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محمدرضا شهبازی

کبیر در تاریخ 24 اسفند 1256 خورشـــیدی در آالشت از توابع  رضاشـــاه 
ســـوادکوه از توابع مازنـــدران به دنیا آمد و کم کم بزرگ شـــد. آن روزها او 
کمـــال وقاحـــت رضای خالی صـــدا میزدند و مثـــا می گفتند رضا!  را در 
کـــه او قرار اســـت  بـــدو بـــرو آفتابـــه رو پـــر کن بیـــار! چون نمی دانســـتند 
روزی شـــاه ایران شـــود. رضاشـــاه هم می رفت پر می کرد مـــی آورد چون 
خودش هم نمی داســـنت قرار است روزی شاه ایران شـــود. رضاشاه در 
12 ســـالگی به فوج قزاق سوادکوه پیوســـت. البته رضاشاه در خردسالی 
پـــدرش را از دســـت داده و بـــا مـــادرش بـــه تهران آمـــده بود امـــا به فوج 
که ایـــن نشـــان می دهـــد ایشـــان هیچوقت  محـــل تولـــدش پیوســـت 
دوســـت نداشـــت رگ و ریشـــه خـــود را فراموش کند و بـــه محض اینکه 
بـــه جایی رســـید هم والیتی هایش را بگـــذارد کنار، البتـــه آن روزها هنوز 
بـــه هیـــچ جایـــی هـــم نرســـیده بـــود و تـــازه دوازده ســـالش بـــود و هنوز 
بهـــش می گفتند رضای خالی و فـــوق فوقش بجای آفتابه را بیـــار، به او 

می گفتند برو نـــان بخر!

کسیم! � وظیفه خطیر رضا ما
رضاشـــاه به محـــض ورد به نظـــام، پله های ترقی را یکی پـــس از دیگری 
که دیگر بـــه او رضای خالی نمی گفتنـــد و با نامهایی  کـــرد تا جایی  طی 

کســـیم« صدایـــش می کردند.  چون »رضا شـــصت تیر« و »رضا ما
دربـــاره اینکـــه در ایـــن دوران از او می خواســـتند بـــرود چه 

چیزهایـــی را بیـــاورد اخبـــار دقیقـــی در دســـت نیســـت 
کبیر ایـــران تصویری  امـــا در تصاویر بجـــا مانده از شـــاه 
زد  حدســـهایی  میتـــوان  آن  روی  از  کـــه  دارد  وجـــود 

کبیر  )تصویـــر شـــماره 1(. در ایـــن تصویر رضا شـــاه 
در مجاورت قســـمت تحتانی بدن اســـب ســـفیر 
گویـــا در آن زمان وظیفه  کشـــور هلند ایســـتاده و 
کشـــور هلند را  خطیر نگهبانی از اســـطبل ســـفیر 

به عهده داشـــته اســـت! و از چهره ســـفیر هلند هم 
کـــه ظاهـــرا از نگهبـــان اســـطبل خود  می تـــوان فهمیـــد 

بســـیار راضـــی بـــوده اســـت. البتـــه در آن روزهـــا 
هنوز واژه اســـطبل اختراع نشـــده بود و مردم 
کلمه طویله اســـتفاده  ترجیـــح می دادنـــد از 

کننـــد که خب ما چنین وقاحتـــی را درباره 
کبیر ایـــران روا نخواهیم داشـــت! شـــاه 

کودتا می کنم پس هستم �
شـــروع  نظامی گـــری  دوران  در  شـــاه  رضـــا 

کـــردن و  کـــرد مـــدارج ترقـــی را پلـــه پلـــه طـــی 
که یکدفعـــه بیاید  همینطـــوری الکی نبـــود 
در ســـوم اســـفند معروف کودتا کند و شـــاه 
کوچکتر  کودتاهای  بشـــود. او قبا با انجام 

کلـــرژه کودتایی را به کودتایش خوب بود آنچنانکه در بیان سرگذشـــت وی نوشـــته اند »او در تمریـــن کرده و خود را از هر جهت ســـاخته بود. کا رضاشـــاه دســـت به  کودتا یک روســـی و استاروسلســـکی فرمانده بریـــگاد قزاق در ایران شـــد.«رضاخان نیز معروف اســـت. در اثر این کودتا، کلرژه به روســـیه بازگشـــت ایـــن کودتـــا با هماهنگی احمدشـــاه توســـط رضاخان به کودتـــای اول فرماندهی استاروسلســـکی، معاون وی با موفقیت اجـــرا نمود. اجرای این ســـمت علیـــه فرمانده بریگاد یعنی ســـرهنگ  کـــه در ایـــن ســـطور خواندیـــد بر اثـــر ایـــن  کودتا حـــال می کرد!کار را بر اثر تمایات میهن پرســـتانه انجام نداد بلکه خـــود کودتا برای او جایگزیـــن یک روســـی دیگر شـــد و این ثابـــت می کند که رضاشـــاه این همانطـــور  چیـــز جالبی بـــود، او با خـــود 

کارآزموده شده اما در تاریخ ســـوم اســـفند ســـال 1299 خورشیدی رضاشـــاه کبیر که به کودتای دموکراتیک! � کودتای دموکراتیک)!( توانســـت وزیر جنگ شـــده اندازه کافی پشـــت در اســـطبل ســـفیر هلند ایســـتاده و  کاما البته رضا شـــاه تمام این مســـیر را در طول این چهار بعـــد عاوه بـــر ما، بقیـــه هم بـــه او رضاشـــاه می گفتند. ایران شـــد و اردیبهشـــت 1305 تاجگذاری کرد و از اینجا به نخست وزیر شد و یکســـال بعد یعنی در آبان 1304 دیگر رسما شاه و بعنوان سردارســـپه شـــناخته شود. در کمتر از سه ســـال بعد رضا شاه بـــود، با انجام یـــک  کرد و  کاما دموکراتیک طی  گر او شـــاه بشـــود خیلـــی اتفاق و نماینـــدگان مجلس و نشـــریات و... توضیح با اســـتدالل و منطق به عامه مردم و نخبگان و اندی ســـال  کـــه چـــرا ا که تا چند داد  بدهم، جیـــغ می زدند و فـــرار می کردند!تا یکـــی می آمـــد و می گفـــت می خواهم توضیح وقت جـــای توضیح شنیدنشـــان درد می کرد و خوبی اســـت؛ مخصوصا نشـــریات 

کشـــور انجام داد تا اینکه در ســـال 1313 به تنها رضاشـــاه از سال 1305 تا 1313 کارهای خیلی مهمی مرگ بر گرمازدگی � بـــه ترکیه خیلـــی از آتاتورک خوشـــش آمد و همینکه خیلی خیلی مهمتری انجام داد. رضاشـــاه با سفر ســـفر خارجی خود رفت و بعد از آن بود که کارهای در 

نگاهی به زندگی سراسر برکت و خدمات بی بدیل رضاشاه پهلوی

حسرت جام جهانی 2010 به دلش ماند!
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کرد. رضاشـــاه برای صرفـــه جویی در  کارهـــای او را تقلید  برگشـــت ایران 

گرمازدگی زنان در فضل تابستان  مصرف پارچه و همچنین جلوگیری از 

دســـتور دارد دیگر کســـی روســـری و چادر ســـرش نکند، اما یک عده که 

نانشـــان در واردات چـــادر و واردات داروی ضـــد گرمازدگی بود و کاســـب 

حجـــاب بودند –یک چیـــزی در مایه هـــای همین دلواپســـان امروزی- 

هـــی علیه رضا شـــاه تبلیـــغ و فعالیت کردنـــد و البته رضاشـــاه هم کوتاه 

کلـــی از این  نیامـــد و در جهـــت متمدنیزاســـیون اجباری زنـــان ایران زد 

گوهرشـــاد  کـــه یک نمونـــه اش ماجرای مســـجد  کشـــت  دلواپس هـــا را 
است.

نانواها به خط �

رضا شـــاه در جهت مبـــارزه با فســـاد اداری و اقتصادی هم فعالیت های 

کـــرد. در آن روزها کافی بود که به گوش رضاشـــاه برســـد که یک  زیـــادی 

کرده اســـت، رضاشـــاه هم ســـریع یک نانوا را  گران فروشـــی  نفر در یکجا 

می گرفـــت می انداخـــت توی تنـــور! قصاب گرانفروشـــی می کـــرد، او نانوا 

گرانفروشـــی می کرد، او نانوا میانداخت توی  میانداخت توی تنور، نجار 

تنور، چون اعتقاد داشـــت باید با فســـاد بصورت ریشـــه ای برخورد کرد! 

کار در معدن دومین  کـــه در زمان رضاشـــاه نانوایی بعـــد از  اینگونـــه بود 
ک دنیا شد! شـــغل خطرنا

مصرف قند برای سالمتی مضر است �

کـــه از آن جملـــه  رضاشـــاه خدمـــات صنعتـــی زیـــادی هـــم انجـــام داد 

کرد.  میتـــوان به کشـــیدن خط آهن سراســـری شـــمال-جنوب اشـــاره 

که این خـــط راه آهن برای اســـتفاده نیروهای نظامی  برخـــی معتقدند 

کشـــورهای خارجی کشـــیده شـــده اســـت که حرف مفت اســـت. چون 

گـــر حرف مفت نبود پولـــش را هم همان قوای خارجـــی باید می دادند  ا

امـــا هزینـــه ایـــن خط آهـــن از مالیـــات شـــدید دولت بـــر قند و شـــکر و از 

گرفته شـــد. پـــس عاوه بر اینکـــه دیدیم آن موضـــوع حرف مفت  مردم 

که رضا شـــاه خیلـــی هم به ســـامتی  اســـت، اینگونـــه ثابـــت می شـــود 

مـــردم اهمیـــت می داده اســـت چون قند و شـــکر خیلی برای ســـامتی 

کردند...  مضر اســـت؛ یکی از فامیل های ما قند داشـــت، پایش را قطع 

ببینیـــد رضا شـــاه کجا را دیـــده بود!

قهرمانان دوی سرعت! �

کارهای شـــاخصی که رضا شـــاه انجـــام داد نظـــم و نظام  یکـــی دیگـــر از 

دادن بـــه ارتـــش بـــود. در زمـــان رضا شـــاه قـــوای نظامی ایـــران از چنان 

که نگو. ســـربازان و درجـــه داران ارتش رضا شـــاه  قدرتـــی برخوردار شـــد 

بر اثر تمرینات ســـخت و آموزش های فشـــرده به درجـــات باالی آمادگی 

جســـمانی و نظامی رســـیده بودند. به همین دلیل هم وقتی در جنگ 

گرفـــت، ارتش  جهانـــی دوم از شـــمال و جنوب کشـــور مـــورد حمله قرار 

رضاشـــاهی از همیـــن آمادگی هـــا به وفـــور اســـتفاده کرد. بعدهـــا یکی از 

درجـــه داران ارتـــش دربـــاره علـــت فـــرار و عقب نشـــینی ارتش رضا شـــاه 

کـــه تمرینات ما  گفت  دربرابـــر خارجی ها با اشـــاره به همیـــن آموزش ها 

گر کمی دیگر وقت  به دوی ســـرعت رســـیده بود که جنگ شروع شـــد، ا

داشـــتیم چیزهای دیگری هم یـــاد ســـربازها می دادیم!

فقط 46 درصد نقدینگی... فقط! �

گفته شـــد، رضا شـــاه هیچگاه آن چنان مســـت  که قبا  امـــا همان طور 

کند، به همین دلیل  که منطقه زادگاه خودش را فراموش  قدرت نشـــد 

گرفـــت، از همان منطقه  هم به محض اینکـــه تصمیم به زمین خواری 

مازنـــدران شـــروع کردو ماشـــاهلل... چشـــمم کف پاش، اشـــتهایش هم 
خـــوب بـــود و آن چنان خورد که موقع مرگـــش یک و نیم میلیون هکتار 
زمیـــن به اســـمش بود و تقریبا بجـــز کویر لوت هیچ جـــای دیگری باقی 
که رضا شـــاه دهنی اش نکرده باشـــد. اما درباره ثروت او هم  نمانده بود 
اراجیـــف زیـــاد گفته انـــد و مثا از رقم چهـــار میلیون پوند اســـم آورده اند 
که چرت اســـت چون طبق اســـناد رســـمی رضاخان فقط ســـه میلیون 
که  پوند ثروت داشـــته اســـت. البتـــه بعدها اقتصـــاد دان هـــا فهمیدند 
که  کارهـــا از روی هـــوش و آینده نگری رضا شـــاه بوده اســـت  همـــه این 
می خواســـته نقدینگی در جامعه رشد نکند چون نقدینگی باعث تورم 
میشـــود. به همیـــن دلیل هم پول هـــای ســـرگردان را جمع می کـــرده و 
نتیجه این شـــده که طبق اســـناد بدســـت آمده »در آن زمان موجودی 
حساب های رضا شـــاه برابر 46 درصد نقدینگی کل کشور« بوده است!

ادب حکم می کرد! �
رضاشـــاه همینطور پشـــت ســـر هم داشـــت با گرمازدگی مبارزه می کرد و 
نانـــوا تـــوی تنـــور می انداخـــت و مرض قند را ریشـــه کن می ســـاخت که 
که اال و با  گیر دادند  جنگ جهانی دوم شـــروع شـــد. انگلیســـی ها هم 
کـــه ایـــران طرفدار آلمان ها اســـت و رضاشـــاه هرچقدر قســـم خـــورد که 
کـــه باید بروی و دیگر شـــاه  گیر دادند  نیســـتیم، بـــاور نکردند و باالخـــره 
نباشـــی. در اسناد تاریخی آمده اســـت که این موضوع با تلگرامی با این 

محتوا به اطاع رضا شـــاه رســـید:
کـــرده و  کناره گیـــری  »ممکـــن اســـت اعلیحضـــرت لطفـــًا از ســـلطنت 
گـــذار نمایند؟ ما نســـبت به ولیعهد  تخـــت را به پســـر ارشـــد و ولیعهد وا
کـــرد. مبادا  نظـــر مســـاعدی داریـــم و از ســـلطنتش حمایـــت خواهیـــم 

کـــه راه حـــل دیگـــری وجـــود دارد.« کنند  اعلیحضـــرت تصـــور 
گـــر بودید و اینطور محترمانه از شـــما می خواســـتند از ســـلطنت  شـــما ا
کناره گیـــری کنیـــد، ایـــن کار را نمی کردیـــد؟ اصا یک ایران اســـت و یک 
ادب مردمانـــش، یک خون آریایی اســـت و یـــک احترام متقابلش! مگر 
می شـــود به چنین درخواســـت محترمانه ای جواب رد داد؟ خداوکیلی 
نمی شـــود. رضاشـــاه هم با اینکه شـــاه مقتـــدری بود و اصـــا با حمایت 
که حـــاال به خواســـت آن ها  کار نیامـــده بـــود  کشـــورهای خارجـــی روی 
کنار برود و محبوبیت داشـــت و ارتش داشـــت و میتوانســـت مقابلشان 
بایســـتد امـــا اســـیر همیـــن مـــرام انگلیســـی ها شـــد و ســـریع دو ســـه تا 

کـــرد و رفت ســـمت بندعباس. چمـــدان وســـایلش را جمع 

حسرت جام جهانی به دلش ماند! �
که دیگر شـــاه نبود و باز هم فقط ما هســـتیم که همچنان به  رضا شـــاه 
او می گویم شـــاه، همراه با خانواده ســـلطنتی سوار کشتی شدند و ایران 
را تـــرک کردند. رضا شـــاه عاقه داشـــت بـــه یکی از کشـــورهای امریکای 
التیـــن مثـــل آرژانتین برود –شـــاید میخواســـت آخر عمـــر را به مربیگری 
که هنـــوز بی خیـــال او  در مســـتطیل ســـبز بگذرانـــد- امـــا انگلیســـی ها 
کـــم آنورتر یعنی جزیـــره موریس  نشـــده بودنـــد نگذاشـــتند و او را به یک 
کـــم غلط انداز اســـت  فرســـتادند! جزیـــره موریـــس فقط اســـمش یک 
وگرنـــه خیلی هم جـــای بدی نبود، اما رضا شـــاه که برای خودش شـــاه 
مقتدری بود از آب و هوای آنجا شـــکایت کرد و انگلیســـی ها هم حساب 
کار دستشـــان آمد و ســـریع مقدمات انتقـــال رضا شـــاه را فراهم کردند و 
او را بـــه یک جای دیگر در آفریقا فرســـتادند! رضاشـــاه دیگر نـــق نزد و در 
گر نتوانســـته به آرژانتین  همان ژوهانســـبورگ آفریقـــای جنوب ماند تا ا
بـــرود و مربـــی فوتبال شـــود، الاقـــل در آفریقـــای جنوب بمانـــد و بتواند 
جام جهانی 2010 را از نزدیک ببیند که متاســـفانه اجل مهلتش نداد... 

گلچین روزگار عجب خوش ســـلیقه اســـت...
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ابوالفضل اقبالی

مجری: به نام خداوند جان و خرد
 کزین برتر اندیشه بر نگذرد

ســـام عرض می کنم خدمت شـــما بینندگان عزیز شبکه چهارم سیما 
کنون ســـپری کرده باشـــید و تشـــکر می کنم از  و امیدوارم روز خوبی را تا
که تا پایان  کرده اید ان شـــاءهلل  اینکـــه برنامه ما را برای دیدن انتخاب 

برنامه ما را همراهی بفرمایید.
برنامـــه امشـــب ما اختصـــاص دارد به یـــك میزگرد فرهنگـــی با موضوع 
که با حضور جناب آقای ســـازنده، جناب  »فرهنـــگ و جایـــگاه آن در« 
آقـــای مصلحـــی و جنـــاب آقـــای عدالتیـــان نماینده هـــای ســـه دولت 
گذشـــته برگـــزار می شـــود. امیدواریـــم مـــورد رضایت شـــما عزیـــزان قرار 

بگیرد.

گـــر در ابتـــدا حرفی  � خـــب جنـــاب آقـــای ســـازنده خواهـــش می کنم ا
داریـــد با بیننـــدگان عزیـــز بفرمایید

ســـازنده: بســـم اهلل الرحمـــن الرحیـــم. ســـام عرض می کنـــم خدمت 
که  شـــما و همکارانتـــان در این برنامـــه و همچنین بیننـــدگان عزیزی 
که  کجا  در حـــال حاضـــر این برنامه را تماشـــا می کننـــد و امیـــدوارم هر 

کامل به ســـر ببرند. هســـتند در رفـــاه 

مجری: تشکر می کنم از شما. جناب آقای مصلحی بفرمایید �
مصلحـــی: بـــه نام خـــدا و عرض ســـام خدمت شـــما مجـــری محترم 
کنـــون در حال  کـــه هـــم ا و همکارانتـــان و تمـــام شـــهروندان جامعـــه 
تماشـــای این برنامه مردم پســـند هســـتند. امیـــدوارم همیشـــه آزاد و 

آزاده باشـــند.

مجری: ممنون از شما. جناب آقای عدالتیان تمنا می کنم. �
عدالتیـــان: بســـم اهلل الرحمـــن الرحیـــم. اللهـــم عجل لولیـــك الفرج و 
العافیه و النصر... بنده هم ســـام عرض می کنم خدمت شـــما و مردم 

کنـــون بیننده این برنامه هســـتند. که هم ا عزیـــزی 

گر اجـــازه بدهید  � مجـــری: با تشـــکر از میهمانـــان عزیز. خب ابتـــدا ا
کنیـــم. آقـــای ســـازنده لطفـــا تعریف  بحـــث را از آقـــای ســـازنده شـــروع 
خودتـــان را از فرهنـــگ بگویید و جایـــگاه آن را در نظام اســـالمی بیان 

فرمایید.
ســـازنده: بـــه نظـــر اینجانـــب فرهنـــگ شـــامل تمامـــی هنجارهـــا و 
که به پیشـــرفت جامعه و افزایش سطح رفاه مردم در  ارزشـــهایی ست 
کمک می رســـانند. من فکر می کنم تقســـیم بندی آقای  یـــک جامعه 
کارل مارکس از مقوالت اجتماعی بســـیار دقیق اســـت. ایشـــان  دکتـــر 
که در یـــک جامعه اقتصـــاد زیربنای همه مقوالت اســـت و  معتقدنـــد 

ســـایر مقـــوالت از جمله فرهنگ روبنـــای زندگی اجتماعی می باشـــد. 
گر اقتصـــاد یک جامعه رشـــد یافته و ســـامان مند  یعنـــی به نظـــر من ا
باشـــد فرهنگ آن جامعه نیـــز از جایگاه واالیی برخـــوردار خواهد بود.

کامـــل شـــما. آقـــای مصلحـــی لطفا  � مجـــری: ممنـــون از پاســـخ 
بفرمایید مقوله فرهنگ از چه جنســـی اســـت و اصطالحا ماهیت 
فرهنگ چیســـت و اهمیت آن در جامعه به چه شـــکل می باشـــد؟

مصلحی: بله با تشـــکر از ســـوال زیبای شـــما. ببینید در دنیـــای امروز 
گره خورده انـــد و نمی توان ایـــن دو را جدای  فرهنـــگ و سیاســـت بهم 
کرد. به نظر من در حـــال حاضر فرهنگ و مقوله فرهنگی  از هـــم تصور 
کـــرده اســـت و بـــا تغییرات سیاســـی شـــکل  ماهیتـــی سیاســـی پیـــدا 
و انســـجام می یابـــد. هـــر چقـــدر فضـــای سیاســـی جامعـــه به ســـمت 
دموکراســـی و جامعه مدنی پیش برود فرهنگ نیز در آن جامعه رشـــد 
کلی توســـعه سیاســـی عامل مهم شدن فرهنگ  کرد و به طور  خواهد 
گاهی  در جوامـــع می باشـــد زیرا وقتی مردم نســـبت به مطالباتشـــان آ
می یابنـــد و خـــود را دخیـــل در اداره جامعـــه می بیننـــد خـــواه ناخـــواه 
که  گرایشـــات فرهنگی نیـــز در درون آن ها شـــکل می گیـــرد. همان طور 
دکتـــر یورگن هابرماس نیـــز در نظریات خـــود چنین ادعایـــی را مطرح 
کنـــش ارتباطـــی از حالت  که تا  کرده انـــد بنـــده اعتقـــادم بر این اســـت 
تحریف شـــده خـــود خارج نشـــود و فضای آرمانی گفت وگـــو در جامعه 
فراهـــم نگـــردد مقوله ای به نـــام فرهنگ عما وجـــود خارجی نخواهد 

یافت.

مجری: بســـیار بســـیار ممنونیم از توضیحات گران قدر شما. جناب  �
آقـــای عدالتیـــان بـــه نظـــر شـــما فرهنـــگ چـــه تعریفـــی دارد و اساســـا 

فرهنـــگ در یـــک جامعـــه چگونه شـــکل می یابد؟
عدالتیـــان: بـــه نظـــر بنـــده حقیـــر فرهنـــگ امری ســـاده و همـــه فهم 
اســـت و نیازی به دفتر دســـتک و تشـــکیات مشـــکیات ندارد و باید 
برای ســـاختن فرهنگ از خود مردم شـــروع کرد. بنده معتقدم شـــکل 
گیـــری فرهنـــگ فاخر به تاش و پشـــتکار یـــك ملت بســـتگی دارد. یك 
جامعـــه بـــا اتکا به قدرت و همت یکایك افراد خـــود و با مقابله با اقتدار 
ابرقدرت های جهان و دسیســـه های فرهنگی آنان به فرهنگ دســـت 
پیـــدا می کنـــد و در مقابـــل قدرت هـــای زورگـــو خواهد ایســـتاد. شـــما 
می بینیـــد در جوامـــع غربـــی بـــا زور و دروغ می خواهنـــد به مـــردم دنیا 
کننـــد که فرهنـــگ دارند اما مـــردم جهان متوجه این هســـتند  ثابـــت 
کـــه آنا دیگـــر به بحـــران رســـیده اند و بـــه لحـــاظ فرهنگی دچـــار تزلزل 

شده اند. 

مجـــری: با تشـــکر از توضیحات جذاب شـــما. جناب آقای ســـازنده  �
بـــه نظر شـــما چگونـــه می توان ســـطح فرهنـــگ عمومـــی را در جامعه 

تطورات گفتمان های فرهنگی در ایران
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ارتقاء بخشـــید؟ 

ســـازنده: بـــه نظر بنـــده فرهنگ ارتباط نزدیکی با مســـائل معیشـــتی 

گفت رفـــاه اقتصادی  که می شـــود  مـــردم و رفـــاه آن ها دارد بـــه طوری 

یکـــی از مهمترین علل تولیـــد فرهنگ در جامعه می باشـــد و برعکس 

گـــر رفـــاه اقتصادی و امنیت معیشـــتی وجود نداشـــته باشـــد اساســـا  ا

کـــه دانشـــمند و  فرهنـــگ نیـــز بـــی معنـــی خواهـــد بـــود. همان طـــور 

روانشـــناس بزرگ جنـــاب آقای مازلـــو هم در مثلث متســـاوی االظاع 

که تا وقتی نیازهای ابتدای  خـــود این نکته را مورد تایید قـــرار داده اند 

گرایش به مقوالت فرهنگی در  و معیشـــتی افراد برآورده نشـــده باشـــد 

کرد. لذا برای ارتقاء ســـطح فرهنگ عمومی  افـــراد وجود پیدا نخواهد 

جامعـــه بایـــد شـــاخص های توســـعه در جامعـــه بـــه ســـمت مطلوبی 

کنـــار آن بتـــوان فرهنگ را نیز ارتقاء بخشـــید. پیـــش بـــرود تا در 

� 
مجـــری: جنـــاب آقـــای مصلحی بـــه نظـــر شـــما راه کار دســـتیابی به 

فرهنـــگ در ســـطح عمـــوم جامعـــه چگونـــه خواهـــد بود؟

مصلحی: بنده معتقدم تا وقتی اســـتبداد و ســـلطه یک طرفه در یک 

گرفت  کم باشد فرهنگ به معنای اصیل آن شکل نخواهد  جامعه حا

کتاب »صنعـــت فرهنگ »  کـــه آدورنـــو و هورکهایمر در  زیـــرا همان طور 

گر با تولید فرهنگ توده ای از طریق  کرده اند، حکومت ســـلطه  اشـــاره 

ابزارهای خود از جمله تلویزیون و ســـینما بـــه تحمیق مردم پرداخته 

گـــرا می گردد. در هر حال  گیری فرهنگ اصیل و نخبه  و مانع از شـــکل 

کـــه فرهنگ تنها در یک محیـــط آزاد و مردمی  اعتقاد بنده این اســـت 

که  گرفت. البته نباید این نکته را نیز از نظر دور داشـــت  شـــکل خواهد 

گســـترش ارتباطات و دســـتیابی به اطاعات جهانی  کنونی  در جهان 

کشـــور می گـــردد. لذا می تـــوان با در  باعـــث تقویت بنیه ی فرهنگی در 

دســـترس قرار دادن ابزارهای ارتباطی همچون اینترنـــت و ماهواره به 

کرد. گیری فرهنگ مدرن کمک شـــایانی  شـــکل 

� 
مجری: واقعا متشـــکرم. جناب آقای عدالتیان به نظر شـــما شـــکل 

گیـــری فرهنـــگ عمومـــی در ســـطح جامعـــه منـــوط بـــه چـــه عواملـــی 
می باشـــد؟

گیـــری فرهنـــگ فاخر بـــه تاش و  عدالتیـــان: بنـــده معتقـــدم شـــکل 

پشـــتکار یك ملت بســـتگی دارد. تا وقتـــی اراده مردم نباشـــد خبری از 

فرهنـــگ نخواهـــد بـــود. یك جامعه بـــا اتکا بـــه قدرت و همـــت یکایك 

افـــراد خود و بـــا مقابله با اقتـــدار ابرقدرت های جهان و دسیســـه های 

فرهنگـــی آنان به فرهنگ دســـت پیدا می کنـــد و در مقابل قدرت های 

که ادعای  زورگـــو خواهد ایســـتاد. شـــما االن می بینید در کشـــورهایی 

آزادی و دموکراســـی دارنـــد و از لحاظ اقتصادی هم به پیشـــرفت های 

زیـــادی نائـــل شـــده اند نـــه تنهـــا خبـــری از فرهنـــگ فاخـــر در ســـطح 

کی از رشـــد جرم ها و جنایات و  جامعه نیســـت بلکه آمارهای آن ها حا

پدیده هـــای ضـــد فرهنگ در جامعه می باشـــد.  

� 
گزارشـــی  گر ممکن اســـت  مجـــری: ممنونـــم. جناب آقای ســـازنده ا

کوتاه و مختصر از عملکرد هشت ســـاله دولت آقای هاشمی در حوزه 
فرهنـــگ ارائه نمایید.

کـــه مســـتحضر هســـتید در دوره ریاســـت  ســـازنده: بلـــه! همان طـــور 

کشـــور ما تازه از یک بحران عظیمی  جمهوری جناب آقای هاشـــمی، 

غ شـــده بود و جنگ خســـارات زیادی را  همچـــون جنگ تحمیلی فار

بـــرای کشـــور ما بـــه وجـــود آورده بود لذا اســـتراتژی مـــا در دولت پنجم 

کشـــور، خســـارات عمرانی  کید بر ســـازندگی  که با تا و ششـــم این بـــود 

و اقتصـــادی کشـــور را جبـــران نماییـــم. رویکـــرد مـــا به فرهنـــگ در آن 
که ما بایـــد ابتدا حداقل هـــای زندگی مردم  هشـــت ســـال اینگونه بود 
کنیـــم و جامعه را به توســـعه برســـانیم و پـــس از آن  را برایشـــان فراهـــم 
بـــه مقوالت دیگـــری همچون فرهنـــگ بپردازیم. البته تاشـــهایی نیز 
کـــه مطابق با الگوهـــای جهانی  گرفته بود  در حـــوزه فرهنـــگ صـــورت 
فرهنـــگ و شـــاخص های توســـعه فرهنگـــی بـــوده و الحمـــدهلل نتایج 
مثبـــت فراوانـــی را هـــم بـــه بـــار آورد. از جملـــه ســـاختن ســـینماهای 
متعـــدد، ایجاد پارکها و فضاهای تفریحی ســـالم، راه اندازی دانشـــگاه 
آزاد اســـامی در کشـــور به منظور افزایش ســـطح ســـواد اقشـــار آســـیب 
پذیـــر و فعالیت هـــای دیگری از ایـــن قبیل که مجال ذکـــر آن ها در این 

مقال فراهم نیســـت.

مجـــری: ممنـــون از توضیحات مفصل و واقعی شـــما. جنـــاب آقای  �
مصلحی لطفا شـــما نیـــز به همین ســـوال پاســـخ دهید.

