




3 90 س���ال نشر و انتشار، 90 سال خبر، 90 سال گزارش، 90 س���ال مقاله، 90 سال عكس، 90 سال نثر و 
نوش���ته و نگارش، 90 سال شعر و هنر و ادبيات، 90 سال نقد و تفسير، 90 سال فراز و فرود با امواج رويدادهاي 
سياسي و اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي و ميهني و منطقه اي و بين المللي، 90 سال چاپ و چاپخانه، 90 سال 
خانة تولّد و زندگي فرهنگِي دهها نويسنده و هنرمند و خبرنگار و گزارشگر و كارگر مطبوعاتي بودن، 90 سال 
تالش كردن و تجربه اندوختن، و س���رانجام 90 سال درست و نادرست و 90 سال رسايي و نارسايي و 90 سال 
قّوت و ضعف را به آزمون گذاش���تن. آري »90 سال« فرصت اندكي نيست. فرصتي نيست كه در تاريخ معاصر 
ناديده گرفته شود و به چشم نيايد. )اگرچه اين كارنامه در مقايسه با كتاب تاريخ و تمّدن بشر، شايد برگي بيش 

نباشد(.
روزنامه اطالعات، خود براي يادكرد اين كارنامة 90ساله � از آن حيث كه ممكن است با خودستايي اشتباه 
شود � چندان اصراري نداشت. بلكه »بسياري از خوانندگان زمان سنِج اين روزنامه« بودند كه ويژگي موصوف 
را پي در پي يادآوري مي كردند و مؤسسه مطبوعاتي و فرهنگي و انتشاراتي اطالعات را به يادكرد و پاسداشت 
اين تجربه تلخ و شيرين 90ساله و به بازنگري و ورق زنِي اين كارنامه پرنشيب و فراز 90 ساله فرا مي خواندند.

آنها مي گفتند و مي گويند: درست اس���ت كه در عمر 90 سالة اطالعات، خواه و ناخواه دولت هاي حاكم و 
سياست هاي حاكم نيز هر جا و هرگاه امكان مي يافته اند، بر سر اين كتاب و اين كارنامة پايا سايه مي افكنده اند، 
اّما همه واقعيت همين نبوده و نيس���ت. واقعيت هاي بي ش���مار ديگري هم در وراي آن وجود داشته و دارد 
كه از مقتضاي فرهنگي و انس���اني اين مؤسس���ه و اين روزنامه، نشأت مي گرفته اس���ت. كساني كه در طول 
تاريخ نودسالة معاصر در اين جايگاه به تالش و تجربه دس���ت برده اند، نويسندگان و هنرمندان و گزارشگران 
و مفّس���ران و خبرنگاراني كه در تحريرية روزنامه اطالعات به معناي فكري و كارِي اين كلمه س���الهاي سال 
زيسته اند، كارگران و كارمندان و كاركناني كه بار بسياري از تجربه ها و تالش هاي اين نهاد فرهنگي را بر دوش 
مي كشيده اند، نيروهاي انساني فراواني كه در قلمرو اين فرهنگستان مطبوعاتي با تكيه بر تالش و توان ارزنده 
خويش تعليم ديده اند و تربيت ش���ده اند و آنگاه به قلمروهاي ديگر رفته ان���د، خبرها و گزارش ها و مقاله ها و 
ديدگاه ها و نظريه ها و انديش���ه ها و انتقادهايي كه در قالب جّد يا طنز، نثر يا نظم، و قالب هاي ديگر در نشريات 
اين مجتمع مطبوعاتي و فرهنگي بازتاب يافته اس���ت، تصويرهايي كه در عين كاستي ها و كمبودهايش بازهم 
صفحاتي از كتاب خواندني تاريخ معاصر را در فرصت و فرجة نود س���ال اخير فراهم آورده است، نقشي كه در 

مقاطع مختلف زماني همراه با صبوري و صميميت ايفا كرده است، اينها همه نيز واقعّيت است.
براي داوري همه جانبه، به همه اين واقعّيت ها بايد نگاه همه جانبه داش���ت. نمي توان همه واقعيت و همه 
ظرفّيت را فقط يا عمدتاً با نگاه به عناوين و تيترهاي كليشه اي جنجالِي رايج در صدر صفحة اول و چيده شده 
در پِس ويترين اين يا آن مغازة مطبوعاتي دريافت. تجربه تاريخي نش���ان داده است كه ما آدميان چه بسا در 
مت���ن و بطن جزئيات يك واقعه ي داراي ابتدا و انتهاي منوط و مش���روط به زمان و مكان يا )به عبارت ديگر( 
موكول به زمانه و زمينه اش، فهمي و نگاهي و قضاوتي داش���ته ايم اّما پ���س از آن واقعاً فهمي ديگر و نگاهي 

روزنامه اطالعات
 و نود سال تجربة انتشار
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ديگر و قضاوتي ديگر. گاهي چنين رخ داده اس���ت كه بر فهم و نگاه و قضاوت شتابزده و ناگهاني و تك ساحتي 
خويش كه در زمانه اي خاص و در زمينه اي خاص پديد آمده و آنرا وحي ُمنزل مس���لّم غيرقابل تفسير و تغيير 
دانس���ته ايم، خنديده يا گريس���ته ايم. پس، واقعيت ها را )به قول رايج( نه به صورت پروژه اي بلكه به صورت 

پروسه اي بايد ارزيابي كرد. روزنامه، »فرايند« است و نيز برآيند.
مؤسس���ه اطالعات و روزنامه اطالعات را بايد در آينة سال هاي متمادي پيش از انقالب و در آينة سال هاي 
متوالي پس از انقالب به صورت يك فرايند زماني و تاريخي تماش���ا ك���رد. اين مجتمع فرهنگي و مطبوعاتي 
و انتش���اراتي را بعضاً فقط به روزنامه اش )به س���بب روزنامه اش( مي شناس���ند. اّما روزنامه، يكي از نمادها و 
نشانه هاست. اين مؤسسه، يك نهاد انتشاراتي هم هس���ت و تاكنون قريب به هفتصد عنوان كتاب را در ابواب 
مختلف و با موضوعات مختلف در عرصه هاي سياس���ت و معرفت و عل���م و حكمت و دين و اخالق و اقتصاد و 

جامعه شناسي و پزشكي و روانشناسي و امثال آن به دست انتشار سپرده است.
اين مؤسسه، چندين نش���ريه ديگر )ماهنامه هاي عمومي و فصلنامه هاي تخّصصي( از جمله تنها روزنامه 
بين المللي فارس���ي زبان ايران را براي ايرانيان خارج كش���ور )با تركيبي از هفت صفحه فارسي و يك صفحه 
انگليس���ي( سال هاي سال است كه منتشر مي كند. چاپ و نشر بس���ياري از روزنامه ها و ماهنامه هاي ديروز و 
امروز كشور كه البته مشي مس���تقل دارند، در مؤسسه اطالعات صورت مي گرفته و هنوز هم صورت مي گيرد. 
كم نبوده اند نيروهاي توانايي در حوزه هاي روزنامه نگاري و مجلّه نگاري و نويس���ندگي و هنرمندي، كه پس 
از فارغ شدن از دانش���كدة تجربي اطالعات در تحريريه هاي نشريات ديگر نيز مصدر كار و ابتكار شده اند. البته 
نقص و نقض هم در هر زمان و مكان بوده و هس���ت و خواهد بود، كه در جاي و جايگاه خودش در مقام مقايسه 

با مطلوب و مطلوبتر شايسته بررسي عالمانه و حرفه اي و منصفانه و همه جانبه است.
ويژه نامه اي كه اكنون در اختيار داريد، با اصرار بس���ياري از خوانندگان، به پاسداشت نودسالگي اين نهاد 
تجربي و فرهنگي و مطبوعاتي و انتش���اراتي منتشر شده اس���ت. روزي از روزهاي تاريخ معاصر در 19 تير ماه 
س���ال 1305 )و قبل از آن هم چند شماره در س���ال 1304( هجري شمسي، نخستين نشريه روزانه خبري و 
گزارشِي موسوم به )ابتدا(نامه اطالعات و )س���پس( روزنامه اطالعات منتشر شده و تا سال جاري تداوم يافته 
است. مؤسسه اطالعات، يادكرد اين نود س���الگي مطبوعاتي و فرهنگي را با اين ويژه نامه كه مي بينيد برعهده 
گرفته و البته در سال جاري تالش خواهد كرد كه ويژه نامه هاي ديگري را نيز � در حّد امكان و توان � به همين 
مناسبت فراهم آورد. اميدواريم همه صاحبنظران و پژوهشگران توانمند كه )حداقل( نفس ماندگاري و دوام و 
قوام و ثبات يك نهاد مطبوعاتي و فرهنگي و انتشاراتي را آنهم در دنياي شاهد سقط جنين هاي مكّرر حزبي و 
جناحي و گروهي و رسانه اي و اخيراً دولتي و فرقه اي و قومي و نظاير آن به داليل علمي و عقلي ارج مي نهند و 
نيز در باب بررس���ي جايگاه مؤسسه اطالعات به عنوان يك مجتمع فرهنگي و مطبوعاتي و انتشاراتي در تاريخ 
نودسالة اخير حرف و حديث گفتني و نوشتني داش���ته و دارند، اين روزنامه و اين مؤسسه را از »نوشته نقد« 

خويش بهره مند كنند، تا در ويژه نامه هاي بعدي منتشر شود.
فعاًل و عجالتاً در اين نخستين ويژه نامة سال 94 يعني ويژه نامة نودسالگي و كارنامة نودساله، با نمونه هايي 
از خبرها و گزارش ها و مقاله هايي كه در همين نود سال موصوف از طريق روزنامه اطالعات منتشر شده است، 
روبرو ش���ده ايد. عكس هاي مختلف نيز اين صفحات را همراهي مي كن���د. عكس هايي كه به هّمت هنرمندان 
و با چشم عقابي آنان در خالل س���ال هاي طوالني فراهم آمده و مكتوبات مطبوعاتي را زنده تر و خواندني تر و 

ديدني تر كرده است.
ويژه نامه هاي بعدي را انشاءاهلل در فرصت هاي آتي در همين سال 94 كه زمان و زمانة نودسالگِي يك نهاد 
مطبوعاتي و فرهنگي و انتشاراتي و آموزشي است، مالحظه خواهيد كرد. با اين اميد كه اهل نقد و نظر دعوت 
مؤسسه اطالعات را براي عرضة نوش���تة نقد خويش يا به زبان ديگر نقد نوشتة خويش يا الاقل خاطره نگاري 
عالمانة خويش پذيرا باشند و از بررسي نقش و نگاه و جايگاِه كلّي و كالن و ملِّي اين نهاد فرهنگي و مطبوعاتي 
و انتش���اراتي در فراز و نش���يب هاي تجربة تاريخ نودسالة اخير كش���ورمان در فاصله دو كودتا و يك انقالب 
)كودتاهاي 1299 و 1332 شمسي، انقالب اسالمي ايران درس���ال57 تاكنون( يا از زاوية ديگر در فاصله دو 
جنگ بين المللي و يك جنگ داخلي )جنگ هاي جهاني اول و دوم، جنگ تحميلي دولت صدام عليه جمهوري 

اسالمي ايران( و رخدادهاي بعدي تاكنون دريغ نكنند.
مؤسسه اطالعات



90 خبر از 90 سال
ويژه نامة نودمين س���ال انتش���ار روزنامه اطالعات در اين بخش به 
يادآوري نود مطلب كوتاه در حّد ارائه نمونه و نش���انه از مجموعه خبرها 
و گزارش هايي اختصاص دارد كه در طول 90 س���ال � از 1304 تا 1394 
شمسي � در صفحات اين روزنامه پرسابقه انتشار يافته است. براي مطالعه 
متن كامل، مي توان به دوره هاي متوالي و مبس���وط روزنامه  اطالعات يا 
حداقل به خالصة شش جلدي آن و همچنين به كتاب »اطالعات سال« 
كه از 89 تا 94 هر س���ال مستقاًل براي همان س���ال و به نام همان سال 
منتشر شده و مي شود، مراجعه كرد. آنچه تحت عنوان 90 خبر از 90 سال 
مالحظه مي كنيد، تا حّد امكان كوتاه شده، زيرا صفحات محدود ويژه نامه 

گنجايش حجم بيشتر را نداشته است. 
تيتر هر خبر همان اس���ت كه بوده و فقط گاه كوتاه ش���ده است. 
همچنين در هر مورد، يك »روتيتر« هم در صدر هر خبر و در باالي تيتر 

اصلي قرار داده شده تا توضيح دهنده و راهنما باشد.



6

مركز اطالعات و نظريات آن
ش���ايد    هنوز عد   ه كثيري از افراد    اهالي طهران و بخصوص نقاط د   ورد   ست مملكت 
يافت شوند    كه اساساً اسم مركز اطالعات را نشنيد   ه يا اگر شنيد   ه اند    د   ر صد   د    برنيامد   ه 
باشند    كه از كار و طرز جريان و تشكيالت آن مطلع شد   ه و د   ر نتيجه بد   انند    كه اين اد   اره 
كارش چه و منظور و مقصد   ش چه و خاصيت آن چيست و آيا قابل استفاد   ه و توجه خواهد    
بود    يا خير. متأسفانه اقد   امي هم از طرف خود    اد   اره براي معرفي كامل بوسيله انتشارات 
و غيره بعمل نيامد   ه اس���ت كه به تمام معني هموطنان عزيز مس���تحضر گرد   ند   ، ولي 
رويهمرفته مي تواند    ب���ه كاركنان مركز اطالعات حق د   اد    كه از عد   م توجه و عالقمند   ي 
عامه نسبت باين اد   اره شاكي باشند    و از طرفي هم بايد اذعان نمود    گرفتاري و فقر طوري 
گريبانگير عموم شد   ه است كه نه تنها نتوانسته اند    اين مؤسسه را اقبال نمايند    بلكه تقريباً 
هر مؤسس���ه ملي د   ر مملكت ما بهمين منوال پيش رفته است زيرا جز فكر تأمين معاش 
يوميه آن هم با هزار گونه مشقت و خون د   ل فرصتي براي كسي باقي نمي ماند    كه بتوانند    
اين قبيل مؤسسات را سركشي و مقاصد    آنان را مستحضر گرد   يد   ه كاركنان آن را تشويق 

و ترغيب و واد   ار پيشرفت آمال و مقاصد    خير خود    نمايند   .
بنابراين الزم است مختصري از جريان 
كار اد   اره را باطالع عموم رسانيد   ه و شرح 
جزئيات آن و مقاص���د    و افكار كاركنان و 
منافع���ي را كه اين مؤسس���ه براي ملت 
حائز خواهد    بود    بواس���طه عد   م گنجايش 
به آتيه محول نمايي���م. اين اد   اره د   ر ماه 
اسد    1302 كه تاكنون 3 سال كامل است 
تأسيس گرد   يد   ه و د   ر قد   م اول مباد   رت 
به جمع آوري و تمركز اخبار نقاط د   اخلي 
مملكت و اطالعات خارجي نمود    و د   ر اين 
مد   ت توانسته اس���ت خد   مات خود    را به 

عالم مطبوعات انجام د   هد   .
خوشبختانه كس���اني كه د   اخل اين 
اد   اره گرد   يد   ند    فقط سرمايه سعي و عمل 
را نصب العين خود    نمود   ه با عشقي مفرط 
و عالقه مخصوصي ك���ه مي توان گفت با 
موجود    بود   ن هزارها تومان سرمايه امكان 
ند   اشت د   ر پيش���رفت اد   اره و نگاهد   اري 

آن مجاهد   ت نمود   ند    مخصوصاً نمي توان زحماتي را كه از بد   و تأسيس چند    نفر جوانان 
منورالفكر و عالقمند    د   ر اين اد   اره با هزارگونه س���ختي و مضيقه زند   گاني بسر برد   ه اند    
اغماض نمود    بهرحال اين مؤسسه د   ر نتيجه سعي و عمل سه ساله كاركنان خود    د   ر اين 
محيط آلود   ه به فساد    اخالق كه ناشي از بيكاري و فقر و بيچارگي است و د   ر اين محيطي 
كه بجاي تشويق هزارگونه مش���كالت و موانع براي خنثي كرد   ن اقد   امات اين مؤسسه 
كه جز براي اصالح و ترقي مملكت نيس���ت تهيه مي كنند    توانس���ته  است عرض اند   ام 
نمود   ه قد   مهايي برد   ارد    ولي بايد    تصد   يق كرد    كه اين قد   مها فوق العاد   ه بطئي برد   اشته 
ش���د   ه است زيرا مي بايست اين اد   اره تابحال طوري توسعه يافته باشد    كه بتواند    د   ر برابر 
آژانس هاي خارجي عرض وجود    نمود   ه و اقاًل با د   و س���ه اد   اره اخبار ممالك غربي رابطه 
مستقيم د   اشته باش���د    ولي متأسفانه بر اثر جهات فوق و همان بي عالقگي معمولي هنوز 
نتوانسته اس���ت به اين مقاصد    نائل گرد   د    ولي اميد   وار است كه با تفضل الهي و توجهات 

عمومي د   ر آتيه موفقيت هاي كاملي حاصل كند   . 
د  ر مملكت اس���المي همسايه و د   وست ما تركيه بنام )آژانس اناطولي( اد   اره اخباري 
تأسيس گرد   يد   ه است د   ر نتيجه عالقمند   ي و توجه عمومي امروز با تمام د   نيا مخابرات 

د   ارد    خوشبختانه همين اد   اره اخبار د   ولت تركيه از مركز اطالعات ايران استقبال كرد   ه 
چند   ي قبل د   و س���ه فقره تلگراف بعنوان اين اد   اره مخابره نمود    كه د   ر جرايد    مركزي 
اشاعت پيد   ا كرد    ولي متأسفانه اد   اره موفق به مباد   له آن نگرد   يد    كه بتواند    د   ر آتيه رابطه 
د   ائمي خود    را برقرار نمود   ه مرتباً اخبار ايران را بد   هد    د   ليل آنهم پرواضح است و محتاج 

به توضيح نيست.
البته امروز فرق اين مؤسسه با اد   اره اخبار ممالك د   يگر بقد   ري است كه اساساً طرف 
مقايسه نيست ولي نمي توان از ذكر اين نكته هم خود   د   اري كرد    كه اد   ارات اخبار ممالك 
خارجه د   ر بد   و تأس���يس يك مؤسس���ه ضعيفي مثل اين اد   اره بيش نبود   ه و فقط بر اثر 
ثبات خود    و بروز عالقمند   ي و توجه د   ولت و افراد    ملت توانس���ته اند    آنرا بقد   ري توسعه 
بد   هند    كه امروز تش���كيالت آن از يك وزارتخانه مهمتر و با تمام د   نيا مخابرات د   ارند    و 
مالحظ���ه مي كنيد    چه اهميت و منافع بزرگي را براي مملكت د   ربر د   ارند    هيچ نمي توان 
تصور كرد    كه اد   ارات اخبار ممالك خارج���ه يكمرتبه د   اراي اين عرض و طول بود   ه و از 
ابتد   ا توانس���ته اند    باب مخابرات را با عالم مفتوح كنند    بلكه ترقيات آن تد   ريجي و علت 
واقعي پيشرفت آنها را بايد    تنها توجه و عالقه عمومي د   انست. شرح تاريخچه آژانس رويتر 
د   ر انگلستان و آژانس هاواس د   ر فرانسه و 
سايرين بخوبي نظريه ما را تأييد    مي كند   .

اينها مقد   ماتي است براي لزوم توجه 
عامه نسبت به اين مؤسسه يا هر مؤسسة 
ملي و م���ا آن انتظاري را كه اد   ارات اخبار 
ممالك خارجه از هموطنان خود    د   اشته اند    
و استقبال شد   ه است ند   اريم زيرا باز بايد    
تصد   يق كرد    كه آنه���ا مراتب د   يگري را 
سير مي كنند    و ما مد   ارج د   يگري كه قابل 
مقايسه نيس���ت ولي نبايد    مأيوس شد    و 
حتي االمكان بايد    س���عي كرد    خود    را د   ر 

همان شاهراه اند   اخت. 
كاركنان اي���ن اد   اره د   ر د   ومين قد   م 
براي پيشرفت و توسعه مؤسسه اطالعات به 
اتكاء توجه و عالقه عموم هموطنان مباد   رت 
به نشر روزنامه اي بنام »اطالعات« خواهند    
كرد    د   ر حقيقت اين نامه وسيله اي است 
براي استقبال و جلب توجه عامه نسبت به 

اين مؤسسه كه شايد    بتواند    قد   ري سريعتر د   اخل مراحل ترقي و تكامل گرد   د   .
اين روزنامه بطور يوميه و مرتب انتش���ار خواهد    يافت و حاوي اخبار و حواد   ث كليه 
نقاط ايران و تفصيل پاره حواد   ث مهمه د   نيا و اخبار خارجه و بعضي مطالب س���ود   مند    
مي باشد    محس���ناتي كه اين روزنامه خواهد    د   اشت ما فعاًل شرح نمي د   هيم البته پس از 
انتشار د   ائم مورد    آزمايش عموم واقع خواهد    شد    همين قد   ر خاطر محترم هموطنان خود    
را به اين نكته متوجه مي د   اريم سعي فرمايند    وسيله تشويق كاركنان و پيشرفت و ترقي 
اين مؤسسه ملي را كه هيچ اتكائي جز به افكار عمومي ند   ارد    فراهم نمايند    و هر قد   ر اين 
مؤسسه را اقبال نمايند    به همان اند   ازه بر توسعه اد   اره و محسنات روزنامه افزود   ه خواهد    
شد    و متد   رجاً مي تواند    اقد   اماتي كه باعث آبرومند   ي و ترقي و حفظ منافع مملكتي است 

عهد   ه د   ار و انجام د   هد   .« 
كاركنان اين اد   اره د   ر د   ومين قد   م براي پيشرفت و توسعه مؤسسه اطالعات به اتكاء 
توجه و عالقه عموم هموطنان مباد   رت به نشر روزنامه اي بنام »اطالعات« خواهند    كرد    
د   ر حقيقت اين نامه وسيله اي براي استقبال و جلب توجه عامه نسبت به اين مؤسسه كه 

شايد    بتواند    قد   ري سريعتر د   اخل مراحل ترقي و تكامل گرد   د   . 

  1305/4/19
نقل ازيادد اشت شماره نخست نامه اطالعات درتاريخ

طرح تأسيس خبرگزاري اطالعات د   ر90 سال قبل
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افتتاح دانشگاه تهران
24 اسفند 1313

آيين گشايش دانشگاه 
يك ساعت و نيم پيش از ظهر روز جمعه 24 اسفند ماه آيين گشايش دانشگاه در دانشكده حقوق و سياسي به وسيله 

آقاي رئيس الوزراء انجام گرديد.
بر حسب دعوتي كه پيش از وقت از طرف وزارت معارف شده بود آقاي رئيس الوزراء و آقايان وزراء و روساي ادارات 
مستقل دولتي و مردان دانشمند و هنرمندان و ادباء و دانشياران و استادان دانشكده ها و دبيرستان و سردبيران روزنامه 

و عده ديگر از مردان دانش پژوه و دوس���تداران معارف در انجام مراسم مزبور در دانشكده حقوق و سياسي 
حضور يافته بودند.

ميز خطابه از باال با تمثال خجس���ته اعليحضرت همايون شاهنش���اهي و بيرق هاي سه رنگ ملي و از 
پايين با گل هاي رنگارنگ آرايش يافته و يك دسته موزيسين در انتهاي سالن با سازهاي خود در اين جشن 

فرخنده آماده گرديده بودند.
نخست آقاي رئيس الوزراء پشت ميز خطابه رفتند و چنين آغاز سخن نمودند:

نطق آقاي رئيس الوزراء
جاي بس���ي تشكر اس���ت كه در بهترين روز ها به بهترين كارها قيام مي كنيم يعني در مولود مسعود 
رادمرد بزرگي كه دولت و ملت ما را احيا فرموده ما هم بر حس���ب ميل و دس���تور همان وجود مقدس به 
مقدمات احياي معارف مي پردازيم و براي بنده كه از علم بي بهره ام مايه كمال افتخار است كه اقدام به اين 

وظيفه نصيبم شده و شكرگذار هستم.
خاطر محترم آقايان مس���بوق است كه چندي پيش قانوني از مجلس ش���وراي ملي گذرانديم براي 
تأسيس دانش���گاه و اين لفظي است كه به معناي اونيورسيته اختيار كرده ايم اين قانون بايد مجري شود و 

دانش���گاه تأسيس گردد يكي از لوازم حسن جريان امور دانشگاه بنا و عمارت مناسب است هرچند بر حسب ظاهر تعليم 
و تعلم علم در عمارات كهنه و متعارفي هم ممكن است ولي اگر درست تأمل كنيد تصديق خواهيد فرمود كه مقتضيات 
امروزي ايجاب مي كند كه بناي آن مناسب باشد و اين فقره كمال اهميت را دارد و مثل ساير مسائل محل توجه و اهتمام 
اعليحضرت اقدس شاهنشاهي واقع شده و امر به س���اختمان عمارت مناسبي براي دانشگاه فرموده اند شروع به بنا هم 

كرده ايم و عنقريب بنايي عالي و شايسته خواهيم داشت كه همه شعب دانشگاه  در آن جمع خواهند بود.
اما البته چنين بناي عظيمي در مدت قليل به اتمام نمي رسد از طرف ديگر تسريع در امر معارف واجب است و جايز 
نيس���ت كه به انتظار انجام عمارت بيكار بنشينيم بنابراين با همين وسايل فعلي دانشگاه را داير مي كنيم تا انشاءاهلل پس 

از اتمام عمارت كار دانشگاه بر وفق دلخواه كامل شود ...

افتتاح راه آهن سراسري ايران
 1317/6/5 

آيين گشايش راه آهن
د ر پيشگاه اعليحضرت همايون شاهنشاهى و واال حضرت همايون واليتعهد  بيانات مهم ملوكانه د يروز 
د شت خرم و زيبايى سفيد  چشمه محل انجام و آغاز پيوستن و گشايش  راه آهن سراسرى كشور، يك واقعه 

تاريخى بزرگى بود  كه تاريخ آيند ه ايران آنرا د ر شمار مفاخر بزرگ عصر حاضر كشور ثبت خواهد  نمود   .
 اين د شت با طراوت كه حد ود  2200 متر ارتفاع از سطح د ريا د ارد  و تمام چشم اند از اطراف آن مزارع 
آباد  و خوش منظر است از د يروز د رميان كليه نقاط كشور با افتخار مخصوصى نايل گرد يد ه است زيرا يكى 
از آرمان هاى بزرگ ملى ايران د ر آن بانجام  رس���يد ه و شاهنشاه محبوب و عاليمقام ما نتيجه و ثمره يك 

قسمت از مجاهد ت هاى فوق العاد ه و خستگى ناپذير خود  را د ر اين نقطه راى العين مشاهد ه فرمود ند  .
 ***  

تمام اطراف و جوانب ايستگاه سفيد چشمه با پرچمهاى سه رنگ ملى زينت شد ه بود  .
 د ر يكطرف ايستگاه  پوش مخصوص سلطنتى برپا ش���د ه بود  و طاق نصرت زيبائى كه يك طرف آن 
»1306،   1317، و طرف د يگرآن »مقد م مبارك اعليحضرت همايون شاهنش���اهى و واالحضرت همايون 
پيوسته فرخند ه باد « با خطى د رشت نوشته  شد ه بود  جلب نظر مى نمود . روبروى پوش سلطنتى د ر سمت 

د يگر جاد ه آقايان مد عوين كه مركب بود ند  از آقاى رئيس الوزراء، افس���ران ارشد   ارتش، عد ه اى از نمايند گان مجلس، 
روساى بنگاه هاى د ولتى و ملى، مهند س���ين و كاركنان كامپساكس قرار گرفته بود ند  يك گروهان امنيه نيز د ر جلوى 

پوش سلطنتى براى اجراى احترامات صف بسته بود  .
 ***  

ساعت چهار و نيم بعد  از ظهر قطار سلطنتى از تونل نزد يك سفيد چشمه بيرون آمد  و  بايستگاه سفيد چشمه وارد  
گرد يد  بمحض رسيد ن قطار سلطنتى بمحوطه ايستگاه لكوموتيوهايى كه د ر ايستگاه بود ند  سوت كشيد ند  قطار آهسته 

آهسته پيش آمد ه و از طاق نصرت عبور كرد ه مقابل پوش سلطنتى ايستاد  .
 د ر اين هنگام پرچم شاهنشاهى برفراز پوش نمايان گرد يد  و گروهان امنيه مراسم احترامات نظامى را انجام د اد  . 
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اشغال ايران توسط متفقين
1320/6/4 

اعالميه شماره يك ستاد  ارتش
 1.  ساعت 4 روز 3 شهريور ماه ارتش شوروى د ر شمال و ارتش 
انگليس د ر باختر و جنوب باخترى مرزهاى كشور را مورد  تجاوز و 

تعرض قرار د اد ه اند . 
 2.  شهرهاى تبريز - ارد بيل - رضائيه - خوى - اهر - مياند وآب 
- ماكو - مهاباد  - بناب - رشت - حسن كياد ه -ميانه - اهواز - بند ر 
پهلوى مورد  بمباران هوائى واقع تلفات  وارد ه نس���بت بمرد م غير 
نظامى زياد  و نس���بت به نظاميان با وجود ى كه س���ربازخانه ها را 

بمباران ميكنند  معذلك تلفات  نسبتاً كم بود ه است. 
يك هواپيماى مهاجم د ر ناحيه تبري���ز د ر نتيجه تيراند ازى 

 توپخانه ضد  هوائى سرنگون شد ه است. 
 3.  نيروى موتوريزه و مكانيزه ش���وروى د ر محور جلفا - مرند - 
ويل د شت - ماكو قره ضياءالد ين و نيروى موتوريزه و مكانيزه ارتش 
انگليس د ر محور خانقين - قصرشيرين و نفتخانه - گيالن و آباد ان 

و بند ر شاهپور قصر شيخ بتعرض  پرد اخته اند . 
 4.  نيروى د ريائى ش���وروى د ر كرانه هاى د رياى خزر و نيروى د ريائى انگليس د ر بند ر ش���اهپور و خرم شهر تعرض 

 نمود ه اند . 
 5.  واحد هاى ارتش شاهنشاهى كه غافل گير شد ه اند  د ر حد ود  امكان باستقبال آنها شتافتند  و د ر نقاط مختلفه با آنها 
تماس حاصل نمود ه و بد فاع پرد اختند  و د ورابه  زره پوش مهاجم د ر منطقه باختر مورد  اصابت و از كار افتاد ه و پيشروى 

مهاجمين را متوقف ساخته اند . 
 6.  د ر كليه مناطق شمالى و باخترى روحيه اهالى بس���يارخوب و عموماً تقاضاى د خول د ر صفوف ارتش و حركت 

به جبهه را براى د فاع از ميهن مينمايند .

1320/6/5 
اعالميه وزارت كشور

د ر اين موقع كه متأس���فانه نائره جنگ د ر اروپا برپا شد ه است به بيگانگاني كه د ر ايران بهر عنوان زيست مينمايند  
لزوماً آگهي د اد ه ميشود  كه از ابراز هر گونه احساساتي كه منافي بيطرفي كشور ايران باشد  جد اً خود د اري كرد ه و متوجه 

باشند  كه مباد ا برخالف مقررات بي طرفي حركتي از آنها ناشي بشود . 
وزير كشور

آغاز جنگ جهاني دوم
1318/6/10 

نطق پيشواي آلمان د ر پارلمان
هيتلر به نمايند گان رايش���تاك آگهي د اد  كه عصر 
پنجشنبه د ولت لهستان د ر مرز آلمان نيروي منظم خود  
را بكار برد ه و آغاز ش���ليك نمود ه است و امروز از ساعت 
پنج و چهل و پنجد قيقه بامد اد  ما هم پاسخ د اد ه ايم از آن 
ساعت بهر بمبي كه اند اخته ميشود  با بمب پاسخ خواهيم 
د اد . اگر كسي بگاز خفه كنند ه متوسل شود  ما هم با گاز 
خفه كنند ه پاس���خ خواهيم د اد . كسي كه قوانين و آئين 
انسانيت را مراعات ننمايد  نبايد  د رباره خود  چيز د يگري 
متوقع باش���د  من بد ون د ر نظر گرفتن مخالفين خود  د ر 
اين نبرد  پايد اري مينمايم تا اينكه امنيت و حقوق كشور 
آلمان مس���لم گرد د  و د ر ضمن متذكر گرد يد  كه د ر طي 
شش سال حكومت ناسيونال سوسياليست روي همرفته 
نود  ميليارد  مارك د ر راه نيروي د فاع آلمان خارج ش���ده 
بطوريكه امروز بهترين نيروي مسلح د نيا به شمار مي رود.

انفجار بمب اتمي در هيروشيما
1324/5/16  

مهمترين اكتشافات جنگى

هيروشيما با بمبهاى جد يد ى به نام »بمب اتم«، 
بمباران شد 

راد يو لند ن  هرى ترومن رئيس  جمهورى آمريكا د يروز غروب اعالم د اشت كه براى 
نخستين بار امروز بزرگترين و عجيبترين بمبهايى كه تاكنون اختراع نشد ه بر ضد  ژاپن 
بكار برد ه ش���د ه است. اين بمب بامد اد  د يروزبر منطقه جنگى هيروشيما پرتاب شد  ولى 
نتايج بمباران با آن هنوز اعالم نشد ه اس���ت. بمب مزبور، نام بمب اتمى معروف است و 

شد ت انفجار آن معاد ل شد ت انفجار 20 هزار تن مواد  منفجره مي  باشد . 
ترومن سپس اضافه نمود  كه فعاًل فقط د و كارخانه مهم د ر آمريكا مشغول تهيه اين 

بمب مي  باشند  و 2/5 سال زحمت كشيد ه شد ه تا ساختمان آن بپايان رسيد ه است. 
مس���تر هنرى استيمس���ون كفيل وزارت جنگ آمريكا راجع ب���ه اين بمب اظهار 
د اشته كه اختراع اين بمب از مهمترين صنايع جنگ محسوب مي  شود  و از سال 1939 
د انشمند ان انگلس���تان و آمريكا پيوسته براى اختراع به كوشش  هاى خود  اد امه د اد ند  و 
د ر نتيجه قرارد اد ى كه بين مستر چرچيل و روزولت منعقد  شد ه بود  قرار بر اين شد  كه 
كارخانه  هاى اختراعات جنگى جد يد  از انگلستان به آمريكا انتقال يابد  تا از بمباران  هاى 
آلمان مصون ماند . د ر سال 1934 يك كميس���يون آمريكايى و انگليسى تشكيل شد  و 
موضوع اين اختراعات جد يد  را مورد  بررس���ى قرار د اد . مستراتلى نخست  وزير انگلستان 
هم اظهار د اشت كه قرارد اد  اين اختراع مهم قبل از خاتمه انتخابات انگلستان بين مستر 
چرچيل و زمامد اران آمريكا منعقد  شد ه بود . د ولت كاناد ا هم براى اختراع اين بمب مواد  

خام زياد ى به متفقين تقد يم نمود ه كه از جمله آنها اورانيوم بود ه است. 

تأسيس سازمان ملل متحد
1323/12/15 

د عوت از ايران براى شركت د ر 
سانفرانسيسكو

راد يو لند ن - از واش���نگتن خبر مى رس���د  كه د عوت براى ش���ركت د ر كنفرانس 
سانفرانسيس���كو براى كليه د ول متفق به جز د ولت فنالند  فرستاد ه شد ه تا نمايند گان 
خود  را اعزام د ارند  و انتظار مى رود  كه قبل از تشكيل اين انجمن د ر 25ماه آوريل د ولت 
لهستان به موجب تصميمات كنفرانس كريمه تشكيل شود  سپس از آن د ولت هم براى 

شركت د رانجمن مزبور د عوت به عمل آيد . 
د ولى كه اين د عوت را فرستاد ه اند  عبارتند  از د ول انگلستان، اتحاد  جماهير شوروى، 
آمريكا، چين. و د ولت فرانس���ه كه قرار بود  از جمله د ول د عوت كنند ه باشد  ازشركت د ر 
اين امر امتناع ورزيد ه است زيرا شرايطى رابراى اين كار پيشنهاد  نمود ه بود  كه از طرف 
چهار د ولت د يگر قبول نشد ه. و اين شرايط هم به مناسبت اين است كه د ولت فرانسه د ر 

كنفرانس يالتا د ر كريمه حضور نيافته است. 
د ولى كه براى شركت د ر اين انجمن د عوت ش���د ه اند  45د ولت مى شوند  كه بين 
آنها د ولت هاى ايران، تركيه، عراق،مصر، كش���ور عربى س���عود ى، حبشه و د ولت اتحاد  

جنوب آفريقا هستند . 
و د ولى كه د عوت براى آنها فرستاد ه نشد ه است د ول اسبانى، پرتقال، سوئيس، سوئد  
و آرژانتين مى باشد . د رمذاكرات اين انجمن هميشه د و سوم آراء اكثريت را تشكيل خواهد  
د اد  به ش���رط اين كه )5( عضو اساسى كه تشكيل كميته امنيت را مى د هند ، د اخل اين 
عد ه اعضا نباشند . عد م شركت د ولت فرانسه د ر ارسال د عوت براى د ولى كه بايد د ر اين 
انجمن شركت كنند ، تأثيرى د ر موقعيت د ولت فرانسه براى شركت د ر اين انجمن و يا د ر 

كميته امنيت نخواهد  د اشت. 
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استقالل هند و تأسيس كشور پاكستان
1326 /5/24

يكي از مهمترين حوادث سياسي اين قرن 

هند مستقل مي شود

ترور رهبر هندوستان
 1326/11/10 

علت قتل مهاتما گاند ى
  قاتل گاند ى كه يك جوان هند و بود  ورامنيات نام د اشت د ر بازپرسى گفت: من به اين جهت گاند ى را كشتم 

كه با سياست اين مرد  كه نهرو نيز از او پيروى مي  كرد  مخالفت د اشتم. 
لند ن �  د يروز گاند ى س���اعت 30 /9 به وقت د هلى كش���ته شد . 
گاند ى س���اعت5 بامد اد  د يروز براى نماز به عباد تگاه مخصوص رفت و 

هنگام مراجعت به قتل رسيد . 
  چگونگى قتل گاند ى 

د هلى .  ماكس اوليوت مخبر مخصوص خبرگزارى )فرانسه( شب 
گذشته گزارش د اد  كه نخس���ت  وزير هند وستان پاند يت نهرو د رحال 
گريه به كسانى كه د ر برابر عمارت )برالهاوس( جمع شد ه بود ند  گفت: 
هرگز ممكن نبود  حاد ثه  اى شوم  تر و بد تر از اين براى هند وستان روى 

د هد . 
نهرو د رحاليكه بغض گلويش را مي  فش���رد  و گريه كالمش را قطع 

مي  كرد  گفت: گاند ى 20 د قيقه پس از اصابت گلوله د رگذشت. 
طبق عاد ات مذهبى هند و امروز جنازه گاند ى را خواهند  سوزانيد . 
ماكس اوليوت د رباره قتل گاند ى چنين گزارش مي  د هد : گاند ى د يروز 
مانند  هر روز سحرگاه براى عباد ت به معبد  رفت. او از بين مرد مى كه به 

احترام وى همه روزه د ر د وطرف راهش قرار گرفته بود ند  رد  شد . 
قاتل يك تپانچه كوچك )پيستوله( د ر د ست د اشت و ناگهان سه 

تير به جانب گاند ى رها كرد . 
گلوله اول به س���ينه گاند ى خورد  و گلول���ه د وم رانش را مجروح 

ساخت ولى سومى اصابت نكرد . 
قاتل خواس���ت بوسيله گلوله چهارم خود  را بكشد  ولى براثر هجوم 

مرد م گلوله تنها قسمتى از پوست سرش را سوزاند . 
قاتل بالفاصله از طرف اطرافيان گاند ى و مرد م د ستگير شد . 

قاتل چون هند ويى سفيد پوس���ت و بلند قد  بود  گفت: من مخالف 
كمك گاند ى به مسلمانان و سياست اخير او بودم. 

ملت ايران در جش���نهاي اس���تقالل هندوستان و 
پاكستان با برادران هندي و پاكستاني خود شريك است 
بيش از يك قرن چهارصد ميليون سكنه هندوستان اعم 
از هندو و مس���لمان براي نجات خود از اسارت و بردگي و 
براي گسستن زنجيرهاي استعمار و امپرياليزم مبارزه و 
مجاهده كردند و جانفش���انيها نمودند سرها دادند، جانها 
باختند و حبس ها و شكنجه ها تحمل نمودند باالخره پس 
از اين مدت مجاهدت فداكاري ديروز ميوه سعي و عمل 
خود را چشيدند و زنجيرهاي اسارت و بندگي را گسستند 
و براي نخستين بار جش���ن هاي بزرگي ديروز در كشور 

پاكستان و هندوستان برپا شد.
راديو خاورنزديك � هنگامي كه پرچم ملي دولت جديد 
هندوستان بر فراز عمارت دارالحكومه در دهلي برافراشته 
مي شد در حدود نيم ميليون شخص فرياد هورا در اطراف 

دارالحكومه مي كشيدند و نيز )21( توپ شليك شد.
جواهر لعل نهرو در اي���ن روز تاريخي نطقي خطاب 
به ملت نمود و در آن اولين هدف حكومت هندوستان از 
بين بردن اختالفات و زد و خوردهاي مذهبي بين اهالي 
هند مي باشد زيرا فعاًل اين اهالي خوراك و پوشاك به قدر 

كفايت الزم دارند كه ما بايد براي آنها تأمين كنيم.

آزادي فعلي هندوس���تان چه 
براي ما و چه براي قاره آسيا و چه 
براي صلح جهان���ي اهميت زيادي 
دارد و اكنون يك ستاره جديدي در 
افق جهان پديدار شده و آرزوهاي 

هندي ها تأمين گرديده است.
ديروز در شهر كراچي پايتخت 
پاكستان جش���نهاي مفصلي بر پا 
بود زيرا در اين روز سيد محمدعلي 
جناح حكمران كل پاكستان بدين 
س���مت اعالم ش���د و پرچم ملي 
پاكستان با تش���ريفات فوق العاده 
باش���كوهي بر فراز عمارت مسكن 

جناح برافراشته شد.
س���يدمحمد علي جناح بدين 

مناسبت نطقي خطاب به اهالي پاكستان نموده و در آن 
تصريح كرد كه پاكستان با كليه همسايگان خود خواهان 

روابط دوستانه مي باشد و نيز طالب صلح جهاني است.
از اط���راف و انحاء جهان تلگراف���ات تبريك زيادي 
براي نهرو و جناح بدين مناسبت واصل شده كه از جمله 

تلگرافات مستر اتلي نخست وزير انگلستان و رئيس جمهور 
چين و نخست وزير استراليا  و ژنرال اسموتس نخست وزير 
آفريقاي جنوبي و مس���تر فرايزر نخست وزير نيوزيالند 
و قوام الس���لطنه نخس���ت وزير ايران و مس���يو اوريول 

رئيس جمهور فرانسه بوده است.
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جنگ كره
1329/4/5

جنگ در شبه جزيره كره 
به طوري كه ديروز اطالع داديم مقارن طلوع آفتاب روز گذشته ارتش كمونيست كره شمالي ناگهاني از 
سه نقطه به كشور كره حمله ور گرديد و با واحد هاي زره پوش و مكانيزه پادگان هاي مرزهاي كره شمالي و 

جنوبي را مورد تجاوز قراردادند.
خبر حمله ارتش كمونيست به كشور كره در محافل رسمي آمريكا به عنوان حمله غير مستقيم ارتش 

سرخ به  پايگاه هاي كشور كره تلقي گرديد.
به همين جهت ظرف بيست و چهار ساعت اخير دو اعالميه از طرف وزارت امور خارجه و يك اعالميه از 
طرف وزارت دفاع ملي آمريكا درباره چگونگي وقوع حمله نيروهاي كمونيست و عكس العمل مقامات دفاعي 

آمريكا در برابر تجاوز مزبور انتشار يافته است.
خبرنگار يونايتدپرس ديش���ب از سئول پايتخت كره اطالع داد و حمالت كمونيست ها با كمال شدت و 

بي رحمي بر عليه پادگان هاي نظامي و اشخاص غير نظامي و زن و كودك ادامه دارد.
ديشب مقامات رسمي آمريكا مقيم كره تصميم اتخاذ نمودند كه الاقل شهر سئول را از زنان و كودكان 

تخليه نمايند، با اينكه به هيچ وجه معلوم نيست به چه وسيله امكان دارد عمل تخليه انجام گردد 
ليكن احتمال داده مي شود كه بزودي يك كش���تي آمريكايي از آبهاي چين به سئول حركت كرده و 

ساكينن را به بنادر دوردست انتقال دهد.
امروز بامداد يك مس���افر كه با هواپيما از مناطق كره وارد واشينگتن گرديده اظهار اطالع نموده است 

وضع كشور كره در برابر تجاوز بي باكانه ارتش كمونيست مخاطره آميز مي باشد.

يك تلگراف پر از تشويق 
همچنين مقارن س���اعت پنج بعد از ظهر ديروز تلگرافي به ش���رح و مشخصات زير به وسيله دستگاه 

گيرنده مخصوص سازمان ملل متحد در نيويورك تحصيل گرديد.
متن تلگراف به شرح زير است: 

من ارنس���ت گروس كفيل هيئت نمايندگي آمريكا در سازمان ملل متحد هستم. با كمال احترام اجازه 
مي خواهم متن تلگرافي را كه ساعت س���ه بامداد امروز مخابره كرده ام مجدداً براي اطالع مستر تريكولي 

دبيركل سازمان ملل متحد مخابره نمايم.
وضع عمومي كشور كره بسيار خطرناك و مخاطره آميز است، ارتش كمونيست از چندين نقطه به خاك 

كره حمله كرده و چون تجاوز كاماًل ناگهاني بوده اقدام دفاع سريع در برابر آنها بسيار مشكل مي باشد.
راديو )پايوتك يانك( متعلق به رژيم كره شمالي رس���ما از طرف ارتش كمونيست بر عليه كشور كره 

جنوبي اعالم جنگ نموده است. 
تاريخ آغاز جنگ از ساعت 9 بامداد به وقت لندن مورخه بيست و چهارم ژوئن مي باشد.

بنابد عوت���ى كه از طرف آق���اى د كترمصد ق بعمل 
آمد ه بود  جلسه مصاحبه مطبوعاتى با حضور خبرنگاران 
جرايد  د اخلى و مخبرين و نمايند گان جرايد  و آژانسهاى 
خارجى و آقايان حائرى زاد ه و د كتر شايگان و الهيار صالح 
نمايند گان مجلس ش���وراى ملى د ر ساعت 11 و يكربع 

صبح امروز د ر منزل ايشان تشكيل شد . 
خبرن���گاران يونايتد پرس-آسوش���يتد پرس-مجله 
تايم آمريكا-    خبرگزارى فرانس���ه- خبرگزارى تاس- 
روزنامه هاى جمهورى تركيه- د يلى اكسپرس لند ن- پمپو 
ايتاليا و چند  خبرنگار خارج���ى د يگر د ر مصاحبه مزبور 
حضور د اش���تند . ابتد ا متن مصاحبه كه بزبان فارسى- 
فرانسه تهيه ش���د ه بود  توزيع گرد يد  و سپس آقاى د كتر 
مصد ق ابتد ا شفاهاً اظهارات كوتاهى نمود ه و سپس متن 

فارسى مصاحبه را قرائت كرد ند . 

متن نطق آقاى د كتر مصد ق: 
آقايان محترم. قبل از آنكه مجلس شوراى ملى تصميم 
ملى ش���د ن صنعت نفت را اتخاذ كند  عد ه اى از مخبرين 
جرايد  و نمايند گان خبرگزاريها از اينجانب س���ئوال هايى 
كرد ه اند  كه ببعضى بطور اجمال جواب د اد ه شد ، و جواب 
مش���روح و مفصل خود  را بموقعى محول نمود ه بود م كه 

مجلس شوراى ملى نظريات خود  را اظهار كند . 
اكنون كه بواس���طه احساس���ات ملت ايران و نيات 
وطن پرستانه آقايان نمايند گان مجلس سنا و شوراى ملى 
و كمك مطبوعات تصميم قطعى د ر ملى ش���د ن صنعت 
نفت اتخاذ ش���د ه و اين كار از مرحله تصميم وارد  مرحله 
عمل گرد يد ه است مفتخرم كه از شما آقايان نمايند گان 
محترم جرايد  كه د عوت اينجان���ب را اجابت فرمود ه ايد  
تشكر كنم و س���ئوالهاى مختلف يك جا عرض نمايم و 
نظريات خود را نسبت به هركد ام از آنها مشروحاً توضيح 
د هيم تا د ر صورتيكه صلح بين المللى انتش���ار آنرا ايجاد  
كند  بد نيا اعالم فرمايند  تا س���اكنين قاره هاى مختلف 
جهان بد انند  كه ملت ايران د راين قد مى كه برد اش���ته 
غير از تأمين استقالل اقتصاد ى و سياسى خود  و رفاهيت 
مرد م ايران و كمك به صلح بين المللى نظرى ند اشته است 

و اكنون به جواب سئواالت ميپرد ازم. 
 1-  سئوال شد ه است نظريات خود  را د ر خصوص طرز 
اجراى تصميم مجلس ش���وراى ملى راجع به ملى شد ن 

صنعت نفت اظهار كنم. 
نظر من همان اس���ت كه چند ى قبل به كميسيون 

1330/1/17 
د ر منزل آقاى د كتر مصد ق امروز مصاحبه مطبوعاتى انجام  شد 

ملى شد ن نفت نـاشى از حق  حاكميت ملت ايران است
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خاص نفت پيش���نهاد  كرد ه ام و آن اينس���ت كه اجراى 
تصميم مجلس���ين راجع به ملى شد ن صنعت نفت تنها 
بد ست د ولت بر طبق منويات ملت ايران صورت نخواهد  
گرفت زيرا اگر د ولتى د لسوز و بتمام معنى غمخوار ملت 
هم تشكيل ش���ود  چون عمليات چنين د ولتى با نظريات 
كمپانى تطبيق نمى كند  كمپانى بواس���طه عمال خود  كه 
د ر همه جا هس���تند  سعى مى كند  چنين د ولتى را ساقط 
كند  و د ولتى روى كار بي���آورد  كه اجراى اين قانون را به 

تأخير اند ازد . 
بنابراين چنانچه يك كميسيون مختلط از نمايند گان 
مجلس���ين براى اجراى اصل »ملى شد ن صنعت نفت« 
مأموريت پيد ا كند  البته بيشتر بصالح مملكت است زيرا 
كمپانى د ر يك رئيس د ولت بيشتر ميتواند  اعمال نفوذ و با 
آنان سازش كند  تا با يك كميسيون مختلط از نمايند گان 

مجلسين شوراى ملى و سنا. 
 2-  همچنين نظر اينجانب را د رخصوص متخصصين 

خارجى معاد ن نفت جنوب خواسته اند ؟
البته آرزو و آمال ملت ايران اين اس���ت كه ايرانيان 
بد ون كمك و معاون���ت متخصصين خارجى امور خود  را 
اد اره كنند  ولى تا زمانى كه ما بقد ر كافى متخصص ند اريم 
براى اينكه سكنه اى د ر كار بهره برد ارى نفت حاصل نشود  
مثل اغلب ملل بزرگ د نيا باي���د  از متخصصين خارجى 

استفاد ه كنيم. 
 3-  سئوال كرد ه اند  اگر كمپانى به حكميت مراجعه 

كند  ايران چه خواهد  كرد . 
جواب اين سئوال اين است: 

اوالً مسائل مربوط بحق حاكميت ملل قابل ارجاع به 
حكميت نيست و ملى كرد ن صنايع د ر هر مملكت ناشى 
از حق حاكميت ملت است. ثانياً بر فرض اينكه شركت به 
حكميت رجوع كند  و بر فرض محال كه تقاضاى او مورد  
قبول واقع ش���ود  هيچ حكمى هر قد ر هم د ست نشاند ه و 
بى انصاف و ظالم باشد  نميتواند  به محروميت ملتى از حق 

حاكميت خود  حكم د هد . 
ثالثاً برفرض اينكه قرارد اد ى د ر محيط آزاد  و امن و 
امان هم منعقد  شود  موضوع آن نبايد  نامشروع يا خالف 
اخالق عمومى و يا غيرممكن باشد  و هر قرارد اد ى كه فاقد  

يكى از سه شرط باشد  اصاًل باطل و كان لم يكن است. 
از آقايان ميپرسم: 

چه امرى نامشروع تر از اينكه قرارد اد ى ملتى را تحت 
اسارت د ولت د يگرى قرار د هد . 

