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   پیام هــــــای شمـــا  

بازی چوگان 
که در صفحه  بازی چوگان  با  دررابطه 
بر  بنا  بودید   نوشته  پیش  شماره   23
چوگان  بازی  گویا  هرودوت  نوشته 
بوده  معمول  درایران  مادها  اززمان 
که  بودند  مادها  این  بخصوص   . است 
می  تربیت  نظیری  بی  نظامهای  سوار 
اقتضا  اقلیمی  وضعیت  که  زیرا  کردند 
خوبی  بسیار  اسبهای  که  کرد  می 
به  بودند که  تربیت بکنند واین مادها 
پارسی ها تعلیم سواری دادند وارتش 

کوروش کبیر را بی نظیر کرده بودند.
دربازی  هم  امروز  حتی  بهرروی 
رابکار می  واژه چوک  یا چوگان  پولو  
گیرند)چوک نام آن توپ چوبی است.(
می  چاکار  را  بازی  یانوبت  پریود  وهر 
این  ایرانیان  وهم  هندوها  هم  گویند. 
نام  بکار می گرفتند. درنتیجه  را  واژه 
نامیدند.  چوگان  ایرانیان  را  بازی  این 
درآسیای  مغولها  را  بزکشی  اما،بازی 
میانه وشمال افغانستان معمول کردند 
وسابقه ی بز ُکشی به قرنهای یازدهم 
البته  رسد.  می  میالدی  دوازدهم  و 
با موش  بودید  تبتی ها هم که نوشته 
گرفتن احتماالً بانی بازی چوگان بودند  
درست نیست .  تبتی ها برای گرفتن 
که  زیرا  داشتند  فراوان  سعی  موش 
موشها به مزارع برنج آنها صدمه وارد 
می کردند وکشتن موشها ورزش نبود 

بلکه جلوگیری از نفوذ موشها بود. 
یک  درصد  صد  چوگان  هرحال  به 
ورزش ایرانی است و هیچ جای شکی 

وجود ندارد.
سالمتی  آرزوی  و  احترام  باتقدیم 

سرکار
 فرهنگ صادقپور - ماساچوست  

بیان حقایق
جناب پاریزی عزیز

خوش  روزگار  همواره  امیداست 
وخرمی راداشته باشید ودرپناه عنایت 
تان  محوله  امور  دراجرای  یکتا  ایزد 
هم  وتنویرافکار  فرهنگ  درتوسعه 
باشید  وکوشا  موفق  گرامیمان  وطنان 
. ضمنًا بیان حقایق وواقعیت هائی که 
جنابعالی از عمق وجودتان درصفحه 6 
مجله  شماره 43 عنوان فرموده بودید 
وتشکر  امتنان  ودرخور  جالب  بسیار 
همکاران  خدمت   .... است  فراوان 
مصدع  سالم  عرض  به  محترمتان 

هستم . 
قربان شما ارادتمند ا. ه. ت کالیفرنیا

مثل معروف
بود:  معروف  خیلی  مثل  یک  درایران 
تو جوان  یکبار گولم زدی  می گفتند: 
مرگ شوی . دوبار گولم زدی بازهم تو 
جوان مرگ شوی دفعه سوم گولم زدی 

من جوان مرگ شوم .
آقای اوباما و دوستانش 13 سال است 
گول می خورند بازهم بازی را ادامه می 

دهند .
سیاست  بگوئید  خواهید  می  حتما 

است و ما نمیدانیم !
از ماساچوست .  ش.

گول  شما  منظور  حتمًا  عزیز  دوست 
جمهوری  از  سیاستمداران  خوردن 
است.   گذشته  دهه  درطول  اسالمی  
کردید  اشاره  خودتان  همانطورکه 
درست  پدرومادر  سیاست    واقعًا 

وحسابی ندارد.

کتاب گاتاها
خواندم  گاتاهارا  برکتاب  مرور  مقاله  
ما در گذشته های دورهم  ازاین که  و 
درس  که  ایم  داشته  اندیشمندانی 
انسانیت و ومهرورزی به جهانیان می 
هنوز  هم  امروز  حتی  که  امند  داده 
تازگی خودرا حفظ کرده است به خود 
اینگونه  که  این  به  باتوجه   . بالیدم 
کتابها برای نویسنده و ناشرش سودو 

صدها  باید  ندارد  همراه  به  درآمدی 
ناشر  و  کتاب  مترجم  به  گفت  آفرین 
معنویت  که  کردند  ثابت  آنها   . آن 
است  مادیات  مهمتراز  آنها  برای 
دکتر  آقای  براستادفرزانه  درود   .
مقاله شما  با خواندن  آبتین ساسانفر. 
 . دادم  را سفارش  کتاب  این  بالفاصله 
دریافت  را  زودترآن  هرچه  امیدوارم 

کنم .
احمد ج. از شرق آمریکا

عکس شاه
عکس  آبان  چهارم  به  مربوط  درمقاله 
زیبائی از شاه فقید را که درزمینه آن 
چاپ  شد  می  دیده  سرافراز  دماوند 
ای  اما  بود.  زیبا  بسیار  بودید.  کرده 
کاش آن را روی جلد چاپ می کردید 
بهرحال   . کنیم  قاب  را  آن  بتوانیم  تا 

دست شما دردنکند.
میرزاآقائی - آمریکا

بصورت  را   عکس  آن  متأسفانه 
کسی  اگر   . نداشتیم  دراختیار  رنگی 
رنگی  بصورت  را  عکسی  جنین 
تا  کند  ارسال  ما  دراختیارداردبرای 
چاپ  جلد  روی  را  آن  میل  باکمال 

کنیم .

 

مبلغ ناچیز
با 50 دالر درسال  وقتی فکر می کنم 
اینهمه مطالب بکرو آموزنده از »مجله 
آزادی« یاد می گیرم با خود می گویم 
می  زندگی  درخارج  که  ما  همه  چرا 
کنیم مشترک نمی شویم ؟ باورکنید با 
مشترک شدن این مجله  نه تنها ضرر 
هم  بسیار  خود  کار  از  که  کنید  نمی 
خوشحال خواهید شد. بهمه هموطنان 
این  کنم  می  توصیه  کشور  از  خارج 

مجله را مشترک شوند.
ارادتمند شما و آزادی . بهمن - کالیفرنیا

با تشکراز بهمن عزیز ماهم امیدواریم 
هموطنان  مقیم خارج از کشور یکی 
شوند  مشترک  را  باارزش  مجالت  از 
آنها  کار  این  که  باشند  ومطمئن 
مستقیمًا کمکی است به اشاعه فرهنگ 
است  عزیزومشتی  ایران  ادب  و 
کشورمان.  متحجر  حاکمان  سر  بر 
را  مفید  کتابهای  خواندن  درضمن  
هم فراموش نکنید . کتابفروشی های 
منتظر  یا کشوری  ایرانی درهرایالت 
مشتریان عالقمندی چون شما هستند. 

آقای پرویز عدل 
بیشتربنویسند

می  عدل  پرویز  آقای  که  مطالبی  از 
اما  برم  می  لذت  خیلی  نویسند 
متأسفانه ایشان خیلی کم می نویسند. 
کنید  خواهش  ایشان  از  است  ممکن 

بیشتر بنویسند؟
خواندم  ازایشان  که  مطلبی  آخرین 

درباره آقای بیوک صابر بود. اینگونه

آقای فرهنگ صادق پور ،
سرکار خانم پریچهر عندلیبی

آقای  درگذشت  فراوان   بااندوه    
یار  ایران   ، پور  صادق  جمشید 
به  بازگشت  آرزویش  که  بزرگ 
جان  درغربت  اما  بود  عزیز  ایران 
سپرد را به شما و همه بازمامندگان  
او تسلیت گفته و خودرا درغم شما 

شریک می دانیم .  
  ناهید ومرتضی پاریزی

سرکار خانم اقدس ذوالفنون
ذوفنون  محمود  استاد  درگذشت 
افتخار موسیقی ایران  را به شما و 
فرزندان هنرمند  آن مرحوم و همه 
زمین  ایران  موسیقی  دوستداران 
شما  درغم  خودرا  و  گفته  تسلیت 
شربک میدانیم . نوشته های استاد 
رسیده  چاپ  به  نشریه  دراین  که 
این نشریه  از صفحات زرین  است 

بشمارمیرود.
  شورای نویسندگان نشریه آزادی
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 مطالب ازسری مطالب کمیاب هستند. 
نویسندگان  این  که  ازشما  باتشکر 
و  کنید  می  جمع  دورهم  را  خوب 
ما  دراختیار  افکارآنهارا  ماحصل 

قرارمی دهید.
 باز هم سپاسگزارم.

دوستدارآزادی - ُردآیلند.

خواهدکه  می  دلمان  شما  مثل  ماهم 
ازنوشته های دکتر پرویز عدل بیشتر 
ایشان  متأسفانه  اما  کنیم   استفاده 
بااینهمه  و  اند  شده  کار  کم  اخیرًا 
داشته  نوشتن  وحوصله  حال  هروقت 
با  وماهم  نویسند  می  ما  برای  باشند 

کمال میل آن را چاپ می کنیم .
برای جناب عدل سالمتی بیشتر آرزو 
مطالب  درانتظاردریافت  و  کنیم  می 

ایشان هستیم . 

مرور فیلمهای فارسی
از مرور فیلمهای هالیوود سپاسگزارم 
سینمائی خوشم  خبرهای  همینطور  و 
وآن  دارم  پیشنهاد  یک  اما  آید  می 
این که امکان دارد فیلمهای فارسی یا 
راهم مرور  ایرانی  درحقیقت فیلمهای 

کنید؟
باتشکر -لیال غ . سن دیه گو- کالیفرنیا

سینمائی  مطالب  ازاینکه  عزیز  خانم 
اما   . خوشحالیم  پسندید  می  مارا 
که  زمانی  ایرانی   فیلمهای  درمورد 
باید آن را  فیلم برروی اکران هست 
متأسفانه  وما  قرارداد  بررسی  مورد 
دسترسی  ایرانی  فیلمهای  به  زمانی 
اند  داریم که ازروی پرده کنار رفته 
اندکه  برروی دی .وی .دی آمده  و 

خیلی دیر است .

نویسندگان قدیمی
که  را  قدیمی  نویسندگان  آثار  مدتی 
حیات  درقید  دیگر  ازآنها  بسیاری 
نیستند چاپ کردید وبسیار کار خوبی 
این  که  است  شماره  دوسه  اما   . بود 
کار خوب را دیگر ادامه نداده اید. اگر 

ممکن است آن را ادامه دهید. 
سپاسگزارم فرشته از اورگون

کاررا  این  هم  درآینده  خانم  فرشته 
ادامه خواهیم داد این یکی دوشماره 
هم  خودمان  اصلی  مطالب  برای 
کمبود جا داشته ایم . دعا کنید وضع 
تا چند صفحه  مالی مجله خوب شود 

ای بر صفحات موجود بیفزائیم .

شهرهای ایران
ایران   معرفی شهرهای  از  است  مدتی 
آیا   . بود  جالبی  مطالب  اید.  دورشده 
امیدی به ازسرگرفته شدن آنها هست ؟
 نغمه خدائی - غرب آمریکا

فکر نمی کنم به این زودی ها امکانش 
عالقمندان  از  یکی  اینکه  مگر  باشد 
درمورد شهرهای ایران مطالبی برای 
ایشان  نام خود  به  بفرستد و ماهم  ما 
به چاپ برسانیم . وگرنه با نویسندگان 
موجود چنین کاری از ما برنمی آید.

الو ! آزادی؟
الو سالم 
- سالم

- آزادی؟
- بله بفرمائید

- شما روانشناسی خوانده اید؟
- نه چطورمگه؟

- آخه درهرشماره مطالبی می نویسید 
که دقیقًا من خواستار اونها هستم .

- خوب خیلی خوشحالیم .
- دست شما دردنکنه واقعًا زنگ زدم 

بهتون بگم خسته نباشید. همین 
میخواهید  کردید   لطف  خیلی   -

اسمتونوهم بگین ؟
- عاشق ایران و عاشق آزادی. کافیه ؟

-به هرحال موفق باشید و از تلفنتون 
هم بسیار ممنونم.

- یاحق 

نگاه انتقادی !
خردساالن   ازدواج  به  مربوط  مطلب 
وانصاف   . است  تر  فجیع  اینهم  از 
خاطر  به  فاجعه  این  همه  که  بدهید 
جمهوری اسالمی نیست . خودما مردم 
درزمان  هست  یادتان   . مقصریم  هم 
فالنی  گفتند  می  گاهی  هم  گذشته 
که  کرده؟  خروس  جوجه  هوس  دلش 
سن  کم  بین  های  ازدواج  منظورشان 
به   . بود.  تر   مسن  افراد  و  وسالها 
هرحال کمی هم باید به آداب ورسوم 
و فرهنگ خودمان نگاه انتقادی داشته 

باشیم .  تا نظر شما چه باشد.
اصغر رحمت آبادی -  فلوریدا

صد  نه  اما  موافقیم  باشما  تاحدی 
درصد. ببینید کسی که بیش از 60-

زندگی  خودش  همسر  با  سال   70
هم  فراش  تجدید  هوس  و  میکند 
کند  می  زندگی  درمحیطی  ندارد 

یکی  جامعه  آن  ظاهروباطن  که 
را  سکس  ای  درجانعه  وقتی   . است 
صبح  و  آورند  درمی  تابو  صورت  به 
مردم  حاکمان  دربلندگوی  تاشب 
دارند   می  باز  آن  به  پرداختن  از  را 
هواخواهانی  نیز  ها  ازدواج  اینگونه 
دارد. دررژیم سابق هم مردم به علل 
می  تن  ها  ازدواج  اینگونه  به  دینی 
خواندند  می  مردم  درگوش  دادند. 
بود که  پیامبر 9 ساله  که فالن همسر 
آخر.  الی  و  درآمد  ایشان  عقد  به 
درنتیجه قبح اینگونه ازدواج ها ازبین 
ممکن  است  همین  هم  اآلن   . میرفت 
نداشته  دخالتی  مستقیمًا  رژیم  است 
اینگونه  ُمَبّلغ  پرده  درپشت  اما  باشد 
همین  پیش  ها  قرن  از  ازدواجها 

دکانداران دین بوده اند وهستند.

آیا بوی کباب است یا 
خرداغ می کنند؟

اند  شده  امیدوار  درایران  ها  خیلی 
رسد  می  نتیجه  به  دارد  گفتگوها  که 
کارها  شود.  می  برداشته  تحریمها  و 

بروفق مراد خواهد شد.
 به قول پدران ما آیا  بوی کباب است 

یا دارند خر داغ میکنند؟ 
که  هست  اُمیدی  هیچ  شما  بنظر 
ایران  مردم  درکارفروبسته  گشایشی 

ایجادشود یانه؟
ایرانی نا امید- آمریکا

یادتان باشد  مشکالت مردم ما »حل 
اتمی  موضوع  نشدِن«  حل  یا  شدن 
همین  کنید  فرض   . نیست  ایران 
غرب  و  شود  حل  اتمی  مسئله  امروز 
نیز تحریمهارا بردارد. آیا دیگر کسی 
به قتل نمی رسد؟  درزندانهای رژیم 
با  با خیال راحت  توانید  آیا شما می 
گردش  برای  خود  خانواده  همسرو 
بروید؟ آیا  از خانه  به خارج  وتفریح 
لباسی  هرنوع  تواند  می  شما  دختر 
؟   وبپوشد  کند  انتخاب  خواست  که 
خودرا  سرمایه  توانید  می  شما  آیا 
)اگر چیزی ته آن مانده باشد{ برای 
بکار انداختن شغلی پردرآمد و مفید 
به حال مردم بکار برید؟  آیا خیابان 
ها از وجود ارادل و اوباش حکومتی 
توانید  می  آیا  خواهدشد؟  خالی 
کار  برسر  خودرا  دلخواه  حکومت 
آورید؟ آیا سایه ی شوم والیت فقیه 
شد؟  خواهد  محو  ها  ایرانی  سر  از 
همه  پاسخ  دیگرکه  آیاهای  خیلی   و 
آنها منفی است . خوب دراین صورت 
مشکل  ای  هسته  مشکل  شدن  حل  با 

به  دل  نه   . نخواهدشد  حل  ما  مردم 
تنها   . امیدوارباشید  ونه  ببندید  آن 
راه رهائی ، قیام هم زمان همه مردم 

ایران است  وبس !

سرمایه های مردم ایران
از  یکی  که  بود  درخبرها  اخیراً 
سازمانهای وابسته به رهبر90 میلیارد 
هم  هیچکس  که  دارد.  سرمایه  دالر 
اما سئوال من   . آنراندارد  حق وارسی 
این است آیا میلیاردها دالر پول نفت 
که می گویند احمدی نژاد آن هارا هپل 
هپو کرده  اشتباهًا ) زبانم الل  عمداً( 

به این گونه سازمانها نرفته است ؟ 
زبان الل - نیویورک

دوست عزیز زبان دشمنان ایران الل 
فرض  داشتید.  شک  مگر  شما   . باد 
کرده  هپو  هپل  نژاد  احمدی  کنیم 
باشد آیا کسی نباید ازاو بازخواست 
دسِت  فقط  که  آخوندها  این  کند؟ 
آن  دالر  یک  سر  از  دارند  »بگیر« 
سکوت  همه  وقتی  پس  گذرند؟  می 
کرده اند معنی آن رفتن این دالرها 
هم  شکی  هیچ  است.  رهبر  عبای  زیر 

دراین زمینه نداشته باشید.

صفحه جوک
درست  جوک  عنوان  به  صفحه  یک 
توانم  را می  کنید من جوکهای خوبی 
برای شما بفرستم . نمونه آ» را بخوانید:

دادستانی بود که مردم را می کشت ، 
به زنها تجاوز می کرد . میلیاردها دالر 
گذاشته  دراختیارش  را  ملی  ثروت 
روز  یک  کند.  ومیل  حیف  تا  بودند 
دنیا  مردم  زدن  گول  برای  خواستند 
دردادگاه  درنتیجه  کنند.   تنبیه  اورا 
حاضرشد و اورا به دویست هزار تومان 
حکم  نتیجه  وقتی  کردند.   محکوم 
قاه  همه  رسید  مردم  گوش  به  دادگاه 
سرعت  به  جوک  این  و  خندیدند  قاه 

درمیان مردم منتشر شد.«
خوشتان آمد؟  حاال یک جوک دیگر: 
کوی  به  واوباش  اراذل  از  ای  عده   «
دانشگاه حمله کردند و دانشجویان را 
یازهراگویان از باالی خوابگاه به پائین 
پرتاب کردند. عده ای شاکی شدند. و 
دادگاه  بردند.   دادگاه  به  را  متهمین 
به  بود  خیلی شرور  که  آنهارا  از  یکی 
تراشی  ریش  ماشین  دزدیدن  جرم 
یکی از دانشجویان ، به جریمه محکوم 
دارید  دوست  جوکهارا  این  اگر  کرد. 

برای شما می فرستم .
ُخرم از غرب آمریکا
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1
دوهفته پیش بود که تلفن دفتر مجله 
زنگ خورد . یکی از خوانندگان بود که 
پس از احوالپرسی عذرخواهی می کرد 
نتوانسته  بیماری  علت  به  گفت  می  و 
از  و  بفرستد  را  اشتراکش  حق  است 
بابت فراوان عذرخواهی می کرد.  این 
دوروز بعد چک اورسید .  می خواستم 
می  پست  برایش  را  شماره  این  وقتی 
کنم تلفنی هم از او تشکر کنم و حالش 
را بپرسم .  دوروز پیش باخبرشدم که 
به  شدو  سرطان  بیماری  تسلیم  او 
جهان باقی شتافت .  برای  عباس زاده 
همه  وبرای  دارم  آمرزش  طلب  عزیز 
صبر  تکزاس   داالس  در  بازماندگانش 

و شکیبائی آرزو می کنم /

2
ایام  از  سال   34 که  برادرم  دختر 
گذراند  .اس  ام  بیماری  با  را  عمرش 
چهل  سن  در  پیش   هفته  سرانجام 
درگذشت.   درایران  سالگی  سه  دو  و 
برایم  جانکاهی  دردوآه  خبرمرگش 
شما  عزیزان  همه  برای  داشت  بهمراه 
و جوانان برومندتان آرزوی سالمتی و 

بهروزی دارم .

3
ایران  اتمی  مسئله  حل  سرگرم   همه 
عده  هم  فیلیپین  توفان   ، هستند. 
دیگری را به خود مشغول کرده است 
هیچ بدون  اسد  بشار  عالیجناب  و 

 مزاحمتی همچنان می تازد.

4
ایران خود  اتمی   هو وجنجال مشکل 
می  همراه  جدیدی  وجنجالهای  هو  با 
برای رسانه  شود و چندروزی خوراک 
کند.  می  فراهم  وخارج  داخل  های 
مواجه  شکست  با  ژنو  مذاکرات  وقتی 
خارجه  امور  وزیر  گفتند  همه  شد 
فرانسه باعث شکست مذاکرات شد.ه 
امور خارجه  وزیر  بعد  . چندروز  است 
دلیل  گفت  کری  جان  آقای  آمریکا  
نه  بود  ایران  مذاکرات  این  شکست 
اعتراض  که   است  و طبیعی   . فرانسه 

روسیه وایران را بدنبال داشت .

5
نزدیک به یک دهه است که کشورهای 
غرب با ایران برسر مسائل اتمی ایران 
باهم مذاکره می کنند و چانه می زنند. 
آقای آمانو مسئول سازمان انرژی اتمی  
 : گفت  درژنو  ازایران  بازگشت  از  پس 
» نباید انتظارداشت این مشکالت یک 
آقای  به  باید  کسی  شود.«  حل  شبه 

آمانو بگوید که مال یعنی چه !

6
ایرانی  که  رسید  ناگواری  بسیار  خبر 

ایرانی  یک  فروبرد.  دربُهت  هارا 
ایرانی دیگر را کشت  درنیویورک سه 
. خشونتی که در داخل ایران  به دست 
اکنون  شود  می  آبیاری  رژیم  اوباش 
ایران هم رسیده  مرزهای  از  به خارج 
اشاره  کوتاه  خیلی  ها  رسانه    . است 
کردند که  یک ایرانی  سه ایرانی دیگر 
را به ضرب گلوله کشت .« خود ضارب 
باشلیک  ساختمان  بام  درپشت  هم 
کرده  کشی  خود   ، خود  سر  به  گلوله 
بنام   دوبرادر  شدگان  کشته  از   . است 
آرش و سروش فرازمند  بودند و سومی  
علی اسکندریان نام داشت . نام قاتل 
نیز  علی اکبر رفیعی اعالم شده است 
.  قاتل مسلسل  کالیبر 308 دراختیار 
داشته است .  دردناک تر از همه این 
ها نگاه گذرای رسانه های آمریکائی به 
این  اتفاق است . اگر حتی یکی از این 
افراد آمریکائی بوداز بام تا شام رسانه 
های آمریکائی آن را پوشش می دادند.

 
»فری  موسیقی   گروه  عضو  قاتل   
موسیقی  گروه  عضو  مقتولین  و  کیز« 
اند. بوده  زرد(  سگهای   ( داگز«  »یلو 
پلیس نیویورک گفته است آنها برسر 
منجر  اندکه  داشته  اختالف  باهم  پول 
پنجمی  نفر   . است  شده  درگیری  به 
و  شده  زخمی  که  است  بوده  هم 

دربیمارستان بستری است .  
آگاه شدیم که قاتل مدتی عضو گروه 
دلیل عدم صداقت  وبه  بوده  داگز  یلو 
اورا از گروه اخراج کرده اند و درنتیجه 
او با تهیه مسلسل ازآنها انتقام گرفته 
پیش  سال   7 داگز  یلو  گروه   . است 
فرازمند  برادران  توسط  درتهران 
اسکندریان  بود.وعلی  شده  تشکیل 
آنها  به  بعداً  میزیست  داالس  در  که 

پیوسته بود.  یکی از ساکنین محل

 حادثه  از این جوانان ایرانی به نیکی 
هرگز  که  گفته  و  است  کرده  یاد 
و  بود  نرسیده  کسی  به  آزارشان 

جوانان آرام و خوبی بنظر میرسیدند.
می  داغدار  پدرومادرانی  که  افسوس   
شوند و جوانان کشورمان قربانی خشم 
ایران   آفرین  خشونت  رژیم  از  حاصل 
گلهائی  دسته  همانند  گردندو  می 
پرپر می شوند . به دوست عزیز آقای 
هنرمند  فرزند  مرگ  اسکندریان 
و  گویم  می  تسلیت  را  دلبندش  و 
درغم بازماندگان برادران فرازمند نیز 

شریکم .
الزم به یاد آوری است گروه یلو داگز 
ایرانی  های  گربه  از  کسی  فیلم  با 
خبرندارد  اثر بهمن قبادی به شهرت 
مقیم  ایرانیان  دربین  و  رسیدند. 
جوانان  از  بسیاری  و همچنین  آمریکا 
محبوبیت  از  درنیویورک  آمریکائی 

زیادی برخورداربودند

عکسی که دراینجا می بینید از فیس 
بوک گروه گرفته شده است .

دراین عکس ازباال سمت چپ سیاوش 
کرم پور ، سروش فرازمندو درپائین از 
:  آرش فرازمند،  کوری میرز، و  چپ 

علی اسکندریان دیده می شوند.

7
این ماه ، ماه آذراست و ماه آذر یادآور 
مردم  وازخودگذشتگی  فداکاری 
از  که  است  ایران  ارتش  و  آذربایجان 
ایران  خاک  از  آذربایجان  جداشدن 
افرادی  هم  هنوز  کردند.  گیری  جلو 
به  و  میزنند  مخالف  ساز  که  هستند 
کردن  محکوم  برای  هائی  بهانه  دنبال 

روز 21 آذر ورژیم گذشته هستند.

یادداشت

روزاهئی هک گذشت
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است.  باستانی  سررزمینی  فیلیپین   
سال  هزار  بیست  تا  22هزار  بین 
پیش از میالد مردمانی در این منطقه 

میزیسته اند.
فیلیپین  میالدی   17 و   16 درقرون  
تحت سلطۀ اسپانیا درآمد و درهمین 
زمان هزاران بازرگان ژاپنی نیز به این 
خطه آمدند و جوامع کوچکی را برای 

خود ایجاد کردند. 
آنگاه نوبت به انگلیس رسید که مدت 
جنگید.  می  فیلیپین  مردم  با  سال   7
به   1764 تا   1762 سالهای  بین  مانیل 

تصرف ارتش انگلستان درآمد. 
اسپانیا  و  آمریکا  بین   1898 درسال 
و  درگرفت  جنگی  فیلیپین  برسر 
فیلیپینی   ژنرال  اسپانیا  باشکست 
بنام امیلیو آگینالدو در12 جون همان 
ژنرال   اما  کرد  استقالل  اعالم  سال 
نخستین  مریت  ولسلی  آمریکائی 
.دردهم  شد.  فیلیپین  فرماندار 
رسمًا  پاریس  عهدنامه   1898 دسامبر 
خاتمه جنگ درفیلیپین را اعالم کرد. 
بااینهمه اسپانیا با دریافت 20 میلیون 
به  دالر فیلیپین و مستعمرات دیگررا 
موقعیت  دلیل  به  واگذارکرد.  آمریکا 
آمریکائی  فیلیپین  استراتژیک 
فرمانداران  تعیین  با  همچنان  ها 
استیالی  فیلیپین   برای  غیرنظامی 
خودرا براین کشور ادامه دادندو دراین 
فیلیپین  مقیم  های  آمریکائی  مدت 
ازدواج  فیلیپینی  مردان  ویا  زنان  با 
کردندو نژاد مختلطی را بوجود آوردند.  
آمریکا 21 پایگاه و بیش از یکصد هزار 
داشت.   فیلیپین  در  نظامی  نیروی  نفر 
 1946 درسال  فیلیپین  سرانجام 
بدست  آمریکا  از  خودرا  استقالل 
آورد.  اما پایگاههای نظامی آمریکا تا 
تا سال 1992  یعنی  پایان جنگ سرد 

درفیلیپین فعال بودند.
روی  منظم  بطور  فیلیپین   توفانهای 
توفانها  این   2004 ازسال  اما  دهد  می 
بین  دهد)  می  رخ  معینی  درفصل  که 
اواسط جوالی تا اواسط اوت (  بسیار 
 9 از  بیش  وگاهی  اند.  شده  تر  فعال 
توفان دراین فصل روی می دهد. سال 
درخارج توفانها  این  امسال  و  گذشته 

و  اند  داده  روی  خود  معین  فصل  از   
قابل  قبلی  توفانهای  با  آنها  شدت 
مقایسه نیست . درسال گذشته توفان 
به  زمین  درسطح  دسامبر  درماه  بوفا 
بود.  قوی  بسیار  اما  درآمد  حرکت 
را کشت و یک نفر  بوفا حداقل 1146 
خسارت  دالر  میلیون   40 میلیاردو 
بارترین  زیان  آوردوبعنوان   ببار  مالی 

توفان تاریخ فیلیپین به ثبت رسید. 
نوامبر  هشتم  تاریخ  از   که  توفانی   
 11 یکشنبه  روز  تا  و  شد  آغاز   2013
نوامبر با شدت ادامه یافت این رکورد را 
شکست .سرعت توفان دسامبر 2012 ، 
185 کیلومتر درساعت بوددرحالی که 
کیلومتر   320 به  نزدیک  اخیر  توفان 

درساعت سرعت داشت . 
 320 باسرعت  درفیلیپین  که  توفانی 
کیلومتر درساعت آغاز شد بیش از ده 
هزارنفررا کشت و صدها هزار نفررا بی 
خانمان کرد و سپس با سرعت کمتری 

به سوی ویتنام رفت . 
، مردمانی رادرخود  سرزمین فیلیپین 
لذت  دنبال  به  که  است  داده  جای 
طبیعت  اما  هستند  زندگی  از  بردن 
این سرزمین با خلق وخوی مردمانش 

را  مصیبتی  هرسال  ندارد.   هماهنگی 
به فیلیپینی ها تحمیل می کند. 

درخبرها آمده بودکه : »مقامات دولت 
فیلیپین اعالم کردند که زندگی دست 
 41 در  تن  هزار   700 و  میلیون   9 کم 
اَبرتوفان  وقوع  از  کشور  این  استان 

هایان متاثر شده است.
ها  فیلیپینی  سوی  از  که  هایان 
تاکنون  شود  می  خوانده  “یوالندا” 
جان هزاران نفر را در این کشور گرفته 

است.
:»»ما  گفت  کشور  این  جمهور  رئیس 
می  اعالم  را  ملی  فاجعه  یک  امروز 
از  نجات  برای  دولت  اقدامات  تا  کنیم 
استان  در  رسانی  یاری  و  امداد  آن، 

های آسیب دیده شتاب گیرد.«
در  را  مسکونی  بنای  هزاران  هایان 
سواحل شرقی فیلیپین از جمله استان 
 235 سرعت  با  و  کرده  ویران  لِیته 
مرکزی  جزایر  به  ساعت  در  کیلومتر 

رسیده است.
درسال گذشته هم  توفان دیگری بنام
از  هایی  بخش  ویرانی  باعث  بوفا 
به  کشته  هزار  و  شد  فلیپین  جنوب 
جا گذاشت و بیش از یک میلیارد دالر 

خسارت وارد کرد. 
آغاز  به  اشاره  با  فیلیپینی  مقامات 
کشف  برای  نجات  و  امداد  عملیات 
اجساد و یافتن مفقودین اعالم کردند 
ساحلی  شهر  دو  در  تلفات  بیشترین 
این  جنوب  در  »الیگان«  و  »کاگایان« 

کشور است.
درمیان بقایای توفان مرگ بار زنی به 
نوزادش زندگی بخشید و به این ترتیب 
دربرابر جانهای بسیاری که گرفت  یک 

زندگی تازه نیز بوجود آورد.  
توفان  تلفات  دربارۀ  که  خبرهائی 
که  دارد  ازآن  حکایت  میرسد   هایان 
از  تنها ممکن است دریک شهر بیش 
شده  توفان   این  قربانی  نفر  هزار  ده 

باشند.
به  رسانی  کمک  در  فعاالنه  آمریکا 
نوعی  و  کرده  شرکت  فیلیپین  مردم 
برای  را  انسان  تواند  می  که  شکالت 
انرژی  با  غذا  بدون  ساعت   24 مدت 
و  کرده  ارسال  آنها  برای  دارد   نگاه 
درلحطه ای که این سطوررا برای شما 
لباس،  گردآوری  مشغول  نویسم  می 
برای  زندگی  اولیه  ووسایل  و  غذا 

بازماندگان این توفان است . 
 در طول ادامه توفان  حوادث گوناگونی 
رخ می دهد که دربارۀ هریک می توان 
داستانها نوشت . اما آنچه اکنون برسر 
زبانهاست تولد نوزادی در میان  خرابه 
. در فضائی  از توفان است  های ناشی 
گریه  صدای  دهد  می  مرگ  بوی  که 
یک نوزاد به قهقه ای می ماند که  می 
تواند برای بازماندگان این توفان امید 
و   ماندن  زنده  به  امید   . بیاورد  بهمراه 

زندگی کردن . 

توفان مرگبار فیلیپین
هزاران مرگ و تنهایک زندگی 
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نگاری  وروزنامه  روزنامه 
انقالب  نخست  درسال 

اسالمی 1357- 1358(
ساعت دو بعدازظهر روز 22 بهمن ماه 
1357 دولت موقت انقالب اسالمی به 
آغاز  بازرگان  مهدی  وزیری  نخست 
بکار کرد و وزارت ارشاد ملی به عنوان 
جانشین وزارت اطالعات و جهانگردی  
بعضی  امور مطبوعاتی شد.  دار  عهده 
شروع  از  پیش  سیاسی  گروههای  از 
کار  خانه  وزارت  این  مسئوالن  کار  به 
پس  ویکی  بودند  کرده  آغاز  خودرا 
دادند  انتشار  را  نشریاتی  دیگری  از 
سیاسی  های  جنگ  برای  را  وزمینه 
 1357 سال  دراواخر  مطبوعاتی    -
آوردند.  فراهم   1358 سال  آغاز  و 
تهران  عصر  دوروزنامه  میلیونی  تیراژ 
و فزونی میل مردم به ذروزنامه خوانی 
و  معرکۀ چاپ  وارد  نیز  را  سودجویان 

نشر مطبوعات کرد.
با  نشریات  عمدۀ  انقالب  اول  درسال 
ومهندس  بودند  مخالف  وقت  دولت 
رسانه  هیچ  تقریبًا  ودولتش  بازرگان 
دیدگاه  و  ها  پیام  ارائۀ  برای  فراگیری 
رفتهاعضای  رفته  نداشتند.  های خود 
نشریه  صاحب  نیز  انقالب  شورای 
شدند وبطور کلی نشریات یکی پس از 

دیگری با مواضع مختلف  انتشاریافت. 
پاره ای بطور رسمی ارگان حزب ، گروه 
شماری   بی  وتعداد  بودند   ای  ودسته 
بانام نشریات آزاد وغیر وابسته منتشر 

می شدند.

الیحۀ مطبوعات
وقت  معاون  ممکن   مهدی  دکتر   
ملی  ارشاد  وزارت  مطبوعاتی  امور 

نوشته است :

» دولت به این فکر افتاد که آئین نامه 
ای تنطیم کند و ضوابطی تعیین شود ، 
به خصوص که قانون مطبوعات مصوبۀ 
درفکر  نبود.  تأیید  مورد  هم   1334
دعوت  درصدد  مطبوعات  قانون  تهیه 
اندرکاران  ودست  صاحبنظران  از 
دیدیم  درعمل  ولی  شدیم  مطبوعات 
آنها  زنان  وقلم  نشریات  دارندگان 
گروه های مختلفی هستند ) درحدود 
13 گروه( که همۀ آنها به خون یکدیگر 

تشنه هستند ودراولین جلسه ای که

آنان را سریک میز نشاندیم بایکدیگر 
وفحش  کردند  ناسزاگوئی  به  شروع 
های چارواداری و باألخره زیرسیگاری 
ی بلورین و سنگین وزن رابلند کردند 
این  فرودآورندو  یکدیگر  مغز  به  که 
گونه رفتار درحضور وزیر و معاونین او 

انجام می گرفت ...«
هماهنگ بااقدامات وزارت ارشاد برای 
مطبوعات  الیحه  وتصویب   تنظیم 
ها  بهتان  و  اتهامات  و  ها  مخالفت 
و  شد  می  بیشتر  نشریات  طرف  از 
دردعوت نامه های مکرری که از گروه 
های مختلف دست اندر کاران نشریات 
به عمل آمد فقط یکی دو گروه نماینده 
فرستادند.... و طی چند جلسه الیحه 
به  تصویب  وبرای  تنطیم  مطبوعات 
.. دراین  انقالب فرستاده شد.  شورای 
موقع مقامات اجرائی وابسته به ارگان 
قدرت جلوگیری  مملکت  قضائی  های 
نداشتند  را  مختلف  نشریات  کار 
از  بعضی  علیه  ودرمواردی که  
آمد  می  بعمل  جرم  اعالم  نشریات  

دادگستری قادر به اجرا نبود...«
دربستم  مطبوعات  الیحه  باألخره   ...«
مردادماه 1358 با مختصری کم وزیاد 
تصویب شد وبه موجب آن کمیسیون 
قوه  نمایندگان سه  از  موقتی متشکل 
)قانونگذاری(،  انقالب  شورای  یعنی 

روزنامه نگاری درایران ، 
حرفه ای شریف و خانه برانداز

کیخسرو بهروزی                                        قسمت هفتم

* سال 1364 برای مطبوعات مستقل ، سال آغاز بحران بود

* سال 1367 با فتوای خمینی  زندانیان سیاسی وروزنامه نگاران قتل عام شدند.

* عباس معروفی ، صاحب امتیاز ومدیر مسئول مجله گردون به 6 ماه زندان ، 20 ضربه 
شالق ، دوسال محرومت از فعالیت مطبوعاتی و لغو پروانه انتشار مجله گردون محکوم شد.!!

* دستگیری ، زندان وشکنجه فرج سرکوهی درسال 1375سروصدای زیادی بپا کرد. سرکوهی بعدها گفت : 
من به معنای درست کلمه زنده به گور شدم . باید برخودم اتهام جاسوسی می زدم .

* سرکوهی : من خواستار آزادی بیان بودم .

* حتی ذکر نامی می توانست باعث توقیف یک نشریه شود.
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وزارت  )قضائیه(و  کشور  دیوانعالی 
گردید  تشکیل  )اجرائیه(  ملی  ارشاد 
 350 پرونده  به  ماه  ده  ودرمدت 
متقاضی از هشتصد متقاضی رسیدگی 
نمود و به 270 نفر آنها جواب مثبت و 

بقیه را جواب منفی داد...«

رویدادهای مطبوعاتی 
درسال  مطبوعاتی  رویدادهای  گزیده 

1358 به شرح زیراست:
روزنامه  اعضاء  از  جمعی  اخراج   
برای  پیشنهادی  الیحۀ  ارائه   ، کیهان 
مهندس  کابینه  توسط  مطبوعات 
وزیر  جرم  اعالم   ، بازرگان  مهدی 
صبح  روزنامه  علیه  ملی  ارشاد 
شورای  موجودیت  اعالم   ، آزادگان 
نویسندگان وهنرمندان ، انتشار بیانیه  
علوم  دانشکدۀ  علمی   هیئت  اعضای 
آزادی  دربارۀ  اجتماعی  ارتباطات 
آیندگان   روزنامه  انتشار  مطبوعات. 
و  سرمقاله  بایک  صفحه    درچهار 
ده  انتشار   . سفید  صفحه  سه  از  بیش 
انقالب  از جمله روزنامه   ها روزنامه   
تایمز  تهران   ، امروز  بامداد   ، اسالمی 
آزادو...  کیهان   ، اسالمی  جمهوری   ،
انتشار نامۀ کیهان  » بولتن شورایعالی 
کارکنان مؤسسه کیهان « انفجار دفتر 
روزنامه بامداد امروز، تشکیل مجمع 
ها  کارگرانچاپخانه  سندیکای  عمومی 
نویسندگان  کانون  عمومی  مجمع   ،
تحریریه  ایران ومجمع عمومی هیئت 
اعضای  تعیین  و  اطالعات  روزنامه 
وزارت  تقاضای   . سردبیری  شورای 
ارشاد ملی از دادسرای تهران درمورد 
انتشار.  توقیف نشریات بدون پروانه  
بدون  ومجله  روزنامه   22 توقیف 

پروانه انتشار.

دودهه بحران
 )1358- 1378 خورشیدی (

ازاوایل انقالب ، نسل تازه ایوارد عرصۀ 
از  کمی  تعداد  شد.  ایران  مطبوعات 
آنها اطالعات اندکی دربارۀ این حرفه 
داشتند . تعداد بیشتری صرفًا به خاطر 
می  درخود  نویسندگی  ذوق  که  آن 
دیدند به این حرفه روی آورده بودند. 
پاره ای از این گروه به زودی دریافتند 
دانش  بدون  نگاری  روزنامه  کار  که 
 ، رو  ازاین  رسد.  نمی  بجائی  تجربه  و 
آموزش  دورۀ  نخستین   1359 درسال 
دریکی  را  نگاری  روزنامه  مدت  کوتاه 
از روزنامه های صبح تهران برپا کردند 
. این کالسها بعدها نیز ادامه پیدا کرد 
خود  بردانش  مرور  به  جدید  نسل   .

بعد  دهه  در  آنان  از  وچندتن  افزود 
حد  تا  دانشگاهی  تحصیالت  از  پس 
دردانشگاهها  نگاری  روزنامه  مدرس 

پیش رفتند.

روزنامه نگاران قبل از انقالب
روزنامه نگاران حرفه ای قبل از انقالب 
تقسیم  گروه  چند  به   1359 دراواخر 
شدند.   عده ای از فعالیتهای مطبوعاتی 
زیادی  عده  کردند.  گیری  کناره 
فرار  ازایران  نگاران مستقل  ازروزنامه 
ازایران   درخارج  خودرا  کار  و  کردند 
نوشتار  این  )درادامه  کردند.  دنبال 
گروه  این  به  تفصیل   به  دربخشی 
ماندند  گروهی  و   ). پرداخت  خواهیم 
مطبوعات  عرصۀ  نوآمدگان  با  وهمراه 

به کار خود ادامه دادند.

سال 1364
مطبوعاتی  منصفه  هیئت   64 درسال 
بورس  نشریۀ  پروندۀ  بابررسی 
آدینه  مجله   . یافت  جدی  حضوری 
یکی  جز  که  درحالی  کرد.  بکار  آغاز 
مستقل  مطبوعات  از  اثری  مورد،  دو 
سالهای  غنای  از  بود  نمانده  وجدی 
نیمه  و  رسمی  نشریۀ  چند  انقالب، 
ای  حرفه  بود.  مانده  برجای  رسمی 
برده  پناه  تخصصی   نشریات  به  ها 
سال  وهموار.  بود  خطر  بی  بودندکه 
سال   ، مستقل  مطبوعات  برای   64
اندکی  هرلغزش  بود.  بحران  آغاز 
دهد. رابرباد  نشریه  توانست  می 
 ، مستقل  مطبوعات  برای   64 سال 
واجتماعی،  فرهنگی  نشریات  وبویژه 
و  مجاز  سقف  ارتفاع  ندانستن  سال 
ای  چاره  نشریات  بود.  نیز  تحمل  حد 
و  دیوار  به  که دست  آن  نداشتند جز 

راه  آزمودن خطا  با  و  کورمال  کورمال 
 ، کنند. سال  یاراه، خلق  و  کنند  پیدا 
می  نامی  ذکر  حتی  بود.  تردید  سال 
خطر  به  را  ای  نشریه  دوام  توانست 

بیندازد.
 دراوائل دهه شصت  تالش برای تغییر 
قانون مطبوعات آغاز شد که درنهایت 
قانون  به تصویب  درسال 1364 منجر 
تا  گردید.  مطبوعات  برای  دیگری 
از  پس  وچندی  قانون  این  تصویب  
نگاران حرفه  از روزنامه  تعدادی   ، آن 
های سرگرمی  مجله  انتشار  به  که  ای 
اینها  نظایر  و  سینمائی   ، اقتصادی   ،
روی آورده بودندازوزارت ارشاد مجوز 
پروانه  ندرت  به  و  گرفتند  موردی می 
انتشار دائم صادر می شد . دراین سال 
اجتماعی  ارتباطات  علوم  دانشکدۀ 
روزنامه صبح آزادگان   و  منحل شد. 

توقیف گردید.
 