کامـــا خاصـــه و مختصـــر بـــه  گـــر بخواهـــم بـــه صـــورت  مصلحـــی: ا
فعالیت هـــای فرهنگـــی دوره آقـــای خاتمـــی بپـــردازم بایـــد عرض کنم 
کـــه در دوره آقای خاتمی بیشـــترین اهتمام به تولیـــد فرهنگ در یک 
که فرهنگ  که اعتقاد ما بر ایـــن بود  فضـــای آرمانـــی و آزاد بود. از آنجـــا 
چیزی جز تضارب آراء در یک محیط آزاد و دموکراتیک نیســـت ســـعی 
کـــم نماییم تا  کشـــور حا گفتمـــان جامعه مدنـــی را در  داشـــتیم ابتـــدا 
کشـــور  کامـــا ارادی و داوطلبانه و غیر تجویزی در  فرهنگ بـــه صورت 
بوجـــود آیـــد. البته ما نیـــم نگاهی هم بـــه تاثیرات جهانـــی فرهنگ در 
کشـــورها داشتیم لذا گسترش شبکه های اینترنتی و ماهواره ای  میان 
نیـــز از جمله فعالیت های مـــا در دوره اصاحات بـــود. از دیگر اقدامات 
کشـــور می توان بـــه دادن مجوز برای ســـاختن  مـــا در عرصـــه فرهنگی 
کتاب ها و نشـــریات جوان پســـند،  فیلم هـــای جـــوان پســـند، انتشـــار 
گفت وگـــو و جلســـات ســـخنرانی جـــوان پســـند،  تشـــکیل فضاهـــای 
ســـاختن فرهنگســـراهای جوان پســـند و اقدامات جوان پســـندانه ی 

کرد. دیگـــری از این قبیل اشـــاره 

مجـــری: ممنونـــم از توضیحـــات زیاد شـــما. جناب آقـــای عدالتیان  �
شـــما بفرمایید.

کشـــور  کار آمـــدن دولت نهم فضای فرهنگی  عدالتیـــان: پـــس از روی 
که تا  بـــه شـــدت ملتهـــب و غیر فاخـــر بود و ما ســـعی مان بـــر این بـــود 
گســـترش این بیماری فرهنگی را  که امکان دارد عوامل رشـــد و  جایی 
کرده باشـــید رویکرد دولت  گر دقت  کنیم. یعنی ا گرفتـــه و با آن مقابله 
نهم به مســـائل فرهنگی بیشـــتر ســـلبی بـــود تـــا ایجابی. یعنـــی ما در 
که مانـــع از نفوذ پدیده هـــای ضد فرهنگ  ابتـــدا به دنبـــال این بودیم 
کشـــور شـــویم لذا با بستن نشـــریات زرد و بی فرهنگ و اعمال  فاخر در 
فیلترینـــگ در ســـایت های ضـــد فرهنـــگ و نیز مبـــارزه با بـــی حجابی 
کشـــور، این هدف را تـــا حدودی  بـــه عنـــوان نماد تهاجم فرهنگـــی در 
گر  بـــه دســـت آوردیم. حال بـــه امید خدا قصـــد داریـــم در دوره جدید ا
یـــاری خدا شـــامل حال ما شـــد و دولـــت را در اختیار داشـــتیم به تولد 

کشـــور بپردازیم.  فرهنگ فاخر در 

مجـــری: ان شـــاء هلل. ممنونیم از شـــما بزرگواران که وقـــت خود را در  �
اختیـــار این برنامه قرار دادید و همچنین از شـــما بیننـــدگان عزیزی که 
تـــا ایـــن لحظه از نیمه شـــب برنامـــه ما را تماشـــا کردید و همه شـــما را 
بـــه خداوند منان می ســـپارم. تـــا برنامه بعدی و میزگـــردی بعد خدا یار 

نگهدار!  و 
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احسان نمازی

کـــه انقاب را  نگاهـــی معروف در ســـپهر سیاســـت وجـــود دارد 
کتمان شـــده یک قوم یا هویت زنده  برون ریخت احساســـات 
کـــه در پِس دوران ها تلمبارشـــدگی اینک  یـــک جمع، می داند 
بـــر اثر بـــروز یک عامـــل فازی بـــه ظهـــوری انفجـــاری انجامیده 

. )2015 Prof.Dr.Lotfi Zadeh And Jof Pa of me(اســـت
کثـــرت المان های شـــناختی  در نـــگاه بـــه انقـــاب 57 بـــه علت 
طبیعتـــًا همیاری منطق فازی به یک بازشناســـی علمی بســـیار 
کـــه برخی متفکران، انقاب 57 را ناشـــی  کمـــک می کند؛ چنان 
 cloudy(از شـــورش در و دهاتی هـــای فاقـــد تکنولـــوژی دمپایـــی
 papeti’s(. گرفتتشـــون که فـــاز انقاب یهو  dampoei( می داننـــد 
Bohran,VOA And BBC( ایـــن راســـته از متفکـــران بـــه مطلـــع 
 Bus(دارنـــد ویـــژه  نظـــر  اتوبوســـی«  »انقـــاب  دمانـــی ِ  ســـپیده 
که بلند شـــوند  revolution( . در ایـــن دیـــدگاه فاز ملت این بوده 
کـــوه با اتوبوس خـــود را به  هلـــک هلـــک از در و دهات و از پشـــت 
 Ina Ro Mikhouni?,,( .کننـــد طهـــران رســـانده و در آنجا انقـــاب 
ایـــن  در   )Basic Question ( اساســـی  پرســـش   )2016  test now
که تا به حـــال موجبات  دیـــدگاه این اســـت: ماذا فـــازا؟! پرسشـــی 
چندقلویـــی زایی را برای بســـیاری از این پژوهنـــدگان به  بار آوده 

اســـت)#یک_قابله_ی_انقاب(.
بـــه  معـــروف  فکـــری  نحلـــه  ایـــن  بازمانـــدگان  برخـــی  نیـــز  امـــروزه 
نئوباســـی هـــا، در تحلیـــل ســـیل جمعیـــت حاضـــر در راه پیمایـــی 
هایـــی نظیـــر 22 بهمن، معتقدنـــد این عده را با اتوبوس و از پشـــت 
کـــوه ) From back of the mountain( آورده انـــد. دســـته ی اخیـــر در 
کـــه مـــردم حاضـــر در راه پیمایی ســـایر نقاط  پاســـخ به این ســـوال 
 At( کان فکری خـــود می زایند کجا آمده اند؟ بـــه مانند نیا کشـــور از 

.)least Do Gholoo
گران، انقـــاب 57 را حاصـــل برهم نهی   تیـــره ی دیگـــری از تحلیل 
کنش، متأثـــر از تکثر نهفته در هویت فراشـــناختی  کنش و وا نوعـــی 
که اساســـًا پدیداری یـــک هویت  ایـــن اصـــل ذی بطون می داننـــد 

گـــرو نفـــی اســـتکمال و بســـط تجربـــی یا حتـــی تجریـــدی از یک  لت آن، در  کـــم اثبـــات مقرون بـــه دال خ بوده و اصًا فـــاز نمی دهد غیـــر ناهمگـــن نبوده و یا دســـت  کتـــاب )Dr.Soroosh Ft Googoosh 1388(.تام نیســـت، پس ایـــن انقاب خیلـــی اَ یـــک  خـــال  از   57 انقـــاب  بـــه  تاریخـــی  رهیافـــت  کـــوروش خاطـــرات)khaterate ou vakhta, bahramani’s memories( نشـــان یـــک  کـــه یـــک شـــب  کـــه نویســـنده در خـــواب دیـــده  گرفتی آســـوده کبیـــر به خـــواب آریامهـــر محمدرضا شـــاه پهلـــوی آمـــده و می گوید: می دهـــد  کـــه خودت  کوروش. شـــاه جهـــان، مردک تو  که »منـــم  گویم  که!!! معلوم هـــس اصن فازت چیـــه؟! ُچنین  که ور می افتی و ســـالها خوابیـــدی  گـــر چه تـــو فعًا »برجام« نشســـتی امـــا زودا  ک ا کـــه ببینی »برجـــام« چه ارزشـــی داشـــته خا کتاب ِبَســـر!« )پیشـــینه ی پژوهشـــی برنامـــه ی جامـــع اقدام مشـــترک در بعـــد زنـــده نیســـتی  کـــه عبارت بـــود از چالش زیـــاد شـــدن فزاینده ی جادویـــی )Funny memories season, p1357( بـــا در میان نهادن مرکـــز پژوهش ها، ح.ر & م.ج.ظ( در قســـمت دیگری از این  خ تمامـــی دپارتمان های 57 مبانـــی بنیادیـــن خـــود را بازمـــی یابـــد. ایـــن فرضیه ســـالها بعد بابـــا )girls who have gone to buy sandviches(   انقـــاب بهمـــن به مـــوازات آن زیاد بودن تقاضا به خصوص در میاِن قشـــِر دختراِن تعداد ســـاندویچی ها و در نتیجه باال بـــودن عرضه و در عین حال و فرضیـــه  ای نویـــن  )Sandwich theory اســـتواری چارچـــوب نظـــری خـــود را بـــه ر کشـــید.  جهـــان  در  شناســـی  انقـــاب  Under the college bridge, A.H.R 2009(.علمـــی 

ریخت شناسی انقالب 57
کید بر کاربرد مدالیته ی منطق فازی  با تأ
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مهدی تکلو

تخریـــب قبلی هـــا در ایـــران یـــک رونـــد اســـت. هـــر 
کس بر ســـرکار می آید و بر مســـند می نشـــیند بســـم 

اهلل نگفتـــه نفـــر قبلـــی را تخریـــب می کنـــد. مـــا بایـــد 
یـــاد بگیریـــم هـــم خوبی هـــا را ببینیـــم هـــم بدی هـــا 
کنـــار بدی هـــا ببینیـــم. یکی از  را. یعنـــی خوبی هـــا را 

کـــه به خاطر ایـــن عادت زشـــت و این عینک  کســـانی 
که  بدبینـــی در حقـــش ظلـــم شـــد شـــاه ایـــران اســـت 
که هنوز اســـت، تخریـــب و تخطئه می شـــود. ما  هنـــوز 

گی های مثبت  که شـــده از ویژ می خواهیـــم یـــک بارهم 
محمدرضا شـــاه پهلـــوی حـــرف بزنیم و جانـــب انصاف 

کنیم: را رعایـــت 

  خـــوش برخـــوردی و خونگرمـــی محمدرضـــا شـــاه در 
جهـــان پـــرآوازه بـــود. شـــاه پهلوی بســـیار اهل معاشـــرت 

بـــود و ایـــن صفت خوب تـــا آخر عمـــر وی ترک نشـــد! خدا 
شـــاهده! محمدرضـــا شـــاه اصـــا از ایـــن آدم های خشـــکی 

که بـــا دیگران ســـخت جـــوش بخـــورد و یا خـــودش را  نبـــود 
که  بگیـــرد! حاشـــا! خیلـــی هم خـــوش برخـــورد بود. چنـــان 

که در هر  مکررًا نقل شـــده اســـت آن قدر اهل معاشـــرت بـــود 
ســـفر خارجی با تعـــداد زیـــادی از خانم های مشـــهور آن جا به 
گانه معاشـــرت می کـــرد! البته ایـــن خون گرمی در  صـــورت جدا

خانـــواده پهلـــوی بـــه صورت یک رســـم ســـنتی نهادینـــه بود و 
ح دیبا همســـر  کـــس از این فضیلت مســـتثنی نبـــود. از فر هیچ 
کا  محمدرضا شـــاه بگیر تـــا خاله و عمه و فرزنـــد و حتی دربار... 

خانوادتـــا خونگـــرم بودند!

   از دیگـــر صفـــات برجســـته ی پادشـــاه ایـــران زمیـــن حق پذیـــر 
کســـی نـــرود و  کـــه زیر بـــار حرف  بـــودن بـــود. از ایـــن آدم هـــا نبـــود 

که  حـــرف فقـــط حـــرف خـــودش باشـــد. برعکس ماهـــا! نمی شـــود 
کـــه! باید بـــه دیگـــران هم میـــدان داد،  همیشـــه حـــق بـــا ما باشـــد 

گاهی بایـــد از مواضع  بایـــد صحبت هایشـــان را شـــنید و پذیرفـــت، 
کوتاه آمـــد. شاهنشـــاه آریامهر بســـیار به نظـــرات دیگران  شـــخصی 

که  بهـــا مـــی داد، بســـیار! آن قـــدری بـــه بعضی هـــا میـــدان مـــی داد 
دیگـــران می گفتند فانی تشـــریفاتی اســـت؛ آدم این قـــدر متواضع! 

ح نیز در این  گفت ، نـــه نیاورد. فـــر کـــه آمریکا  که هر چه  بـــه طـــوری 
که محمدرضـــا می گفت : »تمـــام عمرم را صرف  رابطـــه نقل می کند 

کردم تا منافـــع غرب و در  کمونیســـتی و چپ گـــرا  ســـرکوب نیروهای 
گفتنـــد، از جان و دل  کنـــم  هرچه بـــه من  رأس آن آمریـــکا را حفـــظ 

گـــوش، مجری دســـتورات  که ایشـــان منطقـــه ای و فـــرا منطقه ای آن هـــا بودم«.پذیرفتـــم و ماننـــد یـــک غـــام حلقـــه به  کرد این اســـت  کـــه از وی می توان ذکر     دیگـــر صفتـــی 
مثـــل  یعنـــی  بـــود.  ســـرمایه گذاری  و  پس انـــداز  اهـــل  هـــم  خیلـــی 

کـــه چشـــمش همیـــن دو قـــدم جلـــوی پـــا را  بعضی هـــای مـــا نبـــود 
ببینـــد و بـــه فکـــر آینـــده نباشـــد. مطبوعـــات آمریکایی در ایـــن باره 

کـــه دارایی خانـــدان پهلوی در ســـال 57 بیـــش از 35     شاهنشـــاه از همـــان ابتـــدای دوران حکومتش اعتقـــاد ویژه ای میلیـــارد دالر بـــود. آن هـــم آن موقع!می نویســـند 
که “میهمان حبیب خداســـت” و همیشه در تاش  داشـــت بر این 

بـــود بـــه فرزندانش ایـــن آداب پســـندیده را بیامـــوزد. و نیز می گفت 
کم فروشـــی  میهمـــان بـــا خـــودش روزی خـــودش را مـــی آورد و اصا 

که این مســـاله را در مقاطع  ج می کـــرد  نمی کـــرد. تا می توانســـت خر
متعـــددی هـــم اثبـــات نمـــود. وی در جشـــن های 2500 ســـاله اش 

گرد هـــم مـــی آورد و غذا و  میهمانـــان زیـــادی را در تخـــت جمشـــید 
گاو زبان و از اروپا ســـفارش می داد  گل  نوشـــیدنی و عرق خارشـــتر و 

کلیه و معده هم خیلی مفید اســـت. میهمانان هم  کـــه اتفاقا بـــرای 
خاویـــار و غـــاز و نوشـــیدنی ها را می زدنـــد به رگ و شـــاد می شـــدند. 

که محمدرضا شـــاه برای این جشـــن ها حتی تـــا رقم 200  کرد. گفتـــه انـــد  ج  که روحش به دعـــای این پیرمردهای میلیـــون دالر هم خـــر    محمدرضـــا خدابیامرز - 

نیمه ی پر محمدرضا شاه پهلوی!
آنچه رسانه های حکومتی از شما پنهان کرده اند!
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کا از بنیـــان بـــا  اســـپورت شـــلوار لـــی پـــوش الهـــی شـــاد بشـــود - 

ج هـــای اضافی یعنی  انتخابات مشـــکل داشـــت! می گفت ایـــن خر

چـــه! انتخابـــات یعنی چـــه! صاحیـــت و رد صاحیـــت یعنی چه! 

کـــه وارد این  گـــور بابـــای رفرانـــدوم و ایـــن هـــا! مردم مگـــر بیکارنـــد 

بحـــث و جدل ها بشـــوند. آن وقت یک عده هم بریزنـــد تو خیابون 

کـــه چـــه! اصـــا نمی خواهـــد! بنـــده خـــدا زحمـــت همـــه ی  هـــا... 

انتصاب هـــا را هم خودش می کشـــید. همان فـــک و فامیل خودش 

که به  کـــه مورد اعتمـــاد بودند انتخـــاب می کرد. باالخـــره چراغی  را 

کـــوخ حرام اســـت دیگر! کاخ رواســـت به 

گفتـــه ی درباریـــان بســـیار اهـــل عشـــق ورزی و     محمدرضـــا بـــه 

محبـــت بـــود. و خجالـــت از ابـــراز عاقـــه را نوعـــی عقـــب افتادگـــی 

کـــه  تلقـــی می کـــرد. اغلـــب هـــم بـــرای ایـــن 

ایـــن حیاهـــا و خجالت هـــا زدوده شـــود، 

کننـــده بود؛ دســـتش را  خودش شـــروع 

دراز می کـــرد تـــا درباریـــان ببوســـند و با 

کاخ  صمیمیت هـــای  بوســـه ها  ایـــن 

ایـــن  قـــدر  آن  و  بـــاال.  بـــرود  همایونـــی 

درباریـــان  کـــه  بـــود  مهـــم  برایـــش  مســـأله 

تـــا  می کـــرد  بیـــرون  رَدنگـــی 
ُ
ا بـــا  را  خجالتـــی 

کار دست ســـایرین بیاید! بعد نامردها  حســـاب 

کـــه چـــرا ایـــن مهرورزی هـــا یـــک طرفـــه  می گوینـــد 

بـــوده و فقـــط بقیـــه دســـت شـــاه را میبوســـیدند؟ 

بخـــدا دروغ می گوینـــد! البتـــه محمدرضـــا خیلی 

هـــم موافق یـــک طرفه بـــودن ایـــن صمیمت 

گونه  ورزیدن هـــا نبـــود. حتی یـــک بار همیـــن 

کرد و بر  محبـــت خود را به ملکـــه انگلیس ابـــراز 

محبـــت میان ایـــران و انگلیـــس ِهی افـــزود. االن 

هـــم هـــر چـــه از انگلیـــس بـــه مـــا می رســـد بـــه خاطر 

اســـت! مرحوم  زحمـــات 

گاه افـــراط نکـــرد؛     محمدرضـــا در دیـــن داری هیـــچ 

که در  به خـــاف برخی از ماهـــا. همین یکی دو عکســـی 

کافی  گرفت و یکـــی دو تـــا رکعت نمـــاز  مشـــهد و ســـفر حـــج 

کتـــاب خاطـــرات پهلوی هـــا ، محمدرضا  بـــود! بـــر اســـاس 

در طـــول عمـــرش یـــک بـــار هم عدســـی یـــا قیمـــه ی هیأت 

کارها اضافی اســـت، خـــود خدا هم  نخـــورد! و اعتقـــاد داشـــت این 

کـــرد نزدیـــک ترین فـــرد به  راضـــی نیســـت! آخـــر عمـــری هـــم اعام 

خـــدا و اهـــل بیت)ع( منـــم! اصا ایشـــان اهل ســـیر و ســـلوک بود. 

االن هـــم در بهشـــت زیـــر ســـایه ی درخـــت نشســـته و دارد بـــرای 

گاهی هـــم پیامک  آخـــر و عاقبـــت مردم ایـــران دعـــا می کند. هـــر از 
می فرســـتد!

کتـــاب خاطرات     از صفـــات مدبرانـــه ی اولیـــا حضرت بر اســـاس 

که ســـعی می کرد در مســـائل پیـــش پا افتـــاده، خود  وی ایـــن بـــود 

که  و ســـایرین را اصـــا دخالـــت ندهد. شاهنشـــاه بـــر این بـــاور بود 

فکـــر همایونی و دربار نباید مشـــغول مســـائل خرد و چیپ بشـــود. 

محمدرضـــا شـــاه طبـــق اســـناد، بـــرای اداره و رهبـــری حـــدود 80 

کرده بـــود و از آن ها  هـــزار مستشـــار آمریکایـــی را اجیـــر 

کارهـــای  بـــه  خـــودش  تـــا  می کشـــید  بیـــگاری 

مهـــم تـــر بپـــردازد. آمریکایی هـــا را آورده بود تا بـــرای مردم 
کشـــور این مـــردم را انجام دهند،  کارهای  کنند و  کار  ایران 
که پشـــت ســـرش نمیزننـــد... حیف! انوقـــت چـــه حرف ها 

کـــه بامـــش بیش برفش بیشـــتر!  گفته انـــد هـــر     از قدیـــم 
محمدرضـــا به این مســـأله خیلی معتقد بود و می خواســـت 
کنـــد. بـــرای همیـــن چنـــد  از دردســـر های الکـــی جلوگیـــری 
ک -  کشـــور بحریـــن را در راه خدا - رضا بـــه رضا جزیـــره مثـــل 
کرده باشـــد و هـــم دیگران  که هم بارش را ســـبک  کـــرد  انفـــاق 
بـــه یک نـــان و نوایی برســـند. مثل ایـــن انگلیس مفلـــوِک بی 

! نوا

کـــه     محمدرضـــا پهلـــوی بـــرای ایـــن 
کرده هـــای  تحصیـــل  بیـــکاران  آمـــار 
کرده  کاهش پیـــدا  کشـــور 
کـــرد  کاری  باشـــد 
 57 ســـال  در  کـــه 
درصـــد  هفتـــاد 
بیســـواد  مـــردم 
از  هـــم  ایـــن  بودنـــد. 
همایونیســـت. تدابیـــر 

شـــاه  زمـــان  در  ایـــران   
و  نبـــود  منـــزوی  خدابیامـــرز 
کشـــورهای منطقـــه و یـــا  بـــا 
دورتـــر  ســـرزمین های  حتـــی 
جیبوتـــی  بـــا  بـــود.  ارتبـــاط  در 
بـــود.  نکـــرده  رابطـــه  قطـــع  هـــم 
کا در جامعـــه بین  محمدرضـــا شـــاه 
الملـــل بـــرای خـــودش خـــری بـــود ... 
ببخشـــید... یعنـــی خـــرش میرفـــت! و 
همـــواره ســـعی می کـــرد باعـــث نگرانـــی 
فـــراوان  مثـــال  نشـــود.  ملـــل  ســـازمان 
اســـرائیل،  بـــه  مالـــی  کمـــک  اســـت. 
اســـتخدام پزشـــک از هندوستان، بذل 

و... ایـــران  ک  خـــا بخشـــش  و 

 از یتیم نـــوازی و زهد او 
که ایـــران را با  همیـــن بس 
که  تمـــام قدرت و اقتـــداری 
کـــوروش بـــه ارث بـــرده  از پـــدر 
کـــرد و از تـــاج و تخت  بـــود، رهـــا 
پادشـــاهی و ایـــن جیفه های 
کشـــید  ناچیز زمانه دســـت 
دور  دهات هـــای  بـــه  و 
کرد  افتـــاده ی مصر ســـفر 
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فاطمه سادات محمودیان

23 اسفند 1335
تاســـیس ســـازمان اطالعات و امنیت کشـــور معروف به  �

ک ساوا
شـــرایط  از  مـــردم  نگرانی هـــای  رفـــع  هـــدف  بـــا  ک  ســـاوا
کشور تشـــکیل شـــد. از جمله خدمات بهداشتی  بهداشـــتی 
کـــرد. همچنین با  گرفتن ناخن اشـــاره  ک می توان بـــه  ســـاوا
ک، امور بهداشـــتی مردم در یک نهاد متمرکز  تاســـیس ســـاوا
گرفته شـــود بین  شـــد و دیگر مـــردم بـــرای اینکـــه ناخنشـــان 
چند نهاد نظامی و امنیتی ســـرگردان نمیشـــدند؛ ناخنشـــان 
ک و آن ها هم  کـــه بلنـــد میشـــد صـــاف میرفتنـــد دم در ســـاوا

ناخنشـــان را می گرفتنـــد.

16 مهر 1340
تصویـــب قانون انجمن هـــای ایالتی و والیتـــی )حذف قانون  �

قســـم به قرآن و شرط مسلمان بودن برای نمایندگان مجلس(
که شـــاه از بیخ  گفت وگـــوی بیـــن ادیـــان یکـــی از چیزهایی بـــود 
گفت وگو  که بهترین جا بـــرای  بـــه آن اعتقاد داشـــت. از آنجایـــی 
که ادیان مختلـــف بروند آن  کـــرد  کاری  کـــردن مجلس بود، شـــاه 

کنند. گفت وگـــو  تو با هـــم 

8 آذر 1341
لغو قانون انجمن های ایالتی و والیتی �

گفت وگو نداشـــتند. رفتنـــد توی مجلس  ولـــی برخی ادیـــان جنبه 
کـــه صـــدای ملـــت  کردنـــد  گفت وگـــو  و آن قـــدر بلنـــد بلنـــد بـــا هـــم 
که بابـــا آرامتـــر، بگذاریـــد ببینیم چـــی دارد تـــوی آن خراب  درآمـــد 
گوش نکردند و الجرم شـــاه  شـــده تصویب می شـــود آخر! اما آن هـــا 

کند. مجبـــور شـــد قانـــون مذکور را لغـــو 

19 دی 1341
اعالم انقالب سفید �

کارهـــای مهـــم شـــاه بـــود. بـــر اســـاس این  انقـــاب ســـفید یکـــی از 
انقـــاب –آن روزهـــا بـــه رفرانـــدوم میگفتنـــد انقـــاب- قرار بـــود 19 

کشـــور بیفتـــد. مثـــا اینکـــه زمین هـــای  کشـــاورزان اتفـــاق مهـــم و اساســـی در  که تا پیـــش از آن در اختیار ارباب ها بود بین  کشـــاورزها همـــه دارای زمیـــن کشـــاورزی  کنند، قرار شـــد همچنان تقســـیم شـــود. ایـــن اتفـــاق افتـــاد و  کننـــد.شـــدند اما چون بلـــد نبودند زمیـــن داری  ارباب هـــا از طـــرف آن هـــا زمین هـــا را اداره 
2 فروردین 1342

� 
حمله به مدرســـه فیضیه قم و به شـــهادت رســـاندن بسیاری از 

از طـــاب و تمامـــی نیروهایـــش را بـــه حـــوزه علمیه قم فرســـتاد و طـــی اقدامی در روز دوم فروردیـــن همزمـــان بـــا شـــهادت امام جعفر صـــادق )ع( در مراســـمات و تشـــکل های مذهبی ترغیب می کـــرد از جمله اینکه از آنجائیکه شـــاه فردی بســـیار مذهبی بود نیروهایش را به شـــرکت طالب و روحانیون بـــرای بســـیاری  را  الـــی اهلل  لقـــاء  خداجویانـــه شـــرایط 
کرد. روحانیـــون ایجـــاد 

3 مرداد 1343

کشـــور ایران ترتیـــب حـــروف الفبا قرعـــه به نـــام آمریکا افتاد و شـــاه طـــی قانونی حـــاال نوبت ایجـــاد رفـــاه بـــرای خارجی های داخـــل ایران بـــود. به از همـــه نظـــر از رفـــاه عمومـــی و خصوصی برخـــوردار شـــده بودند و در طی ســـال های ســـلطنت محمد رضا شـــاه پهلوی، مـــردم ایران تصویب قانون کاپیتوالسیون � کاپیتوالســـیون، برای مستشـــاران آمریکایی در  کـــرد. ایـــن قانون آن قـــدر خوب به نام  کی مصونیـــت اداری و قضایـــی ایجـــاد  گـــر از دور نـــگاه می کـــردی نمیفهمیـــدی االن دقیقـــا  کـــه ا کـــی داخلی! بـــود  خارجی اســـت و 
20 تا 24 مهر 1350

� 
کوروش هم بعد از اینکه جشن های 2500 ساله شاهنشاهی کوروش بخوابد.  که  گفت بخـــواب، مثل بچـــه آدم رفت تـــوی رخت خوابش شـــاه دوســـت داشـــت  شـــاه به او 

خوابید. و 

یه روزی از سال 1350
شاهنشـــاه بـــه اصـــاح و تربیـــت مـــردم خرابـــکار اهمیـــت زیـــادی تاسیس زندان اوین �

روز شمار خدمات 
محمد رضا پهلوی شاهنشاه آریا مهر!
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مـــی داد. وی طـــی اقدامـــی فرهنگـــی، خانـــه ســـید ضیـــاء الدیـــن 
طباطبایـــی روزنامـــه نگار و نخســـت وزیر ســـابق ایـــران را تبدیل به 
کتابخانه ها  که دارای یکـــی از مجهزترین  کـــرد، زندانی  زندان اوین 
در میـــان زندان هـــای ایـــران بود تـــا زندانیـــان در فضایـــی فرهنگی 
گونـــه تشـــنج و شـــکنجه اصاح شـــوند. شاهنشـــاه  و بـــه دور از هـــر 
که یکی  کـــرد!  همچنیـــن زنـــدان اویـــن را در منطقه اوین تاســـیس 
از مناطـــق باالی شـــهر تهـــران اســـت. هیـــچ می دونیـــد االن خونه 

متـــری چنـــده توی اویـــن مرد حســـابی؟!

فروردین 1355
تغییر مبـــدا تاریخ ایران از هجری خورشـــیدی به آغاز ســـلطنت  �

کبیر کوروش 
تغییـــر مبـــدا تاریخ ایـــران از هجـــری خورشـــیدی به آغاز ســـلطنت 
که خود  کـــه مهمتریـــن آن این بـــود  کـــوروش خیلـــی فواید داشـــت 
کـــوروش فهمیـــد دقیقـــا در چـــه تاریخـــی ســـلطنتش شـــروع شـــده 

! ست ا

15 خرداد 1356
عزل امیر عباس هویدا و نخست وزیری جمشید آموزگار �

از آنجاییکـــه فســـاد امیـــر عبـــاس هویـــدا، هویـــدا شـــده بـــود شـــاه 
در اقدامـــی ســـتودنی امیـــر عبـــاس هویـــدا نخســـت وزیـــر 13 

ســـاله اش را اســـتعفا داد و جهـــت ارتقاء ســـطح آموزشـــی 
کشـــور، جمشـــید آموزگار به عنوان نخســـت وزیر منصوب 

گردیـــد. خـــود هویـــدا هـــم دیگر انصافا خســـته شـــده 
گرفتـــن اعتراضـــات در ایران  بـــود. ربطـــی هم به بـــاال 

. شت ا ند

25 مرداد 1357
اعالم حکومت نظامی توسط دولت آموزگار  �

که از اســـمش هم توقـــع میرفت-  آمـــوزگار –همانطـــور 
در اولیـــن اقـــدام خـــود جهـــت پیشـــبرد اهـــداف نظام 
که  آموزشـــی دســـت به برقـــراری حکومـــت نظامـــی زد 
طـــی آن محصـــان و والدیـــن آن هـــا باید هر شـــب زود 
هنـــگام بـــه خـــواب می رفتنـــد تـــا روز بعـــد بتواننـــد بـــا 

کاس هـــای درس حاضـــر شـــوند.  نشـــاط بیشـــتری در 

 28 مرداد 1357
اتفاق سینما رکس آبادان  �

کـــه آمـــده بودنـــد ســـینما  در ایـــن روز تعـــداد زیـــادی آدم 
بـــرای چـــی آمده انـــد ســـینما و  کـــه  رفـــت  یادشـــان 

بجـــای اینکه بنشـــینند فیلمشـــان را ببینند، آتش 
گرفتنـــد و ســـوختند! هر چقـــدر هم مامـــوران رژیم 
گفتند  کـــه بصـــورت اتفاقـــی آنجـــا بودند بـــه آن هـــا 

ســـینما جـــای فیلم دیـــدن اســـت نه ســـوختن، به 
خرجشـــان نرفت. شـــاه هم ناراحت شـــد و برای 
اینکـــه آمـــوزگار نتوانســـته بـــود تـــوی مدرســـه به 
گوش بدهنـــد، او را  مـــردم یـــاد بدهد باید حـــرف 

کرد.  کـــرد و شـــریف امامی را نخســـت وزیـــر  عـــوض 

15 آبان 1357

نخست وزیری ارتشبد غالمرضا ازهاری �
شـــریف امامـــی دولت آشـــتی ملی را تشـــکیل داده و بـــرای حمایت 
کار آمـــد ولـــی چـــون مـــردم بـــا او آشـــتی نکردنـــد، بـــا  از مـــردم روی 
شـــعار " قهـــر قهر تا روز قیامت" اســـتعفا نموده و جـــای خود را ژنرال 
بـــی بدیل رژیم شاهنشـــاهی ارتشـــبد غامرضـــا ازهـــاری داد. تغییر 
نخســـت وزیر یکی از تفریحات شاهنشـــاه آریامهـــر در روزهای پایان 

ســـلطنت بود.