چه خالف اخالقى از اين واضحتر كه ملتى با د اشتن 
ثروت سرشار از گرس���نگى جان بد هد  و عوائد  او را يك 
شركت د ولت خارجى و س���رمايه د اران آن د ولت غصب 

نمود ه با ثروت خود  او وسيله نابود ى او را فراهم كنند . 
چه امرى غيرممكن تر از اينكه ملتى خود  از فقر نابود  
شود  و د يگرى از ثروت او وسائل فرمانروائى برآن مملكت 

را فراهم كنند . 
تمام اين مقد مات بفرض اين است كه قرارد اد ى د ر 
محيط آزاد  منعقد  شد ه باشد  و حال آنكه همه ميد انيم كه 
قرارد اد  باطل 1933 تحت فشار و تهد يد  د ولت د يكتاتورى 
كه اساس���اً براى همين كار بوجود  آمد ه بود  منعقد  شد ه 
و گذشته از اينكه نمايند گان مجلس نمايند گان حقيقى 
ملت نبود ه كه سند ى به حساب ملت تصويب كنند  و زير 
امضاكنند ه آن به اك���راه و اجبار صورت گرفته و د ر انجام 

اين عمل بيش از يك آلت فعل نبود ه است. 
 4-آخرين سئوال اين است كه د ر خصوص ياد د اشت 

سفارت انگليس بد ولت ايران نظر اينجانب چيست؟
نظرمن اين اس���ت كه د ولت بايد  ياد د اش���ت سفير 
انگليس را رد  كند  زيرا بر فرض اينكه باد عاى ش���ركت 
قرارد اد ى بين د ولت ايران و آن ش���ركت منعقد  ش���د ه 
باشد  د خالت د ولت انگليس د ر كارى كه بين يك شركت 
تجارتى و د ولت ايران واقع ش���د ه فق���ط از نظر مد اخله 

نامشروع و تهد يد  است و بس. 
و تاكن���ون د ر نتيجه همين فش���ارهاى ناروا د ولت 
ايران نتوانسته است استعفاى حقوق خود  را بكند  و مبلغ 

ناچيزى را هم كه شركت بايران د اد ه صرف مخارجى شد ه 
كه د ر مصالح ملت ايران نبود ه است. 

ملت ايران اكنون خوب فهميد ه اس���ت كه هرگونه 
تمكين د رمقابل اين نوع فش���ارها سبب خواهد  شد  كه 
اس���تقالل آن محترم شمرد ه نش���ود  و بالنتيجه د ر اين 
قس���مت از د نيا حواد ثى روى د هد  كه نه تنها بضرر ايران 

بلكه صلح جهانى را گرفتار مخاطره كند . 
د ر خاتمه نكته د يگرى را كه الزم ميد انم توضيح د اد ه 
شود  اينس���ت كه كمپانى نفت جنوب و عمال آن بقصد  
مشوب كرد ن افكار عمومى د نيا خواسته اند  چنين وانمود  
كنند  كه د س���ت يك د ولت و يا د ولتهاى خارجى د يگرى 
د راين امر د خالت د اشته و مليون ايران بنفع و يا تحريك 

بيگانگان چنين قيامى نمود ه اند . 
ش���ما كه د ر ايران هس���تيد  بخصوص نمايند گان 
خبرگزاريهائى كه از آغاز اين مب���ارزات د ر ايران توقف 
د اشته ايد  بخوبى واقف هستيد  كه ملت ايران با نهايت از 
خود گذشتگى و فقط بمنظور تحصيل استقالل سياسى و 

اقتصاد ى خود  مباد رت باتخاذ اين تصميم نمود ه است. 
بنابراين تهمت تحريك بيگانه نسبت عملى كه صرفاً 
ملى است افتراى محض و فقط بمنظور تحريك و مشوب 

نمود ن اذهان جهانيان است. 
ملت ايران د ر اين مبارزات نه تنها آلت د ست سياست 
خارجى معين برعليه سياست د يگرى قرار نگرفته بلكه با 
ملى كرد ن صنايع نفت خود  بصلح و همكارى بين المللى 

بزرگترين خد مت را نمود ه است. 

 1332/5/31 

درگذشت استالين 
رهبر شوروي

ژنراليسم استالين پيشواى جماهير شوروى ساعت 
نه و پنجاه د قيقه بعد ازظهر روز پنجش���نبه پس از سه 
روز فعاليت و تالش بى فايد ه پزشكان معالج فوت كرد ه و 
نيم س���اعت پس از مشاوره اطبا و تصويب اعضاى كميته 
مركزى حزب كمونيست خبر د رگذشت پيشواى شوروى 
طى اعالميه اى به اطالع مرد م جهان رس���اند ه ش���د  و 

بالفاصله ملت شوروى غرق د ر ماتم و اند وه گرد يد . 

1330/1/17 
د ر منزل آقاى د كتر مصد ق امروز مصاحبه مطبوعاتى انجام  شد 

ملى شد ن نفت نـاشى از حق  حاكميت ملت ايران است

      ملي شدن صنعت نفت
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مقارن ساعت د ه و ربع بامد اد  امروز از طرف عد ه اى از د انشجويان تظاهراتى د ر 
د انش���گاه علوم صورت گرفت كه بال فاصله مامورين فرماند ارى نظامى متظاهرين را 

متفرق ساختند  و سيزد ه نفر از د انشجويان را د ستگير كرد ند . 
پس از آن د ر حوالى د انشكد ه فنى نيز از طرف چند  تن از د انشجويان منتسب 
به احزاب چپ تظاهراتى انجام ش���د  و چون تظاهركنند گان باخطارهاى ماموران 
انتظامى متفرق نش���د ند  و د ر برابر مامورين مقاوم���ت ميكرد ند  براثر تيراند ازى 
مامورين 3 نفر مجروح ش���د ند  و هفد ه نفر هم د ستگير گرد يد ند . گلوله به سينه 
و ران مجروح ش���د گان اصابت كرد ه و جمعاً 30 نفر د ر د انشگاه د ستگير شد ه اند .  
پس از تظاهرات مزبور وضع د انشگاه آرام گرد يد  و مامورين انتظامى براوضاع آنجا 

مسلط شد ند . 
يك مقام مس���ئول فرماند ار نظامى تهران د رباره تظاهرات امروز د ر د انشگاه به 
خبرنگار ما اظهارد اشت: امروز عد ه اى از عناصر اخاللگر كه منتسب به حزب منحله 
تود ه بود ند  به د انش���گاه رفته و عد ه اى از د انشجويان را مجبور به تظاهرات نمود ند  
و د ر حال د س���ته جمعى به مامورين فرماند ارى نظامى محافظ د انشگاه كه مسلط 
براوضاع بود ند  حمله كرد ه قصد  ربود ن اسلحه آنها را د اشتند  و مامورين نيز اقد ام به 

تيراند ازى نمود ند . 
مجروحين به بيمارستان شماره د و ارتش اعزام و د ر آنجا بسترى شد ه اند . 

فوت د و نفر مجروحين
د و ساعت بعد ازظهر امروز خبرنگار ما به بيمارستان شماره 2 ارتش مراجعه كرد  

و اطالع يافت كه سه نفر از مجروحين حاد ثه امروز د انشگاه آقايان مصطفى بزرگ نيا 
و ش���ريعت رضوى د ر اثر اصابت گلوله به ناحيه ريه و سينه و خونريزى شد يد  فوت 
كرد ه اند .  جنازه مقتولين مقارن س���اعت د و و د ه د قيقه بعد ازظهر براى تعيين علت 

مرگ به اد اره پزشكى قانونى منتقل گرد يد . 
آقاى احمد  قند چى يكى د يگر از مجروحين كه اينك د ر بيمارس���تان بسترى 
ميباشد  حالش خطرناك است و بطوريكه پزشكان معالج اظهار ميد ارند  اميد  بهبود ى 

وى نيز كم است. 

16 آذرـ  روز دانشجو
 1332/9/16 

امروز از طرف چند  تن د انشجويان تظاهراتى صورت گرفت

كودتاي 28 مرداد
 1332/5/31 

مرد م تهران و شهرستانها  با تظاهرات حكومت مصد ق را ساقط كرد ند 
علت شروع تظاهرات اين بود  كه عد ه اى از اهالى جنوب ش���هر كه شنيد ه بود ند  عناصر چپ قصد  د ارند  كاشى لوحه خيابانها را كند ه بجاى آن اسامى د يگرى بنويسند  
براى جلوگيرى از اين كار اجتماع كرد ند . انتش���ار اين خبر با توجه بشايعات مختلف آتش احساسات مرد م را تيزتر كرد . كه اولين انعكاس آن حركت د سته جمعى مرد م از 
نقاط مختلف ش���هر د ر صبح چهارشنبه بود  كه با شعارهاى زند ه باد  شاه � مرگ بر حزب تود ه � ايران محال است جمهورى شود  د ر خيابانها براه افتاد  و بطرف ميد ان سپه و 

نقاط مركزى شهر حركت كرد ند . 

اعدام اعضاي فداييان اسالم
1334/10/27

ساعت شش صبح امروز فد ائيان اسالم تيرباران شد ند
سپيد ه د م امروز چهار نفر محكومين فد ائيان اس���الم يعنى سيد  مجتبى نواب صفوى، سيد  محمد  واحد ى، خليل 

طهماسبى و مظفر على ذوالقد ر د ر ميد ان تير لشگر 2 زرهى تيرباران شد ند . 

آخرين د يد ار با د اد ستان ارتش  
س���اعت هشت و نيم صبح د يروز به د اد ستان ارتش اطالع د اد ه ش���د   كه سه نفر از محكومين فد ائيان اسالم: نواب 
صفوى، خليل طهماس���بى و سيد  محمد  واحد ى تقاضاى مالقات با ايشان را د ارند . مقارن ساعت نه صبح نواب صفوى و 
خليل و واحد ى به اطاق تيمسار سرلشگر آزمود ه رفتند .  بعد  از لحظه اى نواب صفوى گفت مى خواستم از حضور تيمسار 

تقاضا كنم كه جريان فرجامخواهى و مراسم آن را براى اينجانب تشريح فرمايند . 
تيمسار آزمود ه جريان قانونى تشريفات فرجامخواهى را براى آنها بيان كرد  و گفت هر محكومى كه حكم محكوميت 
او د ر د اد گاه تجد يد  نظر قطعى شد  مى تواند  د ر ظرف د ه روز پس از صد ور راى د اد گاه تجد يد  نظر از راى صاد ره تقاضاى 

فرجام كند  و اگر اين مهلت مقرر مقتضى ش���د  و محكوم تقاضاى 
فرجام نكرد  اي���ن عمل به عد م فرجامخواه���ى تلقى مى گرد د  و 
د اد ستان ارتش موظف است كه وظايف قانونى خود  را انجام د هد . 

  به طرف ميد ان تير  
د رس���ت ساعت پنج و س���ه ربع صبح امروز بود ، مامورين د ر 
زند ان چهار نفر محكوم را باز كرد ند  و هر چهار نفر را كه بس���يار 
ناراحت و نگران بودند  از زند ان خارج كرد ند  و با كمك مامورين به 
طرف ميد ان تير لشگر د و زرهى رهسپار شد ند . د ر ميد ان سكوت 
محض راى د اد گاه دائر بر محكوميت آن ها به وسيله آقاى سرهنگ 
الهيارى قرائت شد  و بالفاصله راى د اد گاه با شليك سه رگبار اجرا 
گرد يد .  پس از اينكه بطرف هر يك از محكومين د وازد ه تير شليك 
شد  طبق قوانين ارتشى گلوله اى به اسم تير خالص به مغز هر يك 

از آنها خالى شد .  

اعدام دكتر حسين فاطمي
1333/8/19 

سپيد ه د م امروز د كتر 
حسين فاطمى تيرباران 

شد 
د م  س���پيد ه 
امروز د كتر حسين 
فاطمى ك���ه د ر 
د اد گاه ب���د وى و 
تجد يد  نظر باعد ام 
محكوم شد ه بود  د ر 
ميد ان تير لشگر د و 
زرهى تيرباران شد  و ساعت هفت صبح امروز اين 
خبر از راد يو تهران انتشار يافت و بالفاصله اطالعيه 

د اد ستان ارتش بشرح زير منتشر شد .
 د كتر فاطمى ك���ه د ر اثر قيام ملى 28 مرد اد  
32 فرارى و د ر پناه اشرار تود ه اى قرار گرفت و پس 
از د س���تگيرى و تعقيب و تسليم بد اد گاه بموجب 
احكام ص���اد ره د ر د اد گاه عاد ى و د اد گاه تجد يد  
نظر اعمالش بمنظور بهم زد ن اس���اس حكومت 
تشخيص و محكوم به اعد ام شد  با انجام تشريفات 

قانونى ساعت 6 صبح امروز تيرباران گرد يد . 
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باندونك رويت���ر � اين اعالميه پس از ختم كنفرانس 
نمايندگان كشورهاي آس���يايي و آفريقايي در باندونك 

صادر شده است: 
نمايندگان بيس���ت و نه كشور آس���يائي و آفريقايي 
در كنفرانس باندونك با نظ���ر دولت هاي عرب در مورد 
بازگشت آوارگان عرب به وطن اصليشان موافق مي باشند 
و معتقدند كه فرانسه بايد به مستعمرات شمال آفريقائي 

خود آزادي و استقالل عطا كند.

شمال آفريقا 
نمايندگان ش���ركت كننده در كنفرانس از تمايالت و 
حقوق مردم الجزيره، مراكش و تونس پشتيباني مي كند 
و خاطرنش���ان مي سازند كه با وجود كوششي كه از طرف 
اين مردم جهت كسب استقالل و آزادي مبذول مي گردد 
هنوز ب���راي اعطاي آزادي به آنها اق���دام موثري به عمل 

نيامده است.
الزم است دولت فرانس���ه براي پايان دادن به وضع 
كنوني هر چه زودتر براي اعطاي اس���تقالل به كشورهاي 
مزبور اقدام كند. نمايندگان كشورهاي آسيائي و آفريقائي 
پس از بحث درباره مسائل مربوط به وضع كشورهاي خود 
به اين نتيجه رس���يده اند كه با كمك و همكاري يكديگر 
مي توانن���د روابط اقتصادي، فرهنگي و سياس���ي برقرار 

كنند.

همكاري اقتصادي 
در مورد هم���كاري اقتص���ادي كنفرانس باندونك 
پيش���نهاد مي كند كه اوالً براي توسعه امور اقتصادي در 
كشورهاي آسيائي و آفريقايي اقدام فوري به عمل آيد زيرا 
بين كليه اين كشورها در مورد همكاري اقتصادي توافق 
نظر وجود دارد و اين همكاري بايد بر اس���اس احترام به 
حق حاكميت ملل گوناگون استوار باشد و ثانياً  كشورهاي 
ش���ركت كننده در كنفرانس موافقت مي كنند كه در امور 
فني و تربيت كارشناسان اقتصادي با هم اشتراك مستمر 

به عمل آورند.

انرژي اتمي 
كنفرانس آس���يايي و آفريقايي تاكيد مي كند كه از 
انرژي اتمي بايد براي مصارف عام المنفعه در كش���ورهاي 
آسيائي و آفريقائي استفاده شود و براي اجراي برنامه صلح 
اتمي كنفرانس پيشنهاد مي كند كه يك هيئت بين المللي 
انرژي اتمي از نمايندگان كشورهاي مزبور تشكيل گردد و 
برنامه هاي الزم جهت استفاده از انرژي اتمي براي مصارف 
زم���ان صلح از طرف هيئت مزبور ط���رح و به موقع اجرا 

گذاشته شود.

توسعه سازمان ها 
كنفرانس باندونك پيشنهاد مي كند كه سازمان هاي 
بين المللي موجود توس���عه يابند و كش���ورهائي كه در 
سازمان هاي مزبور هنوز عضويت ندارند به عضويت آن ها 

پذيرفته شوند.
ضمناً براي ايجاد همكاري بيش���تر بين كشورهاي 
مزب���ور در امور اقتصادي بايد در آين���ده نيز نمايندگان 

كشورهاي آسيائي و آفريقائي تبادل نظر به عمل آورند.
ولي به هر حال اين نكته مسلم است كه دول آسيائي، 
آفريقائي در نظر ندارند يك بلوك محلي تش���كيل دهند 
و در امور نظامي با يكديگر هم���كاري كنند و در مقابل 

اتحاديه هاي دفاعي يك اتحاديه جديد به وجود آورند.

عضويت در سازمان ملل
راجع به حفظ صلح جهان و هم���كاري بين المللي 
نمايندگان شركت كننده در كنفرانس باندونك خاطرنشان 
كردند كه كليه كشورهاي جهان بايد براي حفظ صلح با 
يكديگر همكاري كنند و عضويت در سازمان ملل متحد 
بايد عمومي باشد و كليه كشورهاي جهان در اين سازمان 
نماينده داشته باشند و شوراي امنيت سازمان ملل متحد 
براي پذيرفته ش���دن دولت هائي كه صالحيت دارند به 

عضويت سازمان مزبور اقدام كند.

تقليل سالح ها 
به نظر نمايندگان ش���ركت كننده در كنفرانس تنها 
راه براي حفظ صلح آن است كه موضوع تقليل نيروهاي 
نظامي نيز مورد توجه قرار گيرد و الزم اس���ت س���ازمان 
محلل متحد در اين مورد ب���ه اقدامات خود ادامه دهد و 
هرچه زودتر براي جلوگيري از افزايش سالح هاي نيروهاي 
نظامي كشورهاي مختلف جهان اقدام كند و براي كنترل 
بين المللي انرژي اتمي نيز مقرراتي به موقع اجرا گذارد و 
نمايندگان ش���ركت كننده در كنفرانس باندونك موافقت 
كرده اند كه اصوالً استعمار به هر صورت كه باشد بد است 
و بايد به آن خاتمه داد و ثانيا با تائيد اين موضوع كه تسلط 
يك كشور بر كشور ديگر و اعمال نفوذ و استعمار با مباني 
حقوق بشري مباينت دارد و مخالف با اصول منشور ملل 
متحد مي باشد و از همكاري بين المللي جلوگيري مي كند 
و مقرر مي دارد كه از اين تسلط و استعمار جلوگيري شود 
و ثالثاً از كليه كساني  كه براي آزادي خود مشغول فعاليت 
هستند پشتيباني مي كند و رابعاً از كشورهاي استعماري 
تقاضا مي كند كه براي اعطاي اس���تقالل به كشورهاي 

مستعمره اقدام كند.

صلح، همكاري 
در م���ورد صلح و همكاري م���ردم جهان كنفرانس 
باندونك مقرر داش���ته كه تمام م���ردم و ملل جهان در 
انتخاب سيس���تم هاي سياسي و اقتصادي و روش زندگي 
خود مختار و آزادند و كليه ملل بر طبق موازين س���ازمان 
ملل متحد بايد به طرز دوس���تانه با يكديگر رفتار كنند. 

روابط خود را بر اساس زير استوار سازند: 
1� احترام به حقوق بش���ري و اصول س���ازمان ملل 

متحد.
2� احترام به حاكميت و تماميت ارضي كليه ملل.

3� شناختن تس���اوي افراد كليه نژادها و ملل اعم از 
بزرگ و كوچك.

4� عدم مداخله در امور ساير كشورها 
5� شناختن حق دفاعي انفرادي و دسته جمعي ملل 

بر طبق اصور منشور ملل متحد.
6� جلوگي���ري از س���وء اس���تفاده دول بزرگ از 
اتحاديه هائي كه از ط���رف دول كوچك براي دفاع از آنها 

تشكيل مي شود.
7� جلوگيري از اعمال زور يك دولت نسبت به دولت 

ديگر.
8� عدم تهديد دولت هاي ديگر براي تصرف اراضي.

9� حل كليه اختالفات از طريق مسالمت آميز.
11� توسعه همكاري.

12� احترام به عدالت و تعهدات بين المللي.

تأسيس جنبش غيرمتعهدها
1334 /2/4

تاسيس جنبش غيرمتعهدها در پايان كنفرانس باندونك 
اعالميه مهمي صادر شد 



14

 1334/1/29 

انيشتين د  رگذشت

انيشتين يكى از بزرگترين نوابغ عص�ر ح�اضر 
ك�ه با ف�رمول نس����بيت خ�ود    انقالبى د   ر علوم 
بوج���ود    آورد    و بد   ريافت جايزه نوبل د   ر رش���ته 
فيزيك نائل آمد    د   رسن هفتاد    و شش سالگى د   ر 
ناحيه پرينستون د   رگذشت. وى پس از مهاجرت از 
آلمان و مسافرت به آمريكا د   ر مؤسسه تحقيقاتى 
علمى پرينس���تون مشغول تحقيق و تد   ريس شد   . 
اما د   رچند    س���ال اخير به علت ابتالء به بيمارى 
تصلب ش���رائين د   ر انزوا ميزيست و از معاشرت با 
مرد   م خود   د   ارى ميكرد   . وى استاد    مسلم فيزيك 
و رياضيات بش���مار ميرفت و تم���ام عمر خود    را 
مصروف باين ساخته بود   كه حقايق فيزيكى عالم را 
با فرمولهاى رياضى بيان كند   . انيش���تين د   ر سال 
1879 د   ر يك خانواد   ه متوس���ط يهود   ى آلمان 
متولد    شد    و هنگامى كه د   ر سن 25 سالگى تئورى 
نسبيت خود    را اعالم كرد    شهرت جهانى يافت. د   ر 
اين فرمول مشاراليه توانست عامل زمان را نيز وارد    
كند   . صحت فرمول انيش���تين سالها پس از اعالم 
آن از طرف علماى نج���وم كه د   ر    روابط و حركات 
ستارگان تحقيقاتى به عمل مى آورد    بثبوت رسيد    و 
اين امر بر شهرت جهانى او افزود   . يكى از موضوعات 
مهمى كه انيش���تين د   ر فرمول خود    نشان د   اد   ه 
بود    اين بود    كه ن���ور هنگام عبور از نزد   يك اجرام 
سماوى خط س���ير خود    را تغيير ميد   هد    و انحناء 
پيد   ا ميكند    صحت اين موضوع از طرف منجمين 
كه كسوف سال 1919 را مورد    بررسى قرار د   اد   ند    
تصد   يق شد    انيش���تين حتى ميزان انحراف را نيز 
معين كرد   ه ب���ود    و اند   ازه گيريهاى منجمين اين 
موضوع را نيز به اثبات رساند   . همانطوريكه اشاره 
ش���د    اين اعجوبه فيزيك و رياضيات عمر خود    را 
وقف تحقيق د   رباره اين علوم كرد   ه بود    و د   ر امور 
سياس���ى و اجتماعى مطلقاً مد   اخله نميكرد    وى 
هوشى سرشار و چشمانى نافذ و د   رشت و موهائى 
سفيد    و ژوليد   ه د   اشت كه مانند    هاله اى از نور سر 

او را احاطه كرد   ه بود   .   
 مرگ انيشتين ضايعه بزرگى براى عالم علم و 
د   انش بش���مار ميرود    زيرا خد   مات او بعلم همواره 
د   ر تاريخ مضبوط خواهد    ماند   . پرزيد   نت آيزنهاور 
ضمن اظهار تأسف از فوت انيشتين خاطرنشان كرد    
كه هيچكس مانند    وى بتوسعه و پيشرفت د   انش 

د   ر قرن بيستم كمك نكرد   ه است.   
 براى كليه كسانى كه د   راين عصر اتمى زيست 
مى كنند    انيش���تين مظهر قد   رت خالقه فرد    د   ر 

جامعه آزاد    بشمار ميرفت.   

حوادث خونين مجارستان
 1335/4/11 

د ر مجارستان و چكسلواكىتصفيه بزرگى شد
برلين. آسوشيتد پرس. اخبار واصله از لهستان حاكى اس���ت كه تصفيه بزرگى د ر شهر پوزنان واقع د ر لهستان كه 
اخيراً صحنه انقالب خونين كارگران ضد  كمونيس���ت بود ه آغاز شد ه و مقامات لهستان د ستور د اد ه اند  كليه كسانى كه 
تمايل ضد  انقالبى د ارند  و د ر حواد ث اخير شركت د اشته و عليه رژيم لهستان قيام كرد ه اند  مشمول تصفيه قرار گيرند . 

د ولت لهستان مد عى شد ه كه د ر اين انقالبات 48 نفر به هالكت رسيد ه اند  ولى بعضى از مطلعين و كسانيكه د ر موقع 
شروع انقالب د ر اين شهر بود ه اند  حد س مى زنند  كه 200 الى 300 نفر د ر اين انقالب كشته شد ه باشند  و 100 نفر هم 

زخمى شد ه اند  كه وضع بعضى از آنها وخيم است. 
راد يو ورشو اطالع د اد  كه به زود ى كسانيكه د ر تظاهرات پوزنان شركت د اشته اند  تحت محاكمه قرار خواهند  گرفت. 
اين راد يو اضافه كرد  كه يك د ولت به خصوص به آتش اين انقالب د امن مى زد ه ولى از ذكر صريح نام اين د ولت خود د ارى 
كرد . ژزف سيرانكوويچ نخست وزير لهستان نطقى براى كارگران ايراد  كرد ه و به آنها وعد ه د اد  كه براى بهبود  زند گى آنها 
اقد امات مجد انه معمول خواهد  ش���د .  گفته مى شود  كه كارگران انقالبى پوزنان عد ه اى را به نمايند گى از طرف خود  به 
ورشو اعزام د اشته اند  تا با رهبران د ولت لهستان د رباره جلوگيرى از كمبود  مواد  غذائى و ايجاد  شرايط بهتر براى كارگران 

مذاكره و تباد ل نظر به عمل آورند  ولى هنوز د ولت لهستان د ر اين مورد  اقد امى نكرد ه است.
 حزب كمونيست مجارس���تان امروز اعالم كرد  كه تبليغات كشورهاى د موكراسى د ر د اخله كشور مجارستان توليد  
زحمت و ايجاد  ناراحتى ش���د يد  كرد ه و ممكن است وقايعى نظير حواد ث پوزنان د ر آن كشور روى د هد  راد يو بود اپست 

اعالم كرد  كه د ر اتحاد يه پتوئفى كه يك سازمان وابسته د انشجويان است زمزمه هاى انقالبى شنيد ه مى شود .
 اين نخستين بار اس���ت كه كميته مركزى حزب كمونيست مجارستان به وجود  عناصر ضد كمونيست د ر آن كشور 
اشاره كرد ه اس���ت. امروز خبرگزارى مجارستان اعالم كرد  كه گروهى از جاسوسان خارجى و خرابكاران كه د ر اد ارات و 

وزارت خانه هاى مختلف مشغول توطئه عليه د ولت بود ند  د ستگير و به زند ان هاى طويل المد ت محكوم شد ند . 

انقالب كوبا
 1335/2/10 

د يشب د ر كوبا انقالب شد 
هاوانا. رويتر. د يش���ب انقالب شد يد ى د ر كوبا واقع د ر خليج مكزيك روى د اد  و نيروهاى انقالبى كه طرفد ار رئيس 

جمهور سابق كوبا هستند  بمراكز نظامى حمله كرد ند  و مد ت چهار ساعت پاد گان ها را گلوله باران نمود ند . 
نيروهاى انقالبى با مسلسل و نارنجك و توپ مس���لح بود ند . د ولت كوبا امروز كارلوس پريور رئيس جمهور سابق را 

توقيف كرد  و اكثر نيروهاى انقالبى را نيز منكوب نمود ه ولى هنوز زد  و خورد  د ر اكثر نقاط جزيره اد امه د ارد . 
هنگاميكه نيروهاى انقالبى د ست بحمله زد ند  رئيس جمهور كوبا مشغول ماهيگيرى بود  ولى فورا خود  را به پاد گان 

هاوانا رساند  و شروع بمبارزه نمود . 
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قاهره. رويتر. س���رهنگ جم���ال عبد الناصر رئيس 
جمهورى مصر اعالم كرد  كه د ولت مصر ش���ركت كانال 

سوئز را ملى كرد ه است. 
سوئز و اسوان  

مش���اراليه طى نطقى كه د ر برابر سيصد  هزار نفر از 
مرد م اس���كند ريه ايراد  كرد  اينموضوع مهم را باطالع آنها 
رس���اند  و گفت د ولت مصر عوائد  حاصله از شركت ملى 
كانال سوئز را بمصرف احد اث سد  اسوان برروى رود خانه 
نيل خواهد  رساند . چند  روز قبل انگلستان و آمريكا اعالم 
كرد ه بود ند  كه از كمك بمصر جهت احد اث س���د  بر روى 
رود خانه اس���وان منصرف شد ه اند . هزينه احد اث اين سد  
عظيم نهصد  ميليون د الر ميباش���د . عبد الناصر د ر نطق 
خود  كه از راد يو قاهره پخش ميشد  خاطرنشان ساخت كه 
د ولت مصر سهام كانال سوئز را از د ارند گان آن خريد ارى 
خواهد  كرد . وى گفت كليه س���رمايه شركت كانال سوئز 
كه د ر مصر ميباش���د  متعلق بفرانسه است و شركت كانال 
س���وئز كه ازطرف د ولت فرانسه اد اره ميشود  يك شركت 
استثماركنند ه ميباش���د . عبد الناصر آنگاه اضافه كرد  كه 
مصر بايد  س���د  اسوان را بس���ازد  و احد اث اين سد  جز با 
احقاق حقوق مصر از ش���ركت غاصب كانال سوئز ميسر 
نبود ه است. وى گفت كه ما بايد  يكصد  ميليون د الر عوايد  
ساليانه شركت ملى كانال س���وئز را بمصرف ساختن سد  

اسوان برسانيم. 
قانون ملى شد ن  

قانون و مقررات ملى ش���د ن ش���ركت كانال سوئز از 
طرف د ولت مصر بتصويب رس���يد ه و باين ترتيب شركت 
مزبور با كليه سرمايه و شعب و تعهد اتش د ر مقابل د ول و 

شركت هاى خارجى بد ولت مصر منتقل شد ه است. 

عبد الناصر قانون ملى شد ن شركت كانال سوئز را كه 
از طرف خود  او بعنوان رئيس جمهورى مصر بامضاء رسيد ه 

بشرح زير قرائت كرد :  
ماد ه اول. رئيس جمهورى مصر بنام ملت مصر شركت 
بونيورسال كانال كش���تيرانى سوئز را بعنوان يك شركت 
مصرى محد ود  ملى كرد ه و اين ش���ركت با تمام شعب و 

تعهد اتش قابل انتقال بد ولت مصر مى باشد . 
ماد ه د وم. اد اره امور مربوط بكانال سوئز و عبور و مرور 
كش���تى ها از اين كانال بايد  تحت نظر هيئت مستقلى كه 
جزء وزارت حمل و نقل مصر ميباش���د  قرار گيرد  و قانون 
مربوط بتشكيل اين هيئت بايد  از طرف رئيس جمهورى 
بتصويب برس���د . اين هيئت براى اجراى وظيفه خود  بايد  

تمام قد رت واختيارات الزمه را د اشته باشد . 

ماد ه سه. ش���ركت ملى كانال س���وئز د اراى بود جه 
مستقل و سال مالى آن از اول ژوئيه هر سال شروع خواهد  
شد  و اولين س���ال مالى آن، آن سالى خواهد  بود  كه اين 
قانون د ر آن س���ال بموقع اجرا گذاش���ته ميشود  يعنى 
س���ال مالى كه از اول ژوئيه 1956 آغاز شد ه و بآخر ژوئن 
1957 ختم ميشود . ماد ه چهارم. كليه كارمند ان و كارگران 
شركت كانال سوئز همچنان تحت نظر هيئت مد يره كانال 

سوئز بكار خود  اد امه خواهند  د اد . 
ماد ه پنجم. مقرراتى براى تثبيت وضع حقوق و حقوق 
بازنشستگى كارمند ان و كارگران كانال سوئز وضع خواهد  
شد . ماد ه ششم. اين قانون د ر مجله رسمى د ولت مصر د رج 
خواهد  ش���د  و از تاريخى كه شرائط و اوضاع و احوال براى 

اجراى آن مساعد  باشد  بموقع اجرا گذاشته خواهد  شد . 

ملي شدن كانال سوئز
 1335/5/6 

كانال سوئز ملى اعالم شد  و مصريان آنرا تصرف كرد ند 

استقالل الجزاير
1340/12/28 

پايان جنگ هفت ساله الجزاير و فرانسه
د يشب خوش���بختانه اعالميه ترك مخاصمه آتش بس و صلح بين د ولت فرانسه و د ولت ملى الجزاير د ر 
سراسر جهان منتشر شد  و خود  به خود  د ر قلوب ميليون ها انسان كه د ر گوشه و كنار جهان از جنگ نفرت انگيز 
د چار د لهره و از مژد ه صلح و آشتى غرق د ر مسرت و آرامش بود ند  نوعى آرامش و سكون به وجود  آمد .  بى گمان 
يك د قيقه سكوتى كه بن خد ه رئيس حكومت ملى به ياد  شهد اى جنگ اعالم كرد  د ر سرتاسر جهان به موقع 
اجرا گذاشته شد  و همه انس���انهاى آزاد  به ياد  مرد انى كه د ر راه هد ف و آزاد ى جنگيد ند  و مرد ند  يك د قيقه 
سكوت كرد ند .  نتيجه تلخ اين چند  س���ال زد وخورد  هر چه بود ، كشته شد ن بيش از 141000 نفر مسلمان 
و 500 و 17نفر فرانس���وى بود ، ولى امروز پس از پايان يك د قيقه سكوت احترام آميز به خاطر كشته شد گان 
نمى توان از اعالم مسرت خود د ارى كرد  كه صلح د ر يك ناحيه د يگر از جهان برقرار شد ه و از سوى د يگر ملت 

مسلمان الجزاير به هد ف ملى خود  كه آزاد ى و استقالل باشد  رسيد ه است. 

كودتاي خونين كنگو
1339/11/25 

پاتريس لومومبا به قتل رسيد 
اليزابت ويل- يونايتد  پرس- حكومت »كاتانگا« امروز اعالم كرد  كه »پاتريس لومومبا« نخست وزير پيشين كنگو 2 تن از همراهان وى كه از زند ان 
گريخته بود ند  توس���ط روستائيان يكى از د هكد ه ها كه از مخالفان آنها بود ه اند  به قتل رسيد ه اند  و جسد  آنها توسط مأموران انتظامى كاتانگا مشاهد ه 
شد ه است. انتشار اين خبر جنگ د اخلى را د ر كنگو تشد يد  كرد ه است. »گاد  فرويد  مونگو« وزير كشور »كاتانگا« كه نامش افشا نخواهد  شد  »لومومبا« 
و 2 تن از همراهان او را كش���ته اند . وزير كشور كاتانگا گفت: افشاء نام قبيله و د هكد ه اى كه »لومومبا« د ر آن كشته شد ه مقد ور نيست زيرا سبب وجود  
انتقامجوئيهاى خونين خواهد  شد  و حكومت »كاتانگا« مايل نيس���ت چنين امرى روى د هد . »پاتريس لومومبا« به سبب همكارى با روس ها و د عوت كارشناسان روسى و تحريك 
اهالى كنگويى عليه سفيد پوس���تان اروپايى بركنار شد ه بود . برخى از مأموران سازمان ملل متحد  اد عاى مقامات كاتانگا د رباره فرار و قتل لومومبا را باور مى كنند  ولى عموم جهانيان 
اين اد عا را د روغ مى د انند  و معتقد ند  قباًل »لومومبا« را خود  مقامات كاتانگا مقتول كرد ه اند . »مونونو« وزير كش���ور »كاتانگا« اشاره كرد  كه اجساد  اين 3 تن د ر همانجايى كه بخاك 

سپرد ه شد ه است خواهد  ماند  و حكومت كاتانگا تصميم ند ارد  اجساد  را منتقل كند . 
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1340/1/10 

رحلت پيشواى بزرگ،حضرت آيت اهلل العظمى بروجردى)ره( 
امروز با اعالم خبر د   رگذشت حضرت آيت اهلل العظمى بروجرد   ى سراسر جهان تشيع غرق ماتم و عزا گرد   يد    و يك سوگوارى 

بزرگ عمومى برپا شد   . 
مصيبت عظيم و د   رد   ناكى كه ش���يعيان عالم امروز با آن رو به رو گرد   يد   ند    د   ر تمام ممالك اسالمى و بخصوص مراكز شيعه 
نش���ين با تأسف و تأثر فراوانى تلقى گرد   يد    زيرا ش���يعيان جهان يگانه مرجع تقليد    و پيشواى روحانى عاليقد   ر خود    را از د   ست 
د   اد   ند   ، پيشوائى كه بحق براى مقام خود    شايس���ته و برازند   ه بود    و د   ر زهد    و تقوى، فضل و كمال، علم و فقه و ارشاد    و هد   ايت 

مسلمين براى جامعه اسالمى موجب افتخار و سرفرازى بود   . 
اعالميه د   ربار شاهنشاهى

خبر د   رگذش���ت حضرت آيت اهلل العظمى حاجى آقا حس���ين طباطبائى بروجرد   ى موجب تأسف و تأثر عميق اعليحضرت 
همايون شاهنشاه گرد   يد   . 

بد   ين مناسبت حسب االمر مطاع همايونى د   ربار شاهنشاهى سه روز عزاد   ار و پرچم سلطنتى نيمه افراشته خواهد    بود   . 
وزير د   ربار شاهنشاهىـ  حسين عالء

پس از حد وث زلزله س���رويس حواد ث روزنامه اطالعات، براى 
اينكه هموطنان عزيز را كام���اًل د ر جريان اين حاد ثه د لخراش قرار 

د هد ، خبرنگاران خود  را بمناطق مختلف اعزام كرد . 
آقاى ذبيحيان كه د ي���روز از د و قريه»حصار« و »د ان اصفهان« 
»قزوين« د يد ن كرد ه و رپورتاژى از مشاهد ات خود  نوشته است كه 

د ر زير نقل ميشود : 
قريه حصار

قريه »حصار خرق���ان« چند  كيلومتر باالت���ر از د هات »د ان 
اصفهان« بود . د ر قريه حصار خرقان 250 خانوار زند گى مي  كرد ند  و 
جمعاً د رحد ود  هزار نفر جمعيت د اش���ت و ازاين 250 خانوار و هزار 

نفر جمعيت پس از زلزله 50 تا 60 نفر زند ه ماند ه بود ند . 
د ر چند  د قيقه اولى كه با راهنماي���ى يك روحانى، ماتمزد ه به 
اين منطقه وارد  شد م تصور مي  كرد م عد ه اى مجروح به انتظار كمك 

نشسته اند  و چند  نفرى براثر شد ت جراحات د رگذشته  اند . 
ولى بمحض رسيد ن بقريه »حصار خرقان« معلوم شد  كه تمام 
ساكنين اين ناحيه مرد ه اند  و فقط تعد اد ى زند ه ماند ه اند  كه مجروح 

هستند . 
عد ه اى از س���اكنين اطراف با كاميون  هاى پست و تلگراف براى 
نجات مجروحين خود  را بنواحى آسيب د يد ه ميرسانيد ند ، تا هرچه 

زود تر مجروحين را از يك مرگ حتمى نجات د هند . 
نمونه ويرانى

قريه »د ان اصفهان« بنا باظهار ساكنين اطراف از لحاظ عمران 
و آباد ى يك د ه نمونه بود  اينكه نوشتم »د ه نمونه بود « براى آنست 
كه د ر اين ساعت د يگر محلى بنام د ان اصفهان وجود  ند ارد  و هرچه 
بود  از بين رفت اين قريه د ر فاصله 45 كيلومترى جاد ه تهران قزوين 
بطرف همد ان قرار د ارد . قريه د ان اصفهان بعلت وس���عت اراضى و 
موقعيت طبيعى كه د ر د امنه كوه هاى د ان اصفهان واقع ش���د ه آباد  
سرسبز و س���اختمان  هاى آن زياد  و جمعيتش طبعا بعلت آباد  بود ن 

زياد  و رويهم رفته د ه نمونه اى بود . 
بين راه با اطالعاتى كه از وضع د لخراش اين ناحيه بد ست آورد ه 
بود م، سعى كرد م آنچه امكان د ارد ، براى رساند ن كمك هاى فورى 

باين ناحيه اقد ام كنم. 
بين راه سرنش���ينان يك تانكر آب را كه به طرف ناحيه د يگرى 

حركت مي  كرد ند ، همه چيز حتى حيوانات
سراسر د ش���ت پهناورى كه د ر د امنه كوه هاى د ان اصفهان قرار 
د اشت به تلى از خاك تبد يل ش���د ه بود ، كوچكترين آثار حيات د ر 
اين د وره 5هزار نفرى د يد ه نميشد ، تنها د ر حد ود  چند  نفر مجروح 
د ر پناه چاد رها ناله ميكرد ند  و صد نفرى هم برس���ر خاك و خاشاك 

كلبه هاى خود  د ر جستجوى اجساد  عزيزان خود  بود ند . 
 12 ساعت پس از وقوع حاد ثه يعنى از ساعت يازد ه صبح د يروز 
بتد ريج چند ين كاميون افراد  براى كمك باين ناحيه رسيد ند ، ولى 

تا آن موقع حتى وسيله انتقال مجروحين به تاكستان يا قزوين كافى 
بنظر نميرسيد . 

مرد مى كه براى كمك آمد ه بود ند  كنار رود خانه كوچكى را كه 
از د ان اصفهان عبور ميكرد ، براى جمع آورى اجساد  و شستشوى آنها 
اختصاص د اد ند  و از اين ساعت جنازه هائى باين نقطه منتقل ميشد  
و چند نفرى سرگرم شستش���وى اجساد  گرد يد ند . تعد اد  كشتگان و 
وضع بهم ريخته خانه  ها طورى بود  كه خروج جنازه ها وس���يله افراد  

ظرف چند ساعت امكان پذير بنظر نميرسيد .
 مرد م براى خروج مقتولين از زيرخ���اك از پتو، لحاف، چوب، 
نرد بان استفاد ه ميكرد ند  و پس از خروج هر جنازه يك فرياد  الاله اال 
اهلل و يك صد اى شيون بگوش ميرسيد  و اين وضع تا آخرين د قايقى 

كه من اين صحنه رقت بار را ترك ميكرد م اد امه د اشت. 
جهاد  ملى

صبح امروز خبرنگار ما د ر قزوي���ن تلفنى گزارش د اد  از د يروز 
اهالى قزوين خود  را ب���راى كمك بزلزله زد گان ق���راء حومه اين 
شهرس���تان آماد ه كرد ه اند  و هركس بقد ر اس���تطاعت خود  د ر اين 
جهاد  ملى كمك ميكنند  د يروز عم���وم گاراژد اران و كاميون د اران 
قزوين اعالم د اشتند  كه كليه وسائل نقليه آنان آماد ه حمل خواربار 
و اكيپ هاى كمكى بقراء آس���يب د يد ه است كارگران كارخانه هاى 
قزوين نيز د س���ت از كار كشيد ند  و آماد ه كمك شد ند  و ضمناً امروز 
كليه اصناف، كسبه مغازه  هاى خود  را تعطيل كرد ند  و با بيل كلنگ 
و خواربار و نان د ر مقابل جمعيت شيروخورشيد  سرخ اين شهرستان 
اجتماع كرد ند  و قرار است اين عد ه د س���ته جمعى براى كمك به 

آسيب د يد گان عازم قراء زلزله زد ه شوند . 
نهضت كمكى وام قزوين جالب توجه است و بهمين منظور امروز 
شهر قزوين بحالت تعطيل د رآمد ه است امروز هم علماء و روحانيون 
قزوين جمعى از اهالى را همراه خود  به محل قراء آسيب د يد ه برد ند  
و براثر كثرت عبور و مرور مرد م و وسائط نقليه جاد ه همد ان قزوين 
بند آمد ه است د يروز يكى از س���ربازان تيپ 5مستقل قزوين د ر راه 
كمك به هموطنان آس���يب د يد ه خود  قربانى شد  و طى حاد ثه  اى 

د رگذشت.

 1340/3/15  

ايران با 5
 مد ال طال قهرمان 
كشتى جهان شد 

س���يف  پور، صنعت���كاران، 
حبيب���ى، مه���د ي  زاد ه و تختى 
د الورمرد ان كش���تى ايران مد ال 

طال گرفتند    
د يشب مسابقات كشتى آزاد  
قهرمانى 1691 يوكوهاما د ر ژاپن 
خاتمه پذيرفت. قهرمانان كشتى 
آزاد  ايران با بد س���ت آورد ن 5 
مد ال طال، يك مد ال نقره و يك 
مد ال برنز براى اولين بار د ر تاريخ 
ورزش ايران موفق شد ند  كه مقام 
قهرمانى اول كش���تى جهان را 

بد ست آورند . 
نتيجه كلى مسابقات كشتى 
آزاد  جهان سال 1691 د ر 8 وزن 

به اين شرح اعالم شد :   
د ر وزن اول علي  اف از شوروى، 
س���لطان  نژاد  از ايران و يانيلماز از 
تركيه، د ر وزن د وم س���يف  پور از 
ايران، وارگا از مجارستان و آكباش 
از تركيه، د ر وزن سوم روباشويلى 
از شوروى، يونس از تركيه و توكل 
از ايران، د ر وزن چهارم صنعتكاران 
از ايران، س���ينا وسكى از شوروى 
و چاند ا از هن���د ، د ر وزن پنجم 
امامعلى حبيبى از ايران، روزورف 
از شوروى و كاناكا از ژاپن، د ر وزن 
ششم منصور مهد يزاد ه از ايران، 
هلوسى از مجارستان و آنتونسون 
از سوئد ، د ر وزن هفتم غالمرضا 
تختى از ايران، گورويچ از شوروى 
و حسن كنگور از تركيه و د ر وزن 
هشتم د يتريش از آلمان، كاپالن 
از تركيه و مد ود ف از شوروى به 
ترتيب مد الهاى طال، نقره و برنز را 

كسب كرد ند . 

زلزله بوئين زهرا
 1341/6/12 

مقتولين و مجروحين زلزله به د ه هزار نفر ميرسد
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د ر كليه بيمارســتانهاى تهران مجروحين 
بســترى ميباشــند  و حتى عــد ه اى از 
مجروحيــن نيز بمطب پزشــكان منتقل 
ميشوند . پيراهن ســياهان كيوسك هاى 
تلفن، بليط فروشــى ها، كابهاى برق تلفن 
را از جا كند ند  و بانكها را مورد  حمله قرار 

د اد ند . 
د ر تظاهرات د يروز و امروز عد ه اى كشته 
شد ند  و موسســات و مغازه ها و سينماها 
مورد  هجوم و آتش ســوزى قرار گرفت. تا 
ظهر امروز 66 نفر د ر تظاهرات تهران كشته 

شد ه و عد ه زياد ى نيز مجروح گرديدند .
 متظاهرين ســالن ورزشــى پارك شهر، 
باشــگاه ورزشــى جعفرى، برزن چهار، 
اتومبيل كلوپ و چند  اتومبيل و كاميون و 
موتوسيكلت پليس را آتش زدند  و ديروز 
و امروز اتومبيلهاى شركت واحد  دست از 

كار كشيدند . 

حمله تازه
حد ود  س���اعت يازد ه صبح يك عد ه پانصد  نفرى كه 
اكثر آنها را جوانان بين 20 تا 30 س���اله تشكيل ميد اد ند  
د ر حاليكه اغلب آنها چوبهاى كوچك و بزرگ و قطعاتى 
از د كه هاى بليط فروشى شركت واحد  را كه خراب كرد ه 
بود ند  د ر د ست د اشتند  از محوطه خيابان جنوبى پارك 
شهر بطرف پزش���كى قانونى و د ر جنوبى د اد سرا روانه 
شد ند  و چند  نفر از آنها با پرتاب سنگ به شيشه ها د يگران 
را تحريك به حمله ميكرد ن���د  ولى د ر همين موقع يك 
كاميون از نيروهاى چترباز د ر محوطه جلو خيابان جنوبى 
پارك شهر و اطراف د ر جنوبى د اد سرا متمركز شد ند  و راه 

حمله را بر مهاجمين سد  كرد ند . 
مهاجمين كه از اين طرف راه را مسد ود  د يد ه بود ند  
ابتد ا جلو يك اتومبيل وانت بزرگ كه گفته ميشد  متعلق 
بيك فرانسوى اس���ت گرفتند  و پس از خرد  كرد ن اين 
اتومبيل و واژگون كرد ن آن د ر جلو د ر ورود ى بازد اشتگاه 

كاخ متوارى شد ند . 
جنازه آورد ند 

بد نبال اين وقايع يك عد ه ص���د  نفرى د ر حاليكه 
جنازه يك جوان 22 ساله را روى د ست حمل ميكرد ند  
بجلو اد اره پزش���كى قانونى آمد ند  اين عد ه پس از كند ن 
زيرپيراهن س���فيد  خونى جنازه اد اره پزشكى قانونى را 
ترك كرد ند  و د ر حاليكه پيراهن سفيد  خونى را د ر د ست 
د اشتند  با د اد ن شعار بد ستجات د يگر پيوستند . جمعيت 
كمى بعد  از جلو د اد سرا د ور شد ه از نرد ه هاى پارك شهر 

خود  را بد اخل پارك رساند ند . 
اصابت گلوله

حد ود  يكس���اعت بعد  از ظهر بود  كه يك اتومبيل 
جيپ پليس د ر حالى كه حامل مجروحى بود  جلو اد اره 
پزشكى قانونى متوقف شد . پزش���كان قانونى با معاينه 
مجروح كه خود ش ميتوانس���ت حرف بزند  د ستور اعزام 
مجروح را به بيمارستان د اد ند  ولى مامورين پليس اظهار 
د اش���تند  حركت مجروح از خيابان ها با توجه بازد حام 
اشكال د ارد  د ر اين وقت آمبوالنس پزشكى قانونى همراه 
يكى از پزشكان مجروح را كه بر اثر اصابت گلوله جراحت 
برد اشته بود  به بيمارستان سينا رساند ند  كه مورد  معاينه 

و معالجه قرار گيرد . 
يك گزارش د يگر از آنچه كه د ر بازار گذشت: 

قيام خونين 15 خرداد 1342
1342/3/16 

جريان مشروح تظاهرات و زد  و خورد هاى تهران
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نقطه شروع تظاهرات د يروز بازار تهران بود . از صبح د يروز كه اعالميه شهربانى مبنى 
بر منع تظاهرات انتش���ار يافت اكثر تظاهركنند گان سه روز گذشته د ر مسجد شاه جمع 
شد ند  و مد تى د ر مس���جد  بود ند  نظير چنين اجتماعى د ر خيابان ناصرخسرو و توپخانه 
نيز وجود  د اشت جمعيت مزبور كه از نقاط مختلف بطرف سبزه ميد ان حركت ميكرد ند  
د ر مقابل د هنه چهار س���وق بزرگ با پليس تصاد م كرد ند  جمعيت پرچم هاى سياهى كه 
عكس آيت اهلل خمينى بر آن نصب شد ه بود  د ر د ست د اشتند  كه د ر همان اولين برخورد  
مبد ل به چماق براى زد  و خورد  مى گرد يد  د ر مقابل د هنه چهار سوق بزرگ صرافى الله 
مورد  تهاجم قرار گرفت و يك موتور افس���ر شهربانى نيز آتش زد ه شد  اين د و مورد  آغاز 

تهاجم د يروز بود . 
پيراهن سياه

مهاجمين با پيراهن سياه و چماق مشخص ميشد ند  د ر اثر زد  و خورد  اولى جمعيت 
خش���مناك و بد ون كنترل با روحيه تخريبى كه د ر آنها وجود  د اشت بطرف سبزه ميد ان 
و وزارت كش���ور حمله ور شد ند . مامورين وزارت كشور وقتى متوجه حمله جمعيت شد ند  
د رهاى آهنى بزرگ را بستند  ولى مهاجمين با سنگ و چوب به آن حمله ور شد ند  و كليه 

شيشه هاى قسمت شرقى و غربى ساختمان وزارت كشور شكسته شد . 
مهاجمين از وزارت كشور متوجه اد اره انتشارات شد ند  و از آنجا نيز بعقب راند ه شد ند  
و د ر حال عقب نش���ينى د كه هاى چوبى مقابل وزارت كشور مورد  حمله قرار گرفت تا از 

چوبهاى آن براى زد  و خورد  با مامورين انتظامى استفاد ه كنند ! 
د ر سراسر بازار زد  و خورد  مامورين با مهاجمين اد امه د اشت. 

