 
توانی قدرت، مقام و ثروت را  از طرف 
جبالوی تحقیر کنی، درحالی که اینها 

از مزایا وصفات اوست.
چهرة آرام رفاعه دردش را فاش می 

کرد . او گفت:
- من با مردم کوچه مان  حرف می زنم 
نه با جبالویو همان کسانی که از اجنه 
به سبب  که  برند  وکسانی  رنج می 

آرزوها وخواسته هایشان در عذابند.
بیومی سراو داد زد:

از  ناتوان  مگر  نیستی   کسی  تو   -
همین  به  ومقام  قدرت  به  دستیابی 
برای  کنی.  می  لعنت   آنهارا  خاطر  
اینکه مقام پست و فرومایه ات رادرنظر  
ببریخودرا   باال  ونادان   نفهم  مردم 
برتراز مقام مردم آبرومند  و با حیثیت 
آنان  همینکه   اما  دهی،  می  نشان  
تحت فرمان تو درآمدند، ازاین مردم 
به قدرت  ومقام  برای دستبرد زدن 

استفاده خواهی کرد.

ادامه دارد       
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جانب  به  رود؟   می  کجا  به  ایران 
هیچ  رهسپاراست؟  سرنوشتی  چه 
رهروئی، پیری، روشن روانی  نیست 
ازاو پاسخی بشنویم؟ هرچه می  که 
بینیم ومی خوانیم و می شنویم جز 
حیرت بر حیرت افزوده نمی شود. آیا 
کشور ما  به یکی از دوران های رایندة 
دورانی  است؟  رسیده  خویش  تارخ 
که درآن فصلی بسته، وفصلی دیگر  
همان  هنوز  ویا  شود؟  می  گشوده 
فرسای  روح  زای  وحشت  گردش 

ناهنجار ، ادامه خواهد یافت؟
درمیان   ایران   که  نیست  تردیدی   
خودرا  راه  وغبارها  تیرگیها  انبوه 

خواهد گشود.
تردیدی نیست  که سرانجام  اصیل 
پیشی  پلشتی  بر  وپاکی  برقلب،ک 
وچگونه؟  کی  ولی  گرفت،  خواهد 

حرف دراین است.
 ما ناشکیبا هستیم وحق داریم. زیرا 
می بینیم که  عتمرما  ال به امروز  تباه 
شده است ومعلوم نیست  که برسر 
باقیماندة آن  چه خواهد آمد. مانیز 
مانند  هرملت دیگری حق داریم آرزو 
زندگی  در  ومعنائی  آرمان  که  کنیم 
این  به  خدمت  وامکان  بیابیم  خود  
آب وخاک را به دست آوریم. این امر 
تا کنون  چون حسرتی دردناک بردل 

مانده است.
وبی  وپژمرده  بیکاره  ما   از  گروهی 
دیگر   وگروهی  اند  شده  حاصل 
خود   از  را   وانسانی  اخالقی  فضایل 
به دور کرده اند و در هر حال  زندگی 
منحرف  وطبیعی  از مسیر  سالم  ما 
که  هستند   کسانی  است.  گشته 
ازروی بد اندیشی یا بی خبری، ملت 
ایران رادراین میانه مقصر  می شمرند. 
اینان ادعا  می کنند که هرچه برسر 
ما مردمی  از خودماست.  آید  ما می 
فاسد وناالیق  هستیم. بی سوادیم. 
به تحمل ظلم وزور عادت کرده ایم. 
حق همدیگررا  محترم نمی شماریم 
همین  سزاوار  که   آن  وخالصه 

سرنوشتی هستیم که داریم.
سرنوشت  تعیین  در  ایران  ملت  اگر 
خود  آزاد گذارده  شده بود  وچنین 
راست  اینان  گزید،  بر کی  را  وضعی 

پای   تاکنون  چون  ولی  گفتند.  می 
آزمایش  صادقانه ای به میان نیامده 
راباید  دروغی زشت  ادعا  این  است 
دانست که از جانب کسانی که  آبادی 
دانند   می  ایران   خرابی  در  خودرا  
مابی  افکنده شده است.  برسرزبانها 
باشیم  پرسیده  ایران  ملت  از  آنکه 
که تو چه می خواهی، هرچه خواسته 
ایم براو تحمیل کرده ایم. ما کوشیده 
ایم تااورا درگمراهی  واحتیاج وجهل  
نگاهداریم. نیروی جسمانی    ومعنوی  
اورا  تضعیف کنیم ودرپی این مقصود، 
ای   زوروحیله  هیچگونه  اعمال   از 
کمال  با  واکنون  ایم.  نورزیده  دریغ 
ناجوانمردی  گناه را به گر دن  خود 
به  دیگر   کسانی  افکنیم.  می  ملت 
تأسف سر می جنبانند  ومی گویند:» 
است  بوده  همینطور  همیشه  ایران 

وهمیشه  همین طور خواهد بود.«
باید پرسید  کی ایران  اینطور بوده 
است؟ کی ایران  در طی تاریخ دراز 
روی  بدان   جنگی  آنکه   بی  خود  
آورده باشد، درآستانة افالس وویرانی  
قرار گرفته است؟ کی ایران  بی آنکه 
باشد،  گرفته  قرار  یورش  معرض  در 
شده  غارت  اینگونه  خود   ازدرون 

است؟ کی ایران  درطی تاریخ خود ،
فرود  برآن  ای   صاعقه  آنکه  بی   
برسراسرش  ای  زلزله  یا  باشد  آمده 
گذشته باشد، اینگونه ارکانش از هم 
ایران، بی آنکه  گسیخته است؟ کی 
به تصرف سپاه بیگانه درآمده باشد، 
اینگونه ملتش دستخوش  تحقیر  و 

بی اعتنائی بوده است؟
ایران  در طی عمر دراز خود  مراحل 
است،  گذرانیده   را  دشواری  بسیار 
پس  از  هریک  مراحل  این  لیکن 
حوادث خونین  وفوق العاده ای  پدید  
آمده است. آن هم  دردوران هائی که 
نه سازمان ملل متحد ، سربرافراخته 
بود  کرده  طلوع   آزاد  دنیای   نه  و 
حقوق  از»  دفاع  مرحمت  سر  از  تا  
گیرد.  برعهده  را   آزادی  و  انسانی« 
نه کاخ سنا چون حقه ای  بر سینة 
پایتخت ایران جلوه می فروخت ونه 
جشن مشروطیت  بصورت  چراغهای  
زردوسرخ  به مردم چشمک می زد. 

چه  با  که  دانستند  می  خدا   خلق 
کسانی سروکاردارند وچه باید  بکنند. 
الاقل  به آنان  دروغ گفته نمی شد. ریا 
و غدر  کمتر  به کار می رفتودربرابر 
هرروز   آنان  زدة   حیرت  چشمان  

صحنة تازه ای به بازی در نمی آمد.
هرملتی  میان  در  که  داریم  ماقبول 
کسانی هستند  که به جانب  فساد 
این  جز  اگر   ، دارند  گرایش   ، وُجرم 
جامعة  در  ودادگستری  پلیس  بود  
یافت.  نمی  منطقی   مفهوم  بشری 
آن  برای   عدالت  ودستگاه  قانون 
ایجاد شده است که متجاوزان  را مهار 
بزند. لیکن  اگر در  جامعه ای این گروه 
سیطرة   تحت  آنکه  درعوض  اقلیت 
قانون و نظم به جای خود بنشینند ، 
عنان گسیخته  گردند وحقوق ملتی 
را  پایمال  هوی وهوس خود کنند ، 
آیا می توان  انتظارداشت که جامعه 
درمسیر سالم سیر کند وآیا می توان  
مردم بی پناه ر ا سرزنش کرد که چرا  

به این وضع وارونه گردن نهاده اند؟
 ، منفعت  برسر  نبرد   و  کشمکش 
درسراسر تاریخ بشری جریان داشته 
کم  ملتها  همة   درمیان  نیز   وامروز 
وبیش  جریان خودرا  ادامه می دهد؛ 
منتها نحوه ونوع آن  باگذشت زمان  
ازوظایف  تغییر پذیرفته است. یکی 
وقاعده  ضابطه  که  است  آن  تمدن  
ای  برای تالشها  وتکاپوهای  بشری 
نبرد   برای  وضع کند وحدودواصولی 
سازد.  برقرار   منفعت   جلب  درراه 
هرچه تمدن  جلو می رود، این حدو.د 
واصول  بااعتدال  و عدالت بیشتری 
همراه می گردد. تا بدانجا که اگر روزی 
تمدن به کمال  گر ائید، حق هیچکس 
آشکار  یا  پنهان  تطاول  درمعرض  

دیگری  قرار نخواهد  گرفت..
دنیا   کلی  برخالف سیر   ، درکشورما 
قهقرائی   سیر  واصول   ضابطه  این 
که   نحوی  به  است،  پیموده  سریعی 
خواهیم  یابد  ادامه   وضع  این  اگر  
خط  ایران  نمونة  که  گفت  توانست 
بطالن برجمیع  دانستنیها  وتجربیات  
هر  زیرا  کشد؛  می  بشریت  معنو.ی 
چه را  که آدمی در طی هزاران  سال  
آزموده است  وخوب شناخته است، 

ما می گوئیم بد است. هرچه رادرست 
خوانیمو  می  نادرست  ما  شناخته 
داده  تشخیص  ننگ  مایة  را   هرچه 

ماباعث سرافرازی می شمریم.
فقر معنوی ای که  امروز گر یبانگیر  
ماستخطری بمراتب  افزونتر  از افالس 
دراین  که  پولهائی   . دارد  اقتصادی 
چند ساله بربادرفته بمراتب  کم ارزش 
تر از عمرهائی است  که تلف شده. از 
نیروهائی که به هدر رفته  واز شوق 