16 دی 1357
کناره گیری ازهاری از نخست وزیری و جانشینی شاهپور بختیار �

کـــه فـــردی نظامی بـــود، به نظـــم عمومـــی اهمیت  ژنـــرال ازهـــاری 
گلولـــه و اعـــزام بـــه  زیـــادی مـــی داد و بـــا ابـــزاری از جملـــه ســـرنیزه، 
کام  کتابخانـــه عمومی اوین ســـعی در برقـــراری نظم نمود. امـــا با نا
مانـــدن تـــاش هایـــش دچار حملـــه قلبی شـــده و جای خـــود را به 

کـــه فـــردی فرهیخته و اهـــل عمل بـــود، داد! بختیـــار 

26 دی 1357
رفتن شاه از ایران �

گاه از ایـــن اقدام شـــاه تعبیر بـــه فـــرار نمودند اما  برخـــی منابـــع نـــا آ
ح پهلوی همســـر شـــاه اصرار بر اســـتعفای  که فر حقیقـــت ایـــن بود 
ح  شـــاه از ســـلطنت و تفویـــض ایـــن مقام بـــه فر
اقدامـــی هوشـــمندانه در  می کـــرد. شـــاه در 
بـــه  را  او  بـــه پیشـــنهاد همســـرش  پاســـخ 
مصر )کشـــور همســـر اولـــش، فوزیـــه( برد 
گوشـــی را دست  تا بصورت غیر مســـتقیم 
کـــه زندگی  ح بدهـــد و ایـــن زن بفهمد  فـــر
مشـــترک از همه چیـــز، حتی تـــاج و تخت 

اســـت. مهمتر 
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ابوالفضل اقبالی

کـــه همـــه شـــما عزیـــزان می دانـــد چند ســـالی  همانطـــور 
کـــه در ایران انقاب شـــده و اعلیحضـــرت همایونی  اســـت 
کشـــور اخراج شـــده است. ما به  محمدرضا شـــاه پهلوی از 
کشـــور ضمن ابراز  عنوان انجمن شاهنشـــاهیان مقیم این 
همـــدردی با مـــردم مظلـــوم و ســـتمدیده ایـــران و محکوم 
کـــردن انقـــاب خشـــونت بار یـــک عـــده »پابرهنه« بـــر علیه 
تمـــدن 2500 ســـاله ایرانـــی، درصـــدد هســـتیم تـــا بـــه بیان 
مفاید)جمـــع مکثـــر فایـــده( تـــداوم ســـلطنت اعلیحضـــرت 
همایونـــی در ایـــن مملکـــت داشـــته باشـــیم تـــا شـــاید مردم 

کشورشـــان را نجـــات دهند. ایـــران بـــه خود آمـــده و 
کشـــور ســـلطنت می کـــرد ما چه  گر شـــاه تـــا به امـــروز در این  ا

وضعی داشـــتیم؟
گـــر شـــاه تـــا بـــه امـــروز بـــود حـــدود 100 ســـال ســـن  1. ا
داشـــت و مـــا از نعمت داشـــتن یک شـــاه 
بـــا تجربـــه و پیرعقـــل بهـــره منـــد 

بودیـــم.
گـــر شـــاه تـــا بـــه امـــروز بود  2. ا
کینـــه ای میـــان ما و  هیـــچ 
آمریـــکا و اســـرائیل وجود 
بـــا  مـــا  امـــروز  و  نداشـــت 

کنـــار  آرامـــش در آغـــو... در 
صـــورت  بـــه  آمریکاییـــان 
مســـالمت آمیـــز زندگـــی 
اصـــا  می کردیـــم. 
فامیـــل  هـــم  بـــا 

! یم می شـــد
گـــر شـــاه تـــا به  3. ا
امـــروز بود مـــردم ما 
اقتصادی  مشـــکات 
را تجربـــه نمی کردنـــد و االن 
وجـــه رایـــج ایـــن مملکـــت دالر بـــود نـــه ریـــال 

پیـــزوری!
گـــر شـــاه تـــا بـــه امـــروز بـــود نـــه تنها  4. ا
نمی کـــرد  تحریـــم  را  مـــا  کشـــوری  هیـــچ 
بلکـــه بر ســـر به دســـت آوردن بـــازار ایران 

بـــا هـــم رقابـــت هـــم می کردنـــد!

گـــر شـــاه تا به امـــروز بود تبادل فرهنگی بســـیار خوبـــی بین ما و  که 5. ا کـــودکان ما هـــم به راحتـــی خارجی صحبـــت می کردند. دنیـــای مـــدرن اتفـــاق می افتـــاد و ما آنقـــدر پیشـــرفت می کردیم  االن حتـــی 
!Alack »گـــر شـــاه تا به امروز بـــود ما االن به جای یک »ورزشـــگاه آزادی کمبود فضا پشـــت درهای اســـتادیوم بمانند.10 تا »ورزشـــگاه تاج« داشـــتیم و زنـــان بیچاره ما مجبـــور نبودند به 6. ا گر شـــاه تا بـــه امروز بود دیگـــر آن قدر نزاع هـــای قومی و مذهبی دلیل  کشـــور وجود نداشـــت و هیـــچ ایالتی به ایالـــت دیگر توهین 7. ا کشـــور مســـتقل و بـــی مهـــری نمی کـــرد. چـــون احتمـــاال هـــر ایالـــت بـــرای خـــودش در ایـــن  مجلـــس و دولت و ارتش و... داشـــت و تقریبا یک 

کشـــور شـــده بود! کشـــوری جرات تعرض به  گـــر شـــاه تا بـــه امروز بـــود هیچ  کشـــور توســـط یکی از 8. ا ک ایـــن  گـــر شـــاه تـــا بـــه امـــروز بـــود نـــه تنهـــا نیمـــی از ظرفیـــت نیـــروی قدرت هـــای جهانـــی حفاظـــت می شـــد!مـــا را نداشـــت زیـــرا هـــر نقطـــه از خـــا گیـــر و تعصبات 9 . ا کشـــور ما بـــه دلیل احکام دینی دســـت و پا گر شـــاه تا به امروز بود اصا فلســـطین و لبنانی وجود نداشـــت اختصـــاص می دادنـــد...!مهمترین ســـهم در افزایـــش درآمد حاصل از توریســـم را نیز به خود مردســـاالرانه، بیـــکار و بـــدون اســـتفاده باقـــی نمی ماندنـــد، بلکـــه انســـانی  ج آن ها بشـــود!10. ا کـــه پول بی زبـــان این مملکت خر
.
.
.
.
گـــر شـــاه تـــا بـــه امروز بـــود مـــردم مـــا از اینکه هویـــت ایرانی . کشـــورهای خارجی بـــروز دهند خجالت نمی کشـــیدند. 1254. ا کـــه دیگـــران شـــما را خـــود را در  کشـــیدن وقتـــی معنـــا دارد  چـــون خجالـــت 

کوچکی از ده هـــا هزار مفاید ابقای شـــاه در بشناســـند! که صـــد حیف امکان وقـــوع نیافت...ایـــن مفاید تنهـــا بخش  این مملکـــت بود 

گر شاه تا امروز بود چه می شد؟ ا
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محمد کوره پز
ر بیاوریم �

ُ
چگونه ُمق

دکتـــر  محتـــرم  بازجـــوی  تـــاش  حاصـــل  ارزشـــمند  کتـــاب  ایـــن 

کـــه در طـــی ســـالیان دراز تجربـــه انـــدوزی در  »منوچهـــری« اســـت 

کمیتـــه مشـــترک ضـــد خرابـــکاری به رشـــته تحریـــر در آمده اســـت. 

کتاب با اشـــاره به اینکه روش های  دکتـــر منوچهـــری در مقدمه این 

کشـــورهای مختلف متاثر از تنـــوع فرهنگ ها و  ُمُقـــر آوردن افـــراد در 

تمدن هـــای آنـــان، متنـــوع و متکثر بـــوده اســـت، اصـــل تکثرگرایی 

در روش هـــای بازجویـــی را مـــورد توجـــه قـــرار داده و در عیـــن حال 

کتاب فصل  کارآمدتر پرداخته اســـت. ایـــن  بـــه بررســـی روش هـــای 

کـــردن آدمهـــا«، »شـــناخت ابزار  هایـــی با عناویـــن »تاریخچـــه آدم 

کار«، »شـــاق یا ســـیگار؟«، »ســـفرنامه اســـرائیل؟«، »تاثیر استفاده 

شـــوک الکتریکـــی بـــر قبـــض بـــرق« و ... و نیـــز پیوســـتی بـــا عنـــوان 

گفتنی  گیری« تدوین شـــده اســـت.  »خودآمـــوز روش هـــای اعتراف 

اســـت ایـــن مجموعـــه صرفا بـــرای رده ســـنی مثبـــت 20 و منفی 40 

کتاب توســـط  نوشـــته شـــده و نویســـنده تبعات حاصـــل از مطالعه 

ســـایر خواننـــدگان را بـــه عهـــده نمی گیرد.

� 
آنک آن یاران تصفیه شده...

کـــه بعد از ســـال ها به  اثـــری بدیـــع و مانـــدگار از دکتـــر پرویـــز ثابتـــی 

گردیده اســـت. دکتـــر ثابتی در آییـــن رونمایی از  زیـــور طبع آراســـته 

کی اش  گرامیداشـــت یاد و خاطره همکاران ســـاوا کتاب ضمن  این 

کـــه در ماه هـــای آخـــر منتهـــی بـــه انقـــاب یـــک هـــو غیب شـــدند، 

کـــه خود مـــن توانســـتم جـــان ســـالم به  گفـــت: »مهـــم ایـــن اســـت 

کتـــاب بـــا اشـــاره به اینکـــه برای  در ببـــرم.« وی در بخشـــی از ایـــن 

گزافی پرداخته می شـــد  ک بایـــد هزینه هـــای  نجـــات جوهره ســـاوا

کـــه از هر ســـه نفر  می گویـــد: »جامعـــه بـــه جایـــی رســـیده بـــود 

کی بـــود. لذا برای اینکـــه امکان فرار وجود داشـــته  یکی ســـاوا

و  خـــدوم  عناصـــر  کاهـــش  باشـــد، 

کار قرار  دلسوز ســـازمان در دستور 

کـــه بـــا اســـتقبال زیادی  گرفـــت 

هـــم رو بـــه رو شـــد و ده هـــا نفـــر 

کمال میـــل و رغبت  از اعضـــا بـــا 

گفتنی  ســـر به نیســـت شـــدند.« 

اســـت این اثر منحصر بـــه فرد عاوه 

کـــردن اعضای  ح روش هـــای نفله  بر شـــر

اضافه ســـازمان، شـــامل بخش های 

نامه  تکمیلی همچـــون »غلطکردم 

گونـــی«، »به  هـــا«، »مـــن نمیرم تـــو 

خـــدا هیچـــی بـــه هیچکـــس نمی گـــم« و ... نیز می باشـــد.

همه گزارش های من �
گزارش هـــای من« نوشـــته تیمســـار  مجموعـــه زیبـــای »همـــه 
گزارش های نویســـنده  ح دلنشـــینی از  نعمت اهلل نصیری شـــر
کشـــور  در زمـــان تصدی ریاســـت ســـازمان اطاعـــات و امنیت 
بـــه  بـــه دربـــار و خطـــاب  کـــه در مـــورد وابســـتگان  می باشـــد 
کتـــاب 1600  اعلیحضـــرت نوشـــته شـــده اند. نویســـنده در این 
کـــردن زوایایـــی نادیده از دســـتاوردهای  صفحـــه ای ضمـــن باز 
که بـــه طور  اخاقـــی جـــان نثـــاران شاهنشـــاه، نشـــان می دهد 
کرده و ایشـــان  مرتـــب، مراتـــب را خدمـــت اعلیحضـــرت ارســـال 
گفتیم مردم  نیز غالبا در پاســـخ نوشـــته انـــد: »مرتیکه! هزار بـــار 

اختیـــار پایین تنـــه خودشـــان را دارند!«
کرده  کتـــاب خود ابـــراز امیـــدواری   تیمســـار نصیـــری در موخـــره 
در چاپ هـــای بعـــدی امکان پرداختن به دســـتاوردهای اخاقی 

خـــود اعلیحضرت نیز مهیا شـــود.

روزی که بابایمان در آمد)رفت( �
ک شـــامل دل نوشـــته های اعضای ســـازمان  این مجموعه ســـوزنا
کشـــور خطاب بـــه اعلیحضرت پهلـــوی آریامهر  اطاعـــات و امنیت 
که بعد از فـــرار مهاجرت  شاهنشـــاه ایران و بزرگ ارتشـــتاران اســـت 
ج از مـــرز پرگهر ایران به رشـــته تحریـــر درآمده  گونـــه ایشـــان به خـــار
اقســـام  و  انـــواع  بـــا  کتـــاب  ایـــن  بـــرگ  بـــرگ  در  اســـت. خواننـــده 
ک خطاب بـــه اعلیحضرت رو به  درددل هـــای اعضای فراری ســـاوا
کـــه در قالب هـــای مختلفـــی همچـــون مرثیـــه، نوحه،  رو می شـــود 
نفریـــن، فحـــش خواهـــر مـــادر، لیچـــار و ســـایر انواع 
که آنان  دری وری خطاب به شاهنشـــاهی 
گذاشـــته و رفتـــه نوشـــته شـــده  را قـــال 
کتاب(  اســـت. دکتر تهرانی )نویســـنده 
کوچکـــی از خیـــل  کـــه خـــود را عضـــو 
اعلیحضـــرت  رکاب  از  جامانـــدگان 
اجـــرای  از  قبـــل  دقایقـــی  می دانـــد 
حکـــم اعدام خـــود با اعـــام چاپ این 
کیان فراری  اثـــر آن را به جامعه ســـاوا

کشـــور تقدیـــم نمود. 

انتشارات کمیته مشترک تقدیم می کند...
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رضا عیوضی

1
فوری! فـــوری! لطفا تا انتهـــای این مطلب را با دقـــت خیلی خیلی 
زیـــاد بخوانیـــد. خوانـــدن ایـــن مطلـــب فقـــط 3دقیقـــه و 12ثانیـــه 
وقـــت شـــما را می گیـــرد ولـــی باعث می شـــود ذهنیت شـــما نســـبت 
گر برای خـــود و عزیزانتان پشـــیزی هم  کنـــد. ا بـــه اطراف تـــان تغییر 
کمی وقـــت بگذارید و  ارزش قائـــل نیســـتید به جهنـــم ولی باز هـــم 
ایـــن مطلـــب را تا آخـــر بخوانیـــد و آن را بـــرای دیگران بفرســـتید. به 
گروید و همه روانشناســـان معروف جهان، هرکس  عقیـــده زیفموند 
کند یعنی  بعـــد از این همـــه قســـم و آیه این مطلـــب را نخوانده رهـــا 

از مـــرض روحی شـــدیدی رنـــج می برد.
کرایه ای  کســـی زرد از یک مســـافر فقیـــر  روزی راننـــده یـــک پیکان تا

خ مصـــوب اتحادیـــه می گیرد. بیشـــتر از نر
آن مســـافر به راننـــده اعتـــراض می کند امـــا راننده زیر بـــار نمی رود، 
کوتـــاه نمی آیـــد و می گویـــد بایـــد اضافـــه  مســـافر هـــم از حـــق خـــود 
کاچ،  گهانی  کـــردن نا کرایـــه را پـــس بدهی تـــا این کـــه راننده بـــا ول 
ایـــن  از  هـــم  اطـــراف  مـــردم   . مـــی رود...  و  می کنـــد  بکس وبـــات 

کـــه تـــا آن زمـــان بی ســـابقه بـــوده تعجـــب می کننـــد. بی عدالتـــی 
که راننـــده از او  کـــه به همـــان دو ریال پـــول بیشـــتری  مســـافر فقیـــر 
کاخ شـــاه مـــی رود و اعتراض  گرفتـــه بـــود شـــدیدا محتـــاج بـــود، بـــه 

گـــوش او می رســـاند. خـــود را به 
فـــردای آن روز وقتی خورشـــید بیـــرون زد همه روزنامه هـــا تیتر یک 
گران به مـــردم می فروخته  کـــه نان  که شـــاه ایـــران، نانوایی را  زدند 

اســـت به درون تنور انداخته!
کـــه ای اعلی  گفـــت  مســـافر فقیـــر دوبـــاره نـــزد شـــاه رفـــت و به شـــاه 
حضرت! این وســـط یک اشـــتباه پیـــش آمده، من شـــکایت راننده 

کردید! کســـی را پیـــش شـــما آوردم اما شـــما یک نانـــوا را تنبیـــه  تا
کـــه هیچکس با  گفـــت: در جهانی  شـــاه خردمنـــد جوان در جـــواب 

حیوان هـــا مهربـــان نیســـت، نباید بـــا مهربان ها حیوان باشـــیم!
آری هموطـــن آریایی مـــن! باید این گونـــه بود؛ محمدرضا شـــاه آریا 
کشـــور جهان پشـــتش راه  که شـــاه 60  مهـــر، اولین شـــاه ایـــران بود 
کشـــور عربی حـــق فـــروش 1 لیتـــر نفت بـــدون اجازه  رفتنـــد و هیـــچ 

شاهنشـــاه ما را نداشـــته است.
شرف بر اقتدار و درودش!

که فکری  گاهـــی مهم نیســـت چگونه فکـــر می کنی، مهم این اســـت 
نمی کنـــی! "باربـــارا آروارا-ســـرباز جنـــگ جهانـــی دوم، ردیـــف اول، 

نشســـته از راست"

التماس تفکر!

که پدرانمان نمی دانستند!2 دانستنی هایی 
کـــه قطـــب اقتصاد  کســـی اتفـــاق افتاد؟آیـــا می دانســـتید تاســـیس ذوب آهـــن اصفهـــان  ایـــران و خاورمیانـــه شـــد زمـــان چه 

آیا می دانســـتید ســـال تاســـیس شـــرکت ایران ناســـیونال چه سالی 
است؟

آیا می دانســـتید ورزشـــگاه بـــزرگ آریامهر به دســـت فرانســـوی ها در 
ایران تاســـیس شـــد اما وقتی مورد پســـند زن او قرار نگرفت شـــرکت 
کل اتحادیه اروپا شـــد؟فرانســـوی مجبـــور بـــه پرداخـــت غرامتـــی معـــادل دوبرابـــر بودجـــه  ســـاالنه 

گرفـــت؟آیـــا می دانســـتید بورســـیه تحصیلـــی بـــه 36 میلیـــون دانشـــجوی  کســـی صـــورت  ایرانـــی در آمریـــکا توســـط چـــه 
کشور فرانسه7000 میلیون دالر صندوق جهانی پولرفتنـــد آمریکا و دیگر برنگشـــتند؟آیـــا می دانســـتید دکتر چمـــران و شـــهید همت با همین بورســـیه ها  75 میلیون دالر دادگاه الهه هلند5/284 میلیون دالر سازمان جهانی نفت اوپک747/ایران ب/99 ملیون دالر 

کمیسیون مبارزه با مگس سازمان ملل 973453 میلیون دالر 
کز معتبر  کـــز مالی باال و دیگـــر مرا کســـی بود؟آیـــا می دانســـتید وام دهنده به مرا دنیا چه 

کشـــور جهان بدون  کســـی ممکن بود؟آیا می دانســـتید اقامت بـــرای ایرانیان در 572  ویـــزا به خاطـــر اعتبار چه 
کشـــور جهـــان بعـــد از دیـــدن تصویـــر چه  آیـــا می دانســـتید در 360 
نظامـــی  احتـــرام  بافاصلـــه  ایرانـــی،  اتبـــاع  پاســـپورت  روی  کســـی 

می گذاشـــتند؟
کســـی وقت هـــای ماقـــات بـــرای  کشـــورهای عربـــی زیـــر 9 مـــاه نبود؟آیـــا می دانســـتید در دوران چـــه  ســـران 

کـــه حـــاال ما بایـــد تاوانـــش را پـــس بدهیم؟آیـــا می دانســـتید پـــدران مـــا هـــم ایـــن  واقعیـــات را نمی دانســـتند و  کردنـــد  کاری 
کنیـــم تـــا فرزنـــدان ما بـــه وجـــود پدران شـــان افتخار  کاری  بیاییـــد 

! کنند

یم! برگهایی از فضای مجازی که به راحتی از کنارش می گذر

آیا می دانستید؟!
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3
گردن  حکومـــت عربســـتان مهرماه ســـال 1386 
کشـــته بود قطع  که 15نفر رو  یـــک عربســـتانی رو 

کرد.
بعـــد از اینکـــه ایـــن خبـــر پخش شـــد، شـــاه ایران 

کا رابطه اش رو با عربســـتان بمدت 14ســـال  هـــم 
کردن  کرد. تا اینکه خود عربســـتان بـــه غلط  قطـــع 

کشـــور خودشـــون ســـر  افتـــاد و بـــه خاطر اینکه توی 
کرده رســـما از ایران عذرخواهی  یه عربســـتانی رو قطع 

کرد.
گرفتن روابط راضی نشـــد و  اما شـــاه ایران باز هم به از ســـر 

کنه. معتقد بود عربســـتان باید ســـر اون آدم رو دوباره وصل 
که "اعلـــی حضرتا! علم پزشـــکی و فناوری به  عرب هـــا پیغـــام دادن 
گذشـــته، ما چـــی رو به چی وصل  کنـــار، االن 14ســـال از اون قضیه 

کنیم تا شـــما راضی بشـــی؟"
امـــا باز شاهنشـــاه زیر بار نرفت تـــا اینکه حکومت عربســـتان هرطور 
کـــرد  کار رو انجـــام داد و ســـر اون فـــرد رو دوبـــاره وصـــل  شـــده ایـــن 
و اون آدم دوبـــاره بـــه زندگـــی اش برگشـــت، تـــا نمادی باشـــه از اوج 

اقتـــدار و قدرت یـــک حکومت.
گردن  امـــا حـــاال چی؟ حاال هر ســـال صدهـــا ایرانی رو تو عربســـتان 
کشـــور دوســـت و بـــرادر  کـــه بـــا  کنـــش مـــا اینـــه  میزنـــن اونوقـــت وا
کلـــی پـــول  عربســـتان مشـــکلی نداریـــم تـــازه هرســـال موقـــع حـــج 

برمی گردیـــم عربســـتان  تـــو  می بریـــم می ریزیـــم 
کنه اون مرد مقتدر رو... . خدا رحمت 

پرچـــرب  ماســـت  ســـطل  یـــه  می دادیـــم  2ریالـــی  یـــه  شـــاه  زمـــان 
غ! "بخشـــی از نامه  کیلو شـــیر و یه شـــونه تخم مر می خریدیم با دو 

انیشـــتین به ادیســـون"
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محمد کوره پز

خـــوب تا اینجا فهمیدیـــد که چطور باید پول یک شـــبکه را جور کنید. 

کنید.  بعدش باید یک اســـم مشـــتی هم برای تلویزیون تـــان انتخاب 

گرایش به لیبرالیسم ایرانی«  ما فعا اســـم موقت »مرکز نهادینه ســـازی 

کـــه از این به بعد به اختصار »منگا« نوشـــته می شـــود را برای شـــما در 
می گیریم. نظر 

راســـتش را بخواهید از اینجا به بعدش دیگر نان تان توی روغن اســـت 

و خیلی مهم نیســـت شـــما »منگا« چی تحویل ملـــت می دهید. ولی 

که شـــما از  کتور زیر )با توجه به تایمی  کندا بـــرای خالی نبودن عریضـــه 

کرده اید( جهت پخش از شـــبکه خدمتتان  ماهواره نایت ســـل چارت 
می گردد: تقدیم 

8 صبـــح تـــا 2:30 عصر بـــه وقت ایـــران )4:30 عصـــر تا 11 شـــب به وقت 

آمریکا(: در این ســـاعت ملت می خواهند بروند ســـر کار و دســـته بندی 

بدبختـــی ها. لذا حال و حوصله شـــنیدن حرف های میهن دوســـتانه 

شـــما را ندارند. بهتر اســـت تا پایان وقت اداری ترانه درخواستی پخش 
کنید.

2:30 عصـــر تـــا 5 عصر بـــه وقت ایران )11 شـــب تـــا 1:30 بامـــداد به وقت 

آمریکا(: حاال آقا از ســـر کار آمده و عاوه بر اینکه گشـــنه است و با کارفرما 

هم دعوایش شـــده و مســـاعده هم نگرفته و اعصاب ندارد، می خواهد 

اخبار شـــبکه یـــک و آخرین تحـــوالت واریز یارانه نقدی را بررســـی کند. 

پـــس اینجا هم بهتر اســـت شـــو و ویدئوی درخواســـتی پخـــش کنید تا 

مردم ناهارشـــان بخورند و چند ســـاعتی بخوابند. برای این ساعات پر 

غـــم و اندوه آخرین ترانه هـــای معین و داریوش توصیه می شـــود.

5 تـــا 6 عصـــر به وقت ایـــران )1:30 تـــا 2:30 بامـــداد به وقت آمریـــکا(: در 

این ســـاعت بچه می خواهد کارتون نگاه کند. بهتر اســـت شـــما هم در 

کنید تا بچه ها به هوای دیـــدن تام و جری  کارتون پخش  این ســـاعت 

کانـــال تان را نگاهی بکنند. در این فاصلـــه خودتان هم خبرهای ایران 

را نگاهـــی بیاندازیـــد. ببنیـــد کدام مســـائل قابلیت تبدیل بـــه طوفان 

گر خبـــر خاصی نبود  ک ایـــران را دارد. ا انقـــاب و برانـــدازی رژیـــم ســـفا

خودتان چند تا بســـازید تا شـــب.

6 تـــا 8 عصر به وقت ایـــران )2:30 تا 4:30 بامداد به وقـــت آمریکا(: االن 

کننـــد. پس بریده  مردم می خواهنـــد بازی استقال-ســـپاهان را نگاه 

باد هر دســـتی که به ســـوی ریموت دراز شـــود. شـــما هم البته یحتمل 
گیاســـی زهرمار  بخواهید ســـری به دیســـکویی، بـــاری، جایی بزنید و 
گشاد نمیشه.  کا این تایم را چارت نکنید. بپوشـــید هم  کنید.  کوفت 

گفتن بود. از مـــا 
8 عصـــر تـــا 1:30 بامـــداد بـــه وقـــت ایـــران )4:30 تـــا 9 بامـــداد بـــه وقت 
که می گویند اینجاســـت! باید از این 4 ســـاعت  آمریـــکا(: زمان طایـــی 

کتـــور پخش زیـــر مفید خواهـــد بود: کثـــر بهـــره را ببریـــد. کندا حدا
کنیـــد و از مراتب  نیم ســـاعت اول: با هموطنان ســـام و احوال پرســـی 
کـــت بار ایران  میهن دوســـتی خودتان برای شـــان بگویید. از زندگی فا
و خوشـــی های آمریـــکا حـــرف بزنید. البته قبـــا 5 درصد حـــق العمل را 
کـــرده اید  کـــردن ویزا زیرنویس  که شـــماره اش را بـــرای ردیف  بـــا وکیلی 

ببندید.
کـــه موقع دیـــدن تام و جری ســـاخته  نیـــم ســـاعت دوم: خبـــر توپی را 
کـــه این چیزی  کنید  کنید. به ملـــت حالی  ایـــد بـــرای مردم بازخوانـــی 
گاهی شماســـت. تا  کـــه می گویید حتما اتفـــاق افتاده ولـــی رژیم مانع آ

می توانیـــد دور و بـــر آن روضه بخوانید.
که اعتراضات امـــروز مردم را  نیم ســـاعت ســـوم: به رژیم جنایتکار ایران 

کرده فحش بدهید. ســـرکوب 
نیم ســـاعت چهارم: از ایران تماس تلفنی بگیرید تا مردم از شـــما تشکر 
گر روزهای اول کســـی  کننـــد و از اوضـــاع داخلی ایـــران برایتان بگویند. ا
زنگ نزد به بچه ها بســـپرید یک لیوان بگیرند دم دهنشـــان و زیر میز از 

کشـــور را هم از همانجا شرح بدهند. کنند و اوضاع  شـــما تعریف 
نیـــم ســـاعت پنجـــم: بـــه کســـانی که زنـــگ می زننـــد و شـــما را ســـر کار 
کنیـــد و به رونق و  می گذارنـــد فحش بدهید. تقویم تاریـــخ را بازخوانی 

تمـــدن مملکت در قبـــل از انقـــاب بپردازید. 
نیم ســـاعت ششـــم: حوصله مردم از حرف های تان ســـر رفته. چند تا 

کنید. ترانه درخواستی پخش 
کارشناس مهمان به اســـتودیو بیاورید تا در زمینه  نیم ســـاعت هفتم: 
ارتباط لوازم آرایشـــی و بهداشتی با شـــیوه های نوین براندازی در ایران 

کنـــد. قبلش حتما 5 درصد حق العمـــل را با یارو ببندید. صحبت 
از  مـــردم  تـــا  بگیریـــد  تلفـــن  ایـــران  از  ســـاعت هفتـــم: مجـــددا  نیـــم 
البتـــه قبلـــش  کننـــد.  کارشـــناس برنامـــه اســـتفاده  راهنمایی هـــای 
کنیـــد! ک  گذاشـــته انـــد را بـــا کـــه شـــما را ســـرکار  شـــماره های قبلـــی 

نیم ساعت هشتم: به تلویزیون های دیگر بد و بیراه بگویید.
نیـــم ســـاعت نهـــم: نامه هـــای پـــر مهـــر مـــردم بـــه شـــبکه تـــان را برای 

کـــه نگـــو. خودشـــان بخوانیـــد. انقـــد حـــال می کننـــد 

کتور یک شبکه ماهواره ای  را اینطور بچینیدکندا
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به  نام نامی آقام اهلل
که با او می شناسم راه از چاه

- جناب حضرت استاد محمود
good که بود حال شما الهی 

همی دانم تو را مدرک پی اچ دی است
کیفیتی داری! فول اچ دی است عجب 

سوال اولم این است استاد:
گردم آزاد بگو تا از خماری 

چه باشد ریشه باب و بهایی
بفرما قصه اش را جون دایی

جواب: �
کاسه لیسی است بدان بابّیه  ِاند 

یکی از فرقه های انگلیسی است
علی محمد باب آن دودر باز

والدت یافت اندر  شهر شیراز
حدودا پنج سالی رفت بوشهر

شدی مشغول جادو جنبل و سحر
به آنجا رفت دنبال تجارت

گشت مشغول ریاضت ولیکن 
به پشت بام زیر تیغ خورشید
عبادت می نمود و می نمازید!
فزون از شصت، میزان الحراره

و باال خانه را داده اجاره
کربا رفت خاصه مدتی هم 

کا« هوا رفت توهم زد مخش 
گردید کرد و اهل بخیه  بساطی 

گردید مرید پیرو شیخّیه 
که شد فوت مرادش »کاظم رشتی« 

ک اوت  کرد نا اصول دین خود را 
به عشق شهرت و عنوان و القاب

خودش را باب خواند آن باِب ناباب
کرد در آنجا ادعای ذکریت 

کرد کرد و خود را تقویت  دوپینگی 

کردند به هرجا رفته و تبلیغ 
کردند! کمک در جذب خلق بیغ 

که خود خّناث بودند مریدانش 
پِی جذب عوام الناس بودند
به مکه رفت و در اوج خریت

نمودی ادعای مهدویت
که راهی نو پدید آورده ام من

و یک دین جدید آورده ام من
کفگیر ولی بر دیگ او هم خورد 

کرد تکفیر شهید ثالث او را 
کردند گردنش را ریسه  خایق 

کردند کیسه  گرفتند و درون 
کرد آن شخص عاف دوباری توبه 

گاف ولیکن بعد از آن می داد هی 
کتابی داشت نام آن«بیان«بود

که عقل جن ز درکش ناتوان بود
پر از ایراد، دستور زبانش 

نمی ارزید دو زار این »بیانش”
نه نحوش بود پر مایه نه صرفش

نمی بود اعتمادی هم به حرفش
گردان نادانش در این بین ز شا
زنی هم بود نامش »قره العین”

زنی  ضد حجاب و ناقا بود
سخنور بود اما بی حیا بود 

کمر داشت که دائما« ِقر در  زنی 
به شوهر های مردم هم نظر داشت!