تظاهرات موضعى
مهاجمين با تشكيل د سته هاى كوچك د ر اطراف بازار بطور موضعى تظاهر ميكرد ند  
و وقتى مامورين سر ميرسيد ند  متوارى و مخفى ميشد ند  د ر ناصرخسرو تظاهرات پراكند ه 
تا مقارن ظهر اد امه د اشت د ر اين خيابان   د ر مقابل د ر شمس العماره يك اتوبوس شركت 

واحد  و چند  اتومبيل س���واري آتش زد ه شد . تمام كيوس���ك هاي بليطفروشي شركت 
واحد  مورد  حمله قرار گرفت شيشه هاي آن شكسته شد  و خود  كيوسك را از جا كند ند . 
د س���ته اي از مهاجمين متواري از چهارراه گلوبند ك بطرف خيابان بوذر جمهري غربي 
و خيابان خيام سرازير ش���د ند  د ر چهارراه گلوبند ك اتومبيل آمبوالنس كشيك وزارت 
بهد اري و چند  اتومبيل مورد  حمله قرار گرفت و شيشه د ر بزرگ ورود ي و پنجره هاي اين 

وزارتخانه نيز شكسته شد . 
گاز اشك آور

مقارن ظهر وزارت د ارائي و وزارتخانه هاي اطراف آن از طرف د انش���جويان د انشكد ه 
افسري محاصره ش���د ه بود  و بهيچ يك از كارمند ان و اتومبيل هاي آن اجازه خروج د اد ه 
نميشد  د ر خيابان ناصرخسرو براي پراكند ه كرد ن تظاهركنند گان از گاز اشك آور استفاد ه 
شد . و همين امر سبب ش���د  كه كارمند ان ساكن قسمت شرقي وزارت د ارايي نتوانند  د ر 

اطاقهايشان كار كنند . 
چگونه باشگاه جعفري را آتش زد ند   

ساعت يازد ه صبح د يروز سه د س���ته چند  نفري از اطراف بباشگاه ورزشي جعفري 
حمله ور شد ند . ابتد ا شيشه و پنجره ها و د رها را شكسته د اخل باشگاه شد ند . قسمتهاي 
ورزش باستاني حمام ها لباس كني را شكستند  و سوزانيد ند  سپس به طبقه باال كه د فتر و 

موزه باشگاه است رفته و آنقسمت را هم خرد  كرد ند . 
تيراند ازي كرد   

مقارن س���اعت 12 مد ير باشگاه جعفري بمحل ميرسد  و با شليك چند  تير به مقابله 
شتافت و نگذاشت مهاجمين بقسمت ورزش فرنگي برسند  و امروز عد ه اي از مرد م از محل 
باشگاه جعفري د يد ن مينمود ند  و ش���عبان جعفري باتفاق ورزشكاران باستاني د ر محل 
باشگاه اجتماع كرد ه و ميخواستند  براي تالفي رهس���پار بازار بشوند  ولي گويا فرماند ار 

نظامي د ستور جلوگيري ميد هند . 

شعبان جعفري اظهار ميد اشت كه د يروز اينعد ه قصد  د اشتند  كه بمنزلم نيز حمله 
نمايند  ولي بچه هاي محله از اينعمل جلوگيري كرد ند . 

اتومبيل متوفيات  
د يروز چند ين آمبوالنس متوفيات كشته شد گان را به مسگرآباد  حمل ميكرد ند . يكي 

از اين آمبوالنسها مورد  حمله تظاهركنند گان قرار گرفت و آنرا آتش زد ند . 
مجروحين و مقتولين  

مجروحين تظاهرات د يروز بكليه بيمارستانهاي د ولتي و خصوصي تهران و حتي به 
مطب پزش���كان براي معالجه اعزام شد ند ، بهمين جهت تهيه آمار د قيقي از آنها خالي از 
اشكال نيست د ر تماسي كه خبرنگار ما با بيمارستانهاي د ولتي گرفت باين نتيجه رسيد  

كه قسمتي از مجروحين پس از پانسمان مرخص شد ه اند  و بقيه تحت د رمان هستند . 
مراجعين به بيمارستان سينا د يروز 38 نفر بود ند  كه چهار نفر از آنها مرد ند  كه يكي 

از آنها زن بود  4 نفرشان مرخص شد ند  و بقيه بستري هستند . 
د ر بيمارستان پهلوي نيز 21 نفر بستري شد ه اند  كه يكي از آنها مرد ه است همچنين 

د ر بيمارستان لقمان الد وله نيز د ر حد ود  18 نفر بستري شد ه اند . 
بيمارستان امد اد ي شير و خورش���يد  بعلت نزد يكي بمراكز تظاهرات د يروز بيش از 

بيمارستان هاي د يگر شلوغ بود  و بيش از شصت نفر به اين بيمارستان منتقل شد ند . 
البته تعد اد  مجروحين بطور د قيق روش���ن نيس���ت و ارقام ذكر شد ه شامل كليه 

مجروحين نميباشد  و تعد اد  مجروحين امروز نيز بحساب نيامد ه است. 
يك كشته د يگر  

خبرنگار ما گزارش ميد هد  د ر جريان تظاهرات د يروز عد ه اي به ساختمان پپسي كوال 
حمله كرد ند  و كارگران پپسي كوال نيز متقاباًل با آنها بمقابله پرد اختند  بر اثر اين منازعه 
يك نفر عابر كشته شد ، كارگران پپسي كوال 5 نفر از متظاهرين را بعنوان عاملين قتل عابر 

مزبور د ستگير و تحويل مقامات انتظامي د اد ه اند . 
استقرارتانك ها 

حد ود  س���اعت يك بعد  از ظهر د يروز قواى انتظامى به شد ت تقويت شد  و تعد اد ى 
تانك از لشكر يك به خيابان هاى مركزى شهر هد ايت شد  . 

اين تانك ها د ر ميد ان س���په روبروى مركز پليس ته���ران و تقاطع خيابان هاى پر 
جمعيت استقرار يافتند  . 
كاباره ها و كافه ها 

يكى از هدف هاى تظاهر كنند گان آتش زدن و خراب كردن كافه رستوران ها و كاباره 
ها بود  . كاباره شكوفه نو روز گذشته مورد  حمله تظاهركنند گان قرار گرفت و آن را آتش 
زد ند  ولى با اقد امات سريع ماموران آتش نشانى از توسعه آتش جلوگيرى شد. مغازه هاى 
مشروب فروشى نيز مورد  حمله قرار گرفت . د ر سه راه امين حضور مهاجمين يك مغازه 
مشروب فروشى را مورد  حمله قرار د اد ند  و چند  نفر نيز با استفاد ه از فرصت شيشه هاى 

مشروب را زير پيراهن پنهان كرد ه و متوارى مى شد ند!
خرابى سينماها

صبح و بعد  از ظهر كليه سينماهائى كه د ر مسير تظاهركنند گان قرار د اشت ، مورد  
حمله قرار گرفت . اين سينماها د يروز و امروز صبح تعطيل بود ند  .د ر چند  قد مى سينما 
اد ئون يك مغازه لحاف فروشى است كه چون از تعطيل مغازه خود ارى كرد ه بود  به آتش 

كشيد ه شد  و كليه اجناس مغازه طعمه حريق گرد يد  . 
تهران بعد  از ظهر را چگونه گذراند  .

بعد  از ظهر د يروز تهران همچنان وضع غير عاد ى د اش���ت و مغازه ها تعطيل بود  و 
ماموران انتظامى ضمن اس���قرار د ر خيابانها و چهار راهها كنترل عبور و مرور را بد ست 
د اشتند  .از ساعت 3 بعد  از ظهر د س���تجات تظاهر كنند ه بواحد  هاى كوچكترى تقسيم 
شد ه و د ر گوشه و كنار شهر به تظاهرات پرد اختند د ر منطقه غرب و جنوب غربى تهران 
د ر س���اعات متوالى بعد  از ظهر د ر خيابانهاى سى مترى ش���اهرضا و خيابانهاى غربى 
تظاهرات و زد و خورد هاى پى د ر پ���ى د رگرفت و چند  مغازه د ر غرب تهران مورد  حمله 

قرار گرفت.
كفن پوش  

پيش از ظهر امروز جمعيتي كه كفن پوش���يد ه بود ند  از انتهاي بازار بزرگ د سته اي 
تشكيل د اد ند  و به طرف خيابان بوذر جمهري روانه شد ند .

پليس و مامورين فرماند اري نظام���ي به موجب مقررات حكومت نظامي به جمعيت 
مزبور اخطار كرد ند  كه بالفاصله متفرق شوند  چون اين عد ه مقاومت مي كرد ند  مامورين 

با تيراند ازي آنها را متفرق كرد ند . 
امروز س���هميه آرد  دولتي را براي تحويل به نانوايي ها از سيلو خارج كرد ه و بد كانين 
نانوايي د اد ند . عالوه براين اقد ام بمنظور احتياط كارخانجات نان ماشيني را نيز براي پخت 

آماد ه كرد ند .
وضع عمومي ش���هر تهران امروز نسبت به د يروز آرام بود . يكي د يگر از خبرنگاران ما 
گزارش ميد هد  كه د ر س���اعت د ه صبح امروز پس از آنكه تظاهراتي د ر جلو بازار بوقوع 
پيوست مامورين انتظامي ميد ان ارك، خيابان باب همايون، خيام خيابان هاي پارك شهر، 
گلوبند ك و بازار را از عابرين تخليه كرد ند  و بهمين جهت عبور و مرور د ر اين نقاط بكلي 

قطع شد.
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اطالعيه
سازمان اطالعات و امنيت كشور

طبق اطالع موثق و ش���واهد و داليل كافي چون رويه آقاي خميني و تحريكات مشاراليه بر عليه 
منافع ملت و امنيت و اس���تقالل و تماميت ارضي كشور تش���خيص داده شد لذا در تاريخ 13 آبان ماه 

1343 از ايران تبعيد گرديد.

ترور جان اف. كندي در تگزاس
 1342/9/2 

پرزيد نت كند ي بقتل رسيد
د االس - تكزاس -22 نوامبر - آسوش���يتد پرس - رويتر- يونايتد پرس خبرگزاري فرانسه - روز جمعه يك تيراند از 

مخفي با تفنگ د ورزن پرزيد نت كند ي سي وششمين رئيس جمهور آمريكا را بتقل رساند . سه گلوله بجانب 
كند ي شليك شد  و خون از صورت او جاي ش���د . همسرش تاكلين كند ي سر او را د ر ميان د ست هايش 
گرفت و د ر حالي كه مي گريس���ت ميگفت: آه، نه، د ر عرض نيم س���اعت بعد  جان كند ي د ر بيمارستان 
د رگذشت و ليند ن جانسون رئيس جمهور آمريكا شد .  سوءقصد  د ر ساعت 18:30 د قيقه بوقت گرينويچ 
)10 بوقت تهران( انجام شد و رئيس جمهوري د ر ساعت 19 گرينويچ )10 و نيم بوقت تهران( د رگذشت.د ر 
عرض همان نيم ساعت پليس مرد ي 24 ساله را د ستگير كرد .پليس ابتد ا از او د رباره اينكه از مرگ كند ي 
اطالع د ارد  يا نه بازجويي كرد . او مرد ي بنام هاروي اسوالد  است او يك آمريكايي است كه چهار سال پيش 
تقاضاي تابعيت شوروي را كرد ه بود  و د اراي يك همسر روسي است و رئيس كميته اي است كه اعضاي آن 

عقيد ه د ارند  بايد  با كوبا خوب رفتار كرد .
 انكار ميكرد 

بعد  از د و س���اعت بازجويي باز هم اسوالد  هر گونه ارتباط خود  را با تيراند ازي بجانب كنيد  انكار كرد .
تيراند ازي هنگامي صورت گرفت كه كند ي يك خيابان شهر د االس را كه مركز بازرگاني و د اد وستد  است 
ترك ميگفت. قرار بود  كند ي از اين خيابان بگذرد  و د ر مجمعي كه د ر انتهاي آن اس���ت سخنراني كند ، 
افراد ي كه د ر آن نزد يكي بود ند  صد اي سه گلوله را شنيد ند ، د وتا از گلوله ها بكند ي خورد ، يكي د ستش 
را مجروح كرد  و د يگري گرد نش را شكافت و از پشت سرش خارج شد . سومين گلوله جان كونالي فرماند ار 

تكزاس را از پهلو مجروح كرد . اما گفته ميشود  حال او وخيم نيست. 

جنگ ويتنام

آمريكا به ويتنام شمالي حمله كرد 
واشنگتن � 5  اوت � آسوشيتدپرس. پرزيدنت 
جانسون رئيس جمهوري آمريكا ديشب ناگهان به 
ملت آمريكا اط���الع داد كه حمالت هوائي آمريكا 
عليه پايگاه هاي ويتنام ش���مالي آغاز شده و هم 
اكن���ون ادامه دارد بالفاصله بع���د از وي »رابرت 
ماك نامارا« وزير دفاع آمريكا اعالم كرد كه حمالت 

روز چهارشنبه )امروز( نيز ادامه خواهد يافت
جانسون در يك نطق غير منتظره تلويزيوني 
خطاب به  ملت آمريكا گفت مردم آمريكا به خطر 
بس���ط جنگ كامال آگاهند و با اين حال ما هنوز 
هم نمي  خواهيم به جنگ وسيع و بزرگي دست 

بزنيم.
شوراي امنيت

پرزيدنت جانسون افزود به ادالي استيونسن 
سفير آمريكا در س���ازمان ملل دستور داده است 
در اولين فرصت مس���ئله حمل���ه اژدرافكن هاي 
كمونيس���ت ها را به ناوشكن آمريكايي در سازمان 
ملل مطرح  سازد و از ش���وراي امنيت درخواست 
نمايد كه براي اط���الع از جريان حمالت متقابل 
آمريكا عليه ويتنام ش���مالي فوراً تشكيل جلسه 
بدهد، قرار است جلسه ش���وراي امنيت ساعت 6 

بعدازظهر امروز به وقت تهران تشكيل شود.
به هانوي حمله نمي شود

ديشب »مك نامارا« برنامه عادي خود را متوقف 
س���اخت و در يك مصاحبه اعالم كرد كه حمالت 

عليه كمونيس���ت  ها شروع ش���ده و ادامه خواهد 
داش���ت.وي گفت ما هنوز قصد نداريم به هانوي 
)پايتخت ويتنام شمالي( حمله كنيم بلكه كشتي ها 

و پايگاه هاي ويتنام را مورد حمله قرار داده ايم.
مك نامارا افزود دستور داده است قواي نظامي 
و قدرت جنگي آمريكا در جنوب ش���رقي آسيا به 

شدت افزايش يابد.
مك نامارا ك���ه يك بيانيه رس���مي را براي 
خبرنگاران مي خواند گف���ت هواپيماهاي نيروي 
هوائي آمريكا ك���ه از روي ناوهاي هواپيمابر پرواز 
مي كند، پايگاه هاي دولت كمونيست ويتنام شمالي 
را كه مامن كشتي هاي جنگي آن كشوراند بمباران 
كرده اند عالوه بر اي���ن هواپيماهاي آمريكا بعضي 
مراكز نظامي را  از پايگاه هاي مزبور دفاع مي كردند 

بمباران نموده اند. 
وي گفت هواپيما ها از روي ناوهاي هواپيمابر 
»نيكوند روكا« و »كنستالسيون« حمالت خود را 

آغاز كرده اند.
امروز در س���ايگون پايتخ���ت ويتنام جنوبي 
اعالم ش���د كه دولت وضع فوق العاده اعالم كرده 
و نيروه���اي نظامي آماده ش���ده اند خود را براي 
تحوالت مخصوصي ك���ه اقدامات قاطع آمريكا به 
دنبال خواهد داشت تجهيز نمايند يك سخنگوي 
نظامي آمريكائي گفت بزودي در سايگون اعالميه 

مخصوصي در اين مورد صادر خواهد شد.
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مرگ ارنستو چه گوارا
 1346/7/19 

قتل »چه گوارا« تاييد  شد  
جسد  ارنستو چه گوارا امروز د ر يك كنفرانس مطبوعاتى به نمايش گذاشته شد  و افسران عاليرتبه آرژانتينى تائيد  كرد ند  كه اين 
جسد  متعلق به انقالبى بزرگ جنگهاى چريكى اس���ت كه روز د وشنبه پس از برد اشتن زخمهاى سخت د ر روز قبل از آن د رگذشته 

است. 
جس���د  چه گوارا د ر يك برانكار ارتشى باالى يك سكوى س���يمانى د ر اطاقى از بيمارستان محلى شهر قرار گرفته بود . جسد  د و 

چريك د يگر روى زمين بود  كه هويت آنها هنوز معلوم نشد ه است. 

اعتراض ميكند 
مقامات نظامى گفتند  اين د و تن د يگر يك پزش���ك كوبائى با نام مستعار »ال مورو« و يك انقالبى اهل پرور بنام مستعار »اچينو« 

بود ه اند . 
مقامات بوليوى اعالم كرد ند  كه چه گوارا د ر آخرين لحظات زند گى خود  اعتراف كرد ه كه »رامون« نام مس���تعار اوست و خود  او 

گوارا ميباشد . 
ژنرال اواند و وزير د فاع بوليوى عالوه براين اعتراف د و د ليل د يگر ذكر كرد ه كه هويت جسد  را مسلم ميكرد : يكى از اين د الئل اثر 

انگشت چه گوارا است كه با جسد  تطبيق ميكند  و د يگرى د فتر خاطرات او است كه د ر كوله پشتى وى يافت شد ه است. 
د ر قسمت هائى از د فتر خاطرات كه براى خبرنگاران خواند ه شد  گوارا تائيد  كرد ه كه د ر ماه گذشته ورق جنگ برضد  چريكها برگشته است. وى رژى د برى فيلسوف 

و نويسند ه جوان فرانسوى را كه اكنون د ر بوليوى زند انى و تحت محاكمه است يك »روشنفكر برجسته كه فاقد  قد رت واستعد اد  جنگى است« توصيف نمود ه است. 
تماشاى عمومى

بارنيتوس رئيس جمهورى بوليوى امروز هرگونه احتمال گذاش���تن جسد  چه گوارا را به تماش���اى عمومى رد  كرد  و گفت من احساس مى كنم كه مرد م بوليوى 
احساسات انسان د وستى شد يد ى د ارند . مرگ نقطه اتحاد  همه ماست. من گمان مى كنم حاال كه آقاى گوارا د ر گذشته است حق اين است كه جسد  او را بعنوان مبارز 

چريك بخاك بسپاريم. 
بارنيتوس از »ارتش پرافتخار بوليوى« كه اين پيروزى را بد س���ت آورد ه تجليل كرد  و از نيروهاى مخصوص »كاله سبزهاى« آمريكائى كه د ر مبارزه با چريكها به 

ارتش بوليوى كمك كرد ه  اند  سخنى بميان نياورد . 
وى گفت: جهان بايد  بد اند  كه ما از آمريكا چيزى جز چند  كيس���ه 

خواربار و خشكبار د ر مبارزه با چريكها د ريافت ند اشته ايم. 
ارنستو چه گوارا كه گفته ميش���ود  توسط نيروهاى د ولتى بوليوى 
كشته شد ه يكى از برجسته ترين چهره هاى انقالب آمريكاى التين بود . 
او كسى بود  كه فيد ل كاسترو نخست وزير كوبا تحت تاثير كالم ومنطق 

او به كمونيسم گرويد . 
ارنس���تو چه گوارا معتقد  بود  تنها خاصيت كمونيسم اين است كه 
بتواند  طرز تفكر انس���انها را تغيير بد هد  و اگر د ر اين زمينه كمونيسم 

توفيق نيابد  خاصيت وجود ى خود  را از د ست د اد ه است. 
ارنس���تو چه گوارا كه زمانى رئيس بانك مركزى و وزير اقتصاد  كوبا 
بود  د ر آغاز س���ال 1965 پيش از آنكه ناپد يد  شود  طى نطقى بشد ت 
به ش���وروى حمله كرد  و د ولت ش���وروى را متهم كرد  كه قرارد اد هاى 
اقتصاد ى اين كشور با كشورهاى د وست و جهان سوم فقط به نفع شوروى 

است والغير. 

با كمال تاس���ف اطالع يافتيم كه امروز آقاي د كتر مصد ق د ر س���ن 87 سالگي 
د ارفاني را بد رود  گفت: آقاي د كتر غالمحسين مصد ق فرزند  ايشان كه معالجات پد ر 
خود  را زير نظر د اش���ت د ر مورد  كس���الت آقاي د كتر مصد ق اظهار د اشت: چند  ماه 
قبل آقاي د كتر مصد ق به بيماري س���رطان فك مبتال گرد يد  و بالفاصله تحت د رمان 
قرار گرفت. با وج���ود  معالجات منظم و د وبار عمل جراحي د ر بيمارس���تان نجميه 
متاسفانه حال ايشان از غروب چهارش���نبه رو به وخامت گذاشت و اين بار د ر ناحيه 
معد ه نيز خون ريزي ش���روع ش���د  و بالفاصله بار د يگر به بيمارستان نجميه منتقل 
گرد يد . تا آنكه س���حرگاه امروز چشم از  جهان پوش���يد .آقاي د كتر مصد ق د ر اطاق 
شماره 62 بيمارستان نجميه بستري بود  و طي مد ت بستري شد ن اخير روزي د وبار 
خون به ايشان تزريق مي  ش���د  و آخرين تزريق ساعت 10 د يشب صورت گرفت ولي 
براثر خونريزي ش���د يد  تزريق خون د يگر موثر واقع نشد .ما مصيبت وارد ه را به آقايان 
د كتر غالمحسين مصد ق و آقاي مهند س احمد  مصد ق، خانواد ه بيات، خانواد ه متين 

د فتري و ساير بازماند گان آن مرحوم تسليت مي  گوييم. 

درگذشت دكتر مصدق
1345/12/14 

 دكترمحمدمصد ق د ر احمد آباد  آرام گرفت
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غالمرضا تختى 47 س���اله قهرمان معروف كشتى 
جهان امروز د ر هتل آتالنتيك خود كشى كرد . 

اولين اطالع
ساعت يازد ه صبح به آقاى گركانى د اد ستان تهران 
خبر رس���يد  كه غالمرضا تختى قهرمان كشتى د ر هتل 
آتالنتيك خود كش���ى كرد ه و مرد ه است. د ر اطالعى كه 
به د اد ستان تهران رسيد  اضافه شد ه بود  كه يك وصيت 
نامه از تختى باقى ماند ه اس���ت. د اد ستان يكى از آقايان 
بازپرسان د اد سرا و يكى از پزشكان قانونى را مامور تحقيق 

د رباره علت خود كشى تختى نمود . 
جسد  تختى د ر س���اعت نيم بعد  از ظهر از هتل به 

پزشكى قانونى منتقل شد . 
خبرنگار ما كه امروز با كاركنان هتل آتالنتيك گفتگو 

كرد  گزارش د اد ه است: 
تختى پريش���ب د يروقت به هتل آتالنتيك مراجعه 
كرد  و اطاقى خواس���ت و اضافه كرد  كه چون د ير است 
نميخواهد  بخانه ب���رود  و از كاركنان هتل تقاضا نمود  كه 

نامش را د ر د فتر هتل ثبت نكنند . 
تخت���ى روز بعد  )د يروز( پس از ص���رف صبحانه، از 
هتل خارج شد ، اما د يشب به هتل بازگشت و وارد  اطاق 

شماره 23 گرد يد  و د يگر خارج نشد . 
كاركنان هتل صبح امروز متوجه شد ند  كه اتومبيل 
تختى پنچر اس���ت براى اينكه ناراحت نشود  به اطاق او 
تلفن كرد ند  تا كليد  اتومبيل را بد هد  تا آنها چرخ اتومبيل 
را عوض كنند ، اما هر چه تلفن زنگ زد  تختى جواب ند اد . 
كاركنان هتل كه از اين وضع نگران ش���د ه بود ند  بمقابل 
اطاق او رفته و چون باز هم صد ائى از د اخل اطاق نشنيد ند  
و از طرفى مالحظه كرد ند  كه د ر اطاق قفل است »د ر« را 

شكستند  و با جسد  تختى روبرو شد ند . 
بقرار اظهار كاركنان هتل، تختى، قبل از اينكه به اين 
اطاق ب���رود  از آنها كاغذ و مد اد ى گرفت و روى اين كاغذ 
نوشته است كه كسى مس���ئول مرگ او نيست چون از 
زند گى سير شد ه خود كشى كرد ه است. د ر تقويم خود  نيز 

نوشته است، من يهود ى سرگرد ان هستم. 
پاره  اى از كاركنان هتل نيز مي  گفتند  كه تختى از سه 

ش���ب پيش به آنجا آمد ه بود  و 
نوشته  هاى تقويم و كاغذى كه 
از او بجاى ماند ه »غير از وصيت 
نامه رسمى« ظاهرا حكايت از 
وجود  اختالفات خانواد گى د ر 

زند گى ميكند . 
انتشار خبر

خبر د رگذش���ت تختى به 
سرعت د ر تهران انتشار يافت 
و د ر س���اعت يك بعد  از ظهر 
عد ه  اى از ورزشكاران بخصوص 
كش���تى گيران و د وس���تان و 
آش���نايان و جمعى از بستگان 
تختى جهت اط���الع از علت 
مرگ او به پزشكى قانونى آمد ه 

بود ند . 

آخرين خبر
د ر حد ود  س���اعت د و و س���ه ربع بعد  از ظهر جنازه 
مرحوم تختى از اد اره پزشكى قانونى با شركت هزاران نفر 

تشييع شد . 
خبر مرگ د رد ناك »تختى قهرمان« د ر تهران برق 
آسا، اشاعه يافت. د ر مد تى كمتر از يكساعت هزاران نفر 
از مرد م تهران از اين حاد ثه اس���فناك آگاهى يافته و به 

پزشكى قانونى آمد ند . 
تشييع جنازه

عقربه س���اعت روى د و و سه ربع چرخيد  كه ناگهان 
فرياد  جمعيت به آسمان برخاست. آنها صلوات ميفرستاد ند  
و ميگفتند  كه امروز كشور ما قهرمان باارزشى را از د ست 

د اد ه است. 
م���رد ى از مس���تقبلين بر روى نرد ه  ه���اى وزارت 
د اد گسترى رفت و از جمعيت تقاضا كرد  تا همهمه نكنند  
و اجازه د هند  جنازه قهرمان فقيد  حركت د اد ه شود . د ر 
اين موقع جس���د  قهرمان را روى آمبوالنس قرار د اد ند  و 
سپس د ر حاليكه هزاران نفر د ر پشت سر و پيشاپيش آن 

حركت ميكرد ند ، جنازه بسوى ابن  بابويه منتقل گرد يد . 
حركت آمبوالنس با ش���يون زنان و كود كان و اشك 
مرد ان و جوانان روبرو ش���د  و بي  ترد يد ، همه آنهائيكه د ر 
آنجا بود ند  گريستند . جمعيت انبوهى د ر جلو آمبوالنس 
نسبت به ش���اد روان تختى به شايسته  ترين وجهى اد اى 

احترام كرد ند . 
بسوى ابن  بابويه

آمبوالنس حامل جنازه فاصله پزشك قانونى تا ميد ان 
ارك را د ر مد ت يك ربع س���اعت پيمود ، د ر اين ميد ان 
د ر برابر مس���جد  ارك ابراز تاثر مرد م و كسبه بازار نسبت 
به تختى به اوج خود  رس���يد . د ر اين ميد ان اعالم ش���د  
كه جنازه به ابن  بابويه حركت د اد ه ميش���ود  و از بد رقه 

كنند گان د رخواست شد  تا باين گورستان بروند . 
گلها پرپر شد 

د ر مسير حركت آمبوالنس حامل جنازه تختى، مرد م 
د هها د سته گل پرپر كرد ه و بروى آمبوالنس ريختند . 

ورزش���كاران و جوانان بد ون استثناء مي  گريستند  و 

بغض گلوى آنها را گرفته بود . هيچكس باورش نميشد  كه 
تختى مرد ه اس���ت. اما شيون ماد ر سالخورد ه و خواهران 
و براد ران و كسان قهرمان گاهى سكوت را مي  شكست و 
آنها متوجه ميش���د ند  كه اينكه مي  بينند  حقيقت تاسف 

آورى است. 
سينه ميزد ند 

هنگام عبور آمبوالنس، د ر خيابان  هاى مسير بسيارى 
از مرد م به پيشواز آمد ند  و عد ه  اى از آنها سينه مي  زد ند ، 
ابراز تاثر و تاس���ف مرد م بحد ى بود  كه كسان و بستگان 

شاد روان تختى، فرصت ابراز د رد  و الم نمي  يافتند . 
د ر امامزاد ه  هاى مسير جنازه ش���مع و الله روشن 
كرد ند  ود ر روى گلد سته مساجد  بانگ اهلل   اكبر به آسمان 

برخاست. 
باين طريق آمبوالنس حامل جن���ازه از خيابانهاى 
مركزى شهر گذشت و د ر حاليكه بيش از يكصد  اتومبيل 

آنرا همراهى ميكرد ند  بسوى جاد ه رى روان شد . 

درگذشت جهان پهلوان تختي

 1346/10/18
آخرين گزارشها از چگونگى مرگ مشكوك 

جهان پهلوان تختى   
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بهار پراگـ  اشغال چكسلواكي
 1347/5/30 

حمله نظامى 5 كشور به چكسلواكى

پراگ. آسوش���يتد پرس. رويتر. خبرگزارى فرانسه.  خبرگزارى آلمان.  نيمه شب 
د يشب بار د يگر جهان ش���اهد  يك حاد ثه فوق العاد ه بود . بخالف انتظار همه ناظران 
سياسى نيروهاى هوائى و زمينى شوروى و 4 كش���ور د يگر اروپاى شرقى از مرزهاى 
چكسلواكى گذشتند  و وارد  خاك اين كشور شد ند . بالفاصله فرود گاه پراگ سقوط كرد  

و قسمت بزرگى از خاك اين كشور تحت تسلط ارتش هاى مهاجم د رآمد . 
خبر حمله ارتش هاى شوروى و كشورهاى اروپاى شرقى د ر سراسر جهان انعكاس 
وسيعى د اشت از جمله جانس���ون ش���وراى امنيت ملى آمريكا را به تشكيل جلسه 
فورى د عوت كرد  و رهبران انگليس مس���افرت خود  را نيمه تمام گذارد ند  و به لند ن 

بازگشتند . 
راد يو پراگ اعالم كرد  ارتش هاى ش���وروى، لهس���تان، بلغارستان و آلمان شرقى 
سه شنبه شب به چكسلواكى حمله كرد ند  بى آنكه اجازه اى از رئيس جمهورى، نخست 

وزير و پارلمان چكسلواكى د اشته باشند . 
راد يو گفت كه د ر ساعت 11 شب بوقت محلى )نيم بعد  از نصف شب بوقت تهران( 
بد ون اطالع رئيس جمهور، نخس���ت وزير يا اعضاء پارلمان چكسلواكى ارتشهاى مزبور 

بخاك چكسلواكى وارد  شد ند  راد يو هرد ه د قيقه يك بار اين مطلب را اعالم مى كرد . 
راد يو ازمرد م ميخواس���ت كه آرام بمانند  و از همه ماموران د ولتى خواست كه سر 

كار خود  بمانند . 
راد يو پراگ گفت از طرف رئيس جمهورى به نيروهاى مسلح كشور د ستورى براى 
د فاع از ميهن د اد ه نش���د ه است و بنابراين مرد م افراد  پليس، ارتش و پليس ملى نبايد  
با مهاجمين بجنگند . وزارت د فاع چك اسلواكى نيمه شب گذشته اعالم كرد  نيروهاى 
پنج كشور سوسياليستى متفقاً از تمامى مرزهاى چك اسلواكى عبور كرد ه وارد  خاك 
چك اسلواكى ش���د ند . غرش هواپيماهاى پنج كشور سوسياليستى آسمان پراگ را به 
لرزه د رآورد  و بد نبال آن آژير هوائى د ر پايتخت چك اس���لواكى كشيد ه شد ، بموجب 
بعضى شايعات فرود گاه پراگ باش���غال نيروهاى تجاوزكار د رآمد ه است. گزارش هاى 
رسيد ه حاكى از آنس���ت كه هواپيماهاى جت نظامى شوروى د ر فرود گاه پراگ بزمين 

نشسته اند . 
د ر تمام شب صد اى هواپيماها بر فراز پراگ شنيد ه ميشد . د برى نين سفير شوروى 
د ر واشنگتن شخصاً بكاخ س���فيد  رفت و به پرزيد نت جانسون اطالع د اد  كه نيروهاى 
شوروى وارد  چكسلواكى ش���د ه اند  اند كى بعد  از اين واقعه پرزيد نت جانسون شوراى 
امنيت ملى آمريكا را به يك جلس���ه فوق العاد ه د عوت كرد  تا د رباره اين گزارش بحث 

كند . 
براى رفع اين مناقشات ابتد ا د ر »چيرنا« بين سران شوروى و چكسلواكى مذاكره 
بعمل آمد  و سپس د ر »براتيسالوا« كش���ورهاى كمونيست اروپاى شرقى مشتركاً با 
رهبران چكس���لواكى مذاكره كرد ند  و اعالميه براتيس���الوا را منتشر نمود ند  و بنظر 

ميرسيد  كه اختالفات كاهش يافته است. 
چند  س���اعت قبل از اينكه نيروهاى شوروى از مرز چكس���لواكى بگذرند  راد يو 
بوخارس���ت حمايت رومانى را از چكسلواكى اعالم كرد ه بود  رومانى و يوگسالوى بارها 
حمايت خود  را از رژيم اصالح طلب چكسلواكى د ر برابر 5د ولت عضو پيمان ورشو اعالم 
كرد ه بود ند  اما پس از آنكه راد يو پراگ هجوم ارتشهاى خارجى را به چكسلواكى اعالم 
كرد  خبرى از كمك رومانى و يوگسالوى نشد ه اس���ت ناظران سياسى عقيد ه د ارند  

چنين كمكى از طرف رومانى و يوگسالوى غيرممكن تلقى شد ه است. 

تظاهرات و اعتصاب دانشجويانـ  پاريس 1968

 1347/2/31 
موج اعتصاب سراسر فرانسه را فراگرفت

پاريس. 20 مه.  خبرگزارى فرانس���ه.  رويتر.  جنبش اعتصاب كه تاكنون ميليونها 
نفر فرانس���وى د ر آن شركت كرد ه اند  امروز بانكها را نيز فراگرفت بد ين ترتيب از امروز 
مرد م فرانس���ه از بانك وسائل حمل ونقل، پس���ت هواپيما و د يگر احتياجات ضرورى 

محروم خواهند  بود . 
كارگران صد ها كارخانه اعتصاب كرد ه اند  خصوصاً اعتصاب رفتگران شهر پاريس 
را كثيف كرد ه است پليس بطور مسالمت آميز مشغول بيرون راند ن اعتصابيون ازمحل 
كار آنها است. به افراد  پليس د ستور د اد ه شد ه است حتى المقد ور به خشونت متوسل 
نش���وند  همچنانكه رهبران س���ند يكاها نيز به كارگران گفته اند  از برخورد  با پليس 
خود د ارى كنند  امروز بين رهبران سند يكاهاى كمونيستى و غيركمونيست مذاكراتى 
جهت تهيه يك برنامه مشترك چپ بعمل آمد .  لكن هنوز توافقى د ر اين زمينه صورت 
نگرفته است صد ها تن از جوانان افراطى راست د يروز بعد  از ظهر د ر پاريس تظاهرات 
كرد ند . گروهى از تظاهركنند گان وارد  بعضى مؤسس���ات د ر محله »سن ژرمن د بره« 
شد ه و شيشه اين موسسات را شكس���تند . از سوى د يگر سيصد  نفر از جوانان افراطى 
راست به رهبرى تكسيه وينانكور نامزد  سابق رياست جمهورى فرانسه موفق شد ند  وارد  
پاريس بشوند .  چند  روز اس���ت كه كاركنان اپراى پاريس اعتصاب كرد ه و از اپرا خارج 
نميشوند . جوانان افراطى راس���ت طى چند  د قيقه پرچمهاى سرخ و باند رول اعتصاب 
كنند گان را سوزاند ند  سرانجام پليس تظاهركنند گان را متفرق كرد . تكسيه وينانكور به 

تظاهركنند گان گفت: كمونيسم نميتواند  و نبايد  د ر فرانسه مستقر شود . 
جوانان افراطى راس���ت آنگاه بسوى ايستگاه راه آهن »سن الزار« رفته و پرچم سه 
رنگ فرانسه را س���رد ر آن نصب كرد ند . تظاهركنند گان از كارگران اعتصابى همچنين 

طلب كرد ند  كه پرچم سرخ از سرد ر ايستگاه پائين آورد ه شود . 
كارگران ابتد ا مقاومت كرد ند  لكن با مد اخله يك افسر پليس سرانجام پرچم سرخ 

از سرد ر ايستگاه راه آهن سن الزار پائين آورد ه شد . 
حزب كمونيست فرانس���ه امروز طى اعالميه اى طلب نمود  فوراً د ولت ژرژ پمپيد و 
كنار برود  و رژيم د وگل از بين برود  د فتر سياس���ى حزب كمونيس���ت فرانس���ه طى 
اعالميه اى گفته است بايد  د ر فرانس���ه يك رژيم واقعى جمهورى بوجود  آمد ه و راه را 

براى سوسياليسم هموار سازد . 
د امنه اعتصاب عمومى فرانس���ه بعد ازظهر امروز بيش از پيش توس���عه يافت و 
كاركنان بسيارى از موسسات عمومى و خصوصى د ست از كار كشيد ند . د ر حال حاضر 
بيش از پنج ميليون مزد بگير د رحال اعتصاب هستند . عالوه بر پايتخت د ر ساير نقاط 
كشور نيز نهضت اعتصاب بوجود  آمد ه و د ر »ياد وكاله« بيش از 45 هزار معد نچى كار 

خود  را تعطيل كرد ه اند . 
پااليش���گاه هاى نفت كار را تعطيل كرد اند  حمل ونق���ل هوائى نيز از كارافتاد ه و 
هواپيماهاى خارجى از د يروز از فرود  آمد ن د ر فرود گاه هاى فرانسه خود د ارى مى كنند . 
با اينحال امروز آرامش كامل د ر سراسر كشور حكمفرما بود و هيچگونه حاد ثه ناگوارى 

د ر جريان اعتصاب روى ند اد . 
اعتصاب امروز با اشغال پااليش���گاه »خيزن« آغاز گرد يد  و پس از آن هشت هزار 

كارگران كارخانه هاى برق »الستون« د ر بلفور د ست از كار كشيد ند . 
قطارهاى راه آهن كاماًل از كارافتاد ه و حمل و نقل عمومى د ر پاريس و ش���هرهاى 

بزرگ بكلى فلج گرد يد ه است. 
كارخانه هاى اتومبيل سازى يكى پس از د يگرى باعتضابيون ملحق ميشوند . 

د ر مارسى، ليون، د ره سن، پاريس���ى ها و اعتصابيون د ر برابر مامورين پليس كه 
بد ون كاس���ك و »باتون« براى مقابله آنها آمد ه بود ند  مختصر مقاومتى بخرج د اد ند  و 
سرانجام مامورين مد خل ساختمان فرس���تند ه راد يو را كه د ر مركز پاريس قرار د ارد  
اشغال كرد ند  ولى فرستند ه بكار نيافتاد  زيرا تعد اد  كارمند انى كه از شركت د ر اعتصاب 

خود د ارى كرد ه اند  براى براه اند اختن مركز فرستند ه كافى نبود . 
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تسخير كره ماه
 1348/4/30 

فضانورد ان د ر ماه قد م زد ند 

انسان ماه را تسخير كرد
مركز فضائى هوستون - خبرگزاريها - انسان د ر ساعت 11/48 د قيقه روز يكشنبه 29 تيرماه 1348 شمسى د ر ماه فرود  آمد . 

د و فضانورد  آمريكائى، نيل آرمس���ترانك و اد وين آلد رين د ر فاصله 386000 كيلومترى زمين سفينه ماه  نشين آپولو را د ر سطح ماه 
فرود  آورد ند  و براى اولين بار گرد  و خاك ناش���ى از حركت موتور مه  نش���ين د ر ماه بلند  شد  و فورا فرو 
نشست. آرمسترانك از سطح ماه فرياد  زد  هوستون، اينجا پايگاه آرامش است. عقاب بر ماه نشست. مايكل 
كالينز، فرماند ه موقتى سفينه ماد ر كه د ور ماه ميگرد د  د ر حاليكه 111 كيلومتر با مه  نشين فاصله د اشت 

فرياد  زد  »افسانه  آميز است«. 
مركز فضائى هوستون -  بامد اد  امروز نيل آرمسترانك و اد وين آلد رين فضانورد ان آمريكائى از سفينه 
خود  خارج شد ند  و قد م د ر ماه نهاد ند . اين اولين بار است كه پاى انسان با سطح ماه تماس برقرار ميكند . 
خروج فضانورد ان از س���فينه و شروع پياد ه روى آنها د ر ماه 2/5 ساعت زود تر از موعد  مقرر صورت گرفت. 
د ر س���اعت 3/30 بامد اد  امروز فضانورد ان از مركز كنترل زمين اجازه خواستند  كه زود تر از موعد  مقرر از 
سفينه خارج ش���وند  مركز كنترل زمين با اين تقاضا موافقت كرد  و اعالم د اشت كه آرمسترانك هر طور 

صالح بد اند  ميتواند  انجام د هد . 
با اينحال مركز كنترل زمين تاكيد  كرد  كه فضانورد ان نبايد  زود تر از د و س���اعت د يگر )بعد  از صد ور 
اجازه خروج( از سفينه خارج شوند  د ر اين مد ت فضانورد ان شروع به پوشيد ن لباس مخصوص ماه و آماد ه 

كرد ن مقد مات خروج از سفينه شد ند . 
س���اعت 6 و 10 د قيقه صبح امروز )بوقت تهران( د ر مه  نشين عقاب گشود ه شد  و آرمسترانك از آن 
بيرون آمد ه عمال نخس���تين انسان قد م بر سطح ماه گذاش���ت د ر حاليكه آرمسترانك به كمك بازوها و 
زانوهاى خود  از پلكان عقاب پائين مي  آمد . آلد رين كه از پش���ت پنجره مه نشين او را مي  پائيد  گفت هوا 

كامال روشن نيست زير پايش را خوب نمي  بيند . 
آرمسترانك د ر ساعت 6 و 24 د قيقه صبح تهران قد م بروى خاك ماه گذاشت و گفت هوستون من روى خاك ماه هستم بعد  به آرامى 
ش���روع به قد م زد ن كرد  و ابتد ا جاى پاى خود  را بر روى خاك ماه توصيف نمود  و گفت اين قد م كوچكى براى يك انسان اما جهش بزرگى 
براى بش���ريت است. زير پايش شن  هاى ماه جا باز ميكرد ند  و او ميگفت بنظر ميرسد  كه راه رفتن مشكل باشد  من كه بمشكلى برنخورد ه  ام 
س���طحى كه روى آن قد م ميزنم كامال صاف است 19 د قيقه بعد  از آرمسترانك، آلد رين نيز از پلكان عقاب پائين آمد  او بر روى شكم خزيد  

تا به پلكان رسيد  و د ر ساعت 7 بوقت تهران د ر مه نورد  د ر روى سطح ماه به قد م زد ن پرد اختند . 
تصاوير تلويزيونى آند و كه از د وربين  هاى تلويزيونى مستقر د ر پايه مه نشين پخش ميشد  به مركز هوستون ميرسيد  و از آنجا به سراسر 

جهان پخش ميگرد يد . 
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د يروز، د ر تاريخ ايران، نقطه عطف پرشكوهى بود  كه طى آن، تاريخ با پوالد  نوشته 
شد  و شاهنشاه آريامهر، با فش���رد ن د كمه اى كه كارخانه ذوب آهن آريامهر را به كار 

اند اخت، به آرزوى 70 ساله ملت ايران، جامه واقعيت پوشاند ند  .
 شاهنش���اه، د ر نطق مهمى كه د ر مراسم گشايش كارخانه ذوب آهن بيان كرد ند ، 
به توسعه كارخانه ذوب آهن اشاره فرمود ند  . بيانات شاهنشاه آريامهر، د ر حقيقت سرود  
حماسه يك ملت بود ، ملتى كه با گامهاى بزرگ، بسوى تمد ن بزرگ مى شتابد . زيرا كه 

همانجا، شاهنشاه فرمود ند :
 »صنعت پوالد  ايران به اين مرز نخواهد  ايس���تاد . تا د ه سال د يگر، يعنى همان 
مد تى كه ما گفتيم، خواهيم رس���يد  به مقد مات و شروع مرزهاى تمد ن بزرگ. اميد  
ماس���ت كه محصول پوالد  ايران، به 15 ميليون تن برسد . اين بهترين ضامن پيشرفت 

صنعتى و استقالل صنعتى و پايه گذار صنايع سنگين ايران خواهد  بود   .  « 
روز گشايش كارخانه ذوب آهن آريامهر، يا جمعه پوالد ين تاريخ ايران، گشايند ه 
اميد بخش ترين و غرورانگيزترين چشم اند ازهاى زند گى آيند ه ايران و ايرانى نيز بود . 
زيرا كه د ر همين زمينه، آقاى هوشنگ انصارى، وزير اقتصاد  ايران د ر حضور شاهنشاه 

آريامهر گفت:
 »ب���ا اجراى برنامه هاى د يگرى كه د ر امتثال اوامر موكد  همايونى تنظيم گرد يد ه 
اس���ت، انتظار مى رود  توليد  پوالد  كش���ور، د ر پايان برنامه عمرانى پنجم به قريب 6 
ميليون تن برسد  و د ر آخر برنامه عمرانى ششم به بيش از 15 ميليون تن د ر سال بالغ 

گرد د   .  « 
جمعه پوالد ساز تاريخ ايران، پيام آور صلح و د وستى بين د و كشور ايران و شوروى 
نيز بود . زيرا آقاى الكسى كاس���يگين د ر نطق مود ت آميزى كه طى مراسم گشايش 
كارخانه ذوب آهن ايراد  كرد ، گفت: »د وس���تان گرامى، ما از طرف تمام ممالك اتحاد  

جماهير شوروى، براى ش���ما، احساسات د وس���تى و صلح را آورد ه ايم. همچنين، ما 
احساسات احترام عميق مرد م ش���وروى را براى مرد م ايران آورد ه ايم. . . ما مى خواهيم 
ايران را بعنوان يك مملكت صنعتى ببنيم، يك مملكت غنى، و مطمئن هس���تيم كه 

چنين نيز خواهد  شد   .  « 
وبد ينگونه، ايران، با يك جهش سريع، 70 سال آرزو را، د ر يك روز واقعيت خالصه 

كرد  . 

 1351/12/26 

كارخانه ذوب آهن اصفهان افتتاح شد

ساعت نه و ربع صبح امروز جلسه فوق العاد ه مجلس 
ش���وراى ملى به رياست آقاى رياضى تشكيل گرد يد  ابتد ا 
رئيس اظهار د اشت اين جلسه بنا به تقاضاى د ولت تشكيل 

شد . 
س���پس آقاى خلعتبرى قائم مقام وزير امور خارجه 

پشت تريبون قرار گرفت و اظهار د اشت: 
بطوريكه نمايند گان محترم بخاطر 
د ارند  د ر جلس���ه مورخ نهم فرورد ين ماه 
1349 آقاى وزير ام���ور خارجه گزارش 
اقد امات د ول���ت را د ر م���ورد  بحرين 
باستحضار مجلسين رساند ند . د ر گزارش 
مزبور اشعار شد ه بود  كه د ولت شاهنشاهى 
ايران از د بيركل سازمان ملل متحد  تقاضا 
كرد ه است كه مساعى جميله خود  را براى 
كسب تمايالت واقعى مرد م بحرين نسبت 
به سرنوشت خود  بهر نحوى كه مقتضى 
بد اند  اعمال نمايد . د ر گزارش آقاى وزير 
امور خارجه همچنين تصريح شد ه بود  كه 
هرگاه نتيجه تحقيقات د بيركل سازمان 
ملل متحد  به تائيد  شوراى امنيت برسد  
د ولت ايران ني���ز مفاد  آنرا محترم خواهد  
شمرد . اينك بطوريكه نمايند گان محترم 

اس���تحضار د ارند  نمايند ه اعزامى د بيركل سازمان ملل به 
بحرين گزارش خود  را د رب���اره تمايالت اهالى بحرين به 
د بيركل سازمان تس���ليم نمود ه و اين گزارش د ر جلسه 
مورخ د وشنبه 21 ارد يبهشت ماه 1349 )برابر با 11 ماه 
مه 1970( از طرف شوراى امنيت ملى قطعنامه اى بشرح 

زير تائيد  شد ه است: 

 »با توجه به نامه مورخ 28 مارس د بيركل س���ازمان 
ملل متحد  به شوراى امنيت، با توجه به نظرات نمايند گان 
ايران و انگلس���تان كه ضمن نامه ه���اى آنها د ر تاريخ 9 
مارس 1970 و 20 م���ارس 1970 به ترتيب به د بيركل 

سازمان ملل متحد  تسليم شد ه است: 
 1� گزارش نمايند ه شخص اوتانت كه ضمن ياد د اشت 

د بيركل د ر تاريخ س���ى آوريل 1970 بين اعضاى شوراى 
امنيت توزيع شد ه است تائيد  مى شود . 

 2� از نتيجه گيرى و اس���تنباطات گزارش بخصوص 
اينكه اكثريت قاطع مرد م بحرين آرزومند  اس���تقالل و 
تعيين سرنوش���ت خ���ود  د ر كمال آزاد ى هس���تند  و 
مى خواهند  بعن���وان يك د ولت خود مختار و حاكم د رباره 

آيند ه رواب���ط خود  با د ولت هاى د يگ���ر تصميم بگيرند  
استقبال ميشود . اينك با توجه به اين كه گزارش نمايند ه 
د بيركل د رباره تمايالت م���رد م بحرين به اتفاق آرأ مورد  
تائيد  شوراى امنيت سازمان ملل متحد  قرار گرفته است. 
د ولت نيز پيرو گزارش مورخ 9 فرورد ين ماه 1349 نتيجه 
اقد امات مزبور و قطعنامه ش���وراى امنيت را جهت تائيد  
به استحضار مجلس محترم شوراى ملى 

مى رساند . 
انتقاد  از گزارش

آقاى محس���ن پزشكپور رهبر حزب 
پان ايرانيس���ت طى نطق مش���روحى از 
گزارش اوتانت د بيركل سازمان ملل متحد  
بشوراى امنيت انتقاد  كرد  و گفت گزارش 
د ولت به مجلس مبتنى است بر قطعنامه 
شوراى امنيت سازمان و قطعنامه شوراى 
امنيت سازمان و قطعنامه هم مبتنى است 
بر گزارش فرس���تاد ه د بيركل به بحرين، 
بس���يار بجا و بموقع بود  متن اين گزارش 
بين نمايند گان مجلس توزيع ميشد  تا از 
جزئيات امر مستحضر ميشد يم البته متن 
گزارش د ر جرايد  چاپ ش���د  و گروه پان 
ايرانيست از روى اين گزارش بررسى هائى 
كرد  و باين نتيجه رس���يد  كه ب���ا موازين حقوقى تطبيق 
ند ارد  و اقد امات فرس���تاد ه اوتانت به بحرين تحت تاثير 
عوامل استعمار صورت گرفته است باين جهت مقررات و 
س���نت هاى بين المللى و قوانينى كه پايه و اساس نظريات 

مرد م بايد  باشد  د ر آن محيط رعايت نشد ه است. 