هائی که فرومرده.
باشد   اعتماد  امیدو   و  شوق  اگر  
آباد  مدتی   دراندک  خراب  کشوری 
بعداز  آلمان  می گردد. همانگونه که 
جنگ شد. واگر برعکس  شعله های 
درونی  به خاموشی گراید، همانگونه 
که درمورد ما چنین است، آنگاه همة 

آبادی ها نیز رو به ویرانی می نهد.
ما از جمیع  فنون کشورداری ، درادارة 
یک کشور »توسعه نیافته« تنها وام 
ایم.  آموخته  را   ودریوزگی  گرفتن 
هرچند  گاه یکبار  کشکول خودرا  به 
دست می گیریم وبردر یکی  از اربابان  
بی مروت دنیا  به نوحه سرایی  می 
پردازیم؛ غافل از آنکه  پول به تنهائی  
هیچ گرهی از  کار نمی گشاید. کما 

آنکه درمورد ما نگشوده است.
نه تنها  گرهی نگشوده ، بلکه  هرروِز 
مارا  از روز پیش  سیاه تر کرده است. 
چندهزار میلیونی  دالری که  دراین 
و  نفت  درآ«د   ازراه  چه  ساله،  چند 
چه  از طریق وام وکمک بدست آورده 
است  داده  نتیجه  این  جز  ایم، مگر 
و   تر  از همیشه مسکین  اکنون   که 

مستمند تریم؟
این  را  در  اگر  همة گنجهای  عالم 
مردم  دلهای  ولی   ، بریزند  کشور 
راباخود  همراه نکنند ، باز ثمری  ازاین  
آبادانی  برای  آمد.  نخواهد  بدست 
ایران  کیمیای دیگری  جز نیروی بازو 
باید   نیست.منتها  ایران  مردم  ومغز 
این نیرورا  بابرانگیختن  اعتماد وشوق 
به کار  واداشت . باید آرمان درزندگی 
متعتقد   را  وآنان   کرد  ایجاد   مردم 
ساخت که آنان  نیز صاحب کشوری 

هستند، کشوری 
بقیه درصفحه ۴۸

دکتر محمدعلی اسالمی ندوشن

ـسمئله اریان
هوا نیست، شعری بی نظیر و چاپ نشده  ای از عموی من فریدون مشیری است، که در سفری که به امریکا آمده بود به من هدیه داد. 

بیش از بیست سال پس از درگذشت او آن را به خوانندگان شما هدیه میکنم 

***

هوا نیست، هوا نیست
 همه پنجره ها بسته، غبارست و سیاهی ست

فضایی که به دلخواه یکی آه کنی
 از قفس سینه رها، نیست

بجز همهمه ی  تیر
بجز شیون دلگیر

 بجز نعره ی تکبیر
 بجز بانگ عزا نیست.

ز بس، کشته فزون است
 جگرها، همه خون است 

دلی نیست که در پنجه بیداد 
گرفتار بال نیست

تو هم پنجره مگشای
 که غوغای ددان است 

همه دین و وطن، مسخره  ی  دست بدان است 
خرد، ملعبه ی بیخردان است.

تباهیست، تباهیست
همه راهنمایند، یکی راهگشا، نیست 

شد آن گلشن موعود
 پر از خار پر از دود

 نه یک زمزمه ی شاد،
 نه یک خاطر آزاد

 در میکده بسته ست،
سبو بر سر میخواره، شکسته ست.

طرب نیست، نوا نیست 
وگر هست، روا نیست

پس پرده ی تزویر، بجز روی و ریا نیست 
درین شعبده بازار

 به آن »قافله ساالر«
 بگویید بگویید، که دیگر رمقی در تن ما نیست

 هال : ای همه خاموش
هال : ای همه از درد وطن، سینه پر از جوش

عزا دار، سیه پوش
 بیایید بیایید، همه دست درآریم،

که آزادی ما، در قدم و در قلِم ما ست،
َقَدر نیست،. قضا نیست...

باتشکر 
همایون مشیری

رفیدون مشیری
هوانیست
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تاریخ   « درکتاب  مشحون   حسن 
انحطاط   علت  ایران«   موسیقی 
عصر  در  وموسیقی  شعروادب  
داندومی  به دو علت می  را  صفویه  
ایرانیان   که  بپنداریم   تگر  نویسد  
خودرا   وادبی  هنری  وقریحه   ذوق 
دراین زمان  ازدست داده اند  گفتاری 
زمان  درهمین  زیرا  است  نادرست 
و   درهند  بنامی،   ایرانی   شاعران  
سرائیدن  به  هند  پادشاهان   دربار 
بهترین   و  مشغول  فارسی   شعر 
همچنین  سرودند.  می  اشعاررا 
کردند   ظهور  هنرمندانی  درایران  
که آثار هنری آنان  تا این زمان  مایة 
اعجاب همگان است. همچنین تنها  
که  است   بزرگ  عباس  دردورة شاه 
پادشاه وحمایت   این  بعلت تشویق  
او از موسیقیدانان  آنطور که در کتاب 
است  آمده  عباسی«  آرای  »عالم 
اند. میزیسته  زیادی  موسیقیدانان 
 دلیل دوم  که دلیلی درست ودقیق 
تاریخی  ودالیل   است  وقرینه های 
این   ، است  دست  در  بسیاری 
پادشاهان  کند   می  ثابت  که  است  
صفوی  نه تنها به تشویق  شاعران 
وموسیقیدانان  نمی پرداخته اند بلکه  
نسبت به آنان  بی اعتنا بوده  وگاه

 مخالفت  و ضدیت نیز  می نمودند. 
سیاست   درنتیجة  اینکه   دیگر 
مذهبی پادشاهان  صفوی) بجز شاه 
عباس بزرگ(  ونفوذ فقها ومجتهدان  
تنها اشعار مذهبی  یعنی اشعاری که  
در مناقب  امامان  یا مصیبتهای  وارده 
شیعه   ی  فقها  یافت.  رواج  آنان   به 
مبالغه  واغراق را که اساس مدح است  
جز دربارة  پیامبر و امامان  جایز نمی 
برای  صفویه   شمردندوپادشاهان  
رعایت  حال فقها - شاعران  مداح را  
در دربار خود نمی پذیرفتند. بنابراین 
درمدح   فقط  که  مداح  شاعران 
ودربرابر  میسرودند  شعر  پادشاهان 
می  دریافت  پاداش  خدمت  این  
کردنداز ایران خارج شده  یا درانزوا  
از   نبایستی  را  نکته   این  زیستند. 
حاکم   جو  که  داشت   دور  خاطر 
درآن زمان  مرثیه خوانی  را تشویق 
اش  مرثیه  آنکه  بنابراین   کرد.  می 
آورد   بیشتر  اشک حضاررا  در می 
انگیخت   می  بر  آنهارا  واحساسات 
مرثیه   همین  داشت.  باالتری   مقام 
خوانی باعث شد  مرثیه خوانانی  که 
صوت گیراتری داشتند  بیشتر مورد 
توجه قرار گیرند و بنام  روضه خوان 
معروف  شدند.  رفته رفته  برشمار

افزوده  ها  خوان  وروضه  مداحان    
که  قاجار   دورة  تا  روند  شد.واین 
روضه  بصورت  عزا   مجالس 
پیدا  توسعه  خوانی(   وتعزیه)شبیه 
کرد  ادامه داشت. از جمله تدابیری 
تشییع  درترویج  صفویان   که  که  
ومتنفر ساختن ایرانیان از اهل سنت  
بود که  جمعی  این  بردند   بکار می 
را مأمور می کردند  که در مدح آل 
علی  وتنقید از  دشمنان او  اشعاری 
باصدای  وبازار   بسرایند  ودر کوچه 
که    شاعرانی  از  یکی  بخوانند.  بلند 
دراین دوره  گوی سبقت را  ازدیگران  

ربود محتشم کاشانی بود .

موسیقی وموسیقی دانان 
دردورة صفوی

جنبة  بویژه  موسیقی   نزولی  سیر 
علمی آن  که از اواخر  سدة هشتم 
هجری  آغاز شده بود  سرعت گرفت  
اواخر عهد  یافته   تربیت   واستادان 
عصر  به  که   هرات  ودربار  تیموری  
صفویه  انتقال یافته بودند  با اوضاع و 
احوالی  که پیش آمده بود بدون وارث 
حقیقی  درهنر درگذشتند وبا رفتن 
آنان  وسیاست  مذهبی شاه اسمعیل  
ومخصوصاً شاه طهماسب  ورفتار این 
پادشاه  با اهل هنر ، دورة  فترتی در  
موسیقی ایران پیش آمد که بیش از 
پنجاه سال  دوام یافت. هر چند شاه 
عباس خود اهل موسیقی بود و به این 
هنر توجه  بسیار کرد  ودر گرد آوردن  
موسیقیدانان  حال   ورفاه  وتشویق 
کوشید  ودراثر توجه  او موسیقیدانان  
نهضت  این  اما   . بنامی ظهور کردند 
این   از  وپس  نپائید   دیری  هنری  
پادشاه بزرگ  دیگر  بار ابرهای  تیره 
آسمان هنر  موسیقی ملی ایران  را فرا 
گرفت و ظهور معدودی  استادان فن  

از انحطاط  کلی آن جلو گیری نکرد 
وودراواخر عهد صفویه  شیرازة آن  از 

هم گسست.
موسیقی   به  پرداختن  از  پیش 
وموسیقی دانان این دوره  الزم است  
برای روشن شدن  موضوع  به شرح 
خصوصی   اززندگانی   مختصری  
شاهان  از  چندتن   عقیدة  و  ورفتار 