زنی مشهور در بی بند و باری
رسیده شهرتش از ری به ساری

خاصه ناصر الدین شاه قاجار
که دیگر طاقتش شد طاق، اینبار

ندایی داد بر میرزا تقی خان:
بخوابان فتنه را دیگر َببم جان

کردند به تبریز آن زمان اقدام 
کردند به سرعت باب را اعدام 
خ رفت آن مزدور پولی به دوز

بشد مهمان خوان شمر و خولی

سوال از شیخ محمود شبستری در ریشه و چیستی فرق ضاله بابّیت و بهایئت �
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پس از وی جانشین او بهابود
پیمبر خوانده ای پر مدعا بود  

کتاب این یکی هم بود »اقدس”
که ُبد –خیر سرش- خیلی مقدس
پس از عبد البهاء »شوقی افندی”
گندی! خدا می داند او هم زد چه 

چه بیت العدل ها در شهر حیفا
بشد با لطف اسرائیل، برپا

گرفتند به عصر پهلوی جوالن 
گرفتند بهایی ها دوباره جان 

به استظهار عباس هویدا
گشت پیدا جمال نحس ایشان 
گیرند در آن دنیا بدان این قوم 

رفیق فاِب استعمار پیرند 
به غیر از یونجه چیزی بارشان نیست

خدا در مشرق االذکارشان نیست
گری پروا ندارم من از افشا 

سخن بسیار دارم، نا ندارم!
گرفتی؟ دّر نابم جوابت را 

که می خواهم بخوابم برو دیگر 
دگر Nacl شوری ندارد

دل من طاقت دوری ندارد!
عباس احمدی

انقالب �
»باز دلم آمده در پیچ و تاب« 
کباب در هوس سنگک داغ و 
نیست ولی روزی من غیر آب
آب هم آزاد شد و شد سراب

انقلب  ینقلب  انقاب

بیست و دوی بهمن پنجاه و هفت
گرچه امام آمده و شاه رفت

تازه پس از این سی و اندی ست، نفت
آمده سودش پی ما، بی حساب

انقلب  ینقلب انقاب 

وعده ی ارزانی اجناس شد
کشور تگزاس شد کشور ما 

کلیدی یهویی داس شد شاه 
لیک مپندار شده بی حساب

انقلب ینقلب انقاب

ک از مدد دولت تدبیر پا
ک گشته ز آب ارا قلب، جدا 

ک در عوضش پر شده سیمان و خا
حاصل ده سال تاش و شتاب

انقلب  ینقلب  انقاب

پاسخ دلواپس ما، ساده است
که آماده است منطق توجیه، 
نعمت برجام، خداداده است
گشته باب نقد به تقدیر خدا 

انقلب  ینقلب  انقاب

قافیه هرچند غلط می شود
حالم ازین قافیه بد می شود

هرچه خدا خواست شود می شود
نیست برایم به جز این یک جواب:

انقلب  ینقلب  انقاب
سید محمد حسینی
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نقیضه ای بر شعر آقای فاضل نظری �
“مستی نه از پیاله نه از خم شروع شد”

از خوردن خزانه ی مردم شروع شد
رشد شتابدار و هدفمند اشتها

گندم شروع شد از جشن خودکفایی 
گشنه ام  دیدم بخور بخور شد و من نیز 

رفتم فروشگاه تورم شروع شد
که سر نرود دیگ حوصله  گفتند تا 

که یانگم شروع شد کنند  سرگرممان 
فرهنگ خواست مشت بکوبد به روی غرب

گفتگو، بنای تفاهم شروع شد با 
اصا سیاست و همه برنامه هایمان

با نرمی و وقار و تبسم شروع شد
که میشنوید از زبان من  این شعر را 

بی هیس و اخم و تخم و تحکم  شروع شد
کاندیدای حامی و دلسوز مردمم من 

که مجلس چندم شروع شد؟ تنها بگو 
م.رجائی

رویای صادقه �
باز دوباره خواب امامو دیدم

خم شدم و دستشونو بوسیدم
کشید رو سرم امام مون دستی 

کبرم؟ گفت چه خبر؟ حالت خوبه ا
جت اسکیا حالتو جا آورده؟

فائزه تون ساندویچاشو خورده؟
چه می کنی با زندگی ساده ات؟
ردیف شده اوضاع خانواده ات؟

گفتم آقا مشکل ما همینه
خبر داری مهدی اآلن اوینه؟

حاج خانومم با حال درب و داغون
هی میگه: مردم بریزن خیابون

که امام این خبرو شُنفتش تا 
گفتش: کشید و  از ته دل آهی 

از اولم راضی به این نبودم
موافق ساخت اوین نبودم
کنن اوینو مردم باید خراب 

در بیارن مهدی نازنینو
مهدی تو مثل طای نابه

سرمایه بزرگ انقابه
گفتم آقا یادته خیلی سال پیش

تو اوج اون استرسا و تشویش
همیشه بنده یار غاِرت بودم

کنارت بودم هرجا تو بودی من 
کردیم کشورو خیلی خوب اداره 
کردیم با همدیگه شاهو بیچاره 

کو نجات دادیم تموم آب و خا
کو کردیم دوتایی ساوا مچاله 

که آرومه فضای ایران حاال 
کنم تو لتیان همش میرم شنا 

راستی، نوه ات مسیرو خوب شناخته

کاخ شیکی ساخته تو مرقدت چه 
خبر داری پر شده هر چاله مون

حل شده مشکات سی ساله مون
خیلی به اهداف شما نزدیکیم

کری رفیق فابریکیم دیگه با جان 
بازارای دنیا تو مشتمونه

کوه، پشتمونه آمریکا مثل 
کنیم ما می تونیم مردمو تاجر 

کنیم که انقابو صادر  وقتی 
این وسطا فقط یه عده نادون
شعار میدن علیه آمریکا جون
با این شعارا وضع بدتر میشه
آخه اوباما جون مکدر میشه

امام مون از این خبر بر آشفت
گفت: گوش من  اومد و آهسته تو 

از قول من برو بگو به مردم
به ویژه بچه های نسل سوم

کنن مرگ بر آمریکا رو رها 
کدخدا رو داشته باشن هوای 

که خاطراتتو بخونن بگو 
همه باید قدر تو رو بدونن

کبیری کاما مثل امیر  تو 
الهی حاال حاالها نمیری
بی تو بنای انقاب خرابه

خاطره هات حافظ انقابه
که این حرفشونو شنیدم وقتی 
یکدفعه از خواب خوشم پریدم

محمدحسین مهدویان
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چت بهشتی �
کشور ایرون سام  اهالی 

جماعت خیلی مسلمون سام 
بنده غامم از شهیدا هستم 

جاتون خالی توی بهشت نشستم 
با بچه ها زیر درخت زیتون 

کنار رود شربت زعفرون
با قلم طایی نفیسم 

نامه برا شماها مینویسم
دور همیم و خیلیم زیادیم 

جوون و سرحال و خوشیم و شادیم
کنار ما فت و فراوون  شهید 

از انقاب و دوره ی قبل اون 
شهید جنگ و جبهه اینجا پره 

کی حال داره این همه رو بشمره 
چن تا رفیق هسته ای هم داریم
روز به روزم داریم شهید میاریم

از یمن و سوریه و از عراق
میان بهشت بامون میشن هم اتاق

کنار منن که اینجا  اینایی 
سام دارن خدمتتون جمیعا !

)علیکم السالم(
کنار من علیرضا و اصغر

شهید شدن تو 17 شهریور
مرتضی هم یه خورده اونور تره

جاش خوبه و با حوریا میپره
کجاس؟ یادم رفته دوباره بچه 

کربای پنجه یا چهاره یا 
حسین آقا سام میرسونه

گمونم از جزیره ی مجنونه 
به جای دوّتا دس دوتا بال داره 

ادا فرشته هارو در میاره
توی بهشت هرجا صفه یا ایسته 

توی صف فرشته ها وامیسته!
مجید قدح بدست و روبه راهه

فرمانده ی قدیمی سپاهه
کنه رفته تفحص مارو پیدا 

کنه توی مزار شهدا جا 
اما خودش یهو  رو مین پریده

کنار ما اینجا لمیده حاال 
ما شهدا رو تختامون نشستیم 

کار شماها هستیم مراقب 
حال شما چطوره ؟ روبه راهید ؟
کدوم حزب و جناحید ؟  طرفدار 

کدومشون بهتره؟ از جناحا 
کدومیک از دولتا راسگوتره ؟  

که نام ماهارو میبردید  شما
مثل ماهارو سرکار اوردید؟

دولت مارو دست اهلش دادید ؟
یا هرکسی دلش می خواس بش دادید ؟

گذاشتید  کوچه ها  اسم مارو رو 
گفتن ورش دارید . ورش نداشتید ؟ 

بچه هاتون چی از ماها می دونن ؟ 
فک می کنن شهیدا استخونن؟

که تلوزیون نداره  اینجا ها 
اخبار ساعت 2 رو بذاره

کاریم  ماخودمون همیشه پای 
آره داداش یه پا خبرنگاریم

خبر داریم چه دولتی اومده
کرده و چه حرفا زده کارا  چه 

خبر داریم تحریمارو شکستید 
دس مریزاد ! چه قهرمانی هستید 

آبروی ماهارو خوب خریدید !
بابا خود شما یه پا شهیدید 

گرم و دماغتون چاق دم شما 
قاب موبایلتون همیشه براق 

ما جلوی تیرتفنگا رفتیم 
گرفتیم  ایرانو از دشمنا پس 
شما ولی بدون درد و آشوب

با چن تا دیپلمات خوب و مرغوب
هرچی نداده بودیمو پس دادید 

با آمریکا اتفاقی دس دادید 
که رفاه بیاریم  ماهم می خواستیم 

کباب تو سفره ی شما بذاریم 
اینجوری شد : یهو عراق اومد و 

خوشی یهو زیر دل ما زد و 
نمیدونم چی شد یهو دویدیم 

هی الکی حماسه آفریدیم
کجا شهادت واسه راه دین بود ؟

مجید از اولش عاشق مین بود
گلوله هارو خیلی دوس داشت علی 

ماچش می کرد و روی قلبش میذاشت 
رضا دلش می خواس بره آمریکا 

اشتباهی اومد تو جبهه ی ما 
مهدی تو خونه حوصلش سر میرف

اومد برا خمپاره ها شد هدف
بنده خودم با محسن و این حسن

کرده برای وطن  سینه سپر 
گلوله خوردیم رو هم سی و شیش تا 

به جاش براتون آزادی آوردیم 
که بعد ما خوش بشید و خجسته

که وطن پرسته  قربون هرچی 
هی بیخیال به زندگی بخندید 

رو سرتون روسری رو نبندید 
که دوس دارید برید ببینید  هرچی 

کانال من وتو بشینید  پای 
کیلویی چنده تولید داخلی 

االن زمان مارکه و برنده
بشکه بدید بره هفته به هفته

دعوای دنیا سر پول نفته
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نفتو بدید صلحو به جاش بیارید 
کسی ندارید  که دعوا با  شما 

ما خون دادیم تا شما ها بمونید 
که دارید یهو بپوکونید هرچی 

کنار ما خوابیده  داداش سعید 
خودش شهیده و بچه شهیده

باباش داره  ریسه میره می خنده
کنایه  دار بنده به حرفای 

میگه بگم هرچی دیگه هس بدید 
جای منم با آمریکا دس بدید 
جاتون خالی االن یهو اومدن 

شهریاری و احمدی روشن 
که باریکا میگن بتون بگم 

بابا صد آفرین هزار ماشاال
چه دولتی چه ملتی چه چیزی

گوشتو دادن نخود مونده تو دیزی
بترکونید همه تحریمارو

جون ماها بچسبید امریکارو 
خون شهیدا رو ثمر ببخشید 

که تو درس و مخشید  آی بچه هایی 
کجا رسیدیم ؟ که خوندیم به  ماها 

کنید ؟ االن همه شهیدیم ! نگاه 
کنید  کوچه ها حال  پاشید برید تو 

کنید کتور چوبی بسازید چال  را
به این توافقات مستفیضید 

کتورا بریزید  سیمان تو قلب را
کاری ندارید  شما با هسته ای 

مانع پیشرفتو ورش بدارید 
بدید به این آمریکایی ها بره 
آمریکا این آشغاال رو می خره 
ماشاال از ما شهدا هم سرید 

جلوتر از قدم های رهبرید 
برای آمریکا خیلی عزیزید 

کره نمک میریزید  توی مذا
خاصه اینکه ملت پهلوون 

فست فود امریکایی نوش جون 
فقط حواستون باشه همیشه 

تو تاریخ این چیزا نوشته میشه
یه روز یه ملت پر از ادعا 

کیوی باال دیپلماتاش با ای 
نسخه هسته ایمونو پیچوندن 

هی خر برفت و خر برف می خوندن 
کرد  میگفتن : ))این  موگرینی  خواهری 

کرد کری جون خیلی برادری  جان 
اوباما آخرش به ماها دس داد 
یه ذره از پوالی مارو پس داد 

گرفته  گه به جاش  هسته ای رم ا
رفیق شدیم ! جای دوری نرفته !((

یه روزی ام ما زنده شما مرده 
گرگه بره ها رو خورده میبینه 

گذشته که دیگه از سرمون  ما 
ما خالدونیم و جامون بهشته

کنید  شما ولی یه فکر بهتر 
کنید  کارتونو سنگر  محل 

امیدتون ، صاحب روزی باشه 
حواستون پی نفوذی باشه 

تو دنیاتون پی شکم نباشید 
به فکر پول دم به دم باشید 

پر نشید از خیاالی پاپتی 
راحتی خوبه ، نه به هر قیمتی!

مسیر انقابو برنگردید 
دور آقا سید علی بگردید 

که بینتونن این آقاسیدی 
فرشته ها براش دل نگرونن 

روزی سه وعده توی خونش میرن 
برای خنده ها ی اون غش میرن

به عشق اون باالرو وا می کنن
برا سامتیش دعا می کنن 

کام  حرفا تمومه واسه ختم 
توروخدا شهید بشید . والسام

ر.ابوترابی

شعبان بی مخ �
ک شّاق،بدن،شکنجه ی وحشتنا
ک حمام ُپر از خون شده و یک دال

امروز پیاده از خود آزادی
ک رفتیم به مرکز مخوف ساوا

*
بودند، فرا تر از فراوان بی ُمخ

گرفته تا وزیران بی ُمخ از شاه 
ما بین همه دور و بری های او

ثبت است همیشه نام شعبان بی ُمخ
*

آمیخته با خون دل و زجر شده
ک بوده و اجر شده با نیت پا

که ندید جان فشانی ها را هرکس 
امروز ، خاصه ،دهه ی فجر شده

حجت رجبی
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سیاسی بازی �
گفتند این سیاسی ست ما سوار خر شد 

گفتند این سیاسی ست بایرامقلی پدر شد 
گلعنبر ُنه بار بّچه زایید در داستان ، 

گفتند این سیاسی ست ُنه تا همه پسر شد ، 
دل می خورند و قلوه خوبان شهر با هم

گفتند این سیاسی ست تا شام ما جگر شد 
هنگام آب خوردن دستم به مانعی خورد

گفتند این سیاسی ست لیوان ما دمر شد 
گفتند بی خیالش گفت  یارو قمر قمر 

گفتند این سیاسی ست تا ماه ما قمر شد 
کرمان از بخت بد هنر خواند دانشجویی ز 
گفتند این سیاسی ست یک روز باهنر شد 

گفتند اجتماعی ست یک چشم عمه چپ بود 
گفتند این سیاسی ست کر شد  بابا بزرگ 

گفتند این عجیب است اشتر جملچه زایید 
گفتند این سیاسی ست گاو حسن بقر شد 

کار برنج هندی ست گفتند اعتراضات 
گفتند این سیاسی ست کوبا پر از شکر شد 

کنار دریا موجی عظیم آمد روزی 
گفتند این سیاسی ست شلوار شیخ تر شد 

در فوتبال روزی دروازه بان زمین خورد
گفتند این سیاسی ست که بیشتر شد  دردش 
ک است گفتند شبهه نا عّطار نسخه ای بست 

گفتند این سیاسی ست گر شد  کوزه  خّیام 
شاعر به فکر افتاد مردن چه چیز خوبی ست

گفتند این سیاسی ست آماده سفر شد 
علیرضا قزوه

آنان �
که تام االختیارند  خوشا آنان 

و از این رو همیشه رشوه خوارند
کلفت است  همین باریکه آن قدری 

که شغل دیگری الزم ندارند
 ولی با این وجود از ُپست، چیزی

گر باشد قویًا خواستارند ا
 ندارد سیری اصًا اشتهاشان

گرفتار ویارند که مردان 
 تقّلب، پولشویی، رانت خواری...

کردن بی قرارند برای باد 
کسی نیست گیر  کارشان   نه اینکه 

کردن ناِبکارند کار  لذا در 
کسی بود گیر  کارشان  گر هم   ا

سه سوته شانه مال و پاچه خارند
 نمی لرزند با باد مخالف

به جای خویش چون میخ استوارند
کشور کار  کس   بیفتد دست هر 

کردن ایشان پایدارند به خدمت 
کًا  امور مملکت، دوری است 

لذا تا دور بعدی بردبارند
 برای حفظ ارزش بی بخارند

برای حذف ارزش بی شمارند
گرچه عاشق جنگ و جهادند  ا

به وقت جنگ، حتمًا عذر دارند!
 ولی هنگام تقسیم غنایم

به نوبت پشت یکدیگر قطارند
 و بعد از جنگ هم تا آخر عمر

کّل تاریخ افتخارند برای 
گر پای منافع  وسط باشد ا

به روی هر چه شد پا می گذارند
 برای حفظ جان و مال و ناموس
وطن را هم به دشمن می سپارند
 ولی با این وجود، اینان همیشه

کشور ما اعتبارند برای 
 منافق نیستند این دیپلماسی است

به قول خویش، اهل ابتکارند
 نمی ریزند روی آب، چیزی!
برای هم قماشان پرده دارند

کلید و راه حّل مشکاتند  
که با این عّده یارند خوشا آنان 

رضا احسان پور
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استداالت ترافیکی �
کسی نشسته بودم که تو تا یه روز 

خسته بودم چشامو بسته بودم
عکسای مغزمو روتوش می کردم

گوش می کردم آهنگ جیبوتی رو 
کردم و دیدم یهو چشمامو باز 

کسی نرفته جلو دو متر هم تا
گفتم: »آقای راننده! با طعنه 

حال نداری من بزنم تو دنده”!
کن کوری؟!، چشاتو وا گفت:«  با نعره 

کن ترافیک خیابونو نیگا 
دو دیقه موسیقی تو خاموش بکن
گوش بکن یه دیقه هم حرف منو 
میخوای بگم مشکل اصلی چیه؟

مسئله: جمهوری اسامیه
شاه رو بیامرزه خدای رحمان
که تو بهشته االن شک ندارم 

روزا با حوریا صفا می کنه
نصف شبا خدا خدا می کنه

کاسش نور بباره به قبر با 
گوگل پاسش هک نشه صفحه ی 

زمان شاه این همه غم نداشتیم
کم نداشتیم خداوکیلی چیزی 

چقدر خوب و خرم و شاد بودیم
برخاف این روزا آزاد بودیم

کاباره مهمون بودیم همیشه تو 
گرچه ظاهرًا مسلمون بودیم ا

کار نداشت کار بنگیا  هیشگی به 
کار نداشت به مستی و ملنگیا 

کی خبر از اوضاع صادرات داشت
کاری به انواع واردات داشت کی 

انتخابات نبود، تقلب نبود!
گرچه بود، لپ لپ نبود... ساندیس ا

که روون تر میشد )ترافیک راه 
گون تر میشد:( لحن راننده واژ

... پهلوی جون چه تاج و تختی داشتی!
چه مسئولیت های سختی داشتی!

واسه رضای خاطر این و اون
باج می دادی به این و اون فراوون

نفت می دادی تا پادشا بمونی
سجده می کردی تا خدا بمونی!

خم می شدی دستاِره بوس می کردی
عین عروس خودت ِره لوس می کردی

کی و دوست داشتی بغل می کردی هر 
کاشکی دماغتم عمل می کردی
که پرتوقع بودی ح می گفت  فر

تو ارتباط اهل تنوع بودی!
بی در و پیکر شده بود مملکت

چه اقتداری داشتی جون عمه ت!

به مردم بیچاره نون می دادی
نونا رو با قیمت خون می دادی

کوچه و خیابون پول دارا توی 
ُپز می دادن با داشتن یه فرقون

که سّد راه دربار می شد کی  هر 
گرفتار می شد... تو چنگال سگات 

)راه دیگه باِز باز شد و راننده
صحبتشو ادامه داد با خنده(:

که حوصله ها سراومد ...خاصه 
تا اینکه اون فرشته از دراومد

کرد بساط تاج و تخت تو خراب 
کرد علیه دیکتاتوریت انقاب 

کردی فراری شدی گم  گوِرت ِره 
گریه زاری متواری شدی با 

لطف خدا شامل حال ما شد
کشورمون قوی و خودکفا شد”

یهو دیدم داره ترافیک میشه
مسیرمون دوباره باریک میشه

گفتم االن دخلمو درمیاره
کار فراره دیدم فقط چاره ی 

حسن ملکان
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جواد محرمی

نامه نگاری عضو دون پایه سازمان به عضو ارشد 
به نام توده ها و خلق ایران 

از خانه تیمی شماره هشت به رفیق بیژن
کـــه از ریش  امـــروز حســـب االمـــر در چند عملیات دشـــوار ســـه مرد 
گانه ربوده و  آن ها می شـــد حـــدس زد طرفدار رژیـــم هســـتند را جدا

در خانـــه تیمی مســـتقر شـــدند. این افـــراد در ادامـــه تاش های 
شـــبانه روزی رفقا در جهت شناســـایی مزدوران رژیم شناسایی 

کـــه خود را  شـــدند. دقـــت نظر رفقـــا در شناســـایی این افراد 
کـــرده بودند قابل تقدیر اســـت. در بیـــن مـــردم مخفی 

کـــه عکـــس  اســـت  بقالـــی  مـــرد  ربـــوده شـــدگان  از  یکـــی 
کرده بـــود. البتـــه رفقا در  خمینـــی را در مغـــازه اش نصـــب 

بررســـی های خود تعـــداد بســـیار زیـــادی از مـــزدوران رژیم 
که چنیـــن جرم بزرگی  کرده اند  آخونـــدی را شناســـایی 

مرتکـــب شـــده اند امـــا باالخـــره از یکجـــا بایـــد شـــروع 
می کردیـــم دیگـــر. 

که با  دومین فرد ربوده شـــده مردی اســـت 32 ساله 
دو اقـــدام بزرگ بـــه همراهی با رژیم پرداخته اســـت. 

یکـــی اینکـــه ریـــش دارد و دوم اینکـــه پیراهنـــش 
آدم هـــای  گرچـــه  ا می انـــدازد.  شـــلوار  روی  را 

کـــه پیراهن را روش شـــلوار  ریشـــو و آدمهایـــی 
می اندازنـــد زیـــاد هســـتند امـــا همزمانی این 

دو اقـــدام ایـــن فـــرد را در اولویت قـــرار داد.
که با وانت اقدام  نفر ســـوم مردی است 47 ســـاله 

بـــه فـــروش هندوانـــه در انظـــار می کنـــد. منابـــع اطاعاتـــی 
کـــه نامبرده یکبار به مناســـبت ســـالروز  کرده انـــد  گـــزارش 
کار آمـــدن حکومـــت ارتجـــاع در 22 بهمـــن اقدام به  روی 

کرده  فـــروش هنداونه های خـــود با تخفیـــف 20 درصدی 
است.

کـــی از همـــکاری ریشـــه دار  گفتـــه شـــد همگی حا آنچـــه 
آخونـــدی در جهـــت ســـرکوبگری  رژیـــم  بـــا  افـــراد  ایـــن 

خلـــق قهرمـــان ایران بـــوده و آن ها را مســـتوجب ربایش، 
بازداشـــت و مجـــازات می کنـــد. 

کـــه مزدوران بانـــد خمینی با زبـــان خوش بـــه حقایق مورد  از آنجـــا 
نظـــر اعتـــراف ننمودنـــد از ابـــزار آالت همیشـــگی همچـــون میـــخ، 
کابل، اتو، برق ســـه فـــاز، انبرک  ســـیخ، چکـــش، دریل، آب جوش؛ 
گیری اســـتفاده شـــد. گاز انبـــر و اجاق پیک نیکی، جهت اعتراف  و 
تاش شـــبانه روزی رفیق هاشـــم و رفیق پژمان 
منجـــر بـــه اعتراف ســـوژه ها نشـــد تـــا متعاقبا از 
که  شـــوک الکترونیکـــی اســـتفاده شـــد. از آنجا 
معتقدیـــم بـــرای رهایی خلق های تحت ســـتم 
کرد  کوششـــی فروگـــذار نباید  از هیچ 
کار بـــدون وقفـــه تا پاســـی از 
ادامـــه  گذشـــته  شـــب 
بـــه  ولـــی  داشـــت 
صداهایـــی  دلیـــل 
کـــه ربـــوده شـــدگان از 
بـــروز می دادند در  خود 
متوقف  شـــب  نیمه هـــای 

گردیـــد. 
مـــا  بـــر  کار  اینجـــای  تـــا 
بـــه  کـــه  شـــده  روشـــن 
درصـــد  پنجـــاه  احتمـــال 
هر ســـه نفـــر از طرفـــداران 
و  هســـتند  خمینـــی  بانـــد 
احتمـــال  هـــم  درصـــد  ســـی 
که با رژیـــم همکاری  می دهیـــم 
داشـــته باشـــند اما عجیب اســـت 
نداده انـــد. امیـــد  بـــروز  چیـــزی  کـــه 
اســـت بـــرای آزادی خلق ها از ســـیطره اســـتبداد و 
ارتجـــاع به زودی ربوده شـــدگان در صـــورت زنده 
گشـــوده و حقایقـــی را  مانـــدن لـــب بـــه ســـخن 

برماســـازند. 
کارگـــر و اشـــتیاق  پیـــکار در راه آزادی طبقـــه 
خلق هـــا  آزادی  شـــمیم  استنشـــاق  بـــرای 
کرده اســـت.  کار را برای ما شـــیرین  ســـختی 

مرگ بر ریشوها!
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آرمین رادمند

از : اسداهلل 
به : زن اسداهلل )تاریخ : 19 مرداد 1350(

 ســـام فریده، مـــن هنوز تهرانـــم، و به دنبال امری که خانـــواده ات کرد، 
ک. به بابـــا عیوضت بگو خیلی عوضیـــه، این هم  رفتـــم ثبت نام ســـاوا
شـــد شـــرط ازدواج مـــا؟ حـــاال پدربـــزرگ ت یـــک روزی، آن هـــم معلوم 
کی باشه.  گفته دامادت باید ســـاوا نیســـت کجا و برای چی، به عیوض 
آدم خوبـــه عقـــل داشـــته باشـــه. تهـــران بدون تـــو به من نمی چســـبد 
فریـــده خانـــوم. امروز رفته بودم بســـتنی فروشـــی، یـــادت می آید وقتی 
شـــهر خودمان بودیم می رفتیم آن پشت ها باهم بستنی می خوردیم، 
این جا دیگر پشـــت و ازین حرفا ندارد. ملت همه کارهایشـــان را همین 
رو انجام می دهند چه برســـد به بســـتنی خوردن. تهـــران بدون تو اصا 
برایـــم جذاب نیســـت. راســـتی امروز رفتم ســـینما یک فیلم عاشـــقانه 
دیدم، جایت خالی، خیلی بهم چســـبید. این نامه را قول بده تنهایی 
که در دلم مانـــده برایت بگویم.  بخوانـــی، می خواهم تمام حرفایـــی را 
امـــا می ترســـم اون خواهـــر وروجکـــت نامه من را بـــردارد و ببـــرد بدهد 

کـــه آبرویم رفت.  دســـت عیوض، مثـــل آن قبلی 
ک آن قدر هـــا هـــم که بابات می گفت خشـــن نیســـت، امروز که  ســـاوا
رفتـــه بودم با عـــزت و احترام از مـــن پذیرایی کردند ، راســـتش فریده، 
ک، منم صورتم ســـرخ شـــد و  بهـــم گفتند چرا می خوای بیای ســـاوا
کـــه تو جواب  روم نشـــد بگـــم به خاطر تو، از حشـــمت شـــنیده بودم 
این ســـوال باید بگی به خاطر اعلی حضـــرت همایونی. فریده جانم 

کاری می کنـــم، فدای تو اســـداهلل جانت!  مـــن به خاطر تو هـــر 

از : فریده 
به : آقا اسداهلل )تاریخ : 20 مرداد 1350(

ســـام آقا اســـداهلل، نامه ات به دستم رســـید ولی روم به دیوار اول 
که به اون اســـد بگو عوضی خودش  بابـــام آن را خواند، بهم گفت 
که نامه ات را  کلی ناراحت شـــد. آقا اســـداهلل امروز  و جد آبادشـــه، 
دیدم، ســـر ذوق آمدم و ویدئو را روشـــن کردم و شو تماشا کردیم، 
ک را قطعی کن که مـــن هم بیایم تهران  آقا اســـداهلل زود تر ســـاوا
و باهم فیلم عاشـــقانه ببینیـــم، آقا اســـداهلل پدرم ایـــن روزها به 
من زور می گوید، همه ش پنکـــه را خاموش می کند بدون اینکه 
گرم اســـت یا نه، می گوید برو خونه شوهرت اونجا  بپرســـد خانه 
خنـــک شـــو. آقا اســـداهلل جانم، فریـــده ات را ازیـــن خانه نجات 

بـــده، ای آرزوهای بچگی من. 

از :اسداهلل
به : زن اسداهلل )تاریخ : 21 مرداد 1350(

ســـام فریده بانـــو. نامـــه ات را خواندم. دارد کارها به ســـرعت 
پیـــش مـــی رود. بابـــا عیوضـــت را از طـــرف مـــن ببـــوس. یک 
خواهـــش می کنم ازت، دیگـــر بدون من ویدئو تماشـــا نکن. 
فریده خانوم، اینجا زنان فرنگی زیاد هســـت ولی تو انتخاب 

گر بیایی خـــودت می فهمی که مثل من یک دونه  من بودی و هســـتی، اینجا ا

هـــم نیســـت و مثل تو هزار تـــا ریخته. این را گفتـــم که بابا عیوضت ایـــن ازدواج 

کار می شـــوم و هفته بعد تـــو را می آورم  را آســـان تر بگیـــرد. من فردا مشـــغول به 

اینجـــا. به امید دیـــدار خال ســـیاهت، فدای تو آقا اســـداهلل .