جدايي بحرين از ايران
 1349/2/24 

گزارش د ولت د رباره بحرين تصويب شد  



مونيخ � بازيهاى المپيك روز سه  ش���نبه د ر مونيخ 
غم  انگيزترين لحظات تاريخ خود  را گذرانيد  و س���رانجام 
فاجعه با كشته شد ن كليه گروگانان اسرائيلى و پنج تن 
از اعضاي  سازمان سپتامبر س���ياه و زخمى شد ن 3 نفر 
د يگر از آنها و مرگ يك پليس و يك خلبان پايان يافت. 
فلسطيني  ها سپيد ه  د م روز سه  ش���نبه به آپارتمان تيم 
ورزشي  اسرائيل د ر د هكد ه المپيك حمله برد ه د و نفر از 
مربيان ورزشى اسرائيل را د ر همان نخستين لحظات از 

پاى د رآورد ند . 
چهار نفر از كماند وهاى سپتامبر سياه توسط پليس 
آلمان كشته شد ند  و س���ه نفر د يگر موفق به فرار شد ند  
كه بعد اً د ستگير ش���د ند . آن روز د ر ساعت چهار و سى 
د قيقه هنگامى كه هوا رو به روش���نائى ميرفت و آسمان 
صاف مونيخ روز آفتابى لذت  بخش���ى را نويد  ميد اد  پنج 
فلسطينى وارد  د هكد ه المپيك شد ند  و ورزشكاران همه 

د ر خواب ناز بسر مي  برد ند . 
نگهبانان و ماموران س���رويس  هاى امنيتى د هكد ه 
المپيك خيال ميكرد ند  كه آنها ورزش���كاران خوشحالى 
هستند  كه خواسته  اند  زيبائي  هاى شهر مونيخ را هنگام 
شب تماشا كنند  و اكنون به آپارتمان خود  باز مي  گرد ند . 
اما يك چيز غي���ر عاد ى نظر آنها را جل���ب كرد . و آن 
اينكه يكى از اين عد ه كاله بسر د اشت معموالً هيچيك 
از ورزشكاران كاله بس���ر نمي  گذارند . لحظه  اى گذشت 
ناگهان از يك���ى از آپارتمان  ها صد اى رگبار مسلس���ل 
برخاست آنها با استفاد ه از غفلت نگهبانان وارد  آپارتمان 
تيم ورزشى اس���رائيل شد ه بود ند . اما يكى از اسرائيلي  ها 
آنها را د يد ه و د ر صد د  فرار برآمد ه بود  كه بالفاصله با يك 
رگبار مسلسل كه از روى پله  ها بزمين د رغلتيد . اين مرد  
»موشه وينبرك« مربى تيم هالتر اسرائيل بود  كه بد نش 
بر اثر گلوله  هاى مسلسل س���وراخ، سوراخ شد ه بود . د ر 
اين هنگام يكى د يگر از ورزشكاران اسرائيل كه از خواب 
پريد ه بود  د رصد د  فرار برآمد  كه باز صد اى رگبار مسلسل 
برخاس���ت او نيز بنوبه خود  به زمين غلتيد . قربانى د وم 

»يوسف رومانو« وزنه  برد ار 21 ساله اسرائيلى بود . 
لوله  هاى مسلسل

ماموران پليس و سرويس  هاى امنيتى د هكد ه المپيك 
بالفاصله خود  را به محل تيراند ازى رس���انيد ه  اند كه بعد  
كاروان اتومبيل  هاى پليس، زره  پوش  ها و آمبوالنس  ها از 

مونيخ سرازير د هكد ه المپيك شد . 
وقتى كه افراد  پليس به جلو »پاويون« اس���رائيلي  ها 
رسيد ند  مشاهد ه كرد ند  كه از پنجره  ها لوله مسلسل  ها 
بس���وى آنها نش���انه گرفته شد ه اس���ت آنها بوسيله 
ياد د اشت  هائى كه از پنجره به زمين ريختند  اخطار كرد ند  
كه اگر اسرائيل تا ظهر زند انيان فلسطين را بيد رنگ آزاد  
نكند  ورزش���كار اس���رائيلى را كه به گروگان گرفته  اند  
اعد ام خواهند  كرد . لحظاتى بعد  اتوبوس نظامى د ر جلو 

آپارتمان شماره 21 متوقف گرد يد  كماند وهاي  مسلسل 
بد س���ت يكى پس از د يگرى از آپارتمان خارج شد ه و 
گروگانان اس���رائيلى را كه د ستهاى آنها را از پشت بسته 
بود ند  سوار اتوبوس كرد ند  آنها چشم بعضى از ورزشكاران 
اس���رائيلى را نيز محكم با د ستمال بسته بود ند . اتوبوس 
حام���ل گروگانان و فد ائيان آهس���ته بحركت د ر آمد  و 
د ر برابر د ر اصلى د هكد ه المپيك متوقف ش���د . د ر اين 
هنگام صد اى غرش موتور هليكوپترها كه بر فراز د هكد ه 
پرواز ميكرد ند  برخاست از د ور سه روشنائى سرخ رنگ 
كوچك كه د ر آس���مان سوس���و ميزد ند  بنظر ميرسيد  
هليكوپترها پس از آنكه چند  بار بر فراز د هكد ه چرخ زد ند  
به آرامى بزمين نشس���تند . يكى از كماند وهاى مسلسل 
بد س���ت بد قت آنها را بازرسى كرد . گروگانان، كماند وها 

و همچنين شخصيت  هاى آلمانى 
كه مذاكرات بي���ن طرفين را اد اره 
ميكرد ند  از جمله وزير كشور آلمان 
سوار هليكوپتر ش���د ند . بالفاصله 
هيلكوپترها يك���ى پس از د يگرى 

د هكد ه المپيك را ترك گفتند . 
باالى س���ر هر يك از خلبانان 
هليكوپترها يك تروريست مسلسل 

بد ست ايستاد ه بود . 
تيراند ازى

ح�ام�ل  هلي�ك�وپتره����اى 
گروگ�ان�ان و ك�ماند وها بس����وى 
ي�ك ف����رود گاه نظ�امى ك�ه د ر 
هش�����تاد  كيلومترى مونيخ قرار 
د ارد  پ����رواز ك�رد ن���د . بالفاصله 
پس از آنك���ه هليكوپترها د ر اي�ن 
ف�رود گ�اه بزمين نشستند صد اى 
تيراند ازى و رگبار مسلسل برخاست 
روزنامه  ن�گاران���ى كه د ر آن حوالى 
بود ند  اظهار د اشتند  كه تيراند ازى 
د ر فرود گاه يك ربع س���اعت طول 

كشيد . 
د ر اين موقع خبرگزاري  هاى 
خارجى گزارش  هاى ضد  و نقيضى 
د ر سراس���ر جهان پخش كرد ند  
نخستين گزارش���ها حاكى بود  كه 
گروگانان از تيران���د ازى بين افراد  
پليس و كماند وها استفاد ه كرد ه و 
فرار نمود ه  اند  د ر جريان تيراند ازى 
س���ه نفر از كماند وها كشته شد ند  
و يك نفر د يگر با منفجر س���اختن 
نارنجك خود كش���ى كرد  و بقيه 
كماند وها با وجود  آنكه فرود گاه د ر 

محاصره كامل ماموران پليس بود  موفق بفرار شد ند . 
وحشتناك

سرانجام د و ساعت پس از نيمه شب »جرج كرونايتر« 
ش���هرد ار مونيخ از فرود گاه خارج ش���د  و كشته شد ن 

گروگان  هاى اسرائيلى را اعالم كرد . 
او كه س���خت منقلب ش���د ه بود  با اين كلمات به 
پرسش  هاى خبرنگاران پاسخ د اد : وحشتناك است من 
هرگز آنچه را كه امش���ب د يد م تا عم���ر د ارم فراموش 
نخواهم كرد . چهار فلس���طينى كشته شد ند  و 3 نفرشان 
فرار كرد ند . ولى همه گروگانان اسرائيلى بقتل رسيد ند . 
فلسطيني  ها يك هليكوپتر را با نارنجك منفجر ساختند  و 

د ر هليكوپتر د يگر فلسطيني  ها را كشته يافتند . 

گروگان گيري در مونيخ
 1351/6/15 

پايان گروگانگيرى د ر بازيهاى المپيك مونيخ
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ماجراي واترگيت
1352/1/29 

نيكسون گفت اطرافيان او كه د ر 
ماجراى واترگيت د ست د اشته اند  

مجازات ميشوند 

جنجال جاسوسى مقامات 
كاخ سفيد  باال گرفت

واشنگتن- پرزيد نت نيكس���ون د رحاليكه 
قيافه اش س���خت گرفته و د رهم بود  د ر حضور 
خبرنگاران اعالم ك���رد  تحقيقات د رباره جنجال 
سياسى »واترگيت« كه پس از مبارزات انتخاباتى 
سال گذشته د ولت او را تهد يد  مى كند  بزود ى به 

نتيجه خواهد  رسيد . 
نيكسون تاكيد  كرد  كه هيچ يك اطرافيان او 
د ر صورتيكه د ر اين ماجرا د خالت د اشته باشند  از 
تعقيب قانونى مصون نخواهند  ماند . ريشه ماجراى 
»واترگيت« به ژوئن 1972 ميرسد . د ر آن هنگام 
پنج نفر وابسته به كميته انتخاباتى جمهوريخواهان 
وارد  مركز ستاد  انتخاباتى د موكراتها د ر واترگيت 
شد ه و وسائل جاسوس���ى د ر آنجا كار گذاشتند  
تا از طرحها، برنامه ها و س���خنان رهبران كميته 

انتخاباتى د مكراتها مطلع شوند . 
نيكسون د رباره تحقيقاتى كه تاكنون د رباره 
اين ماجرا انجام شد ه توضيحى ند اد  و هيچ يك از 
نزد يكان خود  را بمد اخله د ر اين ماجرا متهم نكرد  
ولى تأكيد  كرد  هركس از سرويِس���هاى اجرائيه 
كشور د ر اين ماجرا شركت د اشته باشد  بيد رنگ از 

كار خود  »معلق« خواهد  شد . 
نيكس���ون همچنين گفت كه به كارمند ان 
كاخ سفيد  اجازه د اد ه است براى اد اى توضيحات 
د ر كميس���يون مجلس سنا حضور يابند . ماجراى 
»واترگيت« كه د ر آن پاى ش���خص نيكسون و 
گروهى از همكاران او د ر كاخ س���فيد  هم بميان 
كشيد ه ش���د ه د ر ماههاى اخير جنجال بزرگى 
برانگيخته اس���ت. اتهام اصلى اينست كه عوامل 
حزب جمهوريخواه با اطالع نيكسون و يا مقامات 
اصلى كاخ سفيد  و با اس���تفاد ه از امكانات د ولتى 

د رصد د  جاسوسى عليه حزب مخالف برآمد ه اند . 
رئيس پيشين امورامنيتى كميته فعاليتهاى 
انتخاباتى ب���راى تجد يد  انتخاب نيكس���ون د ر 
انتخابات اخير رياس���ت جمهورى آمريكا، طبق 
گزارشى كه د يروز د ر واشنگتن انتشار يافته است 
جان ميچل وزير پيش���ين د اد گسترى آمريكا را 
متهم كرد  كه د ر ماجراى واترگيت )جاسوس���ى و 
خرابكارى د ر فعاليتهاى انتخاباتى حزب د مكرات 
آمريكا( د ست د اشته اس���ت جان ميچل كه د ر 
گيرود ار فعاليتهاى انتخاباتى نيكس���ون رياست 
كميته تجد يد  انتخاب او را برعهد ه د اش���ته اتهام 

مذكور را قوياً تكذيب كرد ه است. 

افزايش قيمت نفت
 1352/10/11 

افزايش قيمت نفت ايران بموقع اجرا گذاشته شد 
از نيمه شب د يشب، همزمان با حلول سال نو مس���يحى، افزايش قيمت نفت ايران د ر كليه بناد ر بموقع اجراگذارد ه شد ه 
اس���ت. شركت ملى نفت ايران د ر محاسبه خود  با كنسرسيوم كليه نفت خام 43 د رجه را كه از اولين د قايق بامد اد  امروز تحويل 
كشتى ها شد ، بر مبناى د ريافت هر بشكه 7 د الر حساب كرد . اين مبلغ تا نيمه شب د يشب 3/05 د الر بود ه است. نفت 31 د رجه 
كه نوع د يگرى از توليد ات ايران اس���ت با چند  سنت كمتر بهمين نحو محاسبه گرد يد . شركت ملى نفت عالوه بر 7 د الر خود ، 
از بابت هزينه و امتياز گوگرد  نيز براى نفتهاى مختلف مبالغ اضافى د ريافت ميكند . د رآمد  ايران از صد ور نفت د ر س���ال جد يد  

مسيحى با قيمت فعلى مبلغى نزد يك به 16 ميليارد  د الر برآورد  شد ه است .
 1352/11/5 

يك ميليارد  د الر وام ايران به انگليس
تحول د ر وضع پولى و مالى جهان و افزايش بهاى نفت، مناس����بات كش����ورهاى وام گيرن����د ه و وام د هند ه را نيز د چار تغيير 
ش����گفت آورى نمود ه و ايران كه روزى از كش����ورهاى صف مقد م د ر جس����تجوى وام د ر بازارهاى پولى اروپا بود  اينك نه تنها به 
بازپرد اخت قسمتى از وام هاى د ريافتى تصميم گرفته، بلكه مى خواهد  رابطه گذشته را با اعطاى وام معكوس كند . بنابر گزارش يك 
نشريه معتبر پولى اروپا كه نقل قول روزنامه د يلى تلگراف چاپ لند ن قرار گرفته، تهران با توجه به وضع اقتصاد ى نامطلوب انگليس، 
اعطاى يك وام يك ميليارد  د الرى را كه مد ت آن از سه سال تجاوز نخواهد  كرد  بررسى مى كند . ايران همچنين بازپرد اخت وام هاى 
د ريافتى از بازارهاى پولى اروپاى غرب را كه ميزان آنها يك ميليارد  د الر برآورد  شد ه بررسى مى كند . موضوع اعطاى وام يك ميليارد  

د الرى ايران به انگليس د ر شرفيابى و مذاكرات اخير وزير خزانه د ارى انگليس د ر سن موريتس مطرح شد   .
1353/5/4 

ايران 200 ميليون د الر به بانك جهانى وام د اد 
واشنگتن آسوش���يتد پرس بانك جهانى اعالم كرد  قرارد اد ى با كشور ايران بمنظور د ريافت يك وام 200 ميليون د الرى از 
آن كش���ور امضأ كرد ه است  . رابرت مك نامارا رئيس بانك جهانى گفت اين وام اجراى مقد ماتى قرارد اد ى با ايران بمنظور كمك 
به كشورهاى كمتر توسعه يافته و تقويت توسعه اقتصاد ى آنها مى باشد . وام 200 ميليون د الرى ايران به بانك جهانى د ر مد ت 

12 سال با بهره ساليانه 8 د رصد  مستهلك خواهد  شد  .
 د ر اعالميه اى كه به اين منظور از طرف بانك جهانى انتش���ار يافته اضافه شد ه است كه د رباره وام هاى بيشتر ايران به بانك 

جهانى، بعد ا توافق بعمل خواهد  آمد   .
 مك نامارا گفت مايل است سپاس فراوان خود  را از ايران بخاطر آماد گى و توانايى ايران د ر كمك به برنامه هاى توسعه آباد انى 
د يگر كش���ورها ابراز د ارد   . ايران از نظر افزايش د رآمد هاى خود  از منبع نفت د ر موضع خوبى از نقطه نظر كمك به كشورهاى 

نيازمند  تشخيص د اد ه شد ه است .
 استرد اد  وامها

بد نبال صد ور اعالميه رسمى بانك جهانى مبنى بر د ريافت 200 ميليون د الر وام از ايران، امروز منابع آگاه د ر تهران تاييد  
كرد ند  . ايران د ر سال 1353 عالوه بر پرد اخت وام به بانك جهانى و استرد اد  برخى وام هايى كه شرايط آن سنگين تشخيص د اد ه 

ميشود  بيش از يك ميليون د الر نيز د ر اختيار يك موسسه مالى بين المللى تازه تاسيس قرار ميد هد   .
 موسسه مالى فوق كه به پيشنهاد  شاهنشاه آريامهر بمنظور كمك به كشورهاى د ر حال توسعه تشكيل ميگرد د ، با سرمايه 
اوليه اى كه ايران باين موسس���ه پرد اخت مى كند ، ش���روع بكار خواهد  كرد  و براى نخستين بار د ر مجمع عمومى اين موسسه 

بين المللى، پرد اخت كنند ه و د ريافت كنند ه وام، از حق راى مساوى برخورد ار خواهند  بود  .
 1353/5/8 

ايران يك ميليارد  د الر به فرانسه اعتبار د اد 
امروز كسب اطالع شد  يك هيأت اقتصاد ى عاليرتبه فرانس���وى كه از هفته گذشته به تهران آمد ه بود ، مذاكرات خود  رابا 

مقامات وزارت امور اقتصاد ى و د ارايى به پايان رساند ه و اين مذاكرات منجر به عقد  موافقتنامه هاى بين د و كشور شد ه است .
 براساس اين موافقتنامه مالى، د ولت ايران اعتبارى بمبلغ يك هزار ميليون د الر به مد ت سه سال و با بهره تجارتى د ر اختيار 

د ولت فرانسه قرارد اد  .
 اين موافقتنامه بد نبال پرتوكلى كه روز27 ژوئن 1974 هنگام د يد ار رسمى شاهنشاه آريامهر و علياحضرت شهبانو ز فرانسه 
و مذاكرات رهبران د و كشور بين وزير امور اقتصاد ى و د ارايى ايران و آقاى ژان پيرفوركاد  وزير اقتصاد  و د ارائى فرانسه د ر پاريس 

بامضا رسيد ، منعقد  گرد يد ه است .
 براس���اس اين پروتكل ايران موافقت نمود  مبلغ يك ميليارد  د الر بصورت س���پرد ه با بهره تجارتى د ر اختيار بانك مركزى 
فرانسه قرار د هد  كه اين س���پرد ه د ر صورت لزوم براى پرد اخت قيمت تجهيزات، لوازم و خد مات مورد  نياز ايران و فرانسه قابل 

استفاد ه خواهد  بود  .
 تجهيزات وخد مات مزبور د رزمينه هاى ايجاد يك مركز پژوهش هاى هس���ته اى د ر ايران و تربيت كاد ر متخصص و تحويل 
واحد هاى هسته اى مولد هاى برق با ظرفيت 5 هزار مگاوات و كارخانجات شيرين كرد ن آب د ريا و امكانات توسعه همكاريهاى 

فيمابين د ر مورد  استفاد ه از انرژى هسته اى د ر كشتيهاى تجارتى و نفتكش،  مى باشد   .
 امضاء پروتكل مذكور د ر مطبوعات جهان بخصوص مطبوعات فرانس���ه انعكاس وسيعى د اشت . بطورى كه روزنامه لوموند  
تحت عنوان اقتصاد  ايران و فرانس���ه مكمل  يكد يگر مى ش���وند  از قول وزير اقتصاد  و د ارايى فرانسه نوشت: طرحهايى كه مورد   

تصويب قرار گرفت، براى صنايع فرانسه پشتوانه حيرت آورى را مجسم ميكند   .
 نمايند گان د ولت فرناس���ه كه براى امضاءموافقتنامه فوق به تهران آمد ند  مركب از آقايان د الروزير  )خزانه د ار كل( فالك 
)رئيس اد اره موازنه پرد اختهاى وزارت اقتصاد  و د ارايى فرانس���ه( بود ند . مذاكرات اين هيأت  با مقامات وزارت امور اقتصاد ى و 

د ارايى روزپنجم مرد اد  پايان يافت  .
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كودتا در شيلي
1352/6/21 

كود تاي نظاميان عليه آلند ه
سالواد ور آلند ه خود ش را كشت

خبرگ���زارى  س���انتياگو- 
فرانس���ه- رويتر- آسوش���يتد پرس 
- يونايتد پرس-فرماند هان د س���ت 
راستى ارتش ش���يلى عليه حكومت 
ماركسيست »سالواد ور آلند ه« رئيس 

جمهورى كود تا كرد ند . 
ارتش پس از آنكه به س���الواد ور 
آلند ه 24 ساعت مهلت استعفأ د هد  
با هواپيما و تانك و توپ هاى زمينى 
كاخ او را بمد ت 2 س���اعت بمباران 
كرد  تا آلند ه تسليم شود  اما سالواد ور 
آلند ه به جاى تسليم شد ن خود كشى كرد . فرماند هان نظامى پس از بد ست گرفتن 
قد رت د ر سراسر كشور حكومت نظامى، حالت فوق العاد ه و مقررات منع عبور و مرور 

برقرار كرد ند . 
كود تاچيان بالفاصله كليه مطبوعات و راد يوه���ا و احزاب هواد ار آلند ه ممنوع 

كرد ند  و هر د و مجلس را منحل كرد ند . 
فرماند هان كود تا بالفاصله د س���تور د اد ند  كليه حس���ابهاى بانكى بسته شوند . 
كود تاچيان قباًل اعالم كرد ه بود ند  كه س���الواد ور آلند ه پس از آنكه كليه افراد  گارد  
محافظ او تسليم ش���د ند  تقاضا كرد  بمباران زمينى و هوائى كاخ او بمد ت 5 د قيقه 
متوقف شود  تا او تسليم شود  اما چون تيراند ازى از طرف برخى افراد  گارد  جمهورى 

اد امه د اشت رهبران كود تا با آتش بس 5 د قيقه اى موافقت نكرد ند . 
گزارش هاى قبلى حاكى بود  كه سالواد ور آلند ه به سفارت مكزيك پناهند ه شد ه 

يك گزارش د يگر هم حاكى بود  كه سالواد ور آلند ه د ستگير شد ه است. 

آغاز كود تا
د ر حد ود  ساعت هشت وسى د قيقه بامد اد  )سه ساعت ونيم بعد ازظهر د يروز بوقت 
تهران( به پرزيد نت آلند ه خبر رس���يد  كه افراد  نيروى د ريائى شيلى بند ر اصلى اين 
كشور را د ر 120كيلومترى مغرب پايتخت زير كنترل خود  د رآورد ه و تمام تاسيسات 

آن را اشغال كرد ه اند . 
آلند ه پس از اطالع از جريان اوضاع با شتاب به كاخ رياست جمهورى »موند ا« كه 

د ر مركز ش���هر سانتياگو قرار د ارد  رفت و ضمن يك پيام راد يوئى از ملت خواسته كه 
د ر مراكز كار، مؤسس���ات و كارخانه هاى ملى شد ه خود  را براى مبارزه با كود تاچيان 

بسيج كنند . 
نزد يكى هاى ساعت 9 صبح )بوقت شيلى( واحد هاى ارتش زمينى اطراف ميد ان 
بزرگى را كه كاخ رياس���ت جمهورى د ر آن قرار د ارد  و خيابانهاى اطراف را اش���غال 
كرد ند  و واحد هاى نظامى د يگر ساختمانها و مراكز سوق الجيشى را تحت كنترل خود  

د رآورد ند . 
يك ساعت بعد  مراكز فرستند ه راد يوئى كه د ر د ست سازمانهاى د ست چپى بود  
توسط كود تاچيان اشغال شد . اين راد يوها ناگهان برنامه هاى خود  را قطع كرد ند  و با 
پخش اعالميه اى تشكيل يك د ولت نظامى را از فرماند هان سه ارتش )هوائى، زمينى و 
د ريائى( و يك ژنرال پليس نظامى بنام »د ولت نظامى آزاد ى بخش ملى« باطالع عموم 

رسانيد ند . 
د ولت نظامى از ژنرال »اوگوستوپى نوچس���تا« فرماند ه كل نيروى هوائى ژنرال 
»گوستاوالى« د رياساالر »خوزه تورى بيومد ينا« معاون فرماند هى كل نيروى د ريائى 

و ژنرال »سزار مند وزا« فرماند ه پليس نظامى تشكيل شد ه است. 
بالفاصله پس از اعالم تشكيل د ولت نظامى ارتش كنترل راد يوها و فرستند ه هاى 
 تلويزيونى را بد ست گرفت و شروع به پخش اعالميه هاى د ولت جد يد  كرد . د ر فواصل 

انتشار اعالميه ها پيوسته مارش نظامى نواخته ميشد . 
جسد  غرق بخون آلند ه

كاخ رياست جمهورى د ر نخستين ساعات بعد ازظهر پس از تيراند ازى شد يد  و 
مد اخله بمب افكن هاى نيروى هوائى كه با پرتاب موشك قسمتى از آن را خراب كرد ند  

سقوط كرد . 
هنگامى كه نبرد  د ر اطراف كاخ اد امه د اش���ت سالواد ور آلند ه با شليك گلوله اى 
مغز خود  را متالش���ى كرد  روزنامه نگاران شيلى كه بعد  از ظهر د يروز توانستند  خود  
را بكاخ رياس���ت جمهورى برس���انند  گزارش ميد هند  كه جسد  غرقه بخون رئيس 

جمهورى  شيلى را بچشم خود  د يد ه اند . 
د ر س���اعت چهار و چهل د قيقه راد يو ارتش اطالع د اد  كه بمب افكن هاى نيروى 
هوائى كاخ رياس���ت جمهورى را د ر محله »توماس مورو« بمباران كرد ند . د ر آنموقع 
عد ه اى از طرفد اران آلند ه هنوز د ر د اخل كاخ مقاومت مى كرد ند . پس از بمباران كاخ 

ستون هاى د ود و آتش از آن به هوا خاست. 
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جنگ رمضان
 1352/7/15 

د ر زمين، هوا و د ريا د ر جبهه هاى مصر و سوريه

  جنگ خاورميانه آغاز شد  

بيروت- خبرگزارى فرانسه- آسوشيتد پرس- پيكارهاى خونين د ر اطراف ارد وگاه تل 
زعتر با شد ت هرچه تمامتر اد امه د ارد . 

راد يوى ترقيخواهان د يشب اعالم د اشت مد افعان ارد وگاه بعد ازظهر د يروز پنجمين 
حمله پياپى  محافظه كاران را د فع كرد ه و تلفات سنگين به مهاجمان وارد  كرد ند . 

ارد وگاه »تل زعت���ر« از روز 22 ژوئن به محاصره نيروهاى فاالنژيس���ت د رآمد ه و 
به صحنه خونين ترين نبرد هاى جنگ د اخلى لبنان تبد يل ش���د ه اس���ت. د ر اين نبرد  

تكامل يافته ترين سالحها، توپخانه سنگين موشك و زره پوش بكار گرفته ميشود . 
به گفته محافل ترقيخواه نيروهاى سوريه همچنان د ر كنار چريك هاى محافظه كار 

د ر نبرد  تل زعتر شركت د ارند . 
فاالنژها تاكنون چند  بار سقوط »تل زعتر« را اعالم د اشته اند  و اما هر بار فلسطينى ها 

و ترقى خواهان با يك حمله شد يد  به اد عاهاى بى اساس محافظه كاران پاسخ د اد ه اند . 
سخنگوى فاالنژها تاكيد  كرد  نيروهاى محافظه كار پس از آزاد  كرد ن شهر »شكا« از 

د ست چپ گرايان به پيشروى خود  د ر جبهه شمال اد امه مى د هند . 
راد يو صد اى فلسطين د يشب گزارش د اد  از بعد ازظهر د يروز توپخانه سنگين سوريه 
بار د يگر شهر صيد ا را د ر جنوب لبنان بشد ت زير آتش گرفته است د و ارد وگاه فلسطينى 

د ر اين منطقه نيز د ر تمام مد ت د يروز زير آتش توپخانه سنگين قرار گرفت. 
د ر د مشق يك س���خنگوى نظامى اظهار د اشت نيروهاى  س���وريه برخالف اد عاى 
ترقيخواهان به هيچ وجه د ر جريان جنگهاى اخير لبنان ش���ركت ند ارند .  وى گفت تنها 

هد ف سوريه د ر لبنان اين است كه از كشت و كشتار د ر اين كشور جلوگيرى كند . 
سخنگوى رسمى سوريه اضافه كرد : روش برخى از سازمانهاى منحرف مانع آن شد ه 
است كه تالش سوريه براى پايان د اد ن به جنگ د اخلى لبنان به ثمر برسد  زيرا اين عوامل 
منحرف با اس���تفاد ه هاى اوضاع كنونى ميخواهند  به هد فهاى خود  عليه سوريه و انقالب 

فلسطين جامه  عمل بپوشانند . 

آخرين گزارشى كه از جريان نبرد هاى تل زعتر بد ست آمد ه حاكى است كه ظرف سه 
روز اخير د ر جريان اين نبرد ها هزار و پانصد  و سى نفر كشته شد ه و هزاروهشتصد وسى و 

شش نفر زخمى گرد يد ه اند . 

قاهره �  د مشق � تل آويو
خبرگزارى فرانس���ه � رويتر � آسوش���يتد پرس � 
بونايتد پرس.  شش س���ال و چهار ماه بعد  از جنگ شش 
روزه ژوئن 1967 كه با پيروزى برق آس���اى قواى اسرائيل 
و شكس���ت مصيبت بار اعراب موجب ش���د  قسمت هاى 
وسيعى  از س���رزمين هاى عربى د ر مصر، ارد ن و سوريه به 

تصرف قواى اسرائيل د رآيد ، ساعت 3 بعد ازظهر 
د يروز ناگهان د ر د و جبهه جوالن د ر س���وريه و 
كانال س���وئز د ر مصر آتش جنگ جد يد ى بين 
ارتش هاى مصر و سوريه از يكطرف و اسرائيل از 
طرف د يگر روشن شد  طرفهاى جنگ بالفاصله 
از زمين، هوا و د ريا باران بمب و موشك را بروى 
يكد يگر فرو ريختند . د ر نخستين ساعات جنگ 
ارتش مصر از كانال سوئز عبور كرد  و خط د فاعى 
ارتش اس���رائيل د ر امتد اد  كانال سوئز را كه به 
خط »بارلو« موسوم اس���ت د رهم شكست. د ر 
جبهه جوالن نيز ارتش سوريه از خط آتش بس 
گذش���ت و چند  نقطه از مواضع اس���رائيل و از 
جمله »هرمون« را آزاد  ك���رد . د ر حالى كه د ر 
پنجم ژوئن 1967 از همان روز آغاز نبرد  اسرائيل 
د ر يك زم���ان بامصر، ارد ن و س���وريه د رگير 

بود  اين بار مصرى ها د ر جنوب كانال س���وئز و سوريه د ر 
ارتفاعات جوالن د ر برابر نيروهاى اسرائيل قرار گرفته اند . 
هنوز بد رس���تى معلوم نيس���ت كه جنگ را كد اميك از 
طرفين آغاز كرد ه اند  اعراب و اسرائيل متقاباًل يكد يگر را به 

حمله به خطوط آتش بس متهم مى كنند . 

مصرى ها اعالم كرد ه اند  كه د ر نخس���تين س���اعات 
نبرد  از كانال س���وئز عبور كرد ه و پرچ���م ملى خود  را 
د ر ساحل ش���رقى اين راه آبى برافراش���ته اند  به موجب 
گزارش هاى متناقضى كه از جبهه هاى جنگ مى رسد  نبرد  
د ر زمين، هوا و د ريا بين نيروهاى د وطرف با شد ت هرچه 

تمام تر اد امه د ارد . 

سحرگاه امروز پس از د وازد ه ساعت پيكارهاى خونين 
اوضاع د ر جبهه هاى جنگ همچنان مغش���وش و مبهم 
بود . د ر س���اعت د و بامد اد  روز يكش���نبه )بوقت محلى( 
نيروهاى د و كش���ور عربى د ر مواضعى كه د ر نخس���تين 
ساعات جنگ از سرزمين هاى اش���غالى ژوئن 1967 د ر 

ساحل شرقى كانال سوئز و ارتفاعات جوالن اشغال كرد ه اند  
مستقر بود ند . نيروهاى سوريه چند  موضع اسرائيل را د ر 
ارتفاعات جوالن از جمله »جبل شيخ«  كوه هرمون را د ر 

مرزهاى سوريه و لبنان اشغال كرد ه اند . 
د ر چهارمين اعالميه جنگى كه از طرف ستاد  نيروهاى 
مسلح سوريه صاد ر شد ه گفته ميشود  كه چند  د هكد ه و 
موضع سوق الجيش���ى را د ر جوالن آزاد  كرد ه 
عد ه زياد ى از سربازان د شمن را اسير نمود ه 
و تلفات س���نگينى به آنها وارد  ساخته اند . د ر 
جبهه مغ���رب نيروهاى مص���رى كه براى 
نخس���تين بار پس از 1967 د ر امتد اد  كانال 
سوئز د ر تمام مناطق از اين راه آبى گذشته اند ، 
د ر هر د و جبهه جنگ د ر تمام مد ت شب اد امه 
د اشت و توپخانه هاى سنگين فوالد  و آتش بر 
سر يكد يگر مى ريختند . و نيروهاى زره پوش و 
تانك نيز د ر اين نبرد ها شركت د اشتند . هنوز 
از آمار تلفات وارد  به طرفين اطالع د رس���تى 
د ر د ست نيست. اعالميه هائى كه د ر قاهره و 
د مشق منتشر ميش���ود  د ر اين مورد  سكوت 
كرد ه اند . اوضاع د ر خاورميان���ه بطور كلى از 
لحاظ سياس���ى و نظامى د ستخوش تحوالت 
عظيمى اس���ت. از لحاظ نظامى اين سؤال پيش آمد ه است 
نيروهاى مصرى و سوريه تا چه حد  د ر استحكامات نظامى 
اس���رائيل رخنه كرد ه اند  ولى قد ر مس���لم اين است كه 
اسرائيلى ها د ر نخستين ساعات نبرد  از مواضع مقد م خود  

عقب راند ه شد ه اند .

قتل عام فلسطيني ها در تل زعتر
 1355/4/19 

شوروى خواستار خروج ارتش سوريه از لبنان شد 

هزاران كشته يا مجروح د ر نبرد  تل زعتر
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د كتر علي شريعتي، د ر د وم آذرماه 1312، 
د ر د هكد ه مزينان از توابع س���بزوار، به د نيا آمد . 

اولين معلم او پد رش محمد تقي شريعتي بود .
شريعتي د وران د بستان را د ر مشهد  گذراند  
و از سال نهم تحصيل وارد  د انشسراي مقد ماتي 
شد . او پس از د و سال فارغ التحصيل شد  و د ر د هات اطراف مشهد ، به آموزگاري پرد اخت. 

وي طي پنج سال موفق به اخذ د يپلم و ليسانس گرد يد . شريعتي د ر د بيرستان 
با جنبش نوين اسالمي از طريق كانون نشر حقايق اسالمي آشنا شد  و از همان 
سالها فعاليتها و مبارزات سياسي و ضد رژيم خود  را، با جد يت آغاز كرد . د وران 
تحصيل او د ر د انش���گاه، با اوجگيري مبارزات ملت مسلمان ايران با استعمار 
پير انگلستان، به هنگام نخس���ت وزيري د كتر مصد ق مصاد ف بود  كه د ر آن 
زمان، او، د ر خراسان از سران نهضت ملي محسوب مي شد . پس از كود تاي 28 
مرد اد ، شريعتي مبارزات مخفي خود  را، عليه رژيم شاه آغاز كرد . او، د ر 1336 
به همراه عد ه د يگري د ستگير و به تهران منتقل شد . پس از آزاد ي از زند ان، 
تحصيالتش را اد امه د اد  و سرانجام د ر اوايل 1965 عازم فرانسه شد . شريعتي 
د ر اروپا مبارزات سرس���ختانه خود  را عليه رژيم اد امه د اد  و با س���ازمان هاي 

انقالبي الجزاير همكاري مي كرد .
ش���ريعتي، از بنيانگذاران نهضت آزاد ي ايران د ر خارج از كش���ور بود . 
فعاليت هاي شريعتي د ر خارج از كش���ور، فقط محد ود  به مسائل ايران نبود . 
او، هم���كاري صميمانه اي با نهضت هاي آزاد ي خواهانه كش���ورهاي د يگري 
چون كنگو، الجزاير و فلسطين د اش���ت. وي، حتي د ر تظاهرات آنان، حضور 
مي يافت و به زند ان سيته فرانسه افتاد . وي مقاله هاي زياد ي عليه امپرياليسم و 
صهيونيسم نگاشت و حتي د ر جمع آوري پول، جهت كمك هاي مالي به جبهه  

آزاد ي بخش فلسطين، حضوري فعاالنه يافت.
شريعتي، طي اقامتش د ر فرانسه با نويسند گان بزرگي چون پروفسور لوئي 

ماس���ينيون- كه استاد ش بود  - شوارتزه، ژان پل سارتر، هانري لوموز و كوكتر آشنا شد  و 
فلس���فه غرب و علم جامعه شناسي را آموخت. زند گيش د ر پاريس، همراه با قناعت و فقر 
بود ، چنان چه با همس���ر و سه فرزند ش، د ر يك اتاق مي زيست. پس از پايان تحصيالت و 
كسب د كترا د ر جامعه شناسي و تاريخ اسالم از د انشگاه سوربن، به ميهن بازگشت. اما د ر 
مرز ايران، به جرم فعاليت هايش عليه حكومت، د س���تگير شد  و مد ت شش ماه به زند ان 
افتاد . اقد امات سازند ه شريعتي، از زمان استاد ي د انشكد ه اد بيات د انشگاه مشهد  شروع 
شد  و سرانجام كارش به حسينيه ارشاد  كشيد  و آوازه شهرتش، د ر ميان عاشقان تحقيق 

و انقالب پيچيد . نتيجه د رس هاي شريعتي د ر حسينيه ارشاد ، انتشار مي يافت و تهمت ها 
و فحاش���ي هاي رژيم شاه نسبت به وي سرازير بود  و سرانجام نيز، حسينيه ارشاد  تعطيل 
و شريعتي متواري گرد يد . ش���ريعتي، به د نبال د ستگيري پد رش، ناگزير خود  را معرفي 
كرد  و 18 ماه مورد  شكنجه و آزار قرار گرفت. وي سرانجام از زند ان آزاد  شد  ولي هميشه 
تحت نظر بود . او د ر 26 ارد يبهشت 1356 از ايران خارج شد  و يك ماه بعد  د ر 29 خرد اد  
همان سال به طور نامعلومي د ر لند ن د رگذش���ت. جسد ش را به سوريه حمل كرد ند  و 

د ر 6 تيرماه 1356 د ر كنار حرم مطهر حضرت زينب)س( د فن كرد ند . آثار ش���ريعتي د ر 
تيراژهاي بسيار باال به چاپ رسيد ه است. مجموعه آثارش 35 جلد  است.  

د رگذشت ش���ريعتي، اعتراضات بسياري را عليه رژيم شاه به د نبال د اشت. تظاهرات 
د ر روز برگزاري مراسم ختم وي د ر مسجد  ارك تهران، تظاهرات د ر روز برگزاري آزمون 
سراسري سال 56 و ... از آن جمله بود . تصاوير شريعتي د ر مراسم و راهپيمايي هاي د وران 
انقالب و ياد  كرد ن از او با عنوان معلم ش���هيد  انقالب د ر آن د وران، نشانگر نقش د كتر 

شريعتي د ر برپايي انقالب اسالمي ايران بود .

كودتا در افغانستان
 1357/2/9 

د ر نخستين ساعت كود تا

محمد  د اود  رئيس جمهور افغانستان و براد رش كشته شد ند 
 50 تانك به كاخ محمد  د اور حمله برد ند  و سپس ميگها اين كاخ را بمباران كرد ند  

دتا
كو
بر
 ره
كي

ره 
ت

پنجش���نبه گذشته 
يك كود ت���اى نظامى به 
حكومت 5 س���اله محمد  د اود  د ر افغانس���تان پايان د اد . 
اوضاع افغانس���تان پس از اين كود تا روش���ن نيست، د ر 
حالى كه راد يو افغانستان از پيروزى كامل كود تا گزارش 
مى د هد . خبرهاى رسيد ه حاكى از اد امه مقاومت است. از 
مجموعه گزارش ها كه منابع اغلب آنها د هلى نو و اسالم آباد  
است چنين برمى آيد  كه جمعى از افسران جوان افغانستان 
كود تا كرد ه اند  و محم���د  د اود ، براد رش و همچنين وزير 
د فاع او و بسيارى د يگر كشته ش���د ه اند  و اينك آخرين 
گزارش ها د رباره حواد ث افغانستان به نقل از خبرگزارى ها: 
اسالم آباد  خبرگزارى فرانسه راد يو كابل كه صد اى آن د ر 
اسالم آباد  شنيد ه شد ، د يش���ب گزارش د اد  د ر حالى كه 
نيروهاى رژيم جد يد  به س���ركوبى عناصر وفاد ار به رئيس 
جمهورى مقتول را اد امه مى د هند  ژنرال ها و د يگر افسران 
بلند پايه يكى پس از د يگرى خ���ود  را به وزارت د فاع د ر 

كابل معرفى ميكنند . 

راد يو افغانس���تان تصريح كرد  ك���ه وزيران د ولت 
سرنگون شد ه نيز به پيروى از د ستورهاى راد يوئى شوراى 

نظامى انقالب، خود  را به وزارت د فاع معرفى كرد ه اند . 
محافل د يپلماتيك اسالم آباد  اظهار د اشتند  گزارش 
راد يو كابل د رباره تس���ليم شد ن افس���ران ارشد  ارتش 

به رژيم جد يد  نشان مى د هد  كه 
رهبرى كود تا را افس���ران جوان 
بعهد ه د اشته اند .  راد يو كابل امروز 
گفت كه بزود ى جزئيات اقد امات 
ناهنج���ار پرزيد نت د اود  را كه د ر 
برابر نيروه���اى انقالبى مقاومت 
كرد ه و كشته شد ه است به آگاهى 
ملت خواهد  رسانيد .  مفسر راد يو 
كابل از رئيس جمهورى سابق به 
عنوان »فرصت طل���ب« و »عوام 
فريب« نام برد  كه با مرام باصطالح 
د موكراسى خود  ملت را فريب د اد ه 

بود .  از روز پنجشنبه ارتباط افغانستان با د نياى خارج قطع 
شد ه است و پس از كود تا د ر مرزهاى افغانستان هيچگونه 
فعاليت غيرعاد ى د يد ه نمى ش���ود . مرزهاى افغانستان با 

كشورهاى همسايه بسته است. 

56/3/29 

د رگذشت 
د كترعلي شريعتي د رلند ن

دكتر چمران ، احسان شريعتي و دكتر ابراهيم يزدي در محل دفن دكتر شريعتي ،حرم مطهر حضرت زينب - دمشق
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بزرگتري���ن راه پيمائ���ى تاريخ ايران با ش���ركت 
جمعيتى فراتر از 3ميليون نفر د يروز د ر سراس���ر كشور 

برگزار شد . 
د يروز تهران شاهد  بزرگترين تظاهرات سالهاى اخير 
بود . صد ها هزار نفر كه بع���د از برگزارى نماز عيد  فطر به 
راه پيمائى طوالنى پرد اختند  تظاهرات آرام خود  را تا پاسى 

از شب گذشته اد امه د اد ند . 
بزرگترين راه پيمائى از تجريش )شميران( آغاز شد  و 
د ر ميد ان راه آهن )جنوبى ترين نقطه ش���هر تهران( پايان 

يافت. اين مسافت حد ود  20كيلومتر طول د ارد . 
نكته قابل توجه د ر تظاهرات د يروز تهران ش���ركت 
فعال و گس���ترد ه بانوان بود . صد ها زن سياهپوش پابپاى 

مرد ان د ر اين راه پيمائى گام برميد اشتند . 
طوالنى ترين راه پيمائى از قيطريه شميران تا ميد ان 
شوش تهران بود . د ر اين راه پيمائى طوالنى د يروز تهران 
نزد يك به 200 هزار نفر مرد  و زن ش���ركت د اشتند  يك 
راه پيمائى از ش���رق تهران از خيابان وثوق به طرف ميد ان 
ژاله و يك راه پيمائى بزرگ د يگر از غرب از بيابانهاى كن 

آغاز شد ، و تا ميد ان راه آهن اد امه د اشت. 
د ر اولين س���اعات بام���د اد  د يروز د هه���ا هزار نفر 
براى شركت د ر نماز عيد  فطر د ر بيابان جنب پل قيطريه 
گرد  آمد ه بود ند  و د ر اطراف محل برگزارى نماز، نوشته هاى 
بسيارى به چش���م ميخورد  و يك عكس بزرگ از آيت اهلل 
العظمى خمينى نيز د ر پيشاپيش صف نمازگزاران د يد ه 

ميشد . 
بع���د از اتمام نماز آقاى د كتر باهن���ر به منبر رفت و 

سخنرانى مبسوطى پيرامون اوضاع كشور ايراد  كرد . 
آغاز راه پيمائى

و سپس تصميم روحانيت تهران خواند ه شد  كه د ر آن 
آمد ه است: روز پنجشنبه اين هفته بخاطر كشته شد گان 
خيابان ژاله تهران و شهرستانها تعطيل عمومى است و آنگاه 
شركت كنند گان با د ر د ست د اشتن پالكارد ها راه پيمائى 
طوالنى خود  را آغ���از كرد ند  د ر جلو صف راه پيمايان يك 
د سته موتورسوار د ر حركت بود  كه مسير را خلوت ميكرد  
و آنگاه راه پيمائى از ساعت 9 صبح از خيابان قد يم شميران 
)كوروش كبير( آغاز ش���د . د ر بين شركت كنند گان زنان 

چاد رى نيز د يد ه ميشد ند  كه پالكارد هايى با خود  حمل 
مى كرد ند . 

ش���ركت كنن���د گان همچني���ن آزاد ى زند انيان 
سياس���ى بخصوص آيت اهلل طالقانى و آيت اهلل منتظرى را 
خواستار شد ند . د رمسيرى كه راه پيمايان حركت ميكرد ند  
هنگامى كه به بانكها و يا موسس���ات د ولتى ميرسيد ند  
شعار ميد اد ند : »ما شيشه شكن نيستيم« تظاهركنند گان 
بمحض اينكه با كاميون پليس برخورد  ميكرد ند  ش���عار 
مى د اد ند : »براد ر ارتش���ى، چرا براد ركشى« و آنگاه زنان 
چاد رس���ياه و مرد م طرف مامورين انتظامى گل پرتاب 

مى كرد ند . 
د رود  به شريعتى

د ر مسير تظاهركنند گان شيلنگ هاى آب از خانه ها 
به خيابان كشيد ه ميش���د  تا تظاهركنند ه ها بتوانند  آب 
بخورند ، د ر اين مس���ير مرد م بين تظاهركنند گان ميوه و 
نان پخش ميكرد ند ، تظاهركنند گان د ر ساعت 11 صبح 
به جلو »حسينيه ارشاد « رسيد ند  د ر آنجا پس از آنكه به 
بنيانگذار حسينيه ارش���اد  مرحوم »د كتر على شريعتى« 
د رود  فرس���تاد ند  بطرف د و كاميون ارتشى كه پراز سرباز 
مسلح بود  رفتند  و به آنها گل د اد ند  و مجد د ا به آنها گفتند  

كه ما براد ر شما هستيم و نبايد  يكد يگر را بكشيم. 
تظاهركنند گان پس از گذشتن از خيابان سيد خند ان 
و عباس آباد  و تخت طاوس وارد  خيابان پهلوى ش���د ند . 
ساعت 2بعد ازظهر بود  و تظاهركنند گان د ر سطح خيابان 
به خواند ن نماز پرد اختند  و پلي���س راهنمائى نيز تمام 
مس���يرهائى را كه به خيابان پهلوى ختم ميشد  بسته بود  
تظاهركنند گان پس از برگ���زارى نماز مجد د ا راه پيمائى 
خود  را د نبال كرد ند . د ر برابر د انش���گاه تهران چند تن 
س���خنرانى كرد ند  س���پس به ميد ان 24 اسفند ، خيابان 

سيمترى، ميد ان راه آهن و ميد ان شوش رفتند . 
عد ه زياد ى از تظاهركنند گان كه بعد از نماز مخصوص 
عيد  فطر د س���ت به تظاهرات آرام و راه پيمائى زد ه بود ند  
همچنان اين عمل را تا چند  ساعت بعد  از نيمه شب اد امه 

د اد ند . 
د ر اين تظاهرات گروه زياد ى از بانوان شركت د اشتند  
و به اتفاق مرد ان ش���ركت كنند ه د ر راه پيمائى ش���عار 

ميد اد ند  كه حضرت آيت اهلل العظمى خمينى بايد  به ايران 
بازگرد د . يكى از شعارهائى كه تظاهركنند گان د ر د ست 
د اشتند  نكوهش براد ركشى و جلوگيرى از خونريزى بود . 

آتش سوزى
بعد ازظهر د يروز گروهى متش���كل از حد ود  سه هزار 
نفر از جوانان پس از عبور از خيابان پهلوى بطرف جنوب 
ب���ه راه افتاد ند  و مغازه كفش بال د ر چه���ارراه پهلوى را 
به آتش كشيد ند  د ر اين آتش س���وزى آسيبى به كسى 
نرسيد  و با آنكه مامورين آتش نشانى براى خاموش كرد ن 
آتش كوشش كرد ند  ولى قس���مت اعظم فروشگاه طمعه 
آتش ش���د . اين گروه پس از شكستن شيشه چند  مغازه و 
فروشگاه د ر حاليكه شعار ميد اد ند  بسوى جنوب حركت 
كرد ند  و پس از گذش���تن از خيابان اميريه و شكس���تن 
د روشيشه چند  فروشگاه د ر ميد ان راه آهن اجتماع كرد ند . 
د ر اين ميد ان بصورت جمعى به شعار د اد ن پرد اختند . د ر 
اين تظاهرات پليس با گاز اشك آور مد اخله كرد  و عد ه اى 

مجروح شد ند . 
تظاهرات خونين د ر قنات آباد 

ساعت 2و30 د قيقه بعد ازظهر د يروز تظاهراتى پس 
از س���خنرانى يك واعظ د ر »قنات آباد « ترتيب يافت اما با 
د خالت ماموران انتظامى حاد ثه اى رخ ند اد . تظاهركنند گان 
پس از خارج شد ن از مسجد  د ر حاليكه صلوات ميفرستاد ند  
د ر محله قنات آباد  ش���عارهائى د ر طرفد ارى از حضرت 
آيت العظمى خمينى د اد ند  و به راه پيمائى پرد اختند . پشت 
سر تظاهركنند گان زنان د ر حركت بود ند . تظاهركنند گان 
وسيله ماموران انتظامى متفرق ميشد ند  ولى باز به يكد يگر 
مى پيوس���تند  و به تظاهرات خود  با آتش زد ن الستيك 
اتومبيل و اند اختن سنگ به سوى ماموران و شعار د اد ن و 
راه پيمائى اد امه مى د اد ند . اين تظاهرات د ر ساعت 5بامد اد  
پايان يافت و طى آن عد ه اى مجروح ش���د ند . همچنين 
تظاهراتى از ساعت 11صبح تا 5بعد ازظهر د يروز د ر قنات 
آباد ، ميد ان اعد ام و خيابان خانى آباد  مولوى برپا ش���د كه 
د ر اين تظاهرات نيز گروهى زخمى شد ند . تظاهركنند گان 
شعارهائى د ر طرفد ارى از حضرت آيت اهلل العظمى خمينى 
مى د اد ند  كه با تيراند ازى ماموران و پرتاب گاز اش���ك آور 

روبرو شد ند . 