صفوی بپردازیم.
شاه اسماعیل  که بظاهر  پایة دولت 
خویش  رابرمذهب  گذاشته بود  وبرای 
تحکیم مبانی  دولت خویش وحفظ 
مصالح سیاسی  به جلب علمای شیعه  
وترویج احکام شرع توجه داشت  وبا 
تعصبی فراوان  دراین راه می کوشید  
پس از آنکه  درسال۹۲۰ هجری  در 
جنگ با  سلطان سلیم پادشاه عثمانی  
در چالدران شکست خورد    دراثر  
سرانجام   وعیاشی  شرابخواری  

درسن 3۸ سالگی  درگذشت.
شاه طهماسب  که از سال  ۹3۰  تا 
۹۸۴ هجری یعنی  بمدت  ۵۴ سال 
زمان   ترین   طوالنی   - سلطنت 
سلطنت را درتاریخ ایران دارد-  در 
تعصب  مذهبی از شاه اسمعیل  پیش 
سلطنت   سال   ۵۴ ودرمدت  افتاد 
طوالنی خود  نه تنها موسیقی  را حرام 
وخالف شرع شمرد  بلکه با  هر امری 
رفت   می  حرمت  شبهه   درآن  که  
سخت دشمنی  ومخالفت می ورزید. 
شاه طهماسب  دربیست سالگی  از 
امور  شرابخواری  و منهیات  ودیگر 
وکوشش  کرد   توبه  شرع  خالف  
واجرای  دینی  امور  مصروف   خودرا 
احکام شرع نمود وخودرا به شنیدن 

داستان وقصه  سرگرم می داشت. 
یکی از  مالزمین او » مالمحمد قصه 
حکام  به  وی   درفرمان  بود.   گو«  
ووالیات  به سال  ۹۶3 هجری  چنین 
آمده است:» در غیر نقاره خانه های 
محروسه  ممالک  در  که  همایونی  
ساز  و   سرنا  درجائی  دیگر   است  
احدی  که  شود  معلوم  واگر  ننوازند 
سازی  ساخته  هرچند  دف)دایره(  

باشد مجرم است.«
مؤلف  تاریخ عالم آرای عباسی  می 
پادشاهی  طهماسب   شاه  نویسد:»  
ودر  بوده   پرور   دار  وشریعت  دین 
ترویج شریعت  و عزا و تعظیم علما 
واحترام ارباب  زهد و  اصحاب تقوا  
ومدارس  ها   آستانه  ورونق  ورواج 
وبقاع الخیر  وتعمیر مساجد  توجه 
مبذول  داشته  پیوسته امر به معروف
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
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دارو-کفاره-وارس۵-نشر-ننر-س۶-م-کدر-ایاصوفیه۷-ید-همام- جان۴- 
الم-ه  ش-اواز۸-سروانتس-تولستوی۹-ویار-ک-جاری-رن۱۰-رامبراند- 
-۱۱- ا- اتن-هال۱۲- کباب-یک ریز-مارس۱3-وان-اال-غدر-در۱۴-ره- پریسا-

یواشکی۱۵-کمدی الهی-کاهو-ش

اپسخ جدول کلمات متقاطع شماره پیش

جدول کلمات متقاطع
طرح از: زنده یاد جهانگیرپارساخو

به  متهم  را  وی  که  آمریکایی  وسیاستمدار  ژنرال   -۱ افقی: 
ملی  درگذشت-ازقهرمانان  ونومیدی   یأس  سبب  کردندوبه  دیکتاتوری 
از  یکی  ومیمون-نام  بود۲-خجسته  مکاشفه  واهل  مذهبی  که  فرانسه 
انواع مختلف-پهلوان-پیروان-مروارید- با  ماهور۳-ورزشی  های  گوشه 

بروظیفه  بارومسافر-عالوه  ونقل  حمل  برای  ای  مربع۴-وسیله  صدمتر 
خود مسئولیت دیگری را نیز بعهده دارد-نام معروف ترین پل راه آهن 
ومقاومت-جسمی  است-ایستادگی  درراه  که  ایران-۵-حیوانی  درشمال 
گیاه- روسی-تخم  دوچیز-تصدیق  میان  وگرما۶-حایل  روشنائی  دارای 

که  رضائیه  خاک  از  ونزدیک-بخشی  قریب  وعریان-۷-  لخت  طمع-- 
بیش از پنجاه روستادارد ومرکز آن  نیز بهمین نام است۸- نقصان- بخشی 
از جنوب غربی الهیجان۹- متة پرندگان-مشکل خوشبین۱۰-مادرعربی-

درسالهای اخیرگاهی برای شعر نیز روبراه می کنند- پدرپدر-پهلو-نتی 
اتومبیل درمحلی که دسته  از موسیقی۱۱- خوب وخوش- قطعه ای در 
پیستون برروی میل لنگ نصب می شود- پایتخت کشوری میان اتریش ،

 ایتالیا،فرانسه وآلمان ۱۲- ر اغب وشایق- شاعرفرانسوی دراواخر قرن  
وقت  دریایی۱۳-  موجود  ترین  عظیم  هیجدهم-  قرن  واوایل  هفدهم 
معینی  اشخاص  یا  به شخص  اختصاص   که  محلی  ومانند-  وهنگام-مثل 
عرب-  دختران  بازیچه۱۴-  یک  از   نیمی  خون-  انعقاد  ویتامین  دارد- 
قدیم  نام  بخر۱۵-  را  اینجوری  که جنس  بود  این  ها  ایرانی  شعار  زمانی 
اسکاتلند- ازآثاربرجسته سر والتراسکات که فیلم سینمایی نیز ازروی  آن 

ساخته شد
عمودی:۱- توطئه وساخت وپاخت-کشوری در شمال اروپا متشکل از 
جزیره وشبه جزیره های متعدد۲- یکی ازواردات-والیت پسته3-  
است-کرکس-طرف  کوچک  گیاه  شده-  ومضمحل  پاشیده  هم  از 
وجانب- ازگرفتنی ها۴-سمت راست-نوع طبی آن نیزوجوددارد-
طنازوعشوه گر۵- نوعی پارچه-کنایه ازرقص است-نویسنده شوخ 
آلمانی-سمبل  ندا-تصدیق  ازحروف  ایرلندی۶-  گوی  وبذله  طبع 
انفجار-بچه دزد موهوم-ازواحدهای وزن۷- نام دیگرویزا-سخنران 
بودند۹-  معروف  آن  سفره-گرسنگان  ماهر۸-ازپانسیونرهای 
وفساد- شبدرها۱۰-پایه-بدی  ازدستة  وجنبش-درختی  حرکت 
کلمة پرسش-مخفف اگر-شهری دراطراف تهران۱۱-اختراع آن رابه 
بزرگمهر نسبت می دهند- زنده بادترک!-نوعی منحنی۱۲- پارچه 
ای که پشت وروی آن ازجهت طرح ورنگ اختالف دارد- برحذرباش-
مشهورترین اثر امیل زوال-۱3-پیش غذایی درانواع مختلف-حرف 
پول   وپسندیده-واحد  خوب  مرغ-میوه  بیواسطه-آشیانه  مفعول 
ومجرب- وشیر۱۵-آزموده  ازآردبرنج  ژاپن۱۴-سترون-خوراکی 

حیوان استرالیایی
پاسخ درشمارة آینده.
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تهران  دردبیرستانهای  هنگامیکه 
از   دریکی  بودم،  خدمت  مشغول 
حوزه های امتحانی ششم ادبی ِسَمِت  
مراقب را  بعهده داشتم.سئوال داده 
وآثاراو  کیست  مولوی  که  بودند  
درمحل  امتحانی  حوزه  چیست؟ 
دبیرستان  نوربخش قرار گرفته بود. 
بنده با زنده یاد  علی اکبر نجم آبادی 
تورتق نقاشی ر ا نمره می دادیم وسایر 
دبیران اوراق مربوطه را  تصحیح می 
بعضی  رسیدگی  درضمن   ، کردند 
بود.  جالب  کنندگان   شرکت  پاسخ 
مقدمة  ضمن   داوطلبان   از  یکی 
طوالنی  نوشته بود  که مولوی  یکی 
از علمای جهان استمعروف به محمد 
بلخی که مثنوی هفتاد من را نوشته 
باندازة  آموز   دانش  این  البته  است. 
شعور واطالعی که در دسترس داشت 

چنین  نظر داده بود.
اکثر   در  که  بینیم  می  اخیراً  ولی 
محافل ادبی وهنری، شبهای شعری 
که  شود   می  برگزار  مولوی  نام  به 
ایرانی  های خسته از بیکاری وفارغ 
از  گرفتاریهای مالی  در حال ساختن  
مولوی  دین  بنام  جدید   دین  یک 
هستند. مولوی خوانی در کالسهای  
گوناگون  به ظاهر آرام بخش مدروز 
اهل  خیلی  ها   ایرانی   . است  شده 
مبارزه بودند  که اینک  با داروی آرام 
بخش   اشعار افیون زده موالنا به بی 
تفاوتی  وبی حالی بیشتر سوق داده 
می شوند. برافراد ُمسن  که برنامه ای 
که  نیست  ندارند  حرجی  درزندگی 
برای  دیداردوستان  ورفتن به  خلسه 
بدینگونه مجالس بروند. باید مواظب 
بود جوانهایمان  دراین چاله ها پایشان  
شاهنامه  ما  جوانان  چرا  نیفتد.  گیر 
نمی خوانند  که روح سلحشوری ورزم 
وملی گرائی  دربردارد.  درهرحال  از 
اکثراً  نگارنده  نشویم.  دور  مطلب 
دراین  محافل شرکت کرده اموهریک 
از سخنرانان  درمورد مولوی  وآثارش 
ایراد  مختلف   ونظراتی  تغییرها 
نموده اند. بعضی ها مولوی را محمد 