از : اسداهلل

به : زن اسداهلل )تاریخ : 23 مرداد 1350(

ســـام. چـــرا جواب نمی دی فریـــده؟ نصف روز جلوی اداره پســـت بـــودم ولی از 

کاری کرده اســـت؟ فریده غلط  نامـــه ات خبری نبـــود. نکنه بابـــا عیوضت، بـــاز 

کـــردم، این جا یـــک خانوم هم مرا نگاه نمی کند، تو هم بـــه زور گیر من اومدی. 

کار شـــده ام. جایت خالی امروز داشتم یک  ک مشـــغول به  فریده جان در ســـاوا

خرابـــکار را میـــزدم، کل وقـــت یاد تو بودم. با که ســـوزن دســـت هاشـــو ســـوراخ 

کـــه پاره بـــود می افتـــادم. فریده  می کـــردم یـــاد ســـوزن زدن هـــای تو بـــه جورابم 

کارم، نامه ام را جواب بده. ســـه روز دیگر  گه می خوای بیشـــتر بدونـــی از  جان، ا

تـــو را مـــی آورم این جا. بوس از ســـمت آقا اســـداهلل به فریـــده جانم !

از : اسداهلل 

به : زن اسداهلل )تاریخ :24 مرداد 1350(

فریده دیگر شـــورش را درآوردی، جواب بده دیگه، به دلشـــوره افتادم، نکنه آن 

ک دیگر به من  عیـــوض عوضـــی نمی گذارد نامه هایم به دســـتت برســـد. ســـاوا

اجـــازه نامـــه دادن نمی دهـــد، می گویـــد علت آن امنیتی ســـت. تـــازه گفته من 

کـــه می گویند انجـــام می دهم، امروز یکـــی را از  کاری  مهـــره ی خوبـــی ام، آخر هر 

ک اجازه نمی دهد مـــن ازین جا  اعضـــای بدنـــش آویزان کردیـــم . فریده، ســـاوا

خـــارج شـــوم. تو بـــرای پس فردا بلیـــط بگیر بیا. جـــواب این نامـــه را هم بده. 

فدات،بوس، اسد جونت.

از : سوفیا )فریده سابق (

به : اسداهلل  )تاریخ : 26 مرداد 1350 (

با ســـام خدمت شـــما. اســـداهلل، یک خبر بد برایت دارم. شـــهر ما از ایران جدا 

شـــد، 22 مرداد بحرین استقال خواست و اعلی حضرت هم شـــهرمان را داد و 

گر نامه داده ای  م ِا بلکبورد! اسداهلل ا
َ
رفت. االن یعنی من خارجی هســـتم. آی ا

هیچ کدام به دســـتم نرســـیده است. برای م نامه نوشـــتن دیگر مقدور نیست، 

چون هزینه اش برایم زیاد می شـــود. از وقتی بحرین جدا شـــده، معیارهای من 

برای ازدواج نیز عوض شـــده اســـت. حرف آخر را اول بزنم، اســـداهلل مرا فراموش 

کن، من االن خارجی هســـتم و از کشـــور خارج یک خواستگار دارم، بابا عیوض 

هـــم میگه اون اســـد رو ول کن بیا زن این خارجی هه بشـــو. اســـدهلل لطفا دیگر 

کـــه به تو داشـــتم ولی خـــودت درک کن  مزاحـــم من نشـــو، علـــی رغم عاقه ای 

کـــه ما دیگر عضو یک کشـــور نیســـتیم. مـــن فکر می کنـــم که تو میتونـــی با این 

که قبا نامزد پدربزرگت  کنار بیایی چون خودت یکبار تعریـــف می کردی  قضیه 

هـــم بعـــد از قرارداد ترکمانچای خارجی شـــده بـــود و پدربزرگـــت را ول کرده بود. 

البتـــه دیگر به مـــن ربطی ندارد اما از من میشـــنوی تـــا اون دخترخاله ایکبیری 

افاده ای خوزســـتانیت هم خارجی نشـــده برو بگیرش.

کی و معشوق بحرینی اش نامه های عاشق ساوا
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علی عموکاظمی
� 

نیســـت. بیستم مهرماه سال 2530 شاهنشاهی انداختـــن  ســـوزن  جـــای  اینجـــا  خـــون  خـــروس  صبـــح  گهان محمدرضـــا و فـــرح جلوی آرامـــگاه من ایســـتاده اند و بـــه مهمان های از  گویی ها نا کم حســـاب ببره!" هویدا پیپش را به دســـتش بابای پســـر شـــجاع اشـــتباه بگیره ها! حداقل بزار با خـــرس قهوه ای تو " امیـــر عبـــاس آن قدر پیپ نکش! ممکنه این شـــاهزاده ژاپنیـــه تو رو با محمدرضا چشـــمش به هویدا می افتـــد و او را صدا می زنـــد و می گوید: خارجـــی خوش آمـــد می گویند. در حیـــن خوش آمـــد  که یه  که اعلیحضـــرت با این می گیـــرد و برای اینکه محمدرضا ضایع نشـــود یک خنده ی مصنوعی رو اشـــتباه بگیره  کســـر نداشـــته باشند" کمتریـــن مزاح می فرمایند." محمدرضا در جوابش گفت: " بســـه دیگه تحویلـــش می دهد و می گویـــد: " باعث افتخاره  کم و  هویـــدا گفـــت:" چشـــم اعلیحضـــرت" و مســـیرش را بـــه ســـمت محـــل پاچه خواری نکن برو ببین مهمونا چیزی 
کرد.  کـــج  کوروش! ای شـــاه شـــاهان! آسوده بخواب با اســـتقرار مهمان ها، محمدرضا آماده ی سخنرانی شد و رو به سمت اســـتقرار مهمان ها  گفت:" ای  کرد و  که بالشـــم را از یعنـــی واقعا بعـــد از 2500 ســـال بی خوابی و بیـــدار ماندن بـــه زور قهوه کـــه مـــا بیداریم!" بـــا گفتن این جمات اشـــک در چشـــمانم حلقه زد. آرامگاه من  گفتم  کاساندان)همســـرم(  که بـــا صدای دوپـــس دوپـــس از خواب کمد دیـــواری بیاورد تا بگیـــرم بخوابم. می توانســـتم بخوابم؟! بـــه  گرم شـــده بود  کی به مراســـم دعوت شـــده بود تـــازه چشـــمانم  گـــر می گویی بخواب دیگر بـــا گروهش داشـــتند یک آهنگ در وصف من می نواختند. آخر کســـی پریـــدم. یک آهنگســـاز که از چکســـلوا که مردک ا گـــر هم می خواهی مطـــرب دعوت نیســـت به این محمدرضا بگوید  کـــه چندتا ایـــن داریه تنبکت چیســـت؟ حاال ا کـــه روح آریایـــی درونـــش مـــوج می زند کنـــی همیـــن عباس قـــادری خودمـــان را دعـــوت می کردی  که شـــانه هایـــم دارد تکان از آن شـــاهکارهای هنـــری اش  کنیم. احســـاس می کنـــم  کمر هـــم تکان هایـــی دورانی حـــس می کنم. بخوانـــد تا حـــال  که نگاه نمی کنم چـــون به قول من نیســـت. یک عده خانم با شـــخصیت هـــم در آن وســـط ها به این نمی دانم مشـــکل چیســـت؟ ولی هر چیزی که هست فقط مخصوص می خـــورد. در ناحیـــه ی  خـــودم " حجاب زنان ســـرزمین من، پلک چشـــمان مردان ســـرزمینم مشـــکل من دچار شـــده اند. البته من 

لباس هـــای آن است." کـــه خیـــاط  بـــود. احســـاس می کنـــم  کـــم آورده هنـــگام عصـــر  کمـــی در دوخـــت لبـــاس، پارچه  کافـــی دارم. ولی خانم هـــای با شـــخصیت،  کـــه می گـــذرد محمدرضـــا آن قـــدر بـــه ایـــن اســـت. امـــا مهم نیســـت مـــن که پلـــک بـــه انـــدازه ی  بـــا مردهـــا رفتـــار می کنـــد . به قـــول خـــودم " باران بـــاش و ببـــار، نپرس خانم هـــای با شـــخصیت ابراز محبت می کند. فـــرح نیز خیلی خونگرم نمی دانـــم چـــرا هرچقـــدر 

که ایـــن زن و  کیســـت" واقعـــا وقتـــی می بینـــم  کاســـه های خالـــی از آن 
شـــوهر آن قدر بـــارش دارند، مطمئن می شـــوم که خون آریایـــی در رگ 

جاریست.  هایشـــان 
ســـاعت حدودا نه شب است ولی هنوز از شـــام خبری نیست. پادشاه 
گرســـنگی بهش فشـــار آورده اســـت مرتبا ســـرش را به  کـــه خیلی  اردن 
کنـــد. از چهره اش  اطـــراف می چرخاند تا مژده ی وصل شـــام را دریافت 
مشـــخص اســـت که از آن فرهیخته هایی اســـت که ژله را می ریزد روی 
کـــه از ژاپـــن و کره جنوبی  باقالـــی پلـــو و می خـــورد. برعکس، مهمانانی 
آمـــده بودنـــد خیلـــی خونســـرد روی صندلـــی خـــود لـــم داده بودنـــد. 
گر شـــام هم ندهند، چندتا سوســـک  که ا احتمـــاال به خـــود می گفتند 
و حشـــره از همیـــن جـــا می گیرنـــد و بـــرای شـــام بـــار می گذارنـــد. هویدا 
کنار محمدرضا رســـاند و گفت:" اعلیحضرت! همین االن  خودش را به 
هواپیمای غذاها در فرودگاه شـــیراز نشســـته." محمدرضا هم سری به 
کارها  نشـــانه ی رضایت تـــکان داد و گفت:" خوبه . برو ســـریع تر ترتیب 
رو بـــده. می خوام تا نیم ســـاعت دیگه غذاها رســـیده باشـــن اینجا." با 
خـــودم گفتـــم که چقدر ایـــن محمدرضا خرج های الکـــی می کند. من 
بـــا این همه عظمتم وقتی می خواســـتم در آن زمان ها برای جشـــن ها 
کاخ آپادانا و  که مغازش بین  کمبوجیه  شـــام بگیرم، از فســـت فود عمو 
کاخ هدیش بود سوســـیس بندری می گرفتـــم. ولی محمدرضا احتماال 
که بـــا هواپیمـــا آورده انـــد. محمدرضا به  از تهـــران غـــذا ســـفارش داده 
پشـــت میکروفـــن مـــی رود و صـــدای خـــود را صـــاف می کند تـــا همه ی 
مهمان هـــا متوجه او شـــوند، ســـپس می گوید: " میهمانان عزیز! شـــام 
که یکی از بهترین رستوران های  کســـیم پاریس  امشـــب از رســـتوران ما
جهان می باشـــد ســـفارش داده شده اســـت. به دلیل تاخیر در ساعت 
کـــه عذرخواهـــی می کنم ولـــی االن به  پـــرواز کمی زمان شـــام دیر شـــد 
که هواپیما به زمین نشســـته اســـت و غذاهـــا تا چند  مـــن خبر دادنـــد 
که از کاهخـــودم دود  دقیقـــه ی دیگر به اینجا می رســـد." نزدیـــک بود 

بلند شـــود. مـــردک دیوانه برای چی از فرانســـه غذا ســـفارش داده؟!

بیستم مهرماه سال 1393 هجری شمسی �
کانال های  بـــه آرامـــگاه همســـایه )آرامـــگاه خشایارشـــا( رفتـــه ام و دارم 
ماهـــواره ای را عقب جلو می کنم. در همین حیـــن دیدم که برنامه ای از 
که انقاب  که: " ما نســـلی پرورش دادیـــم  قـــول فرح نقل قـــول می کند 
گاه  کرد.« با شـــنیدن این جمات ناخودآ کرد ، جنگید و از میهن دفاع 
بـــه گریه افتـــادم و از اینکه در مورد محمدرضا و فـــرح زود قضاوت کردم 
پشـــیمان شـــدم. اصـــا هـــدف ایـــن دو زوج از برپایـــی بـــزن و برقص ها 
و عیـــش و نوش هـــا و ریخـــت و پـــاش هـــا، ایجـــاد روحیـــه ی انقابـــی و 
جنـــگاوری در بیـــن آریایی هـــا بـــود. چطور مـــن به رابطه ی مســـتقیم 
بیـــن حـــرکات دورانی کمر و انقاب پـــی نبردم؟! به قول خـــودم: »هرگز 
کنیـــم، چون هر کس رنج ها  نمی توانیـــم درباره زندگی دیگران قضاوت 
کوئیلو  و درماندگی هـــای خـــودش را دارد.« البتـــه ایـــن جملـــه را پائولو 

کپی نکنید! گـــر از قول مـــن  گفته اســـت ولی ایرانی نیســـتید ا

وش کبیر برگی از خاطرات کور

خب خفه شو بزار بخوابیم دیگه!
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مجتبی روزافروزی

روز 26 دی مـــاه 1357؛ هواپیمـــا آمـــاده پریـــدن اســـت و عـــده ای 

مثـــل همیشـــه برای تشـــریفات بدرقـــه اعلیحضـــرت آمده انـــد اما بر 

کمتر  کـــران پابوس هســـتند و  خاف همیشـــه بیشـــتر حاضران، چا

که می رســـند  مســـئوالن دســـت بوس. همایون شـــاه و ُعلیاحضرت 

جمعیـــت بـــرای عـــرض ارادت دورشـــان حلقـــه می زنـــدد و انجـــام 

انـــگار دنبـــال  وظیفـــه می کننـــد. شاهنشـــاه چشـــم می چرخانـــد؛ 

کمی معطـــل می کند.  کـــه عجله دارنـــد  کســـی می گـــردد! در حالـــی 
گوش یکی از افـــراد حاضر نزدیک می کند و می پرســـد:  ســـرش را بـــه 

کجاســـت؟ پـــس امامی 
- هنوز نیامده قربانتان شوم. بعید می دانم برسد!

شاهنشـــاه پیـــش خـــودش غرولندکنـــان می گویـــد: یعنـــی امـــروز از 
گر یـــک آخوند  دعـــای بدرقـــه هـــم خبری نیســـت! فکـــر می کـــردم ا
که  خـــوب در ایـــن دنیا باشـــد همیـــن امـــام جمعه خودمان اســـت 

همیشـــه هوامای مـــان را دارد امـــا ... حیـــف نـــان!
که  »حیـــف نـــان« را آرام ولـــی محکـــم می گویـــد بـــه قـــدری محکـــم 
سیدحســـن امامـــی در خانـــه خـــودش از خـــواب می پـــرد. دیشـــب 
کابوس همیشـــگی آمده بود ســـراغش تـــا دم صبح  بـــاز هم همـــان 
کـــه تـــازه خوابـــش بـــرد. خیلی تشـــنه اســـت امـــا اول از همه روی 
میـــز دنبـــال بلیط پـــروازش می گـــردد و بـــرای چندمین بـــار روز و 
ســـاعت حرکتـــش را چک می کند؛ پـــرواز برای دو روز دیگر اســـت 

به مقصـــد لوزان ســـوئیس.
می گـــردد.  نـــان  ســـفره  دنبـــال  و  برمـــی دارد  آب  یخچـــال  از 
و  شـــیر  عامـــت  بـــه  می ُافتـــد  چشـــمش  نـــان  برداشـــتن  بـــا 
گوشـــه ســـفره زرکـــوب شـــده. لبخنـــد می زند اما  که  خورشـــیدی 

! تلخ
صندلـــی  بـــه  را  ســـرش  سیدحســـن  1357؛  مـــاه  دی   28 روز 
که چشـــمانش بســـته می شـــود. خودش  هواپیما تکیه زده 
را در فضـــای مبهـــم و مه آلـــودی می بیند. جلوتـــر می رود تا 
بلکـــه چیـــزی معلوم شـــود. بچـــه غولـــی از دور پیدا اســـت 
کـــه روی پاهایش نشســـته و با ســـنگ آســـیاب بزرگی بازی 
می کند. از میان ســـنگ  آســـیاب صدای همهمـــه و آه و ناله 
شـــنیده می شـــود. از طـــرف دیگـــر صدای خنـــده ای توجـــه اش را 
جلب می کند. »دنیس رایت« اســـت مشـــاور دوســـت داشتنی اش؛ 
معـــاون وزارت خارجـــه انگلیس. اما او اینجا چه می کند؟! نیشـــش 
کنجکاوانه  گوش باز اســـت. دســـتی برایش تـــکان می دهـــد و  تـــا بنا
ســـعی می کند قیافـــه آن بچه را ببینـــد. جا می خورد؛ خیلی شـــبیه 
اعلیحضـــرت شاهنشـــاه آریامهـــر اســـت! بدجـــور ترســـیده. جلوتـــر 
که باورش ســـخت اســـت؛ وســـط  مـــی رود... صحنـــه ای می بیند 
ســـنگ آســـیاب، َســـِر آدمیـــزادی بیـــرون زده و ســـنگ آســـیاب 
گـــردن آن فرد می چرخد! صـــدای آه و ناله زیـــاد و زیادتر  برمحـــور 
و تبدیـــل به شـــعار می شـــود. بچه شـــروع بـــه چرخاندن آســـیاب 

می کنـــد و بـــا چرخیدن ســـنگ، آن ســـر هـــم می چرخـــد! واااای!
را محکـــم  شـــده. صندلـــی اش  شـــوکه  بـــاز می شـــود.  چشـــمانش 
کابـــوس دیـــده و با دیـــدن خـــودش از خواب  می چســـبد. بـــاز هـــم 
پریده اســـت؛ شـــک ندارد خودش بود، خوِد ســـید حســـن امامی، 

امـــام جمعـــه تهـــران در زمان اعلـــی حضـــرت آریامهر!

وایتی از کابوس یک آخوند درباری... ر

حیفݥ ناݥنݥ!
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شهید مهدی رجب بیگی

که اوضـــاع خیلی  مـــن تـــازه از فرنـــگ برگشـــته ام و متوجـــه شـــده ام 
زندگـــی  دموکراتیـــک  کامـــًا  خانـــوادۀ  یـــک  در  مـــن  و  کـــرده  فـــرق 
کارهـــای خانـــۀ مـــا بـــه شـــکل دموکراتیـــک انجـــام  می کنـــم. تمـــام 
کاغذ دیـــواری با انواع  می شـــود. تمام اتاق هـــای خانۀ ما به جـــای 
و اقســـام پوســـترها به شکل دموکراتیک پوشـــیده شده است. یکی 
از برادرانـــم روی درب اتاق خواب پدرم نوشـــته: »ما خواســـتار ادارۀ 
امـــور خانه از طریق یک شـــورای دموکراتیک هســـتیم.« و پدرم زیر 
آن نوشـــته: »انتخابات شـــورای امـــور مالی بـــه زودی انجام خواهد 
کـــه مضمون  کاغذی نصب شـــده  شـــد.« بـــر روی دیوار آشـــپزخانه 
گیری در مورد نحـــوۀ پخت غذاها  آن چنین اســـت: »بـــرای تصمیم 
جلســـه ای در روز جمعـــه در محـــل باغچـــۀ چمـــن خانـــه تشـــکیل 
خواهـــد شـــد. از افـــراد عاقـــه منـــد خانـــه دعـــوت می شـــود در این 

جلســـه شـــرکت نمایند. نماینـــدۀ انتخابی امـــور غذایی.«
می کنـــد:  نظـــر  جلـــب  جملـــه  ایـــن  خواهـــرم  اتـــاق  درب  روی 
»ریوزیونیســـت ها رســـوا خواهنـــد شـــد!« و روی درب اتـــاق بـــرادرم 
هـــم این جمله نوشـــته شـــده اســـت:»عجب جنبشـــی بـــود مائو!« 
صنـــدوق انتقـــادات و پیشـــنهادات هـــم دم درب خانـــه قـــرار دارد.
خانـــوادۀ مـــا واقعـــًا دموکراتیـــک اســـت. مـــا یـــک خانـــوادۀ 8 نفری 
هســـتیم. پدرم و مادرم و بابک و بوبک و پوپک و پونک و پوشـــک 
کوچکتـــر اســـت و ســـه  کـــه ژوژک هســـتم. بابـــک از همـــه  و خـــودم 
کرده  ســـال دارد. او از دیـــروز تـــا به حـــال در تخت خوابـــش تحّصن 
کرده اســـت. او  و خواســـته های خـــودش را بـــاالی تختـــش آویـــزان 

خواســـتار امور زیر اســـت:
1ـ تعویض پستانک هر دو هفته یک بار.
کردن یک پیمانه شیر در روز. 2ـ اضافه 

کاهش مّدت تعویض شلوار الستیکی. 3ـ 
کالسکه هر روز به مدت نیم ساعت. 4ـ حق سوار شدن در 

5ـ خرید یک نوع اسباب بازی در ماه.
6ـ تعویض تخت فنری)ارتجاعی( با یکی تخت چوبی.

کرده اند  کنون پونک و پوپک از خواســـته های بابک پشـــتیبانی  تـــا 
و هـــر نـــوع فرصت طلبـــی و تعّلـــل را در انجـــام خواســـته های بابک 
گرفته ام  عملـــی ضـــّد نقابـــی قلمـــداد نموده اند. مـــن هم تصمیـــم 
گـــر او بـــه تحّصن  کنـــم چـــون ا کـــه از خواســـته های وی پشـــتیبانی 
خـــود ادامـــه دهـــد، از نظـــر بهداشـــتی ورود بـــه خانـــه غیـــر مقـــدور 

می شـــود!
کـــه بـــا دختـــری بـــه نـــام فی فـــی عروســـی  بوبـــک یـــک مـــاه اســـت 
کـــرده. هنـــوز پیام هـــای تبریـــک بـــه وی سرتاســـر دیوارهـــای خانه 
را پوشـــانده اســـت. جماتـــی از قبیـــل: »ازدواج پیروز اســـت، تجّرد 

گردند«،  کاس دوم دبســـتان اســـت و عزیـــز، پیونـــد ضد امپریالیســـتی شـــما قابـــل تقدیر اســـت.«»ای فـــی فـــی، ای بوبـــک، پیوندتـــان مبـــارک«، »بـــرادر و زن بـــرادر نابـــود اســـت«، »فی فی خانـــوم و بوبک خوشـــبخت بایـــد  کنند پوپـــک هـــم دختر مبـــارزی اســـت. او  که امســـال تازه می کننـــد. ولـــی او به همـــۀ آن ها می گویـــد: »خواهران و بـــرادران، با و بدیـــن منظـــور هـــر یـــک، روازنـــه نیـــم ســـاعت برایـــش ســـخنرانی دیگـــر خواهـــران و برادرانـــم می خواهنـــد حمایـــت او را جلـــب  کرده اســـت و دیگر هـــم مّتحـــد شـــوید!« و اما خواهـــر دیگرم پوشـــک،  کامًا فـــرق  کرده اســـت و می گوید: مثـــل ســـابق عکـــس هنرپیشـــه ها را جمـــع آوری نمی کنـــد. او یـــک دانشـــگاه قبول شـــده اســـت. او هم  گوارا تـــوی اتاقش آویـــزان  گوارا یکی از خوشـــگلترین انقابیون جهان اســـت!« او عاشـــق عکس بـــزرگ چه  کارگری »چه  کارگری اســـت. لباس  کارهایش  کارگـــری بـــه دیـــوار کارگران شـــده اســـت و تمام  کارگـــری می خوانـــد، عکـــس  کتـــاب  کارگـــری می پوشـــد،  گـــوش می کنـــد، عطـــر  کارگـــری  کارگری اتاقـــش می زنـــد، موزیـــک  گردهمایی هـــای  کارگری می بینـــد، در  می زنـــد، فیلم هـــای 
... و  گهـــی جدید روی خاصـــه تمـــام افراد خانـــوادۀ ما امســـال انقابی شـــده اند و هر یک شـــرکت می کند  کرده اســـت: »جلســـۀ زنان مبـــارز و زحمتکش طرفـــدار حزبـــی و دســـته ای. امـــروز مادرم یـــک آ کردن جبهـــۀ دموکراتیـــک تشـــکیل داده ایم. قرار اســـت در جلســـۀ اعام تشـــکیل می شـــود.« من و پـــدرم هم بـــرای آنکه عقـــب نمانیم یک خانـــه هـــر هفتـــه روزهـــای یکشـــنبه از ســـاعت 2 تـــا 3 لـــب حـــوض درب اتاقـــش نصـــب  که فردا تشـــکیل می شـــود، موضوع چگونگـــی باز  کســـی زنـــگ می زند، بررســـی نماییم تا موجودیت  که  کـــردن در حیاط بـــه شـــکل دموکراتیک انجام شـــود.در حیـــاط را در مواقعـــی  کـــرده اســـت عمـــل باز  کـــه مســـئول امـــور نظافـــت می باشـــد، اعـــام  کارت ورود بـــه حمـــام روزهـــای پنـــج شـــنبه پونـــک  کنید.« الغـــرض تمام کـــه: »بـــرای دریافـــت  کـــه در چنین خانـــه ای زندگـــی می کنم. افـــراد خانۀ ما کارهـــای خانۀ ما به شـــکل دموکراتیک انجام می شـــود و من خیلی از ســـاعت 1 تـــا 2 به اتـــاق اینجانـــب مراجعـــه  کـــه زندگی دموکراتیک چقدر شـــادی آفرین و حّتـــی اتومبیلهایشـــان را هم به شـــکل دموکراتیـــک در حیاط خانه خوشـــحالم  کاش تمـــام خانواده ها مثل مـــا زندگی می کردند. پـــارک می کنند. واقعًا  که پوپک 8 ســـاله روی لّذتبخش اســـت.  درب توالـــت نوشـــته: »رفقای انقابی، لطفًا ســـیفون را بکشـــید!«رشـــد فکری آن قدر در خانوادۀ ما باالســـت 

زندگی دموکراتیک
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محمدعلی حسینیان

کاخ ســـعدآباد شـــلوغ و پر از آدم بـــود. یک فروشـــگاه بزرگ  وســـط حیات 
که نوشـــته بـــود: )فروش  کـــه ســـردر آن یک تابلـــو نصب شـــده بـــود  بـــود 
انـــواع وزارت، وکالـــت، فرماندهی ارتش و ریاســـت در نقش ها و مدل های 

) مختلف
داخل فروشـــگاه، غرفه رزرو صندلی مجلس حســـابی شـــلوغ بود. هویدا 
یـــک لنگ روی شـــانه اش گذاشـــته بـــود و داد مـــی زد: »پولـــدار و مایه دار 
که آتیـــش زدم به مالم.  کـــه حراجش کردم. بـــدو  زنبیلـــو بـــردارو بیار. بدو 
که نمیذارم دســـت خالی بری. « یک مشـــتری گذری پیدا می شـــود  بیـــا 

می گوید:  و 
-  آقا. نمایندگی مجلس چند؟ 

-  چی می خوای؟ 
-  چی داری؟

-  همه چی؟ چه حوزه انتخابیه می خوای باشی.
-  خب مگه به غیر از شهرم هم می تونم بردارم؟

-  بـــرو آقـــا ایـــن حرف هـــا چیـــه. هـــر چقدر پـــول بـــدی جای بهتـــر بهت 
می دن. بســـتگی داره بخوای کجای مجلس بشـــینی. عقب باشـــه. جلو 

باشـــه. جایگاه ویژه باشـــه.
-  یعنی چی؟

-  یعنی چی نداریم. آقا ما یک مشـــتری داشـــتیم به اسم )محسن دولو(. 
کردم با اینکه حتی  ایـــن دو دوره از خودم خرید. منم نماینـــده ورامینش 

یه دفعه هم از ورامین رد نشـــده بود. 
-  اینجوریه؟ پس یک جای خوب هم برای ما بذاری چند می شه؟

گفته بودم  -  با چندتا رأی باشـــه؟ همین محســـن دولو تعداد رأیش هم 
البته احمق بـــازی در آورده بود قبل از انتخابات رفتـــه بود رادیو تعدادش 

گفته بود. رو 
-  یعنی به همین راحتیه؟

-  تـــازه االن سختشـــه. راحتـــش تـــو دوره علم بود. ســـه نفره بـــا منصور و 
فردوســـت می نشســـتن لیســـت رو می بســـتند می رفتند.

کنـــاری، غرفه فـــروش وزارت بود. اشـــرف از ســـر بیکاری  غرفـــه 
کاغذ پشت  داشـــت با هروئینهاش خونه می ساخت. یک 

ســـرش زده بود: )به علت تغییر شـــوهر، فـــروش انواع 
بـــازار( باالخـــره  وزارت، زیـــر قیمـــت 

یـــک نفـــر بـــا پســـرش می آید و 

می گوید:

پدر: ســـام خانم. این پســـرم دو روزه درســـش تموم شده. می خواستیم 

گفتیم ببینیم می شـــه وزیر شـــه. خـــودش می خـــواد وزیر  بیـــکار نباشـــه 
بشه.  فرهنگ 

اشـــرف: نـــه... وزارت فرهنـــگ به قیافـــش نمی خوره. شـــما وزیـــر دارایی 
 . بشو

پسر: چی؟ آخه تحصیاتم یک چیز دیگه است.

اشـــرف: شـــوخی می کنـــی. تحصیـــات چیـــه؟ مـــا بیســـوادش هـــم وزیر 

کردیـــم. خیلی ها می اومـــدن وزیر می شـــدند اصا نمی دونســـتند قانون 

اساســـی مملکت چی نوشته. حاال شـــما این لباس رو بپوش ببین بهت 

مـــی آد یا نه. این لباســـو بپـــوش ببین چقدر بهت میـــاد. اصا فیت تنته. 
اصا برای شـــما درســـت شده. 

پدر: نه حاال فعا نپوشه. ارزون تر ندارید. 

اشرف: شما بگید چقدر پول دارید.
پدر: یک ملیون تومن.

اشـــرف: چـــی؟ مثل اینکـــه غرفـــه رو اشـــتباهی اومدین. بریـــد غرفه بغل 
پســـرتون وکیل مجلس شـــه. 

پدر: حاال راه نداره. تخفیف نداره. بن کارمندی قبول نمی کنید

کـــه توقـــف بیجـــا مانـــع کســـب اســـت. بـــرو. اصا  اشـــرف: بـــرو پدرجـــان 

جنســـامون فروشـــی نیســـت. 

پدر: آخه ما از طرف بهائی ها اومدیم

که با بهائی ها از ایـــن حرف ها نداریم.  اشـــرف: خب چـــرا از اول نگفتی. ما 

مغـــازه متعلـــق به شماســـت. اصا شـــما ببر هر موقـــع پول داشـــتی بده. 
نده.  اصا 

غرفه بعـــدی، غرفـــه قراردادها بود. خیلی از ارتشـــبدها و نظامی هـــا و وزرا 

که دکتر ارتش  اونجـــا در حال خرید و فروش بودند. حتی دکتـــر ایادی هم 

بود اونجا داشـــت قـــرارداد معامله می کرد. شـــهرام پســـر اشـــرف هم توی 

این غرفـــه بود. یک خارجی می آید می گوید: ســـام یک مـــداد نوکی دارم 
بفروشم.  می خوام 

اردشـــیر ریپورتـــر زودتـــر از همه می دود بـــه او می رســـد و می گوید: 
کمیســـیون چقدر می دی؟

خارجی: کمیسون؟

اردشـــیر: آره. من خودم همین پارســـال بـــرای خرید تانک یک 

ملیون لیره پورســـانت از انگلیس گرفتم 

کـــه از قیمتـــش بپرســـی، از  خارجـــی: تـــو بـــه جـــای اینکه 
می پرســـی؟ کمیســـونش 

گـــون همین  اردشـــیر: بابـــا پولـــش که مهم نیســـت. پنتا

چندســـال پیش F16هاش رو سه برابر قیمت فروخت. 