برگزاري نماز عيد فطر
 1357/6/14 

برگزاري نماز عيد  فطر و راه پيمائى 20 كيلومترى د ر تهران 
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تهران � خبرگزاري پارس: اعالميه شماره 4 فرماند ار نظامي: همانطور كه طي اعالميه د ولت باستحضار عموم رسيد  
به منظور جلوگيري از خونريزي و تظاهرات غيرقانوني و برخالف قانون اساسي و بمنظور حراست از موجود يت و وحد ت 
ملي و حفظ جان و مال افراد  و آحاد  ملت مقررات فرماند اري نظامي د ر بعضي از ش���هرهاي كش���ور از ساعت 6 بامد اد  

1357/6/17 برقرار و مراتب باطالع  عموم رسيد .
معذالك امروز صبح د ر ميان تظاهركنند گان تعد اد ي معلوم الحال آش���وب طلب كه با توجه باعمال مرتكبه روشن 
است با پول و نقشه خارجي عمل كرد ه و از پش���تيباني بيگانگان برخورد ار هستند  با مواد  آتش زا بنام كوكتل مولوتف 
مش���عل هاي افروخته نارنجك و تيراند ازي با سالح هاي مختلف و كارد  و چاقو د ر نواحي مختلف شهر با اغفال مامورين 

مباد رت به تعرض به جان و م���ال مرد م نمود ه و چند ين 
محل را به آتش كش���يد ه و با هجوم و تعرض به مامورين 
و سربازان تعد اد ي س���رباز را با تيراند ازي و كارد  مجروح 
كرد ه از پاي د ر آورد ند  و هرچند  كه مامورين جهت متفرق 
كرد ن آنها اخطار نمود ند  ن���ه تنها اعتنائي نكرد ند  بلكه به 
تجري خود  افزود ه و بسوي مامورين حمله ور شد ند  د ر اين 
موقع مامورين ناچ���ارا د ر اجراي ماموريت و وظائف قانوني 
خود  و بمنظور برقراري نظم و امنيت مباد رت به تيراند ازي 
نمود ه و مهاجمين را متفرق و تعد اد ي از آنها را د ستگير و 
تس���ليم مقامات قانوني كرد ند . متاسفانه طبق آماري كه تا 
س���اعت 17/30 امروز )د يروز( از بيمارستان هاي مختلف 
بد ست آمد  اين وقايع 58 كشته و 205 مجروح د اشته است 
فرماند ار نظامي تهران با ي���اد آوري وظائف قانوني خود  و 
اينكه كليه جرياناتي كه اتفاق ميافتد  بطور كامل صحيح و 
بموقع باطالع اهالي شريف و با تقواي تهران و حومه خواهد  
رس���يد  انتظار د ارد  با رعايت مق���ررات و قوانين حكومت 
نظامي كه د ر جهت رفاه و آسايش عامه مرد م استقرار يافته 
است با مامورين فرماند اري نظامي همكاري الزم را معمول 

د ارند .
فرماند ار نظامي تهران و حومه 
ارتشبد  غالمعلي اويسي

هفده شهريورـ  كشتار در ميدان ژاله )شهدا(
1357/6/18 

فرماند ار نظامي د رباره زد  و خورد  د يروز رسمًا اعالم كرد :

تظاهرات خونين 17 شهريور تهران 308 كشته و مجروح د اشت
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آغاز زمين لرزه
زلزله حد ود  س���اعت 7/30 د قيقه بعد ازظهر د يروز 
بوقت تهران حاد ث ش���د  و اهميت قضيه د ر اينس���تكه 
اكثريت مرد م شهر و روس���تاها د ر منازل خود  بود ند  و 
بهمين جهت تا اين لحظه )10 صبح( گزارش���هاي بسيار 
تاسف آوري به تهران رس���يد ه است و عد ه اي از شاهد ان 
عيني تلفات را بس���يار زياد  مي د انند  ولي هنوز د ر مورد  
تعد اد  قطعي تلفات و مجروحين و خسارات سنگيني كه 

وارد  آمد ه است نميتوان اظهارنظر كرد . 
زلزله، هم اكنون ارتباط طبس و روس���تاهاي پهناور 
آنرا با د نياي خارج قطع كرد ه است، راههاي ارتباطي اين 
منطقه ويران ش���د ه و خطوط تلفني از كار افتاد ه است 
و تنها از طريق هوا مي توان با اين ش���هر منهد م شد ه د ر 

تماس بود .  
زمين لرزه شامگاه د يروز شهرهاي د يگر چون بيرجند ، 
گناباد ، تربت حيد ريه، فرد وس، س���بزوار، نيشابور و حتي  

مشهد  و تهران و چند  شهر شمالي را لرزاند . 
زلزله س���اعت 19 و 38 د قيقه و 18 ثانيه روي د اد  و 

قد رت آن 7 ريشتر بود . 
سخنگوي جمعيت شير و خورشيد  سرخ مشهد  د ر 
يك تماس تلفني گفت: د يگر طبسي د ر كار نيست و بكلي 
ويران شد ه اس���ت وجمعيت شيروخوشيد  سرخ خراسان 
د ر مناطقي كه فرماند اري  نظامي برقرار نيست از جمله 
گناباد ، فرد وس، تربت حيد ريه، و نيش���ابور كمك هايي از 

قبيل ارسال چاد ر و پزشك  و د ارو كرد ه اند . 
قطع ارتباط

وي افزود : بد نبال وقوع زلزله د ر طبس از د يش���ب 
كليه نانوايي هاي گناباد  و فرد وس بطور يكس���ره سرگرم 
پختن نان هس���تند  تا به طبس حمل شود ، همچنين از 
بخش »بش���رويه« يك كاميون نان و خرما و كشمش و 

سيب زميني به طبس فرستاد ه شد ه است. 
وي همچني���ن گفت: بعلت قطع ارتب���اط تلفني و 
بعلت از كار افتاد ن بي س���يم ژاند ارمري طبس تاكنون � 
قبل از ظهر امروز � موفق به تماس با مسئوالن اين شهر 

نشد ه ايم.
 72 مجروح 

بنا به آخرين گزارشات رسيد ه تا ساعت 5/45 د قيقه 
بامد اد  ام���روز 72 مجروح زلزله طبس به بيمارس���تان 

فرد وس انتقال يافتند  و بستري شد ند . 
د يش���ب عالوه بر آ مبوالنس هايي كه از د يگر شهرها 
به س���وي طبس روانه ش���د  از س���وي جمعيت شير و 
خورشيد  سرخ مشهد  نيز 2 د ستگاه آمبوالنس به طبس 
اعزام گرد يد .  گزارش د يگر حاكي ازآن است كه زلزله د ر 
روستاي »رقه« نه كش���ته و 18 مجروح بجاي گذاشته 
و د ر روس���تاي »د ي هوك« 15 نفر جان خود  را از د ست 
د اد ه اند  و اين د ر حالي است كه گفته ميشود  آمار تلفات 

خيلي زياد  است. 
از شهرهاي مختلف خراسان بويژه شهرهاي نزد يك 
مركز زلزله نظير فرد وس، تربت حيد ريه، بيرجند  و كاشمر 
گروههاي امد اد  و پزشك با تمامي تجهيزات به اين شهر 

اعزام شد ه اند . 
كمك هاي مرد مي

گروههاي مختلف مرد م نيز با شنيد ن خبر تاسف بار 
زلزله طبس، به ياري زلزله زد گان ش���تافتند  و از بامد اد  

امروز نيز گروههاي د يگر راهي طبس شد ند . 
گزارش تاييد  نش���د ه د يگر حاكي از آن است كه از 

13 هزار نفر  جمعيت طبس  صد ه���ا تن جان خود  را از 
د س���ت د اد ه اند . همچنين گفته شد  كه همسر و فرزند ان 
رئيس اد اره  آموزش وپرورش طبس زير آوار ماند ه و كشته 
ش���د ه اند .  از گروهان ژاند ارمري طبس فقط يك نفر زند ه 
ماند ه و بقيه افراد  جان خود  را از د س���ت د اد ه  و يا زخمي 
شد ه اند . همچنين اعالم شد  كه د ر پي قطع ارتباط تلفني 
طبس و از كار افتاد ن د س���تگاه هاي بي س���يم مخابرات، 
ژاند ارمري و شيروخورشيد  سرخ اين شهر، صبح امروز يك 
د س���تگاه بزرگ بي سيم با هواپيما از تهران به طبس برد ه 

شد  تا كار مخابرات را بوسيله اين  د ستگاه انجام د هند . 
زلزله بيرجند 

گزارش خبرنگار ما د ر بيرجند  حاكي اس���ت: ساعت 
7/40 د قيقه بعد ازظهر د يروز، زمين لرزه  نسبتاً شد يد ي 
بيرجند  و حومه را لرزاند  و تكانهاي آن مد تي اد امه يافت. 
زلزله د يشب بيرجند ، باعث وحش���ت زياد  مرد م شد  و 

ساكنان شهر، به كوچه و خيابان ها ريختند . 
گروه زياد ي شب را د ر خيابان ها و مناطق روباز بسر 
برد ند  و تا صبح از ترس ري���زش آوار، جرات نكرد ند  به 

خانه هاي خود  نزد يك شوند . 
زلزله د ر بيرجند  خوشبختانه تلفاتي همراه ند اشت. 
ساعت 2/30 د قيقه امروز، د ر محل شير و خورشيد  سرخ 
بيرجند ،  جلسه اي به رياس���ت بيژن افراسيابي فرماند ار 
بيرجند  و با حضور د كت���ر نوربخش مد يرعامل جمعيت 
شيروخورشيد  اين شهر تشكيل گرد يد  و د ر پي آن، اكيپ 
امد اد  مركب از چند  پزشك، پرستار، تكنيسين بيهوشي و 

راد يولوژي به سرپرستي د كتر نوربخش عازم طبس شد . 
همراه اين اكيپ، يكصد وپنجاه  چاد ر، سيصد  تخته 
پتو، د ويس���ت بيل و كلنگ، 22 نوع د ارو شامل 1800 

بسته و چند  آمبوالنس به طبس فرستاد ه شد . 
س���رهنگ ياوري معاون مركز آموزش بيرجند  د ر 
گفتگو با خبرنگار ما گفت: از ساعت 2/30 د قيقه بامد اد  
تا س���اعت 9 صبح امروز، گروههاي امد اد  مركز آموزش، 
متش���كل از پزشك، پرس���تار، د ارو با كليه وسايل اوليه 
د رمان و تعد اد  زياد ي خود رو و س���رباز به طبس اعزام 
شد ند . كمك رس���اني از بيرجند  به طبس � كانون زلزله � 

اد امه د ارد . 
د هات آسيب د يد ه

زلزله وحشتناك طبس، شهر هاي اطراف را نيز مصون 
نگذاش���ته و د ر نقاط اطراف خرابي، كش���ته و مجروح 
بسياري بجا گذاشته است. د ر اطراف شهر طبس كه خود  
منهد م شد ه، د هات بسياري مانند  د يهشك، حسين آباد ، 
جمز، د ولت آباد ، د يهوك، گلس���تان،  جوريز، جنت آباد ، 
همت آباد ، هاد ي آب���اد ، ركن آباد ، اله آب���اد ، حجت آباد ، 
د شتفران، قد رت آباد ، سعاد ت آباد ، بهشت ّآباد ، شاه چراغ، 
كرند ، بش���رويه و د هها نقطه د يگر د ر منطقه اصفهك و 

غيره آسيب د يد ه  و تلفات بسياري ببار آمد ه است.  
طبسي باقي نماند ه است

بنا به گ���زارش  خبرنگار اطالعات د ر تربت حيد ريه: 
ارتباط تلفني ميان طبس با مش���هد  و تهران قطع است. 
ش���خصي د ر مركز تلفن تربت حيد ريه گفت: طبس باقي 

نماند ه است كه بتوان با آن ارتباط برقرار كرد . 
د ر تماس با بيمارستان فرد وس، شخصي تلفني اظهار 
د اش���ت كه تمام بيمارستان  پر از زخمي است. از آنجا كه 
زلزله د ر ساعات اول ش���ب روي د اد ه و بيشتر مرد م د ر 
خانه ها بود ند  گفته مي شود  تعد اد  كشته شد گان هم زياد  
است. شخصي كه از بيمارستان فرد وس صحبت مي كرد  با 
تضرع مي گفت: شما را بخد ا بگوئيد  براي ما د كتر و د ارو 

بفرستند . 
تربت حيد ريهـ  نيشابور

از جمعيت شير و خورشيد  سرخ تربت حيد ريه كمك 
خواسته ش���د ه اس���ت. د ر تربت حيد ريه نيز با وجود ي 
كه زلزله نسبتاً ش���د يد  بود  اما خوشبختانه خرابي به بار 
نياورد . د ر نيش���ابور نيز زلزله د ر س���اعت 7 و 40 د قيقه 
بعد ازظهر د يروز روي د اد  و مد ت آن نيز طوالني بود  اما 
خوشبختانه خس���ارتهاي مالي و جاني بد نبال ند اشت. از 
سوي جمعيت شيروخورشيد  سرخ چاد ر و وسايل اوليه به 

طبس فرستاد ه شد ه است. 
رفسنجان نيز از ش���د ت زلزله بركنار نماند  و ساعت 
7 و 45 د قيقه زمين لرزه نسبتاً شد يد ي اين شهر را تكان 

د اد . مرد م سرآسيمه از خانه هاي خود  بيرون ريختند .  

زلزله طبس
 1357/6/20 

هزاران كشته و زخمي د ر زلزله مهيب طبس
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غ���رب و مركز تهران، بويژه د انش���گاه و خيابان هاى 
اطراف آن د يروز ش���اهد  برخورد ه���اى خونين و آتش 
س���وزى هاى متعد د ى بود ، حواد ث د يروز كه حد ود  01 
صبح آغازشد  تا اواخر شب گذشته اد امه يافت و د ر جريان 
آن خس���ارات جانى و مالى فراوانى به بار آمد  كه ميزان 

د قيق آن هنوز روشن نشد ه است. 
 * يك مقام فرماند ارى نظامى تهران ساعت 19/30 
د يشب به خبرگزارى پارس گفته است: بر خالف شايعات 
و خبر خبرگزارى هاى خارجى د يروز د ر برخورد  د انشگاه 
تاكنون هيچ مورد  كش���ته گزارش نشد ه است، تنها يك 
مجروح كه از ناحيه سرزخمى شد ه د ر بيمارستان سينا و 
د و مجروح د يگر د ر بيمارستان پهلوى بسترى شد ه اند  كه 

تحت مد اوا قرار د ارند . 
 * خبرگزارى پارس تعد اد  زخمى هاى د يروز د انشگاه 
را د ر بيمارس���تان پهلوى 20 نفر اعالم كرد ه است، طبق 
خبرهمين خبرگزارى د ر چند  بيمارستان د يگر تعد اد ى 
د انشجوى زخمى بسترى اس���ت خبرگزارى پارس اعالم 
كرد ه اس���ت كه 2 تن از زخمى هاى بيمارستان پهلوى د ر 

گذشته اند . 
 * خبرگزارى آسوشيتد پرس تلفات د يشب د انشگاه 

تهران را 10 نفركشته و 30 زخمى اعالم كرد . 
 * جبهه ملى د يش���ب تعد اد  كشته شد گان را  7 نفر 

اعالم كرد . 
 * گزارش هاى د يگر حاكيس���ت كه بين 8 تا 10 نفر 
كش���ته و 80 زخمى نتيجه تيراند ازى د يروز به د انشگاه 

است. 
 * د انش���جويان بر پالكات هايش���ان د يروز تعد اد  
كشته شد گان و شهيد ان د انشگاه را 56 نفر اعالم كرد ند . 

ش���اهد ان تظاهرات د ي���روز ميگوين���د : اجتماع 
د انشجويان و د انش آموزان مس���المت آميزتر از روزهاى 

پيش ساعت 10 صبح آغاز شد . 

طبق گزارش خبرنگاران وي���ژه اطالعات كه از صبح 
د يروز به د انشگاه رفته بود ند  مقارن ساعت 12 د انشجويان 
كه طى راه پيمايى به جلوى د انشگاه رسيد ه بود ند ، مورد  
تعرض قواى انتظامى قرار گرفتند . گفته ميش���ود  د ر اين 
حال يك مامور با لباس شخصى با استفاد ه از اسلحه كمرى 
بطرف د انشجويان شليك مى كند  كه از سوى د انشجويان 
خلع س���الح ميشود ، د ر اين حال د انش���جويان كه قصد  
د اشتند  براى راه پيمايى به سوى منزل آيت اهلل طالقانى از 

د انشگاه خارج شوند ، با قواى انتظامى روبرو شد ند . 
قواى انتظامى د ر د انشگاه

نيروهاى انتظامى ش���روع به تيران���د ازى كرد ند  و 
د انش���گاه صحنه خونين اين برخورد ها ش���د  مجروحان 
توسط د انش���جويان به چند  بيمارستان منتقل شد ند  كه 
د ر همان لحظات نخس���ت يكى از د انشجويان مورد  عمل 

جراحى ريه و كبد  و د ست قرار گرفت. 
ق���واى انتظامى وارد  محوطه د انش���گاه ش���د ند  و 
د انشجويان براى مقابله با اين حمله آتش افروختند  و به 
د نبال آن ماموران پس از چند  متر پيش روى د ر محوطه 

د انشگاه، آنجا را ترك كرد ند  و بازگشتند . 
چند  پوكه فشنگ كه از ميد ان ورزش و خيابان هاى 
د انشگاه توسط يكى از د انشجويان جمع آورى شد ه نشان 
ميد اد  كه برخى از س���ربازان از گلوله هاى مش���قى هم 
اس���تفاد ه كرد ه اند . به سبب برخورد هاى د يروز سخنرانى 
د كتر پيمان كه اعالم ش���د ه بود  ساعت 1 بعد  از ظهر د ر 
مسجد  د انش���گاه برگزار خواهد  شد ، انجام نشد . با شد ت 
يافتن تظاهرات ماموران حكوم���ت نظامى خيابان هاى 
اطراف د انشگاه و قس���متى از خيابان شاهرضا را بستند  
و د انش���جويان و د انش آموزان د ر خيابان هاى شاه، بلوار و 

اليزابت پراكند ه شد ند . 
تظاهركنند گان د رچند  نقطه خيابان شاه و خيابان هاى 
منش���عب از آن، آتش افروختند . آنها ضمن شعار د اد ن و 

كند ن چند  تابلوى خيابان از ش���رق به سوى غرب رفتند  
و به د رخواس���ت آنها همه اتومبيلهايى كه د ر راه بند ان 
ماند ه بود ند  چراغ هايشان را روش���ن كرد ند  و با بوقهاى 
ممتد ، با شعارهاى تظاهركنند گان همسرايى كرد ند . د و 
كاميون از ماموران حكومت نظامى كه د ر مقابل س���ينما 
ماژستيك مستقر شد ه بود ند  باعث شد ند  كه د انشجويان و 
د انش آموزان بسوى قسمت جنوبى خيابان فرورد ين تغيير 
مسير د هند ، آنها با كشاند ن يك اتومبيل مستعمل و قرار 
د اد ن چند  بش���كه زباله راه را بستند  تا راه عبور احتمالى 

ماشين هاى ماموران را بگيرند . 
تظاهرات د يروز تهران، تا چند  س���اعت پس از آغاز 
شب نيز اد امه د اشت د سته اى از تظاهركنند گان د ر اطراف 
خيابان روزولت يك مش���روب فروش���ى را آتش زد ند  و 

شيشه هاى سينماهاى تاج، رويال و ب. ب را شكستند . 
همي���ن گ���روه د ر اد ام���ه راه پيمايى خ���ود  د ر 
خيابانهاى الله زار و الله زارنو وسايل چند  مشروب فروشى را 
به خيابان ريختند  و آتش زد ند  و شيشه هاى همه سينماها 

و تماشاخانه هاى اين د و خيابان را شكستند . 
آغاز تيراند ازى مجد د 

طبق گ���زارش خبرنگاران اطالعات مقارن س���اعت 
2 بعد ازظهر سربازان حكومت نظامى بروى د انشجويان و 
د انش آموزان كه د ر د اخل د انشگاه بود ند  آتش گشود ند ، 
د ر همان لحظات اول تعد اد ى از د انش���جويان به زمين 
افتاد ند  كه بالفاصله توسط د انشجويان د يگر به د انشكد ه 
پزشكى منتقل شد ند  اما چون د ر د انشكد ه مزبور وسائل 
د رمانى نبود  د انشجويان با چند  اتومبيل مجروحين را به 
بيمارستان پهلوى رساند ند  د ر ابتد اى امر مجروحين كه 
د ر بخش جراحى بيمارس���تان پهلوى بسترى شد ه بود ند  
6 نفر بود ند  كه د و نف���ر آنها بعلت خونريزى زياد  به اطاق 
عمل برد ه ش���د ند  و 4 نفر د يگر د ر بخش اورژانس تحت 

د رمان قرار گرفتند . 

كشتار در دانشگاهـ  روز دانش آموز
 1357/8/14 

زد  و خورد  خونين نظاميان و د انشجويان
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بازگشت امام به ميهن

 1357/11/12 

امام آمد
پاريس � اول فوريه 1979 منصور تاراجي: 

پ���س از يكصد  و هفد ه روز توقف د ر »نوفل لوش���اتو« امام خميني 
ساعت يك صبح امروز به وقت محلي )3/30 بوقت تهران( بطرف تهران 
حركت كرد . پانزد ه سال قبل، سحرگاه روزي خاموش كه سكوت فضاي 
ايران را فرا گرفته بود  آيت اهلل خميني تنها و گمنام به شهري د ورافتاد ه 
د ر تركيه تبعيد  ش���د . اينك او زماني به ايران باز ميگرد د  كه بعنوان يك 
چهره جهاني شناخته شد ه است و رهبري انقالبي بزرگ را برعهد ه د ارد . 
هواپيماي چارتر ارفرانس گنجايش بيش از 400 نفر د اش���ت اما حد ود  
د ويست مس���افر )يكصد  و پنجاه روزنامه نگار و پنجاه نفر از نزد يكان امام 
خميني( را نپذيرفت تا بتواند  به اند ازه كافي بنزين گيري كند  و د ر صورت 

عد م فرود  د ر تهران به پاريس بازگرد د . 
بيست نفر از جمله پنج روزنامه نگار بموقع خود  را به هواپيما برسانند  
و د ر حاليكه اش���ك از چشمان آنان جاري بود  به جمبوجتي نظر د وخته 
بود ند  كه باند  فرود گاه ش���ارل د وگل را ترك مي كرد . پنجهزار ژاند ارم، 
پليس و نيروهاي مخصوص مس���ير امام خميني را همچون يك رئيس 

د ولت از »نوفل لوشاتو« تا هواپيما زيرنظر د اشتند . 
د ر بازرسي بار و بد ن مس���افران آنچنان د قتي مي شد  كه نظير آنرا 
فرود گاه »شارل د وگل« هرگز ند يد ه بود . از گيشه تحويل بار تا ورود  به 

هواپيما حد اقل پنج بار مسافران بد قت بازرسي ميشد ند . 
د ور از وطن ها

سرنشينان هوايما همه مرد  بود ند  و هيچيك از خواهران حتي همسر 
امام خميني با پرواز انقالب بتهران بازنگشتند . براي آنها د ر هواپيمائي كه 

امروز بتهران پرواز مي  كند  جا رزرو شد ه است. 
از ساعت هفت بعد  از ظهر به وقت پاريس تا لحظه اي كه هواپيماي 
امام خميني د ر آس���مان فرود گاه »شارل د وگل« به پرواز د رآمد  حد ود  
يكهزار تن از د انش���جويان، زنان و مرد ان مقيم فرانسه و ساير كشورهاي 
اروپائي و آمريكائي كه براي مش���ايعت امام خمين���ي به فرود گاه آمد ه 
بود ند  د ر محوطه فرود گاه د ر حاليكه د هه���ا عكس امام خميني را د ر 
د ست د اشتند ، به نفع او شعار ميد اد ند  و سرود هاي انقالب و پيروزي را 

مي  خواند ند . 
د ر گوش���ه اي از فرود گاه نمايشگاهي از عكس هاي شهد اي انقالب، 
مجروحان و كس���اني كه د ر طي سالهاي اخير شكنجه د يد ه اند  برپا شد ه 
بود ، كه برباالي آن نوشته شد ه بود ند  »حقوق بشر شاه«. امام خميني يك 
ساعت قبل از پرواز با آسانسور به كنار د االني كه به د اخل هواپيما منتهي 
مي شد  آمد ند  و طي يك كنفرانس مطبوعاتي كوتاه از محبت ملت فرانسه 

و مهمان نوازي اهالي د هكد ه نوفل لوشاتو تشكر كرد ند . 

فرار شاه
شاه رفت 1357/10/26

شاه ساعت يازد ه و چهل و پنج د قيقه امروز باتفاق ملكه فرح وارد  فرود گاه مهرآباد  شد  و بالفاصله د ر جمع 
خبرنگاران حضور يافت و د ر مصاحبه اي با خبرنگاران خارجي و د اخلي شركت كرد .

فرود گاه از صبح امروز د ر محاصره ش���د يد  گارد  شاهنش���اهي بود . يك خبر تلفني از فرود گاه به روزنامه 
اطالعات حاكي بود  كه شاه مقارن ظهر با يك هواپيماي ارتشي پرواز كرد  اما خبر د يگر حاكي است كه شاه هنوز 
د ر فرود گاه و پاويون س���لطنتي مشغول مصاحبه با روزنامه نگاران است آخرين خبر حاكي است كه شاه با جت 
بوئينگ 727 شهباز بعد  از يك ساعت توقف د ر فرود گاه و مصاحبه با روزنامه نگاران پرواز كرد ه است.  همين خبر 
حاكي اس���ت كه صبح قبل از پرواز شاه د و هواپيما حامل اثاثيه و لوازم شاه پرواز كرد ند  ظاهراً يكي از آنها جت 

شاهين بود  كه عد ه اي از همراهان نيز د ر آن اقامت د ارند .
مقارن نيم بعد ازظهر خبر تلفني د يگري از پرويز رائين خبرنگار آسوش���يتد پرس د اشتيم كه خبرنگاران 

خارجي و د اخلي قبل از ورود  شاه به فرود گاه با يك اتوبوس برگرد اند ه شد ند . 
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تهران د يشب صحنه يك جنگ واقعى و همه 
جانبه بود .  

از نخستين ساعات غروب تا پگاه، لحظه اى صد اى  
ش���ليك گلوله و غريو رعد آس���اى مسلس���ل و انفجار 
نارنجك  قطع نميشد . ش���هر غرق آتش و د ود  و خون 
بود  بيمارستان ها هر لحظه د هها زخمى جد يد  را پذيرا 
ميشد ند و تا صبح چشم كس���ى حتى براى يك لحظه 

آسود گى خوب  را احساس نكرد . 
نطف���ه اين روي���د اد  خونين كه صد ها كش���ته و 
زخمى حاصل آن بود ، زمانى بس���ته ش���د  كه اعالميه 
ش���ماره 40 فرماند ارى نظامى تهران كه طى آن ساعت 
آغاز ممنوعيت  رفت و آمد  ش���بانه از 12 شب به 4 و 30 
د قيقه بعد  از ظهر جلو كش���يد ه شد ه بود ، انتشار يافت. 
د ر اند ك زمانى پس ازانتشار اين اطالعيه شايع شد  كه 
اين اقد ام بمنظور جد ائى اند اختن بين مرد م و آن گروه 
از پرس���نل نيروى هوائى است كه از شنبه شب با گروهى 
از واحد هاى گارد  جاويد ان د رگيرند  اعالميه فرماند ارى 
نظامى تهران نه تنها م���رد م راغافلگير كرد ، بلكه حتى 
روزنامه نگاران را كه معموالً قبل ازد يگران د ر متن خبرها 

قرار ميگيرند  حيرت زد ه كرد .  
هيجان د ر شهر  

همزمان، چهره شهر شتاب زد ه و هيجان آلود  شد . 
سرنشينان صد ها اتومبيل با روشن كرد ن چراغهاى خود  
و نصب اعالميه بر پشت شيش���ه ها، ساعت جد يد  آغاز 

ممنوعيت رفت و آمد  را به اطالع ميرساند ند . 
گروهى از جوانان با د ر د س���ت گرفتن اعالميه هاى 
 د س���ت نويس به مرد م هش���د ار ميد اد ند  كه »اين يك 

توطئه است، به خانه ها نرويد ، د ر خيابان ها بمانيد .«  
اگر حتى ع���د ه اى اين اد عا را ب���اور نكرد ه بود ند ، 
د رس���اعت 5 و 4 بعد ازظهر كه اتومبيل و مينى بوسهاى 
وابس���ته  به س���تاد  امام خمينى به خيابان ها آمد ند  و 
سرنش���ينان آن با بلند گو اعالم كرد ن���د  »به امر امام 
خمينى اعالميه شماره 40 فرماند ارى نظامى غيرقانونى 

است. به خانه ها نرويد « ترد يد ها برطرف شد .  
از اين زم���ان، اهالى محالت مختل���ف، و به ويژه 
جوانان،با شتابزد گى س���رگرم ايجاد  موانع د ر خيابانها 
ش���د ند . آنها با الستيك كهنه، اتومبيل هاى  اسقاط و هر 
وسيله د يگرى كه به چنگ مى آورد ند ، شروع  به ساختن 
مانع و آت���ش زد ن آنها كرد ن���د . د ر همين حال، بانگ 
اهلل اكبر فضاى ش���هر را كه از د ود  تيره شد ه بود ، پركرد . 

بانگ اهلل اكبر تا بامد اد  همچنان شعار واحد  شهر بود .  
د ر عين حال، د ر س���اعات نخست شب، د ر محالت  
مختلف م���رد م اقد ام به راه پيمائ���ى، تظاهرات و د اد ن 
ش���عاركرد ند . آنچه د ر زير مى آيد  گزارش وقايعى است 
كه  د يشب بر تهران گذش���ت، گزارشى كه خبرنگاران 

اطالعات از محالت گوناگون تهيه كرد ه اند : 
د ر نيروى هوائى

بعد  از اعالم ساعت منع عبور و مرور و پخش اعالميه 
 امام خمينى و مهند س مهد ى ب���ازرگان، خانواد ه هاى 
د رجه د اران، افسران، همافران و سربازان نيروى هوائى با 
د ر د ست  د اشتن پالكارد هاى متعد د  به خيابان ها آمد ه 
و از مرد م  د عوت كرد ند  كه د ر ساعت 5 بعد ازظهر به يك 

راهپيمايى  د سته جمعى اقد ام كنند . 
همين افراد  اعالم كرد ند  كه قرار است مامورين گارد  
و فرماند ارى نظامى به بيمارستان ها بريزند  و مجروحين 

و تيرخورد ه ها را با خود  ببرند . 
با پخش اين خبر گروه هاى مرد م د ر نقاط مختلف  

تهران - بخصوص خيابان ه���اى فرح آباد  ژاله - تهران نو 
-ميد ان ژاله - ميد ان ش���هناز - خيابان شهناز - ميد ان 
خراس���ان و اطراف پاد گان نيروى هوايى د ر فرح آباد  و 
قصر فيروزه  اجتماع كرد ند  و تمام خيابان ها را با وسايل 
گوناگون و آتش سوزى د ر نقاط مختلف و مياد ين بستند  
و اقد ام به  س���نگربند ى كرد ند  و آماد ه مقابله با هر نوع 

يورشى از طرف  مامورين شد ند . 
عد ه زياد ى د ر د اخل د انشگاه و خيابان هاى اطراف 
آن و ميد ان مجس���مه اجتماع و اقد ام به سنگربند ى با 

كيسه هاى شن و يا وسايل د يگر كرد ه بود ند . 
تعد اد  زياد ى اس���لحه نيز د ر د اخل د انش���گاه و 
مس���اجد د يگر بين گروه هاى مرد م و افراد ى كه خد مت 

نظام راانجام د اد ه بود ند  توزيع شد . 
راه را بر گارد ى ها بستند 

د ر ميد ان فرح - نظام آباد  - 45 مترى سيد خند ان – 
و تهران پارس گروه هاى مرد م د ر خيابان ها اجتماع كرد ه 

با ايجاد  راه بند ان مانع حركت ماموران شد ند . 
بعد ازظهر روز گذش���ته هنگامى كه مامورين گارد  
ازنقاط فوق عازم تهران ن���و و پاد گان هاى نيروى هوايى 
بود ند به طرف مرد م هجوم ب���رد ه و براى مجبور كرد ن 
آنها به  بازكرد ن راه اقد ام به تيراند ازى كرد ند ، ولى مرد م 
همچن���ان  د ر د اخل اتومبيل ها نشس���ته بود ند  و مانع 

پيشروى آنها ميشد ند . 
د ر ساعت سه بعد  از نيمه شب كه مرد م و پرسنل هاى 
 هوائى د وش به د وش هم ب���ه خيابان ها ريخته بود ند ، 
گارد ى ها از تان���ك بيرون آمد ند . يك تان���ك با مواد  
منفجره اى كه مرد م پرتاب كرد ند  منفجر ش���د  و از كار 
افتاد . اين تانك د ر زير پل فوزيه آتش گرفت و سرلشگر 

رياحى  و گارد ى ها از تانك بيرون آمد ند . 
سرلشگر رياحى و د و گارد ى تير خورد ند  كه د ر اين 

 تيراند ازى د و عضو گارد  كشته شد ند . 
هنگامى كه مرد م قصد  د اشتند  سرلشگر رياحى را 
كه  تير خورد ه بود  خلع س���الح كنند ، او رو به مرد م كرد  
و گفت  مرا نكشيد ، من تسليم هستم. من به د ستور اين 
شاه خائن و كثيف اينكار را كرد م، ما را به زور اسلحه به 
مقابله با مرد م  ميفرستند ، و اگر امتناع كنيم خود مان را 
ميكشند . سرلشگررياحى كه حال وخيمى د اشت توسط 
مرد م به ستاد  امام  برد ه ش���د . سرلشگر رياحى بعد اً به 
خانه د يگرى كه تحت مراقبت است منتقل شد . د ر اين 
د رگيرى و تيراند ازى شش نفر از مرد م مجروح شد ند  و به 

بيمارستان جرجانى انتقال يافتند . 
مقاومت مرد م

يك واحد  بزرگ از گارد  از طريق سبالن و خيابان هاى 
 منتهى به پاد گان نيروى هوائى ب���ه طرف اين پاد گان 
حرك���ت  كرد ند  ولى با مقابله و مقاومت ش���د يد  مرد م 
و پرس���نل نيروى هوائى روبرو و مجبور به عقب نشينى 

شد ند . 
تصرف تانك

آب سرد ار گروهى از جوانان كه مسلح به اسلحه گرم 
و كوكتل مولوت���ف بود ند  به يك تانك نيروى زمينى كه 
د رحال عبور بود  حمله كرد ه و پس از پرتاب چند  كوكتل 
 مولوتف تانك را متوقف كرد ه و ب���ه مامورين فرماند ار 
نظامى حمله كرد ن���د . پس از مد تى تيراند ازى مامورين 
 فرماند ارى نظامى متفرق شد ند  و تانك بد ست جوانان  
افتاد  ولى چون طري���ق به راه اند اختن آنرا نميد انند  آن 
را د رهم���ان محل متوقف نمود ه و به پاس���د ارى از آن 

پرد اختند . 

حمله به تيپ زرهى قزوين
تيپ زرهى قزوين كه د ر س���اعت 6 بعد ازظهر به 
طرف  تهران حركت كرد ه بود ، هنگامى كه از خيابان سپه 
بطرف  ميد ان توپخانه ميرفت، از طرف مامورين مستقر 
د ر قرارگاه  مركزى و مي���د ان توپخانه مورد  هجوم قرار 
گرفت  و تيراند ازى شد يد  بين د و گروه شروع شد  پس از 
مد تى، باد اد ن آشنايى تيراند ازى قطع شد ، هنوز تعد اد  
كشته شد گان  و يا مجروحان مشخص نشد ه است. پس 
از مد تى، پس ازاين حاد ثه ماموري���ن كالنترى ناحيه 
13 و 18 كه اقد ام به تخليه محل هاى خود  كرد ه بود ند  
هنگام نزد يك ش���د ن به  قرارگاه مركزى مورد  هجوم و 
تيراند ازى قرار گرفتند  اماپس از چند  لحظه تيراند ازى 
قطع گرد يد . د ر ساعت 9/30 د قيقه شب گذشته پشت 
كارخانه  برق )توانير( بين مامورين فرماند ارى نظامى و 
گروه هاى  اجتماع كنند ه د رگيرى ش���د يد  روى د اد  كه 
عد ه اى مجروح  شد ند  و به بيمارس���تان سوانح منتقل 

شد ند . 
د ر غرب تهران

غرب تهران بعد  از ظهر د يروز و د يش���ب يكپارچه  
تظاهرات بود . 

تظاهرات ش���بانه م���رد م غرب ته���ران هنگامى 
شد ت گرفت كه از بلند گوهاى مساجد  پيام حضرت آيت 
اهلل العظمى خمينى د ر مورد  لغو حكومت نظامى پخش 
گرد يد . د رپى تكرار اين پيام صد ها هزار نفر از س���اكنان 

غرب تهران »اهلل اكبر« گويان به خيابان ها ريختند . 
د ر س���اعت 2/15 بامد اد  امروز ني���ز د ر نزد يكى 
پاد گان جى )انتهاى د امپزش���كى( بم���د ت 45 د قيقه 
صد اى تيراند ازى شد يد  به گوش ميرسيد . د ر اين نقطه به 
گفته شاهد ان عينى، مرد م و گروه هاى  مسلح 5 كاميون 
و 2 جيپ ارتش���ى را به محاصره د ر آورد ه و قصد  خلع 
سالح آنها را د اشتند  كه د ر پى مقاومت سربازان، بمد ت 

15 د قيقه تيراند ازى شد يد ى بين آنها د رگرفت. 
نصب تجهيزات سنگين

نصب تجهيزات سنگين د ر ساعات حد ود  10 شب  
نيروهاى اعزامى و كمكى د ر محل هايى واقع د ر اطراف 
 پاد گان نيروى هوائى مستقر شد ند  و وسائل و تجهيزات  

سنگين خود  را نصب كرد ند . 
بگفته يكى از افسران ارش���د  ارتش، اين عد ه براى 
تسويه حساب با پرس���نل نيروى هوائى و مرد م كه د و 
شب قبل و روز گذش���ته اقد ام به تيراند ازى و مقابله با 
مامورين گارد  و نيروى زمينى نمود ه اند  به كمك خواسته 

شد ند . 
آخرين خبر

حركت واحد ها
گروههايى از نيروهاى تيپ زرهى قزوين - همد ان 
و زاهد ان شب گذش���ته براى كمك به مامورين گارد  و 

نيروى زمينى بطرف تهران حركت كرد ند . 
تعد اد ى از د انش���جويان د انشكد ه افسرى و پليس 
باتغيي���ر لباس بين مرد م رفته اند  ت���ا براى جمع آورى  

اسلحه هاى پخش شد ه بين مرد م اقد ام كنند . 
يك گ���رد ان زرهى از لش���گر گارد  براى حفاظت 
راد يوتلويزيون بامد اد  ام���روز د ر اطراف محل هاى فوق 
مستقرشد ند . جاد ه گوهرد ش���ت )بين تهران – كرج( و 
جاد ه كرج از بام���د اد  امروز از طرف مرد م مس���د ود  
گرد يد  تا از ورود  ماموري���ن نظامى به تهران جلوگيرى 

شود . كالنترى 7 د ر ميد ان كاخ امروز تخليه شد . 

پيروزي انقالب اسالمي
 1357/11/21 

تهران صحنه جنگ خونين مسلحانه 
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ترور استاد مطهري
58/2/12

جزئيات ترور آيت اهلل مطهري
اس���تاد  مرتضي مطهري، روحاني عاليقد ر و محقق سرشناس كه بگفته يك مقام مطلع، د ر راس شوراي انقالب اسالمي ايران نيز بود ه است 

شب گذشته، هد ف گلوله قرار گرفت و كشته شد  و تا ظهر امروز 2 نفر باتهام ارتباط با اين واقعه د ستگير شد ه اند .
يك ساعت بعد  از نيمه شب د يشب، ناشناس���ي كه اد عا ميكرد ، از سوي گروه فرقان سخن مي گويد ، تلفني به اطالعات اطالع د اد  كه گروه 
فرقان، مس���ئول قتل استاد  مطهري است. اين شخص كه از استاد  مطهري، بنام رئيس شوراي انقالب نام مي برد ، گفت: ما مطهري رئيس شوراي 
انقالب را كشتيم و گروه فرقان د ر نظر د ارد  د ر آيند ه نيز چند تن از شخصيت هاي سياسي و مذهبي را ترور كند .خبرنگار ما د قايقي، بعد  از حاد ثه 

كه خود  را به محل رس���اند ه بود  مي نويسد : ساعت حد ود  
22 و 40 د قيقه شب گذش���ته، هنگامي كه استاد  مرتضي 
مطهري، از منزل د كتر س���حابي د ر خيابان فخرآباد ، خارج 
ميشد ، از فاصله بين د و تا س���ه متري، از ناحيه سر، هد ف 
گلوله قرار گرفت و نقش بر زمين شد . لحظاتي بعد  از شليك 
گلوله، يك اتومبيل پيكان استيش���ن سفيد  رنگ كه بنظر 
مي رسد  مهاجمان از آن استفاد ه مي كرد ه اند ، به سرعت محل حاد ثه را د ر اد امه خيابان فخرآباد  

به سمت شرق تهران ترك كرد .
خبرنگار ما مي نويسد : وقتي اس���تاد  مطهري از خانه د كتر سحابي خارج ميشد ، مهند س 
كتيرائي، وزير مسكن و شهرسازي همراه وي بود  و ظاهراً، او د يد ه است كه چگونه بطرف استاد  

مطهري شليك شد ه است.
چگونگي ترور

مهاجماني كه هنوز تعد اد  آنان بد رستي مشخص نشد ه، ولي گفته مي شود  3 نفر بود ه اند  
و ظاهراً يكي از آنها كه عامل اصلي ترور بود ه پشت د يوار خانه، كمين كرد ه است. اين شخص، 
پس از شليك يك تير، كه از پشت سر )ناحيه زيرگوش( به استاد  مطهري اصابت كرد ، بسرعت 
خود  را به اتومبيل كه آن سوي خيابان قرار د اشت، رساند  و با اتومبيل از محل حاد ثه د ور شد . 

استاد  مطهري، بيد رنگ بوسيله اطرافيان به بيمارستان طرفه، انتقال يافت، و چون حالش وخيم بود ، تحت شوك الكتريكي قرار گرفت، اما متاسفانه، مد اوا اثري نبخشيد . همزمان 
با اعزام استاد  مطهري به بيمارستان، چند  تن از وزراي كابينه بازرگان به بيمارستان رفتند ، اما موفق نشد ند  از استاد  عياد ت كنند .

درگذشت آيت اهلل طالقاني
58/6/19

نخست وزير د ر سراسر كشور عزاي عمومي اعالم كرد 
د ر ميان ناباوري و با كمال تاسف و تاثر، اطالع يافتيم، ساعت يك و 45 د قيقه بامد اد  امروز، مجاهد  نستوه و آموزگار بزرگ قرآن، حضرت 

آيت اهلل طالقاني، د عوت حق را لبيك گفت و از د يار فاني به ابد يت پيوست.
مرحوم حضرت آيت اهلل طالقاني، حد ود  ساعت 9 و نيم د يشب، سفير شوروي د ر ايران را بحضور پذيرفتند  و بمد ت د و ساعت و نيم با ايشان 
بحث و مذاكره كرد ند  و از گفتگوهاي سفير شوروي، ياد د اشت هايي برد اشتند .سپس د ر ساعت 12 شام خود  را صرف كرد ه و پس از صرف شام، 
د ر ساعت نيم بامد اد  باطاق خوابش���ان رفتند  و زمان خواب به يكي از نزد يكان خود  گفتند : چون فرد ا بايد  بمجلس خبرگان بروم، الزم است 

زود تر بخوابم و د ر اطاق را از پشت بستند . 
يكي از نزد ي���كان مرحوم آيت اهلل طالقاني گفت: نيم 
ساعتي نگذش���ته بود  كه آيت اهلل طالقاني مرا صد ا كرد ند  
و غذايي كه بعنوان ش���ام صرف نمود ه بود ند ، استفراغ 

كرد ند .
ورود  پزشك

وي س���پس اد امه د اد :د ر اين هنگام، قفسه سينه ايشان بشد ت د رد  مي كرد . عرق سرد ي 
روي پيشاني و بد ن ايشان نشس���ته بود . د ر اين هنگام، روغن طبي خواستند  و اظهار د اشتند  
كه روي سينه ايشان را چرب كنم و اين كار انجام شد . هنگام چرب كرد ن سينه، ايشان اظهار 

د اشتند  كه بر روي قفسه سينه ايشان فشار آورد ه شود  و ماساژ محكم بد هند .
سپس حوله گرم د رخواس���ت كرد ند  و پس از اينكه حوله گرم د ر روي سينه ايشان قرار 
گرفت، اظهار د اشتند  كه حالشان بهتر است. سپس كمي بخواب رفتند  و هنگام خواب، شروع 
به خرخر كرد ه و رنگ و رويش���ان پريد ه بود  و لبهايشان نيز سياه شد ه بود . د اماد  ايشان، حال 
آيت اهلل را كه اين چنين د يد ند ، فوراً از بيمارستان شفا يحيائيان د كتر آورد ند  و د ستگاه اكسيژن 
مهيا شد  ولي متاسفانه معالجات پزشكي نتوانست، جان ايشان را نجات د هد  و بنابه تشخيص 

پزشك، به علت سكته قلبي، د ر ساعت يك و 45 د قيقه بامد اد  امروز به سراي باقي شتافتند .
حضرت آيت اهلل طالقاني د ر هنگام فوت 68 سال د اشتند .

انتقال جنازه
پس از حمل جنازه مرحوم آيت اهلل طالقاني، د ر مسجد  د انشگاه اعالم شد  كه ايشان د ر بهشت زهرا بخاك سپرد ه خواهند  شد .آقاي حسين طالقاني، فرزند  ارشد  مرحوم آيت اهلل 
طالقاني، د ر اين زمينه گفت: پد رم بارها تاكيد  كرد ه بود  كه پس از مرگ، او را د ر بهشت زهرا، بين شهد ا بخاك بسپارند  و ما تصميم گرفتيم كه مرحوم پد رم را د ر آن مكان به خاك 

بسپاريم. د ر ساعت 5 و بيست و پنج د قيقه صبح امروز، نخست وزير و همراهان و تني چند  از تشييع كنند گان، نماز صبح را د ر مسجد  د انشگاه تهران برگزار كرد ند .
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گروهي از د انشجويان مسلمان د يروز سفارت آمريكا د ر تهران را اشغال كرد ند .
س���اعت 5ر10 صبح د يروز گروهي از د انشجويان كه د ر حال شعار د اد ن د ر خيابان 
آيت اهلل طالقاني به س���وي د انشگاه د ر  حركت بود ند  هنگامي كه به جلوي د ر اصلي 
س���فارت آمريكا رسيد ند  مسير خود  را تغيير  د اد ه و پس از گشود ن زنجيرهاي اين 
د ر به د اخل سفارت رفتند  د ر همان زمان گروهي از د انشجويان نيز از د يوار خود  را 
به د اخل سفارت رساند ند  و پيشروي بسوي ساختمانهاي د اخلي سفارتخانه را آغاز 

كرد ند .
پس از تصرف سفارت بوسيله د انشجويان، د و پالكارد  پارچه اي بر د يوار سفارت  
نصب ش���د . بر روي اين پالكارد ها نوشته ش���د ه بود  »ما د انشجويان مسلمان پيرو 
امام، به منظور اعتراض به جنايات آمريكا و پناه د اد ن ش���اه مخلوع سفارت آمريكا 
را اش���غال كرد ه ايم« و »پذيرش ش���اه از طرف آمريكا، توطئه جد يد  عليه انقالب 
اسالمي ايران اس���ت«. بر پالكارد  د يگري نوشته شد ه بود  »خميني مي رزمد ، كارتر 
مي لرزد «. د انشجويان پس از اشغال س���فارت بلند گويي نيز جلوي د ر اصلي نصب 
كرد ند  كه از اين بلند گو از آن پس س���رود هاي انقالبي و متن بيانيه  هاي صاد ره از 

طرف تصرف كنند گان پخش مي شد .
از همان لحظه هاي اول تصرف سفارت آمريكا گروه هاي مختلف مرد م د ر مقابل 

سفارت آمريكا اجتماع كرد ند  و بد اد ن شعارهاي ضد آمريكائي مي پرد اختند .
د انشجويان د ر 3 بيانيه اي كه تا س���اعت 6 بعد ازظهر  د يروز از طريق بلند گو 
پخش كرد ند  اطالع د اد ند  كه ساختمان اصلي س���فارت د ر ساعت 15 بعد ازظهر 
بتصرف كامل د رآمد  و حد ود  صد نفر از مزد وران آمريكايي مستقر د ر آن كه عد ه اي 

تفنگد ار آمريكايي د ر ميان آنها بود ند  به گروگان گرفته شد ه اند .
د انشجويان اعالم كرد ند  هرچند  تصرف ساختمان با مقاومت 3 ساعته و همراه 
با پرتاب گاز اش���ك آور از جانب تفنگد اران آمريكايي همراه بود  هيچگونه آسيبي به 

طرفين وارد  نيامد .
از ساعت 4 بعد ازظهر آزاد  كرد ن گروهي از ايرانياني كه به عنوان ارباب رجوع يا 

كارمند  د ر د اخل سفارت بود ند  آغاز شد .
كساني كه از سفارت به بيرون مي آمد ند   د ر پاسخ خبرنگاران از رفتار د انشجويان 
با خود  اظهار رضايت مي كرد ند  و د ر مورد  اوضاع د اخل سفارت توضيحي نميد اد ند .

يكي از اين افراد  اظهار د اشت: د انشجويان كارمند ان ايراني را از آمريكائيان جد ا 
كرد ه و آمريكايي ها رابا چشم بسته به محلي د يگر منتقل كرد ند .

د انشجويان مسلمان پيرو خط امام كه كنترل اين سفارتخانه را د ر د ست د ارند  
د يروز نماز جماعت مغرب و عش���اء را به امامت آيت اهلل موسوي خوئيني د ر محوطه 
روبروي د ر سفارت كه د ر خيابان طالقاني )تخت جمشيد  سابق( باز مي شود  برگزار 

كرد ند .

د ر همين حال گروهي از د انشجويان نيز به پاسد اري مشغول بود ند .
توضيحات سخنگوي د انشجويان

توضيحات سخنگوي »د انش���جويان مس���لمان پيرو امام خميني« پيرامون 
چگونگي  تصرف س���فارت آمريكا د ر كنفرانس مطبوعاتي كه به همين مناسبت د ر 

محل اين سفارت برگزار شد .
� ما كه د انشجويان مسلمان د انشگاهها هستيم خود  را پيرو خط امام ميد انيم 
و به هيچ گروه خاصي وابس���تگي ند اريم. تحليلي را كه ما به آن رسيد ه ايم اينست 
كه اس���الم يك مكتبي ضد امپرياليستي اس���ت و با هرگونه سلطه جويي و خوي 
امپرياليستي كه از س���وي آمريكا اعمال ميش���ود  مخالفت مي كند . اصوال اسالم 
نمي تواند  موافق شيوه هاي گسترش طلبي و سلطه جويي باشد . انقالب ايران قبل از 

21 و 22 بهمن د ر جهان به عنوان يك مكتب د ر جهان مطرح شد .
اما بعد  از اين مرحله با روي كار آمد ن ي���ك اركان اجراي جد يد  كه ظاهرا د ر 
آغاز د ولت انتقالي بود ، س���پس به د ولت موقت تبد يل شد ، كارها د ر جهت عكس 
پيش رفت، يعني بجاي اينكه ما به استقالل سياسي، نظامي و فرهنگي برسيم، روز 
بروز د ر جهت عكس و حتي االمكان وابس���تگي پيش ميرويم. آمريكا خيلي راحت با 
جريانات ليبراليستي كه د ر جامعه هست نفوذ ميكند . د ر ارگان هاي د ولتي عناصر 
ساواكي پيد ا مي شود . يك سري قرارد اد ها نوشته مي شود . هيئت د ولت د ر الجزيره با 
برژينسكي مالقات مي كند . د ر حالي كه هيچكد ام از اين حركات د ر خط امام نيست 
و با موضع ضد امپرياليستي ايش���ان نمي خواند . ما به عنوان يك نيروي د انشجويي 
كه معتقد  است جنبش د انشجويي بايد  رس���الت خود  را كه د يد ن د شمن اصلي و 
مواضع آيند ه اس���ت و به عنوان قشري از روشنفكران كه د رخد مت انقالب هستند ، 
معتقد يم با توجه به اينكه د شمن اصلي انقالب ما آمريكا است و به علت فرقه گرايي ها 
و برخورد  گروهها، وجود  ضد انقالبيون، اغتشاش ها، ارگانهاي اجرائي، انقالب ايران 
د ر حال از د س���ت د اد ن جهت اصلي خود  است و به راههاي فرعي كشيد ه مي شود . 
انق���الب وقتي نجات پيد ا مي كند  كه د ر خط اصلي خود  قرار گيرد  و اين خط محور 
ضد امپرياليس���تي انقالب است. به همين د الئل سفارت آمريكا را كه النه جاسوسي 
مي د انستيم و معتقد  بود يم كه هم قبل و هم بعد  از انقالب اين النه جاسوسي كامال 
مركزي براي توطئه ها و د سيس���ه گري هاي آمريكا  بود ه است. همانطور كه د يد يم 
جاسوسان آمريكائي  تا كي د ر س���فارت بود ند . حتي من شنيد م همين اواخر يك 
جاس���وس جد يد  به سفارت آمد ه است. وقتي ما به سفارت آمد يم با مقاومت شد يد  
آمريكائي ها مواجه شد يم. د ليل همه اين مقاومت و تسليم ناپذيري اين بود  كه اسناد  
را از بين ببرند  تا بد ست ما نيفتد . بهرحال مقد اري از اين اسناد  بد ست ما افتاد  و بقيه 
متاس���فانه از بين رفت. مقد اري از آن را د ر د ستگاه هاي مخصوص كه اسناد  را خرد  

ميكند  از بين برد ند  و مقد ار زياد ي از آن را سوزاند ند .

اشغال سفارت آمريكا

58/8/14

قاطع ترين  و كوبند ه ترين اقد ام ضد امپرياليستي جوانان انقالبي ايران
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د ر پي خبر مرگ ش���اه مخلوع. همكار شيطان و يارغار امپرياليسم و سرد مد اران رژيم كثيف آمريكا و انگليس يكبار د يگر همچون 
فرار ننگينش كليه شهرهاي ايران يكپارچه بحالت سرور و شاد ي د رآمد .

به گزارش خبرنگار خبرگزاري پارس از قم از س���اعت 5 بعد ازظهر د يروز خبر مرگ د يكتاتور خون آشام قرن محمد رضا پهلوي شاه 
مخلوع مرد م شهر قيام و شهاد ت به شاد ي و سرور پرد اختند  و د رحاليكه با شيپور زد ن و روشن كرد ن چراغ هاي منازل و اتوموبيل هاي 

خود  اين واقعه را جشن ميگرفتند ، خبر مرگ شاه مخلوع محمد رضاي خائن را به يكد يگر تبريك مي گفتند .

مرگ شاه
59/5/6

خبر مرگ »محمد رضا« ايران را غرق د ر شاد ي و سرور كرد 

واشنگتن � آسوشيتد پرس � هارولد  براون وزير د فاع 
آمريكا د يروز د ر يك كنفرانس مطبوعاتي گفت هيچكس 
نباي���د  د ر تصميم  ما ترد يد  كند ، و بگذار كه هيچ س���وء 

تعبيري د ر مفهوم اين حواد ث باقي نماند .
از س���وي د يگر پرزيد نت كارتر گفت اجراي عمليات 
»نور سبز« بنابر تصميم من بود  و نيز من بود م كه وقتي د ر 
جريان كار براي واحد  عمليات مشكالت انتقال پيش آمد  

د ستور قطع عمليات را د اد م.
منشاء عمليات

براون گفت كه 8 هلي كوپت���ر و 6 هواپيماي باربري 
سي � 130 كه 90 خد مه د اشتند  د ر نقطه اي واقع د ر يك 
بخش د ور افتاد ه ايران فرود  آمد ند  تا سوخت گيري كنند .