متولد  دربلخ  چون  نامند  می  بلخی 
درآن  را  خردسالی  ودوران  شده 
شهر  گذرانده است. البته می دانیم 
افغانستان  ازشهرهای  بلخ  امروز  که 
استو بدین جهت او به محمد بلخی 
متعلق  نوالنارا   برخی  استو  معروف 
به  خر اسان بزرگ دانسته اند چون  
خراسان   جزء  بلخ  گاران  روز  درآن 
بوده  که اشعار مثنوی وسایر آثارش 
را  وخراسان  سروده  فارسی  زبان  به 
مهد  زبان فارسی دانسته است. ترک 
ها حضرت موالنا را از خود  می دانند 
از عمر  چون  روایت است ۴3 سال 
خودرا  درقونیه  گذرانیده  ودرهمان 

دیار دارفانی را  وداع گفته است.
اروپائیها  مولوی را  فقط به نام  رومی
تا  قونیه  زیرا  شناسند،  می    Rumi
جزو  موالنا   تولد   از  قبل  چندسال 
همینطور   است.  بوده  شرقی  روم 
خود  از  سینارا   ابن  هم  ها  روس 
شاعر بقول  درهرحال    . دانند  می 

هرکسی از ظن خود شد یارمن
ازدرون من نجست اسرار من

متعلق  ملت  بکدام  موالنا  بنابراین  
است؟

تا آنجا که ما می دانیم موالنا جالل 
الدین  محمد  فرزند سلطان العلماء  
دربلخ  قمری  سال ۶۰۴  الدین   بهاء 
وادبیات   فرهنگ  مرکز   را  آن  که 
تولد  اند   شمرده  ایرانی  وعقاید 
معیت  در  جوانی  عنفوان  ودر  یافت 
پدروهمراهانش چندروزی در نیشابور 

اقامت کرد  وپس از  دیدار 
شیخ فریدالدین  عطار  راهی بغداد  
شد. او چندروزی دربغداد  توقف کرد  
واز آنجا  به شام رفته  ومدت طوالنی  
در آنجا ماند  و بعداز  شهر » الرنده«  
آسیای  قالع  ترین   محکم  از   ( کوه 
صغیر که امیر اعظم  تیمور تاش برای 
اقامت اختیار کرده بود(عزیمت کرد 
وپس از هفا سال  اقامت  در » الرنده«  

به قونیه آمده و بقیه عمررا  دراین 

وطن  درواقع  موالنا  گذراند.  شهر 
اصلی خودرا  نمی شناخته واین فکر 
اورا  مشغول می داشته و جوابی  برای 
این سئوال  و ابهام نمی جسته است 

ودریکی از غزلهایش  می فرماید:
 روزها فکر من این است وهمه شب سخنم
که چرا غافل از احوال تن خویشتنم
بود؟ بهر چه  آمدنم  ام  آمده  کجا  از 
وطنم ننمایی  آخر  روم  می  کجا  به 

مولوی  شخصیت  که  نماند   ناگفته 
 3۸ حدود  تا  اوست  سالگی   ۲۵ از 
سالگی. یعنی مقارن  سنه ۶۴۲ ه.ق. 
شمس  با   او  برخورد  و  مالقات  که 
افتاد   اتفاق  تبریزی  محمد  الدین 
احوال  گونی  ودگر  انقالب  وموجب 
وی گردید. موالنا  بزرگترین نویسنده 
عرفانی است و مثنوی او  جزو ارکان  
اربعه ادبیات فارسی شمرده می شود.

غیراز مثنوی  ، غزلیات او به نام شمس 
تبریزی مفرون  به شوروالهامی است 
که در حاالت  گوناگون  به او  دست 
با  او  می داده ودر آنها  روی سخن  
معشوق نادیده و گمگشته است که 
وباألخره  ازشوق دیدارو وصال   بااو  
گوید.  می  سخن  پایان  بی  هجرانی 

کتاب معروف او  فیه مافیه است
ربیع  روز ششم  بلخ  در  والدت  وی 
األول  سنه ۶۰۴ ووفاتش درقونیه روز  
پنجم ماه  جمادی اآلخر  ۶۷۲ هجری 
قمری  اتفاق افتاد . دوران حیات خود  
» جالل الدین« وگاهی » خداوندگار«  
ولقب  بوده   موالنا خداوندگار«    « و 
»مولوی«  درقرنهای  بعد)ظاهرا ازقرن 
نهم( برای وی بکاررفته واو به نامهای 
» مولوی« و » مالی روم« و » جالل 
الدین محمدرومی« و » مولوی رومی 
از  ازبرخی  و  یافته  شهرت  بلخی« 
اشعارش تخلص اورا » خاموش« و » 
اند. وی حدود ۶۸  دانسته  خموش« 

سال عمر کرد . او می گوید:

 حاصل عمرم سه سخن بیش نیست
سوختم شدم،  پخته  بُدم،  خام   

علی دولتشاهی

مولوی  کیست   ؟ آاثراو چیست   ؟

وهب کدام ملت متعلق است   ؟
زمانی برنامه های نمایشی رادیو ایران  شنوگان 
زیادی داشت و عالوه بر داستان شب، جانی دالر، 
متنوعی  برنامه های  در  برنامه های شماورادیو  
و...  دار  خانه  زنان  کارگران،   ، جوانان  برای  که 
خاص  جای  نمایشی  قطعات  شدنیز  می  تهیه 

خودرا داشت. 
دربین صداپیشگانی که )نمیدانم این واژه صحیح 

است یا نه ولی درایران مصطلح شده است(

های  برنامه  در  و  داشتند  فعالیت  رادیو  در   
از  زنان  گرفتند    می  عهده  بر  نقشی  نمایشی  
که  تصویری  برخورداربودند.در  ای  ویژه  جایگاه 
دراینجا مشاهده میفرمائید  تعدادی از این بانوان 
را می بینید  بعضی از آنها متأسفانه دیگر دربین 
ما نیستند و آنها هم که در قید حیاتند مسلما 
درهرحال  اما  است.  کرده  تغییر  هاشان  چهره 

همه ی آنها هنوز هم درقلب ما جای دارند.

انجام  خبری   های  برنامه  در  که  بانوان  دربین 
وظیفه می کردند  ویا دربرنامه های گلها  لحظه 
ما  برای  را  از شوروشوق  و سرشار  های عرفانی 
نمی  دیده  تصویر  دراین  هیچیک  آفریدند  می 
فروزنده  معز،  امیر  فیروزه  شوند.آذرپژوهش، 

اربابی،  روشنک، و....
هنوز  که  آنان  و  روانشان شاد  اند  رفته  که  آنها 
مانده اند  یادشان گرامی ووجودشان بی گزند باد.  

آنها که هنوز درقلب ما جای دارند...
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بقیه : نقش کلیدی میرزا...

در ایران آورده ایم، فشرده یی  
بود از آنچه که می توان دراین 
وازیکایک  نوشت  بسیار  باره 
این  در  بُرد که  نام  اثر گذاران 
مختصرنمی گنجد، اما  می توان 
براین نوشته افزود که استبداد 
وفساد وبی قانونی و دخالت های 
روسیه  و  انگلستان  دولت   دو 
تزاری در همه ی امور کشور ما 
و تحقیر ها وتخفیف هایی که بر 
مردم روا می شده است، با شرایط 
و فضایی که درزمان مظفرالدین 
شاه، با توجه به َجنَم او به وجود 
که  گردید  سبب  بود،  آمده 
نارضایی ها یی که پیش از آن  
به گونه ی پچ وپچ ودر گوشی 
در محافل خصوصی در جریان 
بود، اینک در کوچه ها وبازارها 
بهانه  به  وباالخره  ابراز  آشکارا 
به  هایی از جمله گرانی قند و 
یکی  شدن  بسته  وفلک  چوب 
اعتبارقند  صاحب  بازرگانان  از 
حاکم  عالءالدوله  وشکرتوسط 
وقت تهران و کشته شدن طلبه 
ای جوان به نام عبدالحمید،درآن 
اعتراضات  به  ودارها؛  گیر 
علنی و بست نشینی شماری از 
معترضین درآرامگاه عبدالعظیم 
و قم و سفارت انگلیس وسپس 
وجانفشانی  ومبارزه  شورش  به 
ها وفداکاری ها کشیده شود و 
برقراری  و  عتدالتخانه  خواهان 
قانون شوند ودر نهایت با بهره 
دولتهای  اختالفات  از  گیری 
چشم  در  وروس  انگلیس 
وهمچشمی در منطقه و همراهی 
ازهرگونه   دور  مؤثرو  های 
ازآخوندهای  تن  چند  تردید 
البته  نام؛که  صاحب  و  نفوذ  با 
مذهبی  اهداف  دورازتأمین 

نبود،  شان   شخصی  بعضاً  و 
در  توانستند  خواهان  مشروطه 
حّد ممکن و مقدور؛ دربرقراری 
رژیمی به نام مشروطه   پیروز 