سال 1367 ، سال کشتار جمعی 
رژیم جمهوری اسالمی  سال 67 طرح 
غیر انسانی قتل عام زندانیان سیاسی 
نیز روزنامه  ای  آنها عده  را که دربین 
گذاشت  اجرا  مرحلۀ  به  را  بودند  نگار 
را  سیاسی  زندانیان  مالقات  نخست   .
. حتی زندانیانی که دورۀ  قطع کردند 
محکومیت شان تمام شده بود.نه تنها 
آزاد نکردند ، بلکه بسیاری اززندانیان 
شان  محکومیت  دورۀ  که  سیاسی 
نیز  را  بودند  آزادشده  و  شده  تمام 
سرانجام  کردندو  دستگیر  دوباره 
پذیرش  با   1367 دربهاروتابستان 
وپایان  ملل  سازمان   598 قطعنامه 
جنگ ایران وعراق ، اکثریت زندانیان 
سیاسی رابا فتوای خمینی و با سئوال 

و جواب های چند دقیقه ای ، بدون 
به محکوم   ، مدافع  وکیل  حضور 

جوخه  به  را  گروه  کردندوگروه  اعدام 
از  دقیقی  آمار   . سپردند  مرگ  های 
 67 سال  سیاسی  زندانیان  عام  قتل 
دردست نیست . اما از پنجهزار تا 23 
هزار اعدام ، فقط دربهاروتابستان 67 
دررسانه های داخل ایران و بین المللی 
سال  .درهمین  است  شده  گزارش 
تعداد زیادی ازروزنامه نگاران وفعالین 

سیاسی مجبور به ترک ایران شدند.
سال 1368 انتشار نشریات  فصلنامه 
رسانه ، ماهنامۀ کلک ، روزنامه سالم

آغاز  همشهری  روزنامه   1371 سال   
سخن  دنیای  مجله  دفتر  و  کرد  بکار 
مجله  مسئول  و  مدیر  شد.  منفجر 

گردون محاکمه شد.
مطبوعاتی  محاکمات   1372 سال 
مورد  کیان  مجله  دفتر  و  برگزارشد 

حمله قرار گرفت .
مقامات  به  ای  نامه    1373 سال 
ازروزنامه  نفر  پانصد  امضای  به  کشور 
بازنشستگی  درمورد  ایران  نگاران 
شناخته  آور  زیان  یا  و  موعد  از  پیش 
 . انتشاریافت  مطبوعاتی   شغل  شدن 
حوادث  نامه  هفته  انتشار  پروانۀ  لغو 
بود.توقیف  سال  دراین  تکاپو  مجله  و 
و  توس   ، دانشجو  پیام  های  نشریه 
پیام  نامۀ  هفته  دفتر  به  ، حمله  کادح 
برگزاری جلسات محاکمات   ، دانشجو 
مطبوعاتی ، رد طرح پیشنهادی تغییر 
هنر  درکمیسیون  مطبوعات  قانون 
مدیران  آئی  گردهم   ، مجلس  وارشاد 
و دست اندرکاران مطبوعات به منظور 
بررسی طرح پیشنهاد قانون مطبوعات 

دراین سال 
ها  روزنامه  گزارش   به   .  1374 سال 
شعبه 34 دادگاه عمومی ، پس از چند 
هیئت  رأی  براساس   ، بررسی  جلسه 
منصفه مطبوعاتی - که متهم را مجرم 
معروفی  عباس  آقای  کرد-  اعالم 
مجله  مسئول  ومدیر  امتیاز  صاحب 
اتهام  به   ( زندان  ماه   6 رابه  گردون 
شالق  ضربه   20 تحمل  اکاذیب(  نشر 
محرومیت   سال  اهانت(2  اتهام  )به 
پروانه  لغو  و  مطبوعاتی  فعالیتهای  از 
انتشار مجله گردون محکوم کرد. در31 
مردادماه 1374 دادگاه مطبوعاتی کار 
رسیدگی  پرونده  چند  وبه  خودراآغاز 
کرد. روزنامه های رسالت وابرار تبرئه 
شدند. مدیران مسئول هفته نامه های 
نظری  آقایان  هفته  گزارش  و  ارزش 
ومحمد خرمی هریک به 6 ماه زندان 
مطبوعاتی  مشاغل  از  ومحرومیت 
نشریه  مسئول  مدیر  شدند.  محکوم 
سه  به  گلباف  ابواالسم  آقای  گزارش 

ماه حبس تعزیری محکوم شد.

بقیه درصفحه 48
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رضاشاه راآنگونه که بودبشناسیم

                                                                                              
             »پیشگفتار«           

ملتی که تاریخ خودرا نشناسد،محکوم 
گاه  خواهدبود،که  تکرارتجربه  به 
وزیانبارند  تلخ  آنچنان  ها  تجربه  این 
پذیر  امکان  اغلب  آنها  جبران  که 

نخواهدبود.
درباره ی رضاشاه تاکنون بسیارنوشته 
مجذوب  که  ازآنان  اند،برخی  وگفته 
عیب  ومیباشند،کمترین  بوده  او 
ورفتارش  کارها  به  نسبت  وایرادی 
وبجا  ستودنی  را  اش  بینند،همه  نمی 
می دانند،پاره ای دیگرکه به هردالیلی 
خوب  کار  دارند،کمترین  ازاونفرت 
وشایسته ای ازاو سراغ ندارندوهرآنچه 
رادرخدمت  همه  است  داده  انجام  که 
اش  شخصی  امیال  ویاارضای  بیگانه 
دو  این  ترتیب  شمارند،وبدین  برمی 
اویاسفیدسفیدمی  ی  درباره  طیف 
بینند ویا سیاه سیاه وبه هنگام داوری 
خاکستری  رنگ  به  توّجهی  کمترین 

ندارند.
آنان  بویژه  مانندهرزمامداری  رضاشاه 
می  ُحکم  دیکتاتوری  ی  شیوه  به  که 

رانند، به دورازلغزش واشتباه
ه  ا خو ، ی ر ا مد ما ز هر ، د نبو خطا و
شده  واشتباه  وناخواه،دچارلغزش 
کمتر،  وبرخی  بیشتر  ومیشود،بعضی 
نشده  نوشته  ی  اند:»دیکته  گفته  که 
غلط ندارد«ازاین رورضاشاه نیز ازاین 

قاعده مستثنی نبود.
دورازغش  به  ای  یاگفته  اثری  زمانی 
یا  نویسنده  خواهدبودکه  وکاستی 
قلم  به  دست  که  هنگام  گوینده،آن 
پردازد،  می  سخنرانی  میبردویابه 
ومکتبی  ازقیدوبندهرایسمی  خودرا 
وشیفتگی  نفرت  ویا  وبُغضی  ویاحّب 
نسبت به شخص مورد نظرش رهاسازد 
وبدور  روشن  ُمستندات  اتّکأبه  وبا 
تاریک  زوایای  به  وآگاهی  پیرایه  از 
نیک  کارهای  وسنجش   ، رویدادها 

وبدش ،به داوری بپردازد.
دهه  چند  ازگذشت  پس  که  اینک 
سلطنت،  از  رضاشاه  سقوط  ازتاریخ 
سّری  باانتشاراسنادومدارک 
سالها  که  هایی  یادواره  وهمچنین 
درپرده وبه دور ازدسترس بوده است 
،به یک  مطالب  آن  باتلفیق  توان  ،می 
رسید،به  بدورازغش  نسبتا  داوری 
بررسی وروشنگری درپیرامون اتّهامی 
باانجام  کارآمدنش  روی  درپیوندبا  که 
 1299 اسفندماه  درسوم  کودتایی 
ومی  واردکرده  او  به  برخی  ازسوی 
درپیشگاه  که  پردازیم،باشد  کنند،می 
داوری  شرمساراز  آینده  نسلهای 

نادرست وغرض آلودنشویم . به این 

منظورالزم است درباره ی:
-1 اوضاع وشرایط اجتماعی وسیاسی 

واقتصادی ایراِن پیش از کودتا.
سوم  کودتای  رویداد  چگونگی   2  -  .

اسفند 1299
احمدشاه  برافتادن  چگونگی   3  -

قاجار.
- 4 آنچه که باید از رضاشاه بدانیم.

وشواهد  مدارک  راه  رااز  الزم  آگاهی 
ُمستند به دست آورده باشیم تا بتوانیم 
وبدورازکاستی  درست  دستاورد  به 

برسیم.
تاریخ  که  است  چندسالی  خوشبختانه 
اندکه  پیداشده  وپژوهشگرانی  نگاران 
که  ومدارکی  اسناد  به  بادسترسی 
سالها بعدازآرشیوها خارج ودردسترس 
قرارگرفته است،به دور ازهرگونه جهت 
ی  درباره  کندوکاووتحقیق  گیری،به 
وآثار  پرداخته  وکارهایش  رضاشاه 
»دکترعلی  ی  گفته  به  که  ُمستندی 

میرفطروس« ،»به دورازروایت انحصاری
بسیاری  اند.  انتشارداده  است  تاریخ« 
ازصاحبنظران،اظهارنظرهاوتحلیل هایی 

راکه ازسوی تاریخ نگاران ونویسندگان 
ی ویادرباره  ای  رویداِدحادثه  درزمان 

حادثه،ابرازشده  آن  آفرینان  نقش 
نمی  معتبرویاکافی  باشد،چندان 
دانند،حتّی اگرازسوی انسانهای بیطرف 
باشد،زیراچون  گرفته  صورت  ومنصف 
رویدادآگاهی  وزوایای  عوامل  ازجمیع 
ی ندارند،ازاینرونمیتوانندازعهده 
از  دور  وبه  ُمستندوروشن  نگارشی   
متأسفانه  ،که  برآیند  ها  کاستی 
مورداستناد نوشتارها  اینگونه 
ازنویسندگان  بسیاری  گیری  وبهره 
بی  وچه  غرض  با  )چه  نگاران  وتاریخ 
غرض(قرارگرفته است،که بُطالن بسیاری

نوشتارهاباانتشاراسنادومدارک  ازآن 
سّری ونوشته ها ومدارکی دیگر،به اثبات 
رسیده است که دراین سلسله نوشتاربه 
اشاره  نمونه  عنوان  ازآنهابه  برخی 

خواهدشد.
تعریف  گفته،  این  روشن  مثال 
برخی  درآثار  که  است  وتمجیدهایی 
تاریخ نگاران ونویسندگان ،ازَمنِشِ میهن
ودموکرات دوستی  ومردم  دوستانه 

میشود،  »احمدشاه«دیده  ی  منشانه   
به  مصدق«ازاو  محمد  که»دکتر  تاآنجا 
دوست  ومیهن  جوانبخت  عنوان»شاه 
و»حسین  قانون«یادکرده*  به  وُمراعی 
احمد  زندگانی  نویسنده ی شرح  مّکی 
ومیهن  دموکرات  یک»شاه  اورا    شاه  
دوست ودرغم ملّت ومخالف سرسخت 
است  9191«میدانسته  قراردادننگین 
،وبعضی هاز جمله دکتر مصدق،برکناری 
اوراازتخت پادشاهی،بخاطر مخالفتش با 

قرارداد مزبوربرشمرده اند،که به احتمال
احمدشاه  ی  درباره  اینگونه  زیادآنانکه 
آگاهی  اند،درصورت  اندوگفته  نوشته 

ازاسنادسّری وزارت امور خارجه ی
دیگر،  روشنگران  بریتانیاونوشتارهای 
گفتند،که  ونمی  نوشتند  نمی  آنچنان 

نوشتندوگفتند.
انتشاریافته  های  ویادواره  سّری  اسناد 
میدهدکه  اخیر،نشان  درسالهای 
هرماه  مّدتی  برای  تنها  نه  احمدشاه 
پانزده هزار تومان مقرّری ازدولت بریتانیا 
دریافت می کرده وهرگاه که پرداخت آن 
به عللی به تعویق می افتاده به چانه زنی 
باوزیرمختارآن دولت وواسطه تراشی می 

پرداخته است،بلکه رضایت خاطرخودرا
ازانعقادقراردادننگین1991باجمالتی

صریح وروشن درشب مهمانی دوم نوامبر 
1991 به میزبانی لردُکرُزن وزیرامور خارجه 
است،اودرآن  داشته  یبریتانیا،اعالم 
مهمانی شام ازجمله گفت:»...سعادتمندم 
ازاینکه با استفاده ازاین فرصت میتوانم 
چقدرازبسته  که  بگویم  عالیجناب  به 
وانگلیس،احساس  قراردادایران  شدن 
قراردادبرای  این  میکنم،چونکه  مّسرت 
دوکشورکه  سنّتی  دوستی  تقویت 
است،به  وجودداشته  دیرین  اززمانهای 
وجودآمده،عالیجناب:اجازه بفرماییدجام 
خودرابه سالمتی شماوهمسرارجمندتان 

بانوکرزن بلندکنم وبنوشم . **
وزیرمختاربریتانیادرایران،طّی  نورمن 
محرمانه  باقید  ژوئن1920   41 تلگرام 
انگلیس  ی  وزیرامورخارجه  عنوان  به 
ی  مسأله  دادکه:»...دراینجاآن  گزارش 
راکه  شاه  به  ماهانه  مقرری  پرداخت 
اطاّلع  آن  از  تاکنون  منصورالملک 
مبلغ مااین  وگفتم  کردم  نداشت،فاش 

پژوهشی از:ک. هومان
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این  به  رافقط  درماه  هزارتومان  پانزده   
کهوثوق  میپردازیم  له  معظمُّ  به  شرط 
برسرکارنگاهدارد...«***وچه  را  الدوله 
به  وسند،که  گزارش  دست  بسیارازاین 

آن خواهیم پرداخت.
ای  درمصاحبه  میرفطروس  دکترعلی 
از  بخشی  »کاوه«که  ی  باخبرنگاِرمجلّه 
کیهان)لندن(به  ی  نامه  درهفتگی  آن 
 1375 شهریور  هشتم   126 ی  شماره 
دربرابراین  است،  رسیده  چاپ  به 
پرسش که تعریف شماازتاریخ چیست؟ 
معنا،روند  ترین  درفشرده  گفت:»تاریخ 
ورویدادهاست،خوب  انسان  شدن 
مشترک  محصول  تاریخ  یابد،این 
ی  وظیفه  مااست،بنابراین  ماونیاکان 
وبد،شجاعانه  خوب  براین  که  مااست 
ملّی  درک  یک  به  ...ماباید  بنگریم 
برسیم... خودمان  ازتاریخ  ومشترک 
به  وآرمانی  یاعاطفی  برخوردانحصاری 
گذشته وتاریخ،ماراپراکنده تر،تنورکینه 
وایدئولوژیک  طبقاتی  اصطالح  به  های 
راهمچنان شعله ورخواهدساخت،ماباید 

خودرا ازقید انحصاری تاریخ آزادسازیم
به  ومعتدل  منصفانه  وبادیدی 
ها  محدودیّت  کنیم،  رویدادهانگاه 
وتوقّعات  بفهمیم  را  زمان  وضرورتهای 
برحوادث  را  امروزمان  وآرزوی 
ورویدادهای دیروزسوارنکنیم، متأّسفانه 
علیرغم گذشت د ه ها سال، هنوزذهنیّت 
مادربررسی حوادث دوران رضاشاه،آلوده 
سیاسی،ایدئولوژیک  تعّصبات  به 

است،برای رهایی ازدروغی که ماوتاریخ
معاصر مارادربرگرفته،شجاعت وصداقت 

اخالقی فراوان الزم است.«
ی  دیگربانشریّه  ای  درمصاحبه 
تاآنجاکه  است  »تالش«میگوید:»روشن 
های  وعصبیّت  واحساسات  عواطف 
برای  باشد،جایی  حاکم  سیاسی-حزبی 
باقی  انصاف واعتدال عقالنیّت سیاسی 

نمی ماند...ماسالهاست که دراین فضای
وهم آلوده ی »یزدان- اهرمن«نفس می 
کشیم وباشخصّیت های دلخواه خویش 

حال می کنیم.«

* دکتر مصدق درجلسۀ26 مهرماه1323 درمجلس 
شورای ملی گفت شاه باید درامورمملکتی ُمداخله 
نکندوازمرحوم   »احمدشاه سرمشق بگیرد.)کتاب 
ایران درعصرپهلوی - جلد1نگارش دکتر مصطفی 

الموتی(
** دراین سلسله نوشتار،به متن کامل سخنرانی 
ی  امورخارجه  وزیر  شام  درضیافت  احمدشاه 

بریتانی ا اشاره خواهدشد.
***اسنادمحرمانه ی وزارت امور خارجه ی بریتانیا 

،نگارش دکتر جوادشیخ االسالمی.ص 1

اجتماعی  وشرایط  اوضاع   
ایران  واقتصادی  وسیاسی 
پیش از کودتای سوم اسفند 

1299
ازآنجا که بیشتر مخالفت ها وانتقادات 
دربرآمدن  ریشه  وکارهایش  از رضاشاه 
او وبرافتادن قاجار وسایرعوامل داخلی 
روضروری  ودارد،ازاین  داشته  وخارجی 
اجتماعی  شرایط  زوایاو  به  که  است 
ازروی  پیش  ایراِن  واقتصادی  وسیاسی 
روی  وچگونگی  رضاشاه  کارآمدن 
ی  دوچهره  َجنَمِ  به  او،ونیز  کارآمدن 
سیاسی وتاریخی ایران،یعنی »احمدشاه 
پهلوی«پرداخته  قاجار«و»رضاشاه 
شود،تابتوان به دستاوردی روشنگرتروبه 
دو  این  ی  درباره  غش  هرگونه  از  دور 
که  ودریافت  رسید،  تاریخی  ی  چهره 
ظهوررضاشاه یک ضرورت ملی ومیهنی 
دولتی  سوی  از  تحمیلی  است،یا  بوده 
رضاشاه  تاَجنَمِ  نیست  بیگانه؟تردیدی 
درستی  رابه  برآمدنش  وچگونگی 
نشناسیم،داوری مانیز نسبت به او،همان 
اوپنداشته ومی  خواهدبود که مخالفان 

پندارند.
به  دسترسی  که  نیست  تردیدی 
که  تاریخی  کتاب  هاویافتن  واقعیّت 
واجتماعی  سیاسی  اعتقادات  ازگزند 
مانده  درامان  نویسندگانش  ومذهبی 
است،بزرگترین  باشد،کاربسیاردشواری 
تاریخ  وویرانگران  کاران  جنایت 
خودرادارند،گذشته  طرفداران  هم 
ازاین،تاریخ نویسان خواهی نخواهی تحت 
کدام  واینکه  ومکان  زمان  تأثیرشرایط 
سوی تاریخ قرارگرفته باشند،برداشتهای 

متفاوت ازرویدادهادارند.

میرزاابوالقاسم خان کحال زاده1درکتاب 
ودیده  ها  زیرنام»شنیده  خاطراتش 
انتشاریافته  ها«که سالها پس ازمرگش 
ها  راه  ناامنی  شرح  از  است،پس 
وضع  شهرتهران،به  درپیرامون  حتی 
اقتصادایران پیش ازرویدادکودتای سوم 
نویسد پردازدومی  می  اسفند1299 
»مسأله ی اقتصادکه مهمترین ارکان اداره 
یک مملکت است،متأّسفانه جای بحث 
وگفتگو باقی نگذاشته است،چون منابع 
درآمددولت ازتعدادانگشتان یک دست 
فراتر نمی رفته است،یکی درآمدگمرکات 
های  درگروقرض  همیشه  بودکه  ایران 
ودیعه  به  وانگلیس  پیشخورنزدروس 
سپرده شده بوده است،دوم،منابع طبیعی 
دراختیاراتباع بَخس  ِن  ثَمَ به  بودکه 
دراختیاریکی  بیگانه)بظاهر(ودرمعنی 
 ، است  مزبورقرارداشته  ازدودولت 
آنهم  که  مستقیم  مالیاتهای  سوم، 
وسودپرست  ناالیق  حکام  دست  در 
ازحّدمعمول  بیش  اگرچه  بوده  والیات 
میشده  گرفته  فشارازملت  وباانواع 
گردیده  سرازیرمی  آنان  درجیب  ولی 
که  بوده  است،چهارم،درآمداوقاف 
متولیان  گروهی  ی  نیززیرسیطره  آن 
وحیف  است  خبرقرارداشته  ازخدابی 
دولت  است...درنتیجه  میشده  ومیل 

همواره هشتش گرو نه اش بوده است.
نویسد:»... بهارمی  الشعرای  ملک   :
ستارخان  بعدازقیام  دیدیم  چنانکه 
آرد  آوردن  ی  بهانه  درتبریز،به 
روس،سالدات]=سرباز[  اتباع  وحفظ 
روسیه  کرد]منظور  واردآذربایجان 
ی  ازقضیّه  است[وبعد  تزاری 
 1329 در  الُتیماتوم  شوسترودادن 
واستراباد  قزوین  به  ]ه-ق[نیزقوایی 

قرارداد  کرد]براساس  وارد  وخراسان 
تحریک  انگلستان[به  بادولت   1907
برپا  آشوبی  درخراسان  مفسدین 
حق،برادرسیدعلی  طالب  وسیدمحمد 
خان  مجتهدویوسف  یزدی  آقای 
که  دیگرراواداشت  وجمعی  هراتی 
درمسجدوصحن رضوی گردآمده برضّد 
خواهان  ومشروطه  دموکرات  حزب 
وبه  مرکزی  حکومت  بخالف  وعاقبت 
میرزا]شاه  ازمحمدعلی  هواداری 
کردند  دراسترابادبود،قیام  مخلوع[که 
راکشتندوجمعی  گناه  بی  وگروهی 
  .. کردند.  دورخودجمع  مسلّح 
نمودند  سلب  راازخراسان  وامنیّت 
سالح  ازخلع  حاکم  که  ی  بحّد 
میدان  .وچون  عاجزشد..  آنان 
شد،خودروسهابرمفسدین  خالی 
وُگنبد  مسجدوحرم  تاختندوصحن 
فجایع  ساختندوبه  توپ  راهدف 
زدند...روسهاعالوه  دست  تاریخی 
نیز  مفسدتها،درامورداخلی  براین 
دست  کردندومقدمات  می  مداخله 
خودرا  نفوذ  ی  درمنطقه  اندازی 
آوردند،ناصرالملک]نایب  می  فراهم 
السلطنه[وسایررجال هم خودراتسلیم 
تقاضاهای  ودرقبال  کرده  آنان 
مأمورین ومستشاران بلژیکی )ازقبیل 
داروهمکاران  خزانه  مرنارد  مسیو 
باروسهامتحدوهمداستان  دیگراوکه 
و  دادند  بروزنمی  بودند(مقاومتی 
ناصرالملک صریحا می گفت که ایران 
استقالل  بقای  به  وامیدی  است  رفته 
وتمامیّت ملکیّه ی اینکشورنمی توان 
آور  یأس  سخنان  ازاین  داشت!وحتی 
بودوشاه  نیزگفته  جوان  وزهردارباشاه 
ونومیدی  مال  آوری  جمع  به  را 
وراهنمونی  تشویق  ومملکت  ازمردم 
کمتر  درواقع  مقدمات  بااین  میکرد! 
بقای  به  امیدی  ازعقالبودکه  کسی 
کشورداشته باشد .«2          ادامه دارد

زاده  کحال  خان  1-میرزاابوالقاسم 
به خدمت درسفارت  درسال 1294 خ 
آلمان درایران درآمدوسرانجام باَسَمِت
مشغول  سفارتخانه  درآن  اول  منشی 
دولتی  خدمات  است،نامبرده  بوده 
نخست  جهانی  ازجنگ  راپس 
وزارت  باورودبه   1298 درسال 
ُمدیرکلی  نیزبه  کشورآغازکردوزمانی 
منصوب پارس  خبرگزاری  ی  اداره 

مشغول  نیزدردادگستری  ومدتی 
سالگی   56 گردیدودرسن  خدمت 
 1360 شد،اودرسال  بازنشسته 

بدرودحیات گفت 
مختصراحزاب  تاریخ  2-ازکتاب 

سیاسی ایران( (            

سوم  ازرویدادکودتای  پیش  اقتصادایران  وضع  خاطراتش،به  درکتاب  زاده  کحال  خان  میرزاابوالقاسم 
اسفند1299 می پردازدومی نویسد»مسأله ی اقتصادکه مهمترین ارکان اداره یک مملکت است،متأّسفانه 

جای بحث وگفتگو باقی نگذاشته،چون منابع درآمددولت ازتعدادانگشتان یک دست فراتر نمی رفته است
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تقویت حقوق بشر 
درسطح ملی

اخیر  درسالهای  متحد  ملل  سازمان 
تالش های خودرا روی تقویت جریان 
درسطوح  بشر  حقوق  وحمایت  ترویج 
ملی ومحلی متمرکز کرده است . دالئل 
حقوق  امروجوددارد.  این  برای  مهمی 
تأمین  وجه  بهترین  به  هنگامی  بشر 
ریشه  محلی  درفرهنگ  میشودکه 
حقوق  المللی  بین  معیارهای  بدواند. 
که  بود  مؤثر خواهند  زمانی  تنها  بشر 
طریق  واز  شوند  ادغام  ملی  درقوانین 
نهادهای ملی ترویج یابد. معهذا ، هنوز 
برخورداری  درراه  زیادی  موانع  هم 
ملی  درسطح  بشر  حقوق  از  همگانی 
از دول عضو فاقد  وجوددارد. تعدادی 
وحمایت  ترویج  جهت  کافی  زیربنای 
مؤثر از حقوق شهروندان خود هستند. 
چشم  به  درمواردی  بخصوص  امر  این 
مناقشات  تازگی  به  آنها  خوردکه  می 
سرگذاشته  پشت  را  خونینی  داخلی 
باشند مثل بروندی ، کامبوج ، رواندا، 

سیرالئون و یوگوسالوی سابق .
تشویق  برای  دیگر  مهم  دلیل  یک 
گسترش ظرفیت های ملی وجوددارد.

برنامۀ حقوق بشر سازمان ملل متحد 
نمی   ، منابع کافی  به فقدان  با عنایت 
تواند بطور منظم عملیات جامع حقوق 
عملی  بصورت  ملی  درسطح  بشری 
اجرا نماید. بهمین جهت سازمان مزبور 
خدمات مشورتی خودرا بر حکومت ها 
برنامه  زیادی  حدود  وتا  داد  افزایش 
های همکاری فنی خودرا درچارچوب 
کلی ترویج دمکراسی ، توسعه وحقوق 
بشر گسترش داده تا منجر به تقویت 
ظرفیت دولت ها جهت ترویج وحمایت 
از حقوق بشر درقلمرو تحت صالحیت

 آنها شود.

همکاری فنی
 درزمینه حقوق بشر

تعداد برنامه های همکاری فنی سازمان 
ملل متحد در زمینۀ حقوق بشر از دو 
 200 حدود  به   1984 درسال  پروژه 
پروژه درسال درمقطع کنونی افزایش 
تحت   ، ها  برنامه  این   . است  یافته 
نظارت دفتر کمیسر عالی سازمان ملل 
 (OHCHR) بشر  حقوق  برای  متحد 
به  انتقال  درحال  کشورهای  روی   ،
کشورهای  از  دسته  آن  و  دمکراشی 
تخصص  خواستار  که  توسعه  درحال 
ساختمانهای  ایجاد  جهت  فنی  های 
متمرکز   ، هستند  بشری  حقوق  ملی 
است . نظارت برحقوق بشر غالبًا باارائه 
شناخت  موجب  که  مشورتی  خدمات 
بازتاب  بررسی  امکان  وتأمین  مسائل 
باشدکه  برنامه هاست همراه می  های 
مکمل پروژه های معاضدت فنی است .
حقوق  درزمینۀ  فنی  همکاری  برنامۀ 
سازمان  عادی  بودجه  محل  از  بشر 
داوطلبانه  صندوق  نیز  و  متحد  ملل 
 ، بشر  حقوق  درزمینۀ  فنی  همکاری 
این صندوق که  تأمین مالی می شود. 
کنون  تا  شده  تأسیس   1987 درسال 
بیش از 19 میلیون دالر بصورت کمک 
ها و تعهدات داوطلبانه دریافت کرده 
است . منابع مالی برنامه همکاری فنی 
مزبور برای سال 1998 و 1999 درکل 
.میزان  دالراست  میلیون   3/4 حدود 
تخصیص بودجه درمناطق عبارت بوده 
آمریکای   ، درصد   31 آفریقا  از:  است 
 20 کارائیب  دریای  منطقه  و  التین 

درصد ، آسیا واقیانوسیه 18 درصد و

اروپا 9 درصد . دفتر کمیسر عالی ملل 
متحد برای حقوق بشر عالوه برپروژه 
های خاص مورد درخواست دولت ها ، 
طرح های همکاری فنی با جهت گیری 
دهد. می  انجام  وموضوعی  جهانی 
فنی  همکاری  وجوه  از  درصد  بیست 
آموزش  نظیر  جهانی  های  پروژه  به 
آموزشی  ابتکارات  و  بشر  حقوق 
بانی  صلح  عملیات  و  نظامیان  جهت 
درکل   1997 درسال  دارد.  اختصاص 
شده  انجام  فنی  همکاری  پروژه   43
ملی  درسطح  مورد   25 آنها  ازبین  که 
، 9 مورد درسطح منطقه ای و 9 مورد 
دیگر درسطح بین المللی بوده است . 
درآغاز سال 1998 در 58 کشور پروژه 

هائی دردست اجرا بوده است .
برای  متحد  ملل  عالی  کمیسر  دفتر 
نویس   پیش  درتهیه   بشر  خقوق 

اصالحات قانونی که بطور مستقیم یا 

بشر  حقوق  تحقق  روی  مستقیم  غیر 
اثر می گذارد.، رهنمودهائی ارائه کرده 
است . این قوانین شامل قوانین جزائی 
و مقررات ادارۀ زندانها ، آئین دادرسی 
 ، بیان  بر آزادی  ناظر  ، قوانین  کیفری 
و  مهاجرت   ، انجمن  وتشکیل  اجتماع 
رویه   ، ها  اقلیت  از  حمایت   ، تابعیت 
بوده  امنیتی  وامور  حقوقی  و  قضائی 
شامل  مزبور  همکاری  برنامه   . است 
درامر  جامعی  فنی  معاضدت  ارائه 
بین  معیارهای  و  هنجارها  واردکردن 
وخط  درقوانین  بشر  حقوق  المللی 
ایجاد  به  وکمک  ملی  های  مشی 
از  قادرباشند  که  است  ملی  نهادهای 
حقوق بشر حمایت کنند و دمکراسی 

وحکومت قانون را ترویج نمایند.
برای  متحد   ملل  عالی  کمیسر  دفتر 
ها کمک می  به حکومت  بشر   حقوق 
نماید که مسائل مربوط به حقوق بشر 
را بشناسند وبرای آنها خط مشی هائی 
تهیه کنند. این امر بخصوص از طریق 
جامع  اقدام  های  طرح  واجرای  تهیه 
ها  طرح  این  گیرد.   می  صورت  ملی 
بسیار  یا  ساده  نسبتًا  است  ممکن  که 
اولویت  تعیین  حاوی  باشند  مفصل 
حقوق  وحمایت  درترویج  ملی  های 
ومقاصد  اهداف  منظورکردن   و  بشر 
گسترده  سلسلۀ  شامل  اغلب  و  است 
بشری  حقوق  آفرینان  نقش  از  ای 
مدنی  جامعه  و  حکومتی  درنهادهای 

می شود.

کمک انتخابات 
نظام سازمان  از  قسمت های مختلفی 
وبرگزاری  آمادگی  درامر  متحد  ملل 

انتخابات معاضدت می نمایند. 

     ترجمه : دکتر بهمن آقائی دیبا                                              قسمت 

قسمت های مختلفی از نظام سازمان ملل متحد درامر آمادگی 
وبرگزاری انتخابات  درکشورهای محتلف معاضدت می نمایند. 

خانم پیالی رئیس حقوق بشر سازمان ملل متحد
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ادارۀ  انتخاباتی  معاضدت  بخش 
دردبیرخانه  ملل  سازمان  امورسیاسی 
اصلی سازمان ، به دولت ها دربرگزاری 
می  کمک  عادالنه   و  آزاد  انتخابات 
کند. این بخش تا کنون به بیش از 80 
کمک  از  مختلفی  انواع  جهان  کشور 
خدمات  از  که  است  کرده  ارائه  هارا 
مشورتی گرفته تا وارسی انتخابات را 
ملل  عمران  برنامه   . است  بوده  شامل 
متحد از مراحل انتخابات حمایت فنی 
کند  می  کمک  کشورها  به  و  کند  می 
انتخاباتی تشکیل بدهند  نهادهای  که 
کمک   ، انتخابات  برگزاری  درزمان  و 
نماید.  را هماهنگ می  انتخاباتی  های 
همکاری  های  برنامه   ،  1990 ازسال 
نظر  تحت  حاضر  درحال  که  فنی 
برای حقوق  متحد  عالی  کمیسر  دفتر 
های  کمک  گردد.  می  هماهنگ  بشر 
مأموران  آموزش  راازطریق  انتخاباتی 
سازی  آماده   ، انتخابات  برگزاری 
رهنمودهائی جهت قوانین و رویه های 
انتخاباتی ، انتشار کتابچۀ دستورالعمل 
و  بشر  حقوق  رعایت  به  مربوط  های 
اطالع  های  فعالیت  انجام  و  انتخابات 
بشر  حقوق  درمورد  عمومی  رسانی 
وانتخابات ، فراهم آورده است. ازمیان  
عالی  کمیسر  دفتر  از  که  کشورهائی 
های  کمک  بشر  حقوق  برای  متحد 
انتخاباتی دریافت کرده اند می توان به 
 )1991( آلبانی  کرد<  اشاره  موارد  این 
آنگوال)1992( کامبوج )1992( ، اریتره 
)1992( ، بسوتو)1993-1991(، ماالوی 
)1993-1992( ، رومانی )1990-1992( 

و آفریقای جنوبی )1993( 

حقوق بشر ومدیریت  
دادگستری 

تقویت  و  ایجاد  برای  فنی  همکاری 
زیربنای ملی دراموری که اثر مستقیم 
به  کلی  واحترام  قانون  برحکومت 
حقوق بشر دارند.، بسیار حیاتی است 
بصورت  بنائی  زیر  کارهای  اینگونه   .
بخصوص   ، رود.  می  پیش  ای  آهسته 
باعث  نظامیان  حکومت  و  جنگ  اگر 
شده  دادگستری  مدیریت  تخریب 
باشد. برای بازسازی نهادهای حکومتی 
ایجاد یک نظام دادگستری مؤثر بسیار 
اجرای  صحیح  فراگرد  زیرا  است  مهم 
قربانیان  جزء  همیشه  تقریبًا  قوانین 
مناقشات  و  نظامی  دیکتاتوری 
دمسلحانه است . درشرایطی که پلیس 
و نیروهای مسلح ایجاد هراس و سوء 
ظن می کنند ، اتباع کشور دیگر برای 
کسب حمایت به آنها روی نمی آورند. 

بهمین دلیل ، دفتر کمیسر هعالی ملل 
هائی  برنامه  بشر  حقوق  برای  متحد 
دادگستری  مدیریت  آموزش  جهت 
تا  کند  می  ارائه  قوانین  اجرای  و 
نقش  قانون   ضابطین  و  قانونگزاران 
مدافع  و  حافظ  عنوان  به  را  خودشان 
بهبود  و  داده  گسترش  بشر  حقوق 

ببخشند.
 ، قضات  برای  آموزشی  های  دوره 
 ، پلیس  مأموران   ، ها  دادستان  وکال، 
و پرسنل زندانها باهدف توسعه روش 
از  صحیح  عملکرد  جهت  مؤثر  های 
کیفری  درامور  ای  حرفه  اخالق  لحاظ 
قوانین  اجرای  و  قضائی  های  نقش  و 
گردد.  می  ارائه   ، درجامعهدمکراتیک 
عناصر  ووکال،  قضات  استقالل  شامل 
محاکمه منصفانه ، اجرای عدالت برای 
نوجوانان ، حمایت خاص از حقوق زنان 
العاده  فوق  درشرایط  بشر  حقوق  و 
ضابطین  به  مربوط  های  دوره   . است 
قانون شامل تدریس  اصولرتار صحیح 
ای  حرفه  اخالق  با  مطابق  پلیس 
دردمکراسی ها ، استفاده اززور درمقام 
اجرای قانون ، حقوق بشر افراد مظنون 
درخالل تحقیقات جنائی ، دستگیر و 
روش   ، محاکمه  از  پیش  بازداشت 
اخالق  بارعایت  بازجوئی  مؤثر  های 
حقوق  و  حقوقی  ووضعیت  ای  حرفه 
متهمان است . معیارهای حداقل رفتار 
بازندانیان درزندانها و مراکز باز داشت 
منجمله  زندان  بهداشتی  مسائل   ،
از  خاصی  اقشار  با  رفتار  نحوۀ  و  ایدز 
به   ، زنان  و  نوجوانان  مثل  بزهکاران 
مقامات ومأموران زندانها آموزش داده 
حقوق  و  بشر  حقوق  اصول  شود.  می 
مشروع  برنقش  حاکم  دوستانۀ  بشر 
افراد نظامی درجامعه به پرسنل نظامی 

آموزش داده می شود. 

نهادهای ملی حقوق بشری 
حقوق  ملی  نهادهای  وتقویت  ایجاد 
برنامۀ  بخش  ترین  مهم  شاید  بشری 
همکاری فنی سازمان ملل متحد است 
اصلی  سازوکارهای  مزبور  نهادهای   .
تبدیل مفاهیم و هنجارهای بین المللی 
به فرهنگ محلی حقوق بشر هستند. 
دو نهاد باارزش جهت حمایت از حقوق 
که  »آمبودزمان«    : از  عبارتند  بشر 
 « و  است  افراد  شکایات  طرح  کانون 
سازش  و  یابی  حقیقت  کمیسیونهای 
کار حکومت  به  درون  از  قادرند  که   »
تعهدات  درانجام  و  کنند  نظارت  ها 
معاهدات  موجب  به  آنان  قراردادی 
وظائف  بنمایند.  معاضدت  بشر  حقوق 

آنها عبارت است از:
به حقوق  مربوط  ارائه تخصص های   -

بشر به حکومتها و پارلمان ها.
- تحقیق موردی نقض حقوق بشر

- انجام تحقیقات عمومی  درمورد نقض 
بشر و ساختاری حقوق  سیستماتیک 
- توجه گسترده به  آموزش حقوق بشر
مزبور  نهادهای  اینکه  به  باتوجه 
 ، دارند  ریشه  محلی  های  درفرهنگ 
نسبت  اینکه  بدون  توانند  می  آ»ها 
به کل جامعۀ ملی بیگانه بنظر برسند 
آسیب  گروههای  از  حمایت  به  اقدام 
پذیر وحمایت از اجرای معیارهای بین 
المللی حقوق بشر بنمایند. این  نهادها 
قادرهستند که بیش از سازمانهای بین 
المللی و حتی منطقه ای  بطور آگاهانه 
های  حساسیت  به  بیشتر  باعنایت  و 

فرهنگی محلی ، اقدام به حمایت از

 حقوق بشر بنمایند. 
حقوق  ملی  نهادهای  اکثر  گرچه 
رابرای  اصالحاتی  توانند  می  ی  بشر 
تغییراتی  یا  و  کنند  پیشنهاد  قوانین 
بنمایند  توصیه  حکومت  رادرسیاست 
، برخی از آمبودزمان ها دارای اختیار 
انجام تحقیقات عمومی به ابتکار خود 
و  منظم  نقض  موارد  رساندن  جهت 
آسیب  گروههای  حقوق  ساختاری 
یکی   . اطالع عمومی هستند  به  پذیر 
از نقش های مهم نهادهای ملی حقوق 
اختیارات  اثرات جنبی  درواقع  بشری 
که  همانطوری  آنهاست  تحقیقاتی 
و  یابی  حقیقت  کمیسیون  تجربۀ 
نشان  جنوبی  درآفریقای  سازش 
ملی  کارهای  سازو  وجود   ، دهد  می 
دربارۀ  تحقیقات  اختیار  دارای  که 
خسارات  جبران  و  حقوق  نقض  موارد 
یک   خود  خودی  به  هستند،  قربانیان 
نقض  تکرار  درمقابل  بازدارنده  عامل 
حقوق بشر در آمده است . یک نقش 
مهم دیگر نهادهای ملی حقوق بشری 
توجه گسترده به  آموزش حقوق بشر 
های  استراتژی  به  خاص  عنایت  با 

پیشگیرانه است .
از زمان تأکید جدید روی نهادهای ملی 
، سازمان  ازسال 1995 شروع شد  که 
فزاینده  تعداد  به  کمک  سرگرم  ملل 
چنین  ایجاد  جهت   ها  دولت  از  ای 
سال  درخالل  است   بوده  نهادهایی 
مشورتی  خدمات  دولت    18  ،  1997
وکمک دراین زمینه دریافت کرده اند 
: ارمنستان ، بنگالدش  که عبارتند از 
، کامبوج ، فیجی ، گرجستان ، لیبریا 
 ، موریس  ماداگاسکار،   ، ماالوی   ،
نو،  گینه  پاپوآ   ، نپال   ، مغولستان 
سریالنکا،  جنوبی  آفریقای  رواندا، 
تایلند ، اوگانداوزامبیا        ادامه دارد.

ساختمان کمیسریای عالی حقوق بشر سازمان ملل درژنو
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کیخسروبهروزی
بمناسبت سالگرد واقعه ی شوم شب 9 

نوامبر1938 }کریستال ناخت(
سکه دورو

سرگردانی  وسمبل  مظهر  یهود  قوم 
وآوارگی همه ی فرزندان آدم وحواست 
پرستی  یکتا  ی  هدیه  با  که  قومی   .
آب  ولی  کرد  شیرین  دنیارا  خودکام 
نرفت. پائین  خودش  گلوی  از  خوش 
جهان دررفتار باقوم یهود گاه دکتز » 
. هم  هاید«  وگاه »مستر  بوده  جلیل« 
شمع برمزار شهیدان آنها افروختهوهم 
شاید  اند.  سوزانده  زنده  آنهارازنده 
است  ای  سکه  یهودیت   «  : گفت  بتوان 
جهان  واعجاب  تحسین  آن  روی  یک  که 
آن  دیگر  وروی  است  رابرانگیخته 
خصومت وکینه ی بی سبب ، خشم ، سوء 
ظن وترس میلیون ها انسان رابرانگیخته 

است .«
یهودهم  قوم  ریال  جهان  درچشم 
هم   ، است  طاهر  هم   ، است  نجیب 
نجس است ، هم اورا درآغوش کشیده 
اند. فرستاده  آغوش مرگ  به  اند، هم 
اوزده  ی  سینه  به  افتخار  نشان  هم 
اند ووصله ی خفت آور و توهین آمیز 

ستاره ای زردرا.
ونازیده  بالیده  یهود  قوم  به  گاه  دنیا 
قوم  این  برآمده    درصدد  وگاه  است 
 ، شایدنه  شاید،  کند.  نیست  به  راسر 
به  وملیتی  نژاد   ، قوم  بطور قطع هیچ 
وآزار  اذیت  مورد  یهود  قوم  ی  اندازه 
جوروستم   ، .ظلم  است  نگرفته  قرار 
، که  باخبرهستیم  ازآن  هائی که همه 
مشهورترین آن »هولوکاست« است ؛ 

وبسیار ظلم ها وجورهای دیگر .

قرن ها سرگردانی ودربدری
هیچ قوم وملیتی دربه درتر و سرگردان 

تر از قوم یهود نبوده ونیست .
می  ازمصرآغاز  قوم  این  ی  ها  دربدری 
کند.  پیدامی  ادامه  قرنها  ودرطول  شود 
فردیناند«   « میالدی   1492 درسال 
یهودی  هزار   300 اسپانیا  پادشاه 
 ، راازکشور بیرون کرد . سه سال بعد 
بعدازآن  سال  وسه  لیتوانی  یهودیان 
اخراج  پرتقال  یهودیان  درسال 1498 
شدند. از 1563 تا 1656 ، چیزی حدود 
 ، آلمان  سال(   93 ،)دقیقًا  قرن  یک 
یهودیان  کشتارگاه  ولهستان  اتریش 

بود
ازشهروین  یهودیان   1670 در.سال 

ودرسال 1740 ازپراگ   اخراج شدند.