وزير د فاع آمريكا نگفت كه اين واحد  عمليات خود  را 
از كجا آغاز كرد  اما اشاره كرد  كه ناوهواپيمابر »تيميتس« 

د ر اين عمليات د ست د ر كار بود ه است.
ب���راون توضيح د اد : د و فرون���د  از هلي كوپترها پس 
از 800 كيلومتر پرواز گرفتار مش���كل س���وخت شد ند  و 
د ستگاه هيد روليك يكي د يگر از آنها خراب شد . د ر جريان 
سوخت گيري وقتي يكي از هواپيماها آماد ه پرواز مي شد  
يك هلي كوپتر كه براثر توفان شن به نظر مي رسيد  مسير 
خود  را تش���خيص نمي د هد  به ي���ك هواپيماي باربري 
اصابت كرد  و همين امر باعث حريق و كشته شد ن 8 تن 

شد .
براون گفت كه هشت جسد  � چهار هلي كوپتر سالم و 
يك هلي كوپتر از كار افتاد ه به اضافه د و هواپيماي د ر حال 

سوختن د ر محل حاد ثه جاي ماند ه است.
ماجراي كشته شد ن 8 آمريكايي

آمريكا با د س���ت زد ن به عملي���ات نجات جان 
گروگان ها كه جهان يكص���د ا آن را »ابلهانه«  توصيف 
كرد ، د ر مرحله اول كوش���ش كرد  ك���ه گروگان هاي 

خود  را د ر اي���ران نجات د هد  
ام���ا از آنجا كه س���ه فروند  از 
هشت فروند  هلي كوپتر از عهد ه 
ماموريت خ���ود  برنيامد ند  لذا 
حمله اي كه بد قت طراحي شد ه 
بود  بد فرجام و ناكام ش���د . د ر 
اين ماجرا 8 ت���ن از نظاميان 
آمريكا براثر برخورد  يك هلي 
كوپتر و يك هواپيماي باربري 
سي � 130 هنگامي كه واحد  
نجات پس از د ريافت د ستور قطع 
عمليات قصد  بازگشت از ايران را 
د اشت كشته شد ند  و اجساد   آنها 

د ر محل حاد ثه باقي ماند .
نيــروي ضربتــي با 90 

د اوطلب
مقام هاي وزارت د فاع آمري���كا و منابع آگاه گفتند  
كه عمليات نجات را 90 د اوطل���ب كه براي فعاليت هاي 
ضد  تروريسم آموزش خاص د يد ه بود ند  برعهد ه د اشتند  
»هارولد براون« وزير د فاع آمري���كا گفت كه اين عد ه د ر 

نوامب���ر گذش���ته از د اوطلبان 
نيروهاي د ريايي، هوايي و زميني و 

تفنگد ار تشكيل شد ه بود .

شكست آمريكا در صحراي طبس

59/2/6

اسرار عمليات »نور سبز« آمريكا د ر ايران
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د ر پي حمله ناجوانمرد انه هواپيماهاي 
ميگ عراقي به چند  پايگاه هوائي كش���ور 
جمهوري اس���المي، نيروهاي مسلح ايران 
جواب د ند ان شكني به مزد وران بعث عراق 
د اد ند . و با بس���تن راه فرار بر هواپيما هاي 
مهاجم 12 فروند  ميگ عراقي را د ر مناطق 
مختلف كشور س���رنگون كرد ند  همچنين 
4 ناوچه موش���ك اند از عراقي د ر نزد يكي 
سواحل بوشهر منهد م شد  همچنين بر اثر 
آتش شد يد  توپخانه هاي ارتش جمهوري 
اسالمي ايران تاسيس���ات و كارخانه گاز 
»فاو« ع���راق منهد م ش���د  و پايگاه هاي 
هوائي »ش���عيبيه« و »كوت« و تاسيسات 
نفتي »واسليه« قرارگاه گرد ان تيپ 20 د ر 
مناطق سيبه و سيمان عراق بوسيله آتش 

نيروي هوايي ارتش جمهوري اس���المي ايران د رهم كوبيد ه و منهد م شد . صبح 
امروز هنگامي كه چند  فروند  هواپيماي عراقي به ناوچه هاي نيروي د ريائي ارتش 
جمهوري اس���المي ايران حمله مي كرد ند  با آتش د قيق و ش���د يد  د فاع هوائي 
ناوچه هاي ايران مواجه گرد يد ند  و د ر نتيجه يكي از ميگ هاي عراقي د ر آب هاي 

خليج فارس سقوط كرد .
د ر د رگيري هاي د يروز خوشبختانه تنها يك فروند  هواپيماي ايراني سقوط 
كرد . و عراقي ها مجموعا 13 فروند  از هواپيماهاي خود  را از د س���ت د اد ند  هم 
اكنون د رگيري د ر مناطق مرزي خوزستان بين نيروهاي زرهي ارتش جمهوري 

اسالمي ايران و نيروهاي زرهي ارتش عراق بشد ت اد امه د ارد .
ستاد  مشترك ارتش جمهوري اس���المي ايران عصر د يروز د ر يازد همين 
اطالعيه خود  اعالم كرد  كه د ر سراسر د يروز نبرد  همچنان د ر هوا، زمين و د ريا 
اد امه د اشته و اغلب هد ف هاي نظامي عراق د ر مناطق مرزي زير آتش توپخانه و 
آتش هوائي و آتش تانك هاي نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران قرار گرفته 

است.
د ر اين د رگيريها به يگان ها و تاسيس���ات نظامي ع���راق تلفات و ضايعات 

سنگيني وارد  گرد يد ه است.
انهد ام 4 ناوچه عراقي

بر اس���اس اين اطالعيه د ر د رگيريهاي د ريائ���ي، نيروي د ريائي جمهوري 
اسالمي ايران 4 فروند  ناوچه موش���ك اند از ارتش عراق را د ر 15 مايلي بوشهر 

غرق كرد .
همچنين د ر پي تجاوز هوائي عراق به حريم هوائي جمهوري اسالمي ايران 
و د فاع سرسختانه ارتش ايران تعد اد ي از هواپيماهاي متجاوز سقوط كرد ه است 
كه آمار د قيق آنها پس از تحقيق و پائيد  باستحضار ملت مسلمان و قهرمان ايران 

خواهد  رسيد .
مقررات خاموشي د ر شب

د ر يازد همين اطالعيه ستاد  مشترك ارتش جمهوري اسالمي ايران از مرد م 
د رخواست ش���د  چون احتمال حمالت هوائي ارتش مزد ور عراق د ر تمام طول 
شب وجود  د ارد  مقررات خاموش���ي را رعايت و از روشن كرد ن هر نوع وسيله 

روشنائي به هر منظوري خود د اري شود .
بيمارستان ها و تاسيسات مشابه مجاز به استفاد ه از روشنائي بود ه، مشروط 

بر آنكه نور از خارج ساختمان د يد ه نشود .
د ر اطالعيه شماره 12 ستاد  مش���ترك ارتش نيز ضمن د رخواست مجد د  
رعايت خاموشي د ر شب، از شهرد اري ها خواست چراغ هاي خيابان ها را خاموش 
كنند ، خود روها د ر ش���هر ترد د  ننمايند  و فروشگاه ها و موسسات د يگر رعايت 

كامل اين مقررات را بنمايند .
خود د اري از تجمع

د ر اطالعيه شماره 13 ستاد  مشترك اعالم شد : چون يگان هاي ارتش براي 
د فاع هوائي از نقاط حس���اس تهران مانند  راد يو و تلويزيون و مشابه آنها اجبارا 
بايستي از پاد گان ها خارج ش���د ه به مناطق محوله اعزام گرد ند  از عموم مرد م 

تهران تقاضا مي شود  د ر جلوي پاد گان ها 
تجمع نكرد ه، موجب تاخير حركت براد ران 

سرباز خود  نشوند .
كنترل تنگه هرمز

س���تاد  مش���ترك ارتش جمهوري 
اسالمي ايران د ر اطالعيه شماره 14 خود  
اعالم كرد  كه تنگه هرمز و سواحل شمالي 
خليج فارس د ر كنت���رل ارتش جمهوري 
اس���المي ايران مي باش���د . نيروي هوائي 
ارتش جمهوري اسالمي ايران تامين نسبي 
آسمان ايران را برقرار كرد ه است و نبرد  د ر 

زمين و هوا و د ريا اد امه د ارد .
ضد  هوائي

 د ر اطالعيه شماره 15 ستاد  مشترك 
ارتش اعالم شد : تا د ستور ثانوي هيچيك از 
واحد هاي نظامي مستقر د ر پاد گان هاي تهران حق خروج از سربازخانه هاي خود  
را ند اشته و فقط گروه 33 توپخانه پاد گان جي براي استقرار يگان هاي ضد هوائي 

با اجازه ستاد  مشترك ارتش به محل هاي تعيين شد ه عزيمت مي نمايند .
سقوط 6 فروند  ميگ

ستاد  مشترك ارتش جمهوري اس���المي ايران د ر اطالعيه شماره 16 د ر 
مورد  س���قوط ميگ هاي ارتش مزد ور عراق اعالم كرد : برابر اعالم اس���تاند اري 
ايالم تاكنون تعد اد  6 فروند  هواپيماي ميگ متجاوز عراقي بوس���يله آتشبار هاي 
ارتش جمهوري اسالمي ايران د ر استان ايالم سقوط كرد ه است هم اكنون جنازه 

خلبانان عراقي با وسايل آنان د ر حال انتقال به شهر ايالم مي باشد .
اعالم منطقه جنگي

د ر اطالعيه شماره 17 ستاد  مشترك ارتش جمهوري اسالمي ايران )متن 
آن بطور جد اگانه د ر روزنامه امروز د رج گرد يد ه است( كليه مرزهاي آبي نزد يك 
سواحل ايران منطقه جنگي اعالم شد  و تاكيد  گرد يد  كه ايران اجازه حمل كاال 

به بناد ر عراقي را به هيچ كشتي تجاري نخواهد  د اد .
هشد ار به مرد م

د ر اطالعيه شماره 18 ستاد  مش���ترك ارتش چون ممكن است د ر بعضي 
نقاط شهرها يا روس���تاها يا بيابان ها راكت يا گلوله اي عمل نشد ه پيد ا شود  به 
مرد م هشد ار د اد ه شد  از نزد يك ش���د ن و يا د ست زد ن به آنها قويا خود د اري 
نمود ه، د ر صورت مشاهد ه قبل از د س���تكاري مراتب را به نزد يك ترين پاسگاه 
ژاند ارمري، يا پاد گان نظامي يا سپاه پاسد اران اطالع د هند  تا از خطرات و تلفات 

احتمالي جلوگيري شود .
ستايش از مبارزان ايراني

د ر اطالعيه شماره 19 ستاد  مشترك ارتش جمهوري اسالمي ايران خطاب 
به افسران، همافران، د رجه د اران، كارمند ان و سربازان رشيد  و فد اكار نيروهاي 
ارتش، ژاند ارمري، س���پاه پاس���د اران و د يگر قواي مسلح محلي از روحيه عالي 
و سلحش���ورانه فرد  فرد  آنان س���تايش كرد ه از آنان خواست همچون گذشته 
د ر فرد اي سرنوشت ساز با روحيه اي مصمم تر و مس���تحكمتر و با د ستيابي به 

پيروزي هاي باز هم بيشتر افتخاري به افتخارات خود  بيفزايند .
آمار تلفات عراقي ها

د ر اطالعيه شماره 20 س���تاد  مش���ترك ارتش جمهوري اسالمي ايران 
گزارش هاي واصله د ر مورد  تلفات و ضايعات ارتش عراق تا ساعت 23 روز سي و 

يكم شهريور ماه را به اين شرح اعالم كرد :
هواپيماهاي ميگ سرنگون شد ه عراقي 11 فروند  � ناوچه موشك اند از غرق 
شد ه 4 فروند . ضمناً براثر آتش شد يد  توپخانه هاي ارتش جمهوري اسالمي ايران 
تاسيس���ات و كارخانه توليد  گاز فاو منهد م شد  و پايگاه هاي هوايي »شعيبيه« و 
»كوت« و تاسيسات نفتي »واسليه« قرارگاه گرد ان تيپ 20 د ر مناطق سيبه و 
سيمان بوسيله آتش نيروي هوائي ارتش جمهوري اسالمي ايران د ر هم كوبيد ه 

و منهد م گرد يد ه است.

تجاوز عراقـ  آغاز جنگ عراق عليه ايران
59/7/1

18 ميگ عراقي د ر حمله به ايران سرنگون شد 
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انفجار دفتر حزب جمهوري اسالمي
60/4/8 اسامى شهد ا و مجروحين انفجار بمب

از آنجا كه مجروحان حاد ثه به بيمارس���تان هاى مختلف منتقل شد ه اند  و بعضى از 
شهد ا به علت شد ت انفجار، شناخته نمى شوند ، ممكن است د راسامى كه ذيال از نظرتان 
مى گذرد ، تغييراتى پيش آيد  كه بد يهى اس���ت د ر صفحات يا شماره هاى د يگر به اطالع 

خوانند گان گرامى خواهد  رسيد .
خبرنگاران از محل وقوع انفجار د فتر مركزى حزب جمهورى اس���المى و همچنين 
بيمارس���تان هاى طرفه و سينا د ر س���اعت 24 آمار مجروحين و شهد اى حاد ثه خونين 
د يشب د فترحزب جمهورى اسالمى را بد ين ش���رح گزارش د اد ند ؛ شهد ا د كتر محمد  
حسين بهشتى، حقانى، نمايند ه بند رعباس � رواقى   شرافت نمايند ه اهواز � اكبر اژه اى 
� رحيمى نمايند ه مالوى � سعيد  موس���وى � د كتر حسينى فياض بخش وزير مشاور و 
سرپرست سازمان بهزيستى � عباس���على ناطق نورى نمايند ه نور  � اسد اهلل زاد ه معاون 
وزارت بازرگانى � سعيد  حسين طباطبائى نمايند ه زابل � محمود ى نمايند ه قصر شيرين 
� حيد رى نمايند ه نهاوند  � س���يف اهلل عبد الكريمى نمايند ه لنگرود  � محمد  منتظرى 
نمايند ه نجف آباد  � پاكنژاد  نمايند ه يزد  � قاس���مى نمايند ه چالوس � بشارتى نمايند ه 

جهرم و د باغى، رضاترابى، كرم على.
اسامى مجروحين: اسماعيل فرد وس پور نمايند ه فرد وس  مسعود  صاد قى � سعاد تى 
معاون بهزيس���تى � بهرام تاجگرد ان نمايند ه گچساران � محمد  حسن اصغرنيا استاند ار 

سمنان، محمود  جمالى، مسعود  موسوى زين العابد ين رئيسى، على موسوى رضا.
اين گزارشات حاكيست كه بمب د ر اطاقى كه جلسه هفتگى حزب جمهورى اسالمى 

تشكيل ميشود  منفجر شد ، و د ر نتيجه آن سقف اطاق بروى حضار فرو ريخته است.
براس���اس همين گزارش آقايان حجت االس���الم محمد  جواد  باهنر، نبوى، محمد  

هاشمى، طاهرى نمايند ه كازرون چند  لحظه قبل از انفجار محل را ترك كرد ه اند .
همچنين آقايان فخرالد ين حجازى، آيت اهلل مهد وى كنى، عس���گراوالد ى، رجائى، 
آيت اهلل قد وسى، حجت االسالم هاشمى رفس���نجانى، حجت االسالم موسوى خوئينى ها 

اصال د ر جلسه د يشب حزب شركت ند اشتند .
4 وزير شهيد  شد ند 

د ر س���اعت 6 بامد اد  امروز يكى از كاركنان اورژانس تهران كه از اولين لحظات وقوع 

حاد ثه د ر محل انفجار حضور يافته بود  د ر گفتگويى با يكى از خبرنگاران اسامى تعد اد ى 
از شهد اى انفجار بمب را به ش���رح زير )تا آنجا كه اطالعات وى يارى مى د اد ( د ر اختيار 

خبرنگار ما قرار د اد :
د كتر فياض بخش )وزير مشاور و سرپرست سازمان بهزيستى(  � د كتر رضا شيرازيان 
)نمايند ه مجلس( � محمد  صاد ق اسالمى )سازمان اقتصاد  اسالمى(  جواد سرحد ى زاد ه 
)هيات مد يره وزارت بازرگانى( � سيد  محمد  كاظم د انش � )وكيل مجلس( غالمرضا د انش 
آشتيان )وكيل مجلس( � سيد  كاظم موسوى بجنورد ى )نمايند ه مجلس( � جواد  مالكى 
)شوراى حزب(  � حبيب مالكى )فرماند ار ايرانش���هر( � حجت االسالم حقانى )نمايند ه 
مجلس( � حيد رى � عباس على ناطق نورى � طباطبائى  پاكنژاد   د هقان � عباسپور وزير 

نيرو � موسى كالنترى وزير راه و ترابرى  محمد  منتظرى )نمايند ه مجلس(
مجروحين

د ر ساعت 7 بامد اد  امروز چند  تن از خبرنگاران اطالعات كه د ر پيگيرى اخبار مربوط 
انفجار به بيمارستان هاى مختلف سركشى كرد ه بود ند  اسامى چند  تن از مجروحين را به 

شرح زير اعالم كرد ند :
حجت االسالم مس���يح مهاجرى � سيد  محمد  س���جاد ى � د انش مهر � كاظم پور 
ارد بيلى � محمد  غريب � مهد ى فاضلى  � قد رت اهلل نجفى � ابوالفضل اجاره د ار � ابراهيم 

فرد وش  � تاج گرد ان � خوش زبان � ابراهيم عبد ى � فضل على
س���اعت 7 و نيم صبح امروز خبرنگاران ما از بيمارستان اميراعلم گزارش د اد ند  كه 

اجساد  شهد اى زيرين، از اين بيمارستان به پزشكى قانونى تهران انتقال يافته است.
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انفجار دفتر نخست وزيري
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رئيس جمهوري منتخب ملت و نخست وزير محبوب به د ست عمال آمريكا شهيد  شد ند 

اطالعيه شوراي رياست جمهوري
از س���وي هيأت د ولت جمهوري د ر رابطه با 
ش���هاد ت رئيس جمهور و نخس���ت وزير جمهوري 

اسالمي ايران اطالعيه اي به شرح زير انتشار يافت:
بس���مه تعالي - و اليحيق المكرالسييء االباهله 
ملت قهرمان و بزرگوار: بار د يگر تبريك بمناس���بت 
شهاد ت د و عزيز از تبار شاهد ان شهيد  و د و رازبان 
فرهنگ شهاد ت و د و برخاسته از تابشگاه نور كه از 
د يرباز باهم زيس���تند  و د ر كنار هم با باطل مبارزه 

كرد ند  و اينك باهم به مالقات خد ا شتافته اند .
يكي براد رمان شاهد  ش���هيد ، رئيس جمهور 
رجائي محبوب و د يگر براد رمان ش���هيد  ش���اهد  

نخست وزير باهنر عزيز.
امت زجركشيد ه و شجاع، آمريكاي خون آشام 
از رهگذر صد ام ها جبهه نظامي مي گشايد  و از طرف 
بني صد رها و بختيارها و د يگر منافقين س���يه د ل 
هم جبهه سياس���ي و هم جبهه نظامي باز مي كند  
و مي بينيد  كه چگونه اين غول خون آش���ام آخرين 
ترفند هاي تبليغاتي و مجهزترين سالح هاي مرگبار 
و پليد ترين توطئه ها و تروره���اي منافقانه خود  را 
يكجا به كار مي گيرد  ت���ا بخيال خام خود  قد رت و 
صالبت اين انقالب اس���المي را د رهم بشكند . زيرا 
كه عمر كوتاه اين انق���الب او را اينچنين به خواري 
و ذلت كشاند  پس گس���ترش و تد اومش به او چه 

خواهد  كرد ؟
لكن سفينه انقالب اسالمي ما با تمام قد رتش 
د ر كام امواج د يوانه و توفند ه به پيش مي رود . زيرا 
كشتيبانش نوح زمان خميني بزرگ و سرنشينانش 
امتي قهرم���ان و هد ايتگر واالي���ش حضرت امام 
حجت بن الحسن و حافظ و نگهبانش پرورد گار بزرگ 

است.
كه خود  فرمود :

»و كان حقا علينا نصر المومنين«

هيأت د ولت جمهوري اسالمي ايران
حاد ثه انفجار د ر ساعت 3 بعد ازظهر د يروز روي 
د اد  و د ر اين ساعت، آقايان محمد علي رجائي رئيس 
جمهوري و د كتر محمد جواد  باهنر نخس���ت وزير و 
چند  تن از مقامات نظامي و امنيتي كش���ور د ر يك 
جلسه فوق العاد ه شركت د اش���تند . د ر پي انفجار 
بمب كه گفته مي ش���ود  د ر د اخل يك كيف د ستي 
جاسازي شد ه بود  قسمت هائي از طبقه اول و طبقه 
د وم ساختمان نخس���ت وزيري د ر مجاورت خيابان 
پاستور د چار حريق شد  و آتش و د ود  فضاي محل 

انفجار را فرا گرفت.
د ر اين حاد ثه محمد علي رجائي رئيس جمهور 
و د كتر محمد جواد  باهنر نخست وزير و چند  تن از 
مقامات مملكتي كه د ر جلسه مذكور حضور د اشتند  
به د رجه رفيع ش���هاد ت نائل ش���د ند  و مجروحان 
حاد ثه با كمك ماموران و پرسنل نهاد هاي انقالبي 
به بيمارستان ها انتقال يافتند  و تحت مراقبت هاي 

د رماني و پزشكي قرار گرفتند .
به گزارش خبرنگاران »اطالعات« كه د ر اولين 
لحظات پس ازوقوع انفجار د ر محل نخست وزيري 
حاضر شد ند  با تالش گسترد ه ماموران آتش نشاني، 
شهرباني، كميته ها، س���پاه و گروهي از مرد م آتش  
خاموش شد  و تعد اد ي از افراد  كه د ر زير آوار ماند ه 
بود ند  از زير آوار خارج و به بيمارستان انتقال يافتند . 
جنازه چند  شهيد  نيز از زير آوار خارج گرد يد  كه به 

علت شد ت سوختگي قابل شناسائي نبود .
به گزارش خبرنگاران اعزامي اطالعات به محل 
وقوع انفجار لحظاتي پ���س از اطفاء حريق ماموران 
انتظامي حاضر د ر محل كنت���رل نظم را به عهد ه 
گرفتند . و پيكر پاك شهد ا از محل نخست وزيري با 

آمبوالنس و  هليكوپترهاي نظامي خارج گرد يد .
مجروحين

به گزارش خبرنگاران ما از محل حاد ثه، تعد اد  

مجروحين و شهد ا تا س���اعت 12 شب 8 شهيد  و 
23 مجروح گزارش ش���د ه بود . خبرنگار ما طي اين 
گزارش اشاره كرد  از اين تعد اد  مجروحين تني چند  
از مقامات مس���ئول مملكتي هستند  كه عبارتند  از 
آقايان سرهنگ وحيد  د ستگرد ي سرپرست شهرباني 
جمهوري اس���المي ايران، س���رهنگ سيد موسي 
نامجو وزير د فاع و نمايند ه امام د ر ش���وراي عالي 
د فاع، تيمسار ش���رف خواه جانشين فرماند ه نيروي 
زميني، سرهنگ وصالي، س���رهنگ اخباني رئيس 
ستاد  ژاند ارمري جمهوري اسالمي ايران، سرهنگ 
كتيبه اي نمايند ه ستاد  مشترك ارتش و عد ه اي از 
كاركنان نخس���ت وزيري و چند  عابر كه د ر لحظه 

انفجار بمب از مقابل ساختمان عبور ميكرد ند .
مجروحان بالفاصله با كم���ك امت و نهاد ها و 
امد اد گران به بيمارس���تان هاي فيروزگر، مصطفي 
خميني، انقالب، سوانح سوختگي، سينا، اميراعلم، 
امام  خميني انتقال د اد ه شد ند  و تحت عمل جراحي 
قرار گرفتند . از اينعد ه مجروحين تعد اد ي سرپائي 
مد اوا ش���د ند . و بيمارس���تان را ترك كرد ند . بقيه 

مجروحين د ر بيمارستان ها بستري هستند .
ي���ك پير زن عاب���ر كه از مقابل س���اختمان 
نخست وزيري ميگذشت زير آوار ماند  و شهيد  شد .

ضمنا گزارش ش���د  كه د ر اين حاد ثه تعد اد ي 
د ست و پاي قطع شد ه توس���ط ماموران و نهاد ها 

جمع آوري شد .
* د ر ساعت 5 بعد ازظهر خبرنگار ما گزارش د اد : 
د ر پي وقوع حاد ثه انفجار بمب د و فروند  هلي كوپتر 
بر فراز نخس���ت وزيري براي اطفاي حريق  و حمل 
اجس���اد  و مجروحان به پ���رواز د رآمد ند . و پس از 
خروج تد ريجي مجروحين از ساختمان، امد اد گران 
آتش نشاني باكمك پرسنل ارتش جمهوري اسالمي 

ايران به پاكسازي منطقه مشغول شد ند .



اهلل اكبر، اهلل اكبر، اهلل اكبر. 
بازگش���ت خاك مقد س خونين ش���هر به سرزمين 
اس���المي ايران را به امام امت، امت قهرمان و  شهيد  پرور 
ايران، رزمند گان پرتوان و سلحشور اسالم و شهيد ان بزرگ 

راه ايثار و قرآن شاد باش ميگوئيم. 
سالم برتو اي خرمشهر. 
سالم برتربت مقد س تو

سالم بر روان پاك ومناد يان و مرد ان غيرتمند ي كه 
تا آخرين لحظه براي پايد اري تو از حرمت قد يس���ي ات 

ايستاد گي كرد ند  و جان باختند . 
د رود  بر مرد م شهيد  پرور و قهرمان ايران اسالمي بر 
ش���ما رزمند گان پاك سيرتي كه اينگونه بجهان كور و كر 
نش���ان د اد يد  كه هرگز نمي ميريد . سالم برمرد ان و زنان 
بزرگواري كه با ايثار و سخاوت خود  ياران امام زمان »عج« 

را مد ت 20 ماه د ر جبهه هاي نبرد  ياري كرد ند . 
و اعجاب جهان را برانگيختند . 

سالم برپاكبازان جبهه ها كه جوانمرد انه ايستاد ند  و 
با شهاد ت خود  شوره زار خوزستان را به الله زار مطهر بد ل 

ساختند . 
خونين شهر پاكسازي شد  

خونين ش���هر � پاكسازي خونين ش���هر بطور كامل 
توسط نيروهاي رزمند ه اس���الم كه بمحض ورود  افتخار 
آفرينان باين شهر مقد س آغاز شد ه بود  پايان يافت و تنها 
قسمت هائي از شهر كه بوسيله مزد وران بعثي مين گذاري 

شد ه منطقه ممنوع اعالم شد ه است. 
گزارش خبرنگار خبرگزاري جمهوري اس���المي كه 
همگام با سلحش���وران رزمند ه وارد  خونين ش���هر شد ه 
حاكسيت: كه مزد وران بعثي ساختمانها را خراب كرد ه اند  و 
تنها ستونها و د يوارهاي مخروبه اي از اين شهر باقيست. 

وي د ر گزارش خود  افزود  كه بمحض اعالم خبر آزاد ي 
خونين ش���هر صد ها اتومبيل د ر حاليكه سرنشينانشان با 
فرياد  و هلهله ش���اد ي مي كرد ند  وارد  شهر خونين كارون 
ش���د ند  و د قايقي بعد  ازد حام عجيبي د ر شهر حكمفرما 

شد . 
و ترافيك سنگيني را بوجود  آورد . همچنين چند  تن 
از شخصيت هاي سياسي و مذهبي بالفاصله پس از اعالم 
آزاد ي خونين شهر وارد  شهر شد ند  و ببازد يد  خرابه هائي 
كه صد اميان وحش���ي د ر اين بند ر مهم تجارتي ايران ببار 
آورد ند  پرد اختند . بنابر همين گزارش سيل مرد م با ابراز 
احساسات و شاد ي كنان بطور پياد ه از همه سو وارد  شهر 
شد ند  و با اين پش���تيباني بي نظير خود  از رزمند گان د لير 
اسالم همبستگي كامل خود  را با فرزند ان شجاعشان اعالم 
د اش���تند . گزارش خبرنگار خبرگزاري جمهوري اسالمي 
حاكيس���ت كه د ر جاد ه ورود ي شهر كه توسط مزد وران 
بعثي براي اس���تفاد ه هاي نظامي عريض ش���د ه، مرد م 
حقشناس خوزستاني بخاك افتاد ه و برتربت مقد س شهر 
خود  بوسه مي زد ند  و اكثراً بنشانه سپاسگزاري روبد رگاه 
خالق يكتا بنماز ايس���تاد ند  و شكوه و عظمت صحنه هاي 

فاتحانه نبرد  را جالل بيشتري بخشيد ند . 
استقرار كامل نيروهاي اسالم د ر خونين شهر 

خونين ش���هر – خبرنگاران خبرگ���زاري جمهوري 
اسالمي ساعت 16 از قلب ش���هر خونين كارون گزارش 
د اد ند : د رپي پاكسازي مقاوم ترين شهر ايران، شهر عشق 
و ايمان از لوث وجود  د د منش���ان بعثي  سپاه فاتح اسالم 
بطور كامل د ر شهر مستقر شد ند  و مشغول تحكيم مواضع 

خود  شد ند . 

سقوط يك فروند  هليكوپتر د ر خونين شهر 
خونين شهر – حد ود  س���اعت 16 د يروز يك فروند  
هلي كوپتر عراقي كه براي نجات س���ربازان د ر محاصره 
عراقي د ر حوالي اد اره كل بناد ر و كشتي راني خرمشهر به 
پرواز د ر آمد ه بود ، هد ف آتش رزمند گان اسالم قرار گرفت 

و سرنگون شد . 
اطالعيه مشترك شماره 26 ارتش و سپاه 

قرارگاه كربال – خبرگزاري جمهوري اسالمي: بسم اهلل 
الرحمن الرحيم – بسم اهلل القاصم الجبارين محمد ارسول اهلل 
و الذين معه اشد اء علي الكفار رحماء بينهم. ان تنصرواهلل 

ينصركم و يثبت اقد امكم. 
پيام رزمند گان نيروهاي مس���لح جمهوري اسالمي 
ايران به سربازان عراقي. نظاميان فريب خورد ه ارتش عراق: 
اين پيامي است از سوي نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي 
ايران كه به ش���ما ابالغ ميشود ، خرمشهر عزيز هم اكنون 
د ر محاصره كامل نيروهاي اس���الم است. نيروهاي پرتوان 
جمهوري اس���المي ايران شهر خرمشهر، اين شهر خون و 
شهاد ت را حلقه زد ه اند . نيروهاي د الور و سلحشور مد افع 
انقالب اس���المي تاكناره شرقي شط العرب با كمال قد رت 
و بطور كامل استقرار پيد ا كرد ه اند . كليه محورهاي ورود  
به شهر از جمله محورهاي اس���تراتژيك و مهم خرمشهر 
– اهواز، خرمشهر – ش���لمچه با بازوان قد رتمند  سپاهيان 
ارتش اسالم از لوث وجود  مزد وران بعثي پاك شد ه است 
و تمامي آن بد س���ت تواناي رزمند گان اسالم افتاد ه است 
سربازان ارتش متجاوز عراق مستقر د ر خرمشهر مقاومت و 
ايستاد گي شما د ر برابر نيروهاي مومن سپاه اسالم بيهود ه 
اس���ت. مقاومت و مقابله د ر برابر سربازان ارتش حق راهي 
ج���ز نابود ي و هالكت د ربرند ارد  و ش���ما ميتوانيد  به هر 
طريق از جمله با افراشتن پرچم سفيد  خود  را به نيروهاي 
اسالم تس���ليم نمائيد  و مطمئن باشيد  د ر پناه امن اسالم 
قرار مي گيريد . به اطالع شما ميرسانيم كه »سرهنگ احمد  
زيد ان« كه فرماند هي نيروهاي متجاوز عراق د ر خرمشهر 
را به عهد ه د اشت ش���ب گذشته بد ست توانمند  سپاهيان 
اسالم بهالكت رسيد ه اس���ت و اين پيام ماست كه هر چه 
زود تر به براد ران مسلمان خود  پناهند ه شويد ، تا از مرگ 
و ناب���ود ي حتمي رهايي يابيد . ش���ما د ر محاصره كامل 
رزمند گان اس���الم قرار د اريد . تسليم قواي پيروز ما شويد  
و بيش از اين خود  را اس���ير مطامع صد ام صهيونيست و 

وعد ه ها و تهد يد هاي ارباب���ان امريكائيش قرار ند هيد  به 
نيروهاي مس���لح جمهوري اسالمي ايران پناه آوريد  تا د ر 
كنار يكد گير بر عليه د ش���من مشترك تمامي مسلمانان 
و مستضعفين جهان يعني ش���يطان بزرگ امريكا و رژيم 

اشغالگر قد س پيكار كنيد . 
نظاميان محاصره ش���د ه ارتش متج���اوز عراق د ر 
خرمشهر اگر ميخواهيد  زند ه بمانيد  قبل از مرگ و نابود ي 
با پناهند گي به قواي ظفرمند  اسالم خود  را از كيفر د نيا و 

آخرت نجات د هيد . 
الزم به تذكر اس���ت تاكنون تعد اد  زياد ي از نظاميان 
فريب خورد ه عراق خود  را تسليم ظفرمند ان سپاه اسالم 
د ر خرمش���هر كرد ه و د ر پناه جمهوري اس���المي قرار 
گرفتند . د ر بين اين افراد  تعد اد ي از افس���ران ارتش عراق 
از جمله سرگرد  »محمود  حماد  محمد « )فرماند ه قرارگاه 
گرد ان هشت د فاع الواجبات( و سرگرد  صاحب عبد الرضا 
كاظم )فرماند ه گروهان سه گرد ان هشت د فاع الواجبات( 

مشاهد ه ميشوند . 
به امي���د  پيروزي نهايي رزمند گان اس���الم و رهايي 
بيت المقد س از چنگال صهيونيس���م اشغالگر. نصرمن اهلل 
و فتح قريب ستاد  مركزي سپاه پاسد اران انقالب اسالمي 

ستاد  مشترك ارتش جمهوري اسالمي ايران. 
رقم اسراي عراقي امروز از مرز 8000نفر گذشت 
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آزادي خرمشهر
61/3/4

خوزستان با فتح خرمشهر بطور كامل آزاد  شد 
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رزمند گان اسالم شب گذشته پس 
از قطع د سترسي رژيم عراق به خليج 
فارس، به قصد  ش���هر »فاو« عراق د ر 
منتهي اليه اروند رود ، تك گسترد ه اي 

را آغاز كرد ند .
براس���اس آخرين گزارش هاي 
واصله، ش���هر »فاو« ب���ه محاصره ي 
نيروهاي اس���الم د رآم���د ه و نبرد ي 

سنگين د ر اطراف شهر جريان د ارد .
اطالعيه شماره 5 قرارگاه خاتم

بسم اهلل الرحمن الرحيم«
»والفجر وليال عشر«

ملت مس���لمان ايران، لش���كريان توانمند مان د ر غرب اروند رود  به پيشروي خود  و 
انهد ام د شمن كينه توز عفلقي اد امه مي د هند . اينك شهر حساس صنعتي و نفتي »فاو« 
عراق و بند ر اس���تراتژيكي آن د ر محاصره ي كامل نيروهاي اسالم قرار گرفته و مزد وران 
شكست خورد ه ي بعثي گروه گروه با تسليم شد ن به رزمند گان اسالم، جان خود  را نجات 
مي د هند  و به پشت جبهه منتقل مي گرد ند . عقابان تيز پرواز نيروي هوايي بي انقطاع مراكز 

حساس نظامي د شمن را بمباران مي نمايند . منتظر اخبار پيروزي هاي بيشتر باشيد .«
»نصر من اهلل و فتح قريب«

خطوط د فاعي د شمن د رهم شكست
براس���اس گزارش هاي رس���يد ه از مناطق جنوب، د ر اد امه ي عمليات والفجر �8، 
سپاهيان اسالم، جبهه ي تازه اي را گشود ند  و موفق شد ند  با عبور از منتهي اليه اروند رود ، 
خطوط د فاعي د ش���من را د ر اين منطقه د رهم شكنند . و آخرين گزارش ها حاكي است، 
رزمند گان مسلمان د ر يك نبرد  شد يد  � كه د ر بخش هايي از منطقه ي عملياتي به نبرد  

تن به تن كشيد ه شد ه است، د رگير شد ه اند .
اطالعيه شماره 4 قرارگاه خاتم

اطالعيه ي شماره ي 4 قرارگاه خاتم االنبيا، مركز عمليات مشترك ارتش و سپاه، صبح 
امروز به اين شرح منتشر شد :
»بسم اهلل الرحمن الرحيم«

»والفجر و ليال عشر«
ملت فد اكار و پر اس���تقامت، فرزند ان قهرمان ش���ما د ر ميد ان هاي نبرد ، همچنان 
افتخار و حماسه مي آفرينند . »راهيان كربال« د ر اد امه ي عمليات پيروزمند  »والفجر � 8« با 
شكستن استحكامات قواي بعث عفلقي د ر محور »فاو« موفق شد ند  د ست تجاوزكار صد ام 
ش���رور را از خليج فارس كوتاه كنند  و اين شريان حياتي بعثيان روبه زوال را قطع نمايند . 
اكنون رزمند گان اسالم د ر جوار س���رزمين كويت قرار گرفته اند  و اميد وارند  با همكاري 
همسايه ي جد يد  و د يگر ساحل نش���ينان خليج فارس، بتوانند  شر حزب بعث عراق را از 

آب هاي خليج فارس كوتاه نمايند .
»نصر من اهلل و فتح قريب و بشرالمومنين«
اطالعيه شماره 3 قرارگاه خاتم االنبياء

قرارگاه خاتم االنبياء بعد ازظهر د يروز اطالعيه شماره 3 خود  را صاد ر كرد .
متن اين اطالعيه به شرح زير است:

»بسم اهلل الرحمن الرحيم«
»والفجر و ليال عشر«

ملت مس���لمان ايران، رزمند گان پيروز ش���ما د ر طول روز جاري )د يروز( د امنه ي 
پيروزي ه���اي خود  را كه از عب���ور قهرمانانه از چند  محور اروند رود  و متالش���ي كرد ن 
استحكامات د فاعي بعثيان زبون آغاز شد ه بود ، توسعه د اد ه و همچنان به پيش مي تازند  
عالوه بر د س���ت آورد هايي كه د ر بيانيه هاي گذش���ته به اطالع رسيد ، به استحضار ملت 
عزيزمان مي رس���انيم: هم اكنون منطقه ي وس���يعي از اراضي حساس و د اراي موقعيت 
سوق الجيشي غرب اروند رود  د ر تصرف راهيان كربالس���ت صد ها د ستگاه تانك، نفربر، 
لود ر، بولد وزر، كاميون و خود روهاي س���بك د ش���من يا منهد م گرد يد ه و يا به غنيمت 
رزمند گان اسالم د رآمد ه است. عالوه بر غنيمت گرفتن مهمات فراوان، اقالم قابل توجهي 

از سالح هاي سنگين د شمن يا به غنيمت گرفته شد ه و يا منهد م گرد يد ه است.
انشاءاهلل آمار و ارقام د قيق تلفات و خسارات د شمن، د ر اطالعيه هاي بعد ي به آگاهي 

مرد م بزرگوارمان خواهد  رسيد .
»نصر من اهلل و فتح قريب«

قرارگاه خاتم االنبياء مركز عمليات مشترك ارتش جمهوري اسالمي و سپاه پاسد اران 
انقالب اسالمي ايران.

فتح فاو
64/11/23

بند ر »فاو« به تصرف نيروهاي اسالم د رآمد 
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و اما د ر مورد  قبول قطعنامه كه حقيقتاً مسئله بسيار تلخ و ناگواري براي همه 
و خصوصاً براي من بود ، اينس���ت كه من تا چند  روز قبل، معتقد  به همان شيوه 
د فاع و مواضع اعالم ش���د ه د ر جنگ بود م و مصلحت نظام و كشور و انقالب را د ر 
اجراي آن مي د يد م، ولي به واسطه حواد ث و عواملي كه از ذكر آن فعاًل خود د اري 
مي كنم � و به اميد  خد اوند  د ر آيند ه روشن خواهد  شد  � و با توجه به نظر تمامي 
كارشناس���ان سياسي و نظامي سطح باالي كش���ور � كه من به تعهد  و د لسوزي 
و صد اقت آنان اعتماد  د ارم  � با قب���ول قطعنامه و آتش بس موافقت نمود م و د ر 
مقطع كنوني، آن را به مصلحت انقالب و نظام مي د انم و خد ا مي د اند  كه اگر نبود  
انگيزه اي كه همه ما و عزت و اعتبار ما بايد  د ر مس���ير مصلحت اسالم و مسلمين 
قرباني ش���ود ، هرگز راضي به اين عمل نمي بود م و مرگ و شهاد ت برايم گواراتر 
بود ، اما چاره چيست كه همه بايد  به رضايت حق تعالي گرد ن نهيم و مسلم، ملت 
قهرم���ان و د الور ايران نيز چنين بود ه و خواهد  بود  و من د ر اينجا از همه فرزند ان 
عزيزم د ر جبهه هاي آتش وخون ك���ه از اول جنگ تا امروز به نحوي د ر ارتباط با 
جنگ تالش و كوشش نمود ه اند ، تشكر و قد رد اني مي كنم. و همه ملت ايران را به 
هوشياري و صبر و مقاومت د عوت مي كنم. د ر آيند ه ممكن است افراد ي آگاهانه 
يا از روي ناآگاهي د ر ميان مرد م اين مس���ئله را مطرح نمايند  كه ثمره خون ها و 
شهاد تها و ايثارها چه شد ؟ اينها يقيناً از عوالم غيب و از فلسفه شهاد ت بي خبرند  و 
نمي د انند  كسي كه فقط براي رضاي خد ا به جهاد  رفته است و سر د ر طبق اخالص 
و بند گي نهاد ه است حواد ث زمان به جاود انگي و بقاء و جايگاه رفيع آن لطمه اي 
وارد  نمي سازد  و ما براي د رك كامل ارزش و راه شهيد انمان فاصله طوالني را بايد  
بپيمائيم و د ر گذر زمان و تاريخ انقالب و آيند گان آن را جس���تجو نمائيم. مسلم 
خون ش���هيد ان، انقالب و اسالم را بيمه كرد ه است. خون شهيد ان براي ابد  د رس 
مقاومت به جهانيان د اد ه اس���ت و خد ا مي د اند  كه راه و رسم شهاد ت كورشد ني 
نيست و اين ملتها و آيند گان هس���تند  كه به راه شهيد ان اقتد اء خواهند  نمود  و 
همين تربت پاك شهيد ان است كه تا قيامت مزار عاشقان و عارفان و د لسوختگان 

و د ارالشفاي آزاد گان خواهد  بود . 
خوشا بحال آنانكه با شهاد ت رفتند ، خوش���ا بحال آنان كه د ر اين قافله نور 
جان و سر باختند . خوشا به حال آنهائيكه اين گوهرها را د ر د امن خود  پروراند ند . 
خد اوند ا اين د فتر و كتاب ش���هاد ت را همچنان بروي مش���تاقان باز وما را هم از 
وصول به آن محروم مكن. خد اوند ا كش���ور ما و ملت ما هنوز د ر آغاز راه مبارزه اند  
و نيازمند  به مشعل ش���هاد ت، تو خود  اين چراغ پرفروغ را حافظ و نگهبان باش. 
خوشا به حال شما ملت، خوشا به حال شما زنان و مرد ان، خوشا به حال جانبازان 
و اسراء و مفقود ين و خانواد ه هاي معظم شهد اء و بد ا به حال من كه هنوز ماند ه ام 
و جام زهرآلود  قبول قطعنامه را س���ر كشيد ه ام. و د ر برابر عظمت و فد اكاري اين 
ملت بزرگ احساس شرمساري مي كنم و بد ا به حال آناني كه د ر اين قافله نبود ند ، 
بد ا به حال آنهايي كه از كنار اين معركه بزرگ جنگ و ش���هاد ت و امتحان عظيم 
الهي تا به حال ساكت و بي تفاوت و يا انتقاد كنند ه و پرخاشگر گذشتند . آري د يروز 
روز امتحان الهي بود  كه گذش���ت و فرد ا امتحان د يگري است كه پيش مي آيد  و 
همه ما نيز روز محاسبه بزرگتري  د ر پيش رو د اريم. آنهائي كه د ر اين چند  سال 
مبارزه و جنگ بهر د ليلي از اد اي اين تكليف بزرگ طفره رفتند  و خود شان و جان 
ومال و فرزند انشان و د يگران را از آتش حاد ثه د ور كرد ه اند ، مطمئن باشند  كه از 
معامله با خد ا طفره رفته اند  و خس���ارت و زيان و ضرر بزرگي كرد ه اند  كه حسرت 
آنرا د ر روز واپسين و د ر محاسبه حق خواهند  كشيد . كه من مجد د اً به همه مرد م 
و مسئولين عرض مي كنم كه حساب اين گونه افراد  را از حساب مجاهد ان د ر راه 
خد ا جد ا س���ازند  و نگذارند  اين مد عيان بي هنر امروز و قاعد ين كوته نظر د يروز، 
به صحنه ها برگرد ند . من د ر ميان شما، باش���م و يا نباشم، به همه شما وصيت و 
سفارش مي كنم كه نگذاريد  انقالب، به د ست نااهالن و نامحرمان بيفتد . نگذاريد  
پيش كسوتان شهاد ت و خون د ر پيچ و خم زند گي روزمره خود  به فراموشي سپرد ه 
ش���وند . اكيد اً به ملت عزيز ايران سفارش ميكنم كه هوشيار و مراقب باشيد : قبول 
قطعنامه از طرف جمهوري اس���المي ايران به معناي حل مسئله جنگ نيست، با 
اعالم اين تصميم حربه تبليغات جهانخواران عليه ما كند  شد ه است، ولي د ورنماي 
حواد ث را نمي توان به طور قطع و جد ي پيش بيني نمود  و هنوز د شمن از شرارتها 
د ست برند اشته است و چه بسا با بهانه جوييها به همان شيوه هاي تجاوزگرانه خود  
اد امه د هد . ما بايد  براي د فع تجاوز احتمالي د شمن آماد ه و مهيا باشيم و ملت ما 

هم نبايد  فعاًل مسئله را تمام شد ه بد اند . البته ما رسماً اعالم مي كنيم كه هد ف ما 
تاكتيك جد يد  د ر اد امه جنگ نيست. چه بسا د شمنان بخواهند  با همين بهانه ها 
حمالت خود  را د نبال كنند ، نيروهاي نظامي ما هرگز نبايد  از كيد  و مكر د شمنان 
غافل بمانند ، د ر هر ش���رايطي بايد  بنيه د فاعي كشور د ر بهترين وضعيت باشد . 
مرد م ما كه د ر طول سالهاي جنگ و مبارزه ابعاد  كينه و قساوت و عد اوت د شمنان 
خد ا و خود  را لمس كرد ه اند ، بايد  خطر تهاجم جهانخواران د ر شيوه ها و شكلهاي 
مختلف را جد ي تر بد انند  و فعاًل چون گذشته تمامي نظاميان اعم از ارتش و سپاه 
و بس���يج د ر جبهه ها براي د فاع د ر برابر شيطنت  استكبار و عراق به ماموريتهاي 
خود  اد امه د هند . د ر صورتي كه اين مرحله از حاد ثه انقالب را با همان شكل خاص 
و مقررات مربوط به خود  پش���ت سر گذارد يم ، براي بعد  از آن و سازند گي كشور و 
سياست كل نظام و انقالب تذكراتي د ارم كه د ر وقت مناسب خواهم گفت، ولي د ر 
مقطع كنوني به طور جد ، از همه گويند گان  و د ست اند ركاران و مسئولين كشور و 
مد يران رسانه ها و مطبوعات مي خواهم كه خود  را از معركه ها و معركه آفرينها د ور 
كنند  و مواظب باش���ند  كه ناخود آگاه آلت د ست افكار و اند يشه هاي تند  نگرد ند  و 
با سعه صد ر د ر كنار يكد يگر مترصد  اوضاع د شمنان باشند . د ر اين روزها ممكن 
است بسياري از افراد  به خاطر احساسات و عواطف خود ، صحبت از چراها و بايد ها 
و نبايد ها كنند  كه هرچند  اين مس���ئله به خود ي خود  يك ارزش بسيار زيباست 
اما اكنون وقت پرد اخت به آن نيست. چه بسا آنهايي كه تا د يروز د ر برابر اين نظام 
جبهه گيري كرد ه بود ند  و فقط به خاطر سقوط نظام و حكومت جمهوري اسالمي 
ايران از صلح و صلح طلبي به ظاهر د م مي زد ند ، امروز نيز با همان هد ف، سخنان 
فريبند ه د يگري را مطرح نمايند  و جيره خواران اس���تكبار، همانها كه تا د يروز د ر 
زير نقاب د روغين صلح خنجرشان را از پشت به قلب ملت فرو كرد ه بود ند ، امروز 
طرفد ار جنگ ش���وند ، و ملي گراهاي بي فرهنگ براي از بين برد ن خون شهد اء 
عزيز و نابود ي عزت و افتخار مرد م، تبليغات مس���موم خويش را آغاز نمايند . كه 
انشاءاهلل ملت عزيز ما با بصيرت و هوشياري جواب همه فتنه ها را خواهد  د اد . من 
باز مي گويم كه قبول اين مس���ئله براي من از زهر، كشند ه تر است، ولي راضي به 
رضاي خد ايم و براي رضايت او، اين جرعه را نوشيد م. و نكته اي كه تذكر آن الزم 
است كه د ر قبول اين قطعنامه فقط مس���ئولين كشور ايران با اتكاء خود  تصميم 
گرفته اند  و كسي و كشوري د ر اين امر مد اخله ند اشته است. مرد م عزيز و شريف 
ايران، من فرد فرد  شما را چون فرزند ان خويش مي د انم، و شما مي د انيد  كه من به 
شما عشق مي ورزم و شما را مي شناسم، شما هم مرا مي شناسيد  د ر شرايط كنوني 
آنچه موجب امر شد  تكليف الهي ام بود ، شما مي د انيد  كه من با شما پيمان بسته 
بود م كه تا آخرين قطره خ���ون و آخرين نفس بجنگم اما تصميم امروز فقط براي 
تشخيص مصلحت بود ، و تنها به اميد  رحمت و رضاي او از هر آنچه گفتم گذشتم، 
و اگر آبرويي د اشته ام با خد ا معامله كرد م، عزيزانم شما ميد انيد  كه تالش كرد ه ام 
كه راحتي خود  را بر رضايت حق و راحتي شما مقد م ند ارم. خد اوند ا تو مي د اني كه 
ما سر سازش با كفر را ند اريم. خد اوند ا تو مي د اني كه استكبار و آمريكاي جهانخوار 
گلهاي باغ رس���الت تو را پرپر نمود ند . خد اوند ا د ر جهان ظلم و ستم و بيد اد  همه 
تكيه گاه ما، تويي و ما تنهاي تنهائيم و غير از تو كس���ي را نمي شناسيم و غير از تو 
نخواسته ايم كه كسي را بشناس���يم،  ما را ياري كن كه تو بهترين ياري كنند گاني. 
خد اوند ا تلخي اين روزها را به شيريني فرج حضرت بقيهًْ اهلل ارواحنا لتراب مقد مه 
الفد اء و رسيد ن به خود ت، جبران فرما. فرزند ان  انقالبي ام، اي كساني كه لحظه اي 
حاضر نيس���تيد  كه از غرور مقد ستان د ست برد اريد ، شما بد انيد  كه لحظه لحظه 
عمر من د ر راه عش���ق مقد س خد مت به شما مي گذرد . مي د انم كه به شما سخت 
مي گذرد ، ولي مگر به پد ر پير شما سخت نمي گذرد ؟ مي د انم كه شهاد ت شيرينتر 
از عسل د ر پيش شماست، مگر براي اين خاد متان اينگونه نيست، ولي تحمل كنيد  
كه خد ا با صابران است. بغض و كينه انقالبيتان را د ر سينه ها نگه د اريد . با غضب و 
خشم بر د شمنانتان بنگريد  و بد انيد  كه پيروزي از آن شماست. و باز تاكيد  مي كنم 
كه گمان نكنيد  كه من د ر جريان كار جنگ و مسئوالن آن نيستم، مسئولين، مورد  
اعتماد  من مي باش���ند  آنها را از اين تصميمي كه گرفته اند  شماتت نكنيد  كه براي 
آنان نيز چنين پيشنهاد ي سخت و ناگوار بود ه است كه انشاءاهلل خد اوند  همه ما را 

موفق به خد مت و رضايت خود  فرمايد .

پايـان جنگ ايـران و عـراق
67/4/29

… و اّما قطعنامه ي 598
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ارتحال رهبر انقالب اسالمي
68/3/14

پيام حجت االسالم والمسلمين سيد  احمد  خميني به امت امام
»انا هلل و انا اليه راجعون«

روح بلند  پيشواي مسلمانان و رهبر آزاد گان جهان، حضرت امام خميني به 
ملكوت اعلي پيوست. به همين مناسبت، از سوي حجت االسالم والمسلمين حاج 

سيد  احمد  خميني فرزند  امام خميني بيانيه اي به اين شرح منتشر شد :

بسم اهلل الرحمن الرحيم
»انا هلل وانا اليه راجعون«

يا ايتهاالنفس المطمئنه ارجعي الي ربك راضيْهً مرضيْهً فاد خلي في عباد ي 
واد خلي جنتي.