شوند.
پازارگاد، می  بهاءالدین         
ی  کمیته  اولین  نویسد:»   
االول۱۳۲۲  انقالبی در ۱۲ربیع 
]۹سال پس از ترور ناصرالدین 
نشستن  شاهی  تخت  وبر  شاه 
بطورسّری  شاه[،  مظفرالدین 
درباغ میکده در خیابان گمرک 
از نُه نفر منتخب از میان ۵۴نفر 
تشکیل شد و به قرآن و پرچم 
کلمات  آن  رنگ که روی  سه 
شده  نگاشته  آزادی  و  عدالت 
بود سوگند یاد کردند که اسرار 
انجمن را فاش نسازند و این نُه 
نفر عبارت بودند از: سیدجمال 
ملک  اصفهانی،  واعظ  الدین 
رضا  محمد  سید  المتکلمین، 
ابوالحسن،میرزا  مساوات،شیخ 
میرزا  برادر صدرالعلما،  محسن 
سلیمان خان میکده، سید احمد 
خرقانی، حاج میرزا یحیی دولت 
علیخان،  محمد  میرزا  و  آبادی 
این کمیته بالفاصله مساعدت دو 
نفر از مجتهدین درجة اول تهران 
سید عبداهلل بهبهانی و سید محمد 
طبا طبایی را جلب نموده آغاز 
همکاری با ایشان را گذاشتند«. 
ایران،  تاریخ  کرونولوژی 

رویه۱۸۹و۱۹۰
       اگرچه کوششها وفداکاری 
مشروطه  های   جانبازی  و  ها 
خواهان طّی  سالها به ثمر نشست 
پا  بر  مشروطه  نام  به  رژیمی  و 
گردید،  اما آنچه که به دست 
آمد، به خاطر قدرت ونفوذ بی 
همان  حتا  مالیان،  مرز  و  حّد 
مالهایی که در برپایی مشروطه 
نقشی مؤثر داشته اند، و جامعه ای

 به شّدت ُخرافه مذهبی ونفوذ 
ی  درهمه  بیگانه  دولت  دو 
امورایران،  نتیجة  دلخواه  برای 
میهن  راستین  خواهان  آزادی 
و  دموکراسی  برقراری  در  ما 
آزادی به بار نیاورد، اما می توان 
گفت  آنچه که به دست آمد به 
مصداق » کاچی به از هیچی« 
آن  شرایط  به  توّجه  با  آنهم 
روزگاران ُمغتنم  وگامی بزرگ 

بود.                        ادامه دارد

 

بقیه:  تازه های پزشکی

  )Fiber(جو سرشار از مادة لیفی
مواد  باشد   می  گلوکان   بتا 
از  بیشتر  برابر   سه  جو  لیفی 
  )Oatmeal( یا  دوسر   جو 
است.  بتا گلوکان سبب کاهش 
گردد  می  کلسترول   میزان 
کولیت  بیماریهای  درمان   وبه 
زخمی، سرطان ها  و به تعدیل  
کند.  می  کمک  خون   قند 
ودارویی   غذایی  مواد  ادارة  
آمریکا)FDA(  اثر جورا  در 
قلب   رگهای  بیماری  کاهش 

تأیید کرده است.
جو همچنین منبع بسیار  خوب 
ویتامین  ها  ومواد معدنی  است 
. دونوع  جو در دسترس ماست: 
 )Hulled( نوع پوست نگرفته
ای کمرنگ  قهوه  به رنگ  که 
فرآوری  کم  .بسیار  باشد  می 
شده وپوستة خارجی آن  دست 

نخورده است.
نوع دوم  به رنگ کرم، فرآوری 
باشد.  می  پوسته  وبدون  شده  
هردونوع جو  برای سالمت بدن 

مفید  است.
از جو می توان  برای تهیة سوپ  
یا ساالد  استفاده کرد  و بجای 

برنج آن ر ا بکار برد. 

بقیه: تاریخ موسیقی
ضمیر  العین   منکرنصب  از  ونهی 
از  که  بود  ساله  بیست  بود.  انورش 
جمیع مناهی توبه کرد  وافرادی که 
اللطف  بیت  وقمارخانه   درشرابخانه 
و  کرد...«  اخراج  را  کردند   می  کار 
ادامه می دهد:»  شدت تحکمات این 
ونهی  بمعروف  امر  درمورد  سلطان  
دستورداد   که  بود   بحدی  منکر   از 
مقداری تریاک به ارزش پانصدتومان  
که دردفتر مخصوص نگهداری میشد 

درآب روان حل کردند ...«
آینده   در شماره  را  بحث  این  دنبالة 

بخوانید.

بقیه: مسئلة ایران

درراه  هر کوششی   که  آزاد  و  زیبا  
پیشرفت آن بکنند نتیجه اش عاید 
خود وفرزندانشان خواهد گشت.باید 
این  سی و چند میلیون  را که اکنون  
سرگشته وبیکاره ونومید ، شبی را  به 
روز می رسانند  و به هرسوی رو می 
کنند  سرشان به سنگ می خورد ، 
افقی در برابرشان  گشود. دریچه هارا  
باز کرد  تا نسیم تازه ای برآنان  بوزد 
وسموم وکثافات  از روح و خونشان 

زوده شود.
این کارهم  بسیار آسان  و هم بسیار 
مشکل است. آسان   خواهد بود  اگر 
دستگاهی  برسر کار باشد  که بتواند  
راجلب  م   مرد  ومحبت  اطمینان  
کند، نشان دهد  که واقعاً خدمتگزار  
است،  آنان  دوست  و  ودردشناس 
کمترین   اگر  بود   خواهد  ناممکن 
گمان فریب ، دروغ یا دوروئی  درقصد 
دستگاه حاکم از جانب مردم برده شود.
عقدة ایران  عقدة روحی است  وامروز 
یافردا  یا ده سال دیگر، رستاخیزی 
رستاخیزی  باید  آید،  پدید   اگر 
پرنعمتی  کشور  ایران  باشد.  معنوی 
است واحتیاج ندارد که دست طلب 
کند.  دراز  وناکس  هرکس  سوی  به 
آنچه بدان نیازمند است همانگونه که 
تشنه به آب نیازمنداست، آن است 
که ساکنانش اورا ازآن خود  بشمارند.

تاکنون   گوناگونی   راههای  کوره 
درپیش گرفته شده است و هیچیک 
به مقصد نرسیده  است. چرا دستگاه 
حاکمه ی ما  به شاهراه گام نمی نهد 
وروشن   ومستقیم  صاف  اینگونه  که 

در جلویش  گسترده است؟
او  درواقع  زیرا  است،  واضح   جواب 

طالب رسیدن به مقصود نیست.

بانوی  ایران  نامدار  زنان  از  یکی 
 ، طریان  الینیوش  فیزیک  استاد 
و  خانه  رصد  نخستین  بنیانگذار 
نجوم  تاریخ  خورشیدی  تلسکوپ 
ایران ،  فارغ التحصیل از دانشکاه 
سال  سی  وسابقة  پاریس  سوربن 
آموزش در دانشگاه، بود درسالهای 
آخرعمرباخیالی آسوده و خاطراتی 
خوش بر روی تخت سالمندان، تنها 
پرورش دانشجویان  را  افتخار خود 

)استادان امروز( می دانست.. 

 ۱۲۹۹ سال  در  طریان،   الینیوش 
متولد  تهران  در  ارمنی  خانواده  در 
درجه  با  خرداد۱3۲۷  در  وی  شد.  
از دانشکده علوم  لیسانس فیزیک 
دانشگاه تهران فارغ التحصیل و در 
مهر ماه همان سال به سمت کارمند 
علوم  دانشکده  فیزیک  آزمایشگاه 
گمارده شد.  پس از تالش بی نتیجه 
دکتر  استادش  کردن  متقاعد  برای 
حسابی برای کمک به اعزام وی به 
با هزینه شخصی  از کشور،   بیرون 
اتمسفر  فیزیک  بخش  به  خود 

دانشگاه پاریس رفت. 
از  را  دولتی  دکترای  دانشنامه 
سال  در  پاریس  علوم  دانشگاه 
۱۹۵۶میالدی برابر با ۱33۵ شمسی 
به  به دلیل خدمت  و  یافت کرد  در 
کشورش ، پیشنهاد کرسی استادی 
به  و  کرد  رد  را  سوربون  دانشگاه 
ایران باز گشت وبا سمت دانشیاری 
در  میک  ترمودینا  رشته  فیزیک 

گروه فیزیک مشغول به کار شد.  

در سال ۱33۸ دولت فدرال آلمان 
خانه  رصد  مطالعه  بورس  باختری 
اختیار  در  را  خورشیدی  فیزیک 
دانشگاه تهران قرار داد و وی برای 
این بورس گزینش شد واز فروردین 
سال ۱3۴۰به مدت چهار ماه به آلمان 
به  مطالعات  انجام  از  پس  و  رفت 

سال  سه  و  کشت.   باز  ایران 
 ۱3۴3 ۹خرداد  تاریخ  در  بعد، 
پیدا  ارتقاء  استادی  جایگاه  به 
فیزیکدان  نخستین  او  کرد.  
جایگاه  به  ایران  در  که  است  زن 
۲۹آبان  تاریخ  در  رسید.   استادی 
فیزیک  ژیو  کمیته  ۱3۴۵عضو 
ودر  شد  گزینش  تهران  دانشگاه 
گروه  به سرپرستی  رسمٌا  سال ۴۸ 
خورشیدی  فیزیک  پژوهشهای 
موسسه ژیو فیزیک  دانشگاه تهران 
گمارده شد و در رصد خانه فیزیک 
خورشیدی که خود در بنیادگذاری 
فعالیت  داشت  ای  نقش  عمده  آن 

خود را آغاز کرد . 
وی نخستین کسی بود که در ایران 
فیزیک ستاره ها را آموزش داد.  در 
نشستگی  باز  تقاضای   ۱3۵۸ سال 
داد و به افتخار باز نشستگی رسید. 