استقالل اسرائیل
ازحدود پس  یهود  قوم  سرانجام 
دوهزاروهفتصدسال سرگردانی ودربه

دری  توانست گوشه ای سکنی گزیند.
»داوید بن  )14 می 1948(  روز  درآن 
درحضوربزرگان  آویو  درتل  گوریون« 
نکته که ملت  این  به  بااشاره  قوم  این 
طبیعی  حق  سایرملل  همچون  یهود 
سلطه  زیر  درکشور  بنواند  که  دارد 
باشد،  خویش  برسرنوشت  حاکم  خود 
استقالل اسرائیل را به جهانیان اعالم 
پایه  اسرائیل  که  زمان  ازآن  کرد. 
گذاری شد، آرمان وهدف این بود که 
مستقل  وطن  یک  باداشتن  یهودیان 
درامان  گری  ی  یهودی  ضد  ازگزند 
بماند. اسرائیل به استقالل رسید ، اما 
آیا امنیت جانی یهودیان تأمین شد؟ 
آیا کتاب سیاه ضد یهودی گری برای 
بااستقالل  هرگز!   ! نه  شد؟  بسته  ابد 
به  یهودستیزی  شوم  دیو   ، اسرائیل 
نعره های   ، رزانو درنیامد، سهل است 
درکشورهای  بخصوص   ، اش  مستانه 
از  پس  ترشد.  هولناک  گاه  همسایه 
گری  یهودی  ضد   ، اسرائیل  استقالل 
ودامنه  آمد  بیرون  محلی  صورت  از 
، ها  جنگ  کرد.  پیدا  تری  وسیع  ی 

 کشتارها ، ترورها ، تهمت ها و ناسزاها 
علیه یهودیان نه تنها تمام نشد ، بلکه 

به صورت پراکنده وگسترده درآمد.
آن  وقت   ، زمان  این   ، اکنون   ، حال 
خودآید،  به  جهان  که  است  رسیده 
انسانیت  از  بویی  که  هائی  ماانسان 
این  خودبیاییم،  به  باید  ایم  برده 
انسان  ، هر  وظیفه ی هرانسانی است 
 ، مذهب   ، قوم  هر  از  اندیش  آزاد   ِ
صمیمانه   ، دراد  وظیفه  وقبیله  کشور 
، شرافتمندانه ، دور از هرگونه تعصب 
 ِ ودرراه   ، بردارد  قدمی   ، کند  اقدام 
قوم  این   ِ واستقالل  آزادی   ، امنیت 
کوشش  باید  همگی  کند.  کوشش 
انسانی  به شعرهای  نباید  . چرا  کنیم. 
که قرن هاست برزبان می آوریم عمل 
را  سعدی  ی  گفته  نباید  چرا  ؟  کنیم 

ازتئوری به عمل درآوریم :
 بنی آدم اعضای یک پیکرند 

  که درآفرینش زیک گوهرند
این را همگی می دانیم . اما ، چرا عمل 

نمی کنیم ؟

آرامش و آسایش
به  روزی  باید  یهود  قوم   ، ملت  این 
کامل  آسایش  و  استقالل   ، آزادی 
روحی وجسمی برسد. تا نرسد ، جهان 

رنگ آرامش وآسایش نخواهد دید.

قرنها یهودستیزی
KRISTALL NACHT

کتاب سیاه یهودستیزی هرگز بسته نشد واین 
دیوشوم به زانودرنیامد
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 آرامش و آسایش
به  روزی  باید  یهود  قوم   ، ملت  این 
کامل  آسایش  و  استقالل   ، آزادی 
نرسد  تا  برسد.  جسمی  و  روحی 
آشسایش  و  آرامش  رنگ  جهان   ،
اهضای  آدم  بنی  چون  دید.  نخواهد 
به  روز  آن  ، جهان  پیکرند. چون  یک 
آرامش می رسد که تمام ما از هرقوم 
، ملیت ، مذهب و رنگ ، از استقالل ، 
آزادی و امنیت برخوردارباشیم .وقوم 
یهود نیز پاره ای ، پاره ی عمده ای از 

جهان ماست .

کریستال ناخت
نهم نوامبر ، سالگرد شب سیاهی دیگر 
نوامبر  نهم   . است  یهود  قوم  درتاریخ 
1938 شب شیشه های شکسته است 
که  شبی   . ناخت«  »کریستال  شلب   ،
درسراسر  آزاری  یهودی  ی  تازه  موج 

آلمان آغازشد.
در7 نوامبر 1938 ده ماه قبل از شروع 
جنگ جهانی دوم ، یک یهودی جوان 
از  نام » هرشل گرین سپن « یکی  به 
قتل  به  رادرپاریس  آلمانی  مقامات 
نوامبر(  )نهم  بعدازآن  رسانددوشب 
وامالک  کنیساها  به  وحشیانه  حمالت 
و افراد یهودی درآلمان و اطریش آغاز 
شده  دستورداده  پلیس  افراد  به  شد 
انسانی  غیر  حمالت  دراین  که  بود 

هیچگونه دخالتی نکنند.
ومضروب  کشته  فراوانی  یهودیان 
و  ها  مغازه  های  شیشه   . شدند 

دفترهای یهودیان شکسته شد.واموال 
بنام  شب  آن   . گردید  غارت  آنان 
های  شیشه  شب   ( ناخت  کریستال 

شکسته ( نامگذاری شد.
درآن شب شوم ، 191 کنیسا درسراسر 
به آتش کشیده شد.  آلمان و اطریش 
وبه  شده  داشت  باز  یهودی  هزار   20

اردوگاههای مرگ فرستاده شدند
 ، واقعه  این  کرد  اعالم  آلمان  دولت 
دربرابر  آلمان  مردم  آنی  العمل  عکس 
کشته شدن یک آلمانی به دست یک 
یهودی بوده است که  این ادعا دروغ 
محض بود. دستور اجرای جنایات شب 
ازبرلین صادرشده  کریستال مستقیمًا 
قدرت  نتایج  بود  کار  ابتدای  بود.واین 
، کشته  پرستی ودیوانگی های هیتلر 
جهان  مردم  از  نفر  میلیون   50 شدن 
وایجاد   ) یهودی  میلیون  ونیم  ) شش 
درتاریخ  خون  وحمام  بزرگ  جنگ 

جهان بود.
بزرگترین  از  آلمان یکی  دولت ومردم 
وسیاسی  اقتصادی   ، علمی  منابع 
سوم  یک  دادند.  دست  از  خودرا 
قبل  درآلمان  نوبل  جوایز  برندگان 
میان  بودند.از  یهودیان   1933 از 
یهودیانی که از آلمان فرارکردند شش 

برنده جایزه ی نوبل وجودداشت .
سفیر بریتانیا دربرلین » سر رامبولد« 
و  سیاسی  ورهبران  دانان  موسیقی 
آلمان  پایتخت  از  را  یهودی  اجتماعی 
سوسیال  حزب  رسیدن  بقدرت  دراثر 
بزرگی  خالء   ، آلمان  دموکراتیک 
رادرجامعه ی روشنفکران آلمان پدید 

آورد.

جنگ  وآغاز  هولوکاست 
جهانی دوم 

 1939 سپتامبر  دراول  هیتلر  آدولف 
جنگ جهانی دوم را با حمله به لهستان 
به  موفق  ماه  ده  ودرطول  کرد  آغاز 
به  اروپاشد.وسپس  تمام  تسخیر 
او قطع  شمال آفریقا حمله کرد.هدف 
بریتانیا  وتدارکاتی  ارتباطی  خطوط 
بود.که باتسخیر کانال سوئز میسر می 
گردید. او ازراه کانال سوئز درمصر می 
و  برسد  اسرائیل  به سرزمین  توانست 
یهودیان آنجارا قتل عام نماید. هیتلر 
به  توانست  می  اسرائیل  سرزمین  از 
به ئحوزه های نفتی خاورمیانه  آسانی 

دسترسی داشته باشد.
هید  رینهارد   «  1941 جوالی  در31 
ریخ« با 16 تن از رهبران نظامی آلمان 
برلین(  )درحومه  »واناسه«  درمنطقه 
مقام  ازآنان  هریک  کردند؛  مالقات 
داشتند.  نازی  آلمان  دردولت  مهمی 
جلسه  دراین  کنندگان  شرکت 

کردند  تصویب  را  هائی  طرح  همگی 
 ، آلمان  های  بانک   ، آن  براساس  که 
کارخانه ها ، راه آهن ها وارتش آلمان 
جرم  به  یهودی  میلیونها  کشتن  برای 

یهودی بودن بسیج گردند.

برخی ازفجایع نازی ها
بین سالهای 1933 تا 1941 ، از تعداد 
 250  ، آلمان  یهودیان  نفر  هزار   525
هزار نفر آن فرار و یا مهاجرت کردند.. 
کنیسا   191 ابتدا   1933 سال  باشروع 
مغازه ها ومحل  تمام  و  سوزادنده شد 
تمام   . شد  تحریم  یهودیان  کار  های 
ادارات دولتی ، خصوصی وبیمارستانها 
ازیهودیان پاکسازی گردید. ویهودیان 
برروی  زرد  ستارۀ  گذاشتن  به  مجبور 
به  دسته  ودسته  خودشدند.  لباس 
شدند.  فرستاده  مرگ  های  اردوگاه 
نازی  آلمان  ارتش  پیشرفت  با 
پنج   ،  1945 سال  تا  اروپا  درسراسر 
یهودی  نفر  هزار  ودویست  میلیون 
وحدود  آلمان  مرگ  دراردوگاههای 
بیماری  دراثر  هم  نفر  میلیون  یک 
آلملن  شدند.دولت  هالک  وگرسنگی 
برای کشتن  اردوگاه مرگ   119 ، نازی 
گاز  های  اتاق  سیستم  با  یهودیان 
مناطق  دراین  آدم سوزی  های  وکوره 
برپا کرده بود.درآلمان نازی نُه اردوگاه، 
دراطریش   ، اردوگاه  شش  درلهستان 
یک  درچکسلواکی    ، اردوگاه  یک 
 ( شرقی  پروس  درهلندودر   ، اردوگاه 

درشمال لهستان( یک اردوگاه.

یک صدای ایرانی  
فر   صداقت  جهانگیر  شاعرم  دوست 
قوم  دردهای  که  است  شاعری  تنها 
زند.  می  فریاد  خود  رادراشعار  یهود 
یاد  زنده   ، گویم  نمی  من  تنها  را  این 
وروزنامه  مترجم  همدانی  مشفق 
ای  مقدمه  از  دربخشی  نامدار  نگار 
آزمون  او  شعر  دفتر  بردومین  که 
برگزیدگی  نوشته است ، می نویسد: 
» آزمون برگزیدگی مجموعه ی اشعار 
او درباره تاریخ مرارت ها ، توهین ها ، 
پوگروم ها وطوفانهای خشم و سبعیت 
یهود  برقوم  اعصار  درطول  که  است 
سینمائی  پرده  دفتر  این   . است  رفته 
را  اجدادما  تلخ  روزگار  که  است 
ازمقابل دیدگان ما می گذراندودرعین 
حال نشان می دهد ملت یکتا پرست 
فجایع  همه  این  تحمل  وجود  با  یهود 
با  و  نکرده  خم  قد  هنوز  ها  وشکنجه 
خویش  ناپذیر  تزلزل  ایمان  به  اتکا 

پابرجاست .«
جهانگیر صداقت فر درهمین مجموعه 
بانام  دارد  شعری  برگزیدگی  آزمون 

شعر  درباالی  که  ناخت  کریستال 
نوشته است :» دراین سروده ، هذیان 
گونه ایست که کابوس آن شب مخوف 
درداخل  که  ابیاتی  کند..  می  دوره  را 
کروشه ]  [ نهاده شده اند  لحظه هائی 
می  باز  روایت  از  گر  نظاره  که  است 
ایستد تا فریاد اعتراضش را به نظرگاه 
جانکاهی که پیش روست اعالم کند .«  
شب  آن  درتوضیح  شاعر   ، همچنین 
شوم نوشته است :» درشب نهم نوامبر 
1938 ، طی برنامه  ای پیشاپیش طرح 
یافته  سازمان  موج  یک   ، شده  ریزی 
آغاز  آلمان  درسراسر  آزاری  یهودی 
رابه  یهودیان  وخیابان  درکوچه  شد.. 
کردند  مجروح  وچماق  چوب  ضرب 
رساندند.  قتل  رابه  کثیری  وعده 
کنیسه ها وکتابهای مقدس رابه آتش 
کشیدند وشیشه های مغازه ها و محل 
شهر  درتمام  را  یهودیان  وکار  کسب 
شیون  را  شب  سکوت  شکستند..  ها 
نازی  مزدوران  جهل  خشم  و  شیشه 
درهم شکست ، وازاین روست که آن 
شب  یا  ناخت  کریستال  مخوف  شب 

شیشه های شکسته معروف شد.

کریستال ناخت 
های 

مادرانرا  های ، 
مادران پستان ِ پُر زهره به کام کودِک 

غالب تهی از ترس را 
دریابید

]کفروجنون          درتیزاِب خون
دشنه هارا آبدیده میکند، آوخ.[

نوباوگان را، 
های محض خدا 

نورچشمان ِ فردا رادریابید؛
مشیت این نبوده هیچگاه

که تطهیر مذبح معبد
با غسل ِ خوِن با کره گان باشد

]  این بوی عود و عنبرنیست
که برکوچه های تاریک شب 

 باباد میگذرد.[

ما آنک 
مرگ  شبانگهان  وحشِت  دردرازناِی 

زای
عیان  به  را  نفرت  آلوِد  جهل   ِ نابینائی 

دیدیم
که سرآغاز تکرارجنایت بود.

گوش فراداشتیم
تاهایهوی هلهله ی شاد- مستی

باضجه ی استغاثه ی  »استغفراهلل«
بهم درآمیخته بود.

وشبانه ، 
شگفتا                          بقیه درصفحه 39
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رشدی  سلمان  به  »ِسر«  لقب  اهدای 
فتوای  اجرای  برای  جایزه  وافزایش 
رژیم  اندرکاران  دست  توسط  خمینی 
رابرآن  نگارنده  اسالمی   جمهوری 
پرسش  این  بررسی  به  که  داشت 
سلمان  قتل  فتوای  »چرا  که  بپردازم 

رشدی صادرشد؟« 
میالدی   1989 سال  فوریه  در14 
خمینی به قتل سلمان رشدی فتوئای 
آن  صدور  علت  ظاهراً  و  داد  شرعی 
شیطانی«   های  »آیه  کتاب  نوشتن 
شد.که  عنوان  نویسنده  این  بوسیلۀ 
اسالم  مقدس  شرع   به  درآن  گویا 

وپیامبر آن توهین شده بود.
به دنبال این فتوا چند کتابخانه درلندن 
وسایر نقاط به آتش کشیده شد ودوتن 
از  مترجمان این کتاب، یکی ژاپنی ، به 
وسیله مأموران حزب اهلل به قتل رسید 
و ودیگر مترجم ایتالیائی  آن به شدت 

مصدوم ومضروب شد. 
سازمانهای  از  بسیاری  گیرودار  دراین 
صدور  جهان  وآزاداندیش  خواه  ترقی 
هرگز  اما  کردند  محکوم  را  فتوا  این 
مقام  یا  را هیچ شخصیت  پرسش  این 
فتوای  چرا  که  نکرد  مطرح  سیاسی 

قتل سلمان رشدی صادرشد؟ 
دوعامل  فتوا  دراین   ، نگارنده  نظر  به 
حمله  یکی  بود.  درکار  دست  عمده 
شخص  به  رشدی  سلمان  مستقیم 
خمینی ونه حضرت محمد ودین مبین 
روز  سیاسی  شرایط  ودیگری  اسالم 
ایران که خمینی ترک مخاصمه باعراق 
را بناچار باید می پذیرفت .وبه اصطالح 

خودش جام زهررا سرمی کشید.
ناشرو   ، ومحمد  اسالم  درباره 
که  اند  بوده  نویسندگانی 
ودین  نبوت  مقام  به  مستقیمًا 
بودند کرده  حرمتی  بی  اسالم 
که برای نمونه به آثاری چند می توان 

اشاره نمود:
از  که  سال   23 معروف  کتاب   - الف 
بود  دردسترس  درایران  قبل   مدتها 
نبوت  مقام  به  نسبت  مستقیمًا  که 
بود.  شده  دری  پرده  مبین  ودین  
حتی  وخارج  درایران  وبارها  وبارها 
در دوران انقالب  به چاپ رسیده بود 

ودردسترس همگان قرارداشت .

ب- کتاب حاشیه ای بر 23 سال « که 
توسط یک محقق اسالم شناس  ایرانی 
ودراین  شده  آمریکانوشته  مقیم 
در»23  مندرج  مطالب  همان  نیز  اثر 
سال«  دگر بار  مورد سنجش وارزیابی 

تاریخی قرار گرفته بود.
پ - کتاب » طلوع وافول خدایان« که 
پیرامون   پرواترازدیگران  نویسنده آن 
اسالم  و  مسیحیت   ، یهودیت  ادیان 
را  مذاهب  وجمله  نشسته  داوری  به 

مردود شمرده بود.
که    » قرآن  بازشناسی   « کتاب   - ت 
اسالم  رد  به  قرآنی  آیات  به  اشاره  با 

پرداخته  است .
- ث - کتاب » کوروش بزرگ ومحمد 
متعدد  نشریات  وسایر  عبداهلل«  بن 
توپ   « األسالمیه«-  »بعثت  مانند  
هدایت  صادق  شادروان  مرواری« 
ونویسندگان  ناشران  که  آنها  وامثال 
آنها درقید حیاتند ودرمورد  از  بعضی 

هیچکدام فتوائی صادر نشد ه است .
به فرض نخستین  برای آن که  اینک   
عامل فتوا ) حمله به شخص( بپردازم ، 
نمونه ای از نوشته های سلمان رشدی 
راازآیه خهای شیطانی » صفحات 212 
تا 217، جلداول آن می آورم که مطلقًا 

بی نیاز از توضیح است .
»... تبعیدی  شب ها پرده های اتاقش 
می  درون  به  مهتاب   . کند  می  راباز 
درتخم  میخ  چون  وسرمایش  آید 
زند  می  مژه  رود.  فرومی  چشمهایش 
بله   ، کند  می  تنگ  را  چشمهایش  و 
که  کشیده  ایرودرهم  مردشوم  این   ،
به  گشاد  لباس  و  بیداراست  همچنان 

تن دارد امام است .
حرکت  ازاو  روز  شبانه  درتمام   ...
منشعب می شود، پسرش بایک لیوان 
امام  شود.  می  خلوتگاهش  وارد  آب 
دقیقه  هرپنج   . نوشد  می  آب  پیاپی 
ازیک راقباًل  آب   ... آب  لیوان  یک 

گذرانده  آمریکائی  ماشینی  فیلتر   
دور  جوانان  همه  اند،  کرده  وتصفیه 
درباره  که  امام  مشهور  بارساله  وبرش 

آب است آشنائی دارند.
به  نسبت  خودرا  خشم  بارها  امام   ...
داده  نشان  آقاخان  مرحوم  خاطره 
درباره  که  ای  مصاحبه  درمتن   . است 
اسماعیلیان  رهبر  ن  نوشید  شامپانی 
درپاسخ  آقاخان  بود،  شده  انجام 
نی  نوشیدن  این  بود:»  گفته  خبرنگار 
ظاهراً شامپانی است اما به محض این 
که به لبان من برسد به آب تبدیل می 
مرتد،   ، دیو   ، زند  می  داد  امام  شود« 
مریدانش  به  وخطاب  عوضی  کافر، 
چنین  آینده  حکومت  در   : گوید  می 
هنگام  شد.  خواهند  محاکمه  افرادی 
شراب  چون  خون  و  بود  خواهد  آب 

جاری خواهد شد...
آتیه  آسای  معجزه  سرشت  است  این 
درگرمای  نخست  آنچه  ها،  تبعیدی 
 ، آید  می  برزبان  آپارتمانی  سترون 
بعدها به سرنوشت ملتی تبدیل خواهد 
شد . چه کسی رویای شاهی را دردل 
نپرورده  است ؟ ولو این که تنها برای 
یک روز باشد ولی امام خواب بیش از 
می  احساس   . است  رادیده  روز  یک 
تار  چون  تارهائی  انگشتانش  از  کند 
عنکبوت می تراود که بوسیله کنترل 
او  رؤیای   ... تاریخ خواهد شد  حرکت 

شگفت انگیز است ...
سنگی  به   . است  مجسم  سکون  امام 
زنده می ماند. نگاه امام جدی است و 
لبانش نمی خندد ، او قدرت کامل است 
.. او شعبده باز است و حقه اش تاریخ . 
نه ، نه تاریخ ، چیزی شگفت تر ازآن ... 
صدای بالل نوآیین آمریکائی به گوش 
می رسد که سرود مذهبی امام را می 
را  امام  رعدآسای  و سخنان   ... خواند 
برزبان جاری می سازد.وباصدائی زنگ

 دار  پیام شبانه امام را خطاب به ملتش 
 ، شورش  به  وآنهارا  کند  می  قرائت 
امام  پلیدی حکومت می خواند.  علیه 
ماانقالب  کند  می  اعالم  بالل  باصدای 
استبداد  علیه  تنها  نه  کرد.  خواهیم 
مستی  تاریخ   ... تاریخ  علیه  بلکه 
بخش که خالق ومالکش شیطان است 

. شیطان بزرگ ...
خوشش  صدای  خاطر  به  را  بالل  امام 
از  قبل  که  صدائی   . بود  برگزیده 
تغبیر آئین ، بارها آوازهایش رابه قله 
رسانده  ها  خریدارترین  پر  اتورست 
بود. صدایش غنی ونافذ است .صدائی 
صدایی   . شود  شنیده  دارد  عادت  که 
 . دیده  تعلیم  و  شده  تغذیه  خوب  که 
 ، آمریکائی  نفس  به  اعتماد  صدای 
کار  به  علیه سازنده اش  اسلحه غرب 

می رود.
شبیه  کاماًل   که  رؤیا  جبرئیل  این   ...
در  لرزان   ، است  بیداری  جبرئیل 
خلوتگاه امام ایستاده است . چشمان 
میزند.  سفیدی  به  ابر  مانند  امام 
کج  با  ترسش  پوشاندن  برای  جبرئیل 
دارید  اصراری  خلقی می گوید: » چه 
خودتان  راببینید؟  مقرب  ملک  حتمًا 
تمام  دیگر  دوران  آن  دانید  می  که 

شده است .«
می  آه  و  بندد  می  را  چشمانش  امام 
کشد. ازفرش زیرپا رشته های پیچیده  
ابریشمی دراز می شوند وبه دورپاهای 
جبرئیل می پیچند ومحکم نگهش می 
دارند. جبرئیل اأکید می کند : شما به 
من احتیاج ندارید . وحی والهام پایان 
سرش  امام   . بروم  بگذارید   ، گرفته 

رابعالمت منفی می جنباند.
... امام حرکت را اراده می کند. مراببر، 
به  انگار خودتان  جبرئیل طفره میرو:. 

تنهائی می توانید بروید.
اما امام بایگ حرکت که به طور شگفت 

چرا خمینی فتوای قتل سلمان 
رشدی را صادرکرد؟

رحیم شریفی مدیرمجله سهند - پاریس

درباره اسالم ومحمد ، ناشرو نویسندگانی بوده اند که مستقیمًا به مقام نبوت ودین 
اسالم بی حرمتی کرده بودنداما احساسات مسلمانان را برنیانگیخته بود
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راروی  ریشش   ، است  سریع  انگیزی 
پیراهنش  دامن  اندازد.  می  اش  شانه 
را باال می زند و دوپای دوکی شکلش 
را که مثل هیوال پوشیده از پشم است 
هویدا می کند. درسیاهی شب به هوا 
شانه  روی  زند   می  چرخی   . پرد  می 
جبرئیل می نشیند و با ناخن هائی که 
شده  خم  های  چنگال  وبه  شده  بلند 

میماند  اورا می چسبد . جبرئیل
احساس می کند که روی هوابلند می 
هردم  که  باموهائی  پیرمردرا  و  شود 
بلندتر می شود همراه خود به آسمان 

می برد.
پدیدارمیشود.  پایشان  زیر  ...زمین 
اندازی  چشم   . گیرد  می  شدت  گرما 
است پهناور که که زمینش به سرخی 
می زند.ونوک درختانش مسطح است 
می  پرواز  هائی  کوه  فراز  بر  دو  آن   .
است  مسطح  هایشان  قله  کنندکه 
گرما صاف  از  اینجا  های  .حتی سنگ 
شده اند. بعد به کوه بلندی می رسند 
وشهری   ... است  کامل  مخروطی  که 
ودر شیب  است  پایش گسترده  پائین 
پائین کوه ، قصری به چشم می خورد 
... جبرئیل همراه امام که چنان سوارش 
شده که انگار قالیچه پرنده است پائین 
تر می آیند. دراین شب گرم خیابانها 
مار  چون   ، اند  گرفته  جان  گوئی  که 
تپه  گوئی  قصر  دربرابر   .. خزند.  می 
ای می روید... بابا آنجا چه خبراست ؟ 
صدای امام درفضا می پیچد . بروپائین 
، می خواهم عشق را نشانت دهم . به 
سطح بام ها که می رسند جبرئیل می 
 ، انسانها  انبوه   ، بیند خیابانها پراست 
مارآسا  های  درکوچه   ، وفشرده  تنگ 

درحرکتند.
... مردم آرام با گامهای برابردرحرکتند 
و از پس کوچه ها ، خیابانها و شاهراهها 
 . برپاست  عظیمی  اجتماع  رسند.  می 
خیابان ها جای سوزن انداختن  ندارد. 
به  دیگران  و  پهلو  به  پهلو  نفر  هفتاد 
دنبالشان با ظاهری جدی و عبوس به 
دارند...  برمی  گام  قصر  دروازه  سوی 
خیزد  برمی  ها  سالح  غرش  ناگهان 
دراین  افتند.  می  زمین  به  همگی  و 
هنگام هفتاد نفر بعدی از روی جسدها 
قهقهه  باردیگر  ها  گذرند.وتفنگ  می 
میزنند و تپه مردگان بلندترمیشود. .. 
درکناردرهای تاریک خانه ها  ، مادران 
چارقد  به سر پسران عزیزکرده شان 
دهند.  می  هل  تظاهرات  سوی  رابه 
بکن  است  هرچه الزم  برو شهید شو. 
، بمیر. صدای غیبی می گوید می بینی 
استبدادی  هیچ  دارند؟  چقدردوستم  
پیشروی  دربرابر  تواند  نمی  دردنیا 
این عشق آرام مقاومت کند.  جبرئیل 
عشق این  دهد   می  جواب  گریان 

 نیست . نفرت است ... امام می گوید 
آن ها دوستم دارندزیرا من آب هستم
آنها  فساد...  واو  آورم  می  برکت  من 
مرابه خاطر این عادتم که ساعت هارا 
می شکنم دوست دارند... بعدازانقالب 
ماند. ماهمه  نمی  باقی  ، دیگر ساعتی 
کرد. خواهیم  خرد  را  ها  ساعت 
حذف  المعارف  دایره  از  ساعت  وواژه 
کسی  دیگر   ، بعدازانقالب  خواهدشد. 

زادروز را جشن نخواهدگرفت .
زیرا  شود.  می  ساکت  امام  اکنون   ...
پائین لحظه مرگ فرارسیده است  آن 
 .. یابند  به سالح ها دست می  . مردم 
آن ها اژدهای غول آسای توده های به 
به ردیف گاردها می رسد   ، پا خاسته 
وصدای  فشارد  رامی  گلوهایشان   .
مرگبار سالح هایشان را می برد.. امام 

آهی سخت می کشد :» تمام شد«
... ناگهان ازدرون قصر خاموش صدائی 
که  خیزد..صدائی  برمی  سهمگین 
آغاز  گوشخراش  ای  ضجه  با  نخست 
زوزه  ژرفای   به  کم  وکم  شود  می 
میرسد.  صدائی چون هو کشیدن جغد  

توأم با خشمی چنان مهیب که غرش

 آن همه زوایای شهررا پر می کند. بعد 
تخم  پوست  چون  قصر  طالئی  گنبد 
سیاهی  آن  وازمیان  ترکد  می  مرغ 
شبحی اسطوره ای برق می زند. بالهای 
ستبرو شبق گون دارد. موهایش چون 
آبشاری سیاه ، طولش به اندازه ریش 

امام است .
تشریفاتی  بالکن  روی  اورابر  جبرئیل 
قصر می گذارد واو با حرکت دستهای 
را  مردم  بزذرگ  شادی  اش  گشاده 
می  خوب  جبرئیل  گوید.  می  پاسخ 
ای  نمایتده  امام که مثل همیشه  داند 
به جنگ می فرستد اورا نیز به همان 
جسدهایشان  که  مردمی  سادگی 
دربرابر  دروازه قصر تپه ای ساخته بود 
قربانی می کند. می داند که دراجرای 
هدف آن روحانی سربازی بیش نیست 
من   . ضعیفم  من   ، گوید  می  باخود   .

حریف او نمی شوم .
... بله  ال الت - ملکه ، شب ازپا درمی 
 . کند  می  سقوط  زمین  به  وباسر  آید 
جمجمه اش خرد می شودو جسد بی 

سرش برجای می ماند.
جبرئیل که باهراس چشم ازاو بر نمی 
هیبت  به  که  بیند  می  را  امام  دارد 
قصر  جلوی  ودرحیاط  درآمده  هیوال  

دراز کشیده ، دهانش رابه حال خمیازه 
کناردروازه باز کرده ومردم را که ازآن 

می گذرند می بلعد.
پایتختش  در  ساعتها  همه  اکنون 
بی  زنگ  های  وضربه  زنند  می  زنگ 
وقفه ، فراسوی دوازده ، فراسوی 24 ، 
فراسوی یک هزارویک  ادامه می یابد 
کند. ساعتی  رااعالم می  زمان  وپایان 
ساعت   . است  بیرون  مقیاس  از  که 
بازگشت تبعیدی ، ساعت پیروزی آب 
برشراب ، ساعت آغاز بی زمانی امام .«

ارائه  فرضی  عامل  دومین  دربارۀ  اما 
شده )شرایط سیاسی روز ایران( کافی 
است درخصوص آنچه درجریان جنگ 

ایران وعراق گذشت مروری شود.
می دانیم که به سال 1981 »جنگ عراق 
 ، ونیروهای عراقی  ایران « آغازشد.   ،
وبه  شکستند  رادرهم  ایران  مرزهای 
زمانی کوتاه بخش بزرگی از خوزستان 
دانیم  می  نیز   . کردند  رااشغال  ایران 
خمینی  رژیم  گسترده  کشتارهای  که 
ایران  ارتش  داران  ودرجه  افسران  از 
توزانه  راکینه  آن  باید  سره  یک  که   ،
خواند ، این نیروی ارزنده را وبه ویژه 
فتور وسستی  به  را سخت  آن  روحیه 
سودجستن  با  حسین  صدام  کشاند. 
تحقق  برای  را  نوقع  ضعف  همین  از 
ایران«  »عربستان  تصرف  خام  طمع 
از  صدام  حساب  اما  شمرد.  مغتنم 
بود وهمان  نادرست   ، ما   بخت خوش 
ارتش باقیمانده باروحیه وطن خواهانه 
از  پس  ایران  ملت  ونیز  افرادش 
جانفشانی ها ی فراوان شاخ آن غول 
ناگزیر  به  وصدام  راشکست  متجاوز 
خاک  غرامت  تأدیه  صلح  پیشنهاد  با 

ایران را ترک گفت .
خمینی  انتقامجوئی  نوبت  پس  ازآن 
باردقاطع  که  بود  فرارسید.ه 
پیشنهادصلح ، ارتش ایران رابه داخل 
وسودای  راند  پیش  به  عراق  مرزهای 
تصرف  عراق را ، این بار باآغاز جنگ 
حاصل  درسرپروراند.  وعراق«  »ایران 
که  که  بود  این  نیز  جوئی  ماجرا  این 
خارجی  زورمندان  باپشتیبانی  عراق 
وروسیه  فرانسه  نخست  ودردرجه 
تهاجم  دربرابر  باایستادگی   ، شوروی 
ضربه  وواردآوردن  ایران  نیروهای 
وحشتناک  وکشتارهای  هولناک  های 
و  درآورد  زانو  رابه  ایران   ، رزمندگان 
یکدندگی  و  باسرسختی   نیز  خمینی 
وبدون  بار  خفت  صلحی  به  هایش 

دربافت هیچ گونه خسارت تن درداد.
حادثه  ضرورت   ، زمان  همین  به 
انقالبی  نمائی«   و»قدرت  آفرینی 
یکی  که  کرد  جلوه  دگرباره  خمینی  
به  حمله  گروه  بسیج  ازدستاویزها 
بود  حج  هنگام  به  درمکه  خدا  خانه 
آن  وبدنبال  انجامید  ناکامی  به  که 
بود  رشدی  سلمان  قتل  فتوای  همین 
وتوجه  برانگیزاند  را  غرب  جامعه  که 
تجاوز  به سوی چنین  را  افکارعمومی 

طلبی و قدرت نمائی جلب کرد.
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در آرامش و رفاه به سر برند. لذا خیلی 
گجستک  خمینی  کودتای  از  قبل 
چنین  برقراری  برای   57 سال  در 
عوامفریبان  دام  در  در جهان  اسالمی 
، شیادان و دین فروشان اسالم افتاد. 
از  ابتدای کودتای خمینی جزئی  و در 

ساختار رژیم آخوند ها بود.
سوال در این است.  چرا آقای حسین 
که  مسائلی  گرفت  تصمیم  بروجردی 
بیان  را  و مهم هستند  بسیار هولناک 
کند ؟  ایشان می گوید  متوجه شدم 
پیش  در  که  راهی  و  ام  خورده  گول 
گرفته ایم به سود آن مردم بی بضاعت 
اند  گرفته  قرار  ستم  و  ظلم  مورد  که 
نیست. تصور کردم با تعریف اقداماتی 
توانم  می  ایم  کرده  گذشته  در  که 
کسانی   ذهن  شدن  روشن  به  کمکی 
بکنم که  هنوز  به آن افکار  معتقدند  
و   همان کار ها  را   می  کنند.  می 
سیاهی  بر  ناچیز  چند  هر  نوری  توانم 
اسالمی  انقالب  های  پرده  پشت  های 

بیندازم.
نجف  در  شهاب  کیست:   شهاب 
درس طلبگی خوانده بود و نام واقعی 
رانده  از  و  است  نجفی  عبدالوهاب  او 
آمدن  از  بعد  است.  عراق  شدگان 
های  گروه  به  شدن  جذب  و  ایران  به 
عراق  و  لبنان  به  طریقی  به  اسالمی 
رفت. در عراق با خمینی که در تبعید 
بسر می برد رفت و آمد پیدا کرد و از 
با  شد.  خمینی  قرص  پا  و  پر  مریدان 
خمینی به ایران آمد و گروه توحیدی 
زمان  آن  از  و  داد  تشکیل  را  شهاب 

اسم او را شهاب گذاشتند.
سال  در  گوید  می  برجردی  حسین   
1349 خمینی در رابطه با آخوند های 
درباری و کسانی که به اسالم ضربه می 
جوان  این  که   بود  داده  فتوائی  زنند 
های معتقد کجا هستند که بتوانند از 
اسالم دفاع کنند.  این وظیفه مومنین 
است که از کیان اسالم دفاع کنند. بعد 
از این فتوا  با سید رضا صمیمی خواه 
مخصوص  نیروی  اخراجی  دوم  استوار 

آشنا شدم.

نیرو  ؟  چه  یعنی  مخصوص  نیروی   
در  فشرده  و  دوره مخصوص  که  هائی 
و گریال و ضد  زمینه عملیات چریکی 
شهاب  و  من  بعداً  بینند.  می  گریال 
با  رضا  سید  اخراجی  دوم  استوار  و 
شخص دیگری که رابط شهاب بود در 
با هم  تهران   پستوی یک خیاطی در 

معرفی شدیم.
روزی به شوخی به شهاب گفتم برویم 
بانک بزنیم. شهاب آن را جدی گرفت 
بروجردی  بانک. حسین  کدام  گفت  و 
گفت باید ببینیم کدام بانک می تواند 
ملی 25  بانک  باشد.  داشته  زیاد  پول 
محلش  که  کردیم  انتخاب  را  شهریور 
هم بد نبود و از نظر پارکینگ و غیره 
در  بانک  مشکل  فقط  بود.  مرتب  هم 
همه  بود.  گردان  که  بود  بانک  ورودی 
پول  همه  تو  رفتیم  بودیم  مسلح  ما 
از  و  ریخته  کیسه  توی  گرفتیم  را  ها 
ها  پول  که  بعداً  آمدیم.  بیرون  بانک 
هزار   670 و  میلیون   19 شمردیم  را 
تومان بود. بانک دیگر که توسط گروه 
گرفت  قرار  مسلحانه  سرقت  مورد  ما 
بانک تجارت یا بانک بازرگانی واقع در 
خیابان حافظ نرسیده به چهار راه شاه 
نبش ضلع جنوبی سفارت شوروی بود.

تهیه مواد آتش زا
زا  آتش  مواد  که  بودیم  آن  پی  در  ما 
ناصر  خیابان  تهران   در  کنیم.  تهیه 
یک  نور  مسجد  کوچه  در  خسرو 

کلیمی بود بنام موسی بهنام. 
ولی  فروش  دارو  ؟  بود  کاره  چه   *
با  فروخت.   می  هم  شیمیائی  مواد 
مواد  مورد  در  کلیمی  بهنام  موسی 
یک  گفت   کردیم  صحبت  زا  آتش 
مقدار  زیرا  کنم  تهیه  توانم  می  مقدار 
شود  نمی  و  است  ممنوع  بیشترش 
معرفی  را  فردی  فروخت.  مجوز  بدون 
تور  لوان  گاراژ  بغل  ابطحی  بنام  کرد 
در همان خیابان  ناصر خسرو. موسی 
ابطحی  با هم رفتیم پیش  کلیمی آمد 
و صحبت کرد. ابطحی موادی را به ما 
داد که البته  مقدار و زمان احتراق را 
موسی کلیمی به ما توضیح داد و خود 

ابطحی هم ما را راهنمائی می کرد.
 برای چه کاری ؟ برای آتش زدن. مواد 
مواد  و  داد  ما  به  موسی  را  رنگ  زرد 
سفیدی بود که فقط ابطحی داشت. با 
،  زمان  زیاد کردن  مواد سفید  و  کم 
می  تغیر  زا  آتش  مواد  گرفتن   آتش 
می  کم  را  سفید  مواد  اگر  مثاًل  کرد. 
ریختی بیشتر طول می کشید که آتش 

بگیرد و اگر بیشتر می ریختی سریعتر 
کردند  می  توصیه  گرفت.  می  آتش 
ریخته شود.  موکت  یا  پارچه  روی  که 
و  آهن  روی  و  ماشین  الستیک  روی 
یا آسفالت و چوب عمل کردش خوب 
گر تر  زود  مصنوعی  مواد  روی  نبود 

 ) آتش ( می گرفت.
زا  آتش  مواد  این  از  مقدار  چه   
نه  خریدیم  می  تناسب  به  خریدید؟ 

یک جا.
می  کم  ؟  کردید  کجا جا سازی می   
بسته  در  های  شیشه  در  و  گرفتیم 
چسب  و  پنبه  چوب  با  گذاشتیم  می 
هم  مقدار  یک  بستیم.  می  محکم 
جیوه  با  همراه  که  گرفتیم  می  موادی 
حالت انفجاری  پیدا می کند در کاغذ  
آلومینیم و پالستیک  می پیچیدیم که 
زیاد  تخریب  و  ترکید  می  ترقه  مانند 
کرد.  می  تولید  صدا  بیشتر  کرد  نمی 
آن ها را در باغ های جاده قدیم کرج 
رنگ  سفید  دود  کردیم  می  آزمایش 
جا  آن  همیشه  البته  داشت.  غلیظی 
آباد جا های   نمی رفتیم سمت مسگر 
مختلف  هم می رفتیم. این  مواد تا  با 
هم  مخلوط  نمی شد آتش نمی گرفت. 
می  داشت  یاد  را  زمان  و  مقدار  بعد 
کردیم.. درست کردن کوکتل مولوتف 
یاد  ما  به  کلیمی  موسی  همان  هم  را 

داده بود. 
به  را  مواد   این  کلیمی  چرا   موسی 
شما می داد ؟  برای پول  در  آوردن  
را  راستش  ؟  کرد  می  را  ها  کار  این 
بخواهید  نمی دانم. ولی  بعداً به دلیل 
اسالمی  جمهوری  ها  همکاری  همین 
به او امتیاز های خوبی داد. ) توضیح: 
اسناد معتبر دولت  اعتبار  به  بنا  چون 
جمهوری  آمدن  کار  روی  در  اسرائیل 
هم  هنوز  و  دارد  زیادی  نقش  اسالمی 
تالش  در  اسالمی  جمهوری  حفظ   در 
بازی است.  است و آن چه می گویند 
این فرض وجود دارد که موسی بهنام 
دولت  گزاران  کار  از  ابطحی  و  کلیمی 
ًهم  بعدا  که  بودند  ایران  در  اسرائیل 
امتیاز های خوبی هم گرفته اند. پایان 

       محمدمجزا                                                                           پشت پرده های انقالب - قسمت دوم

سرقت مسلحانه از بانک  ها
   و  تهیه مواد آتش زا

اعترافات حسین بروجردی
بروجردی   آقای  حسین  اعترافات  در 
باالی  با مقامات  بنام شهاب که  فردی 
وجود  است  تماس  در  ها  آخوند  گروه 
حسین  ابتدا  است  الزم  که  دارد 
از  و  بشناسیم  را  شهاب  و  بروجردی 

انگیزه آنها مطلع شویم.
کیست:   بروجردی  حسین 
حسین بروجردی مسلمان زاده ای بود 
که به او تلقین شده بود در اسالم جائی 
و  ندارد  بی عدالتی وجود  و  زور  برای 
امیدوار بود در سایه دین اسالم مردم 

رمزی کالرک با یزدی
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توضیح  (
چند نفر هم ا ز خوزستان آمده بودند 
و این چیز ها را یاد گرفتند. فکر می 
های  تیم  یعنی  نبودیم  تنها  ما  کنم 
دیگر هم بودند که عین همین کار ها 
را می کردند. ما کارمان اکثراً با جنوب 
و  شیراز  و  اصفهان  یعنی  بود  ایران 
ما  آمد  خمینی  که  بعداً  خوزستان. 
ها  گزارش  ما  رفاه.   مدرسه  به  رفتیم 
را به شهاب و شهاب به دفتر خمینی 
سپاه  به  فرستادند  مرا  بعد  داد.  می 
اکثر  شدم  متوجه  جا  آن  پاسداران.  
کار ها مآموریت های ویژه است. اوایل 
و  تر  فشرده  ما  های  کار   1357 سال 

تخریبی تر شد.
از  نفر  یادم آمد. چند  به  یک موضوع 
استفاده  گرفتن  یاد  برای  آمدند  بابل 
زا  آتش  مواد  تهیه  و  زا  آتش  مواد  از 
بازار  زدن  آتش  برای  مواد  آن  از  که 
طرز  چنین  هم  کردند.  استفاده  بابل 
کار  به  و  انفجاری  راهی  سه  ساختن 
بردن آن را هم به افراد یاد می دادیم.

می  استفاده  راهی  سه  از  چگونه   
می  را  آب  چدنی  راهی  سه  ؟  کردید 
می  پوش  در  را  طرفش  دو  گرفتیم 
سوراخ  را  سومش  طرف  و  گذاشتیم 
می کردیم و بعد توی آن مواد انفجاری  
می ریختیم  و  فیتیله می گذاشتیم  و 
آن   وقتی  کردیم.   می  روشن   را   آن 
مثل  شد.  می  منفجر  انداختیم  می  را 

نارنجک دستی است.
 آتش زدن کاباره باکارا

یکی از کار های ما شناسائی و عکس 
گرفتن از افراد بود. بعد کارمان رسید 
فجور  و  های فسق  به شناسائی محل 
که  محلی  یک  ها.  آن  بردن  بین  از  و 
از بین بردیم کاباره باکارا بود. روبروی 
برای  خدمتکار   که  برلیان  سینما 
باید  گفت  برد. شهاب  می  ثروتمندان 
تصمیم  لذا  بدهیم.  را  جا  این  ترتیب 
است  تعطیل  کاباره  وقتی  گرفتیم  
متوجه  بدهیم.   را  جا  آن  ترتیب 
سینما  بگیرد  آتش  کاباره  اگر  شدیم 
آتالنتیک هم ممکن است آتش بگیرد. 
کاباره است.  بهترین محل همین  پس 
لذا ساعت 3 و یا 3  نیم  شب که می 
ببندند من و سید  را  کاباره  خواستند 
که  را  هائی  شیشه  و  تو  رفتیم  رضا 
آماده کرده بودیم دو طرف پله ها که 
موکت شده بود و دیوار هم که  موکت 
بود ریختیم و بیرون آمدیم.  رو بروی 
سینما یک کوچه است که شهاب آنجا 
به قدم  او شروع کردیم  با  بود  منتظر 
بر  و  آمپایر  سینما  طرف  رفتیم  زدن 
گشتیم دیدیم هنوز خبری نیست. در 
را بستند. پیاده رفتیم بطرف فروشگاه 
کوروش تا آن جا که رسیدیم من نگاه 

می  بلند  کاباره  از  دود  دیدم  کردم 
که  بود  صبح   5 ساعت  حدود  شود. 
کاباره آتش گرفت و آتش سرایت کرد 
و همه  آتالنتیک  دوم سینما  به طبقه 
چیز  پائین  ریخت.  آتش  نشانی آمد  
بود   گرفته   قدرت   آتش   ولی  چون 
کسی نمی توانست کاری بکند. جریان 
باکارا  کاباره  و  سینما  سوزی  آتش 
را  علت  و  شد  منعکس  مطبوعات  در 

اتصال سیم برق اعالم کردند.
کاخ   های   قالی   ماجرای  
قالی  تخته   360 حدود  گلستان:  
نفیس از کاخ گلستان خارج می شود 
و توسط  آخوند  سید  محمد  بهشتی 
از ایران  به  فرش فروشی در هامبورگ  
فرستاده  می شود. در هامبورگ  یکی 
از کوچکترین فرش ها را  به 300 هزار 
آلمانی  خریدار  فروشند.  می  مارک 
متوجه  کند  بیمه  را  فرش  خواهد  می 
می شود  این  فرش بطور غیر قانونی 
توسط  سفارت جمهوری  اسالمی وارد 
گمرگ   ترخیص  ورقه   و   شده  آلمان 
دارد  اوضاع  بینند  می  وقتی  ندارد. 
پوش  سر  بالفاصله  کند  می  پیدا  بیخ 
می گذارند و معلوم نمی شود این 360 
نوشتی  سر  چه  به  نفیس  فرش  تخته 
شمشیر  دیگر   مورد  شود.  می  دچار 

مرصع کریم خان زند بود. بطور کلی 
کاخ  از  را  گلستان  کاخ  نفیس  اشیاء 

گلستان بیرون آورده بودند.