کـــه از آمریـــکا خریدیم.  همین جـــور توی ناوشـــکنهایی 

طبیعیـــه. برو برو که تو مشـــتری نیســـتی.

در همیـــن موقـــع یـــک آمریکایـــی وارد مغـــازه می شـــود و 

بخـــرم.« می خواســـتم  مملکتتونـــو  نفـــت  کل  »آقـــا  می گویـــد: 

شـــاهپور برمی گردد و با خونســـردی می پرســـد: »می خورید 
یـــا می برید؟«

حراج زمستانه
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محمدحسین علیان

باغبـــان ســـرش را از تـــوی گل هـــا در میـــاورد و آفتاب را پشـــت کاخ شـــاه 
میبینـــد. یـــک ســـاعت دیگـــر نمـــازش قضـــا میشـــود. بلنـــد می شـــود 
کـــدام طرف  وضویـــش را می گیـــرد و از یـــک باغبان دیگر میپرســـد قبله 
اســـت. او اظهـــار بـــی اطاعـــی می کنـــد. نگاهی بـــه دور و بـــرش می کند 
تـــا آدمـــی ببیند. می رود به ســـمت نگهبـــان کاخ ولی او هـــم نمی داند. 
که میرســـد  کاخ. به درب ورودی  همینطور جلوتر می رود تا میرســـد به 
به نگهبان ســـاختمان می گوید: »ببخشـــید مـــن باغبون اینجـــام. تازه 

کجاســـت؟« اومـــدم. هنوز به اینجا آشـــنایی نـــدارم. قبله 
که داشـــت را وارســـی می کنـــد و می گویـــد: »همچین  نگهبـــان دفتـــری 
قســـمتی را نداریـــم آقا.« هنوز نگهبان ســـرش را بلند نکـــرده که باغبان 
که میبینـــد می گوید: »آقا ببخشـــید. قبله  مـــی رود تو و بـــه اولین نفری 

کـــدوم طرفه.« از 
- نمی دونـــم. فکـــر نکنـــم این طرفـــا باشـــه. چون ایـــن طرفـــا رو بلدم. 
همچین خیابونی نداریم. فکر کنم طرفای پایین شـــهر باشـــه. من بلد 

کاخ بپرس. نیســـت. از مســـتخدم داخل 
میرود به مستخدم می گوید: »ببخشید آبجی قبله کدوم طرفه؟«

- نمی دونـــم مـــن تـــازه اومدم. هنـــوز جا ها رو بلـــد نیســـتم. از اون یکی 
که اینجاســـت. مســـتخدمه بپـــرس. اون خیلی وقته 

- ببخشید خانم. قبله کدوم طرفه؟
گر سوالی دارید. از منشی کاخ بپرسید. - ا

کدوم  کلی انتظار به او می گوید: »قبله  آدرس منشـــی را می گیرد و بعد از 
طرفه؟«

کنم این ســـوال رو باید از مســـئول هماهنگی دربار بپرسید. حاال  - فکر 
مـــن یک وقت برای یـــک ماه دیگه بهتون می دم که ازش بپرســـید.

- بابا عجله دارم. تا یک ساعت دیگه نمازم قضا می شه.
کنار راه پلـــه راه می ره. برو ازش  که داره  - خب پس. اونجاســـت. همون 

بپرس.
باغبان می دود تا به مسئول هماهنگی دربار برسد.

- آقا ببخشید قبله کدوم طرفه؟
- فکر کنم این مسئله به وزیر فرهنگ مربوط بشه. از ایشون بپرسید.

- مـــن وزیـــر فرهنـــگ رو از کجا گیر بیـــارم آقا. یک کلمه بگـــو قبله کدوم 
دیگه! وره 

- آقـــا مســـائل فرهنگی به ایشـــون مربوط میشـــه نه من. همیـــن االن 
هیئـــت وزیران جلسه شـــون تمـــوم شـــده دارن میان. آهـــان اوناهاش.
باغبـــان نگاهی به باال می اندازد و میبیند کلی آدم با ســـر وصدا میآیند. 
میآیـــد برود به سمتشـــان که محافظـــان جلـــوی او را می گیرند. باغبان 
کـــه دارد آفتـــاب غـــروب می کند. باغبـــان با  نگاهـــی بـــه پنجـــره می کند 
گلو داد میزند: »من باید همین االن وزیر فرهنگ رو ببینم.«  بغضـــی در 
وزیـــران می ایســـتند. یک نفـــر از آن ها بـــه محافظان می گویـــد: »بذارید 
بیـــاد.« نفـــس زنـــان می آیـــد بـــه ســـمتش و می گویـــد: »آقا قبلـــه کدوم 

طرفه؟«
وزیـــر فرهنـــگ با خنده  می گویـــد: »همین؟ این چه ســـوالیه؟ تـــازه این 
کـــه مال مکه اســـت. این بـــه وزارت  کـــه به مـــن ربطی نـــداره. آخه قبله 
امـــور خارجـــه مربـــوط میشـــه. از اون بپـــرس.« اشـــاره می کنـــد بـــه مرد 

کـــدوم طرفـــه؟« وزیر  آنطرفـــی. باغبـــان مـــی رود بـــه او می گویـــد: »قبله 
نگاهـــی عصبانی به وزیـــر فرهنگ می کنـــد و می گوید: »حـــاال من به تو 
که مســـئول  گـــه اتفاقی بیافته من  گفتـــم و تو رفتی رســـیدی به مکه. ا

نیســـتم. شـــما باید از وزیر دفاع بپرســـید.«
کلـــی به هـــم پاس می دهنـــد و آخرش هم راهشـــان را می کشـــند و  وزرا 
میرونـــد. باغبـــان اعصابش خرد می شـــود، می رود بـــاالی راه پله و بلند 
داد می زنـــد: »آقایـــون، خانومـــا مـــن خیر ســـرم می خوام نمـــاز بخونم. 
کـــه قبلـــه از کدوم  نمـــازم داره قضـــا می شـــه. یـــه مســـلمون بهـــم بگه 

طرفه.«
گارد ویژه سلطنتی دستور  که بلند می شود مسئول  صدای ســـر و صدا 
دستگیری او را می دهد. و او را میبرند اداره بازرسی دربار. همانجا شروع 
می کننـــد بـــه اتهام زنـــی به او. یکـــی از مأمـــوران آنجا می آیـــد و می گوید: 
»کـــه نماز می خواســـتی بخونـــی هان؟ حتما مســـجد هم میـــری. پای 
منبر آنجا هم میشـــین. بـــا خرابکارها هـــم در ارتباطی . خمینـــی را هم 
کـــه رفتی حتما اعامیه هم می خونی یا شـــاید اصا  میشناســـی. اونجا 
پخش می کنی. ببینـــم قرار ترورها رو تو همون مســـجد میذارید دیگه؟ 
کار می کنی؟  پرونـــده ات خیلی ســـنگینه. مـــن نمی دونـــم اینجا چـــی 
حتمـــا برای جاسوســـی اومدی یـــا خرابکاری. یا اصا شـــاید بـــرای ترور 

حضرت«  اعلی 
باغبـــان بیچـــاره هرچقـــدر توضیـــح مـــی داد فایـــده نداشـــت. باالخـــره 
کـــه ببرنـــدش  کردنـــد  پرونـــده ای برایـــش تشـــکیل دادنـــد و بلنـــدش 
ک برای تکمیـــل پرونـــده. وقتی داشـــتند میبردنـــدش یکدفعه  ســـاوا
کاخ میشـــود. در یـــک آن از دســـت  کـــه دارد داخـــل  شـــاه را میبیننـــد 
مأمـــوران در می رود به ســـمت شـــاه. همـــه دنبالش می دونـــد تا بایی 
ســـر شـــاه نیـــاورد. به شـــاه میرســـد و به پایـــش می افتد اعلـــی حضرت 

که پرســـیدم قبله از  اینا می خـــوان ببرن زندان فقـــط به این خاطر 
کـــدوم وره. شاهشـــاها... آخـــه مگه ایـــن جرمه؟

شاه کله ای خاراند و گفت: قبله؟ 
-بله اعا حضرت قبله از کدوم وره. 

-قبله دیگه چیه؟
کنیـــد؟ دلتون به  کجـــا رازو نیاز  - قبلـــه دیگه. شـــما باید رو بـــه 

کدوم ور باشـــه؟ 
-خب معلومه مستقیم به آمریکا. 
-چی؟ شما اصا نماز می خونید؟

- نماز؟
کار می کنید تا  کارتون می افته. چـــه  -وقتـــی که گرهی بـــه 

کارتون باز شـــه. گره از 
گشـــای  گره  -خب معلومه. میرم ســـراغ 

اصلی.
-آفرین.

- و از آمریکا کمک می خوام.
-نه. بذاریـــد اینجوری بگم. وقتی 

کار می کنید؟ گناه می کنید چـــه  زیاد احســـاس 
-خب معلومه از آمریکا عذر خواهی می کنیم.

باغبـــان فریـــادی می زنـــد و به ســـمت مأمورین 
کنیـــد.  گارد مـــی دود و می گویـــد زود دســـتگیرم 

کـــدوم وره! حداقـــل تو زنـــدان معلومـــه قبله 

قبله دربار
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محمدرضا شهبازی

نهـــار  وعـــده  یـــک  مـــا.  یکبـــار می آمـــد خانـــه  فریبـــرز ســـالی  عمـــو 
مـــن  عمـــوی  فریبـــرز  عمـــو  می رفـــت.  و  میـــزد  چرتـــی  می خـــورد، 
نبـــود، عمـــوی بابا بـــود، امـــا ما هـــم بـــه او می گفتیم عمو. هشـــتاد 
که نصفش زرد  نود ســـالی ســـن داشـــت. ســـبیل پرپشـــتی داشـــت 
شـــده بـــود. پیـــپ می کشـــید. در شـــهری دیگـــر زندگـــی می کـــرد و 
معمـــوال ســـالی یکبـــار می آمد شـــهر مـــا و ســـه چهـــار روزی می ماند 
کارهایش برســـد. هـــر وعده هـــم خانه یکـــی از فـــک و فامیل  تـــا بـــه 
می رفـــت. بابـــا خیلی از او خوشـــش نمی آمـــد اما خـــب احترامش را 
نگه می داشـــت و ســـعی می کرد در آن چند ســـاعت خـــوب پذیرایی 
کنـــد. می گفت بـــرادر بابایـــم اســـت و بی احترامی بـــه او بی احترامی 

بـــه بابـــای خدابیامرزم اســـت.
کمی دیرآمد  ســـه ســـال قبل هم عمو فریبرز خانـــه ما مهمان بـــود. 
و تا ســـفره چیده شـــود نشســـت جلوی تلویزیـــون. تلویزیون اخبار 
ســـاعت دو را پخـــش می کـــرد. مـــن و قاســـم و ریحانه و بابا نشســـته 
بودیـــم توی هـــال و مامان و فرزانه توی آشـــپزخانه داشـــتند نهار را 
کت بودیم و رحانه با عروســـکش  آمـــاده می کردند. من و قاســـم ســـا

بـــازی می کرد.
کشـــته های حـــوادث رانندگی  گفـــت: طبق آمار بیشـــترین  اخبارگـــو 

مربوط بـــه خودروهـــای پراید و پژو 405 اســـت...
کشـــداری از دهانش بیرون  عمـــو فریبرز ســـرش را تـــکان داد و عوف 
کجـــا قبـــا اینطور بـــود؟ بخدا قبـــل از انقـــاب یک نفر  گفـــت:  داد و 
کشـــته نشـــد... دروغ می گم مســـعود جان؟  هـــم با پراید و پژو 405 
کـــه یعنـــی دارم بـــه  بابـــا ســـرش را تـــکان داد و بـــه تلویزیـــون زل زد 

اخبـــار دقـــت می کنـــم!

که اصـــا پراید  گفـــت: ببخشـــید ها عمـــو ولـــی اون موقع هـــا  قاســـم 
و...

گفت: آقا قاســـم بـــزار ببینیم  بابـــا پرید وســـط حرف قاســـم و با اخم 
اخبار چـــی می گه!

که  گزارشـــی  کنـــون بـــه  گفـــت: هـــم ا کت شـــد. اخبارگـــو  قاســـم ســـا
همکارم از ســـطح شـــهر درباره نارضایتـــی مردم از صف هـــای ایجاد 

کرده اســـت دقـــت فرمایید... شـــده در برابـــر عابربانک هـــا تهیـــه 
کـــرد و وســـط های  عمـــو فریبـــرز بـــا نیشـــخند بـــه تلویزیـــون نـــگاه 
گفت: مـــن پنجاه شـــصت ســـال قبـــل از انقاب  کـــه رســـید  گـــزارش 
کـــردم و ســـی ســـال هـــم بعـــد از انقـــاب. بخـــدا تـــوی اون  زندگـــی 
شـــصت ســـال یک لحظه هم جلـــوی دســـتگاه ها عابربانک معطل 
نشـــدم امـــا بعد از انقـــاب چـــی؟ روزی چند دقیقـــه معطلم! دروغ 

جون؟ مســـعود  می گـــم 
گفت: پاشـــو بـــرو یه ســـر به ماشـــین عمو  بابـــا برگشـــت رو بـــه مـــن و 

بـــزن بیا...
گفت: ماشـــین جـــاش خوبه،  که عمـــو فریبرز  خواســـتم بلند شـــوم 
کم چیز یـــاد بگیـــره بفهمه چه  بـــزار باشـــه بچه... بزار بشـــینه یـــک 

بایی ســـرمون آوردن توی این ســـی ســـال!
گفت:  که بنشـــینم. اخبارگو  کردم. با چشـــم اجازه داد  به بابـــا نگاه 
صبـــح امروز یک زن جوان 27 ســـاله با انداختن خـــود در برابر قطار 

کرد... مترو اقدام به خودکشـــی 
کشـــید  کـــه چندش شـــده باشـــد چهـــره در هم  عمـــو فریبـــرز انـــگار 
گفـــت آخ... آخ... آخ... بیچـــاره دختر  و چنـــد بـــار پشـــت ســـر هـــم 
کشـــته  مـــردم... زن بیچـــاره... زمـــان اعلی حضـــرت یکبار هم خبر 
گـــوش مـــا نخـــورد! دروغ می گـــم  شـــدن یـــک نفـــر تـــوی متـــرو بـــه 

مســـعود جون؟ نـــور بـــه قبرش ببـــاره...

خدابیامرز شاه...
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کافه  گفت: غذا آماده نشـــد بابـــا داشـــت ســـبیلهایش را میجویـــد و ایـــن یعنـــی حســـابی  شـــده بود! بعد برگشـــت رو بـــه آشـــپزخانه و 
کشـــتی بـــا خـــط انتقـــال خانـــم جان؟ گفـــت: بـــر اثـــر اثابـــت لنگـــر یـــک  کشـــورهای ایـــران، عمـــان، اخبارگـــو  گذاشـــته دچـــار اختـــال...اینترنـــت در خلیـــج فـــارس، اینترنـــت  که عمـــو فریبـــرز زد روی پایـــش و بلند بلنـــد خندید و از شـــدت خنده امـــارات و قطـــر در 48 ســـاعت  گرفته بـــود را خورد، بـــه ســـرفه افتـــاد و اشـــکش جـــاری شـــد و بعـــد از چنـــد دقیقـــه  کـــه بابا جلویـــش  کشـــتی ها لنگـــر داشـــتن دیگـــه... چطـــور اون موقع گفـــت: ببین چه بایی دارن ســـر مـــردم میارن المصبـــا! زمان اعلی حالـــش جا آمـــد و لیوان آبی  کابل حضـــرت هـــم  کرده باشـــه بـــه  گیر  کـــف خلیـــج؟ هان مســـعود جون؟کســـی ســـراغ نـــداره یه بار هـــم لنگرشـــون  کـــردن ســـفره و چیـــدن وســـایل شـــدیم.فرزانـــه بـــا ســـینی از آشـــپزخانه آمـــد. مـــن و قاســـم بلنـــد شـــدیم و اینترنـــت  کمیته مشـــغول پهـــن  گفـــت: بـــا رای  کـــردن... به جقه لیـــگ برتر فوتبـــال بعلـــت تبانی مخـــدوش اعام شـــد...اســـتیناف فدراســـیون فوتبال نتیجه ســـه بـــازی از هفته چهاردهم اخبـــار ورزشـــی شـــروع شـــده بـــود. اخبارگـــو  گفـــت: دیگه ورزش رو هم سیاســـی  همایونـــی زمـــان اعلی حضرت تـــوی هیچکـــدوم از بازی های لیگ عمـــو فریبرز 

کرد برتر تبانی نشـــد! که اخبارگـــو در خبری فـــوری اعام  گرفته هـــا از جـــا پریـــد و نشســـت فردا تمام مدارس شـــهر تهـــران بعلت آلودگی هوا تعطیل هســـتند.اخبار داشـــت تمام میشـــد  که دیگـــه نمیتونـــی بگی عمـــو فریبـــرز یکدفعـــه مثـــل بـــرق  گفـــت: بیـــا... ایـــن رو  کـــه یـــه روز بخاطر آلودگـــی هوا نمی دونـــی... قبـــل از انقـــاب تـــو دانـــش آمـــوز بودی، جلـــوی بابـــا و  تعطیـــل شـــده باشـــی... نـــه دیگـــه... یادت هیـــچ یـــادت میـــاد 
؟ د میا

مامـــان و فرزانـــه بـــا دیـــس پلـــو و ســـایر 
عمـــو  و  رســـیدند  راه  از  مخلفـــات 

فریبـــرز هـــم بی خیـــال بابا شـــد و 
کشـــید ســـر ســـفره.  خـــودش را 

کارد میـــزدی خونـــش  بابـــا را 
عصبانیـــت  از  نمی آمـــد.  در 

رنـــگ بـــه رنـــگ میشـــد.
را  غذایـــش  عموفریبـــرز 

بالشـــتی  خورد. 
ســـت  ا خو
همانجـــا  و 

کنـــار ســـفره 
دو  یکـــی 

که داشـــت چایی  ســـاعتی چـــرت زد. بعـــد بلنـــد شـــد و همینطـــور 
هـــورت می کشـــید و پرتقـــال تـــوی پیش دســـتی اش می گذاشـــت، 
گفت: قاســـم شـــارژر موبایلت رو بیار من ایـــن موبایل رو  به قاســـم 

بـــود. رفتـــه  یـــادم  هســـتم...  تـــا  کنـــم  شـــارژ 
که بابا دســـتش  کـــه بـــرود و شـــارژر را بیـــاورد  قاســـم نیم خیـــز شـــد 
گفـــت: عمو جـــان... قبل  گرفـــت و او را نشـــاند و بـــه عمـــو فریبرز  را 
مـــا  تمـــام می شـــد!  کـــی شـــارژ موبایل هـــا آن قـــدر زود  انقـــاب  از 
موبایلهایمـــان ســـاخت قبـــل از انقاب اســـت، شـــارژش هیچ وقت 

تمـــام نمی شـــود و مـــا هـــم شـــارژر نداریم!
گلوی  قاســـم بـــا تعجب نگاهی بـــه بابا انداخـــت! چایی پریـــد توی 
کرد. بابـــا جهید و ســـریع چنـــد بار زد  عمـــو فریبـــرز! چنـــد تا ســـرفه 
کرد  کـــه حالـــش جـــا آمد شـــروع  پشـــت عمـــو فریبـــرز. عمـــو فریبـــرز 
گفت: قاســـم من بایـــد برم  کنـــدن پرتقـــال و همزمـــان  بـــه پوســـت 

کدوم ایســـتگاه متـــرو نزدیکتره؟ ســـتارخان، 
گفـــت: واال قبل از  کـــه بابـــا زودتـــر  قاســـم خواســـت جـــواب بدهـــد 
که بـــا متـــرو رفته باشـــه ســـتارخان عمو  کـــی یـــادش میـــاد  انقـــاب 

؟ ن جا
که هنـــوز نخورده بـــود انداخت توی  عمـــو فریبـــرز نصف پرتقالـــی را 
گفت: قاســـم  که می پوشـــید  کتـــش را  پیش دســـتی و بلنـــد شـــد و 
گوگل مـــپ بدمصب رو بیار ببینم با ماشـــین  الاقـــل اون 

بخـــوام برم چطـــور باید برم؟
جیبـــش  از  را  موبایلـــش  قاســـم  اینکـــه  از  قبـــل 
شـــصت  شـــما  عموجـــان  گفـــت:  بابـــا  دربیـــاورد 
ســـال قبل از انقاب توی این شـــهر اینـــور و آنور 
گوگل مـــپ نگاه  رفتیـــد، یکبـــار هـــم قبلش بـــه 

کردیـــد؟ نکردیـــد دیگـــر!
و  کـــرد  نـــگاه  مـــا  بـــه  عصبانیـــت  بـــا  عمـــو 
خداحافظـــی ای پرانـــد و راه افتـــاد ســـمت در. 
گذاشـــت توی  کرد پایش را  که باز  کوچـــه را  دِر 
کنده بود و حاال با  گاز  کـــه اداره  کوچکی  چاله 
کرده بـــود اما هنوز موزاییک نشـــده  ک پـــر  خا
بـــود. عموفریبـــرز تاالپـــی افتـــاد تـــوی جوی 
آب! بابـــا و قاســـم دویدنـــد و عمـــو فریبرز را 
گرفته بود.  کردند. عمو بوی لجـــن  بلنـــد 
ک بر ســـرتون...  گفت: خا بـــا عصبانیت 

کنیـــد دیگه... بیاید پـــرش 
که داشـــت بـــا دســـتمال لباس های  بابا 
گفـــت: آره  عمـــو فریبـــرز را تمیـــز می کـــرد 
کی پـــای مردم میرفت  واال... قبـــل از انقاب 

گازکشـــی خونه ها! بـــه چاله هـــای بجامونـــده از 
عمو خودش را از دســـت بابا درآورد و نشســـت توی 
ماشـــین و در را محکم بســـت و رفت. از آن روز به بعد 

هم دیگر خانـــه ما نیامد!
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محّمدعلی عمرانی

ک روی لباســـش، درجه هایـــش را پوشـــانده بـــود. یـــک  گـــرد و خـــا

راســـت رفت سمت ســـنگر فرماندهی. نگهبان اســـمش را پرسید و 

کـــه: بیا تو! رفـــت داخـــل. و صدایی نخراشـــیده 

ســـتاره های پرچـــِم روی میـــز در میان ســـفید، قرمز و ســـیاه شـــناور 

کـــه انگار صبـــرش تمام  بودنـــد. ســـرهنگ از روی مبلـــش، جـــوری 
گفت: خب؟ شـــده باشـــد، 

بگذریـــم،  کـــه  هـــوا  ســـرمای  از  بـــود.  ســـختی  روزهـــای  قربـــان! 

مارمولک هـــا و عقرب هـــای صحـــرا هـــم در ایـــن مـــدت مـــن را مورد 

عنایـــات ویـــژه خودشـــان قـــرار داده بودنـــد! بـــا زحمـــت و تـــاش 

توانســـتم خـــودم را برســـانم باالی تپه ای مشـــرف به پایگاهشـــان و 

ایـــن مجوس هـــا را دیـــد بزنـــم! شـــب ها خـــواِب راحـــت...

داســـتان نبـــاف، ماجد! مثـــل آدم بگو چی دیدی در ایـــن چند روز 

یـــا بدهـــم پـــدِر نداشـــته ات را در آورنـــد! تجهیزاتشـــان؟ جـــان بکن 
! یگر د

کـــه روی   چشـــم قربـــان. عصبانـــی نشـــوید. بـــه جـــز یک تـــوپ 106 

کامیـــون و لودر،  کـــرده بودند، یـــک نفربـــر، یکی دوتـــا  جیـــپ ســـوار 

چیـــز دیگـــری در خط شـــان دیـــده نمی شـــد. هـــر دو روز یک بـــار، با 

کل  تانکـــر برایشـــان آب می آورنـــد. مهماتشـــان انـــگار زیاد نیســـت. 

اســـلحه خانه شـــان یـــک چـــادر معمولی اســـت. 

هـــه! این همـــه مدت بی خود منتظـــر مانده بودیـــم. می دهم فردا 

کند.  گردان زرهی جمعشـــان 

کرد به قدم  ســـرهنگ از جایش بلند شـــد و خوش خوشـــان شـــروع 
زدن. انـــگار از همین حاال میتوانســـت صحنه شکســـت دشـــمن را 
گفـــت: اما یک  کـــرد و بعد بـــا تردید  کمـــی تعلل  کند. ســـرباز  تصـــور 

چیزی...
ســـرهنگ با تعجب ســـریع برگشـــت ســـمت ســـرباز و نگاه پرسانش 
کند. ســـریع ادامه  کـــه نباید معطل  را بـــه او دوخت. ســـرباز فهمید 
داد: یـــک چیـــزی برایـــم خیلـــی عجیـــب بود. ایـــن ایرانی هـــا خیلی 
کـــه با دســـت خالـــی پـــا شـــده اند آمده اند  ناسیونالیســـت هســـتند 

! جنگ
چطـــور؟ چیزی دیـــدی یا حاصـــل تاش های ذهـــن ناقص خودت 

است؟!
قربـــان! پدرم در آمد تا توانســـتم خودم را شـــبیه این بســـیجی های 

دربیاورم... مجوس 
مجوِس بسیجی. مگر بسیجی غیر مجوس هم داریم؟!

خـــب. بلـــه. مجـــوِس بســـیجی. با هـــزار بدبختـــی رفتم بین شـــان. 
که مرا نشـــناختند این وحشـــی های ناسیونالیســـت.  کرد  خدارحم 

گوشـــم بود! گرنه تکـــه ی بزرگم،  و 
خب. چی دیدی حاال؟ 

قربـــان! این هـــا هـــر روز در صبحگاهشـــان، بعد از تمرینـــات آمادگی 
کلـــی شـــعار می دادنـــد بـــرای دفـــاع از تخت جمشـــید.  جســـمانی، 
فرمانده شـــان از آن ناسیونالیســـت های افراطی اســـت. می گفت ما 
آمـــده ایم نگذاریم یـــک عده سوســـمار خوِر بدوی بـــه تمدن 2500 

یِت فوق سری وایتی از یک مأمور ر

فقطݥ بهݥ خاݥطرݥ کوݥرݥوݥشݥ بزݥرݥگݥ!
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کنند! ســـاله مان توهیـــن 
گفت سوسمار خور؟ سوسمار هفت جد و ... به ما 

که چیزی نیست.  این 
این هـــا فکـــر می کننـــد در جنـــگ حلـــوا پخـــش می شـــود! از پیرمرد 
70 ســـاله تـــا بچـــه ی 14 ســـاله پاشـــده اند آمده انـــد جبهـــه. یـــک 
کـــردن اســـلحه ام، دور و بر  گوشـــه نشســـته بـــودم و بـــه بهانه تمیـــز 
گردانین؟  را دیـــد مـــی زدم. دیدم آمده می پرســـد شـــما مـــال ایـــن 

)خواســـتم بگویـــم "مـــال" خودتـــی و پـــدرت! حیف نمی شـــد!(
*

کاس چندمی عموجان؟! بله. مرخصی بودم. دیروز رسیدم. 
گر می رفتم مدرسه. امسال دوم راهنمایی. البته ا

کرده ای؟ که ولش  مگر درس و مشقت واجب تر نیست 
نع!

یعنی چی؟
یعنـــی همین! درس و مشـــق من چه ارزشـــی دارد وقتـــی یک عده 
کشـــورم؟ آریایی  کرده اند بـــه مرزهـــای  عـــرب چـــاق و چلـــه حملـــه 

گر حالشـــان را نگیرم! نیســـتم ا
*

که از شـــدت عصبانیت ســـبیلهایش را می جوید  ســـرهنگ در حالی 
گوش  کن. معلوم نیســـت چی تـــوی  گفـــت: یـــک الف بچـــه را نـــگاه 

خوانده اند. این هـــا 
قدیمـــی  سلســـله های  از   ( هخامنشـــی  ســـربازهای  عکـــس 
یـــک  سینه هایشـــان.  روی  زده انـــد  را  اســـت.(  پادشاهی شـــان 
تخـــت  مـــال  اصـــل،  تربـــت  نوشـــته:  رویـــش  دارنـــد،  مهرهایـــی 
جمشـــید! تـــا ندیـــده بـــودم، باورم نمی شـــد! یکی شـــان رفتـــه بود 

گذاشـــته بـــود روی رگبار و شـــلیک  کریز، اســـلحه اش را  بـــاالی خا
می کـــرد: این بـــه خاطر تمـــدن 2500 ســـاله مان، ایـــن به خاطر 

غیـــرت ایرانـــی ام، ایـــن بـــه خاطـــر نـــژاد آریایـــی ام...
خدا شفایشان بدهد!

تـــازه بعد از نمازهایشـــان برای نابودی رئیـــس القائد دعا 
می کنند. امام جماعتشـــان هم هر شـــب یک قســـمت 

کوروش را برایشـــان تفســـیر می کند! از صحبت های 
کیست دیگر؟ کوروش 

کشورشـــان بوده  انـــگار یکی از پادشـــاهان بزرگ 
اســـت. چند ســـال پیش مـــرده اســـت. ظاهرًا 
بـــر اثـــر آلودگـــی هـــوای تهـــران بـــوده! روضـــه 
هـــم می خواننـــد. و بـــرای مصائـــب رســـتم و 
گریـــه می کننـــد. می گوینـــد  اســـفندیار زار زار 
کشـــته شـــویم!  خدایـــا بگذار ما در راه این ها 
و بعـــد نوحـــه می خوانند : نه غزه، نـــه لبنان، 

جانـــم فـــدای ایران!
بگـــذار بخوانند. فردا روضه ای برایشـــان بخوانم 
کنند... گریه  کـــه پرنده های بیابان هم برایشـــان 

اجازه ی مرخصی می دهید؟
کـــن. قبلـــش دکمه ی  آره. می توانـــی بـــروی! صبـــر 

کـــن! آبرویمـــان را می بـــری جلـــوی  پیراهنـــت را بـــاز 
ســـربازها. ایـــن ژیلـــت را هـــم بگیـــر و پشـــم  های دور 
گمـــش نکنیها! از خرمشـــهر بلند  صورتـــت را بـــزن! 

کردهام!!
*

کرده  یک نفر داشـــت به شـــدت ســـرباز را تکان می داد. ســـرباز عرق 
بود.

- بلنـــد شـــو، ماجـــد! خالـــد بجنـــب یـــک لیـــوان آب برایـــش بیاور. 
اســـت؟ حالـــت خوب 

کـــرد. ســـردی عرق هـــای روی پیشـــانی بـــا  آرام چشـــمهایش را بـــاز 
گرمـــای وجـــودش مخلوط میشـــد.

کابوس می دیدی؟ آهای ماجد! تو باز داشتی 
آره. این بار رفته بودم دیده بانی!