گفته  بود  بااوشده  که  درگفتگویی 
بود:

دوست  خیلی  را  دانشجوها  »من 
هم  دانشجوها  بالطبع  و  داشتم 
من را خیلی دوست داشتند و این 
مسئله باعث شده بود تا کوچکترین 
تدریسم  دوران  در  ناراحتی ای 

دانشجویانم  با  و  نکنم  احساس 
اصاًل  و  می کردم  رفتار  مثل دوست 
باید  معلم  نمی گرفتم.  را  خودم 
مهربان باشد ]و[ مهربانی را باید به 
دانشجوها و دانش آموزانش یاد دهد 
کشور  آینده  جوانان  این  که  چرا 
هستند. اگر اساتید بداخالق باشند، 
بدهند. اخالق  درس  نمی توانند 

    اساتید باید به طور مرتب مطالعه 
اطالعات خود  باید  و  باشند  داشته 
و  کنند  روز  مطالب  با  رامطابق 
درس  خوب  باید  هم  دانشجویان 

بخوانند.«
درجائی خواندم که:»آلینوش طریان 
را  و منزل خود  نکرد  ازدواج  هرگز 
ارامنه جلفا و دانشجویانی  به  وقف 
ندارند  مناسبی  اسکان  محل  که 
نمود و در اواخر عمر در آسایشگاه 

سالمندان توحید زندگی می کرد.«

 ۱3۸۹ ماه  اسفند   ۱۵ در  طریان 
تهران  در  سن  کهولت  علت  به 

درگذشت.
مانند:»مادرنجوم  عناوینی  او 
ایران« و»بانوی اخترفیزیک ایران« 

را داشت. روانش شاد.

 همابرازنده

              آلینوش طریان

اولین زن ستاره شناس ایرانی
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this, especially if he knew 
that the Prime Minister had 
a personal grudge against 
someone or harboured some 
hostility towards that person.

However, neither this ap-
proach of Hoveyda’s was 
appropriate and honourable, 
nor His Majesty’s reactions 
who permitted him to behave 
in such a manner. This was 
one of the main problems of 
leadership in our country at 
the time. This way of acting 
created a type of malaise 
and mistrust among those 
in charge in the country and 
impaired the accomplish-
ment of tasks. In any case, 
this tendency of Hoveyda’s 
did not befit the head of a 
government. It did not show 
any grit.

This incident was very in-
teresting; were there other 
instances too?

We should have been on 
amicable terms, but there 
were many such instances 
that soured our relationship. 
I have, for instance, men-
tioned the episode regarding 
his welcoming the German 
ambassador at the airport that 
went against the diplomatic 
protocol because he had not 

yet been officially confirmed 
in his post as ambassador. In 
other words, he had not been 
presented to the Ministry 
of Foreign Affairs and the 
Shah had not yet accepted 
his credentials. According to 
diplomatic practice, the head 
of the Protocol of the Min-
istry of Foreign Affairs goes 
to the airport to welcome the 
ambassadors who arrive in 
the country. I became angry 
when I heard that Hoveyda 
had personally gone to the 
airport. I telephoned and said 
that he should not have done 
so because it was contrary 
to standard practice and in 
the future other ambassadors 
might expect the same treat-
ment. I wrote a long letter to 
His Majesty and the next day 
when I had an audience with 
the King, I ran into Hovey-
da. He said:’ I was just vis-
iting the Shah, and when I 
mentioned to him the story 
of the letter that was dis-
patched, the Shah remarked 
that coincidentally, in this 
case, Ardeshir was right but 
ask him to retract the letter.’ 
I said:’ that’s impossible. 
I will not go back on my 
word, and the letter has been 
classified and registered as 
an official document of the 
foreign ministry.’ When he 
came to see me, this new 
ambassador was leaning 
back cross-legged and since 
it was against etiquette, I 
banged on the table so hard 
that the cup of tea on the 
table spilled and I cut short 
the meeting. On the day of 
the King’s audience, I was 
taking him to His Majesty 
to present his credentials. He 
was so frightened of what I 
had done that his legs were 
trembling and it led to a for-
mal complaint of the foreign 

 Euronews: French President 
Emmanuel Macron present-
ed his plan to combat “Is-
lamic separatism” on Friday, 
announcing his intention to 
“free Islam in France from 

ministry or cancellation of 
the meeting that Mr Robert 
Buron, the minister in the 
cabinet of Charles de Gaulle 
and the head of the Seminar 
of Economic Development 
had organised at the Pahlavi 
University - a seminar that 
had been inaugurated with a 
message from His Majesty.

 At the last minute, I organ-
ised a luncheon in the foreign 
ministry for him and a few 
others and I took Buron for 
a few minutes to His Majes-
ty, although it was not in his 
schedule. Everyone was de-
lighted and returned to their 
country happy and satisfied. 
Hoveyda’s soreness against 
me however remained. And 
so on,

and so forth. Ultimately my 
reservations about Hoveyda 
were of a fundamental na-
ture.
To be continued……………

foreign influences”.
He said the country would 
end a system allowing 
Imams to train overseas and 
would take control of reli-
gious funding.
“The goal of training and 
promoting in France a gen-
eration of Imams and in-
tellectuals who defend an 
Islam fully compatible with 
the values of the Republic 
is a necessity,” Macron told 
an audience in Les Mureaux, 
a city located in Paris’ sub-
urbs.
Macron added that the cer-
tifying of Imams in the 
country will change with the 
French Council of the Mus-
lim Religion formalising 
their training.
Many of France’s Imams 
come from countries such as 
Turkey, Morocco and Alge-
ria. Macron spoke previous-
ly on the topic in February.

The speech comes a week 
after a stabbing in Paris out-
side the former headquarters 
of satirical magazine Char-
lie Hebdo that reignited a 
national conversation about 
terrorism.
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ing personnel of the foreign 
ministry, in particular Dr 
Abbas Nayeri, were present. 
To forestall the distortion of 
the report of our discussion 
to the Shah, I requested that 
Mr Moeinian should also be 
present in the meeting... The 
problem was solved. Nev-
ertheless, the gripe and bit-
terness persisted.

These kinds of disagree-
ments always occur but 
never develop into political 
wrangles and confrontation.

Various instances transpired. 
At present, I can remember 
one of them and will recount 
it. The day that the President 
of Czechoslovakia was pay-
ing a visit to Iran, the Prime 
Minister kindly offered to 
come to the foreign ministry 
so we could have lunch and 
then go to the airport togeth-
er while talking about work. 
We had our lunch and then 
came down. I never used the 
ministry’s car and rode in 
my own personal vehicle. I 
sat in the driver’s seat and 
the Prime Minister took the 
seat beside me. Ali Khan, 
the foreign ministry’s driv-
er, sat in the back seat. He 
was a decent and loyal man. 
During the time Dr Ali-Gho-
li Ardalan was minister, he 
had sustained facial injuries 
in a car accident. I liked him 
very much and always took 
great care of him, lest he felt 
that his presence was unnec-
essary.

In any case, we moved from 
the Foreign ministry to Gha-
vam-ol-Saltaneh Street and 
drove up towards Naderi 
Avenue and the Soviet Em-
bassy in order to turn right 
and head towards the airport. 

Suddenly, the Prime Minister 
started whining about Savak, 
saying that they were try-
ing to control our activities. 
They recorded our telephone 
calls and reported them. Was 
he really complaining, or did 
he wish to hint that he was 
being informed of my com-
ings and goings and my con-
versations? I don’t know. I 
replied: “So much the better! 
Let them do it, what differ-
ence does it make? We have 
nothing to hide. Moreover, 
you are the Prime Minister 
and Savak is legally under 
your supervision. You are 
the only person who has a 
right, any time, day or night, 
anywhere in the country, 
without prior warning, to 
go into any spot or building 
belonging to SAVAK and 
carry out an inspection. You 
can summon the director of 
Savak and ask him, ‘what 
are you doing this for?’ Do 
we have anything that needs 
hiding? I have no business 
interfering in His Majesty’s 
private life, but I relate to 
him even my own revelling 
and I have no anxiety that 
my comings and goings and 
words be reported to him 
from other channels. 

We were talking like this 
for a few minutes. Hoveyda 
was sitting in front of the car 
beside me and we reached 
the Culture Amphitheatre 
(Talar Farhang). Amir-Ab-
bas said:’ Yes, we should 
remain in power for twenty 
years. His Majesty has also 
said the same thing.’ Hear-
ing this was like getting an 
electric shock. I slammed on 
the breaks and the car jolt-
ed so violently that poor Ali 
Khan was thrown from the 
back seat and the late Hov-

eyda’s head hit the wind-
screen. I said: ‘dear Amir, I 
was His Majesty’s son-in-
law, I could not live more 
than a few years with my 
wife. And you are saying I 
should remain Foreign Min-
ister and you Prime Minister 
for another twenty years? 
No, this is not for me. It is 
neither prudent for me, nor 
for you or His Majesty that 
we would grab the office of a 
minister or prime minister.’ 