وزیر دادگستری امریکا در صف نماز  
خمینی

خمینی  آخوندی  کودتای  اوائل  در 
امریکائی  سرهنگ  یک    57 سال  در 
خمینی  دفتر  در  ربهن  دیوید  بنام 
سرهنگ  این  بود.  رفاه  مدرسه  در 
و  بوده  ویتنام هم  امریکائی در جنگ 
در مدرسه رفاه موقع محاکمه بسیاری 
از سران رژیم حضور داشته و محاکمه 
امیران ارتش را تماشا می کرد. همان 
من  خمینی  آخوندی  کودتای  اوائل 
شهاب  از   ) بروجردی  حسین  یعنی   (
پرسیدم این خارجیه کیه که این قدر 
شهاب  ؟  زند  می  حرف  فارسی  خوب 
نوفل  همان  از  سرهنگ  این  گفت 
در  یزدی  ابراهیم  و  با خمینی  لوشاتو 
تماس بوده ،  شهاب اضافه می کند در 
نزدیکی نوفل لوشاتو یک ویال بوده که 
عده ای امریکائی در آنجا زندگی می 
کالرک  رمزی  ها  آن  از  یکی  کردند. 
کارتر  جیمی  دولت  دادگستری  وزیر 
می  صحبت  خمینی  با  مرتبًا  که  بود 
اشراقی   با  دادن  دست  هنگام  و  کرد 
موقع  آن  است.  موجود  او  از  عکسی 
عنوان  به  لوشاتو   نافل  در  خمینی 
که   خواند   می  جماعت   نماز  نمایش 
نماز واقعی نبود. چون از مراسم   نماز  
می  فیلمبرداری   خمینی   نمایشی 
کردند  و  گاهی  فیلمبرداری   طوالنی 

می شد خمینی خوابش می برد. در 

کتاب پشت پرده های انقالب اسالمی 
عکسی موجود است که رمزی کالرک 
پشت سر خمینی در صف نماز نشسته 

و در حال نماز است.
از  خارج  مورد   چند  توضیح: 
بروجردی  حسین  آقای   اعترافات 
بیان می شود: در  برای آگاهی بیشتر 
که  است  المثلی  ضرب  پارسی  زبان 
گهی  و  پشت  به  زین  گهی  گوید.  می 
پشت به زین ، در مورد جرثومه رمزی 
که  امریکا  دادگستری  وزیر  کالرک 
یک  آخوند  خمینی  ابلیس  سر  پشت 
القبا در صف نماز می نشیند صدق می 
کند. به همین دلیل است که می گویند 
سیاست کثیف است که آدم ها را با هر 
درجه علمی و یا مقامی که دارد به چه  
میدارد.   وا  بار  و خفت  کار های پست 
مورد دیگر خانم مادلین البرایت وزیر 
بخاطر  امریکا  پیشین  خارجه  امور 
امرداد   28 واقعه  در  امریکا  دخالت 
پیش  سال   60 به  مربوط  که   1332
خواسته  پوزش  ایران  ملت  از  است  
البرایت توسعه  است. به خانم مادلین 
می شود بمناسبت جنایتی که جیمی 
بسوزد   روانش  زنده  زنده  که  کارتر 
رمزی  آقای  مانند  دولتش  هیئت  و 
کالرک بخاطر هالوکاستی که در ایران 
را  بشریت  وجدان  که  کردند  ایجاد 
متآثر کرده و هنوز شکنجه و قتل عام 
و   اعدام ها ی جوانان و غارت ایران 
پوزش  ایران  ملت  از  چرا  دارد  ادامه 
نمی خواهند و دست از این همه حقه  
رژیم  حمایت  و  عوامفریبی  و  بازی   
پرور  تروریست  و  ددمنش  و  اشغالگر 
خواب  و  امنیت  که  اسالمی  جمهوری 
راحت را از جامعه بشریت برداشته  بر 
نمی دارند. آقای رمزی کالرک بمعنای 
بود کودتای آخوندی  واقعی در تالش 
خمینی به ثمر برسد. روزی که محمد 
رضا شاه   پهلوی برای همیشه  ایران را 
ترک کردند.  رمزی کالرک در خیابان 
های تهران همراه با کودتا چیان جشن 
گرفت. رمزی کالرک وزیر دادگستری 
پیشین امریکا در جلسه کنفرانس بین 
سخنرانی  اسالمی   جمهوری  المللی 
آخوندی  کودتای  پیروزی  و  کرد 
مآخذ  خواند.  قرآن  معجز  را  خمینی 
کتاب انقالب 57 در آیئنه مطبوعات. 
وجود  استعمارگران  باشگاه  در  اصلی 
دارد که بدین شرح است.. اول دولت  
کنند  می  علیل  و  ضعیف  را  کشوری 
غارت  و  منابع  و  ثروت  بجان  بعد  و 
نمونه  بهترین  پردازند.  می  کشور  آن 
پیشرفته   ، مترقی  ایران  سرنوشت 
شاه  رضا  محمد  نظام  در  سکوالر  و 

پهلوی است. 
به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان 

باقی است.
 این بحث ادامه دارد.

رمزی کالرک با اشراقی

آقای رمزی کالرک بمعنای واقعی در تالش بود کودتای 
آخوندی خمینی به ثمر برسد. روزی که محمد رضا شاه   
پهلوی برای همیشه  ایران را ترک کرد  رمزی کالرک در 
خیابان های تهران همراه با کودتا چیان جشن گرفت.
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رئیس جمهور ایران در دیدار با رئیس 

فوتبال  جهانی  فردا:فدراسیون  رادیو 
گفت فوتبال می تواند روابط و فرهنگ 
ملت ها را به هم نزدیک تر کند. حسن 
امیدواری  ابراز  دیدار  این  در  روحانی 
کشورهای  فوتبال  به  بتواند  فیفا  کرد 
در حال توسعه از جمله ایران و سایر 
کشورهای منطقه کمک بیشتری کند.

فوتبال،  ملی  تیم های  آکادمی  بازدید 
سرپرست  سجادی  نصراهلل  با  دیدار 
افتتاح  همچنین  ورزش،  وزارت 
از  فوتبال  و  علم  بین المللی  همایش 
دیگر برنامه های سپ بال تر در سفر به 
تهران است اما مالقات با رئیس جمهور 

جام جهانی 2013 فوتبال در رده سنی 
پایان  به  ایران  برای  سال  هفده  زیر 

رسید. نوجوانان ایران که به مرحله 

در  او  حضور  از  بخش  مهم ترین  ایران، 
فیفا،  در سایت  نیز  که خود  است  ایران 
عالقمندی اش را برای این دیدار بروز داده بود.
شیخ  و  بال تر  حضور  روحانی،  آقای 
کنفدراسیون  بحرینی  رئیس  سلمان 
برای  مغتنم  فرصتی  را  آسیا  فوتبال 
کشورهای  در  ویژه  به  فوتبال  رشد 
ایران را  در حال توسعه عنوان کرد و 
بزرگ  استعدادهای  صاحب  کشوری 
از  قدردانی  ضمن  او  خواند.  ورزشی 
حمایت  بال تر و شیخ سلمان از میزبانی 
ایران برای جام ملت های آسیا در سال 
2019، اظهار داشت ایران آمادگی دارد

یک چهارم نهایی صعود کرده بودند، با 
قبول شکست 4-1 مقابل تیم قدرتمند 

نیجریه از دور مسابقات حذف شدند.

تا برخی از مسابقات فوتبال در سطح 
جام ملت های آسیا، همچنین فوتسال 
جام  سطح  در  را  ساحلی  فوتبال  و 

جهانی میزبانی کند.
رئیس جمهور ایران ابراز امیدواری کرد 
که دروازه فوتبال تنها هدفی برای گل 
به  دستیابی  دروازه   بلکه  نباشد،  زدن 
صلح و دوستی برای همه ملت ها باشد. 
روحانی با یادآوری صعود ایران به جام 

جهانی فوتبال گفت: »شادی مردم از 
با  جمهوری  ریاست  انتخابات  نتایج 
جام  به  ایران  فوتبال  ملی  تیم  صعود 

جهانی مضاعف و دو برابر شد.«

رقابت  از  روز  آخرین  یورونیوز:در 
های جودوی جایزه بزرگ چین که در 
کینگدائو برگزار شد، جی ژانگ مدال 
طالی وزن منهای 78 کیلوگرم زنان را 

به گردن آویخت.
جودوکار چینی که پیش تر مدال برنز 
کسب  را   2011 سال  در  رقابتها  این 
 78 منهای  وزن  فینال  در  بود  کرده 
کیلوگرم به مصاف آناستازیا دمیمتریوا 
رفت و با اجرای یک فن کوئوشی گاری 
و  یابد  ایپون دست  امتیاز  به  توانست 
با همین امتیاز برنده مبارزه شد. مدال 
از  ژین  لی  به  هم  وزن  این  برنز  های 

چین و سو چو وانگ از تایوان رسید.
در وزن به اضافه صد کیلوگرم مردان 
هم مدال طال به لی ژانگ تعلق گرفت. 
با  وزن  این  فینال  در  چینی  جودوکار 
همان  در  و  شد  روبرو  سانتوز  گابریل 
ابتدای مبارزه با اجرای یک فن ساسائه 

به یک وازاری رسید و سپس یک 

اندازه  مورد  در  نظر  تبادل  و  بحث 
در  کننده  شرکت  های  قایق  مدل  و 
رقابت های جام آمریکا همچنان ادامه 
است  گفته  اوراکل  تیم  مدیرکل  دارد. 
یعنی  اصلی خود  رقیب  مدیران  با  که 
حال  در  هیملتون  استرالیایی  باشگاه 
پیش  کوتس،  راسل  هستند.  مذاکره 
خواهان  که  بود  کرده  اعالم  نیز  تر، 
سی  در  تر  کوچک  های  قایق  حضور 
است.  رقابتها  این  از  دوره  پنجمین  و 
دلیل اصلی این پیشنهاد صرفه جویی 
مسابقه  های  چالش  افزایش  و  مالی 
مهم  آمریکا  جام  است.  شده  اعالم 
قایق های  معتبرترین مسابقه  و  ترین 

بادبانی جهان است.

تا حریف  کرد  نیز کسب  ایپون  امتیاز 
برزیلی خود را از پیش رو بردارد.

به جیان  این وزن هم  برنز  مدال های 
از کره  از چین و جی وون جونگ  لیو 

جنوبی رسید.
میزبان  چین  مسابقات  این  پایان  در 
با کسب چهار مدال طال، چهار نقره و 
ها  رقابت  این  اول  مقام  به  برنز  چهار 
و  شد  دوم  مقام  حائز  روسیه  رسید. 

آلمان هم در جایگاه سوم قرار گرفت

ورزش ما وجـهان

دیدار روحانی وسپ بالتر رئیس فدراسیون جهانی فوتبال

چینی ها فاتح رقابت های جودوی کینگدائوتیم فوتبال نوجوانان ایران حذف شد

تغییر قایقهای جام آمریکا
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ورزش ما وجـهان

بار  نخستین  برای  کوستا  گو  دیه   *
او که  اسپانیا دعوت شد.  ملی  تیم  به 
در  گذشته  ماه  است،  االصل  برزیلی 
نامه ای اعالم کرده بود که مایل است 

برای اسپانیا بازی کند.
ویسنته دل بوسکه، سرمربی تیم ملی 
مهاجم  این  از  که  کرد  اعالم  اسپانیا، 
دیدار  در  مادرید  آتلتیکو  باشگاه 
دوستانه ای برابر گینه استفاده خواهد 

کرد.
دیدار فصل  دوازده  در  کوستا  گو  دیه 
اخیر، 13 گل به ثمر رسانده و در حال 
رونالدو،  کریستیانو  کنار  در  حاضر 

بهترین گلزن الیگا است.
* میکائیل راسموسن دوچرخه سواری 
دانمارکی است که در رقابت های تور 
که  هنگامی  و   2007 سال  فرانس 
ها  رقابت  این  کلی  جدول  صدرنشین 
بود از سوی تیم روبوبانک اخراج شد 
این  وقت  مسئوالن  گفته  به  که  چرا 

تیم، وی مرتکب دوپینگ شده بود.
کتابی  انتشار  با  اخیرا  راسموسن 
تعدادی از دوچرخه سواران و مدیران 
به دست داشتن در فعالیت  را  تیم ها 
کرده  متهم  دوپینگ  با  مرتبط  های 
وگفته است از انجام دوپینک پشیمان 

نیست .
* سپ بالتر، رئیس فیفا اعالم کرد که 
در   2022 جهانی  جام  برگزاری  امکان 
این  ژانویه منتفی است و چنانچه  ماه 
دیگری  زمان  به  تابستان  از  ها  رقابت 
دسامبر  یا  نوامبر  ماه  شود،  موکول 
فوتبال  جهانی  جام  برگزاری  زمان 
خواهد بود.آقای بالتر همچنین اعالم کرد 
جهانی  جام  مشترک  میزبانی  گزینه  که 
2022 با سایر کشورهای خاورمیانه از جمله 
مطرح  نیز  عربی  متحده  امارات  و  ایران 
نیست وی با اعالم این مطلب که در سفر 
در  از وی  متحده  امارات عربی  و  ایران  به 
میزبانی مشترک جام جهانی  امکان  مورد 
این سواالت  به  وی  که  افزود  سوال شده، 

پاسخی نداده است.

گفت:  ایران  فوتبال  ملی  تیم  سرمربی 
اقامت  برزیل  تیم ملی در شهر سائوپائولو 
باشگاه  تمرینی  کمپ  در  و  کرد  خواهد 
»کارلوس  زد.  خواهیم  اردو  »کورانتیاس« 
با سایت رسمی  گو  و  در گفت  کی روش« 
مطلب  این  بیان  ضمن  فوتبال  فدراسیون 
پس  من  دیدار  دومین  این  کرد:  تصریح 
از  ایران  فوتبال  ملی  تیم  سرمربیگری  از 
برزیل بود و پس از بررسی های انجام شده 
فوتبال  رایزنی های مختلف، فدراسیون  و 
ایران دو کمپ را برای استقرار و تمرینات 

ملی پوشان در نظر گرفت.
وی افزود: انتخاب اول ما شهر سائوپائولو و 
هتل Ceaser Park sp26و کمپ تمرینی 
 Joaquin Grava-CS Coriuthians
هتل  و  گویانا  شهر  ما  دوم  انتخاب  و 
کمپ  و   Mercure Goiania G03
 Estadio Halle Pinheiro تمرینی 

است. 
کمپ  های  مزیت  خصوص  در  روش  کی 
تمرین باشگاه کورانتیاس گفت: این کمپ 
یکی از بهترین کمپ های موجود در برزیل 
است که دارای چندین زمین تمرینی است. 
آمادگی  های  آزمون  انواع  اینکه  ضمن 
امکانات  و  مختلف  آزمایشات  جسمانی، 
است. موجود  کمپ  این  در  نیز  پزشکی 
به گفته وی، عالوه بر این، کمپ کورانتیاس 
سرپوشیده  های  سالن  و  رفاهی  امکانات 
از  تعدادی  اساس  همین  بر  و  دارد  نیز 
به  شدند  موفق  که  دنیا  های  تیم  برترین 
جام جهانی صعود کنند، به دنبال به دست 
خود  برای  تمرینی  مجموعه  این  آوردن 

هستند. 

اتفاقی  همانند  است،  گرفته  صورت  ایران 
تیم  در  ملی  های  تیم  که سایر سرمربیان 

های مختلف دنیا انجام می دهند.
و  گزینه  داد:  ادامه  روش  کی  کارلوس 
ملی  تیم  استقرار  برای  ما  دوم  پیشنهاد 
در  شهر  این  است.  گویانا  شهر  فوتبال 
شهر  که  شده  واقع  برزیل  مرکزی  منطقه 
گرفته  نظر  در  هتل  است.  کوچکی  نسبتا 
شده در این شهر »مرکیور گویانا« است و 
پینهریو«  هاله  »استا  کمپ  تمرینی،  محل 
است. این کمپ همان کمپی است که تیم 
ملی فوتبال برزیل در طول سال از امکانات 

بسیار خوب آن استفاده می کند.
زمانی  چه  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
این مساله قطعی می شود نیز تصریح کرد: 
ما به زودی سفر دیگری در پیش رو داریم 
کمپ  این  نهایی  آن سفر، جزییات  در  که 

نهایی می شود. 
همچنین در گردهمایی فیفا و قرعه کشی 
این  در  کرد.  خواهیم  شرکت  جهانی  جام 
سفر بار دیگر از استادیوم ها و هتل هایی 
که بازی های تیم ملی فوتبال در آن انجام 

خواهد شد، دیدن خواهیم کرد. 
پایان  در  ایران  فوتبال  ملی  تیم  سرمربی 
کادر  و  فوتبال  فدراسیون  که  کاری  گفت: 
فنی تیم ملی پس از صعود به جام جهانی 
در طول فرآیند انتخاب کمپ تیم ملی در 
بوده  موقع  به  بسیار  داده،  انجام  برزیل 
است، ما در زمان مناسب تصمیم درستی 
گرفتیم و این امر به تیم ملی کمک بسیار 
با سایر تیم ها در  می کند که در مقایسه 

شرایط بهتری قرار گیرد.
تاریخ  مخابره پیام:یکشنبه 19 آبان 1392

اخبارکوتاه ورزشی

28 رشته المپیکی و 8 رشته غیر المپیکی در هفدهمین دوره بازی های آسیایی 

تیم ملی فوتبال در شهر سائوپائولو برزیل اقامت میکند

 4 لغایت  سپتامبر   19 روزهای  طی  آسیایی  بازیهای  دوره  هفدمین 
کره  اینچئون  شهر  در  روز   16 مدت  )شهریور-مهر(به   2014 اکتبر 

جنوبی برگزار می شود.
بنا بر پیش بینی مسئوالن برگزاری رقابتها حدود 13 هزار ورزشکار و 
مقامات رسمی و حدود 7 هزار پرسنل پخش خبر از 45 کشور عضو 

شورای المپیک آسیا و قاره های دیگر در این رقابتها حضور دارند.
در این بازیها ورزشکاران 28 رشته المپیکی و 8 رشته غیر المپیکی 

یعنی در مجموع 36 رشته ورزشی به مصاف هم می روند.
بسکتبال،  بدمینتون،  دوومیدانی،  کمان،  تیرو  آبی،  های  ورزش 
شمشیربازی،  سوارکاری،  سواری،  دوچرخه  کایاک،  و  کانو  بوکس، 
فوتبال، گلف، ژیمناستیک، هندبال، هاکی، جودو، پنجگانه مدرن، روئینگ، 
راگبی، قایقرانی بادبانی، تیراندازی، تنیس روی میز، تکواندو، تنیس، ورزش 

و  برداری  وزنه  والیبال،  گانه،  سه  های 
رقابتها  این  المپیکی  های  رشته  کشتی 
بوده و بیسبال، بولینگ، کریکت، کبدی، 
نیز  ووشو  و  تاکرا،اسکواش  سپک  کاراته، 
جزو رشتهای غیر المپیکی می باشند که 

در این بازیها حضور دارند.

ازآتن  انتقال  درراه  المپیک  مشعل 
در  سوچی  شهر  به  یونان  پایتخت 
زمستانی  مسابقات  برای  روسیه 
المپیک 2014، به طی مسیری جانبی 

هدایت شد.
مشعل، دو روز را درفضا گذراند.

و   کولوو   اٌُلگ  روس   فضانوردان 
سرگئی  ریازانسکی  مشعل را همراه 
فضائی  المللی  بین  ازایستگاه  خود 
ها  سرکشی  به  وبعد  بردند  بیرون 
وبازرسی های معمول فّنی روی جدار 

سفینه پرداختند.
آنها مشعل را در فضا روشن نکردند.

انجام  بود:  گفته  فضانوردان  از  یکی 
عاقالنه  ایستگاه   درون  کاری  چنین 
شعله  گونه  هیچ  برافروختن  نیست.  
ولی  نیست،  جایز  فضایی  درایستگاه 
مراسم شایستۀ تکریم المپیک به جا 

آورده می شود.
روز 10 نوامبر، مشعل المپیک، همراه 
برزمین  درقزاقستان  فضانورد   3

نشست .
سابق  قهرمانان  دست   )به  مشعل 
به سوچی  المپیک( درمسیر رسیدن 

پیش برده می شود

مشعل المپیک 2014
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از معتبرترین  سازمان گالوپ که یکی 
بشمار  جهان  آمارگیری  مؤسسات 
ها  آمریکائی  از   1969 درسال  میرود 
سئوال کرد که آیا با آزادشدن مصرف  
ماری جوانا موافقند یا خیر؟ 12 درصد 
آمارگیری   دراین  کنندگان  شرکت  از 
از  پس  اینک  دادند.  مثبت  پاسخ 
مؤسسه  باردیگر  سال    44 گذشت 
سئوال  همین  ها  آمریکائی  از  گالوپ 
اینکه  وعجیب   . است  کرده  مطرح  را 
58 درصد از آمریکائی ها با آزادشدن 

مصرف ماری جوانا موافقند.
که  است  آن  امر  این  دلیل  مهمترین 
پژوهشگران دریافته اند که ماری جوانا 
مؤثر  سرطانها  از  بعضی  مداوای  در 
پیشرفت  از  اینکه  حداقل  ویا  است 
سرطانهای معینبی جلوگیری می کند.

درآمریکا  کارشناسان   1970 دردهه 
ابرازعقیده کردند که آی یو دی یکی 
که  بارداری  از  جلوگیری  وسایل  از 
قرار  زنان  تناسلی  دستگاه  درداخل 
را  زنان  اینکه  علت  به  گرفت   می 
عفونت  ایجاد  باعث  و  کند  می  عقیم 
نباید مورد استفاده  درزنان می شود  
به  جنجال  این  کار  حتی  و  گیرد  قرار 
دادگاه نیز کشیده شدوشرکت سازنده 

آی یو دی را جریمه هم کردند. اینک 
این وسیله  به  زنان آمریکائی  باردیگر 
هم  که  معتقدند  و  اند  آورده  روی 
هم  و  است  بارداری  قرص  از  ارزانتر 

مطمئن تر است . 

های  بهانه  به  آمریکائی  کارگران 
مختلف  دست به کم کاری می زنند.. 
بعضی ازاین کارگران روزی 4 تا 5 بار 
برای کشیدن سیگار محیط کارخودرا 
ترک می کنند که جمعًا نزدیک به یک 
 . کاری می شوند  کم  مرتکب  ساعت  
ازسوی دیگر برطبق آماری که  آژانس 
ستاد کارگری  منتشر کرده است یک 
با  ساعت  یک  روزی  کارگران  سوم 
اینترنت و تلفن  مشغولند و عماًل بجای 

8 ساعت ، هفت ساعت کار می کنند.

ایرانی می گوید: دم  المثل  یک ضرب 
پزشکان  روزها  این   . است  غنیمت 
نگران  درحال حاضر  اگر  اند   دریافته 
آینده باشیم از لحظات فعلی زندگیمان 
لذت نمی بریم.  گاهی اوقات می بینیم 
پژوهشگران  از  حد  ماتاچه  نیاکان 

جلوتربودند.

مصاحبه ای با گلستان
ند.

گلستان  ابراهیم  با  نام  خوش  الهام 
ازآن  بخشی  به  که  دارد  گفتگوئی 
به  . گلستان درپاسخ  اشاره می کنیم 

سئوالی مربوط به 53 نفر می گوید:
هستند  حبس  نفر   53 وقتی   «
مختاری   ، شوند  محاکمه  وقراراست 
رضاشاه  پیش  وقت  شهربانی  رئیس 
می رود وحکم اعدام آنهارا به رضاشاه 
 : پرسد  می  رضاشاه  دهد.  می  نشان 
مختاری  اند؟  کرده  چه  اینها  اعدام؟ 
می گوید که اینها ازطرفداران روسیه 
جاسوس  پرسد  می  رضاشاه  هستند. 
بوده اند؟ مختاری می گوید خیرقربان 
همان  فقط  اینها   ، جاسوس  کدام   ،
گوید   می  . رضاشاه  زنند  می  حرفهارا 
خب اینها عقیده شان بوده حبسشان 
کنید. چرا می خواهید آنهارا بکشید؟ 
فقط اگر جاسوس بوده اند بکشیدشان 
. رضاشاه مخالف جاسوسی بوده وفکر 
بوده  جاسوس  نفر   53 این  کرد  می 
اندووقتی می فهمد که جاسوس نبوده 
چرا  کنید  حبسشان  گوید  می   . اند 
اززبان  من  ماجرارا  این  ؟  بکشیدشان 
. همه  ام  ایرج اسکندری شنیده  خود 
به کارهای رضاشاه  اشخاص هم راجع 

همین نظرراداشتند. قوتی الزم بوده 

داشته  را  قوت  این  ورضاشاه  است 
های  نقشه  اجرای  رادرراه  قوت  واین 
اصالح طلبانه فروغی وحکمت وداور... 

بکاربرده است .
که  است  ساخته  حکمت  را  دانشگاه 
بنای  فقط  نه   . بوده  العاده  کارفوق 
دانشگاه را که تمام امور آن راساخت 
حال اگر استادی به داخل این دانشگاه 
می آید که باوجود اینکه اورابه فرنگ 
است  خوانده  هم  ودرس  اند  فرستاده 
این  به  اسالم  دردین  ُکر  گوید:  می 
جهت درست است که سه وجب درسه 
آنقدر سنگین  آب  وجب  درسه  وجب 
می  خودله  رازیر  میکرب  که  است 
او  به  من  است  دیگری  مسئله  کند«. 
شما  اندازه  به  میکرب  مگر  آقا  گفتم 
میرودروی  برود؟  زیرآب  شعوردارد 
آب وروی آب که له نمی شود. دانشگاه 
راساخته اند ، آدم هم فرستاده اند که 
برود خارج درس بخواند ، رفته خوانده 
آن  اند  کرده  هم  استادش   ، وبرگشته 
وقت چنین حرفی میزند . خب چه کار 

می توان کرد؟

فشار  براثر  که  افتد  می  اتفاق  گاهی 
خون ، یکی از عروق موئین درسفیدۀ 
قسمتی  وخون  شود  می  پاره  چشم 
بدون  پوشاند  می  را  چشم  سفیدۀ  از 
بوجود  دربینائی  اختاللی  که  این 
گذشت  چندروز  که  این  بیایدوبعداز 
بوجود  چشم  سفیدۀ  در  که  خونی 
رنگ  سفیده  و  گردد  می  زایل  آمده 
طبیعی خودرا بدست می آورد. حدود 
گفت  می  سینا  ابن  قبل   هزارسال 
بریزد   چشم  سفیدۀ  روی  که  خونی 
دربینائی چشم اثر نامطلوب ندارد. اما 
اگر تکرارشود اگرچه اثرناگواری ندارد 
غذارا  نوع  بدستورپزشک  باید  اما 

تغییر داد.

خواندنی و کوچک
طرفداران  حشیش

وسایل جلوگیری

کم کاری کارگران

دم غنیمت است

علم پورسینا

ابراهیم گلستان
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دانه  یک   ، شناس  گیاه  دانشمند  یک 
مکعب  جعبه  دریک  را  »چاودار« 
حدود  آن  هرضلع  اندازه  که  شکل 
کاشت  بود  وپراز خاک  چهارسانتیمتر 
بعداز سپری شدن چهارماه  تصمیم   .
گرفت تمام ریشه های آن حتی ظریف 
بگیرد.  رااندازه  ونازکترینشان  ترین 
یا  کیلومتر   604 ها  ریشه  کل  طول 

604000 متر بود.

مطالعات وتحقیقات دانشمندان نشان 
می دهد که فشارخون درموقع خواب 
نقصان پیدامی کند و ضربان قلب کند 
می شود اما اشخاص در خواب ، نسبت 
به نور وصدا حساس تراز زمان بیداری 
هستند. درضمن شخصی که خوابیده 
بطور متوسط هرساعت دوبار غلت می 

خورد.

بخاری  1870کشتی  نوامبر  درپنجم 
گریموس  درسواحل  »وااّلئی«  
.بعداز  نشست  ِگل  به  درزالندنو 
شدند  موفق  زیاد  وزحمات  کوششها 
کار  به  مجدداً  کشیده  رابیرون  آن 

بیندازند. 

از آن  این کشتی مدت 16 سال  پس 
ولی  کرد  وخدمت  دریانوردی  حادثه 
  1886 سال  نوامبر  درپنجم  درست 
 . به ِگل نشست  درهمان محل مجدداً 
این باردیگر تالش ملوانان برای نجات 
کشتی  و  نرسید  نتیجه  به  کشتی 

متالشی شده ازبین رفت .

درزندگی   4 عدد  که  گفت  توان  می 
مقام  آلمان  امپراطور  چهارم  شارل 
مهمی داشت : به فرمتن او چهار قصر 
نوبت  به  که  بود  شده  ساخته  بزرگ 
درهریک  کرد.  می  زندگی  درآنها 
وجودداشت  چهاراطاق  کاخها  ازاین 
این  از  هریک   .. بود.  او  مختص  که 
چهاراطاق وسیع چهاردروچهار پنجره 

داشت .
غذا  چهاروعده  روزانه  امپراطور   
چهارنوع  ای  وعده  هر  خوردودر  می 
خدمتش  به  شراب  چهارنوع  و  غذا 
می  سرش  به  که  تاجی  آوردند.  می 
همواره   . داشت  شاخه  چهار  گذاشت 

می  بکار  چهاررنگ  لباسهایش  در 
فرانسه  و  آلمانی  به چهارزبان    . رفت 

واسپانیائی وانگلیسی حرف میزد. 
به  که  هروقت   ... کرد  ازدواج  چهاربار 
به  هایش  کالسکه  رفت  می  گردش 

چهار اسب بسته می شد. 
داد...  تغییر  را   پایتختش  چهاربار 
درگذشت   1278 اکتبر  چهارم  روز 
سرش  باالی  طبیب   4 مرگ  ودراثنای 

بودند...

آلمانی  معروف  شاعر  هاینه  هانری 
بودن  مشکل  دربارۀ  نوزدهم  درقرن 
سخت  دروس  از  یکی  که  التین  زبان 
مدارس اروپائی بود نکته ای گفته که 
دربارۀ  او  پیداکرد.  زیادی  معروفیت 

زبان التین گفت :» رومی های قدیم 

این  وآن  داشتند  بزرگ  شانس  یک 
بود که التین زبان مادری آنهابودوآنرا 
ازقبل می دانستند زیرا اگر مجبور می 
یادبگیرند دیگر  را  ما آن  مانند  شدند 
به  که  نمیماند  باقی  برایشان  وقتی 

جهانگشائی بپردازند.«

دارای  اغلب  مستبد  وسالطین  حکام 
هستند.  عجیبی  اخالقی  خصوصیات 
گاردمعروف  افسران  از  یکی  روزی 
پادشاه  چهاردهم  ازلوئی  »اورلئان« 
عملیات  بخاطر  که  خواست  فرانسه 
شجاعانه اش اورا به مقام باالتر ارتقاء 
علت جوانی  به  لوئی چهاردهم   . دهد 
مخالفت  درخواستش  با  افسر  آن 
خیلی  مقام  آن  اوبرای  که  کردوگفت 
آنکه  بجای  مزبور  افسر   . است  جوان 
مستبد  پادشاه  سخنان  درمقابل 
فرانسه سکوت کند جواب داد: » ولی 
باشند  داشته  توجه  باید  اعلیحضرت 
کار  دراین  باال  سنین  به  رسیدن  که 

پرخطر، بسیاردشوار است .
 ، همه  تصور  برخالف  چهاردهم  لوئی 
آمد  خوشش  جوان  افسر  حرف  ازاین 

واورا به مقام باالتر ارتقاء داد. 

پلیکان هنگامی که جوجه است صدای 
از  هیچگاه  وعماًل  دارد  خراشی  گوش 

نمی  باز  وداد  وجیغ  سروصدا  ایجاد 
که  وقتی  پلیکان  همین  اما  ایستد 
بزرگ وبالغ شد به ندرت ممکن است 

صدائی از خودبیرون بیاورد.

درقرن چهاردهم میالدی اسیابان های 
مبلغی  هرسال  بایستی  می  هلندی 
زمینهای  صاحبان  به  مالیات  بعنوان 
بود  آن  سبب  به  بپردازندواین  مجاور 
به  باعث  که  بادی  شد  می  گفته  که 
گردش درآمدن پره های آسیاب های 
برای  ایجاددرآمد  ودرنتیجه  بادی 
آنها  گردداززمین  می  صاحبانشان 

عبور می کند!

اقیانوسیه محل زندگی انواع حیوانات 
ناحیه  دراین   . است  انگیز  اعجاب 
از  ها  نمونه  آخرین  هنوز  جهان  از 
حیوانات  ماقبل تاریخ یافت می شوند. 
عجیب  عادات  با  شکل  بد  حیوانات 
واین بدان خاطر است که دوربودن این 
قسمت ازدنیا باعث شده نسل این نوع 

حیوانات منقرض نشوند.
یکی از عجیب ترین واسرارآمیز ترین 
این حیوانات مورچه خوار تیغ داراست 
که درنواحی  شنی وصخره ای جنوب 
زندگی  تاسمانی  ودر  استرالیا  شرقی 
. این جانور مانند جوجه تیغی  میکند 
کشیده  ای  وپوزه  خاراست  دارای 
مانند خرطوم وپاهائی شبیه پای فیل 
باریک  بسیار  ناخنهای  به  مجهز  که 

وچسبنده است 
نادرترین  از  یکی  حیوان  این 
پستانداران است که تخم می گذارداما 
مخصوص  ای  درکیسه  رادر  تخم 
می  حمل  وجوددارد  درپوستش  که 
کندتااینکه نوزادان سرازتخم در آورند  
مانند  می  باقی  کیسه  آنهادرداخل  
مادر   دربدن  ی  مخصوص  وازموهای 
شیر را می مکندووقتی به اندازه کافی 
بزرگ شدند ازکیسه خارج می شوند.

طول ریشه ها

هشیاری درخواب

حادثه درهمانروزوساعت

شارل  چهارم وعدد 4

زبان التین

اخالق عجیب دیکتاتور

پلیکان  آرام

مالیات باد

پستاندارتخم گذار
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رودنیل حیات بخش  مصریان  نامیده 
می شود. چرا؟

که  بود  نیل  رود  حاصلخیز  سواحل 
به  را  منطقه  این  ساکنین   نخستین 
دو  ساکنین   این  کرد.   جذب  خود 
دادند. تشکسل  مختلف  پادشاهی 
و  علیا«  »مصر  منطقه  درجنوب 
این  مردم   . سفلی«  »مصر  درشمال 
دومنطقه با ماهی گیری و کشاورزی در 
ساحل نیل به زندگی خود ادامه دادند 
وبهمین دلیل رود نیل به حیات بخش 

مردم مصر شهرت یافت .

رابین هود به دزد قهرمان معروف است 
. رابین هود که بود؟

ای  افسانه  قهرمان  یک  هود  رابین 
قرون  از  زندگیش  داستان  که  است 
شود.او  می  آغاز  درانگلستان  وسطی 
وهمدستانش که بالغ بر 140 نفر بودند 
ناتینگهام  در  شروود  جنگلهای  در 
برعلیه  آنها  کردند.  می  زندگی  شایر 
فقر و بی عدالتی سیستم فئودالی می 
دزدیدند  می  ثروتمندان  جنگیدندواز 
همین  به  دادند.  می  فقیر  افراد  به  و 

قهرمان   دزد  به  هود  رابین  سبب 
شهرت یافت .

کیمونو  درژاپن به معنی  لباس است . 
بلند  لباس  به  کیمونو  اخیر  درسالهای 
می  گفته  ومخصوصی  ژاپنی  سنتی  
شود . کیمونو در سالهای 794 تا 1192 
متداول  هیان   دوران  یعنی  میالدی 
لباس دوتکه  ها  ژاپنی  ازآن  قبل  شد. 
که قسمت باالئی و دامن  تشکیل می 
شد. درعهد هیان  روش دوخت وبخیه 
زدن  ویژه ای باب شد که عامل بوجود 
هر  برای  کیمونو  شد.  کیمونو  آمدن 

شرایط آب و هوائی مناسب است  تا 

حدود 50 سال پیش کیمونو بین ژاپنی 
بود  برخوردار  زیادی  محبوبیت  از  ها 
مراسم خاصی    در  تنها  کیمونو  امروزه 
مانند مراسم چای خوران استفاده می 

شود. 

درسال 1531 فرانچسکو پیزارو  ژنرال 
به  سرباز  دویست  فقط  با  اسپانیائی  
روای  فرمان  او  برد   هجوم  اینکاها 
که  درمالقاتی  را  پا  اتاهوآل  اینکاها، 
اورا  سپس  داد.  فریب  داشت   بااو 
دزدید وصدها نفر از خانواده و پیروان 
نیز  پا  هوآل  اتا   . رساند  قتل  به  اورا 

قبایلی  قتل رسید.   به  درسال 1533 
به  و  شدند  جمع  هم  بدور  اینکاها  از 
مدت سی سال دربرابر اسپانیا مقاومت 
آنهارا  اسپانیا  سرانجام   اما  کردند  
شکست داد.  و به این ترتیب یکی از 
امپراطوری  بزرگترین  و  ثروتمندترین 

آمریکای جنوبی منقرض شد.  
در  اینکاها  است  یادآوری  به  الزم 
آمریکای جنوبی بودند و در آمریکای 
بود  دیگری  امپراطوری  نیز  مرکزی 
ها  آزتک  شد.   می  نامیده  آزتک  که 
است    امروزی  مکزیک  که سرمینشان 
ژنرال  سپاه  بوسیله   1521 سال  در 

منقرض  کورتز  هرنان  بنام  اسپانیائی 
شدند.

نوعی   . است  منفی  سئوال  این  پاسخ 
معروف  دار  شاخ  کوسه  به  که  کوسه 
است   وخجالتی  ترسو  وبسیار  است 
می  مخفی  ها  صخره  پشت  در  روزها 
به  فقط  و  آید  می  بیرون  وشبها  شود 
شکار ماهیان کوچک می پردازد. و به 
ندارد.   کاری  دیگر  حیوانات  یا  انسان 
متر   1/2 حدود  کوسه  این  بدن  طول 

است .

بین  تروپوسفر   درالیه  حرارت  درجه 
معادل  فارنهایت  درجه   +62 تا   -62
  . است  گراد  سانتی  درجه   17 تا   -52
در الیه استراتوسفر که حدود 31 مایل

پُرسش وپاُسخ علمی 
رود نیل ومصریان

دزد قهرمان 

کیمونوچیست؟

سرانجام اینکاها 

همه کوسه ها آدمخوارند؟

درجه حرارت در جو 
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 با زمین فاصله دارد  حدود 26 درجه 
فارنهایت معادل 3- درجه سانتیگراد 
است .  الیه بعدی که مزوفر  نام دارد 
خیلی سرداست . درجه حرارت دراین 
فارنهایت   درجه  حدود135-  الیه 
معادل  93- سانتیگراد است . درالیه 
چون  زمین   جو  از  خارج  بعدی  های 
نور آفتاب بیشتری را دریافت می کند 
حدود  به  و  میرود  باال  حرارت  درجه 
 1727 معادل  فارنهایت  درجه   3140

درجه سانتی گراد میرسد.

ازکجا  خودرا  نام  شیری  راه  کهکشان 
کسب کرده است ؟ 

آمده  باستان   وروم  یونان  دراساطیر 
را  شیر  یونو  یا  »هرا«   الهه  که  است 
و جاده سفید  است  پاشیده  برآسمان 
رنگی که از آن بوجود آمده را رودخانه 
راه  را  آن  ها  رومی  نامید.   شیری 
ساخته شده ازشیر نامیدند وبدینگونه 
داده  کهکشان  این  به  شیری  راه  نام 

شد. 

دربررسی عواملی که به انقالب فرانسه 
که  رسیم  می  نتیجه  این  به  انجامید  
روز  یک  در  دیگر  انقالبهای  همانند 
و  دراز  ای  پیشینه  و  نیفتاد  اتفاق 
عوامل گوناگون داشت. درزمان وقوع 
شانزدهم  لوئی  فرانسه  پادشاه  انقالب 
بود که پادشاهی جوان وکم تجربه بود.  
بیهوده  جنگهای  خرج  زیادی  پول  او 
سنگین  مالیات  الجرم  و  کرد  می 
زمستان  شد.  می  تحمیل  مردم  بر 
بود  شده  حاکم  برفرانسه  هم  سختی 

از احشام و  زیادی  تعداد  که طی آن  
سور  طاقت  درسرمای  مردم  همچنین 
ازبین رفتند.  فقرا فقیر تر می شدند و 
ثروتمندان برثروتشان افزوده می شد. 
دراین زمان بود که فرهیختگان طالب 
حقوق  رعایت  و  مردم  حقوق  تساوی 

بشر و آزادی برای همگان شدند.
شعارهای  مجذوب  عادی   مردم 
قیام  و  شدند  خود  فرهیختگان 
به پیروزی رسید.   انقالبشان  تا  کردند 
بنابراین درانقالب فرانسه هم طبیعت 

و هم مردم دخالت داشتند. 

بیان  برای  را  »سرد«  و  داغ  واژه  ما 
حرارت باال و یا حرارت بسیار کم  بکار 
مفهوم   دانشمندان  برای  اما  بریم  می 

این سرما وگرما فرق می کند. 
انرژی  نوعی  گرما   ، دانشمندان  برای 
است که درداخل ماده وجود دارد. ماده 
به هرچیزی گفته می شود که حجم  و 
بیشتر  ماده  حجم  هرچه   . دارد.  جرم 
بیشتر  درآن  حرارتی  انرژی  باشد 
یک  از  بیش  یخ  کوه  یک  در  است. 
فنجان داغ قهوه انرژی حرارتی وجود 
سنجند.   می  کالری  با  را  گرما  دارد. 

یک کالری  حرارت، یک گرم ازماده را 
به اندازه یک درجه سانتیگراد افزایش 
می دهد. واحد دیگر گرما »بی تی یو «
 است که واحد انگلیسی است ومخفف 
وآن  است  یونیت  ترمال  بریتیش 
مقدارحرارتی است که به یک پوند آب  
درجه  یک  اندازۀ  به  تا  شود  می  داده 

فارنهایت گرم شود .

ها  اینوئیت  پیش  سال   5500 حدود 
مهاجرت  شمالی  آمریکای  به  آسیا  از 
اعقاب مردمانی هستند  از  کردند.آنها 
که درسیبری ) روسیه کنونی (  زندگی 
معنی  به  اینوئیت  واژه  کردند.  می 
اروپائی که  قوم  اولین   . »مردم« است 
وایکینگها  کرد  برخورد  ها  اینوئیت  با 
 ، گرینلند  در  قوم  این  امروزه  بودند 

می  زندگی  سیری  و  کانادا   ، آالسکا 
کنند و شمار آنها درمجموع به یکصد 

هزار نفر می رسد. 

که  است  نامرئی  نیرویی  مغناطیس 
می  خود  طرف  به  را  بخصوصی  اشیاء 
کند.   می  دور  ازخود  آنهارا  یا  و  کشد 
هر میله مغناطیسی دو انتها دارد. که 
شمال  قطب  گویند.  می  قطب  آنها  به 
همنام  دوقطب  اگر   . جنوب  قطب  و 
از  مغناطیس را درکنار هم قرار دهیم 
همدیگر دور می شوند و دوقطب غیر 
همنام یکدیگر را جذب می کنند . به 
قطب ها مثبت ومنفی هم می گویند.  
این جذب و دفع را میدان مغناطیسی 
اساس  برهمین  نما  قطب  گویند.  می 
نیروی  از  زمین  که  کند  می  کار 
وقتی  و  برخورداراست  مغناطیس 
درمقابل  نما  قطب  مغناطیس  عقربه 
جذب  قرارگیرد  زمین  شمال  قطب 
شمال  قطب  درراستای  و  شده  آن 
برای  نما  قطب  از  ایستد.امروزه  می 
جهت یابی  دربسیاری از وسائل نقلیه 
مورد  ها  وبالن  هواپیما   ، مانند کشتی 

استفاده  قرار می گیرد.