روح بلند  پيشواي مسلمانان و رهبر آزاد گان حضرت امام خميني به ملكوت 
اعلي پيوست. ود ل ماالمال از عش���ق به خد ا و بند گان رنج كشيد ه صالحش از 
تپش ايستاد ، اما د لهاي د رد مند ي كه لبريز از عشق به خميني است تا ابد  خواهد  

تپيد  و خورشيد  رهبري امام تابناك تر از گذشته برعالم و آد م خواهد  تابيد .
خد ايا، اگر اينك بند ه عاش���ق تو برجوار رحمت متعالي ات مأوا گرفته است 
و طوفان عشق د ل د ريائي اش د ر كرانه قربت به اطمينان و سكون رسيد ه است 
اما تو خود  مي د اني كه اين مصيبت عظمي توفان غم ارتحال پيامبر عظيم الشأن 
اس���الم را د ر د لها برپا كرد ه است و مصيبتي اين چنين با عظمت را تنها لطف تو 

مي تواند  تسلي بخش باشد .
خد ايا به جان واصل امامي كه شهامت و شهاد ت و عظمت و سربلند ي را د ر 
سياه ترين د وره حاكميت استكبار به امت مظلوم بخشيد ، به د ل د رد مند  بند گان 
خوبت كه حق رهبري امام بزرگ خويش را به خوبي اد ا كرد ه و مي كنند ، صبر و 

صالبت عنايت فرما.
خميني روح خد ا، د ر كالبد  زمان بود  و روح خد ا جاود انه است و اين سنت 
تغيير ناپذير ربوبي است كه مرد ان بزرگ كه مظهر حقيقت نابند ، چون د رگذرند  
خورشيد  وجود ش���ان د ر افقي باالتر د ر آسمان جان انسانهاي حقيقت جو طلوع 

خواهد  كرد  و اند يشه و آرمانشان سلسله جنبان تاريخ خواهد  شد .
شباهنگان كورد ل كه چش���م د يد ن خورشيد  را ند ارند  د ر عالم سياه ذهن 
خويش انتظار غيبت آفتاب امام را مي كش���يد ند ، اما اينك نويد  مرگ هميشگي 
خويش را د ر قيامت سهمگين حضور مرد مي خواهند  د يد  كه زند گي شرافتمند  
خود  را وام د ار رهبري جان بخش خميني بزرگند  و عش���ق متقابل امام و امت 
كه بزرگترين حماس���ه د وران را آفريد  ضامن ت���د اوم راه و آرمان بلند  امام تا 
ظهور حضرت مهد ي)عج( خواهد  بود  و امت اس���توار د عاي هميشگي خود  را 
د ر ماند گاري انقالب بزرگ اسالمي كه حاصل عمر پربركت امام خميني بود  به 

وضوح مستجاب مي بيند .
تپش قلب امام اينك د ر قيام اوج گيرند ه و مهارناپذير مستضعفان موحد  و 

محرومان عد الت خواه عليه مستكبران ستمگر زمان تد اوم خواهد  يافت.
مس���تضعفان تازيانه خورد ه اي كه امام يك لحظه از فكر آنان نياس���ود  و 
محروماني كه كرامت سركوب شد ه خود  را د ر صالبت نهيب امام خويش بر سر 
كاخ هاي كفر و بيد اد  بازيافتند . آفتاب وجود  پربركت امام براي هميشه از آئينه 
اسالم ناب محمد ي)ص( كه امام خميني آگاه ترين و شجاع ترين بيانگر آن بود ، 
برقلب تاريخ خواهد  تابيد  و ابرهاي ترد يد  و زبوني را از آس���مان د ل پابرهنگان 
زمين خواهد  زد ود  و جنگ هميشگي ميان فقير و غني، اسالم و كفر و عد الت و 

بيد اد  را گرم و شورانگيز نگاه خواهد  د اشت.
رهبري امام خميني از كانون جوشان حوزه هاي علوم اسالمي تد اوم خواهد  
يافت و عارفان و حكيمان و فقيهاني كه سينه شان گنجينه وحي خد است و اسالم 
را به عنوان د ين انس���ان د ر همه مكانها و زمانها عرضه خواهند  د اشت و زنگار 
خرافه و تحجر را از چهره مقد س حوزه ها پاك خواهند  كرد  و ضامن جاود انگي 

اند يشه بلند  امامند .
راه و اند يشه امام د ر چهره مظلوم جمهوري اسالمي كه امروز كانون حقيقت 
اسالم و پايگاه شكست ناپذير مبارزه عليه كفر و نفاق و اسالم، آمريكا خواهد  بود  

با شكوه فزايند ه اد امه خواهد  يافت.

امروز پيكر رشيد  بسيج مستضعفان كه مرد مي ترين ارتش توحيد  د ر سراسر 
تاريخ اس���ت به بلند اي تاريخ انقالب توحيد ي انسان د ر برابر امواج توطئه هاي 
د شمنان امام و اسالم ايستاد ه است و د و بازوي توانمند  مسلح امت يعني  سپاه 
پاسد اران انقالب اسالمي و ارتش سرفراز اسالم كه از حمايت و عنايت مد اوم امام 
خويش قوت و سربلند ي جاود اني يافته اند  ضامن تد اوم رهبري خميني و امتد اد  

خط روشن او تا ظهور بقيهًْ اهلل االعظم)عج( خواهند  بود .
د شمنان س���ياه د ل كه مرگ خود  را د ر حيات امام مي د يد ند ، گرچه غافل 
از حيات جاود انه امام، از تهد يد  و توطئه د س���ت نخواهند  كشيد ، اما مطمئن 
باش���ند  كه با وجود  امتي بيد ار كه پرورد ه د ست سخاوتمند  امام خميني است، 
سياه بختي خود  را د ر اد امه حيات رهبري امام هميشه زند ه امت خواهند  آزمود .
هنگامي امام از ميان امت رخت بر مي بند د  كه وجود  مقد سش د ر جريان انقالب 
جهاني اسالم امتد اد  يافته اس���ت. انقالبي كه از مرزهاي ايران شهيد پرور فراتر 
رفته است، و نه تنها د ر فلسطين اشغالي، لبنان و افغانستان و د يگر سرزمين هاي 
اسالمي كه د ر كانون هاي سلطه كفر جهاني چون انگلستان ناقوس مرگ استكبار 

بويژه شيطان بزرگ را به صد ا د رآورد ه است.
كاروان ساالر انقالب اس���المي كه عهد  خويش را با خد اي خويش به پايان 
برد ه است، پيشاپيش كاروان بلند  ش���هيد ان انقالب د ر پيشگاه حضرت حق با 
سربلند ي ايستاد ه است و ش���اهد  اد امه نهضت شكست ناپذير اسالمي است كه 
از پانزد ه خرد اد  1342 به رهبري خود  او آغاز شد  و تا قيام حضرت حجت )عج( 
اد ام���ه خواهد  يافت و همچنان امت را به ب���راد ري و وحد ت پيرامون اهد اف و 
مصالح انقالب اسالمي و تسليم ناپذيري د ر برابر فشارها و توطئه هاي د شمنان فرا 

مي خواند  و از امت اجري جز پاسد اري از اسالم و انقالب اسالمي نمي طلبد .
د ر پايان اي���ن مصيبت عظمي را به پيش���گاه ول���ي اهلل  االعظم حضرت 
حجت بن الحس���ن العس���كري)عج( و مرد م بزرگوار و قهرمان پرور ايران و همه 
مس���لمانان و مستضعفان جهان تس���ليت مي گويم و از خد اوند  بزرگ مسئلت 
مي كنم كه همه ما را د ر نگهد اري اند يش���ه هاي واالي امام و اد امه راه او موفق 

بد ارد . 
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* س���رويس سياسي – از س���وي مجلس خبرگان، 
حضرت آيت اهلل س���يد علي خامنه اي به رهبري جمهوري 

اسالمي ايران برگزيد ه شد .
براساس گزارشهاي رسيد ه د ر پي رحلت امام خميني، 
مجلس خبرگان صبح و عصر روز يكش���نبه جهت بررسي 
موضوع رهبري آيند ه نظام، مجموعاً به مد ت هشت ساعت 
به رياست آيت اهلل مشكيني، جلسه شور و بررسي د اشت.

د ر جلسه صبح، پس از سخنان آيت اهلل مشكيني، متن 
وصيت نامه سياس���ي – الهي حضرت امام امت رضوان اهلل 
تعالي عليه قرائت شد . د ر جلس���ه عصر، خبرگان د رباره 
مس���أله رهبري به مذاكره پرد اختند  و پس از ساعت ها 
مذاكره و تباد ل نظر، رأي گيري بعمل آمد  و رياست محترم 
جمهوري اس���المي ايران حضرت آيت اهلل آقاي سيد علي 
خامنه اي، با اكثريت بيش از د و س���وم از اعضاي حاضر به 

رهبري انتخاب شد .
هيأت رئيسه مجلس خبرگان د ر اين رابطه با انتشار 
اطالعي���ه اي اعالم كرد : آيت اهلل س���يد علي خامنه اي د ر 
جلسه روز يكشنبه اين مجلس با بيش از چهارپنجم آراء به 

عنوان رهبر نظام جمهوري اسالمي ايران انتخاب شد .
متن اطالعيه هيأت رئيس���ه مجلس خبرگان به اين 

شرح د ر اختيار ما قرار گرفت:
»بسم اهلل الرحمن الرحيم«

مجلس خبرگان ضمن عرض تسليت رحلت جانگد از 
حضرت امام امت، رهبر و بنيانگذار جمهوري اس���المي 
ايران، با د رك عميق از مسئوليت تاريخي خود ، با توجه به 
موقعيت رفيع و حس���اس مقام رهبري د ر نظام جمهوري 
اس���المي ايران، و با اهتمام بليغي كه حضرت امام امت و 
بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران رضوان اهلل تعالي عليه د ر 
پيامها و بيانات مكرر و بخصوص د ر د ستورات و ارشاد هاي 
اخيرش���ان د رخصوص رهبري ابراز د اشته اند  و با توجه به 
اصول مربوط د ر قانون اساسي و با آگاهي كامل از توطئه 
خناس���ان و د شمنان اس���الم و انقالب د ر د اخل و خارج 
نسبت به آيند ه نظام مقد س اسالمي و براي آماد گي الزم 
د ر برابر هرگونه حاد ثه، با د ر نظر گرفتن شرايط د اخلي و 
خارجي و با الهام از مضامين الهي وصيت نامه بسيار مهم 
الهي – سياس���ي حضرت امام امت، د ر جلسه فوق العاد ه 
مورخ 68/3/14 با اكثريت بيش از چهارپنجم اعضاء حاضر 
)60 رأي مواف���ق از 74 عضو حاضر د ر جلس���ه( حضرت 
آيت اهلل س���يد علي خامنه اي را به رهبري نظام جمهوري 

اسالمي ايران برگزيد .
»هيأت رئيسه مجلس خبرگان«
زند گينامه رهبر جد يد  جمهوري اسالمي ايران

آيت اهلل س���يد  »علي خامنه اي« كه از سوي مجلس 
خبرگان به رهبري نظام جمهوري اسالمي ايران برگزيد ه 
شد ند ، د ر سال 1318 شمسي د ر شهر مشهد ، بزرگترين 
شهر مذهبي ايران، د ر خانواد ه اي از د و سو روحاني، چشم 
به جهان گشود ند  و د وران كود كي خود  را د ر همان د يار 
گذراند ند . ايشان د ر باالترين د وره هاي علوم د يني تا سال 
1343 شمسي د ر حوزه علميه قم و سپس د ر سال 1347 
د ر سن بيست ونه سالگي د ر حوزه علميه مشهد  تحصيل 

كرد ه اند .
آيت اهلل س���يد علي خامن���ه اي د ر د وران حكومت 
شاهنشاهي از شاگرد ان نزد يك حضرت امام خميني رهبر 
فقيد  انقالب اسالمي و از سرش���ناس ترين و معتبرترين 

چهره هاي مبارزات مسلمانان ايران بود ه اند .
اين مبارزات، از س���ال 1342 با حركت امام خميني، 
ش���كل جد يد ي به خود  گرفت. آيت اهلل خامنه اي تنها د ر 
بين س���الهاي 1343 تا 1357 جمعاً سه سال از عمر خود  
را د ر زند انهاي مخوف پهلوي و بعد  حد ود  يك سال را د ر 
سخت ترين ش���رايط و د ر بد آب و هواترين نقاط ايران، د ر 

تبعيد  بسر برد ند .
د ر س���ال 1357 شمس���ي د رحاليك���ه از تبعيد  
بازمي گشتند  و د ر اوج مبارزات مرد م مسلمان ايران، همراه 
چند  تن از د وستانشان رهبري مبارزات مرد م خراسان را 

بعهد ه گرفتند .
د ر سال 1357 شمسي به هنگام عزيمت حضرت امام 
خميني رهبر انقالب و بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران 
به پاريس، به عضويت شوراي انقالب منصوب شد ند  و پس 
از تشكيل سپاه پاسد اران انقالب اسالمي به فرماند هي اين 
نهاد  منصوب ش���د ند . د ر اين زمان از سوي امام خميني 
مأمور اقامه نماز جمعه تهران ش���د ه و د ر سال 1359 از 
طرف مرد م تهران به نمايند گي مجلس ش���وراي اسالمي 
برگزيد ه شد ند . د ر همين س���ال پس از تشكيل شوراي 
عالي د فاع، به سمت نمايند گي امام خميني د ر اين شورا 

منصوب شد ند .
ايشان د ر شش���م تيرماه سال 1360 پس از يك نطق 
مهم د ر مجلس شوراي اس���المي كه به عزل بني صد ر از 
رياست جمهوري منجر شد ، د ر يكي از محالت فقيرنشين 
ش���هر تهران د رحاليكه پس از نماز جماعت براي مرد م 
ش���يفته و مؤمن س���خنراني مي كرد ند ، مورد  سوءقصد  
منافقين قرار گرفتند  و از ناحيه د س���ت و سينه بشد ت 
مجروح شد ند  و با تالشي چشمگير به نحو معجزه آسايي از 
مرگ نجات يافتند ، اما هنوز د ست ايشان بهبود  كامل خود  

را باز نيافته است.
ايشان د ر سال 1360 شمسي برابر با 1981 ميالد ي 
پس از ش���هاد ت د ومين رئيس جمهوري اسالمي ايران، 
كاند يد اي رياست جمهوري ش���د ند  و د ر شهريور سال 
1360 برابر با س���پتامبر سال 1981 با 95 د رصد  كل آراء 
مرد م ايران و با مجموع آراء 16/847/717 بعنوان سومين 

رئيس جمهوري منتخب مرد م انتخاب شد ند .
آيت اهلل س���يد علي خامنه اي د ر سال 1364 شمسي 
براي د ومين بار به مد ت چهار س���ال ب���ه عنوان رئيس 

جمهوري اسالمي ايران از سوي مرد م انتخاب شد ند .
ايش���ان د رحال حاضر عالوه بر رياس���ت جمهوري، 
رياست شوراي  عالي د فاع و رياست شوراي عالي انقالب 
فرهنگي را نيز برعهد ه د ارند ، ايشان همزمان با آغاز جنگ 
تحميلي با حضور د ر جبهه هاي مختلف جنگ و د ر خطوط 
مقد م، همواره به بررسي اشكاالت و نقايص و سازماند هي 

نيروها پرد اخته اند .
ايشان ازد واج كرد ه اند  و شش فرزند ، ثمره اين ازد واج 

است.
آيت اهلل س���يد  »علي خامنه اي« به زبانهاي عربي و 
تركي تسلط د ارند  و عالوه بر نويسند گي، از صاحب نظران 

شعر و اد ب هستند .
ايش���ان د اراي تأليفات متعد د ي د ر زمينه هاي علوم 
اسالمي و تاريخي هستند  كه برخي ترجمه و برخي تأليف 
اس���ت. از ترجمه ها، ميتوان »آيند ه د ر قلمرو اس���الم«، 
»اد عانامه اي عليه تمد ن غرب« و »صلح امام حس���ن« را 

نام برد .
از تأليفات ايشان، »نقش مسلمانان د ر آزاد ي هند «، 
»طرح كلي اند يشه اسالمي د ر قرآن« ، »صبر« ، »از ژرفاي 
نماز«، »د رس���ت فهميد ن اسالم«، »زند گي امام صاد ق« 
و »مجموعه س���خنراني د رباره امامت مي باشد . همچنين 
ايش���ان كتاب »مواضع ما« را با همكاري شهيد  آيت اهلل 
بهشتي، ش���هيد  د كتر باهنر نخس���ت وزير پيشين ايران 
و حجت االسالم والمس���لمين هاشمي رفسنجاني رئيس 
مجلس شوراي اسالمي نوشته اند  كه كتاب اخير د ر جهت 
تغذيه سياس���ي و اجتماعي حزب جمهوري اسالمي، از 

جهت تفكر فلسفي نگاشته شد ه است.

انتخاب رهبري جمهوري اسالمي ايران
1368/3/16

حضرت آيت اهلل خامنه اي به رهبري جمهوري اسالمي ايران 
انتخاب شد ند
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فروپاشي كمونيسم

1370/9/27 
 اعالم فروپاشي اتحاد جماهير شوروي 

توسط ميخائيل گورباچف
*مس���كو � خبرگزاري ها: »ميخائي���ل گورباچف« ديروز س���رانجام در برابر واقعيت 
اجتناب ناپذير پايان عمر اتحاد جماهير شوروي تس���ليم شد و قبول كرد اين اتحاد از اول 
سال نو مس���يحي جاي خود را به يك جامعه مش���ترك المنافع دهد.»بوريس يلتسين«، 
رئيس جمهوري روس���يه و رهبر بالقوه جامعه جديد، در پايان مالقات صد دقيقه اي خود 
با رهبر ش���وروي، گفت كه گورباچف كاماًل در موضع خود تغيير داده و حاضر ش���ده است 
قبول كند كه اتحاد شوروي از اول ژانويه وجود نخواهد داشت.سخنگوي يلتسين گفت كه 
پرچم سرخ اتحاد شوروي از ش���ب اول سال نو مسيحي از كاخ كرملين پائين آورده خواهد 
شد.يلتس���ين گفت: گورباچف براي جامعه مشترك المنافع آرزوي موفقيت كرد و قول داد 
مانعي س���ر راه اين جامعه به وجود نخواهد آورد. يلتسين پيش بيني كرد؛ تمام ساختارهاي 
موجود شوروي تا پايان سال جاري مس���يحي )13 روز ديگر( منحل خواهد شد.يلتسين 
گفت؛ از آغاز ژانويه، ما مي توانيم در يك كش���ور جديد بدون اتحاديه قديم زندگي كنيم.
گورباچف از آغاز مخالف تشكيل جامعه مشترك المنافع بود كه 8 دسامبر )17 آذر( از سوي 

سه جمهوري اسالو، روسيه، اوكراين و روسيه سفيد اعالم شد.

1370/10/5

كمونيسم با استعفاي گورباچف به موزه تاريخ 
سپرده شد

*مس���كو � خبرگزاري ها: »ميخائيل گورباچف«، ديروز در تلويزيون ش���وروي اعالم 
كرد كه به مس���ئوليت هاي خود به عنوان رئيس جمهوري شوروي، پايان مي دهد.گورباچف 
در يك نطق 12دقيقه اي كه به طور مس���تقيم از تلويزيون پخش مي ش���د، گفت: به دليل 
اوضاعي كه با تشكيل جامعه كشورهاي مستقل پيش آمده، من به مسئوليت هايم به عنوان 

رئيس جمهوري شوروي، پايان مي دهم.
گورباچف ادامه داد: در اين لحظه دش���وار، كه يك كش���ور بزرگ به حيات خود پايان 
داده اس���ت، من به اصول خود كه فكر دفاع از يك اتحاديه جديد را به من الهام كرده است، 
وفادار مي مانم.گورباچف كه با لحني مطمئن سخن مي گفت: اظهار داشت: من به شدت از 
خودمختاري،  استقالل خلقها و حاكميت جمهوري ها دفاع كرده ام؛ ولي از حفظ اتحاديه و 

تماميت ارضي كشور نيز دفاع مي كردم.

نسل كشي در بوسني    
1371/3/19

جنگ خونين در »سارايوو« و    حومه با شدت تمام ادامه دارد 
* سارايوو � آسوشيتدپرس � رويتر: 

ديروز در حالي كه پايتخت جنگ زده بوسني هرزگوين زير آتشباري بي سابقه 
توپخانه، خمپاره انداز ها و موش���ك هاي نيروهاي صرب در وحشت بي سابقه اي فرو 
رفته بود، وزير دف���اع اين جمهوري »دراگان ماريانيويچ« اعالم كرد كه س���اعات 
سرنوشت ساز، براي تعيين تكليف قطعي شهر فرا رسيده است. وي گفت: نيروهاي 
مسلمانان وفادار به جمهوري دست به يك ضدحمله وسيع زده و توانسته اند تپه هاي 
مرتفع حومه شهر را از دست نيروهاي صرب خارج كنند. از همين ارتفاعات بود كه 

در سه روزه اخير آتشباري شروع شده است.
در همين حال، راديو س���ارايوو اعالم كرد، نيروهاي ص���رب نيز براي آنكه در 
مذاكراتي كه قرار است آغاز شود، دست باال را داشته باشند، دست به حمله متقابل 
شديدي زده و بر شدت آتش���باري هاي خود بر شهر افزوده اند، راديو سارايوو مرتب 
از مردم تقاضاي رس���اندن خون مي كند. بنا به گزارش راديو س���ارايوو، شديدترين 
درگيري ها در تاريخ جنگ هاي سه ماهه اين كشور،  اينك در ناحيه اي از حومه شهر 
بنام »دوبرينا« جريان دارد و نيروهاي دولتي در حال پيشرفت به سوي مواضع شبه 
نظاميان صرب هس���تند. به موجب يك گزارش ديگر، نيروهاي مسلمانان وفادار به 
دولت، در حومه غربي سارايوو بنام »پازاريك« پنج دهكده را از تصرف صرب ها خارج 

كرده اند.
در داخل ش���هر كمبود مواد غذايي و دارو به شدت محسوس شده است. صداي 
رگبار سالح هاي خودكار و تيراندازي ها، حاكي از آن است كه درداخل نيز جنگ هاي 
خياباني ادامه دارد و اين در حالي است كه مرتباً گلوله هاي توپ، خمپاره و راكت هاي 
صرب ها در نقاط مختلف منفجر مي شود. بسياري از مردم شهر در چهار روز گذشته 
قسمت عمده اوقات خود را در زير زمين ها گذرانده اند. راديو صربستان، ديروز براي 
سومين بار از صرب ها خواست دس���ت از جنگ بردارند. ظاهراً جمهوري صربستان 
مي خواهد از شبه نظاميان صرب كه ساكن بوسني هستند و حوادث اخير را به وجود 

آورده اند، فاصله بگيرد. 
در حال حاضر در تمام نقاط شهر س���اختمان هاي بسياري ويران شده، آتش 

گرفته و در حال سوختن است.
بسياري از خيابان ها مملو از اجس���اد كشته شدگان و زخمي ها است و به علت 
شدت آتش���باري، هيچ گونه كمك پزش���كي براي زخمي  ها يا جمع آوري اجساد 

امكان پذير نيست. 

راديو س���ارايوو در آخرين گزارش خود گفت كه دست كم در دو منطقه مرتفع 
در حومه شهر، مسلمانان توانسته اند صرب ها را بيرون رانده و پرچم ملي جمهوري 
بوسني هرزگوين را در اين دو نطقه به اهتزاز درآورند. ولي فرماندهي صرب ها اعالم 

كرد؛ حمله نيروهاي دولتي شكست خورده و مسلمانها بدام افتاده اند.
به شدت جنگ ها هنگامي افزوده شد كه ارتش يوگسالوي شهر را ترك گفت و 
نيروهاي مسلمان و كروات توانستند بر انبار اسلحه و مهمات پادگان »تيتو« دست 
يابند و از اين غنائم براي تربيت يك ضد حمله استفاده كنند. شوراي امنيت سازمان 
ملل متحد در جلسه ديشب خود به عنوان نخستين گام جدي براي كمك به استقرار 
صلح در سارايوو و رساندن آذوقه و دارو به اين شهر، تصويب كرد كه 60 ناظر سازمان 
ملل براي تحويل گرفتن فرودگاه راهي سارايوو شوند و با استقرار آنان بي درنگ كار 

پروازهاي كمك رساني آغاز گردد.
آخرين گزارش  حاكيست كه شوراي امنيت سازمان ملل به تقاضاي »پطروس 
غالي«، دبير كل تصويب كرده اس���ت عالوه بر هيئت ناظران 1100 سرباز به عنوان 
نيروي پاس���دار ملي فوراً راهي سارايوو شوند تا كنترل فرودگاه اين شهر را در دست 
گيرند. اين عده عالوه بر 14 هزار س���رباز خواهند بود كه به عنوان نيروهاي پاسدار 
صلح به جمهوري بوسني هرزگوين اعزام شده اند و بر اثر وخامت اوضاع بخش مهمي 
از آنان ناگزير از تخليه س���ارايوو گرديده اند. از طرف ديگر، گزارش مي رسد كه آثار 
تحريم  سازمان ملل به تدريج در يوگسالوي ظاهر مي شود و به عنوان نخستين اقدام 
پيش���گيرانه، دولت از ديروز دست به جيره بندي بنزين به صورت بسيار سختي زده 

است.
ديروز عربس���تان س���عودي اعالم كرد كه مبلغ 18 ميليون دالر كمك براي 
مسلمانان يوگسالوي جمع آوري كرده است از سوي ديگر، در لندن سخنگوي پرنس 
»الكساندر« وليعهد سابق يوگسالوي، گفت: وي در نظر دارد بزودي راهي كشورش 
گردد. وي تاريخ دقيق اين س���فر را ذكر نكرد، ولي گفت؛ به احتمال قوي تا يك ماه 
ديگر انجام خواهد شد. احتمال مي رود در شرايط كنوني يوگسالوي، پرنس الكساندر 

به صورت يكي از نقاط اتكاي مخالفان رژيم كنوني يوگسالوي درآيد.
در رويدادي ديگر، نخس���ت وزير يونان روز گذشته حمايت خود را از صربستان 
اعالم كرد و گفت .كه اقدام هاي نظامي عليه صربس���تان يك اشتباه بزرگ خواهد 

بود.
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درگذشت مهندس بازرگان
1373/11/1

 آخرين لحظات زندگي مرحوم مهندس بازرگان 
از زبان نزديكان ايشان

تهران – خبرگزاري جمهوري اسالمي:  
دكتر يداهلل سحابي اعالم كرد: جسد مهندس 
مهدي بازرگان به زودي ب���ه تهران انتقال 

خواهد يافت. 
متن پيام دكتر يداهلل س���حابي در اين 

زمينه به شرح زير است: 
اناهلل و انااهلل راجعون

من المومنين رجال صدقوا ما عاهداهلل 
عليه فمنهم من قضي نحبه... 

با يكدنيا تأس���ف و تأث���ر باطالع مردم 
ش���رافتمند ايران ميرساند: مهندس مهدي 
بازرگان رادمرد تقوي و ش���رف كه بتجويز 
پزش���كان براي درمان قلب عازم خارج از كش���ور بودند، روز جمعه سي ام ديماه در فرودگاه 

»زوريخ« دعوت حق را لبيك گفتند. 
روز انتقال جنازه بتهران و انجام تش���ييع و برگزاري مجلس ترحيم، متعاقباً اعالم خواهد 

شد. 
دكتريداهلل سحابي 

هاش���م صباغيان كه از نزديكان مهندس مهدي بازرگان است در گفت وگو با خبرنگار ما 
اظهارداشت: مهندس بازرگان به تشخيص پزشكان بيمارستان »دي« بامداد ديروز به منظور 

تداوم معالجات پزشكي در كشور سوئيس به اتفاق همسر و دامادش عازم زوريخ شد.
به گزارش خبرگزاري جمهوري اس���المي وي در فرودگاه »زوري���خ« پس از خروج از 
هواپيماي شركت هواپيمايي »سوئيس اير« دچار حمله قلبي شد كه با تالش اعضاي سفارت 
جمهوري اسالمي ايران در سوئيس كه در فرودگاه در انتظار مهندس بازرگان بودند، بالفاصله 
با يك فروند هلي كوپتر به نزديكترين بيمارس���تان به فرودگاه زوريخ منتقل ش���د.معالجات 
تكميلي در بيمارستان زوريخ موثر واقع نشد و مهندس بازرگان در ساعت 15 ديروز )به وقت 

تهران( درگذشت. 
مهندس صباغيان درگذشت مهدي بازرگان را به دوستان وي تسليت گفت. 

دكتر يداهلل س���حابي نيز با انتش���ار اعالميه اي ضمن تسليت درگذشت مهندس مهدي 
بازرگان اعالم كرد: جسد مهندس بازرگان به زودي به تهران انتقال خواهد يافت. 

سابقه بيماري مهندس مهدي بازرگان 
مهندس مهدي بازرگان اولين نخست وزير دولت جمهوري اسالمي ايران پس از پيروزي 

انقالب اسالمي بود. 
مهندس بازرگان كه هنگام درگذشت 88 سال سن داشت در 14 آذرماه گذشته به دليل 
انفاركتوس قلبي در بيمارستان »دي« در تهران بستري شد و مدت ده روز تحت درمان بود و 

پزشكان كشور معتقد به انتقال وي به خارج نبودند. 

نسل كشي در بوسني    
1371/3/19

جنگ خونين در »سارايوو« و    حومه با شدت تمام ادامه دارد 
* سارايوو � آسوشيتدپرس � رويتر: 

ديروز در حالي كه پايتخت جنگ زده بوسني هرزگوين زير آتشباري بي سابقه 
توپخانه، خمپاره انداز ها و موش���ك هاي نيروهاي صرب در وحشت بي سابقه اي فرو 
رفته بود، وزير دف���اع اين جمهوري »دراگان ماريانيويچ« اعالم كرد كه س���اعات 
سرنوشت ساز، براي تعيين تكليف قطعي شهر فرا رسيده است. وي گفت: نيروهاي 
مسلمانان وفادار به جمهوري دست به يك ضدحمله وسيع زده و توانسته اند تپه هاي 
مرتفع حومه شهر را از دست نيروهاي صرب خارج كنند. از همين ارتفاعات بود كه 

در سه روزه اخير آتشباري شروع شده است.
در همين حال، راديو س���ارايوو اعالم كرد، نيروهاي ص���رب نيز براي آنكه در 
مذاكراتي كه قرار است آغاز شود، دست باال را داشته باشند، دست به حمله متقابل 
شديدي زده و بر شدت آتش���باري هاي خود بر شهر افزوده اند، راديو سارايوو مرتب 
از مردم تقاضاي رس���اندن خون مي كند. بنا به گزارش راديو س���ارايوو، شديدترين 
درگيري ها در تاريخ جنگ هاي سه ماهه اين كشور،  اينك در ناحيه اي از حومه شهر 
بنام »دوبرينا« جريان دارد و نيروهاي دولتي در حال پيشرفت به سوي مواضع شبه 
نظاميان صرب هس���تند. به موجب يك گزارش ديگر، نيروهاي مسلمانان وفادار به 
دولت، در حومه غربي سارايوو بنام »پازاريك« پنج دهكده را از تصرف صرب ها خارج 

كرده اند.
در داخل ش���هر كمبود مواد غذايي و دارو به شدت محسوس شده است. صداي 
رگبار سالح هاي خودكار و تيراندازي ها، حاكي از آن است كه درداخل نيز جنگ هاي 
خياباني ادامه دارد و اين در حالي است كه مرتباً گلوله هاي توپ، خمپاره و راكت هاي 
صرب ها در نقاط مختلف منفجر مي شود. بسياري از مردم شهر در چهار روز گذشته 
قسمت عمده اوقات خود را در زير زمين ها گذرانده اند. راديو صربستان، ديروز براي 
سومين بار از صرب ها خواست دس���ت از جنگ بردارند. ظاهراً جمهوري صربستان 
مي خواهد از شبه نظاميان صرب كه ساكن بوسني هستند و حوادث اخير را به وجود 

آورده اند، فاصله بگيرد. 
در حال حاضر در تمام نقاط شهر س���اختمان هاي بسياري ويران شده، آتش 

گرفته و در حال سوختن است.
بسياري از خيابان ها مملو از اجس���اد كشته شدگان و زخمي ها است و به علت 
شدت آتش���باري، هيچ گونه كمك پزش���كي براي زخمي  ها يا جمع آوري اجساد 

امكان پذير نيست. 

راديو س���ارايوو در آخرين گزارش خود گفت كه دست كم در دو منطقه مرتفع 
در حومه شهر، مسلمانان توانسته اند صرب ها را بيرون رانده و پرچم ملي جمهوري 
بوسني هرزگوين را در اين دو نطقه به اهتزاز درآورند. ولي فرماندهي صرب ها اعالم 

كرد؛ حمله نيروهاي دولتي شكست خورده و مسلمانها بدام افتاده اند.
به شدت جنگ ها هنگامي افزوده شد كه ارتش يوگسالوي شهر را ترك گفت و 
نيروهاي مسلمان و كروات توانستند بر انبار اسلحه و مهمات پادگان »تيتو« دست 
يابند و از اين غنائم براي تربيت يك ضد حمله استفاده كنند. شوراي امنيت سازمان 
ملل متحد در جلسه ديشب خود به عنوان نخستين گام جدي براي كمك به استقرار 
صلح در سارايوو و رساندن آذوقه و دارو به اين شهر، تصويب كرد كه 60 ناظر سازمان 
ملل براي تحويل گرفتن فرودگاه راهي سارايوو شوند و با استقرار آنان بي درنگ كار 

پروازهاي كمك رساني آغاز گردد.
آخرين گزارش  حاكيست كه شوراي امنيت سازمان ملل به تقاضاي »پطروس 
غالي«، دبير كل تصويب كرده اس���ت عالوه بر هيئت ناظران 1100 سرباز به عنوان 
نيروي پاس���دار ملي فوراً راهي سارايوو شوند تا كنترل فرودگاه اين شهر را در دست 
گيرند. اين عده عالوه بر 14 هزار س���رباز خواهند بود كه به عنوان نيروهاي پاسدار 
صلح به جمهوري بوسني هرزگوين اعزام شده اند و بر اثر وخامت اوضاع بخش مهمي 
از آنان ناگزير از تخليه س���ارايوو گرديده اند. از طرف ديگر، گزارش مي رسد كه آثار 
تحريم  سازمان ملل به تدريج در يوگسالوي ظاهر مي شود و به عنوان نخستين اقدام 
پيش���گيرانه، دولت از ديروز دست به جيره بندي بنزين به صورت بسيار سختي زده 

است.
ديروز عربس���تان س���عودي اعالم كرد كه مبلغ 18 ميليون دالر كمك براي 
مسلمانان يوگسالوي جمع آوري كرده است از سوي ديگر، در لندن سخنگوي پرنس 
»الكساندر« وليعهد سابق يوگسالوي، گفت: وي در نظر دارد بزودي راهي كشورش 
گردد. وي تاريخ دقيق اين س���فر را ذكر نكرد، ولي گفت؛ به احتمال قوي تا يك ماه 
ديگر انجام خواهد شد. احتمال مي رود در شرايط كنوني يوگسالوي، پرنس الكساندر 

به صورت يكي از نقاط اتكاي مخالفان رژيم كنوني يوگسالوي درآيد.
در رويدادي ديگر، نخس���ت وزير يونان روز گذشته حمايت خود را از صربستان 
اعالم كرد و گفت .كه اقدام هاي نظامي عليه صربس���تان يك اشتباه بزرگ خواهد 

بود.

1373/11/5
بسمه تعالي 

جناب آقاي دكتر يداهلل سحابي 
درگذش���ت مرحوم آقاي مهندس مهدي بازرگان را ب���ه جنابعالي و خانواده محترم آن 
مرحوم تس���ليت مي گويم. ايش���ان يكي از مبارزان ديرين با رژيم ستم شاهي و نيز از جمله 
پيشروان ترويج و تبيين انديش���ه هاي ناب اسالمي با زبان و منطق و شيوه نوين بود و از اين 
رهگذر بي شك در چشم همه عالقمندان به گسترش و رواج ايمان اسالمي در ميان طبقات 
تحصيل كرده در دوران خفقان و دين زدايي رژيم پهلوي داراي ش���أن و ارزش به خصوصي 
بود. خداوند ايش���ان را مشمول رحمت و مغفرت و فضل خود قرار دهد و به تالش هاي ايشان 
با چشم رضا و قبول بنگرد. لطفاً مراتب تسليت اينجانب را به همسر و فرزندان محترم ايشان 

ابالغ فرماييد.
سيدعلي خامنه اي 73/11/5
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پايان آپارتايد
1373/2/13

 در انتخابات تاريخي آفريقاي جنوبي
 »نلسون ماندال« پيروز شد

ژوهانسبورگ � خبرگزاريها:
ديشب )دوشبه شب( در كيپ تاون رسماً اعالم شد كه حزب »كنگره ملي آفريقا« به رهبري نلسون ماندال 

در اولين انتخابات همه نژادي آفريقاي جنوبي كه هفته گذشته برگزار شد، پيروز شده است.
»نلسون ماندال« ديش���ب پيروزي كنگره ملي آفريقا را در اولين انتخابات دمكراتيك در آفريقاي جنوبي 
تبريك گفت و اعالم كرد، مردم آفريقاي جنوبي مي توانند از اين پس خود را آزاد بدانند.ماندال از رهبران تمام 

احزاب خواست، در راه سازندگي آفريقاي جنوبي نوين كار كنند.
وي گفت: دولت كنگره ملي آفريقا به تمام مردم آفريقاي جنوبي � نه فقط به اعضاي كنگره ملي آفريقا � 

خدمت خواهد كرد.
وي اعالم كرد، مايل اس���ت رهبران احزاب كوچكي كه حتي كمتر از 5 درصد آراء را در انتخابات بدست 
آورده اند، در دولت وحدت ملي شركت كنند. پيش از خود ماندال »فردريك دكلرك« رئيس جمهور آفريقاي 
جنوبي ديشب به پيروزي كنگره ملي آفريقا در انتخابات اعتراف كرد و اعالم داشت كه پس از چند قرن، تمام 

مردم آفريقاي جنوبي از اين پس آزادند.
وي كه در مقابل اعضاي حزبش در پرتوريا س���خن مي گفت، اظهار داش���ت: ما )براساس قانون اساسي( 
اطمينان داريم كه ديگران به هيچ وجه بر مردم آفريقاي جنوبي تس���لط نخواهند داشت. اين پايان تبعيض 

نژادي است.
به گزارش خبرگزاري فرانس���ه از پرتوريا »دكلرك« ضمن پرهيز از بكار بردن واژه »شكست« براي حزب 
خود )حزب ملي( گفت: نتيجه انتخابات كنگره ملي را در صدر قرار داده وحزب ملي دوم ش���ده اس���ت.وي 
افزود: »قرار گرفتن در مكان دوم شكس���ت نيست، بلكه يك پيروزي براي نيل به اهدافي است كه خواهان آن 

هستيم.«
»دكلرك« كه پس از اعالم نتيج���ه چهل درصد از مجموع 22/7 ميليون آراء تخميني در جمع كاركنان 
حزب ملي نطق مي كرد، از نقش مهمي كه »نلس���ون ماندال« رهبر كنگره ملي آفريقا ظرف چهار سال آزادي 
خود از زندان در فوريه 1990 و در تدارك انتخابات همه نژادي بازي كرده است، ستايش كرد و گفت: »من از 

جانب خود و به نمايندگي مردم از ماندال تشكر مي كنم و به او تبريك مي گويم.«
»دكلرك« با اشاره به احتمال انتخاب خود به عنوان معاون رئيس جمهوري در يك دولت پنج ساله وحدت 

ملي گفت: »در انتظار همكاري با ماندال براي تامين سعادت يكايك مردم هستم.«
»جان ميجر« نخس���ت وزير انگليس نيز ش���ب گذش���ته در يك تماس تلفني با نلسون ماندال پيروزي 

شكوهمند جنبش وي در انتخابات چندنژادي آفريقاي جنوبي را به وي تبريك گفت.
ديشب مردم آفريقاي جنوبي كه از پيروزي كنگره ملي آفريقا به وجد آمده بودند، واردخيابانهاي شهرك 

كواماشو در اطراف دوربان شدند و پيروزي حزب خود را جشن گرفتند.
پيروزي حزب ماندال در حالي محرز ش���د كه هنوز بيش از نيمي از آراء خوانده نشده بود. تا ديشب فقط 
نتيجه 41 درصد آراء مش���خص شده بود كه از اين مقدار 62 درصد به نام حزب كنگره ملي و 24 درصد براي 

»حزب ملي« فردريك دكلرك رئيس جمهوري ثبت شده است.
بنابر آخرين گزارشها از منابع رس���مي، از 23 ميليون افراد حائز شرايط تاكنون آراء 8/82 ميليون نفر از 
ش���ركت كنندگان در اولين انتخابات چند نژادي آفريقاي جنوبي خوانده شده است كه اين برابر با حدود 55 

درصد از آراء به صندوق ريخته شده است.

قتل هاي زنجيره اي
 1377/9/2

داريوش فروهر و همسرش 
به قتل رسيدند

*  ته���ران – خبرگزاري جمهوري اس���المي: 
داريوش فروهر و همس���رش در منزل مسكوني خود 
واقع در خيابان هدايت تهران به وسيله افراد ناشناسي 

با ضربات كارد به قتل رسيدند.
به گزارش رسيده، بهمنش قاضي كشيك جنايي 
و مأموران انتظامي كش���ف جرم در خانه داريوش 
فروهر همچنان در حال بررسي و تحقيق درباره علت 
اين جنايت هستند. اين گزارش حاكيست، شاهدان 
عيني معتقدند قاتل يا قات���الن با داريوش فروهر و 
همسرش آش���نا بوده اند. چرا كه با جعبه شيريني و 

دسته گل وارد خانه شده اند.
شاهدان عيني اظهار داشتند: راز قتل هنگامي 
فاش شد كه عصر روز گذشته عده اي ميهمان زنگ 
در خانه فروهر را به ص���دا درمي آورند و چون در را 
باز نمي  كنند مشكوك مي شوند و يكي از ميهمانان 
از ديوار خانه وارد حياط مي ش���ود و در را باز مي كند 
و هنگامي كه ميهمانان وارد خانه ش���دند با صحنه 
جنايت روبرو مي ش���وند. اين شاهدان افزودند: قاتل 
يا قات���الن، داريوش فروه���ر را در دفتر كارش در 
طبقه باالي س���اختمان با 3 ضربه كارد و همسرش 
را در طبقه پايين خانه با 2 ضربه كارد بر س���ينه اش 

كشته اند.
يكي از اهالي محل گفت: ش���خصي را با جعبه 
ش���يريني و گل در خانه فروهر ديده است. داريوش 
فروهر و همس���رش در خانه تنها زندگي مي كردند و 
احتمال مي رود اين جنايت بعد از ساعت 19/30 روز 
گذشته روي داده باش���د، زيرا در اين ساعت همسر 

فروهر با خواهرش تماس تلفني داشته است.
گفتني اس���ت داريوش فروهر از فعاالن سياسي 
نيم قرن اخير ايران ب���ود. وي بعد از پيروزي انقالب 
اسالمي و در دولت موقت، مدتي پست وزارت كار را 

برعهده داشت.
به گزارش خبرنگار روزنامه سالم، بهرام نمازي 
يكي از نزديكان داريوش و پروانه فروهر در اين باره 
گفت: داريوش فروهر و همسرش در منزل مسكوني 

خود توسط ضربات كارد كشته شده اند.
وي به نقل از يك���ي از همكاران حزبي داريوش 
فروهر اظهار داشت: جس���د فروهر را در اتاق كارش 
در حالي ك���ه كاردي در قلبش فرو رفته بود، ديدم، 
ضمن آنكه جسد همس���ر فروهر كه به همين شكل 
به قتل رسيده بود در طبقه دوم منزل مسكوني آنها 

مشاهده شد.
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*سرويس ورزشي: پيروزي غيور مردان فوتبال كشورمان بر صفحه هاي تلويزيون ها 
و مونيتور خبرگزاري هاي جهان، بازتاب گس���ترده اي داشت.آنچه مي خوانيد گزارشي از 

بازتاب راهيابي تيم ملي فوتبال كشورمان به جام جهاني 98 فرانسه است:
ايران نمونه اعجاز جام جهاني بود

گزارشگر فرانسوي ش���بكه اروپايي اروپاس���پورت گفت: تيم ايران، اعجاز بازيهاي 
مقدماتي جام جهاني بود.اين بازي كه آخرين ديدار در چارچوب بازي هاي مقدماتي جام 
جهاني 98 فرانسه بود در برابر بيش از 90 هزار تماشاگر در شرايطي به سود ايران انجاميد 
كه اين تيم توانس���ت نتيجه بازي باخته را با به ثمر رساندن دو گل پياپي به تساوي تغيير 
دهد و به عنوان آخرين تيم به رقابت هاي جام جهاني راه يابد.براساس گزارش اين شبكه، 
تيم استراليا از زماني كه بعد از دو گل از حمالت خود در زمين ايران كاست و فشار خود را 

براين تيم تقليل داد فضاي كار براي تيم ايران فراهم آمد.
به گفته اين گزارشكر، عابدزاده، دايي، عزيزي و باقري بهترين هاي تيم ايران بودند، 
اما اين خداداد عزيزي بود كه بي شك امروز قهرمان ملي ايران است.گزارشگر اين شبكه در 
خالل گزارش خود بر غيرقابل پيش بيني بودن تيم ايران مكرر تكيه كرد و بارها در پايان 
بازي به تيم ايران آفرين گفت.تيم ايران با اين نتيجه كه در ورزش���گاه ملبورن استراليا به 
دست آورد توانست به عنوان س���ي و دومين تيم منتخب به بازي هاي مهم جام جهاني 

98 فرانسه راه يابد.
خداداد ايران را به جام جهاني برد

خداداد عزيزي مهاجم تيم ملي فوتبال ايران روز شنبه با به ثمر رساندن دومين گل 
تيم خود برابر استراليا در ديدار برگش���ت تيمهاي ايران و استراليا براي تعيين آخرين و 

سي و دومين تيم صعودكننده به جام جهاني 98، تيم ايران را راهي فرانسه كرد.
آسوشيتدپرس در گزارشي از ملبورن نوشت: تيم استراليا تا دقيقه 75 با دو گلي كه 
در دقايق 32 و 48 به ثمر رس���انده بود، خود را در فرانسه مي ديد، اما از دقيقه 76 به بعد 

شرايط بازي عوض شد و گل كريم باقري توازن دو تيم را به طرف ايران تغيير داد.
خداداد عزيزي پنج دقيقه بعد از گل كريم باقري، دروازه بوس���نيچ عضو تيم فوتبال 
باشگاه آس���تون ويالي انگليس را گش���ود و مجموع نتيجه دو ديدار دو تيم در تهران و 
ملبورن را به سه برسه رساند كه همين نتيجه سند صعود ايران به جام جهاني 98 فرانسه 
بود.تري ونه بلز س���رمربي س���ابق تيم ملي فوتبال انگليس كه رهبري تيم استراليا را به 
عهده داشت، با 12 پيروزي و دو مس���اوي از 14 ديدار از زمان مربيگري خود با اين تيم، 
ركورد قابل توجهي برجاي گذاش���ت. اما اين تيم ايران بود كه در نهايت كه به عنوان سي 
و دومين تيم صعودكننده، راهي جام جهاني 98 فرانس���ه شد.اين دومين ناكامي بزرگ 
تري ونه بلز مربي انگليس���ي تيم استراليا پس از شكس���ت تيم ملي انگليس برابر آلمان 
درمرحله نيمه نهايي جام قهرماني ملتهاي اروپا در 1996 به شمار مي آيد.آسوشيتدپرس 

نوشته است: ايران بايد در رقابتهاي مرحله مقدماتي در گروه اول قاره آسيا به عنوان تيم 
نخس���ت گروه، راهي جام جهاني 98 فرانسه مي شد كه عدم كسب پيروزي در سه ديدار 
آخر  تيم باعث ناكامي اين تيم از راهيابي به فرانس���ه شد.تيم استراليا كه از سال 1974 
در آرزوي راهيابي به جام جهاني بود، در واقع ناكام بزرگ اين ديدار بود كه به برتري تيم 

ايران مهر تاييد زد.
تغيير عالي بازي ايران

خبرگزاري فرانس���ه گفت تيم ايران با تغيير عالي و ناگهاني وضع بازي در مقابل تيم 
استراليا در واقع به يك پيروزي بسيار عالي و غيرقابل باور دست يافت كه اين پيروزي به 
منزله تلخكامي س���نگيني براي تيم و مردم استرالياست.تيم ايران پس از نتيجه مساوي 
2 بر 2 برابر اس���تراليا در بازي برگشت مسابقه تعيين سهميه چهارم قاره آسيا مقابل تيم 
منتخب قاره اقيانوس���يه براي دومين بار و پس از بيست س���ال به مسابقات فوتبال جام 

جهاني راه پيدا كرد.
خبرگزاري فرانسه، نخستين رس���انه خبري جهان بود كه خبر پيروزي ايران را در 
ديدار مقابل اس���تراليا در بازي برگش���ت اين دو تيم در ملبورن استراليا مخابره كرد.اين 
خبرگزاري در گزارشي كه در س���اعت 14/51 دقيقه به وقت تهران ارسال كرد، گزارش 
مختصري از ديدار تيم هاي ايران و اس���تراليا را منتشر كرد.در اين گزارش، ضمن اشاره 
جمالي به نح���وه جريان بازي و نتيجه ديدار رفت دو تيم در تهران، ايران به خاطر گلهاي 
بيشتر زده در خانه حريف سي و دومين تيم راه يافته به مرحله نهايي مسابقات جام جهاني 

معرفي شده است.

پيروزي تاريخي فوتبال

جشن فوتبال ايران و رسانه هاي جهان
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تهران � خبرگزاري جمهوري اسالمي:
دبيرخانه ش���وراي عالي امنيت ملي ديروز براساس گزارش گروه كاري تعيين شده 

براي رسيدگي به حوادث اخير كوي دانشگاه تهران  اعالم كرد:
در اين حوادث هيچ دانش���جويي كشته نش���ده و تنها متوفي اين حوادث يك افسر 

وظيفه است كه روزهاي تعطيل را در خوابگاه دانشجويي مي گذرانده است.
دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي به دنبال دريافت اين گزارش اطالعيه مهمي را كه 

در برگيرنده تصميمات جديد آن است، انتشار داد.
متن اطالعيه شماره 2 دبيرخانه ش���وراي عالي امنيت به اين شرح است: دبيرخانه 
شوراي عالي امنيت ملي با بررسي گزارش گروه كار تعيين شده و در راستاي رسيدگي به 
حوادث اخير كوي دانشگاه تصميمات جديدي را به شرح ذيل اتخاذ نمود كه به استحضار 

مردم انقالبي و شريف ايران مي رسد.
1� در راس���تاي تحقق بند 2 اطالعيه قبلي، مبني بر رسيدگي دقيق به ابعاد، علل و 
عوامل پيدا و پنهان واقعه و برخورد قاطع با گروه هاي فشار و حركتهاي غيرقانوني مصوب 

نمود وزارت اطالعات اقدام به شناسايي و برخورد قانوني با اين دسته از افراد نمايد.
در نخستين اقدامات انجام ش���ده تاكنون تعداد هفت نفر از اين جريان شناسايي و 

بازداشت شده اند.
2� براساس تحقيقات انجام شده و بررس���ي صورت مذاكرات شوراي تامين استان 
تهران و اظهارات مسووالن امر مشخص گرديد، سرتيپ دوم احمدي و معاون وي در اين 
حادثه مقصر مي  باشند. لذا ضمن عزل، نامبردگان در اختيار مقامات ذيصالح قضايي قرار 
خواهند گرفت. همچنين عدم تدبير فرمانده ناحيه انتظامي تهران مشخص گرديد و ضمن 

توبيخ براي اقدامات بعدي مراتب به وزير كشور اعالم گرديد.

3� تمامي بازداشت شدگان كه تعداد آنها 200 نفر بودند، آزاد شدند و در حال حاضر 
هيچ فردي در بازداشت نيست.

4� بودجه الزم در اختيار وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت بهداش���ت و درمان 
قرار گرفت تا نسبت به رفع ضرر و زيان و خسارتهاي وارده اقدام شود.

5 � طبق تحقيقات كامل بعمل آمده تنها فردي كه در اين حادثه فوت كرده اس���ت 
افسر وظيفه مرحوم »عزت ابراهيمي نژاد« اهل پل دختر مي باشد.