Hoveyda was very miffed 
and I became cross. We did 
not speak again all the way 
to the airport. After wel-
coming the President and 
accompanying him to the 
Golestan Palace, we made 
our departure. The day after, 
when I finished reporting the 
daily matters to the Shah, he 
remarked: “and what else”? 
I asked: ‘regarding what is-
sue?’ The Shah asked: ‘what 
did you say in the car?’ I re-
plied that it was a
friendly discussion: “The 
Prime Minister said we 
ought to remain for twen-
ty years. When I put on the 
brakes, I was very embar-
rassed, and he added that 
His Majesty had said so.’ 
I replied: ’first of all, if we 
remain in office for twenty 
years, we will create twen-
ty million enemies for His 
Majesty. Secondly why, 
whatever comes up, do you 
remark that it is His Majes-
ty’s order?’ The Shah said: 
‘Was this all?’ And I replied 
this was the exact truth. The 
Shah knew that I never lied 
to him; and perhaps this was 
one of the reasons he toler-
ated my behaviour and ap-
proach. He then smiled and 
said the incident had been 
reported to us differently.

In any case, this is an issue 
that belongs to history and I 
would like to mention here 
that my opposition to the 
choice of Her Majesty as 
regent was on the basis that 
I found the idea and deci-
sion to be unconstitutional. 
I never wished for an act to 
be carried out in the name of 
the Shah that would be con-
trary to the correct norms 
and standards and would 
give rise to controversy. It 
is for this very reason that 
this resolution never went 
to the National Consultative 
Assembly and never gained 
a lawful aspect. I disagreed 
with Hoveyda on this issue 
as well.

Was Mr Hoveyda used to 
making these types of com-
plaints?

Unfortunately, he was used 
to griping about various 
people. He grumbled about 
his colleagues, or people he 
considered as opposing him 
or being in his way. He was 
constantly nagging about 
them, badmouthing them to 
the Shah and going as far 
as doctoring and distorting 
reality and creating divisive-
ness and animosity between 
his rivals. The Shah did not 
usually pay attention to all 

PM.Hoveyda and Foreign Minister Ardeshir Zahedi seen behind the HIM.and 
Shahbanou

France: Emmanuel Macron presents 
plan against «Islamic separatism»

rench President Emmanuel Macron delivers a speech to present 
his strategy to fight separatism, Friday Oct. 2, 2020  
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vision of highly qualified 
experts. The salaries and 
benefits of the staff needed 
to be brought in line with the 
stated objectives of the char-
ter. We got all this ready and 
all of a sudden, I was con-
fronted with the opposition 
of Hoveyda. He asserted that 
the charter should have first 
been sent to the Iran Novin 
Party and then to the parlia-
ment. He took his complaint 
to the King. 

This unreasonable expecta-
tion made me angry. As a for-
eign minister, I had nothing 
to do with the party. I neither 
approved nor disapproved 
of it. What I was saying was 
that being foreign minister 
represents a link between 
the country and the outside 
world. The Foreign Ministry 
should stay away from inter-
nal political manoeuvring. 
Today, a government comes 
and tomorrow it could be re-
placed by another. Foreign 
policy should enjoy stability 
and continuity. Personally, 
I was also against joining a 
political party. Even when 
the Rastakhiz party was es-
tablished and it was said that 
it was His Majesty’s order 
that everyone should con-
sider themselves as its mem-
bers, I clearly stated I would 
not go to the party and did 
not accept its membership. 
I have a document in the 
Shah’s own handwriting in 
my files implicitly admitting 
that the scheme of working 
with one political party was 
a mistake. 

Hence, I told His Majesty 
that I could not report the ac-
tivity of the foreign ministry 
to the party. Once the charter 
was sent to the parliament, 

I would go and defend it. I 
added: ‘I am yours and also 
the country’s foreign minis-
ter’. Eventually the king ac-
cepted my view that at least 
as long as I remained there, 
an exception should be made 
about the foreign ministry. 
And this matter was con-
cluded. Nevertheless, the 
late Hoveyda’s grievance re-
garding the issue persisted. 

Not long after this, the is-
sue of the Foreign Minis-
try’s budget came up. The 
programmes that I had en-
visaged for the foreign min-
istry, that I have already 
mentioned in relevant chap-
ters, required money. If you 
lack a sufficient budget and 
up-to-date equipment, rely-

ing only on telex machines 
to send your messages and 
your diplomatic pouch has 
to wait for an agent to deliv-
er it in person, you will not 
be able to keep pace with the 
developed world and suc-
ceed in advancing. You can-
not tie a person’s arms and 
legs and expect him to run. 
This would only result in his 
falling down and injuring 
himself.

A difference of opinion (I am 

saying a difference of opin-
ion and not a rift) occurred 
over making provisions for 
the funds necessary for the 
Foreign ministry between 
the Prime Minister and I. I 
was waiting for an oppor-
tunity to broach the subject 
to the Shah in the presence 
of the Prime Minister so the 
king would, so to speak, 
settle the problem between 
us. This opportunity arose 
during a trip to Pakistan to 
take part in the R.C.D. sum-
mit. I was accompanying 
the king to Pakistan on an 
Iran air plane. It should be 
remembered that the Shah 
still did not have a private 
aircraft at the time. The late 
Hoveyda was seated next to 
me facing the Shah. A little 

further behind him was 
General Fazeli, the special 
equerry of the Shah who was 
gesticulating to me to speak 
calmly. I had brought a thick 
file with me, and as I put it 
on the table, I said ‘I had 
mentioned to Your Majesty 
before that I was not inter-
ested in holding an office. 
I have no quarrel with the 
Prime Minister either. I dis-
like talking behind people’s 
backs therefore I would like 
to say whatever I have to say 

in front of him.’

 It was the concluding 
months of Field Marshal 
Ayub Khan’s government, 
and during the flight, I re-
marked to the Shah that he 
had ordered the Prime Min-
ister, the Minister of Finance 
and the head of the Planning 
and Budget Organization to 
reform the budget of Foreign 
Ministry many times, and 
had also approved of it in 
the Economic Conference. I 
added “Thus far Your Majes-
ty’s orders have not been im-
plemented. As it stands, the 
foreign ministry is not able 
to perform its tasks. I am not 
in love with the foreign min-
istry and I loathe creating 
difficulties for His Majesty, 
Prime Minister or anyone 
else. If you do not wish me 
to remain in this job, I will 
leave. Here is the file con-
taining all the documents.”

Here the Prime Minister 
turned towards me and said: 
‘are you joking dear Ardi?’ 
(he used to call me dear Ardi 
or Ardeshir in private, and I 
used to call him Amir-Abbas 
or Amir). I replied: ‘when it 
comes to serious matters, I 
never joke, neither with you 
nor with anyone else. I am 
saying my piece and here 
are the relevant documents.’ 
His Majesty was very upset 
with this exchange. He cool-
ly listened to our views and 
then ordered that a commit-
tee be formed to deal with 
this issue in the Ministry of 
Foreign Affairs after our re-
turn. In this committee, Mr 
Djamshid Amouzegar, the 
Minister of Finance, Mr Ma-
nuchehr Goodarzi, the Min-
ister for the Civil Service, 
and a few of the high-rank-
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Hoveyda and Ardeshir Zahedi
A Curious Cohabitation

AZ:“I never slapped Hoveyda in the face”
“Hoveyda did not deserve the grim fate
 that befell him.”
After several decades, Ardeshir Zahedi finally speaks about his
 relations with late Mr. Hoveyda and throws light on the mysteries. 

“A polyglot and highly cultivated man, he would have made a first-rate 
ambassador but perhaps thirteen years at the head of the government was 
neither good for Iran nor for Hoveyda himself.”

For the past decades the cu-
rious cohabitation, collab-
oration and personal rela-
tions of Prime Minister Amir 
Abbas Hoveyda and the 
Foreign Minister Ardeshir 
Zahedi has been “the talk of 
the town.” So many writers, 
journalists, film makers and 
TV producers have shown 
interest and looked for an-
swers to their questions. In 
two extensive interviews, 
one for the third volume of 
his Memoirs and the other 
with Miss Najmieh Sadjadi, 
a columnist for the political 
and cultural monthly maga-
zine: NASIME BIDARI, Am-
bassador Zahedi speaks of 
his friendship, collaboration 
but also serious differences 
with a man who for 13 years 
served as the head of the 
government.
Azadi Magazine is happy to 
publish extracts of these two 
interviews in two successive 
issues. Here is part one. 
    
AZADI MONTHLY MAGAZINZ 

Let us address your relation-
ship with the Prime Minister. 
The disagreements and bick-
ering between the two of you 
was an item that was always 
a subject of talk in political 
circles and among the peo-

ple. One of these instances 
was the famous meeting of 
the members of the cabi-
net to address the crisis in 
Tehran University, a story 
which received a great deal 
of embellishment. It made 
everyone in the country very 
happy that you thwarted the 
efforts of the late Hoveyda 
and SAVAK who were in-
clined to intervene militarily 
in the university. You have 
already given an account of 
this event, so we are not go-
ing back to it. What was the 
root cause and origin of this 
disagreement?

I had no personal disagree-
ment with the late Hoveyda. 
The first difference of opin-
ion - I say difference of opin-
ion and not a difference- as I 
have already mentioned, oc-
curred between us over the 
issue of the budget and the 
regulations governing the 
work of the Ministry of For-
eign Affairs. I was not a staff 
member of the Foreign Min-
istry. At the time of my first 
ambassadorship to Washing-
ton and then London, I no-
ticed that the structure and 
modus operandi of the Min-
istry was by no means suited 
to the requirements and exi-

gencies of our country.

 When some people looked 
from outside, they had the 
impression that the Foreign 
Ministry was an apparatus 
set up in service of revel-
ling and having a good time. 
Perhaps this was an accurate 
assessment in some instanc-
es. Nevertheless, after I as-
sumed the office of Minister 
of Foreign Affairs, I realized 
that in contrast to the small 
minority that deservedly be-
came the subject of public 
criticism, the bulk of dip-
lomats and staff, from the 
rank and file to the highest, 
were diligent and honour-
able individuals who cared 
about the prestige of their 
country and worked hard to 
secure its best interests. It 
was of prime importance to 
get the system moving for-
ward and invigorate it. I my-
self worked 14 to 15 hours a 
day. I wanted to shake up the 
system and I did shake it up. 
Whatever success that was 
achieved was the fruit of the 
collective effort and devo-
tion of my colleagues.