شود  می  ایجاد  درآسمان  که  برقی 
صدای  چندثانیه  از  پس  بینیم  می  و 
میرسد  ما  گوش  به  آن   مهیب 

 این برق دررنگهای مختلف ظاهر می 
شود. اگر نور این برق آبی باشد نشان 
ابرهاست  دهنده حضور تگرگ دربین 
چشم  به  ابرها  دربین  که  برقی  اگر   .
وجود  دهنده  نشان  بود  قرمز  میرسد 
زرد  رنگ   . ابرهاست  دربین  باران 
وغبار  گرد  دهنده  نشان  نارنجی  یا 
برق  سفید  رنگ   . درهواست  متراکم 
دربین ابرها دلیل رطوبت بسیارکم در 
ابرها  برق زدن  ولتاژ  .درمورد  هواست 
یکصد  تا   10 بین  که  کنیم  اضافه  باید 
می  ایجاد  الکتریسته  ولت  میلیون 
به  که  ای  صاعقه  میانگین  شود.بطور 
زمین اصابت می کند برقی معادل سی 

هزار آمپر دارد.

تمبوره  آتشفشان  کوه   1825 درسال 
میلیاردها  و  کرد  فوران  دراندونزی 
آتشفشان  خاکستر  از  مکعب  متر 
سطح  باالی  کیلومتر   24 حدود  تا  را 
زمین گسترده کرد. این گردوغبارهای 
ستراتوسفر  الیه  جذب  آتشفشانی 
گسترد.  سایه  جهان  برهمه  شدو 
جهان  هوای   1816 درسال  درنتیجه 
سانتی  درجه   3/2 تا   1/6 حدود 
درجه   5/8 تا   2/9 با  برابر  گراد) 
پائین  معمولی  حرارت  از  فارنهایت  
 ، )ماساچوست  درنیوانگلند   . آمد  تر 
شرق  شمال  نیوهمشایرو...بطورکلی 
برف  جون   11 تا  جون   6 از  آمریکا 
ازسال  درهرماه  و  بارید  سنگینی 
1816 یخ بندان بود.در اروپای غربی و 
کانادا هم بخاطر سرمای زیاد محصول 
  1817 نیامد.درسال  بدست  کشاورزی 
که گرد و خاکهای ناشی از آتشفشانی 
وهوای  آب  دیگر  بار  نشست  برزمین 
طبیعی  حالت  به  جهان  مختلف  نقاط 

خود باز گشت .
به این دلیل سال 1816 را سال بدون 

تابستان جهان نامیده اند.
آتشفشان  کوههای  شدن  فعال   
تغییرات آب وهوائی شدیدی  همیشه 

را درنقاط مختلف باعث می شوند.
***

کهکشان راه شیری

انقالب کبیر فرانسه

سرما وگرما

اینوئیت ها کیستند؟

مغناطیس ، نیروی غیبی

رعدوبرق

1816 سال بدون تابستان
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ازهمــــــــــــــــه جا

از اینجا

عزیز   همکار  خاطرات  کتاب  جلدیکم 
انتشارات  توسط  شریفی  رحیم  آقای 

سهند در 314 صفحه انتشاریافت . 
گوشه  است  آمده  کتاب  دراین  آنچه 
ماست  کشور  معاصر  تاریخ  از  هائی 
که به نوعی خود آقای شریفی درآنها 
تشکیل  از  است  مؤثرداشته  شرکت 
خروج  تا  زادگاهش  در  میهن  حزب 
بوجود  کتابی  ازایران  آسایش  معجزه 
ایران  سیاسی  وقایع  که  است  آمده 
رابه گونه ای متفاوت با آنچه تا کنون 
نوشته اند وخوانده اید شرح داده است 
شریفی از آن دسته از سیاستمدارانی 
است که درصحنه سیاسی ایران نقش 
اما  است  داشته  برعهده  مهمی  های 
نامش  که  است  داشته  عالقه  کمتر 
دراز  دورانی  در  بیفتد.  ها  زبان  برسر 
بوده  شاپوربختیار  دکتر  همرزم  یارو 
است و در37 روز حکومت بختیار در 
همه رخدادهای آن روزها حضورداشته
 است وسرانجام بوسیله دادگاه انقالب

به  خواست  می  ساراپیلن  که  زمانی 
عنوان معاون ریاست جمهوری ازسوی 
مبارزه  وارد  خواه  جمهوری  حزب 
انتخاباتی شود اعالم کرد که از حقوق  
فرمانداریش  هزاردالری   120 سالیانه 
دارد.  دالر  میلیون  یک  حدود  ثروتی 
و  گرفت  کناره  کار  از   2009 اودرسال 
ثروتی  او  که  است  شده  اعالم  اکنون 

معادل 12 میلیون دالر دارد.

غیابًا به اعــدام 
محکوم می شود
 اما می توانــد

 پس از فراری
 دادن بسیاری

 ازهمکاران
 و یاران
 بختیار 

خود
 نیز
 از

 ایران بگریزد.
 رحیم شریفی  هم اکنون

نشریه  و  کند  می  زندگی  پاریس  در   
که  دهد  می  انتشار  را  سهند  بنام  ای 
مهمی  نقش  افکار هموطنان  تنویر  در 
کتاب  این  خواندن  کند.   می  ایفا  را 
درانتظار  و  کنیم  می  توصیه  بهمه  را 

دومین جلد آن نیز هستیم .

آیا  این سئوال مطرح است که  اکنون 
بطور  را  ثروت  این  پیلن  سارا  خانم 
مشروع بدست آورده ویا دراظهارنامه 
شده  تقلب  مرتکب  اش  مالیاتی  های 

است ؟
رسمی  کارهای  از  اگرچه  پیلن  خانم   
درحزب  اما  کرده  گیری  کناره 
ی  تندروها  جناح  در  جمهوریخواه  

حزب بسیار فعال است .

انداختند  براه  سروصدا  پیش  چندی   
اند اما پس  که خون مصنوعی ساخته 
ومعلوم  خوابید  سروصداها  مدتی  از 
شد  ساخته  مصنوعی  خون  این  نشد 
دانشمندان  باردیگر  اینک   . نشد  یا  و 
را  خون  که  کنند  می  ادعا  رومانی  در 
بطور مصنوعی ساخته اند. دانشمندان 
بویای” شهر کلوش  “بابش  دردانشگاه 
ترکیب  با  رومانی  )ترانسیلوانیا(در 
آب، نمک و پروتئین همریترین که از 
کرم های دریایی استخراج شده است، 
تولید خون مصنوعی شدند.  به  موفق 
خون مصنوعی بی رنگ است چون در 

آن هموگلوبین وجود ندارد.
منتشر کرده  را  این خبر  که  یورونیوز 
رادو  پروفسور  نویسد:  می  است 
گروهی  رییس  دومیترسکو،  سیالگی 
روی  بر  سال  شش  مدت  به  که  است 
می  او  است.  کرده  کار  پروژه  این 
گوید: “خون مصنوعی جایگزین دائمی 
روزه  یک  فرصت  بدن  به  ولی  نیست 
می دهد تا ذخیره خون خود را تولید 

کند.”
خون  که  اند  کرده  ثابت  ها  آزمایش 
مصنوعی در مقابل فشارهای فیزیکی 
در  کند.  می  مقاومت  شیمیایی  و 
سطح  نیز  آزمایشگاهی  های  موش 
تزریق  نتیجه  در  خون  در  مسمومیت 
دقع  آنرا  و  نرفت  باال  مصنوعی  خون 
روی  بر  آزمایش  اینحال  با  نکردند. 
آینده  سال  دو  تا  یک  از  قبل  انسان 

شروع نخواهد شد.

دومیترسکو  سیالگی  رادو  پروفسور 
خون،  این  مشخصه  “نکته  گوید:  می 
از کرم  از پروتئینی است که  استفاده 
های دریایی استخراج شده است. این 
خون در مقابل فشارها مقاوم تر است.”

دستاورد  این  معتقدند  پژوهشگران 
ممکن است حتی بتواند به تولید خون 
که  شود  منجر  پودر  صورت  به  فوری 
خون  به  بتوان  آن  به  آب  افزودن  با 
خون  این  کرد.  پیدا  دست  مصنوعی 
فوری برای سربازان در مناطق جنگی 
های  فوریت  در  و  افغانستان  مانند 
واقع  مفید  بسیار  تواند  می  پزشکی 

شود.
هنوز معلوم نیست این خون مصنوعی 
تا چه حد برای انسان کارآئی داردوآیا 
مانند دفعات پیش به دست فراموشی 
سپرده خواهد شد یا اینکه بطور جدی 

بکمک انسان خواهد آمد.

یادمانده های رحیم شریفی

آیا ثروت افزایش یافته   ساراپیلن  مشروع است ؟

خون مصنوعی هم ساخته شد
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بزرگترین هواپیمای مسافربری جهان 
بزرگترین  اما  است   380 ایرباس  
انتونوف 225  باربری جهان  هواپیمای 
و  است  اوکراین  ساخت  که  است 
نوامبر درفرودگاه  درروز جمعه هشتم 
اوکراین برزمین نشست و هزاران نفر 
برای تماشای آن به این فرودگاه هجوم 
دارد  موتور   6 هواپیما  این  بردند.  
مشغولند.  کار  به  درآن  خدمه   17 و 
موتورهای این هواپیما قادرند 125000 
کنند.   ایجاد  رانش  نیروی  کیلوگرم 
درصورتیکه بخواهند ازاین هواپیما در 
استفاده  نظامی  نیروهای  جابجاکردن 
را  توانند حدود 1500 سرباز  کنند می 
درآن جای داده و از نقطه ای به نقطه 

دیگر منتقل کنند.  مصرف سوخت 

تن سوخت  درهر ساعت  18  هواپیما 
قادرند  آن  سوخت  مخازن  و  است 
حدود 280 تن  سوخت را درخود جای 
دهند. بنابراین می توان محاسبه کرد 
که این هواپیما پس از سوختگیری می 
تواند  بیش از 15 ساعت درآسمان به 

پرواز خود ادامه دهد.
وزن این هواپیما معادل وزن 8 فروند 
کارشناسان   . است    737 بوئینگ 
این  معایب  از  »یکی  که  اند  گفته 
در  زمین  با  خلبان  ارتفاع  هواپیما  
هنگام فرود یا پرواز است که تقریبًا 10 
متر می باشد« اما عقیده عمومی برآن 
از امنیت  است که هواپیماهای روسی 
برخوردار  آمریکائی  هواپیماهای 

نیستند.

گابریال آیسلرمجری  تلویزیون ونزوئال 
انتخاب  جهان  زیبائی  ملکه  عنوان  به 
شد و تاج افتخاررا برسرنهاد. حیف که 
مراسم  این  که  نبود  زنده  چاوز  هوگو 
نیز  نژادرا  احمدی  برادرش  و  ببیند  را 
گابریال   کند.  دعوت  مراسم  این  به  
و  فوت   5 وقدوباالیش  است  ساله   25
 85 زیبارویان  ازبین  و  است  اینچ   10

حلی  راه  یافتن  درپی  کارشناسان 
کامپیوتر  کمک  با  که  هستند 
بشر  برای  که  بسازند  اتومبیلهائی 
ازجمله  باشند.  تر  امن  و  خطرتر  کم 
خود  که  دستگاهی  به  هارا  اتومبیل 
پارک  بهنگام  را  اتومبیل  قادراست 
کردن عقب و جلو ببرد و براحتی آن را 
درفضای خالی کنار خیابان پارک کند. 
کنید  می  رانندگی  درخیابان  اگر  یا 
شمارا ازبرخورد با اتومبیلی که در خط 
محفوظ  است  درحرکت  شما  کناری 
گزارش  ها  خبرگزاری   . نگهدارد. 
دادندکه:» در مرکز پروژهش های فنی 
شهر هلموند در هلند، تازه ترین مدل 

های خودروهای هوشمند به آزمایش

مردم کامبوج در خیابانهای شهر پنوم 
این  استقالل  سالگرد  شصتمین  پن 
کشور را جشن گرفتند. دانش آموزان 
از  تصاویری  جوان  دانشجویان  و 
نوردوم سیهانوک، پادشاه سابق خود 

کشور  گوی سبقت را ربوده است. 
بالفاصله  مدورا  آقای  چاوز  جانشین 
پیام  آیسلر  خانم  پیروزی  از  پس 
اورا  او فرستاد وانتخاب  برای  تبریکی 

یک  پیروزی درخشان نامید. 
با رونق کمتری  این مراسم که امسال 

برگزارشد  در مسکو صورت گرفت . 

گذاشته شده اند. هدف از بکار گیری 
این فن آوری ها کاهش خطرات ناشی 

از رانندگی و حوادث جاده ای است.
جمله  از  کواکیرنات  موریس 
پروژهشگر این مرکز است. وی کارکرد 
را  آزمایش  مورد  های  نمونه  از  یکی 
مجهز  خودرو  »این  دهد:  می  توضیح 
امکان  که  ست  ای  رایانه  سامانه  به 
فراهم  را  دیگر  خودروهای  با  ارتباط 
از  خودرو  اطالعات  مکان  کند.  می 
نصب  سقف  روی  بر  که  آنتنی،  طریق 
شده است، منتقل می شود. در بخش 
حسگرهایی  و  رادار  خودرو،  جلوی 
نصب شدند که اشیاء اطراف خودرو را 

شناسایی می کنند.«

استقالل  جنبش  داشتند.  دست  در  را 
نوردوم  رهبری  به  فرانسه  از  کامبوج 
سیهانوک در نهم نوامبر سال 1953 میالدی 
به پیروزی  رسید. فرانسه نود سال کامبوج 

را تحت   استعمار خود داشت.

ازهمــــــــــــــــه جا

جا
 آن

از

بزرگترین هواپیمای جهان  

ملکه  زیبائی جهان انتخاب شد

دربرابر اتومبیل های آینده  هنوز باید احتیاط کنیم؟

شصتمین سال استقالل کامبوج
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زن ریشه فساد است
از  بسیار  پوزش  با  آمد:  در  پیش 
نوشته  این  اگر  که  گرامی  خوانندگان 
منظورمان  شود  ادبی  بی  بر  حمل  ما 
بازگویی حقایق است و بس و در عالم 
مجبور  آدم  گاهی  گاه  نویسندگی 
میشود که پا را از مرزها فراتر گذارد. 

گذار  و  مشغول گشت  که  همینجوری 
در تارنمای جهانی به دنبال سوژه بودم 
حوزه  تربیتی  و  فرهنگی  سایت  در   ،
علمیه قم به یک مقاله سراپا علمی در 
مورد دوچرخه سواری بانوان برخوردم  
که بی همتا بود. این مقاله را یک روضه 
خوان ابله بسیجی نوشته بود که نام او 
را نمی آورم و آن بدلیل اینست که از 
این جور افراد امتی بسیار زیادند و همه 
اسمها یشان هم شبیه یکدیگر است . 
فرقی نمیکند که کدامشان این حرف 
را بزند چون راه و روش فکری اینها از 
پایه کج است و همه شان تحت تآثیر 
مشتی مهمالت و هجویات دینی  قرار 
گرفته اند و زیاد میدان فکری ندارند. 
را  مقاله  این  از  بخشهایی  فقط  البته 
امتی  تفکر  شاهکار  که  میکنیم  بازگو 
است . استاد ما میگوید«...حال ممکن 
است بپرسید که آیا دوچرخه سواری 
به  که  دارد  اشکالی  و  ایراد  دختران 
پردازید؟  می  ای  مسأله  چینین  طرح 
اصال آیا در اسالم و فرهنگ غنی اهل 
بیت)علیهم السالم(به این امر توجهی 
دوچرخه  آیا  ؟  است  شده  مبذول 
رشد  در  منفی  تأثیر  دختران  سواری 
و  میگذارد؟  آنان  روانی  و  شخصیتی 
دست...«  این  از  دیگری  پرسش های 
به  سرسری  نگاه  یک  با  البته  خب 
نظام  فرهنگی  و  اجتماعی  اوضاع 
نکبت آخوندی ، میتوان برآیند اثرات 
اسالم و فرهنگ غنی اهل بیت)علیهم 
به  گلی  دسته  چه  که  دید  را  السالم( 
جامعه  از  ای  هرگوشه  اند.  داده  آب 
زده  غایط  و  بول  را  ایران  فرهنگ  و 

به  که  هستند  مکتبی  پیرو  چون  اند 
احترام  فردی  و  شخصی  موجودیت 
چیست؟   نمیداند  اصآل  و  نمیگذارد 
رشد شخصیتی و روانی فقط در دایره 
از این  امتی بودن رخ میدهد و خارج 
فرهنگ  و  اسالم  مخالف  بقیه   ، دایره 
ادامه  استاد  میباشد.  بیت  اهل  غنی 
روایت  این چند  به  »...نخست  میدهد 

توجه بفرمایید:
پیامبر  السالم(از  صادق)علیه  امام   
می کنند  نقل  اکرم)صلی الله علیه وآله( 
که حضرت از سوار شدن زنان بر زین 

نهی کرده اند.
عالیم  که  دیگری  روایت  ضمن  در 
چنین  می کنند،  بیان  را  آخرالزمان 
فرمودند: » )در آن زمان( زنان بر زین-

ها سوار می شوند«
در  السالم(  علی)علیه  امیرمؤمنان 
حدیثی با اشاره به دلیل این نهی، می-
زین ها سوار  بر  را  زنانِ خود  فرمایند:» 

نکنید که این کار باعث تحریک و 

به  آنان  شدن  کشیده  و  زنان  تهییج 
سمت فساد و گناه می شود«.

صادق)علیه  امام  دیگر  فرمایش  در 
زنان  شهوت  و  صبر  السالم(درباره 
چنین می فرمایند:» خداوند عّزوجّل ده 
به زن داده  را  بردباری مرد  برابر صبر 
شود  تحریک  زن  هیجان  اگر  و  است 
شهوت وی ده برابر شهوت مرد خواهد 

بود «
امام  از  بصیر  ابو  دیگر  حدیثی  در  یا 
که  می کند  السالم(نقل  صادق)علیه 
حضرت می فرمودند: »در مسأله لذت-
جویی، زن بر مرد نود و نه برابر بیشتر 
این  بر  لکن  است،  شده  داده  برتری 
شده  کشیده  حیا  پرده  جویی  لذت  

است )حیا مانع از آن میشود(.
برابر  در  و  پرستیم  آتش  ما  خب حاال 
اساس  و  پایه  که  مزخرفات  اینچنین 
رشد شخصیتی و روانی این امت است، 
سنگر گرفته ایم ، بقیه خردمندانی که 
این مهمالت را میخوانند چه میگویند؟

تجربه  از  بهتر  چیزی  هیچ  البته   
هم  ما  اگر  نمیشود.  عملی  و  علمی 
نه  از  وارنگ  رنگ  زن  دوجین  دو سه 
داشتیم  ساله  شصت  تا  گرفته  ساله 
میبودیم  بلد  خوب  را  کار  فن  و  فوت 
از  ارزشی  پر  گنجینه  میتوانستیم  و 
شهوت  مورد  در  روایات  و  احادیث 
بگذاریم.  بجا  آیندگان  رابرای  زنان 
زنان  میزان صبر  اسراری چون  کشف 
با مقایسه با تحریک و هیجانشان فقط 
بیت  اهل  و  ائمه  معلومات  طریق  از 
بدانیم  کجا  از  ما  وگرنه  است.  ممکن 
مرد  برابر  نه  نودو  زن  جویی  لذت  که 
فروید  زیگموند  پرفسور  حتی  است؟ 

هم نتواست آنرا کشف کند. 
امتی  نویسنده  این  که  ببینیم  حاال 
میکند:  تفسیر  را  روایات  این  چگونه 
»... برداشت اولیه ما از این روایات این 
هر  بر  نشستن  متوجه  نهی  که  است 
امثال آن  و  زینی است چه زین اسب 
از حیوانات باشد و چه زین دوچرخه، 

وسایل  از  آن  امثال  و  موتورسیکلت 
مسأله  این  به  وقتی  بخصوص  نقلیه. 
حیوانات  زین  معموال  که  کنیم  توجه 
زین  و  است  بوده  تر  پهن  و  بزرگتر 
میزان  و  باریکتر  و  کوچکتر  دوچرخه 
بیشتر...«  آن  در  کنندگی  تحریک 
پرور  شهید  امت  اگر  نمیشد  بد  خب 
کارخانه  یک  مال  و  آخوند  رهبری  با 
میکردند  درست  اسالمی  سازی  زین 
به  که  نداشتند  دردسر  اینهمه  و 
استاد  بدهند.  گیر  خانمها  سوارکاری 
روانشناسی  تحلیل  مورد  در  امتی 
توجه  با   ...»: که  میدهد  ادامه  روایات 
وقتی  خانم ها،  فیزیک  و  ساختار  به 
می- سوار  دوچرخه  زین  بر  دختران 

زین  روی  آنان  شرمگاه  دقیقا  شوند 
قرار می گیرد و باعث تحریک و تهییج 
آنان می شود و به تدریج ممکن است از 

رد    ام القرای اسالمی هچ میگذرد؟

تیمورشهابی

اگر امت شهید پرور با رهبری آخوند و مال یک کارخانه زین سازی اسالمی درست 
میکردند ، اینهمه دردسر نداشتند که به سوارکاری خانمها گیر بدهند
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این کار لذت ببرند و بر این لذت عادت 
به  است  ممکن  زمان  مرور  به  و  کنند 
شوند..«   کشیده  خودارضایی  سمت 
مقدمه  کلی  از  بعد  ما  استاد  عاقبت 
زمان  از  مطلب.  اصل  سر  رفت  چینی 
دغدغه  این  بیت  اهل  ائمه  و  پیغمبر 
وجود داشته که تا زمانیکه زین اسب 
باشد  خانمها  پای  وسط  االغ   پاالن  و 
آنها را شهوتی و شل و ول میکند چه 
برسد به زین دوچرخه که تقریبأ یک 
است  مردانه  شرمگاه  شبیه  جورهایی 
پیش  بیت  اهل  و  ائمه  آنزمان  در  و 
بودند که یک روزی زینی  بینی کرده 
بدتر.  زینها  همه  از  میشود  اختراع 
استاد ما ایشان چنین ادامه دادند. :... 
»اگر مروری تاریخی هم به این قضیه 
سیره  که  دید  خواهیم  باشیم  داشته 
و  اسالم  صدر  در  مسلمانان  روش  و 
است  بوده  آن چنین  از  پس  مدت ها  تا 
خانم- جابجایی ها،  و  مسافرت ها  در  که 
زین  بر  نه  می شدند  بر کجاوه سوار  ها 
حیوانات و بر اساس روایتی که محمد 
بن مسلم از امام باقر)علیه السالم( نقل 
می کند، اولین زنی که در اسالم بر زین 
نشست عایشه بود، هنگامی که بعد از 
شهادت امام حسن)علیه السالم(سوار 
مردم  و  منزل خارج شد  از  قاطری  بر 
را تحریک کرد تا نگذارند حضرت در 
جدشان)صلی  اهلل- شریف  قبر  کنار 
علیه  وآله( دفن شوند. ..«  بعله همش 
تقصیر این پاالن لعنتی است که زنان 
میکند.  وادار  ناشایست  کارهای  به  را 
درحالیکه عایشه با پاالن قاطر مشغول 
شهوت  عالم  در  و  بود  ارضایی  خود 
بد  کارهای  بود  شده  حالی  به  حالی 
زیاد میکرد منجمله دشمنی با خاندان 
با  نابخرد  خوان  روضه  این  و  نبوت! 
امت  این  بیربط،  گفتار  کردن  سرهم 
نگه  حماقت  دایره  در  را  زده  فـلک 
منبر  پای  که  بسیجی  همان  میدارد. 
این ابله نشسته است ، فردا در خیابان 
و  اهانت  مورد  را  سوار  دوچرخه  زن 
و در چشم  قرار میدهد  ضرب و شتم 
در  است.   پیغمبر  و  با خدا  او محارب 
هیچ قانون مدنی و انسانی ، سواری بر 
زین اسب و دوچرخه و موتورسیکلت 
مذهب  این  اآِل  ندارد  ایراد  و  عیب 
حول  در  ذکرش  و  فکر  که  پیشرفته 
حوش خال رفتن و مسائل پیچیده زیر 
شکمی است . ایکاش استاد ما توضیح 
در  آقایان  بیضه  تکلیف  که  میداد 
آیا  چیست؟  دوچرخه  سواری  هنگام 
تحریک  باعت  همدیگر  به  برخورد  با 
یا دردناک است ؟ وآیا ممکن  میشود 
است که باد کند و آدم را عـقیم کند؟  
ما هنوز جواب این معضالت اجتماعی 

را پیدا نکرده ایم ولی مطمئنیم که 

دارد  جواب  مسائل  این  برای  اسالم 
تاریخ  در  اسالم  و  بیضه  رابطه  چون 
چون  امت  این  است.  مشهور  بشریت 
حیوانی  های  خواسته  جلوی  نمیتواند 
مقام  که  است  ، مجبور  بگیرد  را  خود 
و  کند  ارزش  بی  را  زن  شخصیت  و 
زمانیکه  تا  امتی  زنان  این  شوربختانه 
نسل   ، شناورند  خود  درجهالت 
تربیت میکنند که  فرزندانی  اندرنسل 
بیرون  هیچگاه  نفهمی  دایره  این  از 
طرز  چنین  تداوم  در  و  آمد  نخواهند 
اساسی  نقش  ای  افتاده  فکرعقب 
بازی میکنند.  نمونه های ادعای ما را 
میتوان در نقشی که این زنان امتی در 

جامعه و فرهنگ ایران اسالمی اجرا 

میکنند مشاهده کرد. خود همین زنان 
 » ستیزی  زن   « خرمن  به  آتش  ابله 
میزنند و همه را تحت دستورات اسالم 
میدانند. امر به خودشان مشتبه شده 
و  اجتماعی  فساد  همه  سرچشمه  که 
اخالقی در اثر رفتار غیر اسالمی زنان 

است.
یکی از نهادهای آخوندی رژیم به نام

مذاهب  تقریب  جهانی  مجمع   «  
اسالمی « است که  وظیفه اش نزدیک 
امت اسالم زده است  کردن هفتاد دو 
که مثاَل همدیگر را لت و پار نکنند. این 
مجمع آخوندی یک دبیر کلی دارد به 
درهمایش  که   اراکی  محسن  اسم 
بین المللی اتحادیه جهانی زن مسلمان 

خبرگزاری  گزارش  به  تهران  در 
آمدن  بیرون  گفت:«  چنین  دیگربان 
خیانت هایی  بزرگترین  از  ازخانه  زنان 

بود که بر جامعه بشری روا شد« 
استاد نابغه ما چنین حرفی را در خیمه 
و  است  گفته  زنان  همایش  بازی  شب 
بیگمان شرکت کنندگان و شنوندگان 
او که زن میباشند همفکر و هم عقیده 

با او هستند. طبق داستانها و روایات 
از کودکی در گوش  بی سر و تهی که 
که  باورند  براین  آنها  اند  خوانده  آنان 
داد.  آدم  به  را  سیب  بود  حوا  تقصیر 
قدرت  آنهمه  با  باریتعالی  حضرت  اگر 
از  اخراج  جلوی  نتوانست  بیکرانش 
این  چگونه  بگیرد،  را  برین  بهشت 
ابلهان میخواهند با گشت ارشاد و زور 

و خفقان کار ها را درست کنند؟  
اسم  به  بسیجی  یک  دیگر  جایی  در 
سازمان  رئیس  خاموشی«  »مهدی 
تردد   ...« بود:  گفته  اسالمی  تبلیغات 
بی مورد زنان درخیابان ها باعث شده تا 
زیادی فرهنگ عفاف و حجاب  حدود 
ما دچارآسیب شود.«  تبریکات دوباره 
با  انقالب  گردانندگان  و  بانیان  به  ما 
شکوه. درخاتمه به امید روزی که این 
امت از خواب غفلت بیدار شود. رباعی 
زیر از شخصی است که پدرش آخوند 
قشری از جنس امر به معروف و نهی از 
از مرگ پدر  بعد  منکر بوده و خودش 
راه و روش او را دنبال میکرد تا اینکه 
 ، ای  ژولیده  صوفی  با  برخورد  یک  با 

چشمانش به نور حق باز شد.
از بسکه فساد و ابلهی زاد  ز من

در عمر کسی نگشت دلشاد ز من
من طالب داد و جمله بیدادز من

فریاد من از جمله و فریادز من

محمد جالل الدین بلخی

 

تردد   ...«  : است  گفته  اسالمی  تبلیغات  سازمان  رئیس 
زیادی  حدود  تا  شده  باعث  درخیابان ها  زنان  بی مورد 

فرهنگ عفاف و حجاب ما دچارآسیب شود.« 
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اصل- 2: انسان نمیتواند 
عاشق خدا بشود.

انسان نمي تواند عاشق کسي یا چیزي 
 ، ندارد  آن  از  شناختي  هیچ  که  شود 
ندارد فقط  از خداوند شناختي  انسان 

تجلیات او را میشناسد.
قطبي  هیچ  جهان  در  خداوند  جایگاه 
و   ، صفت  نه  و  دارد  اسم  نه   ، است 
انسان نمي تواند عاشق چیزي یا کسي 

شود که هیچ شناختیاز او ندارد .
تجلیات  عاشق  تواند  مي  تنها  انسان 

خداوند باشد.
عاشق جهان هستي ، عاشق درخت ، 

عاشق خودکار ، عاشق یک انسان....
به  خداوند  عشق  برابر  در  همچنین 
به خداوند مشخص  ما  و عشق  انسان 
است که خداوند عاشق است و انسان 
معشوق داریم :و لو علم المدبرون کیف 
اگر کساني  لماتوا شوقا،  بهم  اشتیاقي 
 « من  از  و  کنند  مي  فرار  من  از  که 
حدیث قدسي « در این زمینه دور مي 
شوند بدانند که چقدر دوستشان دارم 

از شدت عشق من مي میرند.
از  که  زمر  سوره   53 ي  آیه  در  یا  و 
است  قرآن  هاي  آیه  ترین  عاشقانه 
الذین  عبادي  یا  قل   -  : شده  گفته 
انفسکم التقنتوامن رحمۀ  الي  اسرفوا 

اهلل ان اهلل یغفرالذنوب جمیعا.
اسراف  گناهان  در  که  بندگاني  اي   
مي کنید از رحمت خدا ناامید نشوید 

خداوند تمامي گناهان را مي بخشد.
رحمت  از  امیدي  نا  گناه  بزرگترین 
انسان  گناه  چقدر  هر  است.  خداوند 

بزرگ باشد رحمت خداوند بیشتر و 

انسان  گناهان  همواره  و  است  بزرگتر 
نا  و  کوچک  خداوند  رحمت  مقابل  در 

چیز است.
باز  پدریت  خانه  به  گمشده  فرزند  اي 

گرد « آیه اي در انجیل مي گوید
گفته  است،  بازگشت  معناي  به  توبه 
شده اگر فردي توبه کند تمام سیئات 
او به حسنات تبدیل مي شود. » توبه «

» صد بار اگر توبه شکستي باز آي «
از خداوند  اصل: هیچ چیز جز رحمت 

ساطع نمي شود.
هم  شیطان  دانیم  مي  که  همانطور 
از  یکي  شیطان  خود  است  رحمت 
است.  خداوند  رحمت  بزرگ  مصادیق 
درمورد ابلیس هم بایدبدانیم که بطور 
سمبلیک همه ي مالئک مشرک شدند 

چون از به جز خداوند به آدم نیز 

موحد  که  ملکي  تنها  و  کردند  سجده 
خدا  بر  جز  که  بود  ابلیس  باقیماند 
سجده نکرد و وظیفه ي بوجود آمدن 
تضاد و عالم دو قطبي براي ما برعهده 

گرفت
هرگز  ما  نبود  شیطان  اگر  همچنین 
در   . شناختیم  نمي  را   + هوشمندي 
برائت  که  دارد  اي وجود  آیه  باره  این 

شیطان را ثابت مي کند
آیه 16 سوره حشر( همانند شیطان که 
( » کمثل شیطان اذ قال لالنسان اکفر 
فلما کفر قال اني بري منک واني اخاف 

اهلل رب العالمین «:
کافر  چون  شو  کافر  گفت  آدمي  به 
از خدا  من  بیزارم  تو  از  من  شد گفت 

پروردگار جهانیان مي ترسم.
پس مي دانیم که خداوند عاشق است 

و ما معشوق .
به خداوند  زبان  از  دارد  شعري  موالنا 
 انسان که نشان دهنده ي این عشق 

است :
منم آشنات  که  آنجا  مرو  نگفتمت 
درین سراب فنا چشمه ي حیات منم
وگر به خشم روي صد هزار سال زمن
به عاقبت به من آیي که منتهات منم
نگفتمت که به نقش جهان مشو راضي
منم پرده ي رضات  بند سرا  نقش  که 

نگفتمت که منم بحر و تو یکي ماهي
مرو به خشک که دریاي باصفات منم 
نگفتمت که چو مرغان به سوي دام مرو
منم پات  و  پر  و  پرواز  قوت  که  بیا 
نگفتمت که تو را ره زنند و سرد کنند
منم هوات  گرمي  و  تپش  و  آتش  که 
نگفتمت که صفتهاي زشت در تو نهند
که گم کني که سر چشمه ي صفات منم
نگفتمت که مگو کار بند از چه جهت
منم جهات  بي  خالق  گیرد،  نظام 
اگر چراغ دلي دانک راه خانه کجاست
منم کدخدات  دانک  صفتي  خدا  وگر 
در طول کل خلقت ما سرشار از عشق 

خداوند و رحمت بودیم .
اگر اصل یک و اصل دو را در کنار هم 
عشق  یک  جاي  قلب  :یک  بگذاریم 
به  عشق  یا  خود  به  عشق  یا   ( است 
باشیم  خود  بایدعاشق  یا  و  دیگران( 
یا تجلیات خدا چون عاشق خود خدا 
نمي توانیم باشیم. در نتیجه انسان مي 

تواند عاشق تجلیات خداوند بشود
براي مثال عاشق یک درخت ، عاشق 
انسان  که  هنگامي   .... و  انسان  یک 
خود  از  شود  مي  تجلي  یک  عاشق 
بیرون مي آید و خانه دلش خالي مي 
را  عشقش  خداوند  هنگام  آن  و  شود 
در  منظر  این  کند.از  مي  جاري  او  بر 

عرفان مي گوییم عشق زمیني بسیار
از  شود  مي  باعث  زیرا  است  مقدس 
ما  بر  و عشق خدا  بیاییم  بیرون  خود 

جاري شود.
پس انسان تا جایي در عشق پیش مي 
رود و در نهایت عاشق یک تجلي مي 
مي  عرفان، شمس  در  آن  به  که  شود 
گوییم و به این گفته میشود که بسیار 
من  شمس   « است.  مهمي  ي  مرحله 
خالي  و  تحول  مرحله   » من  خداي  و 
آن از  قبل  تا  مرحله ي  از خود  شدن 

تا قبل از آن، دنیایي که در آن بودیم 
دنیاي وارونه بود و پس از خالي شدن 
او در ما جاري میشود  او،  از  خانه دل 
افتد.  مي  اتفاق  حقیقي  دنیاي  و 
خداي  و  من  شمس  ي  مرحله 
عشق  مسیر  در  انسان  یعني  من 
تواند  مي  جایي  تا  خدا  سوي  به 
تجلي یک  عاشق  که  رود  پیش 

ـعرافن حلقه )کیهانی (
زرینظر: د.اخـتری
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 ) یک شمس ( بشود  و از آنجا به بعد 
عشق خدا جاري مي شود.

پیر من و مراد من
درد من و دواي من

فاش بگفتم این سخن
شمس من و خداي من

از تو به حق رسیده ام
اي حق حقگزار من

شکر تو را ستاده ام
شمس من و خداي من
شوم  مي  شمس  عاشق  من  یعني   
چون خدا را در او مي بینم و او تجلي 
خداست . بعد از آن عشق خدا بر من 

جاري شود پس این بسیار زیباست.
پس از طي این مرحله ي شمس من و 
خداي من با دو دنیاي جدید آشنا مي 
شویم دنیایي که قبل از بروز عشق به 
تجلي است که آن دنیاي وارونه است 
یا دنیاي خودپرستان یا دنیاي شیطان 
که در آن خودخواهي و خودشیفتگي 
کردن  رد  محض  به  و  دارد  وجود 
و  من  خداي  و  من  شمس  ي  مرحله 
جاري شدن عشق خدا دنیاي حقیقي 
شکل مي گیرد دنیایي که رنگ و بوي 

دیگري دارد.
اگر در دنیاي وارونه از مفاهیمي چون 
 ، ، صدقه  ، دعا  ، عبادت  ، خدا  عشق 
نذر واقعیت و حقیقت سخن مي گفتیم 
در دنیاي حقیقي هم از این مفاهیم مي 

گویم اما بسیار متفاوت .
: یعني اسارت  عشق در دنیاي وارونه 
تمام  طلبي  انحصار   ، رقیب  کابوس   ،
مفاهیم در دنیاي وارونه ، وارونه بیان 

مي شود.
مي میرم » من « جمالتي که در دنیاي 
رود  مي  بکار  عشق  زمینه  در  وارونه 
تونباشي  »من«  اگر   : از  عبارت است 

مي میرم 
جمالتي  ترین  خودخواهانه  از  این   
است که یک عاشق به معشوقش مي 
گوید این جمله یعني تو باش تا»من« 
اگر من مردم دیگر فرقي نمي  نمیرم، 

کند باشي یا نباشي.
مفهوم عشق در دنیاي حقیقي :

عشق  رهایي...   ، آزادي  یعني  عشق 
یعني عاشق از نگاه معشوق مي بیند با 
گوش معشوق مي شنود . اگر معشوق 
نیزخوشحال  ،عاشق  باشد  خوشحال 
است. اگر معشوق لذت ببرد عاشق هم 

لذت مي برد.
مفهوم عشق در دنیاي حقیقي بسیار 
عظیم تر و متعالي تر از مفهوم عشق 

در دنیاي وارونه است.
علت عاشق ز علت ها جداست 

عشق اصطرالب اسرا خداست
تابش  یعني  حقیقي  دنیاي  در  عشق 
توقع  بدون  انتظار،  بدون   ، تمنا  بدون 

به بازگشت .
خورشید  نور  بازتاب  ماه  همانطوریکه 
را بر سر زمینیان مي تاباند چه بر سر 
تمنا  بدون  و  کافر  بر سر  مسلمان چه 
تمنا  بدون  نیز  تابد.عاشق  مي  منت  و 

مي تابد،
را  خورشید  به  کردن  نگاه  ظرفیت  ما 
به  ماه  نور  به  نگاه کردن  با  اما  نداریم 
که  همانگونه  افتیم  مي  خورشید  یاد 
ظرفیت عاشق خداوند شدن را نداریم 
اما با عاشق یک تجلي شدن در واقع 

در آن به وجود خدا پي مي بریم.
روشن بنگر که آفتاب است 

آن نور که خوانیش تو مهتاب
ي  بتابد؛پدیده  ماه  مانند  باید  عاشق 
ماه شدن و رسیدن به مقام بي تمنایي 

بسیار مقدس است .
دارد  طرفه  یک  عشق  حقیقي  عاشق 
از  جمالتي   . تابد  مي  تمنا  بي  یعني 
قبیل ، براي کسي بمیر که برایت تب 
دنیاي  در  عشق  در  را   ... و  کند  مي 
طرفه  دو  عشق  نداریم  قبول  حقیقي 
در اصل دو عشق یکطرفه است که هر 

یک بي تمنا به دیگري مي تابد.
مفهوم عشق در دنیاي حقیقي در شعر 

زیر کامل مي شود.
از مردمک دیده بباید آموخت 

دیدن همه کس را و ندیدن خود را
تعریف خدا در دنیاي وارونه : )خداي 

وسیله(
پیشبرد  براي  است  اي  وسیله  خدا 
مانند   . انسان  ي  روزمره  کارهاي 
را  جاده  و  آید  مي  جلو  که  بولدوزري 
کند.  هموارمي  و  صاف  انسان  براي 
وند  خدا  از  ابزاري  ي  استفاده  یعني 
فرد.  توقعات  و  ها  خواست  جهت  در 
به طور کلي در دنیاي وارونه و یا قبل 
به  عشق  مقام  به  ورسیدن  تحول  از 
است  شیفته  خود  فرد  چون  دیگران 

تمام مفاهیم را در جهت منیت و 

پیشبرد اهداف خود در نظر میگیرد.
حتي مفاهیمي مانند خدا، دعا و... براي 
مثال گفته مي شود . خدایا فرزندم ... 
خدایا کنکورم ... خدایا بدهکاري هایم 
... خدایا چراغ سبز باشد ... خدایا جاي 
.... و میزان  ... خدایا  پیدا کنیم  پارک 
صدا کردن خدا به اندازه ي احتیاجات 

است.
در اصل خدا خداي وسیله است و این 

خداي حقیقي نیست.
خواسته  ي  همه  وارونه،  دنیاي  در 
هاي انسان از خدا ، مسائلي است که 
براي  باید  و  است  مربوط  خودش  به 
خدا  وبه  کند  تالش  آنها  به  رسیدن 

ارتباطي ندارد.
در  تا  بخواند  درس  باید   : مثال  براي 

کنکور قبول شود ، و ....
تعریف خدا در دنیاي حقیقي : خدا ، 

خداي هدف است .
مقصدي  دوست  از  غیر  دوست  ز  ما 

نمي خواهیم
حور و جنت اي زاهد بر تو باد ارزاني .