گنده. دارد دیر میشود. بلند شو مرِد 
گرامـــی! بـــرای برگـــزاری  صـــدای بلندگـــو از بیـــرون میآمـــد: اســـرای 
کمـــپ مراجعـــه  صبحـــگاه و مراســـم زیـــارت عاشـــورا بـــه محوطـــه 

گرامـــی... کنید...اســـرای 
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زهرا سادات جمالی

رضا شاه �
کرد. او شـــاه  اولیـــن شـــاه پهلـــوی مراحـــل ترقـــی را یکـــی یکی طـــی 
که  کـــرده بـــود. مثـــل آنوقت  کـــی شـــروع  شـــدن را از زمین هـــای خا
کی بعنوان نگهبان طویله ســـفیر بلژیک مشـــغول  در یـــک زمین خا
خدمـــت بود و عکســـش هـــم موجود اســـت! اینکه همچیـــن آدمی 
بتواند ده بیســـت ســـال بعد بشود شـــاه ایران به خودی خود برای 
کنند  اینکـــه ثابـــت شـــود در ایران همـــه مـــردم میتوانند پیشـــرفت 

کافی اســـت.
کاســـی نبود. شـــعر نمی گفت، ســـاز هم نمی زد،  رضا شـــاه، شـــاه با
کا زیـــاد چیز نمی دانســـت ولی ناموســـا  خـــط خوبی هم نداشـــت. 
یـــک چیـــز را خـــوب می دانســـت و آن هـــم اینکـــه همـــه ی مـــردم از 
کوچـــک تا بزرگ بایـــد اصاح شـــوند. البته خودش هـــر روز مرتب با 

دو می زد ولی خوب، ســـیبیل پرپشـــتی داشـــت.
و  اصـــاح  صرافـــت  بـــه  افتـــاد  اونطـــور  چطـــور،  کـــه  هـــم  را  ایـــن 
که مربوط اســـت به بیســـت  اصاحیـــات، خودش یک جریانی دارد 
کمال پاشـــا یا  و هشـــت روز چتـــر شـــدنش در ترکیه در جـــوار جناب 
کـــه مورخان ترکیـــه ای معتقدند  همـــان آتاتـــورک معروف. هـــر چند 
ســـی روز بـــوده. اما خـــب دو روز رفت و آمـــد را هیچ جـــای دنیا جزو 

نمی کنند! حســـاب  اقامـــت 
کـــه رضـــا خـــان و جناب  البتـــه ایـــن را هـــم نبایـــد از قلـــم انداخـــت 
کوچـــه و بـــازار نظـــر  آتاتـــورک نســـبت بـــه رعیـــت یـــا همـــان مـــردم 
آدم حســـاب  را داخـــل  آن هـــا  کا  اینکـــه  آن  و  مشـــترکی داشـــتند 

نمی کردنـــد.
که رضاخـــان با وجود چند ســـر عائله  برخـــی از عـــوام بر ایـــن باورند 
و بچه هـــای قـــد و نیم قد خیلـــی آدم رفیق بازی بـــوده و همین جور 
رفاقتـــی راه آهـــن شـــمال به جنـــوب را بـــرای روس هـــا و انگلیس ها 
که  گرفته  ســـاخته، از طرفـــی هم آمـــده یقه مهندس هـــای وقـــت را 
که نـــه، به آالشـــت مازندران باید ختم شـــود. همـــه ی راه هـــا به ُرم 

گـــردن همانهایی  گناهـــش  که ندیدیـــم،  کـــه نبودیم، مـــا  حـــاال ما 
کـــه می گویند وســـط یکـــی از ســـخنرانیها، وقتـــی رضا خان داشـــته 
انـــدر فواید راه و راهســـازی و جاده ی شوســـه حرف مـــی زده، یکنفر 
از عملـــه جـــات مردمـــی از انتهای جمعیـــت، یک شیشـــکی جانانه 
برایـــش می بنـــدد و ایـــن بنـــده ی خـــدا هـــم جوشـــی، از همانجـــا 

کشـــف حجاب اجبـــاری در آینـــده ای نه چنـــدان دور.نه برداشـــته، خواهـــر و مادر همه شـــان را حواله می دهـــد به قانون کینـــه ی ایـــن ملت آبگوشـــت خـــور را بـــه دل می گیرد و نگذاشـــته و 

کافی و نوشـــیدن هشـــت لیوان آب ولـــی عوضش بعدها مدام دیگران را به آســـوده خوابیدن و داشـــتن تـــا بزرگ شـــد. بـــه اقـــرار مـــادرش از همان نـــوزادی بد خـــواب بوده از وقتـــی بـــه دنیـــا آمـــد، همین جور بـــرای خـــودش پلکیـــد و پلکید محمدرضا � کشـــی بـــا خواهر در روز توصیـــه می کـــرده. از زنـــان مـــو مشـــکی بشـــدت بیـــزار بوده، حداقل هشـــت ســـاعت خواب  گیـــس  گیـــس و  کل ایـــام صغـــارت را بـــه  اســـکاج بطوریکـــه  زبـــر و خشـــن همچـــون  کـــه موهایـــی  اشـــرف  همـــزادش 
که خون اســـت. بینوا ســـعی ظرفشـــویی داشـــته می پرداختـــه. کی اواخـــر به صدام حســـین و معمر قذافی یا حتی بـــن الدن هم راضی ثانـــی یـــا بناپارتی، چیـــزی بســـازد. حتـــی می گفتند بنده خـــدا این داشـــته تحـــت تعالیـــم ســـخت و خشـــن نظامـــی از او یک اســـکندر پـــدرش؟ دســـت روی دلـــش نگذارید  کـــه می گویند چـــی فکر می کردیـــم و  که شـــده بـــوده اما اینجاســـت  ج و درس بخواند  که فرســـتادش بـــرود خـــار گرفـــت و آورد دربار!آنجا هم بیشـــتر بـــه فعالیت های فـــوق العاده پرداخت و برگشـــتنی شـــد شـــاه! بعد هم  کـــه زیرپـــای شاهنشـــاه آریامهـــر هم دســـت یـــک نره خر به اســـم مســـترپرون را  کجای ایـــن تاریـــخ دو هزار مورخـــان صـــدی نـــود معتقدنـــد  کی دیـــده و  که یک شـــاهی پیدا شـــود نشســـته بودنـــد وگرنه آخـــر  کنم آنهـــم از نوع ســـفیدش. حاال بیا و پانصد ســـاله شاهنشـــاهی شـــنیده اید  که تا بـــوده انقـــاب را مردم می کردند، نه شـــاه و بگویـــد، می خواهـــم انقاب  کن  حالـــی این بابـــا 
کـــه یکبار امـــا مگر بـــه خرجـــش می رفت. گفتـــه »داداش اون البتـــه محمدرضـــا شـــاه مقتـــدری بـــود و حتی نقل شـــده  که چـــون دقیقا مشـــخص نکرده در حضـــور ســـفرای آمریکا و انگلیس و شـــوروی  کدام یـــک از آن ها مخاطب این جمله هســـتند، ســـفیران قنـــدون رو بـــده قربـــون دســـتت«  کـــه  که ســـوای همـــه ی این حرفها، ســـه تاابرقـــدرت جهانی آچمز شـــده اند!بود  کـــه تا دو البتـــه این را هم بهتر اســـت بدانید  قطـــره نفـــت تـــوی مملکتشـــان پیـــدا می شـــود دیگـــر خـــدا را بنده کا محمدرضـــا شـــاه، از ایـــن دســـت پادشـــاههایی نبـــود 
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کـــه شـــده، مـــی داد فرنگی هـــا  نبودنـــد. همیـــن جـــور تعارفـــی هـــم 
ببرنـــد با خودشـــان این ماده ی ســـیاه بدبـــوی... َایییییـــی. با این 
که نفت  تفصیـــل حـــاال چرا آخر عمـــری به این نتیجه رســـیده بـــود 
کا  حیـــوان... ببخشـــید ماده نجیبی اســـت هم از آن حرفهاســـت. 

که نـــه... شـــاهکاری بود بـــرای خودش. محمدرضـــا... شـــاه 

شمس پهلوی �
که وقتی بچـــه ای از آن هـــا بدنیا می آمد  پهلوی  هـــا عادت داشـــتند 
که چـــه چیزی نـــدارد، اتفاقـــا روی همـــان مانور  ســـریع می دیدنـــد 
کـــه شـــمس تـــا آخـــر عمـــرش فکـــر می کرد  می دادنـــد. اینطـــور شـــد 
خیلی خوشـــتیپ و خوشـــگل اســـت و تمام برنامه هـــای زندگی اش 

را هـــم بر همیـــن اســـاس می چید!
که پهلوی ها همـــه ش به فکر خوشـــگذرانی و تفریح و  اینطـــور نبود 
که تصمیم  زراندوزی باشـــند. از جمله خود همین شـــمس. زمانی 
که  کمی روی اخـــاق و ایمانش نیـــز مانور دهـــد -از آنجایی  گرفـــت 
کـــره ی زمیـــن, راه میانبر برای رســـیدن به  بـــه عـــدد آدم هـــای روی 
کوتاه این وســـط  گشـــت و یـــک راه  خـــدا وجـــود دارد- شـــمس هم 
کـــرد و بجـــای اینکه هـــر روز صبـــح از خـــواب نازش  مســـط ها پیـــدا 
کاخ مرواریـــد را بشـــکند و دســـتنماز بگیرد) چه  بزنـــد و یـــخ حـــوض 
کاری بـــود حـــاال( همه را با هم جمع می کرد و می گذاشـــت یکشـــنبه 
کلیســـا ادا می کـــرد.) خـــدا خیـــرش بدهـــد، خیـــال  بـــه یکشـــنبه در 

وراث هـــم از بابـــت ادای نمازهـــای قرضی راحت شـــد(.
کـــه قضیه ی جای وطن و تبعید ســـال57 بدجوری  گفتـــه نماند  نا

گذاشـــت،  روی پهلوی هـــا بخصـــوص اعضای مونـــث خاندان تأثیر 
علی الخصـــوص شـــمس. بطوریکـــه می گوینـــد طفلکـــی ســـال های 
گوشـــه  کمـــال درماندگـــی و تنهایی, در  پایانـــی عمـــر را در غربـــت در 
کنج عزلت  یکـــی از خـــوش آب و هواتریـــن ایالت آمریـــکا )کالیفرنیـــا( 
کرور ثروت  کـــرور  گذشـــته  گزیده بود و در حســـرت و فراغ ســـال های 
که المصب تمام شـــدنی  ج می کـــرد  بـــادآورده و افســـانه ایـــش را خر
هـــم نبـــود. در آخـــر هم بـــا توجه بـــه اینکـــه میانگین عمـــر در میان 
نســـوان طایفه ی پهلوی باالی نود ســـال اســـت، شـــمس در ســـن 
کام از دنیا رفت.  گفـــت و نـــا هشـــتاد و چنـــد ســـالگی بدرود حیـــات 
)بســـوزد پـــدرت دنیـــا, می گوینـــد در هنـــگام مـــرگ فقط ســـگ ها و 

میمون هـــای خانگـــی اش باالی ســـرش بودند.(

اشرف پهلوی �
گویند  ح احـــوال ایـــن زن لطفـــی نـــدارد.  تاریـــخ پهلـــوی بدون شـــر
انگشـــتان دســـت چپـــش  زیـــر  لختـــه خونـــی در  تولـــد  در هنـــگام 
کـــه چند دقیقه زودتـــر دنیا آمده  خودنمایـــی می کـــرده. محمدرضا 
کـــه وقتی اشـــرف  بـــود چنـــد جـــای زخـــم روی ســـر و ســـورتش بود 

بدنیـــا آمـــد فهمیدنـــد آن زخم هـــا برای چیســـت!
گوینـــد اشـــرف در خردســـالی پاچـــه ی شـــلوار عروســـکهایش را جـــر 
مـــی داده و آن هـــا را در باغچـــه ی خانه دفـــن می کرده. پنـــج دقیقه 
دیـــر بـــه دنیـــا آمـــدن از بـــرادر همـــزادش، او را دچـــار ناراحتی هـــا و 
کـــه بعدها یـــک ملتی، دســـته جمعی  بحران هـــای روحـــی می کنـــد 
هـــم نمی تواننـــد از پـــس تاوانش برآینـــد. البته از حق هـــم نگذریم، 
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را  تـــاوان  ایـــن  از  مقـــدار  یـــک 
کودتـــای 20 مـــرداد، ملـــت پـــس  در 

دادند.
ســـال های  اشـــرف  صـــورت  هـــر  در 
گـــرم  آغـــوش  در  را  زندگـــی  ابتدایـــی 
گذراند. رضاشـــاه چون خودش  خانـــواده 
ســـرمایی بود، درجه ی شـــوفاژ را همیشـــه 
زیـــاد می کرد. در بیـــن بچه ها، اشـــرف بر اثر 
ُگرگرفتگی  کانون خانواده دچـــار  گرمـــای زیاد 
گرمازدگـــی میشـــود. هیـــچ انتظـــار نداشـــته  و 
کـــه االن دو صفحـــه پاورقـــی در مـــورد  باشـــید 
ح دهـــم.  گرمازدگـــی اشـــرف برایتـــان شـــر
نیســـتیم.  خانواده هـــاش  آن  از  مـــا 
بـــاری، بیچـــاره خانـــواده همیـــن جور 
کی  که چـــه خا باتکلیـــف مانـــده بـــود 
ک پـــای جواهر  کنـــد. البته خـــا بـــر ســـر 
آســـای همایونی بـــود ولی ازش اســـتفاده 
نمی کردنـــد. یک همچیـــن آدمهایی بودند. 
تـــا اینکـــه اشـــرف بـــه توصیـــه ی پزشـــکان بـــه 
ِســـَمت  بـــه  و  آورد  روی  سیاســـی  فعالیت هـــای 
ملـــل  ســـازمان  بشـــر  حقـــوق  نماینـــده ی 
جـــوری  یـــک  آدم  باخـــره  شـــد.  برگزیـــده 
دیگـــر.  برســـد  دیگـــران  بـــه  بایـــد  خیـــرش 
و  خواننـــده  ورزشـــکار،  نـــگار،  روزنامـــه  هنرپیشـــه، 

نماینـــده ســـازمان ملـــل همـــه در چشـــم اشـــرف یکـــی بودنـــد.
فعالیت هـــای اشـــرف در ســـازمان ملـــل را می تـــوان بـــه دو بخـــش 
که  کـــرد. رایزنـــی در مـــورد مســـائل جـــاری و هر وقـــت هم  تقســـیم 
حوصلـــه اش ســـر رفـــت، غیـــر جـــاری. البتـــه اشـــرف در بخـــش غیر 
جـــاری اش پتانســـیل بیشـــتری از خـــود نشـــان داد. پرویـــز راجـــی 
آخریـــن ســـفیر ایـــران در آمریـــکا دربـــاره فعالیت هـــای غیـــر جـــاری 
گفتیم مـــا از ان  که قبـــا هم  کـــه همان طور  اشـــرف خاطراتـــی دارد 

نیســـتیم! خانواده هـــاش 

تاج الملوک آیرملو یا ملکه ی مادر �
کبیر، ملکـــه ی مادر؛ همـــه ی این  ملکـــه پهلوی، همســـر رضاشـــاه 
عناویـــن چـــه فایـــده ای دارد وقتـــی همـــراه با یـــک مشـــت معتاد و 
کننـــد و بندازنت  ولگـــرد و بـــی خانمـــان پاریس، شـــوکات پیچـــت 
گور دســـته جمعی؟! البته پاریســـی ها قدیم رســـم داشـــتند  در یک 
ک می کردند. خوب شـــاید  بـــا لبـــاس می گذاشـــتند تو جعبـــه و خـــا
کـــه آدم مـــار بشـــود ولـــی مـــادر  رسمشـــان عـــوض شـــده. براســـتی 
کـــه بگوییـــم آدم مار بشـــود ولـــی مادر  نشـــود. امـــا بهتر این اســـت 

فـــوالدزره دیو نشـــود.
که دلش نمی خواســـت  ملکـــه ی مـــادر از آن دســـت آدمهایی بـــود 
ســـر به تـــن هیچیـــک از عروســـهایش باشـــد. البتـــه از نظـــر زیبایی 
شـــناختی یک همچین نظری داشـــت. علی الخصـــوص این آخریه 
کاخ بدجوری دور برداشـــته بـــود. آخر  که بعـــد از ورودش بـــه  ح  فـــر
ح آخـــر هفته هـــا ماشـــین شـــوهرش را بـــر می داشـــته  می گوینـــد فـــر
کاخ دور دور می کـــرده. البتـــه تـــاج الملـــوک  و می رفتـــه در خیابـــان 
کند، و  که نـــگاه  هـــم همین جور دســـت روی دســـت نمی گذاشـــته 
که  بصورت خیلی زیرپوســـتی پســـر تاجدارش را نصیحـــت می کرده 

گل پشـــت و رو ندارد، امـــا تا دلـــت بخواهد تنوع  که  پســـرم درســـته 
دارد.

کرده  که تاج الملـــوک این آخری هـــا مصاحبه ای  شـــایان ذکر اســـت 
کتـــاب قطـــوری نیز بیـــرون داده و در آن از خجالـــت همه درآمده.  و 
کـــه اندازه  از رضاخـــان و هووهـــا و عروســـهایش بگیر تـــا مردم ایران 
کـــرده.  کامـــل ویـــل دورانـــت فحـــش و ناســـزا نثارشـــان  یـــک دوره 
کرده اســـت و  ح هم بعـــد از یک مدتی یـــک مصاحبه  می گوینـــد فـــر
گفتـــن عبارت آینه آینـــه، نالـــه و نفرین ها را به خود تـــاج الملوک  بـــا 
کار  کـــه آینه ها  بازگردانـــده. المصب می گویند به ســـه ماه نکشـــیده 

کرده اند! را  خودشـــان 
که این نـــوع مرگ تـــاج الملوک  بـــاری در هـــر صورت درســـت اســـت 
یـــک پایان تلخ اســـت اما یک پایان تلخ همیشـــه بهتـــر از یک تلخی 

بدون پایـــان خود تاج الملوک اســـت.

ح پهلوی � فر
گفت: مادرم اسب است. کیست؟  گفتند پدرت  به قاطر 

که برای نوشـــتن  که نپرســـیدیم، خداییش هم انصاف نیســـت  مـــا 
یک تیکه متن، شـــجره نامچـــه یک خانواده را تا فیها خالدونشـــان 
یـــک  و  گرفتیـــم  را  پـــی اش  می بینیـــد  یکوقـــت  بیـــرون.  بکشـــیم 
کســـی  اصغـــر قاتلـــی چیـــزی از ال بـــه الیـــش زد بیـــرون، آنوقـــت چه 
می خواهـــد جـــواب یک ملـــت و یک تمـــدن دو هزار و پانصد ســـاله 
شاهنشـــاهی را با یک همچین شـــهبانو و یک همچین پیشـــینه ی 

بدهد. خانوادگـــی 
گفت او ولیعهد  کـــه باید  ح همین بس  از امتیـــازات ویژه و خاص فر
گروگان داشـــت و ســـربند همین ماجرا زبانـــش از اینجا تا  را در بغـــل 

میدان شـــوش می رفـــت. می گویید نه، از تاج الملوک بپرســـید.
ح با محمدرضـــا، با چراغ  گفته ی تاج الملـــوک بعـــد از ازدواج فر بـــه 
ســـبز ایـــن خانـــم هـــر چـــه دیبـــا در سراســـر مملکـــت بوده، راســـت 

گرفتـــه بودنـــد و آمـــده بودند بـــه دربار. دماغشـــان را 
کـــه محمدرضا در  گفت  ح بایـــد  در مـــورد رابطـــه ی محمدرضـــا و فر
ح هم بگی  کردن را پیشـــه می کـــرد و فر اینگونـــه موارد بشـــدت تقیه 
نگـــی از ایـــن اخـــاق خـــوب شـــوهرش ســـوء اســـتفاده می کـــرد. به 
قولـــی انقاب ســـفید و ازدواج ســـفید از ارکان مهـــم حکومت داری 
ح از محمدرضا چهار فرزند داشـــت  پهلـــوی به حســـاب می آمد. فـــر

ولـــی از دیگران چیزی نداشـــت.

علیرضا پهلوی �
که وجودشـــان بهتر از عدمشـــان است. مثل  خیلی چیزها هســـتند 
کشـــیر، ترنجبیـــن. وجود علیرضا پهلـــوی نیز در  کلپوره، شـــاتره، خا

خاندان ســـلطنت یک همچین وضعی را داشـــت.
وقتـــی بـــه دنیـــا آمد پرســـیدند حـــال مـــادرش چطور اســـت؟ وقتی 
گفتنـــد: بیچاره زن  کردند  کاردی اش  که ُمرد بـــه روایتی زدنـــد  هـــم 
و بچـــه اش. می گویند شـــایعه ولیعهـــدی علیرضا پهلـــوی با جریان 
نازایـــی زن بـــرادرش همزمان بـــوده. در مورد علیرضا یـــک نکته ای 
هـــم وجـــود دارد و آن اینکـــه ایـــن پســـر ســـوگلی رضاشـــاه بدجوری 
ادعـــای بچـــه پولداریش می شـــده بطوریکـــه می گوینـــد بعداظهرها 
فولوکـــس قورباغـــه ای رضـــا خـــان را بر می داشـــته و می رفتـــه دم در 
مـــدارس دخترانـــه و ویـــراژ مـــی داده و قمپز در می کـــرده. ولی خوب 
که جز  کـــه پـــول نیســـت، و بدبختـــی علیرضـــا این بـــود  همـــه چیـــز 
کبیر بـــودن بهش  همیـــن پـــول، هیچ چیـــز دیگـــر از پســـر رضاشـــاه 

نرســـید... بدبخـــت صغیر!
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م.ر.سیخونکچی
کند... منشی اتهامات  قاضی: دادگاه رســـمی اســـت... متهم قیام 

بخواند. را  متهم 
منشـــی: علی رمضان خوانی، فرزند قربان. ســـن 53 ســـال. شـــاغل 
بـــا  مـــرداد  کـــه در شـــامگاه 23  اســـت  آجرپـــزی، متهـــم  کـــوره  در 
گفته  رفتـــاری خصمانه به ژیلو –ســـگ ســـرهنگ جـــان مســـتارنو- 
اســـت چخـــه! دایـــره حقوقی ســـفارت ایـــاالت متحـــده در ایـــران با 
کـــه نظـــرات پزشـــکی قانونی و  ارئـــه دادخواســـتی 342 صفحـــه ای 
گفتـــن متهم  دامپزشـــکی نیـــز بـــه آن پیوســـت شـــده اســـت، چخه 
را موجـــب ایجـــاد رفتارهـــای هیســـتریک در ژیلـــو دانســـته اســـت. 
همچنیـــن متهـــم بـــا تـــکان دادن شـــدید پـــای خـــود موجـــب لـــق 
شـــدن دو دنـــدان از دندان های ژیلو شـــده اســـت. ایـــن دو دندان 
در عکـــس رادیولـــوژی مشـــخص شـــده و در پرونده موجود اســـت. 
کی خواهان اشـــد مجـــازات برای متهم شـــده  بـــه همین دلیل شـــا

. ست ا
قاضی: متهم! آیا این اتهام را قبول دارید؟

متهم: چی؟
قاضی: اتهامتان را قبول دارید؟

کدوم رو؟ متهم: 
گفتید چخه؟ قاضی: اینکه به ژیلو 

گفتم... متهم: آره... 
قاضی: چه دفاعی از خود دارید؟

متهم: دفاع از چی؟
قاضی: دیوانه ای مردک؟

کی: اعتـــراض دارم! متهـــم بـــا انجـــام چنیـــن رفتارهایی  وکیـــل شـــا
کند! قصـــد دارد تـــا خـــود را روانـــی جلـــوه دهد تـــا از مجـــازات فـــرار 

متهم: روانی باباته مردتیکه اجنبی...
گـــر  قاضـــی: اعتـــراض وارده! متهـــم مراقـــب رفتـــار خـــود باشـــه... ا

گفتـــن بـــه اون ســـگ داری بگـــو... دفاعـــی دربـــاره چخـــه 
گفتیـــم چخه!  متهـــم: واال مـــا نســـل اندر نســـل به ســـگ جماعت 

کســـی هم نیومـــد بگه چـــرا می گـــی چخه...
کرده. گذشته... االن قضیه فرق  گذشته ها  قاضی: 

متهم: چه فرقی؟ سگ ها آدم شدن؟
کاپیتاســـیون تصویـــب شـــده... اصا بگـــو ببینم  قاضـــی: نخیـــر... 

گفتـــی چخه؟ چـــرا بهش 
کار می کردم؟ میذاشـــتم  گاز می گیـــره... چی  متهـــم: خب ســـگه... 

گوشـــتم رو بخوره؟! گاز بگیره 

گاز بگیره؟ که میخواست  کجا مطمئنی  گرفته بـــود... پام قاضی: از  گاز  گاز بگیـــره چیـــه بابـــا...  متهـــم: می خواســـت 
بود! دهنـــش  گر صبر می کـــردی ول می کرد! االن خوب شـــد توی  قاضـــی: خب شـــاید ا

گرفته و دندوناش هم لق شـــده؟! کردیم هـــا... ســـگ اون آقـــا پای مـــن رو جر که افســـردگی  گیـــری  کمـــه می کنیـــد؟ چـــرا یقـــه ســـگه رو متهـــم: عجـــب  داده شـــما مـــن رو داریـــد محا
کی در نمی گیریـــد؟ کی: اعتـــراض دارم. اقامـــه دعوی علیه ســـگ شـــا وکیـــل شـــا

صاحیـــت نظـــام قضایـــی ایـــران و این دادگاه نیســـت!
که اجازه نـــده متهم قاضی: اعتراض متاسفانه وارده! کی: مـــن از قاضـــی دادگاه می خـــوام  وکیل شـــا

کنه... مســـیر دادگاه رو بـــا فرافکنی منحـــرف 
کنید! گرفته بوده، قاضی: بله... متهم! شما فقط از خودتون دفاع  گاز  کار بایـــد می کردم؟متهـــم: آخه چـــه دفاعی بکنـــم... یه ســـگ پـــام رو  کشـــیدم بیـــرون... چی  کـــه در آن مـــکان حاضر بـــوده اطاع گفتـــم چخـــه و پام رو  قاضـــی: چرا به صاحب ســـگ 

گرفته؟ گاز  که ســـگش پـــای شـــما رو  متهـــم: اطـــاع نـــدادم؟ جیـــغ زدم... داد زدم... هی مســـتر مســـتر ندادید 
می کـــردم...

کنش ایشان چه بود؟ گر دســـتم بهش قاضی: وا متهـــم: هیچی... چرخیـــده بـــود و می خندید... ا
کمـــال وقاحت مـــوکل من برسه! کی: اعتـــراض دارم! متهم در  کاری بر اســـاس مصوبـــات مجلس وکیـــل شـــا رو داره تهدیـــد می کنـــه. چنیـــن 

خود شـــما جرم بزرگی محســـوب میشـــه!
که ســـریعتر بـــه جنایت این قاضی: اعتراض وارده... کی: مـــن از دادگاه می خـــوام  کنـــه و نذاره وکیـــل شـــا اون بـــا انحـــراف مســـیر دادگاه بـــه روابط فـــی مابین دولتیـــن ایران مـــرد ایرانـــی در قبـــال این ســـگ آمریکایـــی رســـیدگی 

گـــر آخریـــن دفاعـــی داره انجـــام و آمریـــکا آســـیب بزنه. قاضـــی: بلـــه... حتمـــا... متهـــم ا
بـــده...

کافی، اظهارات شـــاهدان عینـــی، نظرات متهم: نمی دونم چی بگم واال... گر دادگاه متهم علی رمضان خوانی را مجرم دانســـته و او را به 5 ســـال کارشناسی پزشـــکی قانونی و دامپزشـــکی و اعتراقات صریح متهم، قاضـــی: با توجه بـــه ادله  که ا کند، باقی زنـــدان و 10 ســـال تبعیـــد محکوم می کند. شـــایان ذکر اســـت  مانـــده دوران تبعیـــد به زنـــدان تبدیل خواهد شـــد. حکم قطعی و در دوران تبعیـــد یک ســـگ آمریکایـــی از متهم شـــکایت 
کنون الزم االجراســـت! از هم ا

کی جرئت کرده به این سگ بگه چخه!
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محمد حسین علیان

گرامی. با شـــما هســـتیم با آب و  با ســـام خدمـــت بینندگان عزیز و 
هوای ایـــران در دوران پهلوی. 

بـــزرگ  تـــوده  یـــک  کـــه در نقشـــه مشـــاهده نمی کنیـــد  همونطـــور 
بـــه هـــوای نفـــت شـــمال از ناحیـــه شـــوروی داخـــل منطقـــه جوی 
آذربایجـــان شـــده و جـــوی تـــوده ای در آنجـــا راه انداختـــه. حضـــور 
کـــرده تـــا ماهی هـــای دریـــا رو  ایـــن تـــوده دریـــای خـــزر رو متاطـــم 
کنـــه. همیـــن تـــوده را در ادامه خط  هـــم بـــه طرف خـــودش صیـــد 
کـــه اونجـــا هـــوای  کردســـتان مشـــاهده می کنیـــم  کشـــور در  غربـــی 
که جـــوی قدرتمندتر راه انداختـــه. برای این  نفـــت موصل را دارند 
تـــوده ی پرفشـــار، یک تودهنـــی پرفشـــارتر از ناحیه مراجـــع و مردم 

می کنیـــم. پیش بینـــی 
ماننـــد همیـــن جریـــان آب و هوایـــی در دریـــای جنـــوب هـــم دیده 
می شـــود. ابرهای ســـیاه مختلفـــان از ســـمت انگلیـــس و آمریکا به 
کـــردن دریا موجب جزر  کشـــورهای عربی رســـیده و از آنجا با مختل 
کمتـــر می کنه  و مـــد بـــر نفـــت دریا شـــده و نفـــت دریـــا رو روز بـــه روز 
البتـــه ایـــن ابرهـــا با جریـــان بادهـــای ملی شـــدن صنعـــت نفت به 

محل اصلی خودشـــان یعنی انگلســـتان بازگشتند 
کـــه رفتـــن این ابرهـــا خودشـــان باعث  هـــر چند 
بروز برخی مشـــکات شـــدند. برای این قسمت 

کشـــور چیـــزی پیش بینی نکنیـــم بهتره. از 
از نـــوار ســـبز شـــمالی و جنگل هـــای شـــمالی مـــا 
شـــاهد ورود یـــک ســـامانه پرفشـــار دامـــداران و 
کارگری هســـتیم  کار و  عشـــایر بـــه شـــهرها بـــرای 
مراتـــع،  و  جنگل هـــا  شـــدن  ملـــی  از  بعـــد  کـــه 
گلـــه داری خیلی هـــا دچـــار بـــروز مشـــکل شـــد و 
زندگـــی شـــون رو از دســـت دادند. ما بـــرای این 
ک تصاحـــب همیـــن جنگل های  کـــوال مناطـــق 
ملـــی توســـط دربـــار همـــراه بـــا مـــه غلیـــظ برای 

دیـــده نشـــد حقیقـــت پیش بینـــی می کنیـــم. 
ســـامانه  ورود  بیشـــتر،  و  پرفشـــار  ایـــن  از  و 
که  کشـــاورزان و روســـتاییان رو شـــاهد هســـتیم 
بعد از تصویب قانـــون اصاحات ارضی، و دادن 
خیلیهاشـــون  کشـــاورزها  بـــه  ارباب هـــا  زمیـــن 

کشـــاورزی نداشـــتند و همـــه اومـــدن شـــهر  کافـــی بـــرای  ســـرمایه 
کان شـــهرها بارانی از  مگـــر خبـــری بشـــود. برای همیـــن مـــا بـــرای 
مهاجـــران روســـتایی بیـــکار و برای روســـتاها آفتابی شـــدن شـــاه و 
درباریـــان بـــرای تصاحب زمین هـــای مختلف پیش بینـــی می کنیم 

.
در قســـمت جنـــوب غربـــی یعنـــی در منطقـــه بحرین ما شـــاهد ... 
که ایـــن منطقـــه دیگه جزء  بلـــه .. از اتـــاق فرمـــان اشـــاره می کننـــد 
که هواش رو داشـــته باشـــیم. این منطقـــه به خاطر  ایـــران نیســـت 
ســـامانه ی زیادی پرفشـــار انگلیس و حکومت آل خلیفـــه... بله. از 
کـــه وقتی االن جزء ایران نیســـت غلط  اتـــاق فرمان اشـــاره می کنند 
کوچولـــو بگم. حـــد اقل  می کنـــی می گـــی. اتـــاق فرمـــان بـــذار یـــک 
کنم. نـــه؟ بلـــه... اتاق فرمـــان دارند حال اقـــوام ما رو  پیـــش بینی 

 . سند می پر
کشـــور و آســـمانی صاف همـــراه با  کشـــور،  کل  کلـــی بـــرای  بـــه طـــور 
که  خورشـــیدی درخشـــان و بارانی از حقیقت پیش بینـــی می کنیم 
کشـــور می شـــود البته  کل آب و هـــوای  موجـــب انقابـــی عظیـــم در 
کـــردن طوفان ســـهمگین و ســـپری شـــدن ابرهای  بعـــد از فروکش 
ســـیاه و تمام شـــدن باران خون همراه با 

رگبار شدید.