With such a mental pre-
disposition and quality of 
effort, and with the objec-

tives we had in mind and the 
methods we needed to bring 
into play, we had to provide 
minimum necessary com-
fort and a suitable standard 
of living for our employees. 
This had to be done within 
a legitimate and equitable 
framework so that it would 
behove the dignity and stat-
ure of their country and be 
on par with their internation-
al peers.

All these points are a reit-
eration of what I have men-
tioned before in chapters that 
covered the beginning of my 
career in the Foreign Minis-
try and also in the segment 
concerning the policy of na-
tional independence. I have 
touched upon them in all the 
other matters that I have re-
lated. I presented all my pro-
grammes to His Majesty and 
received his approval. The 
Shah’s aim in appointing me 
to this position was perhaps 
to transform the system. 
Once in Vienna, he quipped 
with a smile that now, no one 
would be able to hold back 
Ardeshir.
As I said earlier, the charter 
of the Foreign Ministry was 
drafted with all due care and 
precision under the super-

 At a Cento Annual Meeting: from left Mr. Dehlavi Pakistani 
FM, Mr. Zahedi Iranian FM Mr. Ihsan Sabri Turkish FM and 
Late Amir Abbas Hoveyda, Prime Minister at the Iranian 
Ministry of Foreign Affairs. Tehran
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The English-language debut 
of a celebrated Iranian 
writwe and translator, this 
novel follows a middle-aged 
bus  driver, Yunus,who is 
imprisoned after he is falsely 
accused  of helping organize 
a union strike with the aid 
of  the CIA., and Mossad. 
For twenty-five years, Yunus 
has led an austere life; his 
closest relationships are with 
Tehran’s crowded, smoggy 

Donald Trump and the US 
first lady Melania Trump 
have tested positive for 
Covid-19, with the president 
announcing the news on 
Twitter in the small hours of 
Friday Oct.2,2020 morning 
and insisting: “We will get 
through this TOGETHER!”
The president’s staff say he 
has so far displayed only 
“mild” symptoms, with 
Boris Johnson and Vladimir 

streets,the routes of which 
he envisages while trapped 
in  his  cell. Despite his tepid 
participation in  the strike, 
Yunus endures torture and 
solitary confinement, as well 
as an apocalypse-obsessed 
and unsettingly  charismatic 
interrogator- a depiction 
of how abstract political 
machinations crystallize into 
absurd, capricious violence,
New Yorker,April6 2020

Putin among those world 
leaders wishing him well.
House speaker Nancy 
Pelosi was less sympathetic, 
however, saying Mr Trump 
only has himself to blame 
for his predicament after 
downplaying the seriousness 
of the virus and shunning 
masks. Ms Pelosi herself 
tested negative on Friday, as 
did vice president Mike Penc.  
(Independent.10/02/2020)

Reza Abbasi Museum (RAM) 
as one of Tehran’s precious 
museums, was opened to the 
public in 1977, gathers, keeps, 
and studies priceless artworks 
revealing the cultural legacy of 
Iran from the 2nd millennium 
BC to the early 20th century.
The museum has endured 
many ups and downs; it has 
been closed and reopened 
for several times, undergone 
changes, renovations and 
expansions. But, since 2000, 
the museum’s galleries have 
been alive, without any 
further disruptions, under the 
administration of the Iranian 
Cultural Heritage Ministry.
The chronological 
arrangement of the objects in 
three floors provides a general 
overview of the development 
of art throughout the history 
of Iran. Here you can observe 
how industry fuses more 
and more with art; how the 
influence of other cultures 
creates new motifs, and how 
the simple primitive designs 
give their place to more 
delicate and idealized figures.
The collections on display 
and in storage of this museum 
belong to a period from the 
2nd millenium BC to the early 
20th century which

 corresponds to the end of 
Qajar period. The displays 
are arranged chronologically, 
so visitors can have a chance 
to observe the development 
of art, culture and technology 
during this time interval.
The collection of objects on 
display in the Reza Abbasi 
Museum recalls an era that is 
unknown, mysterious, and full 
of the endeavors of humans 
for survival, fighting nature, 
gaining benefits and victory 
over the environment.
The stages that humanity has 
gone through to gain such 
a level as enjoyed today is 
Reza Abbasi Museum is on 
permanent display in five 
galleries.
This museum comprises a 
Book Shop, which has an 
array of exciting and unique 
products such as books, 
Pamphlets Booklets, Posters, 
Postal Cards, Multimedia and 
Prototypes.
The Reza Abbasi Museum 
has allocated space for training 
courses. Thus it is possible to 
teach various fields of art that 
are related to the Museum 
such as Drawing, Calligraphy, 
Watercolor, Oil painting, 
Traditional Persian drawing and 
Calligraphy page designing.

Then the Fish Swallowed Him
by Amir Ahmadi Arian

Trump and First lady tests 
Positive for Covid-19

Reza Abbasi Museum; treasure of 
Iranian arts and creativity

Tehran, IRNA – Reza Abbasi Museum in Tehran is one of 
the finest collections in Iran for those who wish to trace 
the history of Iranian arts and civilization and is symbol 
of Iran›s treasure of art and creativity.
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The United States has invited 
Iran to talks on ending 
the war in Afghanistan, a 
US official said Thursday 
Sept.23rd 2020, but warned 
that Washington was 
“carefully monitoring” 
Iranian forces.
“We have offered to meet with 
Iranians on [Afghanistan],” 
and its future, US Special 
Representative for 
Afghanistan Reconciliation 
Zalmay Khalilzad said 
during a webinar.
For all the latest headlines, 
follow our Google News 
channel online or via the 
app.
The US diplomat slammed 
Iran for trying to keep the 
US “entangled … without 
winning or losing,” and 
trying to make the US pay 
“a high price in Afghanistan 
until there is an agreement 
between the US and Iran.”
He stressed that the US had 
warned that it would respond 
to any groups backed by 
Iran or close to it that acted 
against US and coalition 
partners. “We are monitoring 
them very closely. There 
have been disturbing actions 

that have had a negative 
impact,” Khalilzad said 
without elaborating.
Speaking to the United 
States Institute of Peace 
(USIP), Khalilzad admitted 
that there was “no viable 
path” to a military victory in 
Afghanistan.
Asked about the Taliban 
peace talks and what 
evidence there was that 
the militant group was 
serious, he cited the high-
level delegation sent to 
discussions with the US.
But Khalilzad noted that 
plans to downsize the 
number of US troops in 
Afghanistan, before a 
complete withdrawal, was 
all conditional.
Meanwhile, Afghan security 
forces killed 65 Taliban 
militants during an intense 
battle in eastern Afghanistan, 
officials said Thursday, 
as fighting rages between 
the two sides despite the 
ongoing peace talks.
Iran has denounced the 
agreement negotiated by 
Khalilzad between the US 
and the Taliban, which 
envisions a US pullout 
next May, and has accused 
Washington of legitimizing 
the Taliban.
But it has also stepped up 
its own contacts with the 
militants, with US officials 
accusing Tehran of backing 
attacks against Western 
forces.

US  experts 
vow ‘no cutting 

corners’ as 
vaccine tests 

expand

By LAURAN NEERGAARD 
and RICARDO ALONSO-
ZALDIVAR

WASHINGTON (AP) — A 
huge international study of a 
COVID-19 vaccine that aims 
to work with just one dose 
is getting underway as top 
U.S. health officials sought 
Wednesday Sept.30,2020 to 
assure a skeptical Congress 
and public that they can trust 
any shots the government 
ultimately approves.

Hopes are high that answers 
about at least one of several 
candidates being tested in 
the U.S. could come by 
year’s end, maybe sooner.

“We feel cautiously 
optimistic that we will be 
able to have a safe and 
effective vaccine, although 
there is never a guarantee 
of that,” Dr. Anthony Fauci, 
infectious disease chief at the 
National Institutes of Health, 
told a Senate committee.

President Donald Trump is 
pushing for a faster timeline, 
which many experts say is 
risky and may not allow 
for adequate testing. On 
WednesdaySept.23rd 2020 
he tweeted a link to news 
about the new Johnson & 
Johnson vaccine study and 
said the Food and Drug 
Administration “must move 
quickly!”

Too much candy: 
Man dies from eating 
bags of black licorice

By MARILYNN   MARCHIONE

A Massachusetts construction 
worker’s love of black licorice 
wound up costing him his life. 
Eating a bag and a half every 
day for a few weeks threw his 
nutrients out of whack and 
caused the 54-year-old man’s 
heart to stop, doctors reported 
Wednesday sept.23rd 2020.

“Even a small amount of licorice 
you eat can increase your blood 
pressure a little bit,” said Dr. 
Neel Butala, a cardiologist at 
Massachusetts General Hospital 
who described the case in 
the New England Journal of 
Medicine.

The problem is glycyrrhizic 
acid, found in black licorice 
and in many other foods and 
dietary supplements containing 
licorice root extract. It can cause 
dangerously low potassium and 
imbalances in other minerals 
called electrolytes.

Eating as little as 2 ounces of 
black licorice a day for two 
weeks could cause a heart 
rhythm problem, especially for 
folks over 40, the U.S. Food and 
Drug Administration warns.

 Khalilzad :US invited Iran
 to talks on Afghanistan,
but ‘carefully monitoring
Tehran
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