و یا
محب صادق از جانان به جز جانان نمي خواهد

تمنا  خدا  جز  خدا  ز  است  حیف  که 
کردن

تعریف خدا در دنیاي حقیقي ) خدای 
هدف(

 هر چه اندیشي پذیراي فناست
 آنچه در اندیشه ناید آن خداست .
در دنیاي وارونه خداوند براي رسیدن 
واقع  پرستش  مورد  فردي  مقاصد  به 

مي شود.
مورد  که  هستند  مقاصد  این  یعني 
پرستش قرار مي گیرند ، نه خود خدا. 
اینکه  بدون  فرد  پرستش  نوع  این  با 
خود واقف باشد ، دراصل خود پرستي 
مي کند به همین دلیل کساني که در 
با  عاشقانه  ي  رابطه  از  وارونه  دنیاي 
خداوند سرمست هستند ، با اشاره به

را  دیگران   ، خود  ي  مستانه  پرستش 
بت  و  آمیز  شرک  که   ( طاعت  آن  از 

پرستانه است ( بر حذر مي دارند.
گر یار منید ترک طاعات کنید

 غم هاي مرا به من مکافات کنید
چون در گذرم خاک مرا گر سازید

 در رخنه ي دیوار خرابات کنید
براي  راستا  که در همین  پیام دیگري 
هر عابد و زاهدي وجود دارد این است 
چشیدن  و  عرفان  دنیاي  به  ورود  که 
کند  مي  عاشق  را  انسان  آگاهي  مي 
عنوان  به  را  دین  او  حالت  این  در  و 
دیني که خداي آن خداي وسیله است 
این  کنار مي گذارد و آن را به عنوان 

خداجویانه دنبال مي کند .
زاهد از ما به سالمت بگذر کاین مي لعل

دل و دین مي برد از دست بدان سان که 
مپرس

در دنیاي حقیقي ما از خدا فقط و فقط 
خود خدا را مي خواهیم :

داني که چه ها چه ها مي خواهم
 وصل تو من بي سر و پا مي خواهم

فریاد و فغان و ناله ام داني چیست
 یعني که تو را تو را تو را مي خواهم

مفهوم دعا در دنیاي وارونه :
وسیله  خداي  جهت  در  اینجا  در  دعا 

است و براي امور زمیني
براي مثال : دعا براي قبولي در کنکور، 

دعا براي خرید ماشین و... .
مفهوم دعا در دنیاي حقیقي :

و  نیازها  رفع  براي  را  خدا  انسان 
خواهد،  نمي  خود  منافع  به  رسیدن 
مي  خودش  اشتیاق  براي  را  او  بلکه 

خواهد و طلب مي کند.
دنیاي حقیقي در شعر  مفهوم دعا در 

زیر کامل مي شود.
فراق و وصل چه باشد معناي دوست طلب

که حیف باشد از او غیر از او تمنایي 
یا رب ز تو آن چه من گدا مي خواهم

افزون ز هزار پادشاه مي خواهم
هر کس ز در تو حاجتي مي خواهد

من آمده ام از تو ، تو را مي خواهم .
درتمام دعاهاي قرآني فقط خود خدا 

را مي خواهد .
دانش   ...، آگاهي   . دعا  بهترین  یعني 
از آتش  را  ما  و  بدهد  ما  به  را  خودش 
دو  به  اینجا  در  دهد.  نجات  ناآگاهي 
کار  مفهوم   . خوریم  مي  بر  مفهوم 

زمیني و مفهوم کار آسماني .
 کار زمیني: ابزار آن سعي و تالش مي 

باشد که در قرآن نیز آمده است
باید  زمیني  کارهاي  تمام  انجام  براي 

تالش کرد و به خدا ارتباطي ندارد.
تنها مرام کار آسماني: کاري است که 
در ارتباط کامل با خداوند مي باشد و 
درقران آمده است نزد خداوند تسلیم 
است.                                 ادامه دارد
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 ، قهوه  فنجان  یک   ، لوبیا  کاسه  یک 
ایبو  درد  ضد  ودوقرص  گیالس  مقدارس 
مشترکی  وجوه  چه  ادویل  یا  پروفن 

بایکدیگر می توانند داشته باشند؟
ایبو  و  ذکرشده  موادغذائی  اینکه  پاسخ   
می  درد  تسکین  موجب  همگی  پروفن 

گردند.
درظاهر  درد  ضد  دوقرص  یا  یک  مصرف 
علت  ولی  میرسد،  بنظر  ای  ساده  امر   ،
عالوه  کند.  نمی  رابرطرف  بیماری  اصلی 
از  براین داروهای مسکن درد  دربسیاری 
موارد سبب بروز عوارض جانبی میگردند. 
داروها  این  اخیر  های  بررسی  بموجب 
ازدست  موجب  ناکهانی  بطور  است  ممکن 
گزارش  براساس  گردند.  شنوایی  دادن  
بریگهم  ازبیمارستان  کوران   شاُرن  دکتر 
اند ویمن  بوستن ، زنانی که درهفته   دوبار 
یا بیشتر از قرص ایبو پروفن استفاده کرده 
را  دارو  این  که  زنهائی  با  بودند درمقایسه 
بودند 13  بکاربرده  یکبار درهفته  از  کمتر 
تا 24 درصد بیشتر درمعرض خطر از دست 

دادن شنوائی بودند.
استامینوفن  ازداروی ضددرد  که  بیمارانی 
یابیشتر بمصرف  )تایلنول( دوروز درهفته 
بیشتر  درصد   21 تا   11 بودند   رسانده 
ازدست  علت  بودند.  کری  خطر  درمعرض 
دادن شنوائی دراین بیماران آسیب وارده 
ایبوپروفن جریان   . است  داخلی  گوش  به 
داده  کاهش  را  داخلی  گوش  به  خون  
واستامینوفن موجب ازبین رفتن ترکیبات 
ضداکسیدان که محافظ انساج می بتشند 

می گردد..
برنامه غذائی سالم میتوان  ازیک  باپیروی 
باگذشت  کرد.  مقابله  مختلف  بادردهای 
که  غذاهائی  از  بیشتری  تعداد  زمان 
شده  شناخته  است  دردمؤثر  درتسکین 
اند. برخی ازاین غذاها دراین نوشتار شرح 

داده می شود:

گیالس وزردچوبه برای 
دردهای مفصلی

که  آشکارساخت  اولیه  پژوهشهای 
خوردن به تقریب 20 گیالس ترش )آلبالو( 
درروز بهمان اندازه مصرف آیبو پروفن برای 
. دریک پژوهش  تسکین درد مؤثر  است 
جدید تر خوردن 45 گیالس درروز میزان
رادرخون    C- Reactive Protein
نشانگر   ماده  این  داد.  کاهش  درصد   25
باشد. می  مفاصل  درورم  التهابی  واکنش 
ایبوپروفن  مانند  زردچوبه  بررسی،  دریک 
ترکیب   . مؤثربوده  زانو  تورم  درتسکین 
فعال این ادویه کورکومین است که دارای 
باشد. می  اکسیدان  وضد  التهاب  ضد  اثر 
برای  اززردچوبه   ، چین  سنتی  درطب 
و  سینه  قفسه   ، شکم  دردهای  درمان 
سنتی  درطب   . است  شده  استفاده  معده 
درمان   ، التهاب  کردن  برطرف  برای  هند 
است  بکاررفته  معدی  ناراحتی  زخمهاو 
ضد  اثر  زردچوبه  دیگر  کارکردهای  .از 
به  ، وکمک  کاهش چربی خون   ، سرطانی 

درمان سوء هاضمه وبی اشتهائی است . 

عضالنی  دردهای  برای  زنجبیل  
وسردردهای میگرن

بسیار  غذائی  مواد  از  یکی  زنجبیل   
گرددودر  می  محسوب  وشفابخش  مؤثر 
مانند  بیماریها  از  بسیاری  درمان 
های  ناراحتی   ، میگرن   ، مفاصل  ورم 
گوارشی ، وکلسترول باال بکاررفته است .
به  زنجبیل  درد  وضد  ضدالتهابی  خاصیت 
موجود  اکسیدان  آنتی   ،Gingerol سبب 
پژوهندگان  های  یافته  ..طبق  است  درآن 
درپیشگیری  زنجبیل   ، دانمارکی 
سردردهای میگرن مؤثراست .وفاقد اثرات 
داروهای  از  بعضی  که  است  جانبی  منفی 

ضد منیگرن داراست .
اثر  زنجبیل  که  رسد  می  بنظر 
وتورم  درد  موجب  که  را  پروستاگالندین 
به  ومنجر  گردند  می  مغز  درعروق 

می  خنثی  شوند  می  میگرن  سردردهای 
کند . برای تسکین دردها از چای زنجبیل 

می توان استفاده کرد.

لوبیا برای ترشی معده 
 Hearth معده  اسید  افزایش  با  لوبیا 
گزارشی  براساس  میکند.  مقابله   burn
منظم  بطور  که  افرادی   Gut درمجله 
غذاهای سرشار از مواد لیفی مانند لوبیارا 
به  مبتال  کمتر  درصد   20 میکند،  مصرف 
اسید  )برگشت   Acid Reflux بیماری    
امر  این  میگردند.سبب  مری(  به  ازمعده 
میباشد.  معده  از  غذا  تر  سریع  عبور 
تولید  همچنین  درلوبیا  موجود  موادلیفی 

گاز ونفخ شکم میکنند.

نعناع ونارگیل برای 
دردهای گوارشی

 منت.ل ترکیب موجود درنعناع تازه وچای 
شده  شکم  گازونفخ  کاهش  موجب  آن 
عضالت  برروی  کننده  آرام  اثر  ودارای 
این  واسپاسم  کرامپ   . میباشد  روده 
ناراحتی ودردهای گوارشی  عضالت سبب 
می گردد. برای درمان اسهال خوردن یک 
نارگیل رنده شده  تاسه قاشق مربا خوری 
نارگیل  میباشد.  مؤثر  شیرینی(  )بدون 
دارای اثر ضدالتهابی وضد میکروبی است .

خشکبار برای دردهای 
قبل ازعادت ماهیانه

بادام   ، گردو   ، بادام  مانند  آجیل  انواع 
آنتی  غنی  منابع  پسته  و  فندق   ، زمینی 
وچربی  موادلیفی   ، پروتئین   ، اکسیدانها 
های سالم غیراشباع هستند. وبابیماریهای 
قلبی  بیماری   ، قند  بیماری  مانند  مختلف 

وافزایش کلسترول مقابله می کنند.
آمریکائی  درمجله  گزارش  یک  موجب  به 
مصرف  با  که  زنهائی  سوم  یک   ، »تغذیه« 
ریبوفالوین  مقدار  بیشترین  خشکبار 
آنهارسیده  بدن   به    )   B2 )ویتامین  
از  قبل  سندرم  عوارض  دچار  بودکمتر 

سندرم  این  عالئم  گردیدند.  قاعدگی 
میگرن  سردردازنوع   ، سردرد  از  عبارتند 
وناراحتی  پستانها  حساسیت  کمردرد،   ،
قابلیت   ، هیجانات  مانند  عصبی  های 
تحریک و فشارروحی . مصرف مقادیر زیاد 
بیماران  کربوهیدرات ها وموادلیفی دراین 
موجود    B  6 ویتامین  میشود.  توصیه 
درپسته نیز می تواند  درکاهش کرامپ و 
احتباس مایعات دربیماران مؤثر واقع گردد

قهوه وتخم کدوتنبل
 برای سردرد

.علت  سردرداست  مهم  ازانواع  میگرن 
بیماری  سردردهای سخت وکوبنده دراین 
های  نوشابه   . است  مغز  عروق  انبساط 
عروق  باانباض  قهوه  مانند  کافئین  حاوی 
دردهای  تسکین  موجب  درمغز  خونی 
قهوه  برآن  افزون  شوند.  می  میگرن 
کند. می  ضددردراتشدید  اثرداروهای 

را  داروها  این  مصرف  مقدار  بطوریکه 
قهوه   دیگرازفواید  داد.  کاهش  توان  می 
درروز   آن  فنحجان  3تا5  نوشیدن   اینکه 
الزایمررا  بروزبیماری  میتوانداحتمال 
دهد.. کاهش  درصد  تا65  درسالمندان 

کمبود   ، میگرن  باسردردهای  درارتباط 
باشد.  تواند  می  آن  ازعلل  دربدن  منیزیم 
مصرف غذاهای سرشار ازاین ماده معدنی 
میتواند  کدوزرد  یا  کدوتنبل  تخم  مانند 
این کمبودرا تأمین کند.منیزیم درتسکین 
که  عضالت  سفتی  و  عصبی  تحریکات 
دردهای میگرن راتشدید میکند مؤثراست 
.کدوتنبل همچنین حاوی بتاکاروتن است 

که دربدن به ویتامینA  تبدیل میگردد.

غذاهائی شگفت انگیز
 برای تسکین دردها

دکتر همایون آرام
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چهارتن که زبان هم را 
نمی فهمیدند 

)همدلی ازهم زبانی بهتر است (
بمنزله  درست است که همزبانی خود 
خویشاوندی و پیوستگی دریک جامعه 
و  اجتماعی  رویدادهای  ولی   ، است 
درتنگ  که  دهد  می  نشان  تاریخی 
نظری ، حسادت ، آزمندی و بدخواهی 
دوبیگانه  چون  را  زبان  دوهم  گاه   ،
ساخته و آنان را به دشمنی می کشاند 
مثنوی  ومرغان  سلیمان  درتمثیل  که 
به  مرغان  که  هنگامی   . بینیم  می 
با  سلیمان  و  آمدند  سلیمان  سراپرده 
و  شادشدند  مرغان  گفت  سخن  آنان 
سلیمان را همزبان ومحرم خود یافتند
پیش او یک یک به جان بشتافتند

جمله مرغان ترک کرده جیک جیک
باسلیمان گشته افصح من اخیک

هم زبانی خویشی و پیوندی است 
مرد با نامحرمان چون بندی است
هریک از مرغان رمز وراز و هنر ودانش 

خودرا به سلیمان عرضه داشت :
جمله مرغان ، هریکی اسرار خود

از هنروزدانش وازکارخود
باسلیمان یک به یک وامی نمود

ازبرای عرضه خودرا می ستود
نوبت به هدهد رسید که ازهنرودانش 
 ، فروتنی  با  هدهد  بگوید.  وکارش 
جلب  خود  سوی  به  را  سلیمان  توجه 

کرد وگفت :
» هنگامی که من دراوج پرواز هستم ، 
می توانم آب را ازباال ، اگر درقعر زمین 
درچه  که  وبفهمم  ببینم   ، باشد  هم 
. بگویم که از سنگ می  ژرفائی است 
جوشد یا ازخاک ومی توانم درسفرها 
از  را  وآنان  باشم  لشگریان  همراه 
نمانند  تشنه  تا  سازم  آگاه  آب  جای 
کرد  استقبال  باخوشحالی  سلیمان   »
او  لشگر  همراه  که  خواست  وازهدهد 
باشد ودربیابان های بی آب وگیاه برای 

سپاه آب پیدا کندو...
رفیقی  سلیمان  برای  هدهد  آن  بعداز 
شفیق وروز وشب بااو همراه بود وچه 
را درسفروحضر  نهان آب  بسیار جای 

برای لشکریان سلیمان ووحوش 

این  چون  زاغ  شد.  رهنمون  وطیور 
حسادت  از  نتوانست   ، شنید  ماجرا 
سلیمان  نزد  گیرد.  آرام  وبدخواهی 
رفت واز هدهد بدگوئی کرد که : هدهد 
 . دروغگوست  و  ادب  بی  و  زن  الف 
موالنا از تمثیل بدزبانی زاغ که همزبان 
مرغان دیگر است به رهنمودی میرسد 

که ای بسا هندووترک هم زبان 
 ای بسا دوترک چون بیگانگان 

پس زبان محرمی خود دیگر است 
همدلی از همزبانی بهتر است 

غیر نطق و غیر ایماو سجل
صدهزاران ترجمان خیزد زدل

وزبان  فرهنگ  ازکتاب   26 صفحه   «
گفت وگو«

زرگر ومرد سالخورده
) زابتدای کار ، آخرراببین(

ناتوان  جسمی  با   ، سالخورده  مردی 
ودستی لرزان ، نزد زرگر محله رفته 

مولوی  خواهد.  می  ترازوئی  او  از  و 
از  بسیاری  چون  ماجرا  درشرح 
ها  جمله  با   ، مثنوی  دیگر  داستانهای 
وگفت وشنودهائی که بی ارتباط جلوه 

می کند ، تعجب خواننده رابرانگیخته 
عاقبت  با  که  آموزد  می  ودرپایان 
نا  های  درخواست  درمقابل   ، اندیشی 

مناسب ؛ زابتدای کارآخرراببین 
تا نباشی توپشیمان در حنین

کسی نزد زرگری رفت که ترازویت را 
گفت  زرگر   . زربسنجم  میخواهم  بده 
 «: . آن شخص گفت  ندارم  من غربال 
زرگر   » بده  را  ترازویت  نکن  شوخی 
ندارم  دردکان  جاروئی   « داد  پاسخ 
بس  شوخی  که  شد  ناراحت  مرد   .  »
ترازوئی   . مزن  کری  به  خودرا   ، است 
خواننده  مولوی   . بده  خواهم   می  که 
و  پاسخ  پای  به  ویا شنونده کنجکاورا 
گفت  زرگر   : نشاند  می  زرگر  توصیح 
من   . شنیدم  گفتی  که  هم  نخست   «
سالخورده  مردی  تو  ولی   ، نیستم  کر 
ناتوان  وتنی  لرزان  دستی  با  هستی 
بسیار  ریزوُخرد  های  قراضه  تو  زر  در 
وزن  هنگام  تو  لرزان  دست  با   . است 
ازمن  بعد   . ریزد  می  برزمین  کردن 
آنهارا  که  بدهم  جاروئی  میخواهی 
کردی  جمع  را  خاکروبه  وچون  بروبی 
های  ریزه  تا  خواهی  می  غربال  ازمن 
. چون جارو  از خاشاک جداکنی  زررا 

ندارم حرف آخررا اول گفتم .
صفحه 31 ازکتاب  فرهنگ وزبان گفت 
وگو نوشته دکتر محمود روح األمینی ، 

انتشارات آگاه.

گشتی درمیان کتابها                                                    به انتخاب م.ع.آشنا

                     ازداستانهای مثنوی
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اکتبر  : روز جمعه یازدهم  مجیدزندیه 
 Persian Club انجمن  دعوت  به 
در  واقع  نیویورک  ایالتی  دانشگاه 
 ، آیلند  النگ   Old Westbury
الشعرای  ملک  برای  یادبودی  مجلس 
بهار شاعر بلند آوازه ایران وهمچنین 
»پروانه  خانم  برای  بزرگداشتی 
دانشگاه  دراین  ایشان   دختر   بهار« 

برگزارشد.
»پرشن کالب« یکی از فعالترین انجمن 
های دانشجویان ایرانی مقیم نیویورک 
است که با برگزاری جشنهای ملی مثل 
»مهرگان«  و  یلدا«  و»شب  نوروز«   «
میهنمان  ملی  افتخارات  دراستمرار 
این   . وزمینه های فرهنگی کوشاست 
توسط  که  است  سال  چندین  انجمن  
که  دانشگاه  این  ایرانی  دانشجویان 
ایران  عاشق فرهنگ وادب وموسیقی 
وسیله  این  به  و  گرفته  شکل  است 
قسمت  دراین  را  ایران  فرهنگ  شمع 

آمریکا فروزان نگهمیدارند.
درمراسم روز جمعه یازدهم اکتبر ابتدا 
فیلمنامه  »ناصرحسنی«   دکتر  آقای 
»بهار«  مرحوم  اززندگی  کوتاهی 
آمذریکائی  و  ایرانی  حاضرین  رابرای 
که سالن آمفی تآتر دانشگاه راپرکرده 
آن  وضمن  گذاشت  نمایش  به  بودند 
گوشه وکنار زندگی پرحادثه این شاعر 
گرامی و ملی مارا برای مدعوین شرح 
 . قرارگرفت  موردتوجه  بسیار  دادکه 
حال  شرح  بهار«  »پروانه  خانم  سپس 
برای  خودرا  خانوادگی  خاطرات  و 
حاضرین بابیانی بسیارشیوا وجالب به 
زبان انگلیسی شرح داد و به مشکالت 
وپستی وبلندی هائی که جامعۀ زن طی 
قرون متمادی با آن مواجه بوده است 
اشاره نمود وسپس چندقطعه از اشعار 
منتخب را که اززیباترین اشعار »بهار« 
بود برای حاضرین قرائت کرد. درپایان 

که  اخیری  کتاب  امضای  به  سخنرانی 
یا    Poet.s Daughter تحت عنوان 
آورده  در  تحریر  برشته  شاعر  دختر 

است پرداخت .
بعداز سخنرانی ایشان خانم »نازی 

دروصف  که  را  شعری  قطعه  زندیه« 
بود  سروده  بهار«  الشعرای  »ملک 
قرائت کرد که بی نهایت مورد استقبال 

قرارگرفت .
قسما بعدی برنامه ، موسیقی ایرانی 

»مجیدزندیه«  سرپرستی  به  که  بود 
و  زندیه«  »نازی  خانم  وهمکاری 
و  خسروشاهی«  مجید   « آقایان 
از  ترانه  دو  اجرای  به  فتاحی«  »دادبه 
از  آهنگهائی  با  بهار  الشعرای  ملک 
داود«  نی  »مرتضی  و  خان«  »درویش 
قطعات  این  اجرای  با  پرداختندکه 
شب  و  دادند  مجلس  به  شوروحالی 

پرخاطره ای بوجود آوردند.

یادبود ملک الشعرای بهار  رددااگشنه ایالتی نیویورک
شت خانم رپواهن بهار وزبرگدا

خانم »پروانه بهار«  دختر ملک الشعرای بهارشرح حال و خاطرات خانوادگی 
خودرا برای حاضرین بابیانی بسیارشیوا وجالب به زبان انگلیسی شرح داد
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میرزا شفیع  برای چند لحظه ای  مات 
نگاه  مدرسه  ناظم  خانم  به  ومبهوت 
کرد ونتوانست حرفی بزند. خانم ناظم 
نام  و  برد  میرزا  به طرف  را  شناسنامه 
با انگشت نشان دادوباصدایی  دختررا 
کمی بلندتر از قبل نام دختررا خواند. 
چندبار  لب  .زیر  بود  کرده  عرق  مرد 
نام نوشته شده درشناسنامه را زمزمه 
خودش  سرعت  به  میرزا  فکر  کرد. 
که   سالی   . پیش  سال   9 به  کشاند  را 
برای  . آن سال  آمد  دنیا   به  دخترش 
ومحصوالت  شد  بندان  یخ  چندروزی 
نبارید  هم  باران  زد.  یخ  کشاورزی 
ریخت  بهم  اوضاع  شد.  وخشکسالی 

وروزگار به سیاهی کشید.
***

آورد  بیرون  از جیب  دستمالی  میرزا   
و عرق صورت و پس گردن را چندبار  
به  دختر  اصاًل  قرارنبود  کرد.  خشک 
مجبور   دختر  پدر  اما  برود.  مدرسه 
شد. همسایه ها گفتند نفرستادن بچه  

به مدرسه ُجرم است  وزندانی دارد.
که  تولد   ی  لحظه  همان  از  میرزا  زن 
رباب خانم قابله  خبر دختر بودن نوزاد 
را با صدائی نه چندان  رسا اعالم کرد  
حتی  و  شوهر  فامیل  شماتت  مورد 
زائیدن   . قرارگرفت   پدرومادرخودش 
دختر  از نظر میرزا سرافکندگی داشت  
نام  اگر   که  کرد   فکر  دلیل  بهمین  و 
از  شاید  بگذارد   دختر  روی  مذهبی 
اما   . بکاهد  بچه  قدم  نحوست   شدت 

چنین نشد. 
خانم ناظم پرسید: » حاج آقا  حالتون 

خوبه ؟«
میرزا شفیع  سری تکان دادکه :

- »بله خوبم«.
اما حالش اصاًل خوب نبود. 

اداره  به  سجل  گرفتن  برای  که  روزی 
صبح  آنکه  با  رفت   احوال  ثبت   ی 
زود رفته بود  اما وقتی واردشد  چند 
ازاو  درصف ایستاده  نفر دیگر جلوتر 
بودند.  نوبت او رسید . واردشدوسالم 
کرد. دراتاق سه کارمند  و هرکدام در  
یک ضلع اتاق  پشت میزشان مشغول

سالمش  جواب  هیچکدام  کاربودند.   
کدامیک  با  که  متحیر  او  ندادند.  را  
از کارمندان صحبت  کند ،  نگاهی به 
کارمندان  از  یکی   . انداخت  اتاق  دور 
روی  که  بزرگی  دفتر  راازروی  سرش 
میز بودبلند کرد وبالحن سردی گفت : 

- »فرمایش«؟
رفت  جلو  کرد.  سالم  باردیگر  میرزا 
برای  سجل  گرفتن  برای  که  وگفت 

دخترش آمده است .
کارمند به دو کارمند دیگر  نگاهی کرد 

وپرسید:
- » اسم انتخاب کردی ؟« 

تکان  »آری«   عالمت  به  سری  میرزا 
داد. 

- فرم پر کردی ؟«
را   » »زینب  ونام  راپرکرد  فرم  میرزا   

روی آن نوشت .  
اطالعات  روی  سریع  نگاهی  کارمند 

نوشته شده  چرخاند وزیرلب گفت :
- به به چه اسمی ، زینب ، زینب خانم .
را   خودش  رضایت  لبخندی   با  میرزا 
کرد  رو  کارمند   داد.   نشان  بکارمند 
بکار  سرشان  که  دیگر  دوهمکار  به 

خودشان  بود چشمکی زد وگفت : 
- » یکی از پائین برود  و بایکی دیگر 

درباال بنشیند.«.
شفیع  میرزا   . خندیدند  همکاران 
اوهم   . گویند  می  چه  آنها  نفهمید  

بابقیه خندید.
زد  ُمهر  و  نوشت  کارمند  را  سجل 
بدون   هم  ومیرزا  میرزا   دست  به  داد 
را  آن  بیندازد   آن  به  نگاهی  آنکه 
آن  هم   روز  وهمان  گذاشت  درجیب 
داشت   درخانه  که  ای  درصندوقچه  را 

گذاشت و دِرآن را قفل کرد. 
***

حالتان  آقا  حاج   «: گفت  ناظم  خانم 
خوب است ؟«

میرزا شفیع با لکنت گفت : 
زینبه   این دختر  اسم   ، »خانم جان   -
را  شناسنامه  ناظم   ». میدونن  همه 

ورقی زد 
زینته  دختر  اسم  میگه  امااینجا    -

 «  : گفت  لب  زیر  میرزا   . زینت   ،
میدونستم  کار ، کار شیطونه  درلباس 

آدم . 
نام  نوشتن  از  پس  ناظم   خانم 
که  کرد  گوشزد  اول   درکالس  زینت  
درسن  مدرسه   به  طفل  »نفرستادن 

قانونی جرم به حساب می آد.«
***

به خانه که رسیدند مادر دختر متوجه 
دگرگونی حال میرزا شد. دختر ساکت 
نشست   اتاق  درگوشه  و  رفت  آرام  و 
شده  انجام  نامنویسی  که  مادرپرسید 

است یانه ؟
میرزا با بیحوصلگی  فقط »آره « گفت 
.  واز خانه بیرون رفت . درطول راه با 
باعث  دختر  نام  که  کرد  فکر  خودش 
بوده  گذشته  سال   9 های  بدبختی 
اتفاق  که  آنچه  از  غافل  واو  است.  
سرخاب  نام  زینب   نام  بجای  افتاده 
وسفیداب  زدن را روی  دختر گذاشته 
اند.  نامی که تا آن روز نمیدانست نام 
اصلی وحقیقی دختر  است .بدبختی تا 
بود که  نیامده  آنروزهم  موردی پیش 
به سجل دختر  نگاهی بیندازد.  بارها  
پیش  وحتی  خوانها   وروضه  مالها  از 

نماز  مسجد محلشان شنیده بود که:
آدما ظاهر میشه  »  شیطان درلباس  
.« وحاال می توانست نتیجه گیری کند 
احوال حتمًا شیطان  ثبت  کارمند  که  
برای  که  روزی  ی  صحنه   . است  بوده 
از  دیگر  بار  بود   رفته  سجل   گرفتن 

جلوی چشمانش رژه رفت :
گفته  شیطانی   بالبخندی  کارمند    -
بود :» یکی از پائین میرود دوتائی باال 
»ب«  زیر  ی  نقطه  مقصودش  نشیند.. 
بود و دونقطه  »ت«  . حاال می فهمید  

جریان  از چه قرار بوده است .
***

احوال   ثبت  اداره  از  که  موقع  آن 
بیرون رفت  ، صدای خنده ی کارمند 
توجهبی  کرد.ولی  می  درگوشش صدا 
نکرد.  حاال برایش روشن شد که بازی 
با نقطه ها  باعث خنده ی کارمند  بوده 

است .
***

دختر رو به آئینه  به چهره ی کودکانه 
انداخت  چشمان سبز  و  اش  نگاهی 
مژگان سیاه  و پرپشت . زیر لب گفت 
: »زینت « وازروی رضایت لبخندی زد 
ک هیکلش برای  دختر بچه ی 9 ساله  

بزرگتر نشان می داد. 
روبروی  ودختررا  شد  اتاق  وارد  مادر 
انوشه  بیاد  کرد  تعجب   . دید  آئینه 
خودش  کوچکتر  خواهر   . انداخت 
حاج  شوهرش  با  سالگی   در9  که 
یکماه  و  کرد  ازدواج  محمدی  رسول 
تاجر  رسول  حاج  شد.   آبستن  بعد 

حاجب  درتیمچه  که  بود   ثروتمندی 
بزرگی  داشت  الدوله حجره ی نسبتًا 

و چینی آالت  میفروخت . 
با  قباًل  بود.   چهارمش  زن    » »انوشه 
سه زن  دیگر ازدواج  کرده بود  که نوه 
اش از دختر  اول بزرگتر از انوشه  زن 

چهارمش بود. مادرپرسید:
» چیکار می کنی ؟« 

دختر جواب نداد  ولی از جلوی آئینه  
به  رو  که  اتاق  ی  پنجره  بطرف   رفت 

حیاط  خانه باز می شد.
مادرش  ؟«  کنی  می  چیکار  گفتم   -

سئوال کرد.
بابی  و  انداخت   باال  ای  شانه  دختر   

اعتنائی به مادر از اتاق خارج شد.
***

به  اینکه  دختررا  از  میرزا شفیع پس 
خانه رساند  خودش راباعجله رساند به 
مسجد سر گذر.که حاج شیخ حسین 
گیوه چی  پیشنماز بود  واز صبح زود  
می  مسجد   از  ای  درگوشه  میرفت 
داشت   ای  مسئله  کسی  واگر  نشست 

به آن جواب می داد.
آن  و  درآورد  ازپا  را  میرزا کفشهایش 
سالن   .ووارد  گذاشت  دیوار  کنار  را 
ای   درگوشه  شیخ  شد.  مسجد  بزرگ 
 - قزآن  احتماالً   - کتابی   خواندن  به 

مشغول بود. 
- سالم علیکم 

چه   ، شفیع  میرزا   . علیک  السالم   -
عجب شد ازاین طرفا؟

داستان   ومیرزا  کردند   وبشی  خوش 
را  دخترش  نویسی   اسم  و  نامگذاری 
برای شیخ تعریف کرد .  دربین حرفها 
لعنتی   و  میگفت  استغفرالهی   شیخ 
میرزا  فرستاد.  می  رجیم  برشیطان 
شفیع  با چشمانی درانتظار که بصورت 
شیخ خیره شده بود حرفهایش را تمام 

کرد :
- »چکنم ؟«  

ازچشم  را  عینکش  حسین   شیخ 
ای فکر کردن   لحظه  وبعداز  برداشت  
زیر لب گفت : » هرچه می کشیم ازاین 
حکومت است . از شاه گرفته تا دربان 
مردم  وایمان   دین  ضد  همه  اداره  
هستند. مطمئن باش که کارمند سجل 
احوال  مخصوصًا و به دستورشاه  این 
وقاحت را  بخرج داده تا آن نام  عزیزرا 

مسخره کند.
میرزا همچنان درپی  راه حل بود. شیخ 
خوشبختانه  شفیع   میرزا   «  : گفت 
صبیه را  که همه به همان نام مبارک  
صدامی کنند مدرسه را هم بی جهت 
دختر   اصوالً   . بردید  نویسی  نام  برای 

را چه به سواد آموزی 
بقیه درصفحه50

              نقطه

داستان کواته

علی اتجبخش
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نوشتن  به  ازجوانی  صالحی  عمران 
درطنز  وچون  ؛  شعرپرداخت 
داشت  نیزاستعدادوذوقسرشاری 
باروزنامه  همکاری  زمان  درهمان 
توفیق را آغاز کرد وبا نامهای گوناگون 
می  چاپ  نشریه  دراین  هایش  نوشته 

شد.
کتاب  خواندن  با  سربازی  دردوران 
»احمد  نوشته  مشروطه«  تاریخ   «
ها  شخصیت  باخته  دل  کسروی« 
گردید  مشروطیت   های  وقهرمان 
زمان  آن  های  ودگرگونی  وباوقایع 
رابطه ای عاطفی برقرارکرد. این پیوند 
ودلبستگی ازیک سو وذوق وعالقه او 
به طراحی ازسوی دیگر انگیزه ای شد 
تاریخ  کتاب  های  عکس  ازروی  او  که 
مشروطه شروع به کشیدن طرحهائی 
کرد. این طرح ها بعدها همراه با طرح 
هائی از بیژن اسدی پور وپرویز شاپور 
)تهران(  جمشید«  »تخت  درنگارخانه 

به نمایش درآمد )اواخر سال 1356(.
دراین نمایشگاه گفتگوئی بااین سه تن 
کردم که درهمان روزها ازرادیو ایران 
به  نمایشگاه  تماشاگرآن  شد.  پخش 
یافت که عمران صالحی  خوبی درمی 
نکرده  کپی  را  ها  عکس  دقیق  بطور 
است بلکه احساسات وعواطف خودرا 
بیان کرده  به صاحبان عکسها  نسبت 
است . شخصیت هایی که مورد تأیید 
 ، واالئی  ها  درطرح  اند  اوبوده  وپسند 
شخصیتِ برتر یافته وبه آنهائی که نمی 
پسندید ، به قول خودش  نیش هائی 
نگاری  تاریخ  های  این طرح  بود.  زده 
دارای  که  رامیداد  طراحی  نویدظهور 
ودرطراحی  است  محکمی  های  خط 
نرم وانحناهای  ها  چرخش  هایش 

 شاعرانه دیده می شد. عمران صالحی 
سالها   درهمان  پور  اسدی  وبیژن 
درمنزل  روز  ای  یک  هفته  کم  دست 
وبه  شدند  می  جمع  پرویزشاپور 
طراحی ونوشتن کاریکلماتور واینگونه 
گاه  گه  منهم  پرداختند.  کارهامی 
درکنارشان بودم . این گردهم آئی ها 
اگرچه باعث مبادله فکر، ذوق وسلیقه 
طبیعی  رشد  بروز  مانع  اما   ، شد  می 
حسی وعاطفی شاعرانه عمران گردید.
نازک  شاعری  بطورذاتی  که  عمران 
تخیل  ودارای  اندیش  نازک   ، بین 

واحساسات لطیف بود وذهنی ساده ،

شاپور  درکنار   . داشت  وزالل  روشن   
نوشتن  به  او  وترغیب  تشویق  وبا 

کاریکلماتور پرداخت .
ممکن  شعر  مانند  نیز  کاریکلماتور 
 ، شود  حادث  برذهن  گاه  گه  است 
به  وطنزپرداز  شاعر  که  هنگامی  اما 
مقدار  به  هم  آن   ( وتولیدآن  نوشتن 
ناخودآگاه  کند  اراده  فراوان(  تعداد  و 
به جستجو برای دست یابی به اندیشه 
)اندیشه   . است  پرداخته  شاعرانه 
که  است  . طبیعی  شاعرانه مصنوعی( 
دریافت  از  شاعر  وضعیتی  درچنین 

واقعی بطور طبیعی به دور می افتد

محیطی  وهوای  وحال  رنگ  وشعرش   
می گیرد که درآن اندیشه کرده است 
نویسنده  که  این  بیشتر  توضیح   .
لطیف  مصنوعی   بطور  کاریکلماتور 
ورقیق اندیشی نگاه کند .از واقع بینی 
نازک  که  نیست  شک  افتد.  دور  به 
بینی  ونازک  اندیشی  نازک   ، خیالی 
طبیعی وصمیمانه ازامتیازات شاعر می 
صالحی  درکار  آید.  حساب  به  تواند 
بوده  نگرشصمیمانه  این  که  ئآنجا 
آثاروقطعات خوبی بوجود آورده است 
تشخیص  توان  می  چگونه  که  این   .
بوده  که شاعر درشعری صمیمانه  داد 
ودرشعر دیگری صمیمی نبوده است ، 
خود بحث مفصلی می طلبد که دراین 

خالصه نمی گنحد.
لطمۀ دیگری که عمران از کاریکلماتور 
وساده  اندیشی  ساده   ، خورد  نویسی 
 ، هرنوشته  اینکه  ضمن  بود،  نویسی 
شعر وکاریکلماتوری باید چاشنی طنز 
زمانی   ، ساده  بیان  باشد.  داشته  هم 
به  امتیاز  نویس  طنز  و  شاعر  برای 
ی  واندیشه  افکار  که  آید  می  حساب 
بلندی رابه سادگی بیان کند، اندیشه 
ساده  وتخیل  آگاهی   ، فکر  از   ، ساده 
پدید می آید وشاعر بلند اندیش نمی 
تواند شعرش خالی از اندیشه واال باشد 
وطنز نیز که به جای خود نیکوست اگر 

غم مخور
    

ی پسر وزبهر دنیا غم مخور     گفتمت چون دور حدیثی گرتوانی داشت هوش              گوش کن پندا

سه  شاپور  پرویز  و  پور  اسدی  بیژن   ، صالحی  عمران   *  
شهرت  وطنزپردازی  طراحی   ، درشعر  که  بودند  یاردیرینه 

واعتباریافتند.
* پرویز شاپور ریش سفید وپیشکسوت آنان به حساب می آمد 

وهرکدام به نوعی زیرتأثیراو قرارگرفتند. کیخسرو بهروزی
* بیژن اسدی پور مدتی کوتاه درطراحی ، زیرتأثیر شاپور بود ، اما پس از چندی 

راه وشیوه خودرایافت ومستقل گردید
*عمران صالحی که ذوق واستعدادش درشعر برطراحی می چربید طراحی را بطورکلی 

کنارگذاشت وتنها به سرودن شعرپرداخت 
* کاریکلماتورهای  پرویز شاپور برعمران صالحی تأثیری گذاشت که قابل بررسی است  
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خودرا  ارزش  هم  نیاید  خود  درجای 
ازبین می برد و هم ارزش نوشته را.

عمران صالحی به عنوان یک انسان، 
ساده،   ، محجوب   ، آرام  بود  انسانی 
دوست  رفته  هم  وروی  خجالتی 

داشتنی .
شرح زندگی 

خورشیدی   1325 در  صالحی  عمران 
شد.  زاده  امیریه  مختاری  درمحلۀ 
راه  کارمند  که  پدر ش  به خاطر شغل 
آهن بود تا هشت سالگی )کالس سوم 
ابتدائی( درقم بسر برد . بعد دوباره به 
تهران برگشت وتا کالس پنجم ابتدائی 
دراین شهر درس خواند. سپس همراه 
 1340 وتا  رفت  تبریز  به  خانواده  با 

درتبریز بود.
ازسال 1340 دوباره به تهران برگشت 
ودرمحله های »نازی آباد« و »جوادیه« 
خودرا  همکاری   1345 از  شد.  ساکن 
سالهای   . کرد  آغاز  توفیق  باروزنامه 
رابه سربازی درمراغه گذراند  50 و51 
رادیو  سازمان  کارمند   1352 وازسال 
شدودرهمین  ایران  ملی  تلویزیون 

سال ازدواج کرد.
بچه   : او  معروف  مستعار  امضاهای 
ابو   ، ابوطیاره   ، زرشک   ، جوادیه 
قراضه ، زنبور، مداد، ع. مداد، میخ 
طویله ویکی از بزرگان اهل تمیز است 
. ازآثاراو می توان کتابهای طنزآوران 
با همکاری بیژن اسدی  امروز ایران  
 ، شعر(  مجموعه   ( درآب  گریه   ، پور 
شعر   مجموعه  درمه،  قطاری  منظومه 
هفدهم،  منظومه   ، راه  بین  ایستگاه 
داش  دن  پنجره  ترکی  شعر  مجموعه 

گلیر را نام برد. 

شرح زندگی عمران صالحی 
به قلم طنزآمیز خودش 

عمران  نام  به  شخصی  دربارۀزندگی 
وجوددارد.  مختلفی  روایات   ، صالحی 
دراسفند  گوید  می  اش  شناسنامه 
وپنج  هزاروسیصدوبیست  سال  ماه 
گوید  می  .مادرش  است  متولدشده 
درتابستان همان سال متولدشده  ، اما 
می  اش  داند.خاله  رانمی  روزوساعتش 
گوید روز دهم تیرماه ساعت ده صبح . 
همسرش اسفندماه راترجیح می دهد، 
زیرا دراین صورت سن شوهرش نه ماه 
همین  به  تواند  می  میشودواوهم  کمتر 
برای  کند.  کم  خودش  ازسن  نسبت 
مادرش فرقی نمی کند که تابستان باشد 
یازمستان ، عقیده پدرش راهم نمی توان 

پرسید . چون درسال چهل بی خبر به 

توان  ونمی   . است  شتافته  باقی  سرای 
را  ای  خانواده  که  کرد  تقاضا  یابنده  از 
ازنگرانی برهاند و مژدگانی دریافت دارد. 
پسرودختر شخص یادشده ، با همسروی 
تقریباً هم عقیده اند . خودش هردو نظر 
راقبول دارد. آنجا که می خواهد سابقۀ 
را یک  را زیادتر کند وخودش  هنریش 
استفاده  ازتیرماه   ، جابزند  نسل جلوتر 
می کند وـآنجا که آب وهوائی می بیند  

اسفندماه را مناسب تر می داند.
درمورد محل تولدش اختالف عقیده ای 
وجود ندارد وهمه معتقدند که درتهران ، 
خیابان امیریه ، چهارراه مختاری متولد 
 . چهارراه  وسط  نه  .البته  است  شده 
مادرش متولد باکو است وپدرش متولد 
شام اسبی اردبیل . مؤلف کتابی ، ترجیح 

داده است محل تولد این دورا باهم عوض 
کند. بااین حساب ، پدرنامبرده می تواند 
خانه دارباشد ومادراو کارمند راه آهن . 
این کار، درجائی که هیچ کس سرجای 
خود قرارندارد ، امری است کامالً طبیعی.

است،  بوده  نمئنه  شاگردی  درمدرسه 
را  هرکالس  توانسته  که  بطوری 
همکالسانش  واز  کند  طی  دردوسال 
چندین سال بزرگتر باشد  دردبیرستان 
می  انشاء  هایش  همکالسی  برای 
اما  گرفتند   می  بیست  آنها   . نوشت 

برای خودش که می نوشت بیشتر از ده 
نمی گرفت .چون درنویسندگی وشاعری 
استعدادی نداشت ، ازسال 45 رسماً به 
هیئت دتحریریه روزنامۀ فکاهی توفیق 

پیوست .

نظرها  اوهم  تحصیلی  مدرک  درمورد 
فوق  گوید  می  خودش   . است  متفاوت 
دیپلم زبان دارد، مادرش این نظررتاقبول 
پسرش  گفته  دروهمسایه  نداردوبه 
وظیفه  نظام  اداره   . است  لیسانسیه 
اورا بعنوان دیپلمه پذیرفته و به درجه 
 . است  کرده  مفتخر  سومی  گروهبان 
نامبرده ازآن تاریخ اعتقادش را نسبت 
از دست  اوسطها   به عبارت خیراألمور 
اورا  چی  قهوه  آقا  علی   . است  داده 
»آقامهندس « می نامد. آرشاویر اغذیه 
گوید  می  دکتر«  »آقای  او  به  فروش 
ودوستش غالمحسین خان اورا »استاد« 
صدا می کند.شخص فوق الذکر تاکنون 

مرتکب چندین جرم شده است :
1- طنزآوران امروزایران )بابیژن اسدی 
پور بعنوان شریک جرم (2- گریه درآب 
راه  بین  ایستگاه   -4 درمه  قطاری   -3
5- هفدهم 6- پنجره دن داش گلیر 7- 

رؤیاهای مردنیلوفری. 
خوشبختانه به مددناشران وعوامل دیگر 
، مدتهای مدیدی است که مرتکب جرم 

تازه ای نشده است .
متهم یادشده ، عالوه برتوفیق ، جرمهای 
 . است  داشته  هم  ی  دیگر  مطبوعاتی 
»پرت  ای  شریفه  درجریدۀ  روزگاری 
وپال « می نوشت وبرای این وآن »شاخ 
وشونه« می کشید . با آن که  از نظر قد 
بلند پایه است ، سالهاست کارمند دون 
بدون  نیز  اکنون   . صداوسیماست  پایۀ 
آن که درس عبرتی بگیرد ، مدتی است 
راه  تولیدی  کارگاه  ای  خانه  درحکایت 
اشکال  کند  می  تولید  آنچه  و  انداخته 

است . 
تهران 70/7/13 
صالحی  عمران  ازآثار  هائی  نمونه 

رادرزیر می خوانید:
شعر نوفکاهی                    ع- زرشک

به تومی اندیشم

به دهان تو چوافتد نگهم
به یکی گاله می اندیشم من

که درآویخته ازروی االغ
وبه یک غاز سیاه 

که دل از دیدنش افتد به تپش 
به دماغ تو چوافتد نگهم

به خیاری که چروکیده ، می اندیشم من!
وکدوئی که سرازباغچه آورده برون !

به دوساق تو چو افتد نگهم
به متکای پرازوصله می اندیشم من!

آه ...ازهیکل گامبوی تو...آه
باسن وسینه خودرا متکان

که برای »قر« تو
دکۀ پنبه زن ازپنبه تهی است!» خیابان 
شوش - بغل سبزی فروشی مشداسمال«

لطفاً ورق بزنید 
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خبــر
از  یکی  ختم  مجلس  از  دوستی 
مشاهیر برمی گشت و گفتم : چرا مرا 

خبر نکردی؟
گفت : » انشاهلل دفعه بعد«.

پیداشده 
این آگهی درروزنامه اطالعات 19 مهر 

69 چاپ شده است :
کوپن  مقداری  با  شناسنامه  جلد  یک 
شناسنامه  صاحب   . پیداشده  خواربار 
تماس   ... تلفن  با  توانند  می   ... آقای 
خودرا  وشناسنامه  نموده  حاصل 

دریافت دارند.
- کوپن خواربار چی شد؟

اشتباهات 
را  کلمات  بیشتر  که  دارم  مادربزرگی 
می  وزرا  به  مثاًل  کند.  ادامی  عوضی 

گوید: گذرا
چندی پیش که برف آمده بود ، رفتیم 
بدهیم  ُهل  را  مان  همسایه  ماشین 
محکم  هوا،  رفت  خودمان  چارچرخ 
انگشت های  از  خوردیم زمین و یکی 
دستمان شکست .بطوری که »تاندون« 
باهرکه  مادربزرگمان  شد.  پاره  آن 
ام  نوه   : گفت  می  کرد  می  صحبت 
پاره شده  خورده زمین »پاندول« اش 
صحبت  دراخبار  است  مدتی  حاال   .
درکشوراست  زدائی  محذرومیت  از 
می  زدائی  محرومیت  به  مادربزرگمان 
می  کارش  چه  زدائی،  محروم  گوید 

شود کرد؟

 رعایت وقت 
دیگران  برخالف   : گفت  می  آقاجالل 
شدت  به  ویدئویی  بافیلمهای 
طوالنی  خیلی  فیلمها  این  مخالفم. 
کی  برد.  راسرمی  مان  وحوصله  است 
وقت  کمبود  دراین  دارد   حوصاله 
سینمائی  فیلم  بنشیند  دوساعت   ،
همان  ماترجیح می دهیم  کند.  تماشا 
اسالمی  جمهوری  درسیمای  را  فیلم 
وقت  کاماًل  چون   . کنیم  تماشا  ایران 
وفیلمهای  کند  می  مارارعایت  
دوساعته را درعرض یک ساعت نشان 

می دهد.