اخبار هواشناسی
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کاخ ســـفید، رو بروی ساختمان  کنـــار می زنـــد و از داخـــل آن پنجره نیـــم نگاهی به شـــاه می اندازد عاشـــقانه به پنجـــره باالیی ســـاختمان نـــگاه می کنـــد و می نـــوازد. ریگان کاخ نشســـته و بـــه درختـــی تکیه داده اســـت. گیتـــاری در دســـت گرفته و )نیمه های شـــب اســـت. شـــاه در حیات  گیتـــار می زند پـــرده را  گاه همـــه صداها قطع می شـــود. و صدایی نخراشـــیده و کـــه برای عـــذر خواهی دارد برایش می نوازد. شـــاه عاشـــقانه  کـــه نا و می زنـــد. 
کلفـــت می گوید: (

Mohmmad reza Pahlavi
Arrangement By hoveyda

 ashraf And dj
گیتـــار بـــه صـــورت اســـتریو شـــروع  )صـــدای 

می شود. شـــاه دوباره نگاهی ملتمسانه به 
پنجـــره می انـــدازد و می گویـــد:(

ببخش منو کدخـــدا ، مردم جوونی کردن 
که صدای شـــاه  )ریگان تو اتاقش نشســـته 

گوشه  را می شـــنود. می رود به سمت پنجره 
پـــرده را پس می زند و نـــگاه می کند.(

کـــردن )پرده  شـــعار مرگت دادن، نامهربونی 
کنار می زند. دســـتش را به چهارچوب  کامـــل  را 

می گذراد و نـــگاه می کند.(
که صهیونســـتم  چه سرنوشـــت خوبـــی، وقتی 
)پنجـــره را باز می کند. آرنجهایش را می گذارد روی 

لبـــه پنجـــره و چانـــه اش را روی کف دســـتانش 
می گـــذارد و بایـــک لبخنـــد خیـــره می شـــود به 

شاه(
کـــردن دن دن دن  بـــرای قتل مـــردم، پادرمیونی 

ددددددددد دن 
)ریتـــم تند می شـــود. بـــاس محکمـــی اضافه 

می شـــود. ریگان هماهنگ با ریتم ســـرش 
را تـــکان می دهد. شـــاه محکمتر و بلندتر 

می دهد.( ادامـــه 
کدخـــدای طلبکار  کدخـــدا،  رئیس من 

)ریـــگان کف دســـتش را بـــوس می کند. فوت 
می کنـــد به ســـمت شـــاه. بـــوس پـــرواز 

می کنـــد. دو ســـه دور می چرخد 
و تاالپـــی می خورد به لپ شـــاه(

وقتـــی دارم می بـــازم، قهـــر نکن 
بـــا دربار)ریگان تـــوی چارچوب 
آمـــاده  می گیـــرد.  قـــرار  پنجـــره 
کـــه بپـــرد تو  شـــیرجه می شـــود 

شـــاه( بغل 

قهر نکن عشـــق من، قهر تو آتیشـــمه )تازه یادش می افتـــد که قهر بوده. 
رو برمیگردانـــد و بـــا چندین پلک زدن پشـــت ســـرهم مژه هـــای بلندش را 

نشـــان می دهد(
همـــه بهم گیر می دن، وقتی دلت پیشـــمه )با این حرف شـــاه بغض راه 

گلـــوی ریگان را می بندد. پنجـــره را می بندد(
گلـــی را در مـــی آورد و به طرف  بـــرای داشـــتن تو، بـــاج زیـــادی دادم )شـــاه 

پنجـــره دراز می کند(
منـــو نرون از درت، بـــه من نگو زیادم )ریگان پرده می کشـــد و بر می گردد. 
کـــه گل را گرفته پرتاب می کنـــد به طرف پنجره و شـــروع  شـــاه همان طـــور 
بـــه نواختن می کند. می رود در خاطرات قدیمـــش. زمانی که همه جوری 

گرفته تـــا زن خودش( باجـــی به آمریکا می داد از پـــول و نفت و جان ملت 
ببخش رئیس قلدر، مردم کشـــور بدن )شـــاه از شـــرمندگی لب پایینش 
کافی نیســـت ما بین َشســـت  گاز می گیـــرد. می بیند  را 
گاز می گیرد ؛ پشت  و انگشـــت اشاره دســـتش را 

و رو(
گه جنگیدن، یه مشـــت  با تو ا
تمـــام  )شـــاه  زدن  محکـــم 
گاز می گیرد  نقاط بدنش را 
کاری  تا بفهماند مـــردم چه 

کـــرده بودند.( بدی 
چه سرنوشـــت شـــومی، وقتی 
دیگـــه کشـــورت )به امید بخشـــش 
ســـرش را بلنـــد می کنـــد و از الی پـــرده 

اشـــک نگاهـــی بـــه پنجـــره می کند.(
میخـــوان دیگـــه بـــه مـــردم، حقشـــونو پس 

دددد  دن  دن  دن  دن  بـــدن 
)شاه می رود روی صدای شش دانگ(

ک )پـــرده دوباره  قاتـــل خـــوب قصـــه، ورژن آپ ضحا
کنـــار میرود. شـــاه خوشـــحال بـــه ریگان نـــگاه می کند 
که حالت چهره اش عوض شـــده اســـت.( ولی میبیند 
ک )ریگان با  وقتـــی کمک نـــدارم، قهر نکـــن با ســـاوا
نشـــان دادن عکس ملک فهد، رقیب عشقی شاه، به 

دماغ دراز و ســـوخته شاه می خندد( 
کـــره خـــر، چـــرا داری می خندی )شـــاه غیرتی  قهر نکـــن 

می شـــود و شـــروع می کند بـــه فحـــش دادن.(
گـــور خـــودت رو کندی  کـــردی واس من بده؟،  فـــک 
)شـــاه هم بـــرای کم نیـــاورد زور می زند تـــا به یک جای 

بخندد( ریگان 
برای داشتن تو، چیز زیادی خوردم

گـــر کـــه صفحـــه جـــا داشـــت، آِبروتـــو میبـــردم )شـــاه در اوج  ا
که به زور  عصبانیتش یـــک نیم نگاهی می کند به این صفحـــه 
مطلـــب در آن جـــا کردیم می کنـــد. و وقتی بـــی وفایی محبوب 
را میبینـــد گیتارش را برمیـــدارد و می رود که در افق محو شـــود.( 

کنسرت ماه
کدخدای قصه
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حسام آبنوس

کاشـــانی در روزهـــای ســـرد دی مـــاه 1337 در  عبـــاس خوش عمـــل 
کاس اول ابتدایی تا پایان ســـوم راهنمایی  کاشـــان متولد شـــد. از 
را در مدرســـه خیام به مدیریت حجت االســـام والمســـلمین شیخ 
کاشـــانی چهره بـــارز فرهنگـــی، شـــاعر و واعظ  علـــی محمد مـــدرس 
کاشان  که از خوشـــنام ترین مدارس در  گذرانده اســـت. مدرســـه ای 
کاشـــانی در آن  بود و چهره  هایی چون ســـهراب ســـپهری و مشـــفق 

درس خوانـــده بودند.
پس از پایـــان تحصیات ابتدایـــی و راهنمایی چون مدرســـه خیام 
مقطع دبیرســـتان نداشـــت بـــرای ادامـــه ی تحصیل به دبیرســـتان 
مدیـــون  را  قـــرآن  قرائـــت  رفـــت.  ســـابق(  خمینی)پهلـــوی  امـــام 
که پدرش آن را اداره می کـــرد و پرورش  جلســـات ســـیار قرآنی اســـت 
طبـــع شـــعرش را مدیـــون این جلســـه می داند. تســـلط بـــر ادبیات 
عـــرب را ناشـــی از حضـــور در این جلســـات و همچنیـــن تحصیل در 
حـــوزه علمیـــه می دانـــد و می گویـــد: »پس از اخـــذ دیپلـــم به مدت 
کاشـــان تحصیـــل  یثربـــی  آیـــت اهلل  یـــک ســـال در حـــوزه علمیـــه 

کـــردم و ضمنـــا نصـــاب الصبیـــان را برای طـــاب مبتدی  مقدمـــات 
تدریـــس می کـــردم.«

او در ســـال  57 در شـــعری شـــاه پهلـــوی را هجـــو می کنـــد و تحـــت 
ک قرار می گیـــرد و مجبور می شـــود در ماه های پایانی  تعقیب ســـاوا
کاشـــان متواری باشـــد. بعد از  رژیـــم پهلوی در روســـتاهای اطراف 
پیروزی انقاب اســـامی در ســـال 1360 وارد روزنامه اطاعات شـــد 
و تـــا ســـال 76 در مقـــام خبرنـــگار، ویراســـتار، مشـــاور ادبـــی و دبیـــر 

کرد. فعالیت  ســـرویس 
او از اعضـــای هیـــات تحریریـــه مجلـــه »گل آقـــا« بـــوده و بـــه خاطـــر 
ســـرودن اشـــعار فکاهـــی و طنـــز حق التحریـــر می گرفته اســـت. او در 
کیومـــرث صابـــری فومنـــی در تشـــویق او بـــه ســـرودن  مـــورد نقـــش 
کیومـــرث صابـــری عزیـــز در تحریص  شـــعر طنـــز می گویـــد: »مرحـــوم 
کم  کـــم نگذاشـــت و حتـــی وقتی  مـــن به ســـرودن شـــعر طنز هیـــچ 
کار می شـــدم و مثـــا چند هفته شـــعر طنـــز نمی دادم بـــا من تماس 
می گرفـــت و پـــس از تحریص هـــا و تشـــویق های بســـیار می گفـــت هر 

شـــرطی هـــم داشـــته باشـــی می پذیریم.«
تخلـــص شـــعری  او در شـــعر طنـــز »شاطرحســـین« اســـت. دو فرزند 
دارد و بـــا چهره هـــای پیـــر و جـــوان شـــعر در زمـــان خـــودش ارتباط 
دوســـتانه داشـــته اســـت. او به دوســـتی و ارتباطش با علیرضا قزوه 
نیـــز اشـــاره می کنـــد و می گویـــد: »نزدیـــک بـــه ده ســـال در تحریریه 
روزنامـــه اطاعـــات دوســـت و همـــکار نزدیـــک علیرضا قـــزوه بودم و 
کنار هم قرار داشـــت. قـــزوه عزیزهمیشـــه زالل  میـــز و صندلی مـــان 
و مهربـــان بـــود و بـــا من هم بســـیار مـــزاح می کرد، بخصـــوص بعد از 
کیهان در صفحـــه دوم خود خبر درگذشـــتم  کـــه روزنامـــه  آن روزی 

کرد!« را چـــاپ 
کنترل شـــده نیـــز اینطور یـــاد می کنـــد: »قریب 15  کـــه  او از بیمـــاری 
کنترل شـــده و دیســـک  که به دلیل بیماری »ام.اس«  ســـال اســـت 
کمر و ســـیاتیک خانه نشـــین شـــده ام و جهت امرار معاش در خانه 
ویراســـتاری می کنـــم. اخیرا هـــم به بیماری چشـــم مبتاشـــده ام و 

چشـــم هایم آب مرواریـــد آورده اند.«
گردپروری عباس خوش عمل اشـــاره  علیرضـــا قـــزوه نیز به نقش شـــا
گـــر مـــا در شـــعر انقـــاب حـــدود 2000 شـــاعر  می کنـــد و می گویـــد: »ا
که بیـــش از 200 نفر  داشـــته باشـــیم شـــاید به جـــرأت بتوانم بگویـــم 
گردی خوش عمل  که در برهه ای شـــا کســـانی هســـتند  از آن ها جزء 
کـــه ســـال ها چـــاپ می شـــد بـــه  کرده انـــد و از راه مجلـــه جوانـــان  را 

کشـــور معرفی شـــده اند.« ادبیـــات 
مصطفـــی محدثـــی خراســـانی با اشـــاره به ایـــن روحیه یادآور شـــد: 
»عبـــاس خـــوش عمـــل، علی رغـــم پـــرکاری و توجه به نســـل جوان 
و تشـــویق و آمـــوزش آن هـــا و معرفـــی ایـــن شـــاعران در مجـــات و 
که ســـیر و ســـلوک  انجمن هـــا و محافـــل، امـــا ایـــن موجـــب نشـــده 

پرداز انقالب نگاهی به زندگی و کارنامه عباس خوشعمل، شاعر طنز

نانهایی که »شاطر حسین« برای شاعران جوان در تنور گذاشت
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گزیده اشعار عباس خوش عمل )شاطر( 

برگردید �
کارگـــران ایرانی به  که تب مهاجـــرت  )ایـــن طنز زمانی ســـروده شـــد 

بود!( گرفتـــه  باال  ژاپن 

گردید کتک خورده و مضطر  که  پیش از آنی 
ای شما رفته به ژاپن، همگی برگردید

عشق اینجا و دل اینجا و سعادت اینجاست
گردید؟ چند آنجا پی بدبختی دیگر 

چشم بادامی بیگانه چه حسنی دارد
گردید؟ ِگرد سرش بی حد و بی مر  که چنین 

گر یاور محروم اجانب باشید وای ا
گردید کافر مقسوم مقّدر  گر  آه ا

گفت به انگیزه یک مشت دالر کی  عقل، 
گردید؟ کار ضررآور  سخت مشغول به 

گفتن که با ترک سیادت  وه، چه تلخ است 
گردید آشپز باشی و ماشین شوی و نوکر 

که با نیت افزون خواهی کار زشتی است 
گردید کشور  قهر با قاطبه ملت و 

کی یار و پرستار شما خواهد بود چه 
گردید؟ کشور و پنچر  چو بیفتید در آن 

گاه ترسم آن است ز تأثیر شرایط، نا
گردید منکر حق شده، دور و بر منکر 
گفت گر از ره دلسوزی  سخنی چند ا

گردید »شاطر«، امروز، مبادا مکّدر 

دام جهانگیر �
که به دنیا نه درد دین دارد معاندی 

که واهمه از روز واپسین دارد مگو 
چوا ابلهان به پشیزی فروشد ایمان را

که طا دارد و زمین دارد خوش است زان 
گر افزود کاست به قطر شکم ا ز عقل، 
که بینوای حقیقت، هنر همین دارد

دغا و حّقه و تحقیر همچنان با اوست
کینه و تزویر همچنین دارد ریا و 

خبیث تر بود از دیو نزد اهل خرد
گرفتم انکه حشم دارد و نگین دارد

اسیر دام جهانگیر او شود فردی
که در صراط ُمبین دیده َمبین دارد!

فریب سفره الوان او مخور ای جان
که زهر هاهل به انگبین دارد چرا 

سبیل ظالم از او چرب بود و خواهد بود
که بو و خاصیتی عین وازلین دارد

به سوی قبله غرب است روی او دائم 
ک بر جبین دارد که نقش مهر از آن خا
گرفت  که بازار شک رواج  در این زمانه 

که چو »شاطر« به حق یقین دارد کسی  خوشا 

حلوا ارده! �
که در دنیای فانی پول باد آورده دارد  هر 

کاخ دارد، برده دارد! باغ دارد، بنز دارد، 
کلبه میلیارد تومانی او در شهر تهران

از حریر و اطلس و دیبا و مخمل پرده دارد
می خورد هر صبح همراه عسل، شیر فراوان

غ نیم بند نیز چندین زرده دارد تخم مر
که نتواند ز دیوارش رود دزدی به باال تا 
از چدن دور حیاط خانه خود نرده دارد
»لیس لانسان ااّل ما سعی« می گوید اما

کرده دارد خویش اموال فراوان، سعی ها نا
کند پرونده سازی تا علیه اعتراضیون 

که دانی بس نمک پرورده دارد! در همان جاها 
بره بریان بود هر شب فراز سفره او 

»شاطر« بیچاره نان منهای حلوا ارده دارد!

اشعارشـــان دچـــار وقفـــه ای شـــود و آن مســـیر رو به رشـــد و تعالی و 
که شـــعر خودشـــان می بایســـت داشـــته باشـــد را  تعمیـــق و ژرفایی 

کرده باشـــد.« رهـــا 
خـــوش عمـــل در خاطـــره ای از نصـــراهلل مردانـــی نیـــز اینطـــور یـــاد 
گاه دوســـت  می کنـــد: »در ســـال های دهـــه 60 و اوایـــل دهه 70 هر 
عزیـــز و ارجمندم شـــاعر مظلوم و فرهیخته نصراهلل مردانی از شـــیراز 
که اغلب هـــم برای پیگیری امـــور اداری اش در  بـــه تهـــران می آمد - 
بانـــک ملـــی بـــود - در دفتر مجله جوانان حاضر می شـــد و ســـاعتی 

را بـــا هـــم می گذراندیم.
او عاقـــه ای عجیـــب بـــه آرشـــیو مجـــات قدیمـــی جوانـــان امـــروز و 
عمدتـــا صفحـــات شـــعرش داشـــت و چهـــل دقیقـــه از یک ســـاعت 
حضورش در دفتر مجله به بررســـی مجات آرشـــیو می گذشـــت. آن 
کـــدام یک از دوســـتان به مزاح »نصـــراهلل مردانی«  روزهـــا نمی دانم 
کرده بود! این عبـــارت مدت ها ملکه  را »مـــرداهلل نصرانی« خطـــاب 
که بـــا مردانی عزیز  ذهـــن و ورد زبان من شـــده بـــود ودر دیدارهایی 
داشـــتم بـــه مزاح لفـــظ »مـــرداهلل نصرانی« را خطـــاب به او بـــه زبان 

می آوردم.
کـــه در اوائل شـــاعری اش »ناصر« تخلص  روانشـــاد نصـــراهلل مردانی 
کـــم اهـــل مـــزاح و شـــوخی بـــود. بـــه یـــاد دارم در  می کـــرد، بســـیار 
خطـــاب  نصرانـــی«  »مـــرداهلل  را  او  وقـــت  هـــر  مذکـــور  دیدارهـــای 
که داشـــت  می کـــردم بـــا آن لهجـــه شـــیرین شـــیرازی و لحـــن آرامی 
گفتن: »عبـــاس .... ای ...ای  مظلومانـــه نگاهـــم می کرد و فقط بـــه 
کلمه ای - چه به شـــوخی و  کتفـــا می کـــرد و هیچ  ....عبـــاس... ! « ا

چـــه به جـــد - بـــر آن نمی افـــزود.«
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عمو سام �
که یک عنصر نامطلوب است این عموسام 

همه جا در پی غارتگری و آشوب است
متنفر شده از وی همه ملت ها 

گر محبوب است نزد شیطان رجیم است ا
که این غالب اول در حرف آزمودیم 

چو شود وارد میدان عمل، مغلوب است
گرگ بیابان از شرم  ریخت یک سطل عرق 

که دانست عموسام بدو منسوب است تا 
می برد ثروت هر قومی و می پندارد

که از غیب به او موهوب است این عطایی است 
نطِع جادی این آمده تا مرفق خون

گنگ و الی دانوب است  پهن از نیل الی 
هیچ محتاج به انگیزه بیرونی نیست

از درون عاشق غارتگری و سرکوب است
خ پیماست هر چه دود، از خود این آتش دوز

کرم، از خود این میوه نامرغوب است هرچه 
کی« و »هیروشیما« کازا گر جنایات »نا

که نامکتوب است مستند زوست، بسا هست 
که خورد زین خر دّجال، فریب »شاطر« آنکس 

گر نیز بود، معیوب است! صاحب عقل ا

همجوار! �
همجوار بنده دارد خاطری عاطر هنوز

مال بی حد، راه بی سد، جلوه ظاهر هنوز
کسب عافیت مقدور نیست که  گذرگاهی  در 

هست بر تأمین مایحتاج خود قادر هنوز 
بر دلش نازل نگردد غیر باران نشاط

کرکر هنوز  از لبش زایل نگردد خنده با 
بس که از مال و منال دنیوی دارد نصیب
فرق مستضعف نمی داند ز مستکبر هنوز 

که هست کی  داند  آن که شیرین می سپارد عمر، 
کام مستأجر هنوز  تلخ از آزار موجر، 

گشته از بنگاه دهر قسمت او بنز 600 
بهر ما حتی مهیا نیست یک قاطر هنوز 

کچل یار من از دست غم های جهانی شد 
یار او موهای خود را می گذارد فر هنوز 

کر کرده  گردون  گوش  این یک از درد مفاصل 
کمر سیار باشد قر هنوز  وان یکی را در 

که هیچ کرده ست بر ایران و ایرانی  ظلم ها 
کافر هنوز  فکر آن در سر ندارد دشمن 

کنند که وی را داخل خیل هنرمندان  تا 
کند صادر هنوز از وطن میراث فرهنگی 

ران بوقلمون، هنرمندانه ایشان می خورد 
غاز مردم می چراند، شاعر ماهر هنوز

که قائل بین مردم می شوند از تفاوت ها 
سینه دارد چون تنور بربری »شاطر« هنوز

کوزه � دِر 
تا نباشد به جهان روح حقیقت خواهی

گاهی آدمی را نبود منفعت از آ
کسب علوم  معنویت چو نباشد غرض از 

کوزه بنه مدرک دانشگاهی به در 
علمت ار با عمل ای دوست نگردد توأم 

گفت تو را مرد خیبر و داهی نتوان 
کم گرت نیست درایت حا به عبادت ا

پینه جبهه نیرزد به خدا یک شاهی
نگرایی چو به معروف ز حکم ازلی

که ز منکر ناهی گر  با اثر نیست، شوی 
کارگرند گر چند نفر  زیر دست تو ا

کنی بینی و بین اللهی بنگر تا چه 
به قناعت چو نکوشی به مناعت نرسی

که بود منافی درویش شدن جم جاهی
تا به منطق نگرایی چه دهد فایده ات

که سراسر همه باشد واهی  از خیالی 
که شود تا نباشی ادب آموز چه حاصل 

چاپ آثار تو در نشریه آساهی
راست شو با خود و با اهل و عیالت »شاطر« 

کژ راهی که در چاه نیفتی تو ازین  تا 

گفت؟ � کسی  چه 
گفت: ای آنکه نیندوخته پول و پله ای
گله ای کت  کنی از فقر و فا حق نداری 

گفت؟ همان آدم نسناسی است کسی  چه 
که به جز پول شماری نبدش مشغله ای

گفت گفت؟ همان فرد طمع کاری  کسی  چه 
که طلبکار بود بابت هر مسئله ای

گفت گفت؟ همان زالوی خونخواری  کسی  چه 
که نزاده ست چو او دهر دنی حرمله ای

گفت گفت؟ همان پشت هم اندازی  کسی  چه 
که به یکبار نیفتاده دمش در تله ای

گفت گفت؟ همان شاعر بی دردی  کسی  چه 
که نگوید غزنلی تا نستاند صله ای!

گفت؟ همان مسرف غافل ز خدا کسی  چه 
که خوَرد پیش غذا ده شتر از قافله ای!

که باج گفت  گفت؟ همان مفتخوری  کسی  چه 
کجا دید بگیرد ز شغال دله ای هر 

کل بیت المالی گفت؟ همان آ کسی  چه 
کله ای! که بگردیم و نیابیم چو او آ

گفت: که با »شاطر«  گفت  گفت؟ همان  کسی  چه 
گویی تو؟ عجب آدم با حوصله ای! طنز 
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قوم هود �
کسانی پیوسته سود دارند درعهد ما 

کز هر طرف وزد باد، نقش و نمود دارند
کرده اند اما راه ترقی ما، سد 

تا آسمان هفتم میل صعود دارند
گویی نعوذباهلل قائم به ذات خویشند 
دعوی حکمرانی بر هست و بود دارند

کانون بی اعتنا به قانون سازند حزب و 
هرچند بی وجودند اما وجود دارند

گم کردند قبله را  گاه قیام مردم، 
کنون به حوزه قم قصد قعود دارند ا
از بهر »کار واجب« با جیره و مواجب

بر درگه اجانب سر بر سجود دارند
اسام را زمانی با »صاد« می نوشتند

کنون ورود دارند در »ُمغنی« و »مطّول« ا
بر ما نمی پسندند چیزی ز مال دنیا

بر رغم ادعاشان طبعی حسود دارند
کردند یک جرعه دوغ اما از ما دریغ 

پنهان به ساغر خود »شرب الیهود« دارند
روشن نشد تنوری زینان به نار و نوری

ُکنده دود دارند گنده ها نیز چون  کله  این 
گردن پیاده یک راست می نشینند بر 
گاه ار ز اسب قدرت قصد فرود دارند

»شاطر» ازین جماعت هرگز مکن حکایت
که حال و روزی چون قوم هود دارند زیرا 

شب عید! �
شب عید است و من در خانه مشغول تن آسانی

کردستم به مهمانی زن و فرزند خود اعزام 
کاغذ و آویختم بر در نوشتم جمله ای بر 

گویا و روشن، ضد حیرانی: همه مضمون آن 
کرده ست و تا ده روز دیگر برنمی گردد سفرده 

کرد نتوانی که صاحب خانه را در خانه پیدا 
کردن آجیل و شیرینی است چون مشکل مهیا 

کردم به آسانی ز دست میهمان خود را رها 
گرفتم با سماجت میهمانی وارد منزل

شود با صد شگرد خاص از یک راه پنهانی
کول حتی نیست یک لقمه که از مأ از آنجایی 

که از مشروب حتی نیست لیوانی از آنجایی 
کوزه ای آب خنک وانگه به پیشش می گذارم 

کنم تجویز مانند اطّبا آب درمانی
که در ایام تعطیات سفارش بر تو از من ای 

گوشه ای در خانه این اشعار می خوانی نشسته 
کنون از سرای خود برو تا سیزده بیرون هم ا

که می دانی کوش آن طوری  وگر ماندی به اخفا 
کن تا نگویندت به پند »شاطر« دانا عمل 

که باز آرد پشیمانی؟!« کاری  کند  »چرا عاقل 

پدر درآر! �
کردن یک روز برای قرض 

بشتافت جوانکی َبِر من
لرزان قدم و میانه باریک
گردن الغرشکم و نحیف 
از شدت فقر، زرد رخسار

وز حّدت ضعف، رعشه بر تن
کجایی؟ که ای و از  گفتم: تو 
کن که رسیده ام من از  گفتا 

مضمون سّجل بنده این است:
رستم پسرعمو تهمتن

که هستی گفتمش  خندیدم و 
کدام حرف و فن؟ مشغول 

گفت دیری است کشید و  خمیازه 
کوی و برزن ره می سپرم به 

غ شده ام از رنج تحصیل فار
البته به مدرکی مطنطن

کامل چون داد مشخصات 
از ایل و تبار خویش بر من

که شناختم، به سابق گفتم 
اینگونه نبوده ای، ولیکن

بودی تو یکی جوان پر روز
شش متر به قد، به وزن صد من!
چون حال مگس پرانیت نیست؟

ای پیش از این تو شیرافکن
نازل چه با شده ست بر تو

کاینسان شده ای چو دسته هاون؟
کشید تا بگوید فریاد 

در پاسخ من به وجه احسن
شد نقش زمین و ناله سرداد

وانگاه پریده روحش از تن
هنگام عروج روح می گفت:

ای »شاطر« بینوای الکن
بنویس، مرا پدر درآورد

بیکاری و ازدواج و مسکن
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کـــه می بینیـــد در آن دوران افـــراد را بـــا خواهـــش و التمـــاس وادار بـــه   همان طـــور 
که یک وقـــت از زیر  گاهی یـــارو را می بســـتند  اســـتراحت بـــر روی تخـــت می کردنـــد. 

کـــردن در نرود.  اســـتراحت 

گاهـــی بعضی هـــا در بازداشـــتگاه دچـــار قولنج می شـــدند. 
ایـــن بیمـــاری با بســـتن دســـتبند قپانـــی مرتفع می شـــد و 

زندانـــی از تـــه دل می گفـــت: »آخیـــش«.

زور  بـــه  خـــودش  ســـامتی  حفـــظ  خاطـــر  بـــه  نمی رفـــت  حمـــام  کســـی  گـــر  ا  
می بردنـــدش لب حوض ســـر و صورتـــش را بشـــورد. آن قدر به فکر مـــردم بودند. 
کـــه خرابکارها با نظافـــت موافق نبودند و از خود مقاومت نشـــان  طبیعی اســـت 

می دادنـــد!

که سرپناهی داشته باشد. آن زمان ها به هرکس یک چهاردیواری می دادند 

 مســـئوالن زندان در آن دوران به درس و مشق شـــان هم می رســـیدند تا در 
راه آبادانی مملکت مفید باشـــند.

کشور عکس یادگاری نگه داشته می شد.  از همه نخبگان 

که در زمان شـــاه وجود داشـــت رعایت صف  یکـــی از چیزهای خوبی 

کارهـــا بود. ملـــت حتی برای شـــکنجه هم صف  و نوبـــت بـــرای همه 

می کشـــیدند و نوبت را رعایـــت می کردند.

طب سوزنی یکی از درمان های رایج در زمان اعلیحضرت بود.

توجـــه بـــه هنرهـــای نـــو مثل عکاســـی همیشـــه مـــورد عنایت مســـئوالن 
بوده. شاهنشـــاهی  حکومـــت 

ویر
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تو
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کســـی پاهایش زخمی باشـــد خب نباید روی زمیـــن راه برود. هم زمین خونی می شـــود هم خودش  گر   ا

که پاهاش بـــه زمین نخورد. کزاز می گیرد. لـــذا طرف را جوری باید آویـــزان می کردند  خـــدای نکـــرده 

گل می گفتند با هم. گفت وگو حل می شد. بازجو و طرف پشت میز می نشستند و  کا مشکات با  آن موقع ها 

که احســـاس   تـــوی فصل زمســـتان زیر صندلی مردم هیتر می گذاشـــتند 
نکنند. سرما 

یـــادش بـــه خیر مردم بـــه جای پرایـــد هرکـــدوم دو تا شـــورلت و لیموزیـــن تو خونه 
داشتند. کشـــور ســـاخته شـــده بود. اینجا یک نفر ســـوارش شـــده  با تاش متخصصان داخلی آپولو هم در 

و یک تکنســـین هم در حال پرواز دادن هســـت.

گاهـــی بـــرای محافظـــت از جـــان مـــردم آن هـــا را تـــوی این 
قفس هـــا قایـــم می کردنـــد تـــا دســـت بدخواهـــان بـــه آن ها 

. سد نر
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