کوتاه ودراز
از نویسنده ای پرسیدند : چرا اثرت را 

کوتاه می کنی؟«
گفت :» برای این که درازش نکنند«

درکتابفروشی
درمغازه  اعظم  خان  احمد  موالنا 
کسی   . بود  نشسته  کتابفروشی 

واردشد، پرسید:
» آقا انبر دست دارید؟«

می  را  چندمش  جلد    «: گفت  موالنا 
خواهید؟«

جهنم ایرانی یا خارجی؟
یک نفر می میرد وبه آن دنیا می رود. 
به خاطذر سبک بودن گناهانش به او 
می گویند : به جهنم خارجی میخواهی 
 : پرسد  می  ایران.  جهنم  یا  بروی 

فرقشان چیست ؟
که  است  این  فرقشان  گویند:  می 
درجهنم ایرانی هرروز قیرداغ راباقیف 

اما  ریزند.  می  گناهکاران  درحلق 
درجهنم خارجی فقط هفته ای دوروز 
این کاررا می کنند. می گوید به جهنم 
خارجی . خالصه اورا به جهنم خارجی 
را  قیرداغ  اول  روز  همان   . برند  می 
باقیف توی حلقش می ریزندوفریادش 
خودش  با  رود.  می  هفتم  آسمان  به 
که  هایی  بیچاره  آن  ببین   : گوید  می 
درجهنم ایرانی هستند چه می کشند.
به  گذرش  روز  یک   ، یادشده  شخص 
بیند  می  ک  افتد  می  ایرانی  جهنم 
ومی  اند  نشسته  شادوشنگول  همه 
علت  پرسد:  می  خوانند.  ومی  زنند 
وخندانند  خوشحال  همه  که  چیست 
؟ یکی باسوت وبشکن جواب می دهد 
اینجا منتقل کن خیلی  به  را  : خودت 
قیر  روز  یک  اینجا  گذرد.  می  خوش 
قیف  روز  یک   . نیست  قیف   ، هست 
روز دوتاش  . یک  نیست  قیر   ، هست 
روز  یک   . نیست  مسئولش   ، هست 
به  خورد  می   ، هست  تاش  هرسه 

تعطیلی ؛ خالصه شش ماه به شش ماه 
هم به آدم نوبت نمی رسد.

دهنتو!
گرم  باصدای  ای  خواننده   ، درمحفلی 
وگیرا داشت چهچه می زد. یکی از حضار 
بود به جای آن که  به هیجان آمده  که 

بگوید : » ناز نفست « گفت : » دهنتو«

تقاضا
ماشین  سوار  امروز   «: گفت  مادرمان 
توشدم کرایه هم دادم.« گفتم ماشین 
ما که توی تعمیرگاه خوابیده وخودمان 

هم توی خامنه«.
از تعمیرکاران محترم تقاضاداریم برای 
خودباماشین  مشتریان  آبروی  حفظ 
کشی  مسافر  دیگر  های  درمحله  آنها 

کنند.

غلط چاپی 
متوفای  رئیس  به  متعلق  عکس  باالی 
این  شهرستانها  از  یکی  شهر  انجمن 

بیت جلب نظر می کند:
ازشمار دوچشم یک تن کم

وزشمار خر! هزاران بیش
تسلیت  آگهی  از  بیتی  هم  این   

همسرداغداری به شوهر ناکامش :
بی همگان پسر شود، بی تو پسر نمی شود.

نمی  دگر  جای  دلم   تودارداین  داغ 
شود.

»طوطی بیگم«

بچه جوادیه 

من بچه جوادیه هستم آهای کاکا!
ناراضیند خلق زدستم آهای کاکا!

شالق خود فکند علیشا به سوی من
تاپشت یک درشکه نشستم آهای کاکا!
همراه بچه های محل ، شب سه المپ را
باپاره آجری بشکستم آهای کاکا!

هرناکسی که ازسرکوچه عبورکرد
برپشت آن یه مرتبه جستم آهای کاکا!

من آن نخاله ام که بدادم حواله ها
براین وآن توسط شستم آهای کاکا!

»توفیق« را  چودرکف بقال یافتم
یک شیشکی برای توبستم آهای کاکا!
ترسند مردمان همه ازمن  توهم بترس
من بچۀ جوادیه هستم آهای کاکا!
ع.ص. بچۀ جوادیه«
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یادی از 21 آذرماه 
قبل از اینکه به قسمت دوم  اعترافات آقای حسین بروجردی بپردازم. الزم می 
دانم    بمناسبت آذر ماه ابتدا اشاره بسیار مختصر و فشرده به واقعه 21 آذر 

سال 1324 بشود و سپس به اعترافات آقای بروجردی می پردازم.
توجه  قسمت  این  به  است  خواهشمند  گرامی  و  محترم  بسیار  خوانندگان 
بیشتری مبذول دارید. تا بدور از تعصب و جانبداری ،    معلوم گردد که آیا 
محمد رضا شاه پهلوی و امیران جانباز و سربازان دالور ارتش بخصوص مردم 
غیور آذربایجان در نجات و باز گرداندن آذربایجان به ایران و سرکوبی بیوطن 
هائی مانند سید جعفر محسنی معروف به پیشه وری نقش داشته اند یا نخست 
وزیرش قوام السلطنه ؟ البته این مطلب بحث بسیار مستدل و منطقی را در 
بر دارد ولی به همین مختصر بسنده می شود. زیرا می دانیم خائن های پشت 
به ملت کرده عادت دارند در مقابل هر خدمت رضا شاه و محمد رضا شاه بدل 

سازی کنند. مانند همین ماجرای نجات آذربایجان توسط قوام السلطنه.
 در خرداد ماه 1325 خورشیدی برابر با 1946 میالدی گروهی به ریاست پیشه 
وری که حکومت خود مختار در آذربایجان تشکیل داده بودند به تهران آمدند 
و با هیئتی به ریاست مظفر فیروز معاون سیاسی نخست وزیر  مذاکراتی انجام 
دولت  نمایندگان  بین  ماده   15 در  ای  نامه  توافق  امضای  به  منجر  که  دادند 
مرکزی و پیشه وری بود. لذا مظفر فیروز از فرستنده رادیو، ملت ایران را برای 
امضای  این توافق نامه به جشن و سرور تشویق کرد. بعضی از پیشنهاد های 
فرقه تجزیه طلب دموکرات و مواد توافق نا مه که از اهمیت بیشتری بر خوردار 

است بدین شرح است.
1 - موقعیت نظامی 160 نفر از افسران فراری ارتش ایران و پیوستن به تجزیه 
طلبان هر کدام با یک یا دو درجه باالتر از درجه ای که در ارتش شاهنشاهی 

داشته اند تثبیت و به رسمیت شناخته شود.
2- 350  نفر  از مهاجرانی که هر یک درجاتی به خود زده بودند و 4 نفر از 
آنها درجه سرتیپی بر شانه هایشان دیده می شد. مانند غالم یحیی آب حوض 
کش- کبیری- سیف قاضی و یک نفر دیگر درجات آنها قانونی شناخته شود ! !

3- 300 نفر از گروهبانانی که آموزشگاه تبریز را در مدت 4 ماه دیده بودند 
و در خدمت تجزیه طلب ها و فرقه دموکرات ها بودند به درجه ستوان دومی 

شناخته شوند.
 هیئتی که ریاست آن را پیشه وری تجزیه طلب بعهده داشت پس از امضای 
توافق نامه 15 ماده ای با مظفر فیروز،  جلسه ای هم با حضور قوام السلطنه در 
خانه او  پیرامون در خواست های فرقه دموکراتها تشکیل دادند در این جلسه 
پس از اظهارات مظفر فیروز دایر بر حقانیت  نهضت دموکرات  آذر بایجان  و  
لزوم  همکاری  های دولت یعنی قوام السلطنه قاجار تبار  با  فرقه دموکرات 
ها  نا گهان  رئیس ستاد ارتش سر لشگر رزم آرا در حضور قوام السلطنه که 
آقایان  بر آورد،  بانگ  بلند  با صدای  و  بر خاست  بود  در بحبوحه قدرت خود 
حاضر در جلسه، بدانید و آگاه باشید که پیشنهاد های فرقه دموکرات تا آنجا 
که مالحظه می کنیم به منزله انحالل ارتش ایران است. با ید دید شاهنشاه 
ایران و مسئول ارتش ایران حاضر به تخریب ارتش ایران هستند یا نه و بعد 

وارد مسایل دیگر شویم.
توجه شود: جو تبلیغات بیگانه و حزب توده بیوطن بچه استالینی- تظاهرات 
کمونیست ها-  تطمیع نمایندگان مجلس- سازش کاری قوام السلطنه قاجار 
محمد  بخصوص  چهاردهم  مجلس  نمایندگان  سکوت  وزیر-  نخست  تبار 
مصدق  همه عواملی بودند که فضای سیاسی ایران را از هر جهت برای قبول 
پیشنهادات فرقه دموکرات آماده ساخته بود. فقط مانع خواسته فرقه چی ها 
بود که در موضع مسئولیت ملی و میهنی خود و در  شخص محمد رضا شاه 
مقابل موج های سیاسی و سازشکاری و بیگانه پرستی حاکم بر زمان و افکار 
همه مردم ایستاد و گفت نه.   نه ائی که برخاسته از اراده و احساس رسالت 

شاهنشاهی بود و بهایش موجودیت همه ایران و بقای ایران شد.
اظهارات رزم آرا همه پایه های مذاکرات و توافق های قوام السلطنه نخست 
بهم  را  وری  پیشه  با  وزیر  نخست  سیاسی  معاون  خائن،  فیروز  مظفر  و  وزیر 
مقاومت  و  بر خورد  انتظار چنین  که  پسر خاله مصدق  السلطنه  قوام  ریخت. 
را نداشت آخرین تیر را در کمان گذارد و مظفر فیروز را به اتفاق هیئت فرقه 
دموکرات روانه حضور شاه نمود. مظفر فیروز پس از معرفی اعضا ء هیئت فرقه 
دموکرات به حضور محمد رضا شاه تقاضای هیئت را که همان پیشنهاد های رد 
شده از طرف سر لشگر رزم آرا بود را مطرح ساخت. پاسخ تاریخی شاهنشاه 

که هرگز قلم ها و یاد ها ارج آن را نگه نداشت چنین بود.
من هرگز چنین قدرت و اختیاری را ندارم که بر خالف مقررات ارتش و بر 

بقیه درصفحه 48

بقیه : کریستال ناخت
دربرگ ریز خزانی پائیز

شقایق بود که برمی دمید
ازسرِد خفیف خاک؛
شقایق بود که می شگفت
زدل سخِت سنگفرِش گذرگه تاریخ.

   
بنگرید، 

بنگرید اینک 
تاچگونه

اشباح کاهناِن کفن پوش
نام یهوه را

- که می درخشد میان سطور مقدس -
از خشمآتش ِ شعله ها میرهانند.

]این روشنای دروغین دراین ظالِم 
محض

انوار »شیخینا«1 نمی نواند بوده باشد.[

فریادوهمناک شوفار2 را
شنوید؟ می  جلعاد  های  تپه  ازفراز 

   
این فوج فوج ارواح ،

سرگردانانند،
گور گم کردگانند
وقربانیانند اینان،

 این دیگر خیل سپید پوش به 
پاخاسته

ازخاگپشته های بی نشاِن قرون
]شاید 

شهیدان ِ عاصی اعصار
خروِش شیونشان بلرزاند این بار

قلب سترگ خدارا.[

وسرانجام 
اینک

امتداِد رّد سرخ
به زمهریِر نقب گاه قلبی می پیوندد

بی حرمت آفتاب عشق
که خود

هرآینه
مغروق یخ آِب خویشتن است.

   
دژخیمان ،اما

دستانشان گرانباِر دردباد
تا ابد اآلباد

که فالخن مشتهایشان
- انباشته

زسنگواری
کینه هاِی کهن-

درهم شکست 
ناگهان 

آن شب
سکوِت بلوِر عاطفه را

دررواق نیلی آرام
  

نه، این بوی عودوعنبرنیست
شهر تاریک  های  برکوچه  که 

بابادمی گذرد.

 
     

توضیحات:

 1- نور جالل الهی 2- شاخ قوچ که 
درآن می دمندوصدائی رعب انگیز 

دارد.      
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مهدی اخوان ثالث )م.امید(

مینا اسدی  

خانه ی مرا 
انسان ساده ای می سازد
اوکاری دارد که ازآن راه 

زندگیش را تأمین می کند
پیراهن مرا 

انسان ساده ای می دوزد
او کاری دارد که از آن راه 
زندگیش را تأمین می کند

بیماری مرا 
 انسان ساده ای درمان می کند

راه  ازآن  که  دارد  کاری  او 
زندگیش را تأمین می کند

درسهایم را
 آموزگاری به من می آموزد

اوکاری دارد که ازآن راه
زندگیش را تأمین می کند

میز
صندلی 

مبل
گاز

کتابخانه
فرش
جارو

 

همه وهمه سازندگانی دارند
وکارگرانی

به  ساده  های  انسان  ی  همه 
کاری مشغولند

ومن نگران آنان نیستم
درروز انتخابات 

تورا که کاری نداری
به رهبری برمی گزینیم

تاتو نیز 
راهی برای گذران زندگیت

داشته باشی 
***

       ردرپندنیلی    شعروزغل

ر لحـظه دیدا

لحظه دیدار نزدیک است 
باز من دیوانه ام ، مستم 

باز می لرزد دلم ، دستم 
باز گوئی درهوای دیگری هستم 

***

های نخراشی به غفلت گونه ام را تیغ
          های نپریشی صفای زلفکم را ، دست !
آبرویم را نریزی دل !

لحظۀ دیدار نزدیک است .

رهـبر
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حسین منزوی 

ـهربار...
من 

ترا
برای شعر

 برنمی گزینم
شعر ، مرا

برای تو
 برگزیده است

درهشیاری
به سراغت 

نمی آیم
هربار

ازسوزش انگشتانم
درمی یابم که باز

نام ترا، می نوشته ام

سمیرا نوزری

 سخاوت
زندگی دردهایی برازنده دارد

که عذابشان 

همسنگ رنجهایی است

که طبیعت 

با سخاوتی مادرانه

نصیبم میکند

محمدتاج بخش

پـندپدر
فرزند عزیزومهربانم 

ای ریخته مهرتوبجانم
ای مایه ی شادی ونشاطم

سرمایه ی هستی وحیاتم
این مایه ی شادمانی من

آرامش زندگانی من
ای بی تو چراغ خانه خاموش

وی باتو غم جهان فراموش 
ای یاد تومونس شب من

جزنام تونیست برلب من
پندی دهمت زراه یاری 

کاین است طریق رستگاری
گوش کن فرزند من ای مایه ی 

شور ونشاط وشادیم
درجهان آرزو هرگزدلت را 

برزروزیور مده پیوند وکوشش کن
ودانش  تقوی  زیور  خود  بر  که 

رابیاویزی
نه با آرایش صوری که جسمت را
توراپژمرده  حساس  روح  نزارو   

می سازد
دخترم 

واورنگ  بنشین  برسریرمردمی 
شرف را

باسرافرازی توبرسر نه که جزاین
زیوری شایسته ی انسان واالنیست

جهدکن
درزندگانی عاطفت را خوارنشماری

درون سینه ات
آکنده از مهرووفا باشد

ودرکسب  مبرازیاد  را  محبت 
فضیلت کوش 

که این دنیا نه دنیائی است تا بتوان
براودل بست

واین پندی است ازپیری جهاندیده
جوانا سرمتاب ازپند پیران وهمی 
آویزه گوش خرد کن پند پیران را

که خوش پندی است .

بهارخسرو فراهانی )ح.بنی جمالی(
بایاد گرامی پرویز مشکاتیان

رپد       ۀ ـصدنقش
یار ، مرا   وه که رسیدن گرفت

بازدلم رابه تپیدن گرفت
»مرده بُدم زنده شدم« این زمان

یار، دگرباره رسیدن گرفت
بوسه زدم آن دهن ودست را

هست شدم ، شوردمیدن گرفت
یارمن آن ، یارمن آن ، یارمن

سروقدش باز چمیدن گرفت
عشق بفرمود منش دل برم

جان گل صدبو سه به چیدن گرفت
خوش حرکات آن سر قالشگان

باگل رخسار دویدن گرفت
بلبل دل آمدوچهچه زنان

برسر هر شاخه پریدن گرفت
نقش زن شوخ فلک سرخوشان

پردۀ صدنقش کشیدن گرفت 

رضا چایچی

باران
چراغ را خاموش کن

سرتاپا ایستاده ام
به آغوشم بیا

بی ماه
شب کامل نمی شود

نصرت رحمانی

ربگ
برگی تنهاوغمینم       باشنلی زرد

بازمانده ازقافلۀ باد
اینک پایی بزرگ

برفرازسرم خیمه بسته است
آری فروخواهدآمد.

علیرضانوری زاده
برای اسماعیل وطنپرست که نماند

حریـفا  هن
شبی که خاک عزیزم را

به دست بادسحردادم
کجاوه ی دل لرزان را

به تندباد سفردادم
***

شبی که پیرمرادم را
زپشت اشک نظر کردم

زکوی کودکیم ، تنها
غریبه وار گذرکردم

***
همان شبی که دلم ترسان

بیاد ساقی ترسابود
همان که با مِی ُخالرش

رفیق گریه ی ماها بود
***

شبی که کشورم ایران را
به روی نیل رها کردم

چنانکه مادرموسایم 
رها بدست خداکردم

***
شبی که خانه بدوشان را

حریف هم سخنی آمد
برای رهرو تبعیدی

رفیق همچو منی آمد
***
همان شبی که مرا مادر

زپشت اشک تماشاکرد
برای توشه ی راه من

دعای خیر مهیاکرد
***

شبی که یادرفیقان را
به صبحگاه اوین بردند

شکوفه های غزل برلب
به قهروخشم وبه کین ُمردند

***
دلم ؛ شکسته ترازآن شب

هنوز درپی دیداراست
پرنده درقفس زرین

پرنده نیست ، گرفتاراست.
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تااینجا خوانده اید:
پیرمردخنازیری به خانه ام آمد .اعضای بدنم را 
ازهم جداکرد ودرکیسه ای ریخت و بخانه اش 
جاودانه  اینکه  از  داد.  جای  ها  قفسه  در  و  برد 

بشوم نفرت داشتم یک روز...
***

-3-
آن  با  او   . فسفری  نگاه  و  قوز  باهمان   ، آمد  دوباره 
چهره ویران وترسناک برایم یک بختک بود. بااینکه 
مرا ازرنج زندگی وتماس با دلقک ها نجات داد ، وبه 
من آسایش ابدی بخشید . بااین وصف از خودش با 
زبر  کنفی  وموهای  صورت  وپیس  پرلک  پوست  آن 

که روی شانه های پهنش ریخته بود نفرت داشتم .
کوله بار چرمینه اش رابه زمین گذاشت . بازهم دست 
از  نیمی   . تازه  بازهم شکار   ، وپا وسروتنۀ جداشده 
سطح میز از اعضای بدن آدم های جورواجور پرشده 
بود. روی صندلی  لم دادو پیپ را از جیب کت بیرون 
آورد وبا حوصله روشن کرد. بعد نگاهی زود گذر به 
اختیار  .بی  انداخت  شکارهای  خاموش  های  قیافه 
درسکوت  اش  دهنده  تکان  خشک  وخندۀ  خندید 
 : کردم  سئوال  ازخودم  زیرلب  پیچید.  زیرزمین 
. شاید  دانست  نمی  چرا خندید؟ شاید خودش هم 
مثل سرفه ، مثل عطسه یک عارضه اتفاقی بود، ویا 

ازاینهمه آدم های مثله شده به هیجان آمده بود.
به سوی من  ، وباقدم های شمرده  ناگهان برخاست 
ومیان  برداشت  رف  ازروی  را  سرم  آرامی  وبه  آمد 
به چشم هایم که مثل  دست هایش گرفت ونگاهی 
سوسوی شمع پرتوی لرزان داشت انداخت . درشعله 
های  چشم  گوئی   . شدم  غرق  نگاهش  الجوردی 
گرسنه اش مرابلعید ودرخود فرو برد. بقیه اعضایم 
را از تاقچه ها گرفت ولوالیشان را به نیم تنه ام وصل 
کرد.سعی کرد مفاصل به دقت جا بیفتد . شدم همان 
آدم اول . مثل  آن شب که پشت در خانه از صدای 
خنازیر یش  به خود میلرزیدم .مثل سالهای قبل که 

سایۀ وحشتی ناشناس روی پیشانیم نشسته بود.
سپس با صدای فشرده ای که از الی دندان های گراز 
مانندش بیرون میامد به من دستورداد که دنبالش راه 
بیفتم .جز اطاعت چه میتوانستم بکنم .فرمانبرداری 
را  سرپیچی  تلخ  مزۀ  بود.  شده  خصلتم  از  جزئی 
چشیده بودم گس بود و طعم خون داشت .جو حاکم 
درطول قرنها  این درس را آموخته بود. هر منحنی 
درهرکجای این سرزمین ، چه در هنر نقاشی و سیاه 
قلم وچه در معماری نشانه ای از خصلت سر به راه 

بودن این قوم است .
شکسته  های  ازپله  سرش  پشت  ومن  اوجلورفت 
روز  تازه   . خیابان شدم  وداخل  باالرفتم  و چرکین  
واشده بود . صبح مثل گل یاس سفید و عطر آگین 
بود. سفیدیش توی چشمهای کدرم برق زد و سراپایم 
راروشن کرد حس کردم وارد منظومه حیات شدم . 
کشیدم  عمیقی  نفس   . زمان  وقفۀ  بی  گردش  وارد 
 . کردم  پر  صبحگاهی  لطیف  هوای  از  را  ام  وسینه 
گشادتر  ها  آمد.خیابان  غریبه  چیز  همه  در چشمم 
و ساختمان ها بلند تر و رفت وآمدها متراکم تر بود 
 خورشید مثل همیشه از مشرق سردذرآورد . کم کم 

مغازه ها باز شدند.

مرد قوزی که جلوجلو میرفت وسط راه برگشت وبه 
من خیره شد وگفت : ده نسل را پشت سر گذاشتیم 
. هیچ  . هیچکس مارا نمی شناسد . خوب نگاه کن 

چهره آشنا نمی بینی .
راست می گفت . درهیچ عابری کم ترین نشانه ای 
بوی  وحتی   ، ونگاه  ریخت  و  لباس  نبود.  ازآشنائی 

تنشان بیگانه بود.
مردها قدی بلند داشتند و قوزی برپشت . از تعجب 
لعنتی تکثیر شده  این گوژ پشت  خشکم زد. گوئی 
او بودند.سر چهارراه  از نسل و زادورود  بود، و همه 
وقت  یک   . بگذریم  خیابان  عرض  از  که  ایستادیم 
دیدم میان انبوهی از قوزی ها گم شدم . قوزی  هائی 
درهم  بااجزاء  وصورتی  وپیس   لک  پر  پوستی  که 
ریخته وکت قهوه ای چرک تاب وشلوارآبی با لیفه ای 
تنگ داشتند.دندانهایشان سفید ، صدفی وبرآمده ، 
مثل دندانهای گراز نگاه را پس میزد. همه مردها به 
جای کفش دمپائی داشتندکه بوسیله قیطانی سرخ 
آن  خیابان  درآن طرف  بود.  کرده  گیر  پا  به شست 
مرد راتوی همشکل های خودش گم کردم . فرصتی 
بود که خودم را از شر آن غول نجات بدهم . دویدم 
، بی آنکه به پشت سرم نگاه کنم . آنقدر دویدم که 
به نفس نفس افتادم . به هرکس که نظر می انداختم 
انگار   . داشت  برپشت  کوهان شتر   اندازه  به  قوزی 
ها  ساعت  از  .پس  بودم  شده  ها  قوزی  واردشهر 
دویدن و ازاین خیابان به آن خیابان ، ازاین کوچه به 
آن کوچه رفتن ، محله ام را از منارۀ بلندش شناختم 
قدیمی  محله  به  شباهتی  هیچ  ها  ومغازه  ها  .خانه 
نداشت . همه چیز عوض شده بود . فقط مناره  بلند 
ُقرص و محکم سرجایش ایستاده بود. اسم محله را 
اسم  معموالً   . همیشه  مثل   . بودند  داده  تغییر  هم 
دیگر   . شوند  می  عوض  زود  ها   وخیابان  ها  محله 
کسی گود زنبورک خانه و سبزیکار  امین الملک و 
سرقبر آقا را نمی شناخت . دیگر کسی اسم دروازه 
دوالب رابه زبان نمی آورد. اسم های خیابان ها مثل 
آدم ها   میمیرندودرگور حافظه دفن می شوند. برای 

اینکه هرکس که ازراه میرسد  یک چمدان اسمهای 
ها  کوچه  و  خیابانها  به  که  کشد  می  دوش  به  تازه 
بچسباند. منارۀ بلند محله مان  درست روبروی خانه 
ام ، پشت سر مغاز بقالی حاج اسمال قرارداشت که 
همیشه مثل قامت بلند هرکول به چشم می آمد. اما 
حاال تعدادی از آجرهای بدنه اش ریخته بود. شاید 
دهن باز کرده بود که فریاد بکشد. خانه خودم راهم 
گور  مثل  وکوتاهش  ورورفته  بادررنگ  .که  شناختم 

زاد میان دوآسمان خراش گیر کرده بود.
آن کوچه تنگ قدیمی حاال به خیابانی وسیع وشلوغ 
حاج  کوچک  بقالی  ودکان  بود  داده  شکل  تغییر 
اسمال دیگر وجود نداشت . جای آن دکان نیم دری 
وقفسه  بندها  شیشه  با  بزرگ  مغازه  یک   ، تاریک 
های زیبا و پیش خانی از چوب  جنگلی قرار داشت 
. ازجوانی که پشت دستگاه ایستاده بود پرسیدم :- 

حاج اسمال کجاست ؟
 ، انداخت  من  به  وپرسئوال  گیج  نگاهی  جوانک 
مغازه  ته  که  سالی  میان  مرد  طرف  رابه  بعدرویش 
پشت میز نشسته بود برگرداند و سؤالم را تکرارکرد. 
مرد میان سال که مثل همه قوزی بر پشت  داشت  
خندی  وبازهر  کرد  دراز  من  سوی  رابه  را  گردنش 

گزنده وصدائی خنازیری گفت :
- از کدوم نسل حرف میزنی ؟ حاج اسمال پدربزرگ 
بیرون  واز مغازه   ، انداختم  پائین  را  بود. سرم  پدرم 
رفتم .کنار پیاده رو  به تماشای  رفت وآمد  آدم ها 
فریادی  ازبرابرم می گذشتند  که  . کسانی  ایستادم 
درگلو داشتند وزخمی بر جگر. نگاهشان طوری بود 
که میل داشتند بامن حرف یزنند ودرد دل کنند. ولی 
از ترس  باشند  بسته  ای  ارابه  به  که  مثل چارپایانی 
اینکه مبادا شالق برگرده شان فرود بیاید درنگ را 
جایز نمی دانستند، و زود از کنارم میگذشتند. برسر 
از سرشت  مبهمی  رگۀ  آنان  ناشناس  وقیافۀ  ووضع 
دیرین  ای  رابطه  من  با  که  بود  نشسته  شان  نهفته 
به  اگرچه همه شان  بود.  با روحم دمساز  و   ، داشت 
رابه  آنان  زمان  ضرورت  و  بودند،  کرده  تغییر  ظاهر 
چیزی  درباطن  ولی   . بود  درآورده  جدیدی  قیافه 
زودباور  و  ورام   ، همانطورفروتن  بود.  نشده  عوض 

وکمی فرومایه و گهگاه سرکش باقی مانده بودند.
سرووضع  این  شوند  نمی  عوض  هرگز  ها  خصلت 
شکل  تغییر  ضرورت  اقتضای  به  که  است  ولباس 
آدم  که  بود  سوزی  ها  آدم  این  درلبخند  دهد.  می 
را به گریه می انداخت . همچنین درنگاه ورفتارشان 
برمی  مشترکی  زبان  وبه   ، شد  می  دیده  حالتی 
خوردم که گوئی با نسل هم عصر خودم زندگی می 
نشسته  چرخ  برکنگرۀ  خاکسترش  که  نسلی   . کنم 

است ...
. کمی  نزدیک شدم  ام  به خانه  با قدم های آهسته 
مکث کردم . بعد با کلیدی که در جیب داشتم دررا 
باز کردم الی در نیمه باز ، ایستادم . بفکر فرورفتم 
را  : من که موقع خارج شدن درخانه  باخود گفتم   .
نبسته بودم . یک آدم تکه پاره شده که درکوله باری 
را  درخانه  توانست  می  کشیده شد چطور  دوش  به 

قفل کند.بالبخندی تلخ افزودم ،
 . برای بستن درها  دست های زیادی وجوددارد   
از آستین  کند هیچوقت  باز  را  اما دستی که دری 

بیرون نمیاید.
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آوری  تهوع  تند  بوی  خانه  کرده  ودم  خفه  هوای 
 . خودبود  نخورده سرجای  هرچیزی دست   . داشت 
قفس کرکی هم از سقف آویزان بود ، ولی از کرکی 
آن  جای  به  قفس  توی   . جلوتررفتم  نبود.  خبری 
پرنده زیبا وخوش سخن مشتی غبار، با منقاری که 
درپرده ای از گرد بی رنگ فرورفته بود وجود داشت 
درمن  ناگهان  وصدایش  اش  خاطره   . سوخت  دلم   .
زنده شد. یک بار دیگر نگاهم را ، نگاه نمناکم رابه 
درون قفس دوختم . افسوس خوردم . هیچوقت دلم 
اینطور از خالئی ، از دوری کسی ، یا چیزی نگرفته 
 . وهمدردمن   ، من  همدم  بود.  من  دوست  او  بود. 
ودرمیان  زندگی  درغوغای  خواستم  می  هروقت 
کشمکش ها خودم را بیابم برابرش می ایستادم ، وبا 
او حرف می زدم . چه خوب حرفم را می فهمید، و 

احساسم را درک میکرد. اشکش بهترین گواه بود...
روشن  را  سوز  .پیه  رفت  می  تاریکی  به  رو  هوا 
 . دیوارافتاد  به  ام  . سایه  گذاشتم  اتاق  وکنج  کردم 
دیده  ازآنچه  ام  با سایه  مدتی  بود.  پیر شده  چقدر 
.قرن  زدم  بود حرفها  آمده  به سرم  وازآنچه   ، بودم 
وسکوت  درظلمت   . بودیم  دورمانده  یکدیگر  از  ها 
ونامیرائی  سایه ای وجود نداشت ؛ وانگهی من درآن 
بانگاه  بیدار  ودوچشم   ، مغشوش  جزذهن  زیرزمین 
به  هرکدام  .اعضایم  نبودم  دیگری  چیز  آلود  تب 
گوشه ای درخواب ابدی فرورفته بودند. فقط با چشم 

هایم درآن فضای اثیری زندگی می کردم .
پلک هایم سنگین شد . زنگ ساعت همسایه بگوشم 
کشیدم  دراز  بود.  نمانده  نیمه شب  به  خورد.چیزی 
خنازیری  صدای  آن   . صدا  آن  .دوباره  بخوابم  که 
درگوشم  آور  ترس  طنینی  وبا  شد  دربلند  ازپشت 
جرق  به  دست  دربافشار  های  لنگه  دوباره   . پیچید 
رابه  ونگاهم   ، توی خودم جمع شدم   . افتاد  وجرق 
بودوازوحشت  شده  جمع  اوهم   ، انداختم  ام  سایه 
 . کشید  می  وجیغ  بود  زنده  کرکی  کاش  میلرزید. 
شاید مردقوزی از صدای جیغش میگریخت ودست 

از من برمیداشت . 
غول  ومردباتنه  شد  درباز  که  نگذشت  چنددقیقه 
آسایش به درون خانه خزید ویک راست راه پله هارا 

مدت  از  پس   . خوابم  اتاق  سمت  به  ورفت  گرفت 
های  قدم  زیر  چوبی  های  پله   . برگشت  کوتاهی 
با  آمد  . درحالیکه فرود می  افتاد  ناله  به  سنگینش 
صدای خنازیری اش لند لُند کنان گفت : بازهم یک 

قطره خون ... لیسیدمش ...!!
آمد بطرف من . فوراً پشت سایه ام قایم شدم . ازابدیت 
سرسام آور زنده بودن وحشت داشتم . با نگاه شعله 
 . کرد  وارسی  دقت  به  جارا  همه  خود  وفسفری  ور 
برود که صدای  راهرو  به طرف  نبود. خواست  کسی 
. توقف کرد. سرش  جیغ کرکی گوشش را خراشید 
برگرداند و شکلک درآوردوخندۀ  به سوی قفس  را 
به  تند  های  قدم  وبا  برگشت  سرداد.  چندشناکی 
. دستش را دراز کرد که پرنده را  سوی قفس رفت 
پرنده  قفس  توی  ولی  خودببرد.  وبا  بگیرد  درمشت 
ای نبود. فقط مشتی غبار ومنقاری پوشیده از ذرات 
از خانه  ... سرخورده  .همین و دیگر هیچ  نرم خاک 
خارج شد . نمی دانستم چه بکنم . آن هیوال باز آمده 
بودکه بند از بندم سواکند ودرکوله بار چرمینه اش 

جا بدهدو به دوش بکشد.
نبود.  بازهم آن سکوت وسکون جان فرسا. ول کن 
یک  وبه  کنم  ترک  همیشه  برای  شهررا  فکرکردم 
شهر غریب و دوردست بروم .چاره نداشتم . هروقت 
بفکر آن ظلمت غلیظ و مرگبار زیرزمین می افتادم 
ماندن  همیشه  افسانۀ  میشد.  راست  تنم  موی 
محله  بلند  منارۀ  وهمچون  زدن  پرسه  ودرالیتناهی 
وباران  باد  وتاز  ایستادن  خود  ها سرجای  قرن  مان 
هیچ   !... است  بزرگی  مصیبت  چه  خوردن  سیلی 

دردی کشنده تراز اززندگی جاوید نیست .
صبح زود ، تازه آفتاب زده بود که از جایم برخاستم 
طوالنی  نگاهی   . کردم  خداحافظی  ام  سایه  با   .
  . رفتم  دربیرون  واز  انداختم  قفس  به  ومشفقانه 
درخانه را قفل نکردم . بودند کسانی که قفلش کنند.  
به  که  پیرم  سایۀ  ببرند.  که  نداشتم  چیزی  وانگهی 
بود یک تختخواب  مانده  . فقط  بود  دیوار چسبیده 
زهواردررفته وچند صندلی شکسته ویک کاسۀ گلی 

و جاجیم نخ نما ویک قفس خالی .
بودند  ریخته  خیابان  به  مردم  همۀ  صبح  موقع  آن 
 ، جشنی  کردم  فکر   . است  خبر  چه  نمیدانستم   .
عزائی ، میتینگی و یا بلوائی درکار روی دادن است 
سنگینی  مردم  آسای  سیل  وحرکت  ازدحام  توی   .
دستی راروی شانه ام حس کردم .سرم رابرگرداندم 
. پیرمردی عینکی درحالی که چانه اش لق می خورد 
وچشمش دودو می زد بالبخندی دردناک به قیافه ام

خیره شد وباصدائی مانند صدای جیرجیرک همانطور 
ممتدوکش دار گفت :

- مرا می شناسی؟
به قیافه اش ُزل زدم . با کت مشکی راه راه وپاپیون 
دردستش  عصا  نمود.  می  مضحک  مخالی  خال 

میلرزید.بااندکی تأمل گفتم:
- نه .

می  زورکی  سویش  کم  چشمان  با  که  حال  درآن 
خندید گفت :

- من پدرتوأم . یکه خوردم و بافریاد گفتم :
- پدرمن ...؟

ادامه دارد
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از  یکی   Gravity »جاذبه«  فیلم 
بهترین فیلمهای نوع علمی - تخیلی 
بار  اولین  که  فیلمی   . سینماست 
المللی  بین  فستیوال  درهفتادمین 
توجه  ومورد  شد.  عرضه  ونیز«  فیلم» 
  . قرارگرفت  ومنتقدین  تماشاگران 
 ، بازیگری  درزمینه  درخشان  فیلمی 
های  جلوه   ، فیلمبرداری   ، فیلمنامه 
بجا  موسیقی   ، تولید  طرح   ، ویژه 
سه  تکنیک  از  درخشان  واستفاده 

بُعدی وپردۀ بزرگ 
در  غالبًا  تخیلی   - علمی  داستانهای 

درباره ی امکانات آینده اند و به 

دارند  اشاره  .ابزاری  وقایع   شرایط 
ووجود  اند  نشده  ابداع  هنوز  گاه  که 
فیلسوف  میالدی  دوم  درقرن  ندارند. 
ماه  به  سفر  »لوسین«   بنام  یونانی 
دیگری   هنرمندان   . کرد   تخیل  را 
تاریخ   درطول   ، تخیالت   براین  نیز 
ادوارد   «   1870 درسال   . دادند  ادامه 
اورت هیل«  درباره ی  » سفینه های 
مصنوعی« نوشت .  اما ژول ورن  . »اچ 
. جی . ولز«  بودند که به طوری جدی،  
فانتزی  و  تخیلی    - علمی  نگارش 
نویسی را  عرضه کردند.  دردهه چهل 
و پنجاه  نویسندگان  مستقل دیگری  

آثارشان را  وقف این نوع نویسندگی 
از  یکی    » برادبری  ری   « که  کردند  

شاخص ترین آنهاست .
به  تخیلی    - علمی  داستانهای 
تا مشکالت  پردازند.   می  فردا  دنیای 
ومرورزمان را دریابیم وفکری به حال 
خود کنیم . و تغییری بیابیم.  سیاست 
فیلمها   این  از  برخی  سازندگان 
گاه  ووحشت   رعب  ایجاد  درجهت 
برخورداراست.   سیاسی   های  پایه  از 
یا  ترساند.   می  مارا  مرتب  هالیوود 

درجهت منافعش  دلداری می دهد. 
سرد  جنگ  درعصر   ، پنجاه  دردهه   

وموجودات  پرنده  بشقابهای  ی  همه 
فضائی دشمن  قلمداد می شدند و به 
نحوی دیگر امروز نیز  همین برداشت 

وجود دارد. 
داستان فیلم جاذبه ،  درباره ی سفر 

یکی   ، فضائی  مهندس  دو  اکتشافی 
مرد ، یکی زن  است که دچار اشکاالت 
زمین  با  ارتباطشان  شوند.   می  فنی 
قطع می شود. و اینک  باید  راهی برای  
باز گشت به زمین  بیابند. آنهم تنها و 
رها در فضای الیتناهی  وخارج از جو 
و  ندارد   وجود  که صدا  جائی   ، زمین 

کسی فریادت را نخواهدشنید..
 جاذبه فیلمی است  غریب ، مهیج ، و 
ووحشت   اعجاب  از  حسی  که  فشرده 
فیلم  کند.   می  ایجاد   بیننده  برای 
برخلق چیزهائی که نمی توانند وجود 
زیبا  فضائی   واقعیت  به  باشند  داشته 
نظر  از  گرچه  پردازد.  می  ترسناک  و 
بحثش  مورد  ی  درحیطه  گرائی  واقع 

فیلم جاذبه وام دار فیلمهای بزرگ  از این نوع ازجمله » اودیسه 
فضائی 2001، « ساخته استنلی کوبریک و فیلمهای دیگر است

مروری برفیلم جاذبه                                                                                               جمال آریان
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مانند  فیلم  رود.  نمی  خطا  به  زیاد    ،
بیشتر فیلمهای علمی - تخیلی ، محل 
وقوع حوادثش ، درخارج از کره زمین 
الیتناهی  درفضای  یا  و  درسیارات  و 

است :
1- از الگو ها و داستانها ی » نجات 

بیان  وبه  گیرد.  می  کمک   » فاجعه 
می  فاجعه  دردرون   ، آدمی  تغییرات 

پردازد. 
زن فضانورد ، دکتر استون ، با بازیگری 
با  است  متخصصی   ، بوالک  سندرا 
که  پشتکارومقاوم   با   ، شفاف  ذهنی 
درلحظات  را  خالقیتش   و  آموزشها 
گیرد  می  بکار   ، فاجعه  بحرانی 
ودرموقعیت انزوا ، با هدف تالش برای 
شود.  می  مبدل  دیگر  آدمی  به  بقا  
وآنگاه که از حادثه رهائی می یابدو به 
زمین می رسد و از آب دریاچه خودرا 
باال می کشد همانند نوزادی است که  

یکبار دیگر متولد شده است . 

فیلم جاذبه وام دار فیلمهای بزرگ  از 
اودیسه   « ازجمله  که  است  نوع   این 
استنلی  ساخته   »  ،2001 فضائی 
از   . است  دیگر  فیلمهای  و  کوبریک 
مانند   ، استون  دکتر  که  نمائی  جمله 
بخود    ISS در  مادر  درشکم  جنینی 
و   ، دریاچه  آب  از  وخروج  پیچد  می 
تولد انسانی دیگر ، را می توان نام برد.
بعالوه از صدای »اد هریس «  درمرکز 

کنترل هیوستون  نیز استفاده می کند. 
 فیلم جاذبه ، همچنین  تأکیدی بر تم 
معنی  بی   : مانند  دارد  رومی  های 
بودن مرگ ، تمایل به زندگی  بهنگام 
مواجهه با مرگ  غیر ممکن بودن و یا 
بدون  هم  آن   ، منجی  رسیدن   بنظر 

هیچ شواهدی .
بین دو   ، از جهت تکنیکی  فیلم  این   
حالت  عینی و فرضی  پس وپیش می 
صورت   به  زمین  دادن  رودوبانشان 
سیاه وتاریک ، فوران وحرکت  بقایای 
یک  حادثه فضائی و سفینه های خرد 
پخش  و   ، درفضا  صدائی  بی   ، شده 
موسیقی وسترن از فرستنده وگیرنده 
برعمق  فضانوردان   شخصی  های 
خأل  در   ، بشر  پناهی  لی  و  وحشت  
الیتناهی ، فضا اشاره دارد. کارگردان 
منظور خودرا از دید شخصی و ذهنی 
شخصی  فضائی  سرپوش  ودرون 
فضانورد ، از نماهای تنگ وخفه کننده 

اش  با نماهای بلند ودور ازفضا برای 

جلب تماشاگر به درون حادثه به کار 
مهارت  نیز  عمل  ودراین  گیرد.  می 

کامل  نشان می دهد.
کارگردانفیلم  کوارون«  »آلفونسو 
جاذبه  اهل مکزیک ،   یکی از نامداران 

سینمای کشورش و هالیوود است 
وفیلمهائی چون : »پرنسس کوچولو« 

پاتر  هاری   ،  )2001  ( مادرتو   )1995(
وفرزندان   )2004( آزکابان  وزندانی 
بشر ) 2006( رادرکارنامه هنریش دارد. 
نامزد دریافت جایزه  بار  بحال سه  وتا 
سندرا  بازی   . است  شده  اسکار 
بارفیلم  .و  است  درخشان  بوالک 
ای  ومجموعه   . اوست  بردوش  بیشتر 
احساسی  های  الیه  پراز  نقشهای   از 
یادآور   او  بازی  گاه  دهد.   می  ارائه  را 

بازیگر فیلم »بیگانه« است .
»جیمز کامرون «  سازنده »آویتار« و » 
تایتانیک«  این فیلم را بسیار ستوده 

 . بهترین خوانده است  را  و آن  است  
فیلم را ببینید ، دیدنی است .

فیلم جاذبه وام دار فیلمهای بزرگ  از این نوع ازجمله » اودیسه 
فضائی 2001، « ساخته استنلی کوبریک و فیلمهای دیگر است

مشخصات  فیلم جاذبه
: آلفونسو کوارون و  : آلفونسو کوارون / تهیه کننده  کارگردان 
کوارون/  یوناس  و  کوارون  آلفونسو   : نویسنده   / هیمن  دیوید  
استیون    : موزیک   / کلونی  جرج  و  سندرابوالک   : هنرپیشگان 
آلفونسو   : مونتاژ    / لوبِزکی  :امانوئل  سینماتوگرافی   / پرایس 
کوارون  و مارک سنگر/  مدت : 90 دقیقه / محصول مشترک: 
آمریکا و انگلستان /  هزینه فیلم : یکصد میلیون دالر/  فروش 
 : فیلم  زبان  دالر./  میلیون   500 به  نزدیک   : امروز  تا  گیشه 

انگلیسی/ تاریخ انتشار: 28 اوت 2013  در فستیوال ونیز-
3  اکتبر2013 استرالیا و 4  اکتبر 2013 آمریکا - 8 نوامبر2013 

درانگلستان
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که  انسانهائی هستند  جاوید   زندگان 
پس از قرنها که ازروزگارشان می گذرد 
بنا به خدمتی که به بشریت کرده اند 
نام آنان ابدی است وهمیشه با احترام 
زندگان  ازاین  یکی  شوند.  می  یاد 
حیات  دراوایل  تولدش  که  جاوید 
شعبان  )متولد  رازی  محمدذکریای 
اتفاق  ه.ق.(   323 قولی  به  ه.ق.   251
وپزشک  دان  وریاضی  فیلسوف  افتاد. 
شناس  وموسیقی  دان  وموسیقی 
 ، است  فارابی  محمد  نصر  ابو  بزرگ 
نزدیک  النهر   ماوراء  فاراب  در  که 
بزرگ  درخراسان  واقع  اسپیجاب 
هیچ  او  ونوجوانی  ازکودکی  شد.  زاده 
گویند  .می  نیست  دردست  اطالعی 
درکشورها  وگردش  سیروسیاحت  او 
را دوست می داشته که طرز زندگانی 
اما   . است  موضوع  این  مؤید  نیز  او 
قصد  به  را  فاراب  هنگامی  چه  اینکه 
سیرو سفر ترک کرده ، روشن نیست 
 ، النهر  درماوراء  واقع  شهرهای  او   .
، فارس ، مصر وبغداد را طی  خراسان 
دانشمندان  وبنابرروش  است  کرده 
سفر  به  علم  کسب  درپی  که  اسالمی 
می رفتند این مسافرتها را انجام داده 
است . اوپیش از ورود به بغداد زبانهای 
فارسی ، هندی ، ترکی ویونانی را خوب 
می دانسته  است ولی اطالعش اززبان 
دربغداد  بنابراین   ، بوده  اندک  عربی 
است که زبان عربی را بخوبی فرا می 
به  عربی  زبان  یادگیری  از  پس  گیرد. 
ودوتن  پردازد  می  فلسفه  تحصیل 
و  یونس«  بن  متی  او»  فلسفه  استاد 
»یوحنا الترجمان بن خیالن « بوده اند.

مدت  فلسفه  تحصیل  از  پس  فارابی 
به  بطوریکه  ماند   می  دربغداد  درازی 
تحصیل  با  همزمان  ابوالفدا«   قول» 
وتکمیل منطق وفلسفه که بافقر ورنج 
بسیار ومطالعه درکنار چراغ پاسبانان 
شهر انجام می یافت ، علم موسیقی را 
نیز تکمیل وکتابهای مهم خودرا تألیف 

و تصنیف کرده است .
وبای  هجری  سی  و  سیصد  درسال 
آورد  روی می  بغداد  به شهر  شدیدی 
داشته  بدنبال  بسیاری  ومیر  مرگ  که 
شام  به  موقع  دراین  فارابی   . است 
الدوله  نزد سیف  به  او   . کند  می  فرار 
بلکه  رود   نمی  شام  وقت  حکمران 
نگهبانی  کمی  مزد  دربرابر  دردمشق 
درختان  گیردتا  می  برعهده  باغهارا 
حفظ  ودزدان  پرندگان  مزاحمت  از  را 
کند.وبه مطالعه و تحقیق و تألیف خود 
ادامه  بدهد. توجه به طرز زندگانی این 
امور  به  او  نیازی  وبی  بزرگ  دانشمند 
وهنر  فضل  که  کند  می  ثابت  دنیوی 
همیشه  انسانی  وفضیلتهای  ونبوغ 
فرزند  نه  است  مشقتها   . رنجها  زادۀ 
آسایش ورفاه .فارابی درعلوم وفلسفه 
که  کرد  کسب  واالئی  مقام  آنچنان 
ثانی  ارسطوی  یعنی  ثانی  معلم  دو  به 
لقب لقب دادند . بطوریکه مقام معلمی 
ارسطو  بوجود  جهان  وغرب  درشرق 

وفارابی ختم گردید. 
دریونان  که  مطلب  این  به  باتوجه 

برکسی  فقط  معلم  عنوان  باستان 
علوم  جامع  که  است  شده  می  اطالق 
لقب  این  و  باشد  انسانی  وکماالت 
تا  براین  بنا  بود.   ارسطو  مختص 
ابو  شخصیت  و  عظمت  به  ای  اندازه 
نصر فارابی می توان پی برد. او کسی 

است که ابوعلی سینا دربارۀ او گفته:
از  بیشتر  فارابی  دربارۀ  من  اعتقاد   «
کسی  با  اورا  بلکه   . حکماست  سایر 
برتر  او  مقام  زیرا  سنجید.  توان  نمی 
بعضی   ». است  پیشینیان  از  باالتر  و 
از دانشمندان تردید داشتند که شاید 
مقام علمی فارابی برتر از ارسطو باشد 
واین موضوع را ازوی پرسیدند . فارابی 
اظهار داشت : من اگر درزمان ا.و بودم، 
یکی از بزرگترین شاگردان او بودم .و 
این حاکی از نهایت فروتنی او ست ....

 80 درحدود  را  آثارفارابی  و  تألیفات 
های  درزمینه  کتاب  و  رساله   200 تا 
وهنری  فلسفی  و  علمی  مختلف 
المختصر   : مانند  اند  وغیره ذکر کرده 
کالم  الکتابه،  صناعت   ، المنطق  فی 
الی  المدخل   ، والقوافی  الشعر  فی 
الرؤیا ، رساله فی  الهندسه ، کالم فی 
النجوم ، کتاب فی العلم االلهی ، کتاب 
و  العافیه  سیرت   ، المدینه  السیاست 
او  الکبیر  الموسیقی  کتاب  که  غیره  
موسیقی  درزمینه  تألیف  مشهورترین 

از صدراسالم تاکنون است .
فارابی  اسالمی  دانشمندان  ازمیان 

بیش از دیگران  توجه به آثار افالطون  
زیر  که  مختلفی  کتابهتای  و  داشته 
ملت   ، فاضله  مدینه  های  عنوان 
فصول  و  مدنی  سیاسات    ، فاضله  
 . است  مطلب  این  مؤید  نوشته  مدنی 
تلخیص  به  او  که  این  مهمتر  همه  واز 
پرداخته  اقالطون  نوامیس   کتاب 
افالطون  نوامیس  تلخیص   . است 
 1952 درسال  بار  نخستین  برای 
التینی  ترجمه  پیوست  به  درلندن 
 : عنوان  تحت  گابریلی  بوسیله  آن 
 Alfarabius Compendium
وچاپ  ترجمه   Legum Platonis
برابر   1974 درسال  باردوم  وبرای  شد 
و  اصالحات  بابرخی  شمسی   1353
توضیحات بوسیله یکی از دانشمندان  
بدوی  عبدالرحمن  دکتر  نام  به  عرب 
    » األسالم  فی  افالطون   « درمجموعه 
انتشارات  از  ایرانی   دانش  درسلسله 
دانشگاه  اسالمی  مطالعات   مؤسسه 
چاپ  تهران   شعبه  کانادا  گیل  مک 

ومنتشر گردید....
اینکه  به  باعلم   : وامافارابی وموسیقی 
به جهان  دانشمندان ومتفکران اصوالً 
مطالعه  اما  ؛  دارند  تعلق  جهانیان  و 
می  نشان  بزرگ  مرد  این  درزندگانی 
دهد که دردرون دنیای وسیع اسالمی 
به  بنا  بااینکه  دانشمند   این  زمان  آن 
به عربی  ، آثار خودرا  مقتضیات زمان 
نوشته است  - به قلمرو فرهنگ ایران 

دکتر طلعت بصاری)قبله(

ابوعلی سینا دربارۀفارابی  گفته:
توان  با کسی نمی  اورا  بلکه   . از سایر حکماست  بیشتر  اعتقاد من دربارۀ فارابی   «

سنجید. زیرا مقام او برتر و باالتر از پیشینیان است .«
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تعلق دارد.
زبان  ترین  گویا  موسیقی  گویند  می 
آفرینش و زنده ترین و شاعرانه ترین 
ایجاد  وسیله  وبهترین    . هنرهاست 
که  افرادی   . انسانها ست  میان  تفاهم 
با موسیقی سرو کار دارند و دقایق آن 
را با تمام وجودشان احساس می کنند، 
دارند.  تابناک  وسرشنتی  پاک   روانی 
روح واصالت ملتها را از موسیقی آنان  
می توان شناخت . به همین سبب است 
که فارابی موسیقی دان  این فیلسوف 
وحکیم بزرگ  به قلمرو فرهنگ ایران  

تعلق دارد. الزم است 
وضع  به  کوتاه  ای  اشاره  است  الزم 
موسیقی دربعداز ورود اسالم به ایران  
ونفوذ  ورود  بدو  از   «  : باشیم  داشته 
مقارن  که  ایران  مملکت  به  اسالم 
برخوردهای   ، بود  میالدی  هفتم  قرن 
موسیقی  وحرفه  مکتب  با  نامطلوبی 
متمادی  قرون  طی  آمدکه  پیش 
ومتوالی شرعیت وحلیت اشتغال و یا 
حتی استماع آن موجب بروز اختالف 
گردید.  مذهبی  پیشوایان  بین  عقیده 
تا  محض  ممنوعیت  از  اختالف  واین 
برای  بخصوص  ازآن  استفاده  مجوز 
نشاط و نشئه روحانی و حصول جذبۀ 
دراین  ولی  شد.  می  ناشی  وجودی 
با  تفوق  و  قدرت  اکثر  جدالها  و  بحث 
طرفداران ممنوعیت و مجریان نهی از 

منکر بوده است .
ازآنجائی که درقرآن حتی اشاره ای به 
پایه  این موضوع نشده است  احتماالً 
مبتنی  تقلید  مراجع  اساس قضاوت  و 
و  اسالم  پیامبر  از  مرویه  براحادیث 

است.  موضوع  دربرابر  او  رفتار  نحوۀ 
آن  شده  روایت  احادیث  جمله  از 
شیوع  موجب  سازوآواز   «: که  است 
خواهد  مؤمن  درقلب  ریا  و  دورویی 
رشد  باعث  آب  که  قسم  بود.همان 
آالت  درنتیجه  گردد.«  می  ذرت  ونمو 
و ادوات موسیقی به نام مؤذن شیطان  
که  معتقدند  ومؤمنین  گرفتند  لقب 
ارواح  عبادت  به  را  انسان  وسایل  این 
استماع  لهذا   . خوانند  می  فرا  خبیثه 
چهار  گردید.  ومطرود  ممنوع  هم  آن 
مکتب بزرگ فقه اسالمی بطور وسیع 
شرعیت  علیه  حکم  صدور  به  تصمیم 
خلفای  ازدوران  گرفتند.  سازوآواز 
وغنا  موزیک  از  استفاده  راشدین 
دانان  موسیقی  بودو  گردیده  ممنوع 
بنابراین  شدند.«   واقع  بدنامی  مورد 
پرداخت  موسیقی  به  زمانی  فارابی 
کیفیت  و  کمیت  لحاظ  از  هنر  این  که 
متنوع  پیمودوآالت  می  انحطاط  راه 
سبب  به  بود.  رفته  ازیاد  موسیقی 
بخصوص  درصدراسالم  موسیقی  منع 
هنر  این  راشدین   خلفای  دردورۀ 
اینکه  از  تقریبًا متروک شد. ولی پس 
 ، شد  کاسته  شرع  احکام  شدت  از 
موسیقی دانان ایرانی دردربار خلفای 

ومنزلتی  قرب  عباس  وبنی  امیه  بنی 
تمام یافتند.

است  مصنفی  اول  فارابی   ابونصر 
موسیقی  درفن  اسالمی  دردورۀ  که 
و  ازقوانین صوت  نوشته ودرآن  کتاب 
نسبتهای ریاضی  صداها گفتگو کرده 

و گفته است :
معرفت  از  است  عبارت  »موسیقی 

الحان  داشت  عقیده  و  الحان  احوال  
اجرا  توان  می  دوطریق  رابه  موسیقی 
و  انسان  صوت  یاتوسط  کرد.  وبیان 
حلق  او  موسیقی«.  آالت  یابوسیلۀ 
آالت  اشرف  را  انسان  وبینی  وحنجره 
انسان  صوت  زیرا  دانسته   موسیقی 
موسیقی  صداهای  ترین  طبیعی 
است. وچون کلماتی که با الحان توأم 
باشد  می  معانی   متضمن  شود  می 
دیگر  از  بیش  انسان  صوت  درنتیجه 
آالت موسیقی که مصنوع انسان است  
تعبیری  واین  کند  می  تأثیر  درنفس 
همواره  که  وصحیح  بجا  کاماًل  است 

موردقبول خواهد بود.
الکبیر  الموسیقی  کتاب  مطالعه  با 
معلوم می شود که برخالف نظر بعضی 
درموسیقی  فارابی   ، مستشرقان  از 
قبول  خودرا  یونانی  پیشقدمان  روش 
اصولی   نکته  دو  به   بااشاره  و  ندارد 
واقسام  آهنگسازی  انواع  یعنی 
 . است  رأی  استقالل  دارای  موسیقی 
فارابی  نظری  موسیقی  دانست  باید 
است  ایرانی  موسیقی  با  تطبیق  قابل 
موسیقی  تشریح  حقیقت  ودر   .
از  بسیاری  عقیده  وبه  است  ایرانی 
ای  نشانه  ومستشرقان  صاحبنظران 
موسیقی  فرهنگ  تاریخی  مداومت  از 

ایران به شمار می رود.
الکبیر  الموسیقی  درکتاب  فارابی 
آهنگ  معنای  به  موسیقی   : گوید  می 
بر  مشتمل  را  موسیقی  وهنر  است 
و  کاملتر  آنهارا  که  وعواملی  آهنگها 
را  وآن  داند.  می  سازد  می  تر  لطیف 
نظری موسیقی  و  عملی  موسیقی  به 

موسیقی  گوید  کند.ومی  می  تقسیم   
است  دارد.ممکن  صورت  دو  عملی 
شامل ساختن آهنگها وبیان حالتهایی 
آهنگ  شامل  باشد.ویا  شنونده  برای 
هنر  سوم  صورت  حالتها.  بیان  بدون 
که  است  آن  نظری  جهت  موسیقی 
آنگاه  دارد.  نام  نظری  موسیقی  هنر 
هنر  جنبه  سه  از  هریک  فارابی 
قرار  موردبحث  جداگانه  را  موسیقی 
می دهدوآنهارا باهم مقایسه می کند.

نیز  شنوایی  تمرین  گوید  می  سپس 
آن  بوسیلۀ  که  درانسان  است  نهادی 
گوش جمله های موسیقی راازهم جدا 
می کند . آهنگ خوب راازبد تمیز می 
می  باز  مالیم  غیر  از  را  مالیم   . دهد 
را  نهاد  این  که  است  روشن   . شناسد 
نمی توان جزء موسیقی پنداشت . چه 
برحسب  یا  فطری  بطور  قابلیت  این 
شود.  می  ایجاد  درشخص  عادت 
وبندرت کسی را می توان یافت که کم 

وبیش دارای این توانائی نباشد. 
نوع  سه  موسیقی  فارابی  عقیده  به 
انگیزکه  نشاط  موسیقی  اول   : است 
پدیدار  خوشایندی  احساس  درانسان 
وبرای  استراحت  وهنگام  سازد.  می 
دوم  نوع  میرود.  کار  به  خستگی  رفع 
عواطف  که  انگیز  احساس  موسیقی 
مارا بیدار می سازد ونوع سوم موسیقی 
خیال انگیز که قوۀ تصور مارا تحریک 
حکایت  با  همراه  اگر  بویژه  کند.  می 
گفتارهای  دیگر  اشکال  ویا  منظوم 
تأثیر  صورت  دراین  باشد.که  خطابی 

آن تشدید می شود.
لطفًا ورق بزنید

موسیقی گویا ترین زبان آفرینش و زنده ترین و شاعرانه ترین هنرهاوبهترین  وسیله ایجاد تفاهم میان انسانها ست . افرادی 
که با موسیقی سرو کار دارند و دقایق آن را با تمام وجودشان احساس می کنند، روانی پاک  وسرشتی تابناک دارند. 
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بقیه : 21 آذر 

مشروطه ایران به افسرانی 
که از خدمت فرار کرده و علیه ارتش 
و کشور خود شوریده اند درجه بدهم 
ویا درجاتی که از جای دیگر و از طریق 
برسمیت  را  اند  کرده  کسب  دیگر 
امیدانه  نا  خروج  مجرد  به  بشناسم. 
هیئت از حضور شاهنشاه. محمد رضا 
وزیر جنگ  و رئیس  شاه پهلوی فوراً 
خطاب  و  کرده  احضار  را  ارتش  ستاد 
شود  بریده  دستم  اگر  گفتند  آنها  به 
امضاء  را  آمیز  خیانت  فرمان  چنین 
نخواهم کرد. توجه شود علیرغم وجود 
چنان فضای آلوده سیاسی با تبلیغات 
بیگانه پرستان و طرفداری روزنامه ها 
و تبلیغات شدید به نفع آن بیوطن ها 
با  او  و دولت  السلطنه  قوام  و موافقت 
خود مختاری که عماًل در راه خواسته 
پا فشاری می  های فرقه دموکرات ها 
کرد. ولی محمد رضا شاه که با کوهی 
در  داشت  رو  پیش  که  مشکالت  از 
نگرفت  قرار  انحرافی ضد ملی  جریان 
وجودی  اصالت  و  تاریخی  رسالت  و 
نداد و  دست  از  را  ایران  شاهنشاهی 
به کوری چشم دشمنان ایران و ایرانی 
تمامیت  بایجان  به آذر  اعزام لشکر  با 

ارضی ایران باقی ماند.

بقیه : روزنامه نگاری 
درایران

آدینه،  سردبیر  ماجرای   1357 سال 
از  بخشی  داد.  روی  سرکوهی  فرج 
درکتاب  سرکوهی  فرج  خود  ماجرارا 
شب دردمند آرزومندی اینطور تشریح 

کرده است :
آلمان  سفربه  آهنگ  که  هنگامی   «
درفرودگاه  مرا  رژیم  مأموران   ، داشتم 
تهران دستگیر کردند . برای آن که به 
من نشان دهند  که همه گونه حقی را از 
دست داده ام که بتوانم سزاوار  رفتاری 
درخور منزلت انسانی باشم ، چشمهایم 
را بستند و مرا به سیاه چالی کشاندند. 
در  یا  هستم  ای  درخانه  دانستم  نمی 
مکانی درژررفای خاک . حتی وقتی که 
مرا به مستراح می بردند  نمی گذاشتند 
که چشم بندرا بردارم . چنین بود که مرا 

از نخستین پله ی اغما فرو افکندند.
کار نابکارانه تر ازاین شد: مدام درمغزم 
می کوبیدند که مدت هاست خانواده ام ، 
.مرا  ام  نویسنده  وهمکاران  دوستانم   
انگارند که در جائی میان  مرده ای می 
تهران وبرلن سر به نیست شده است . 
می گفتند :» تورا ناپدید اعالم کرده اند 
. مدتی درزندان انفرادی خواهی ماند ، 
وهنگامی که کارمان باتو تمام شد  تورا 
خواهیم کشت و برجسدت خاک خواهیم
آلمان سردرخواهی  از  یا آن که  ریخت 

آورد.« 
درست  معنای  به   - من  که  بود  چنین 

دربازجوئی   . گورشدم  به  زنده   - کلمه 
های روزانه ،  سرمفتش خشک اندیشی 
راباز شناختم . هاشمی نامی بود واین نام 
دایره فرهنگی  وزارت  کارمند  مستعار 
دربازپرسی  وپیشترها  بود   » اطالعات 
کرد.  می  جلوه  دوستانه  رسمی  های 
که  و جان حس می کردم  باتن  واینک 
این مرد چه هنرپیشه ی زبردستی است 
.هاشمی بادو دستیار مرا کتک می زد. 
دراین کار همواره یکی ازآنان کابل های 
درزمان  که  داشتند  آماده  را  الکتریکی 
شاه نیز از دست افزارهای شکنجه گران 
ضربه   ، اند  اهریمنی  های  کابل  بود)؟( 
هاشان باور نکردنی دردناکند ف چنان 
می  نیز  را  ها  اراده  ترین  نیرومند  که 
شکنند.ولی نمی گذارند که رحمت بی 

هوشی نصیب قربانی گردد.
هرضربه ای از ضربه های بی شماری که 
می زدند ، بهتان ها بهمراه داشت . مانند 
»ژوزف کا« در»محاکمه ی کافکا مدام از 
براستی چه جنایتی  پرسیدم  خود می 
آزادی  خواستار  .من  ام  شده  مرتکب 
بیان بودم . آیا بدین سبب بایست سگ 
استوارو  خواستم  می  ؟  شدم  می  کش 
خواستم  ازآنان   . بمیرم  فراز  گردن 
دوهفته  تقریباً  از  پس  مرابکشند.  که 
پنداشتم که به پایان رنج راه رسیده ام 
پس ازآن که دوباره ازمن بازجوئی کردند 
دربرابرم  هاشمی  دادند،  عذابم  کابل  وبا 
سبز شد: ریسمانی دردست داشت . چشم 
گردنم  به  ای  حلقه   . دوخت  من  چشم  به 
آویخت وکشیدومن که درزندان های شاه از 
ثانیه های  بودم که درواپسین  خودپرسیده 
پیش از مرگ چه احساسی خواهم داشت ، 
بانگ مرگ را شنیدم : درای بتهوون برشادی 

و آزادی- تا آن که ازحال رفتم .
برکف سرد سلول به هوش آمدم ، آنان مرا 
باردیگر  نعره زدند: »اگر  زیر لگد گرفتند و 
شوی  مرگت  خواستار  وخودت  کنی  جرأت 
جریمه ات این است که تورا زجر کش کنیم 
.ولی اگر با ما راه بیائی به محض آن که وقتش 
کرد.«  به سرعت خالص خواهیم  ترا  رسید 
خشمگین بودند ازاین که هنوز این قدر منیت 
داشتم که میخواستم دست کم لحظه ی پایان 
عمرم را خودم تعیین کنم /.آنان مرا 48 روز 
دربند نگاه داشتند ؛ وهرساعت ژرفای هزاران 
شب داشت . خودرا بی پشت وپناه تر ازآ» 
احساس می کردم که گابریل گارسیا مارکز 
درکتاب »صدسال تنهائی« شرح داده است 
. هربارکه دِر سلول من باز می شد ، مرگ می 
توانست پابه درون نهد . ضربه های تازیانه 

نخوردنداشت .
سنگدالنه  مرگ  به  محکوم  یک  سرنوشت 
است . سنگ دالنه ترازآن این است که بسته 
تسلیم آزار گراِن آدمی صورت شوی - بی 
دادخواستی، بی محاکمه ای ، بی چشم اندازی 
به روی بخشودگی ، که برای بدترین تبه کاران 
نیز مایه ی امید است . سرانجام بایست خود 
برخویشتن اتهام جاسوسی می زدم . ناچار به 
یاد سرمشق و دوستم غالمحسین ساعدی ، 
نویسنده ی بزرگ افتادم؛ سازمان امنیت شاه 

اورا درزندتان مجبور کرد که خودش را انکار 
ادیب  آن  آزادکردندولیکن  اورا  کند. سپس 
وانسان نازنینی که دراو بود ، درسلول زندان 
مرده بود.پس از صحنه ی کنفرانس مطبوعاتی 
که دستگاه امنیتی درفرودگاه تهران پرداخت 
ودرآن من مجبور گردیدم دروغهای آنان را 
درباره ی سرکوهی باز گشته به کشور را تأیید 
کنم ، دست کم موقتاً آزادشدم ولی خودرا 
شکسته  و  تهی   ، مسکین  و  ناتوان  سخت 
وبرهنه یافتم . مشتاق بارانی بی پایان ، توفانی 
سهمگین بودم تا مراپاک بشوید تازه هنگامی 
درآلمان  همسرم  به  ای  نامه  توانستم  که 
ی  بازیچه  که  سازم  فاش  ودرآن  برسانم 
دست قدرت هاشده بودم دیگر خودرا عریان 
دستگیرشدم.  دوباره  ازآن  .پس  یافتم  نمی 
رواداشتند.   خواریهابرمن  و  زدند  مراکتک 
می بایست نامه ای راکه همسرم منتشر کرده 
برنگشتم چه  ازحرفم  اما   . کنم  بودتکذیب 
زیبا بود ازآن سقوط عمیق دوباره برخاستن. 
درطول آن ، یکسال زندانی که بعدها بسبب 
»تبلیغ علیه جمهوری اسالمی« بدان محکوم 
شدم هاشمی دوباردیگر ریسمان به گردنم 
اگر  که  خبرنداشت  کردوکشید   حلقه 
راه  همیشه  برای  بار  نخستین  درهمان 
تنفس برمن می بست به رغم این کابوس 
فالئی زندان چگونه میمردم : چون انسان 

شاد گلبانگ بتهوون برای آزادی

ادامه دارد.

ابقیه : ابونصرفارابی
موسیقی طبیعی نزد انسان آن است 
که عمومًا یکی ازاین سه تأثیررا ایجاد 
وهمیشه  مردم  تمام  برای  چه  کند. 
واعلب  مردم  اکثر  برای  وچه  اوقات 
تأثیرشان  که  هایی  موسیقی  اوقات 
طبیعی  باشد  داشته  عمومیت  بیشتر 
)53 صفحه  فارابی  ترند.)یادنامه 
شعروموسیقی  ازقدیم  درایران 
دوهنر جدانشدنی بوده وهمواره باهم 
کلمه  دو  اندواستعمال  کاررفته  به 
می  بخوبی  بایکدیگر  »سازوآواز« 
چندان طرف  آواز  بی  ساز  که  رساند 
توجه نبوده ، چنانکه گوئی درموسیقی 
وجلوه  تابع  نغمه  هم  هنوز  ما  ملی 
جهت  همین  به  است  شعر  دهنده 
است  که در آغاز فارابی خود هم آواز 
می خوانده وهم ساز می نواخته  است 
رادرموسیقی  )ایقاع(  وزن  فارابی   .
عبارت  ایقاع   «  : کرده  تعریف  چنین 
است از تقسیم صداها به زمانهائی که 
بسیار  باشند.  محدود  مقدار  از حیث 
بدیهه  فارابی  که  است  توجه  قابل 
داند  می  آهنگسازی  نوعی  را  نوازی 
و این نهایت قدرت و مهارت نوازنده 
تصور  نیروی  بتواند  که  رساند  می  را 

راروی ساز تجسم بخشد.« ...
همانطور  کبیر  موسیقی  درکتاب 
مشهورترین   ، شد  گفته  پیش  از  که 
صدر  از  موسیقی  درزمینۀ  تألیف 
ابتدا  فارابی   . است  کنون  تا  اسالم 
سپس  کند.  می  تعریف  را  موسیقی 
از  که  تأثقیری  و  موسیقی  طبیعت 
دارد  انسان  درروح  روانشناسی  نظر 
نغمه  یک  شنیدن  از  که  تصوراتی  و 
درذهن شنونده حاصل می شود بحث 
می کند . این مباحث از لحاظ موسیقی 
او   . است  مهم  العاده  فوق  شناسی 
عقیده داشت که بیماریهای روانی را 
کردو  درمان  توان  می  موسیقی  ازراه 
کتابی هم دراین موضوع نوشته  است 
دانشمند  منجد   الدین  دکتر صالح   .
که  گفته  فارابی  حال  درشرح  لبنانی 
است  آورده  بدست  اخیراً  ای  ن.شته 
من   «: گوید  می  آن  نویسنده  که 
وخمودی  اعصاب  ضعف  بیماری  به 
بودم وهمه  از مردم دچارشده  وگریز 
داروها را نیز آزمایش کردم ه بودم ؛ 
اما هیچ بهره ای نبرده بودم  تااینکه 
از  دفتری  کتابفروشها   دربازار  روزی 
که  افتاد  بدستم  فارابی  های  نوشته 
درآن نوشته شده بود درمان بیماریها 
. آن را خواندم وآنچه  ازراه موسیقی 
بود  گفته  درآن  )فارابی(  مؤلف  که  را 

به کاربستم و خوب شدم .«
ادامه دارد

نابغه میلیونر
ونوابغ  دانشمندان  همه  معموالً 
از  خود  حیات  دردوران  وادب  علم 
معاش  وسایل  از  گاهی  و حتی  ثروت 
را  وعمری  اند  بوده  محروم  معمولی 
اما  اند.   رسانیده  بپایان  فقروفاقه  با 
ئیدروژن  کاشف  کاوندیش  هنری 
خودبود  دوران  ثروتمندان  از  یکی 
انگلیس  اشرافی  خانواده  ازیک  او   .
به  ازپدرخود  هنگفتی  وارثیه  بود 
پولهای  وحساب  بود.  برده  ارث 
خودرا نداشت . اوبیشتر سالهای عمر 
وتعداد  گذراند  درآزمایشگاه  خودرا 
رسمی  درضیافتهای  که  دفعاتی 
نرسید. جلسه  ده  به  کرد  شرکت 



صفحه 49 آزادی شماره 46- سال چهارم

پاسخ جدول کلمات متقاطع شماره پیش

 جدول  کلمات متقاطع

 کلبه کتاب
مرکز پخش نشرهی مااههن آزادی ردلوس آنجلس

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

کتاب وفرهنگیان هستم 

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

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

Kolbeh Ketab
1518Westwood Blvd.

Los Angeles,CA  90024
Tel:(310)446-6151

  برنامه »همراه آفتاب«  با اجرای کیخسروبهروزی شنبه ها ساعت
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دانشمندان  از  که  بایقرا  میرزا  حسین  سلطان  معروف  1-وزیر  افقی: 
فراغ-  و  آسودگی   - کیسه  نوعی   -2 انفجاری  سالح  عصرخودبود-  
دلیروبیباک 3- سیخ آهنی که باالی تنور می گذارند - تکخال -جهانگشای 
حرف  شد4-  وقت  دولت  رسمی  زبان  فارسی  زبان  او  درزمان  خونخوارکه 
شرط - نوع سرپوشیده آن نیز هست - دشت 5- کلمه افسوس - سازمان 
کشورهای صادرکننده نفت - گرو 6- سنگی گرانبها دررنگهای مختلف که 
از معدن بدست می آید- نام دیگر »ُدرنا« - تلخ 7- منزلگه جغد- روادید- 
تندوتیز 8- ایاالت متحده - بزکوهی خارجی 9- قرارگیرنده وثابت - ازسال 
نزدیک  نسبت  پدر  با  کاغذ10-  نوعی  واجب شد-  برمسلمانان  دوم هجرت 
قدیم  نام   - - هسته  درورگران  نیاز  مورد   -11 وروش  راه   - تحتانی  دارد- 
حرف  آخرین  بود-  مشهور  آ»  گدای   - تمبروعکس  جایگاه   -12 اصفهان 
انگلیسی وفرانسوی 13- اثری از آندره ژید که بفارسی نیز ترجمه شده - 
رود تابیده -افسانه 14- گیاه شیرین - طول وکشیدگی - غذای روزانه 15- 
واحد پول درقدیم - نخستین بار ساحل آفریقارادورزد وبه هندوستان رسید
عمودی : 1- درحقیقت »عجیب ولی واقعی« بود ولی یک حرفش را ازدست 
داد- ایالتی درغرب پاکستان 2- موزه مشهورجهان - جمع یتیم - بزرگتر 
3- گاو تبت -اعتراف -القای امری ازجانب خدا دردل انسان 4- نرم وسست 
- شهری در ساحل رود کارون - نوعی اتوبوس وخانه 5- پایه - جای پختن 
نان - گازی بی رنگ وبی بو وبی طعم 6- درفیزیک »امتداد« است - تاکنون 
اما  است  از مذاهب حالل گوشت  ماده - دربسیاری  مقابل  آفریدگار 7-   -
ورزش  نوعی  ایران 8-  درمرز  رودی   - معاویه  پسر   - است  دراسالم حرام 
آبی - ترسناک 9- بی سواد- کشوری درآفریقای شرقی - شهری درآلمان 
- بجه ها دریکی از بازیها می کشند 10- پوست یا چرم خام - آزارئآسیب 
گناهان  بر12-  میان  راه   - آینده    - انگلیسی  11- جنگ  وسال  - هم سن 

برادران  توسط  باردرفرانسه  اولین   -13 خون  جوی   - چهارپایان  خوراک   -
ازپنبه دانه - منفک  مونگلفیه  اختراع ودرآسمان دیده شد- جداکردن پنبه 
نوعی  کعبه 15-  در مسجدالحرام درجوار  دندانساز - پشت سر- چاهی   -14

کباب بردرخت - اثری از ارنست همینگوی که ازآن فیلمی نیز تهیه شد.
پاسخ درشماره آینده - طرح از: زنده یاد جهانگیر پارساخو
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«-

این قضیه زینب چیه ؟«
را  پاهایش  عصبی   بازتابی  با  میرزا 

جابجا کرد.  پیشنماز ادامه داد:
-  بله کمی  هم مکدر بودند . این قضیه 

زینب چیه ؟
 زبانم بند آمده بود . عرض کردم  لعنت 
مشکالت  همه   باعث  که  برشیطان  
تمام   . ابدی   لعنت   «: . فرمودند  است 

دردسرها ازاین رجیم است . «
خدمتشان  دخترتان   و  شما  اتفاق  به 
سجده کردیم .  قربانشان بروم  صورت 
بطرف شما  را چرخاندند   نورانی شان 
نکرده  مشخص  حتمًا   وفرمودند:» 
منظورت  نامگذاری   درموقع  بودی  
هم  شیطان   . است  بوده  زینب  کدام 
برای   . وبیسوادی  نادان  که  فهمیده  
گذاشته  درذهنت   را  زینبی  همین  
بوده   باعث دردسر خود رسول هم  که 
هیچکدام  ؟   فهمی  می  را  مقصودم 

جوابی ندادیم .  ایشان باز فرمودند : 
بن   جحش  دختر  زینب   نباید  آنکه   «
و  بود   زید  ی  بیوه   یعمر   بن   رباب 
جریان ازدواجش با رسول اکرم  هم که 
صلواتی  نماز   پیش  زاشد.  مشکل 
فرستاد و میرزا اهلل اکبر ی گفت . رنگ 

از روی هردو  نفر پریده بود.

میرزا شفیع گیج وحیران  چشم دوخته 
بود  به آئینه کاری های سقف مسجد  . 
به  بیشتری  نمازگزاران   دیگر  حاال 
زیرلب  پیشنماز   . آمدند   می  مسجد 

زمزمه کرد:
- ضمنًا قبل از آنکه  از خواب بیدارشوم  
حضرت آقتا قاطعانه دستوردادند : اسم 
مهم نیست . عصمت وطهارت است که 
شیطان    . داشت  توجه  آن  به  باید  
زند.  زینت  رسول  خداراهم گول می 
نام بسیاری دیگر است  تو باید درموقع  
گذاشتن نام روی  دخترت دردرون دل 
می دانستی کدام زینب را درنظر داری 

».
زیرلب  و  کرد  ای  سرفه  شفیع   میرزا 

پرسید:
- » قربان جدت  مگر به غیر از   

هم  دیگری  زینب   ، زینب  حضرت 
هست ؟

بقیه : داستان کوتاه

میرزاشفیع به آرامی گفت :
-» واال دوسالی از نرفتن او به مدرسه 
کند  لعنت  خدا  اما  کردیم   خودداری 
بی  فضولوپاسبانهای  های  همسایه 

پدرومادررا.«
شیخ داغ دلش تازه شد. :

شده  کشیده  فحشاء  به  مملکت   «-
کار  شده  ناموسی   بی  و  حجابی  بی 
کنید   خیرآقا!مقاومت  مردم  هرروزه 
نباید  که  شما  مثل  متدین  آدمی 
صبیه  شما  بگیرد   قرار  تأثیر   تحت 
با  جوابش  نفرستید  مدرسه  به  را 
را  اسکناسی  درحالیکه  میرزا  من.« 
بود  نگهداشته  تا شده درکف دستش 
تعظیمی  ونیمه  جلوتربرد  را  سرش 
بوسیدن   درحال  را  واسکناس  کرد  
دست شیخ کف دست او رها کرد  واز 
جابرخاست  وخداحافظی کرد . سِر راه 
گفت  بشاگردش  و  به حجره  زد  سری 
حال خوشی ندارد  میرود خانه وچنین 

کرد.
***

دختر از اسم جدیدش بیشتر خوشش 
مطمئن  هنوز  اما   . قدیمی  نام  تا  آمد 
نبود که درمدرسه چه خواهد گذشت  
دخترهای محله همه درسن 7 سالگی 
می رفتند مدرسه ، اال او که پدرش از 
گرفتن معلم سرخانه حتی اگر زن بود 
خودداری می کرد. بعداز دوسال دولت 
درمدرسه  دختررا  که  کرد  مجبورش 
 . نیاورد  هم  وبهانه  کند  نامنویسی 
به  خوشحالی  نوعی  با  دختر  شب  آن 

خواب رفت . 
***

. سِر شب  با دلی نگران خوابید  میرزا 
اتاق  به  اول شب  لقمه غذائی خورد و 
بسیار  زدن   غلت  وبعداز  رفت  خواب 

، خوابش برد.
***

از پشت پنجره صدائی شنید. اول فکر 
کردوزش باد دربرخورد با شیشه است 
اما نه ، دقیقًا کسی به پشت پنجره می 
را  پرده  . رفت جلوتر  ازجابلندشد  زد 
ندید..  چیزی  درتاریکی  ولی  زد  کنار 
خواست برگردد به رختخواب اما بازهم 
مشخصًا  صدا  بار  تکرارشد.این  صدا 
لته  دو  باردیگر   . بود  برشیشه  اززدن 

ی پرده را ازهم جداکرد ونگاه 
سیاهی  بدرون  رابرد  جستجوگرش 
روشنی  تصویر  ای  لحظه  ودر  شب 
خیلی  ظاهرشد.  چشمانش  جلوی 
نفسش  که  ای  جاخورد.بگونه  شدید 
رسول  حاج  روبرویش  آمد.  بند 
بود.  ایستاده  باجناقش  محمدی 
مالید   را  چشمهایش  برلب  بالبخندی 

نبود  رسول  حاجی  کاماًل   ، نه  اما 
.حاج رسول مونداشت . طاس بود. اما 
تصویرمقابل چشمش حاج رسولی بود 
سرخ  رنگ  به  مجعد  بلند  موهای  که 
هم  وظریف  کوچک  .دوشاخ  داشت 
درباالی سرش روئیده بود. حاج رسول 
درصورتیکه  داشت   مصنوعی  دندان 
ظاهرشده  جلویش  که  موجودی 
بود.  انیاب  دندان   چهار  دارای  بود  
 . ها  خرس  دندان  شبیه   دندانهائی 
آمد داخل  مقابلش  بُران. موجوِد  تیزو 
میرزا   . ایستاد  میرزا  وروبروی  اتاق 
می  نفس  بسختی  و  بود  پریده  رنگ 

کشید.
به  ودستی  جلوتررفت  رسول  حاج 
دار  زنگ  صدائی  وبا  زد  میرزا  پشت 
پرسید:» چی شده میرزا چرا شلوغش 

کردی ؟
- » وااّل...«

حاج رسول اجازه نداد حرفش راتمام 
کند 

شلوغ  وپوچ  هیچ  نداره  سر  وااّل   «  -
کردی .«  میرزا زیر لب گفت :

-»متأسفم ... احساس می کرد درحال 
پرید.  خواب  از   . است  شدن  خفه 
درتاریکی شب  طبق عادت همیشگی 
واز  برداشت  را  آب  شدوتنگ  خم 
نوشید  جرعه  چند  آن  ی  لبه  گوشه 
دیگر  حاال  کشید.  دراز  تشک  وروی 

کاماًل بیدار بود. 
***

خواهرزنش  که  بود  پیش   سال  ده   
محمدی  رسول  حاج  عقدازدواج   به 
درآمد. درآن موقع انوشه فقط نه سال 
داشت . درست هم سن امروز دخترش 
زینب . یادش آمد انوشه  طفل معصوم  
آرامی  گریه می کرد  به  دراتاق عقب 
عقد  ی  سفره  پای  خواست  ونمی 
مادرزن  که  وپدرش  مادر  بنشیند.. 
وپدرزن میرزا بودند  با عصبانیت سعی 
 . داشتند.  بچه  دختر  کردن   درراهی 
میرزا غلتی زد . چشمهایش  را بست 

تا شاید بخوابد  اما خوابش نمی برد. 
***

وکنار  کرد  پاک  را  اشکهایش  انوشه 
این  آنکه  . فکر  حاج  رسول  نشست 
میکند   بغلش  طاس  باسر  ریشو  مرد 
برلبش  ولب  چسباند   می  بخود  .اورا 
وبرخود  شد  چندشش  گذارد   می 

لرزید.
***

ناظم   . رفت  خواب  به  باردیگر  میرزا 
مقابل    ، چادروچاقچور  با  مدرسه  
چشمانش  ظاهرشد . وبا نگاهی شماتت 
بار  به او گفت که : شانس آورده دولت  
مدرسه   به  دخترش  نفرستادن   بخاط 
 . است  ایجادنکرده   دردسربرایش 
گونه  وجیغ  نازک  ناظم  خانم  صدای 
پشت  از  پاسبانی  بین  درهمین   . بود 
دستش  کف  باباطوم  درحالیکه  رادیو 
خواست  لرزید  ظاهرشدمیرزا  میزد 
شد.  خفه  .صدادرگلویش  بزند  حرفی 

اما پاهایش حرکت  تالش کرد فرارکند 
نمی کرد. 

را  کتش  یقه  تا  انداخت  دست  پاسبان 
کرد  میرزا  سعی   . نتوانست  اما  بگیرد 
با فرار  رو به دری که مقابلش باز شده 
زمین  به  اما  بدهد   نجات  خودرا  بود  
میخکوب شده بود   سرش را برگرداند  
حاال دیگر دست پاسبان  درست روی 
یقه  کتش نشسته بودکه میرزا فریادی 
ای  ثانیه  چند   . پرید  خواب  واز  زد 
بیدار.  یا  نبود  که خواب است  مطمئن 

جرعه ای آب نوشید وخوابید.
***

دق  باصدای  زود  خیلی  صبح  میرزا 
که  جوانی  شد.  بیدار  خواب  از  الباب 
آورده  پیام  درمسجد خدمت می کرد  
خواهش  چی   گیوه  آقا  حاج  که  بود  
کرده که میرزا هرچه زودتر  به مسجد 
برود  میرزا به سرعت حاضر شد  ورفت 
درآنجا  هم  را   صبح  نماز  تا  مسجد  به 
نشده  روشن  کاماًل   هنوز  هوا  بخواند 
بود.  عبایش را روی سر کشید  ووارد 

مسجد شد. 
حاج حسین گیوه چی   

پیش نماز مسجد زودترازاو درگوشه ای 
کردند   وبشی  باهم خوش  بود   نشسته 

ومیرزا کنار دست  پیشنماز نشست :
من   . باشین  خبر  خوش   ! آقا   حاج   -
شوخی  است   خراب  حالم  ازدیروز  که 
چرکین  را   دلم  مردک  آن  شیطانی 

کرده.
حاج حسین اهلل اکبر ی گفت ودستی به 

ریش کشید. :
 . .کاریست شده  گفتم  دیروز   میرزا   -
اما  ریخته   روغنی  و  سبوئی  شکسته 
مسئله ای هست که دراین رابطه پیش 
اما  بینم   می  خواب  کمتر  بنده  آمده  
خیلی   . دیدم   عجیبی  خواب  دیشب 
عجیب .  دیشب جد مطهرم  را درخواب 

دیدم ....« 
میرزا  کنجکاو سرش را  جلوتربردو

زیرلب  بار   چندمین  برای  نماز  پیش 
به  کشید  دستی  و  فرستاد   صلواتی 

ریش  حنائی رنگش .وادامه داد:
- »  خواب عجیبی بود  هرگز خوابی به 
لرزه  به  .  بدنم  این وضوح ندیده بودم 
افتاده بود باصدای مبارکشان شمارا  که 
درگوشه ای با دختری  که فکر می کنم  
صبیه بود  ایستاده بود ید مورد خطاب 

قراردادند :
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