نامبرده روزهاي تعطيل را در خوابگاه دانشجويي و در كنار دوستان خود مي گذرانده 
است و بررسي هاي كامل نشان مي دهد ش���ايعات و گزارشهاي غيررسمي ديگر به هيچ 

عنوان صحت ندارد.
6 � اميد است دانش���جويان عزيز و همه ي دلسوزان نظام، اين دبيرخانه را در جهت 

انجام وظايف محوله پشتيباني نمايند.
دبيرخانه ش���وراي عالي امنيت ملي براساس اطالعات واصله اعالم مي دارد متاسفانه 
عده يي با شعارهاي غيرمعقول و افراطي نمودن حركت سالم دانشجويي و از طرف ديگر 
به صحنه كش���اندن مخالفين اين حركت قصد ايجاد زمينه درگيري و ايجاد جو شايعه و 

بدبيني در جامعه را دارند.
يافته هاي دبيرخانه در پيگيري تيراندازي نيمه ش���ب جمعه مورخ 1378/04/18 

بيانگر يك حركت كاماًل مشكوك مي باشد.
در اين تيراندازي كه با شليك س���ه تير از يك كلت كمري صورت گرفته يك افسر 
نيروي انتظامي، يك دانشجو و يك شهروند مجروح شده اند كه تحقيقات در اين زمينه به 

وزارت اطالعات سپرده شده است.

كوي دانشگاه
1378/4/22

آخرين تصميم هاي شوراي عالي امنيت ملي براي پيگيري حوادث كوي دانشگاه

* س���رويس سياسي: آقاي سيدمحمد خاتمي رئيس جمهوري صبح امروز طي مراسمي نخس���تين خط متروي تهران حدفاصل ميدان امام خميني)ره( تا ميدان صادقيه را 
افتتاح كرد.

به گزارش خبرنگار ما، در اين مراسم كه وزير امور خارجه چين، وزير كشور، نمايندگان مجلس شوراي اسالمي اعضاء شوراي شهر، شهردار تهران، مسئوالن حمل و نقل شهري 
و جمعي از مهندسان، كارشناسان و متخصصان مترو حضور داشتند رئيس جمهوري در سخناني از ساماندهي شهر به عنوان يكي از مهمترين و پيچيده ترين امور ذكر و با اشاره به 
اين مطلب كه بايد در تمام مس���ائل فرهنگي، اجتماعي، سياسي و فني لحاظ شود، گفت: شهر تهران، شهر بسيار پرمخاطره و پرمشكلي است كه بسياري از مشكالت آن ناشي از 

عدم توجه به آينده شهر و آينده نگري مديران زمان خود بوده است. 
آقاي خاتمي با تأكيد بر اين مس���أله كه راه آهن ش���هري يكي از راه حلهاي قابل توجه براي حل ترافيك و محيط زيست تهران است، گفت: جناب آقاي هاشمي رفسنجاني از 
جدي ترين افرادي بودند كه روي پروژه مترو عنايت خاصي داش���تند و با اصرار ايش���ان و پيگيريهاي فني كه در زمان مهندس ميرحسين موسوي انجام شد از سال 65 و 66 قبل 
از پايان جنگ تصميم گرفته ش���د كه اين طرح عملي شود و با ناباوري، عده اي از فرزندان اين كشور دست اندركار احداث اين پروژه بزرگ شدند تا بحمداهلل بخشي از آن در سال 

گذشته در مسير تهران كرج به بهره برداري رسيد و بخش ديگري از آن امروز با تالش و پشتكار همه دست اندركاران امر مترو به بهره برداري مي رسد. 
آقاي خاتمي با تأكيد بر اين مس���أله كه امروز صحبت كردن از اين امر كه مترو توجيه اقتصادي ندارد يك امري گزاف بيش نيست، گفت: مترو امروز يك ضرورت گريزناپذير 
است چرا كه من همواره به خاطر رنجي كه مردم از مشكالت و كمبودها تحمل مي كنند آزرده ام. وي با اشاره به اين مطلب كه امروز زندگي در تهران دشوار شده و به مرز خطرناكي 

رسيده است تأكيد كرد: اميدواريم در آينده به اين وضع نامناسب، سامان دهيم و مسأله محيط زيست با كمك شهرداري تهران و ديگر سازمانهاي ذيربط به سامان برسد.

افتتاح مترو تهران
1378/12/2

براي حل مشكالت ترافيكي و محيط زيست

نخستين خط مترو تهران صبح امروزبا حضور رئيس جمهور به بهره برداري رسيد



قوي ترين مرد جهان
1379/7/5

دومين مدال طال در اردوي المپيكي ايران

حسين رضازاده قهرمان المپيك شد
سرويس ورزشي:حسين رضازاده وزنه بردار پرقدرت كش���ورمان امروز در جريان مسابقه هاي وزنه برداري المپيك 

سيدني در وزن به اضافه 105 كيلوگرم، جمهوري اسالمي ايران را صاحب دومين مدال طالي المپيك كرد.
رضازاده كه با مجموع حدنصاب 472/5 كيلوگرم به اين مهم نايل ش����ده بود، در حركت يكضرب هم توانست با بلند 
كردن وزنه 212/5 كيلوگرم يك ركورد جديد جهاني به نام خود ثبت كند اين وزنه بردار خوب كشورمان ركورددار حركت 
يكضرب دنيا در اين وزن با 206 كيلوگرم بوده است.رقباي رضازاده، روني وللر از آلمان با بلند كردن وزنه 210 كيلوگرم و 
دانيليان از ارمنستان با بلند كردن وزنه 207/5 كيلوگرم در رده هاي بعدي ايستادند.در حركت دوضرب نيز رضازاده با بلند 

كردن وزنه 260 كيلوگرم قدرت فراوان خود را به رخ حريفان دنيا كشيد و در مجموع نيز قهرمان المپيك شد.

11 سپتامبر
1380/6/21

هولناكترين فاجعة تروريستي تاريخ در قلب آمريكا
* نيويورك � واشنگتن � خبرگزاريها:

 چهار هواپيماي ربوده شده به وسيله افراد ناشناس، 
ديروز )سه شنبه( خود را به ساختمان هاي »پنتاگون« در 
واشنگتن و مركز تجارت جهاني زدند و دو برج 110 طبقه 
اين مركز را كه بلندترين ساختمان هاي جهان هستند به 
تلي از خاك مبدل س���اختند و هزاران تن را زنده به گور 
كردند.پس از حمله ژاپني ها به »پرل  هاربر« در س���ال 
1941، اين بدترين حمله به آمريكا بوده است.ساختمان 
»پنتاگون« در جريان اين حمله به ش���دت آسيب ديد و 
آتش س���وزي در آن تا نيمه شب سه شنبه همچنان ادامه 

داشت.
گزارشهاي دريافتي حاكيست كه حدود هشتصد تن 
در اثر انفجار در ساختمان وزارت دفاع آمريكا )پنتاگون( 
كشته شده اند.»جورج بوش« رئيس جمهوري آمريكا پس 
از يك روز پرواز در اطراف كشورش گفت: »حيات هزاران 

تن ناگهان بوسيله اقدام هاي اهريمني به پايان رسيد.«
اين نخس���تين تأييد رس���مي درباره كشته شدن 
هزاران تن در اين حمله ها بود. »بوش« گفت: حمله هاي 
تروريستي ممكن است بنياد ساختمان ها را به لرزه افكند، 

اما بنياد آمريكا را تكان نخواهد داد.
 وي افزود: جستجو براي مسئوالن حمله ها آغاز شده 
است و ما تفاوتي ميان تروريست ها و كساني كه به آنها پناه 
داده اند، قائل نخواهيم شد.هيچ گروهي تاكنون مسئوليت 
حمله ها را به عهده نگرفته اس���ت و مش���كوك احتمالي 
»اسامه بن الدن« است كه در افغانستان و نزد طالبان بسر 
مي برد.گروه هاي فلسطيني همه از جمله جهاد اسالمي و 
جبهه دمكراتيك براي آزادي فلسطين نيز ضمن محكوم 
كردن حمله ها، هرگونه شركت خود را در اين عمليات رد 

كرده اند.
در تحولي ديگر، »س���حرگاه ديروز چند انفجار در 
كابل روي داد كه به گفته شاهدان بوسيله موشك صورت 
گرفته، اما پنتاگون گفت كه اين حمالت بوسيله گروه هاي 
مخالف افغان انجام ش���ده است.شهردار نيويورك گفت: 
ش���مار قربانيان وحش���تناك خواهد بود و صدها مامور 
آتش نشاني و پليس ناپديد شده اند.همه رهبران جهان، از 
جمله كويا، اين حمله ها رامحكوم كرده و »گرهاردشرودر« 

آن را اعالم جنگ عليه جهان متمدن خواند.
اين حمله ها موجب شد نيويورك و شهرهاي بزرگ 
به صورت ش���هرهاي ارواح در آيند.بيش���تر مردم از بيم 

حمله هاي تازه، اين شهر را ترك كرده اند.
در آمريكا و كشورهاي اروپايي از بيم حمله هاي بيشتر 
حالت آماده باش كاملي اعالم شده و آمريكا پرواز هر نوع 
هواپيمايي را بر فراز اين كش���ور ممن���وع كرد. حمله ها 
س���اعت 9 صبح )17/30 به وقت ته���ران( با  برخورد 

نخستين هواپيما به برج شمالي مركز تجاري آغاز شد.همه 
مراكز مالي و اداره ها در نيوي���ورك امروز تعطيل و همه 
فرودگاه ها در يك اقدام بي س���ابقه بسته اعالم شده اند. 
مقام هاي آمريكايي گفتن���د؛ روي هم رفته 255 تن در 

چهار هواپيماي ربوده شده بوده اند.
كارشناسان مالي نيز گفتند، اين حمله ها ممكن است 
موجب ركود در اقتصاد جهاني شود.در پي اين حمله ها، 
ارزش دالر در برابر يورو س���قوط كرد وقيمت نفت به طور 

سرسام آوري باال رفت.
در ژاپن 170 پ���رواز از 354 پروازي كه قرار بود وارد 
فرودگاه بين المللي توكيو يا  از آن خارج ش���ود، لغو شد. 

»بيل كلينتون«، رئيس جمهوري س���ابق 
آمريكا كه ق���رار بود به تاي���وان برود، با 

شنيدن خبر حمله ها سفرش را لغو كرد.
گفتني اس���ت؛ كلينتون در نيويورك 

زندگي مي كند.
ساير گزارش هاي تائيد نشده حاكيست 
كه هواپيماربايان دو گروه و به چاقو مجهز 

بوده اند.
در اين حال و در پ���ي حمله هوايي 
بامداد سه شنبه به چند مركز مهم آمريكا، 
كاخ س���فيد در سراس���ر آمريكا شرايط 

اضطراري اعالم كرد.
راديو نيوي���ورك اعالم كرد، به خاطر 
نگراني از حمالت بيشتري به ساختمان هاي 
مهم آمريكا، شوراي امنيت ملي كاخ سفيد 

در سراس���ر آمريكا شرايط 
اضطراري اعالم كرد.

گزارش ديگري حاكيست، 
يك س���اعت پس از برخورد 
اولين هواپيماي مسافربري به 
يكي از برج هاي مركز تجارت 
جهاني نيويورك، سازمان ملل 
از تمامي كاركنان تخليه شد 
و جلسات رسمي آن به تعويق 

افتاد.
»فرد اكهارد«، سخنگوي 
س���ازمان ملل، گفت: همه 
جلسات سازمان ملل لغو شده 
و افتتاحيه پنجاه وشش���مين 
نشست مجمع عمومي كه قرار 
بود روز سه شنبه برگزار شود 
به عصر امروز )چهارش���نبه( 

ساعت سه موكول شد.
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سقوط طالبان در افغانستان

1380/9/17
به دنبال سقوط »قندهار« و فرار »مالعمر«

حكومت »طالبان« بر افغانستان پايان يافت
تهران – خبرگزاري جمهوري اس���المي: »حامد 
كرزي« رئيس دول���ت انتقالي افغانس���تان، ديروز 
)جمعه( در گفت وگو با ش���بكه خبري »الجزيره«، 
پايان حكومت طالبان در افغانس���تان را اعالم كرد. 
به گزارش خبرگزاري فرانس���ه از دوحه، رئيس دولت 
انتقالي افغانستان افزود: از بامداد روز جمعه حكومت 
يا جنبشي تحت عنوان »طالبان« در افغانستان وجود 
ندارد و دوران حاكميت طالبان بس���ر رسيد. كرزي 
خاطرنشان س���اخت كه »مال محمد عمر« سركرده 
طالبان بايد بازداشت و محاكمه ش���ود. وي افزود: »مصرانه به مال عمر گوشزد كردم 
كه از خونريزي و ترور دست بكشد، اما متاسفانه پاسخ هاي رهبر طالبان مثبت نبود و 
واكنش هايش نش���انگر آن بود كه با روش هاي سفاكانه اي كه تحت هر عنوان در قبال 

مردم افغانستان اتخاذ كرده است، هيچ ترحمي نسبت به مردم كشورش ندارد«.

افتتاح مركز قلب تهران

1380/11/15

 مجهزترين بيمارستان قلب خاورميانه 
با حضور رئيس جمهوري افتتاح شد

سرويس سياسي: »سيد محمد خاتمي« رئيس جمهوري شب گذشته از مردم ايران 
به دليل برآورده نشدن بخشي از مطالباتشان در دوران انقالب اسالمي عذرخواهي كرد. 
آقاي خاتمي در مراس���م بهره برداري از مركز 500 تختخوابي قلب تهران گفت: »ملت 
رشيد ايران، خواستار زندگي آزاد، كشوري آباد و نظامي است كه خود در آن حاكم باشد 
و بر حاكماني كه خود روي كار آورده، نظارت كند و در عين حال، اين مردم س���االري و 

آزادي را با معيارهاي ديني، فرهنگي و اخالقي خود منطبق سازد«. 
وي افزود: بخشي از مطالبات اين ملت بزرگ و شريف كه در طول تاريخ افتخارهاي 
بس���يار آفريده و در دوران معاصر، رشد، عظمت، بزرگي و سربلندي خود را از جمله در 
جريان انقالب اسالمي نش���ان داده، تاكنون برآورده نشده و اين ملت حق دارد، درباره 

علت عدم تحقق آن سوال كند.
 مركز قل���ب 500 تختخوابي تهران، بزرگترين و مجهزترين بيمارس���تان قلب و 
عروق كشور و يكي از مدرن ترين بيمارس���تان هاي تخصصي منطقه خاورميانه است 
كه با 400 ميليارد ريال هزينه در زميني به مس���احت بي���ش از 17 هزار متر مربع و 
زيربناي 65 هزار متر مربع در خيابان كارگر شمالي احداث شده است. كار ساخت اين 
بيمارستان، اواخر سال 76، همزمان با روي كار آمدن دولت آقاي خاتمي آغاز شده بود. 
قرار است اين بيمارستان عالوه بر مردم ايران به بيماران چهل و يك كشور عضو بانك 

توسعه اسالمي خدمات پزشكي ارائه كند.
 اين بيمارستان داراي بخشهاي بس���تري عادي، سي سي يو، آي سي يو، اورژانس، 
آنژيوگرافي، نوزادان، آي. س���ي.يو كودكان، احيا، حالتهاي اضطراري )زمان جنگ( و 
آي.وي. اف است كه در زميني به مساحت 17 هزار و 372 متر مربع در خيابان كارگر 
شمالي بنا شده است. ام. آر.آي، پزش���كي هسته اي، آزمايشگاه باليني، كارديو گرافي، 
راديولوژي، جراحي، سي. تي.اسكن، دندانپزشكي، دياليز، فيزيوتراپي، اتاق هاي عمل 
داراي سيس���تمهاي مدار بس���ته، 30 درمانگاه مجهز به تجهيزات تشخيصي و باند 

هلي كوپتر از ديگر بخشهاي بيمارستان 500 تختخوابي قلب و عروق تهران است. 
ساختمان اصلي بيمارستان ياد ش���ده كه بصورت )+( عالمت صليب سرخ جهاني 
ساخته شده اس���ت، داراي 12 طبقه و همراه با ساختمانهاي جانبي 65 هزار متر مربع 

زيربنا دارد.
 اين بيمارس���تان از امكانات عمومي نظير كتابخانه، آمفي تأتر، سالن غذاخوري، 
آش���پزخانه، اتاقهاي اداري، نمازخانه، مركز كامپيوتر، رختكن، انتشارات، داروخانه و 

پاركينگ نيز برخوردار است.

سرنگوني صدام حسين در عراق
1382/1/21

 با تصرف بغداد توسط نيروهاي آمريكا
 در بيست ودومين روز جنگ صورت گرفت

فروپاشي  رژيم  »صدام«
تهران � خبرگزاري جمهوري اسالمي:

 يك افسر بلندپايه آمريكايي ديروز )چهارشنبه( اعالم كرد: نيروهاي آمريكايي 
ارتش عراق را شكس���ت داده و به رغم ادامه درگيري ها، بخش اعظم شهر بغداد را 

تصرف كرده اند.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از فرودگاه بين المللي بغداد، ژنرال »بافوردبالونت« 
فرمانده لشكر سوم پياده نظام آمريكا در اين باره گفت: ما بخش اعظم شهر بغداد را 

تصرف كرده ايم، امام با اين حال درگيري هاي پراكنده همچنان ادامه دارد.
 به گفته بالونت، نيروهاي غيرنظام���ي )فداييان صدام و نيروهاي حزب بعث( 
همچنان در برخي نقاط در حال جنگيدن هستند.نيروهاي آمريكايي قلب شهر بغداد 
را در نورديدند و كنترل مواضع مركزي را در 2 س���وي رودخانه »دجله« به دست 
گرفتند. تانك ها و خودروهاي جنگي ميدان اصلي ش���هر را پر كرده  و در بلوارهاي 
اطراف نيز مستقر شده اند. يك خبرنگار »بي.بي.سي« كه در ميان نيروهاي آمريكايي 

رفته، گفت: اين نيروها مراقب، اما آرامند. 
يكي از اين نيروها گفت: از اين كه خود را در پايتخت عراق مي بينم ش���گفت 
زده ام. در طول روز پياده نظام آمريكا از جانب ش���مال غرب به داخل بغداد راندند 
و تفنگداران  نيز به  يك  ناحيه  شيعه  نش���ين  در شمال  شرق  بغداد موسوم  به  »صدام  

شهر« وارد شدند.
 تظاهرات  ضدحكومت  »صدام  حس���ين« با ورود نيروهاي  آمريكايي  آغاز شد و 
مردم  شعارهايي  مانند »صدام  دش���من  خداست« سر دادند. در آغاز ساعات  غروب، 

توجه  مردم  به  مجسمه  صدام  حسين  در ميدان  بزرگ  مركزي  معطوف  شد.
 تفنگداران  آمريكايي  به  جمعيت  كمك  كردند تا مجسمه  را كه  بر ستون  مرمري  
استوار شده  بود به  پايين  بكشند. زنجيري  به  گردن  مجسمه  انداخته  شد و پس  از آن، 

يك  خودرو زرهي  آمريكايي، آن  را از جا كند. 
با توجه  به  آن  كه  اوضاع  در اكثر نقاط  بغداد در كنترل  نيروهاي  آمريكايي  است، 
سرنگون  كردن  مجسمه  صدام حس���ين  از نظر نمادين، اهميت  ويژه اي  دارد. مردم  
تفنگداران  دريايي  آمريكا را تش���ويق  مي كردند تا مجسمه  را پايين  بكشند. عراقي ها 
تفنگداران  دريايي  آمريكا را كنار مي زدند تا خودشان  به  مجسمه  برسند و آن  را قطعه  
قطعه  كنند، آنها هرچه  در دستشان  بود به  سوي  مجسمه  پرت  مي كردند. اين  عمل  
آنها، نش���ان  دهنده  ميزان  خشم  و نفرت  آنها از مصائبي  بود كه  اين  مرد بر سر آنها و 

كشورشان  آورده  است.
پيش  از آن، دفاتر كميته  المپيك  عراق  در بغداد كه  به  وس���يله  »عدي« پس���ر 
صدام حسين  اداره  مي شد، به  آتش  كشيده  ش���د. اين  حادثه  در پي  غارت  گسترده  

چندين  ناحيه  پايتخت  عراق  رخ  داد.
 جمعيت  به  داخل  س���اختمان هاي  دولتي  يورش  برده  و اقدام  به  بردن  اثاثيه، 
فرش، تلويزيون، كامپيوترها و اشياي  ارزش���مند ديگر كردند. خبرنگاران  در بغداد 
مي گويند؛ بين  صاحبان  مغازه ها و گروه هاي  رقيب  غارتگران، تيراندازي هايي  صورت  

گرفت.
از سوي  ديگر، يك  س���خنگوي  فرماندهي  مركزي  آمريكا در قطر، گفت: دولت  
بعث  عراق  ديگر بر شهر بغداد كنترلي  ندارد. وي  گفت: وضعيت  به  مرحله اي  رسيده  

كه  مردم  دريافته اند صدام  حسين  قدرتي  ندارد.
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درگذشت ياسر عرفات
1383/8/23

مردم  فلسطين  با »ابوعمار« وداع  كردند
بيروت  خبرگزاري  جمهوري  اسالمي: 

آيين  تشييع  »ياسر عرفات« رهبر 75 ساله  فلسطينيان  ديروز )جمعه( در قاهره، پايتخت  مصر، برگزار شد.به  
گزارش  منابع  خبري  فلسطين، شيخ  »محمد سيد طنطاوي« مفتي  االزهر مصر در مسجد »الجالء« قاهره  بر پيكر 
عرفات  نماز ميت  خواند.منابع  فلس���طيني  افزوند: دولت  مصر آيين  تش���ييع  ويژه  اي با حضور سران  كشورها براي  
عرفات  برگزار كرد كه  متناس���ب  با جايگاه  و شخصيت  تاريخي  وي  باشد.به  گفته  اين  منابع، پيكر عرفات  كه  پرچم  
فلس���طين  آن  را در بر گرفته  بود، براي  تشييع  رس���مي  در تابوت  مخصوص  قرار گرفت  و به  مسجد الجالء قاهره  
برده  شد.»محمود عباس«، رئيس  جديد سازمان  آزاديبخش  فلس���طين  )ساف(، »فاروق  قدومي«، رهبر جنبش  
آزاديبخش  فلسطين  )فتح( و »روحي  فتوح« جانشين  رئيس  حكومت  خودگردان  از سران  كشورها كه  براي  شركت  
در آيين  تشييع  عرفات  به  قاهره  س���فر كردند، استقبال  به  عمل  آوردند.»حسني  مبارك«، رئيس جمهوري  و ديگر 
مقام  هاي  بلندپايه  مصر نيز در اين  آيين  حضور داش���تند.افزون  بر اين، آيين  تش���ييع  مردمي  نيز نزديك  مسجد 
جامع االزهر قاهره  با حضور گروه  هاي  مختلف  سياسي  و مردمي  مصر و فلسطينيان  مقيم  اين  كشور برگزار شد.اين  
مراسم  در ساعت  11 به  وقت  قاهره  با حركت  پيشاپيش  چند گردان  نظامي  و نواختن  مارش  نظامي  آغاز شد. كالسكه  
نظامي  حامل  جنازه  به  نحوي  به  حركت  درآمد كه  مقام  هاي  شركت  كننده در مراسم  به  دنبال  كالسكه  با پاي  پياده  به  
سوي  فرودگاه  به  حركت  در آمدند.در پي  اين  مراسم، پيكر عرفات  به  رام  اهلل  منتقل  شد و پس  از اداي  نماز ميت  در 
ميان  انبوه  جمعيت  عزادار و با اشك  و اندوه  در همان  شهر به  خاك  سپرده  شد.   بنابراين  گزارش  فرودگاه  بين المللي  
قاهره  بامداد ديروز )جمعه( پذيراي  هيأت هاي  چند كشور براي  شركت  در مراسم  تشييع  جنازه  ياسر عرفات  بود.

  به  گزارش  خبرگزاري  آلمان  از قاهره، »جك استراو« وزير امور خارجه  انگليس  و وزيران  امور خارجه  اسلووني، 
هلند، ايرلند، مجارستان  نيز براي  حضور در مراسم  تشييع  جنازه  ياسر عرفات  ديروز وارد قاهره  شده  بودند.  در آيين  
تش���ييع  پيكر عرفات  در قاهره  برخي  از رئيسان  جمهوري، شاهان  و وزيران  امور خارجه  كشورهاي  عرب، مسلمان  
و غيرمس���لمان  هم  شركت  داشتند.  هيات  ايراني  به  رياست  »كمال  خرازي« وزير امور خارجه  و همراهي  »علي اكبر 
محتش���مي پور«، مش���اور رئيس جمهوري  و چهار تن  از نمايندگان  مجلس  در مراسم  تشييع  پيكر عرفات  شركت  

كرد.  رئيس جمهوري، نخست وزير، رئيس  مجلس  ملي  و وزير امور خارجه  لبنان  نيز در اين  آيين  شركت  كردند.

زلزله بم
1382/10/9

جلسه فوق العاده هيأت دولت در كرمان تشكيل شد
سرويس سياسي: 

جلسه هيأت وزيران امروز به رياست حجت االسالم  و  المس���لمين خاتمي رئيس جمهوري در شهر كرمان تشكيل 
شد.

 به گزارش خبرنگار ما، در اين جلس���ه كه جمعي از اعضاي هي���أت دولت از جمله وزيران امور خارجه، ارتباطات و 
فناوري، مسكن، جهاد كشاورزي، نيرو، كش���ور، راه و ترابري، بهداشت و درمان و نيز رؤساي سازمان برنامه و بودجه و 

تأمين اجتماعي حضور داشتند، نحوه امدادرساني و تأمين نيازهاي زلزله زدگان بم بررسي و تصميماتي اتخاذ شد.
براس���اس اين گزارش، رئيس جمهوري بعدازظهر ديروز ضمن بازديد از شهر زلزله زده بم و ابراز همدردي با مردم 

مصيبت زده اين شهر، از نزديك در جريان امدادرساني و كمك رساني به آنان قرار گرفت. 
آقاي خاتمي عصر ديروز همچنين عازم بروات، منطقه اي در اطراف بم ش���د كه تعداد بسياري از جمعيت آن نيز در 

اين زلزله جان باخته اند.
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خبرگزاري فارس: مراسم بزرگداشت روز ملي فناوري 
هسته اي امروز در سايت هسته اي نطنز برگزار مي شود. 

اين مراسم با حضور محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري 
و نيز ش���ماري از وزيران و نمايندگان مجلس و نيز برخي 
سفراي كش���ورهاي عضو جنبش عدم تعهد و كشورهاي 

مسلمان مقيم تهران، برگزارمي شود. 
بيس���تم فروردين ماه س���ال 85، رئيس جمهوري 
كشورمان اعالم كرد كه چرخه توليد سوخت هسته اي در 
مقياس آزمايشي و با غناي موردنياز در خاك ايران تكميل 
شد و جمهوري اسالمي ايران به جمع كشورهاي هسته اي 
جهان پيوست و از آن زمان، بيستم فروردين ماه به نام روز 

ملي فناوري هسته اي نامگذاري شده است. 
ايران، در مسير توليد صنعتي  

دستيابي ايران به غني سازي 3/5 درصدي اورانيوم، 
نقطه عطفي در عبور دانشمندان ايراني از دانش و تكنولوژي 
صلح آميز هسته اي است، به گونه اي كه مي تواند در صورت 
مديريت صحيح و سيستماتيك، كشور را از تنگناها و موانع 

بسيار بر سر راه توسعه همه جانبه برهاند. 
به گزارش خبرن���گار انرژي هس���ته اي خبرگزاري 
دانشجويان ايران )ايس���نا( خبر دستيابي ايران به چرخه 

كامل سوخت هس���ته اي با تكيه بر دانشمندان جوان و 
رس���يدن به فن آوري بومي هس���ته اي در كشور در 20 
فروردين 85، واكنش هاي مختلفي را در جامعه بين المللي 
به دنبال داشت. امروز يكسال از اعالم اين خبر مي گذرد و 
مسئوالن كشور خودرا براي گراميداشت اين روز بزرگ در 
تاريخ كشورمان آماده كرده اند. دو روز پس از اين موفقيت 
بزرگ، جشن هس���ته اي در مش���هد مقدس و با حضور 

رئيس جمهوري كشور و ساير مسئوالن برگزار شد. 
ايران با عبور از مرز خودكفايي در چرخه س���وخت و 
نصب و راه اندازي اولين آبش���ار 164 تايي سانتريفيوژي 
در نطنز و موفقيت در رسيدن به غني سازي 3/5 درصدي 
اورانيوم توانس���ت در مدت كوتاه بعد از آن تا سقف 4/5 

درصد غني سازي اورانيوم را انجام دهد. 
دومين آبشار 164 تايي سانتريفيوژي ايران در اوايل 
آبان ماه س���ال گذش���ته با موفقيت نصب و با تزريق گاز 
هگزافلورايد اورانيوم ش���روع به كار ك���رد. ايران در روز 
جشن هسته اي در 22    فروردين از خبر نصب و راه اندازي 
3000 دستگاه سانتريفيوژ تا پايان سال 85 خبر داد، اما 
اين برنامه به داليلي كه ذكر نش���ده اس���ت، انجام نشد. 
براس���اس گزارش مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي 

در اسفندماه سال گذش���ته كه بنا به درخواست شوراي 
امنيت سازمان ملل ارائه شده بود، 3000 سانتريفيوژ )18 
آبشار( تا ارديبهشت  ماه س���ال 86 )مي2007( به طور 

تدريجي نصب و راه اندازي خواهد شد. 
با وجود موفقيت ها و پيش���رفت هاي قابل توجه در 
زمينه فن آوري هس���ته اي، اقدامات كشورهاي 1+5 در 
تصويب قطعنامه عليه فعاليت هاي صلح آميز هسته اي ايران، 
شيريني و ش���ادماني اين موفقيت ها را براي دانشمندان و 
نيز مردم ودولت تلخ مي كرد و در اين ميان ايران واكنش 
خود به قطعنامه ها را ادامه حركت در مسير از پيش تعيين 
شده پيشرفت و توسعه فن آوري صلح آميز هسته اي اعالم 
كرد و در اين مسير تالش كرد به موفقيت هاي چشمگيري 

به ويژه در زمينه چرخه سوخت دست يابد. 
ايران در گام هاي رو به جلو، س���اخت نيروگاه اتمي با 
ظرفيت توليد 360 مگاوات برق اتمي، برگزاري مناقصه هاي 
بين المللي براي ساخت دو نيروگاه اتمي به ظرفيت توليد 
2000 مگاوات برق اتمي و نيز مناقصه تعيين مكان سايت 
براي تأمين 18000 مگاوات برق اتمي، تكميل رآكتور آب 
سنگين اراك و نيز راه اندازي نيروگاه اتمي بوشهر پس از 

هشت سال را در دست اجرا دارد. 

جشن هسته اي
1386/1/20

جشن  هسته اي  با حضور رئيس جمهوري  در نطنز

س���رويس سياس���ي � اجتماعي: دكت���ر محمود 
احمدي ن���ژاد با 24 ميليون و 527 ه���زار و 516 رأي از 
مجموع 39 ميليون و 165 هزار و 191 رأي براي بار ديگر 

به عنوان رئيس جمهوري ايران انتخاب شد.
 به گزارش خبرنگارما، صادق محصولي، وزير كش���ور 
عصر ديروز با قدرداني از حضور مردم در انتخابات با اعالم 
مطلب فوق افزود: احمدي نژاد با كس���ب باالترين آمار، 

62/63 درصد آرا را به خود اختصاص داد.
 محصولي به آراي س���ه نامزد ديگر نيز اشاره كرد و 
افزود: ميرحسين موسوي با 13 ميليون و 216 هزار و 411 
رأي، 33/75 درصد آرا را به خود اختصاص داد، محس���ن 
رضايي با 678 ه���زار و 240 رأي 1/73 درصد از كل آرا و 
مهدي كروبي با 333 هزار و 635 رأي، 0/85 درصد آرا را 

به خود اختصاص دادند.
 به گفته وزير كش���ور، در دهمين دوره از انتخابات 
رياس���ت جمهوري، 409 هزار و 389 رأي باطله مأخوذه 

داشتيم كه معادل 1/04 درصد است.
 او افزود: با توجه به اين كه تعداد واجدان شرايط رأي 
دادن 46 ميلي���ون و 200 هزار نفر بود و از اين تعداد، 39 
ميليون و 165 هزار و 191 نفر در اين انتخابات ش���ركت 
كردند، 85 درصد مشاركت در اين انتخابات داشته ايم كه 
ركوردي بي نظير و حماسه اي براي كشور ماست.محصولي 
در پايان با قدرداني از مردم، ني���روي انتظامي، كاركنان 
وزارت كشور، استانداران، فرمانداران و غيره به دليل تالش 
براي برگزاري انتخابات، اين حضور گس���ترده مردم را به 
حضور مقام معظم رهبري ه���م تبريك گفت.محصولي 
پس از اعالم نتيجه قطعي دهمين دوره انتخابات رياست 

جمهوري به سؤال هاي خبرنگاران پاسخ گفت.
 او با بيان اين كه رأي ميرحس���ين موسوي در تهران 
باالتر از احمدي نژاد بود، گفت: اين دليل نمي شود كه در 

تمام شعبه هاي كشور اين گونه باشد.
 محصولي در پاسخ به س���ؤال ديگري درباره ايجاد 

اغتشاش در شهر پس از اعالم نتيجه آرا گفت: طبق فرموده 
مقام معظم رهبري، در پيام امروز )ديروز( دشمنان سعي 
مي كنند با تحريكاتي زمينه اغتشاش را در جامعه فراهم 
كنند، بنابراين، اگر تعدادي در جايي گردهم آمدند، مردم 
بايد مراقب باشند تا به آن جمع ملحق نشوند، چون تجمع 
بدون گرفتن مجوز از مراجع قانوني در هر زماني غيرقانوني 

است.
 محصولي تأكيد كرد: اين ع���ده طرفدار هيچ يك از 
نامزدها نيستند و تنها مي خواهند از فرصت بدست آمده 

براي منافع گروهكي خود استفاده كنند.
 خبرنگاري پرسيد آيا تقاضاي دو نفر از نامزدها براي 
شمارش مجدد آرا قابل اجرا اس���ت كه محصولي گفت: 
اين مسئوليت به عهده ش���وراي نگهبان و ستاد انتخابات 
كشور اس���ت، البته ناظر اصلي شوراي نگهبان است و اگر 
شكايت هايي باشد، براساس قانون، رسيدگي خواهد شد.

 وزير كشور در پاسخ به سؤالي مبني بر ترديد نامزدها 
نسبت به نتايج اعالم شده گفت: گمانه زني هاي گروههاي 
سياسي براي مردم اعتبار رسمي ندارد، بنابراين، سايت ها 
و گروههايي كه پيش از پايان زم���ان انتخابات نتيجه را 
براساس ظن خود اعالم كرده اند، خالف كرده اند، زيرا اعالم 

رسمي نتايج، وظيفه وزارت كشور است.
 وزير كش���ور در عين حال ادامه داد: اما براي اين كه 
رفع شبهه بش���ود، ما آمادگي كامل داريم كه نتايج آرا را 
شهر به شهر فراتر از قانون به آنان اعالم كنيم. زيرا كار ما 

بسيار شفاف است.
 او اضافه كرد: برخي رس���انه هاي خارجي مي گويند 
چگونه اس���ت كه با گذشت 30 س���ال از پيروزي انقالب 

اسالمي، مشاركت مردم اين قدر باالست.
 او حضور 85 درصدي مردم را پاسخي بي نظير به اين 
گروه از رس���انه ها دانست و افزود: آنها اين را مي فهمند اما 

مي خواهند همه چيز را زير سؤال ببرند.
 خبرنگاري پرسيد بيانيه ميرحسين موسوي غيرقانوني 

بود و امكان داش���ت به اغتشاش منجر شود، اين تخلف را 
چگونه پيگيري مي كنيد؟

 محصولي پاس���خ داد: من فكر نمي كنم اغتشاشي در 
كار باش���د، زيرا پيام رهبري در جامعه ما فصل الخطاب 
اس���ت، آنچه اين نامزد اعالم كرد فقط شبهه اي بود كه 
برايش ايجاد شده بود و اين حق تمام نامزدهاست و شوراي 

نگهبان به آن رسيدگي خواهد كرد.
 خبرنگار ايتاليايي درباره اغتشاش هاي ايجاد شده در 
سطح شهر پرسيد كه وزير كشور گفت: در هيچ جاي دنيا 
ممكن نيست انتخاباتي با اين عظمت برگزار شود و آسيبي 
در پي نداشته باش���د، اما من شائبه هايي مبني بر اين كه 
نيروي انتظامي به كسي آسيب  رسانده باشد، نمي پذيرم، 
در خود ايتاليا پليس در تظاهرات، آس���يب هايي به مردم 

مي رساند كه قابل توجه است.
 او ادامه داد: خود من به عنوان جانشين فرماندهي كل 
قوا توصيه كرده بودم كه نهايت امنيت در شهرها اجرا شود 
و اين كم لطفي است اگر نگاهي اين گونه به نيروي انتظامي 

داشته باشيم.
 محصول���ي درباره كم آمدن تعرفه ها در ش���هرهاي 
گوناگون كه موجب سرگرداني مردم شده بود نيز گفت: ما 
كه نمي توانيم پيش بيني كنيم در هر شعبه چه تعداد مردم 
براي رأي دادن مي رون���د، زيرا تعداد افراد مراجعه كننده 
به هر شعبه در دوره هاي مختلف تغيير مي كند، در ضمن 
تعرفه ها 20 درصد بيش���تر چاپ شده بود كه اگر تعرفه ها 

كم آمد، براي شعبه ها فرستاده شود.
 او تأكيد كرد: برخي از شعبه ها با كمبود تعرفه مواجه 
بودند، اما اين طور نبود كه از فرس���تادن تعرفه به شعبه ها 

خودداري شود.
 وزير كشور در مورد قطع پيامك ها در زمان برگزاري 
انتخابات نيز گفت: وزارت كش���ور در اين زمينه نه ابالغي 
داش���ت و نه دس���توري، اين را بايد از وزارت ارتباطات 

بپرسيد.

انتخاب دهمين رئيس جمهور
1388/3/24

وزير كشور: 

دكتر احمدي نژاد باكسب 62/63 درصد آراء بار ديگر رئيس جمهوري شد
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آيت اهلل العظمي 
منتظري  حسينعلي 
شب  گذشته در 87 
س���الگي دار فاني را 

وداع گفت.
به گزارش ايلنا، 
حجت االسالم احمد 
منتظري فرزند ايشان 
اعالم كرد كه آيت اهلل منتظ���ري بر اثر بيماري به رحمت 
ايزدي پيوست.دفتر آيت اهلل العظمي منتظري هم رحلت 

اين مرجع تقليد را تاييد كرد.
آيت اهلل العظمي حسينعلي منتظري در تاريخ 1301 
هجري شمسي در نجف آباد اصفهان ديده به جهان گشود.

پدرش حاج علي منتظري كشاورز بود.
حس���ينعلي منتظري از هفت س���الگي تحصيل را 
آغاز كرد.در سن 12 س���الگي تحصيل را در حوزه علميه 
اصفهان پي گرفت و در 19 سالگي براي ادامه تحصيالت 

حوزوي به حوزه علميه قم نقل مكان كرد.
آقاي منتظري در 27 س����الگي به درجه اجتهاد رسيد.

پس از رحلت آي����ت اهلل العظمي بروج����ردي در فروردين 
1340 شمس����ي نظر بس����ياري از علماي حوزه علميه قم 
متوجه آيت اهلل العظمي خميني شد كه از جمله آنان آيت اهلل 

منتظري، آيت اهلل مطهري و آيت اهلل رباني شيرازي بود.
پ���س از وقايع 15 خ���رداد و ش���روع نهضت امام 
خميني)ره(، آيت اهلل منتظري ني���ز در راه مبارزه با رژيم 
ش���اه گام برداش���ت و در اين ر اه بارها به زندان و تبعيد 
محكوم شد.نخستين بار در عيد نوروز سال 1345 به همراه 

فرزندش محمد دستگير و بازداشت شد.
رژيم شاه در خارج از زندان هم همواره ايشان را تحت 
نظر داش���ته و در زمان برگزاري جش���ن هاي تاجگذاري 
به عنوان راه���كاري جديد تصميم به تبعيد ايش���ان به 
مسجدس���ليمان گرفت كه اين تبعيد س���ه ماه به طول 
انجاميد.پس از آن در مسجدسليمان به ايشان ابالغ كردند 
كه نبايد به قم برويد، ولي ايش���ان به قم مراجعت كرد و با 
وجود ممانعت شديد ساواك، عده زيادي از علما، اساتيد و 
طالب حوزه علميه با ايشان ديدار كردند تا اين كه از ناحيه 
ساواك ايشان را به نجف آباد منتقل كردند و در آنجا تحت 

مراقبت شديد قرار دادند.
هنوز چند ماهي از پايان تبعيد به مس���جد سليمان 
و انتقال به نجف آباد نگذش���ته بود كه ب���ه دليل ادامه 
فعاليت هاي مبارزاتي و روش���نگري  هاي آيت اهلل منتظري 
به ويژه در خطبه هاي نمازجمعه كه ايشان آن را در نجف 
آباد پايه گذاري كرده بود، ساواك مجدداً ايشان را دستگير 
و پس از محاكمه فرمايشي به سه سال زندان و در دادگاه 
تجديدنظر به يك سال و نيم زندان محكوم كرد و به زندان 
قصر انتقال داد.ايشان در سال 52 هم به طبس و در سال 
53 به خلخال و در نهايت به س���قز تبعيد شدند.در تيرماه 
1354، آيت اهلل منتظري را از تبعيدگاه س���قز روانه زندان 
كردند.ابتدا او را به بازداشتگاه كميته مشترك تهران بردند 
و فرداي آن روز روانه زندان اوي���ن كردند.در اوين مدت 
شش ماه را در سلول انفرادي گذراند.در اين بازداشتگاه ها 
با شديدترين فشارهاي روحي و جسمي روبرو شد.در زير 
همين فشارها و ش���كنجه ها بود كه شكنجه گر بي رحم 
)ازغندي( به ايشان گفته بود: »علت اين كه تو را از حوزه 
دور نگه مي داريم و از اين طرف به آن طرف مي فرس���تيم 

اين است كه يك خميني ديگر به وجود نيايد.«
پس از شش ماه بالتكليفي در زندان اوين، باالخره در 
يك دادگاه نظامي و فرمايش���ي به اتهام كمك به جنبش 
اس���المي و خانواده زندانيان سياسي و اقدام براي تشكيل 
حكومت اس���المي، به 10 س���ال زندان محكوم شد، اما 
در زندان هم همراه بزرگاني مانن���د آيت اهلل طالقاني به 

فعاليت هاي اسالمي و سياسي ادامه داد.
 با اين كه در زندان از بيماري هاي مختلف رنج مي برد، 
خارج بحث »خمس« و متن »اسفار« و كتاب »طهارت« 
را براي فضالي زنداني تدريس كرد و شخصيت هاي بزرگ 
زنداني مانند آي���ت اهلل طالقاني و آيت اهلل مهدوي كني در 

مجالس بحث ايشان حاضر مي شدند.
آيت اهلل منتظري در زندان اوين هم نماز جمعه را اقامه 
كرد و تمامي زندانيان سياسي مسلمان از جمله حضرات 
آقايان طالقاني، مهدوي كني، هاشمي رفسنجاني، الهوتي 
و ديگران در نماز جمعه حاضر مي شدند؛ هرچند ساواك 

پس از مدتي مانع اقامه آن شد.
پس از پيروزي انقالب اس���المي، آيت اهلل منتظري به 
رياست مجلس خبرگان قانون اساسي برگزيده شد و نقش 

اساسي در تدوين قانون اساسي و بويژه تصويب اصل واليت 
فقيه داشت.

ايشان كه پس از فوت آيت اهلل طالقاني از سوي امام به 
امامت جمعه تهران منصوب ش���ده بود پس از يك سال از 

اين منصب كناره گيري كرد.
در س���ال 1364 شمس���ي اعضاي مجلس خبرگان 
ايشان را به س���مت قائم مقام رهبري منصوب كردند.در 
فروردين 1368 امام خميني وي را از س���مت قائم مقامي 
رهبري بركنار كردند و ايش���ان ني���ز در تاريخ 68/1/7 

استعفانامه خود را تقديم مقام رهبري كردند.
1388/9/30

پيام تسليت رهبر معظم انقالب 
به مناسبت درگذشت فقيه بزرگوار 

آيت اهلل العظمي منتظري 
حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقالب اسالمي 
در پيامي درگذشت فقيه بزرگوار آيت اهلل آقاي حاج شيخ 
حسينعلي منتظري رحمت اهلل عليه را تسليت گفتند. متن 

پيام به اين شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحيم 

اطالع يافتيم كه فقيه بزرگوار آيت اهلل آقاي حاج شيخ 
حسينعلي منتظري رحمت اهلل عليه دار فاني را وداع گفته 
و به سراي باقي شتافته اند. ايشان فقيهي متبحر و استادي 
برجسته بودند و ش���اگردان زيادي از ايشان بهره  بردند. 
دوراني طوالني از زندگي آن مرحوم در خدمت نهضت امام 
راحل عظيم الشأن گذشت و ايشان مجاهدات زيادي انجام 
داده و سختي هاي زيادي در اين راه تحمل كردند. در اواخر 
دوران حيات مبارك امام راحل امتحاني دش���وار و خطير، 
پيش  آمد كه از خداوند متعال مي خواهم آن را با پوشش 
مغفرت و رحمت خويش بپوشاند و ابتالئات دنيوي را كفاره 

آن قرار دهد.
اينجانب درگذشت ايش���ان را به همه بازماندگان به 
ويژه همس���ر مكرمه و فرزندان محترم آن مرحوم تسليت 
مي گوي���م و رحمت و مغفرت الهي را براي وي مس���ألت 

مي كنم.
سيدعلي خامنه اي 29/آذر/1388

 راهپيمايان كه قرار بود از س���اعت 16 راهپيمايي خود را آغاز كنند، ساعاتي زودتر در ميدان انقالب و 
خيابان هاي اطراف حاضر شدند و سپس راس س���اعت مقرر، در طول مسير شرق به غرب، به سمت ميدان 
آزادي ودوس���وي خيابان آزادي حركت كردند. آنها شعارهايي در حمايت از ميرحسين موسوي سر دادند و 

خواهان تجديدنظر در نتيجه انتخابات رياست جمهوري شدند.
 نيروي انتظامي و نيروهاي ويژه، يك ساعت پيش از آغاز راهپيمايي، در مسير اين برنامه و به خصوص در 

ميدان انقالب مستقر شدند. برخي از ماموران از راهپيمايان مي خواستند كه محل را ترك كنند. 
 اما با افزايش تعداد راهپيمايان و حركت آنها، مام���وران تنها در مكان هاي مقرر، در خيابانهاي منتهي 
به خيابان انقالب و با فاصله اي دورتر از آن اس���تقرار يافتند. اين راهپيمايي هرچند به درخواست ميرحسين 
موسوي، نامزد انتخابات دهم رياست جمهوري برگزار ش���د، اما پس از نتيجه ندادن تالش ها براي دريافت 
مجوز از وزارت كش���ور، سايت رسمي موس���وي اعالم كرد كه راهپيمايي لغو شده است. به رغم درخواست 
موس���وي از حاميان براي حضور نيافتن در اين راهپيمايي، صدها هزار نفر از هواداران او بطور خودجوش در 

اين برنامه حاضر شدند.
 حضور موسوي و كروبي در ميان راهپيمايان

 ساعتي پس از شروع راهپيمايي ميرحسين موسوي سوار بريك خودرو به سمت ميدان آزادي حركت 
كرد.در همين زمان اعالم شد كه حجت االسالم والمسلمين سيدمحمد خاتمي نيز در ميدان آزادي و در ميان 

راهپيمايان حضور يافته است. همزمان اعالم شد كه حجت االسالم والمسلمين كروبي نيز به جمع راهپيمايان پيوسته است.

راه پيمايي
1388/3/26

راهپيمايي آرام

درگذشت آيت اهلل منتظري
1388/9/29

آيت  اهلل العظمي منتظري دار فاني را وداع گفت
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پيروزي مقاومت فلسطين

1387/11/2

جشن هاي پيروزي 
مقاومت نوار غزه را 

فراگرفت 
سرويس خارجي � خبرگزاري ها:

 زندگ���ي و فعاليت هاي اجتماعي در نوار غزه 
پس از بيش از 20 روز التهاب ناش���ي از حمالت 
وحش���يانه رژيم صهيونيستي، تا حدودي به روال 
عادي بازگشته اس���ت. دولت مردمي حماس به 
نخست وزيري اس���ماعيل هنيه نيز اعالم كرد كه 
وزارتخانه ها ونهادهاي دولتي و غير دولتي از جمله 
دانشگاه ها و مدارس از امروز فعاليت هاي خود را 

از سرگرفتند.  
از سويي عقب نشيني صهيونيست ها كه از نوار 
غزه همچنان ادامه دارد اما يك مسئول اين رژيم 
اعالم كرد كه اس���رائيل تعداد نظاميان خود را به 
تدريج از غزه خارج مي كند اما در خارج از غزه به 
حال آماده باش باقي خواهيم ماند تا به سرعت با هر 

حادثه اي مقابله كنيم.
شبكه تلويزيوني الجزيره گزارش داد كه ارتش 

اسرائيل به طور كامل از غزه عقب نشيني كرد.  
به دنبال شكايت هاي سازمان هاي حقوقي و 
بين المللي ضد اقدامات اسرائيل در جنگ غزه، اين 
رژيم رسماً اعتراف كرد كه در اين جنگ از فسفر 
سفيد استفاده كرده است. اين رژيم ادعا كرده كه 
درباره ش���يوه و چگونگي استفاده از اين مواد و نه 

مسئله استفاده از آن تحقيق خواهد كرد.
در همين حال مناطق مختلف نوار غزه ديروز 
شاهد برپايي جشن هاي پيروزي مقاومت فلسطين 
با مشاركت شمار زيادي از رهبران مبارز فلسطيني 
بود. اين جشن ها به دعوت حماس صورت گرفت. 
مدرسه »الفاخوره« در اردوگاه جباليا ميزبان 
اين جشن پيروزي بود و مردم براي گراميداشت 
ياد و خاطره »نزار ريان« از فرماندهان برجس���ته 
مقاومت فلس���طين كه به همراه خانواده اش در 
حمله هوايي كينه توزانه صهيونيست ها به شهادت 

رسيد، به سمت منزل وي حركت كردند.
جش���ن هاي مش���ابهي نيز در ش���هرهاي 
خان يونس و رفح در جنوب ن���وار غزه و منطقه 
النصيرات، اردوگاه البريج و شهر ديرالبلح در مركز 

نوار غزه برگزار شد.
در همي���ن حال دبيركل ح���زب اهلل لبنان، 
پيروزي مقاومت فلسطين در نبرد غزه را به رئيس 

دفتر سياسي حماس تبريك گفت.
آويگدور ليبرمن از سياس���تمداران افراطي 
رژيم صهيونيس���تي و وزير امور استراتژيك اين 
رژيم، در گفتگ���و با روزنامه هاآرتص گفت: جنگ 
غزه به همان نتيجه جنگ اخير لبنان ختم شد و 
هيچ دستاوردي براي اسرائيل به ارمغان نياورد و 
اسرائيل همچنان با حماس جديد همانند حزب 
اهلل كه قادر به هدف ق���راردادن تل آويو، كريات 

شمونه، ديمونا و فرودگاه اللداست، روبه روست. 

سونامي ژاپن
1389/12/21

زلزله مخوف در ژاپن

بهارتونس
1389/10/27

استقبال جهاني از سرنگوني حكومت »بن علي« در تونس 
سرويس خارجي: ش���وراي صلح و امنيت وابس���ته به اتحاديه آفريقا براندازي دولت زين العابدين بن علي را قانوني 
دانست.به گزارش فارس، شوراي صلح و امنيت اتحاديه آفريقا »فواد المبزع«، رئيس پارلمان اين كشور را كه به طور موقت 

مسئوليت تصدي پست رياست جمهوري را بر عهده دارد، به رسميت شناخت.
شوراي صلح و امنيت اتحاديه آفريقا از رهبران مرحله انتقالي تونس خواست به خشونت هايي كه در برخي شهرهاي 
تونس ديده مي ش���ود، پايان دهند. در اين حال سازمان كنفرانس اسالمي كه 58 كشور مسلمان در آن عضويت دارند با 
مردم تونس اعالم همراهي كرد.اين سازمان در بيانيه خود افزود: با دقت حوادث تونس را كه از مؤسسان اين سازمان بوده 
است، دنبال مي كند.اتحاديه جهاني علماي مسلمان نيز همبستگي كامل خود را با خواست مردم تونس براي دستيابي به 

حقوق خود و ايستادگي در مقابل ظالمان، اعالم كرد.

سرويس حوادث: زلزله اي به بزرگي 8/9 درجه ريشتر 
صبح ديروز جزيره هونشوي در شمال شرق ژاپن را لرزاند 
و صدها كشته و هزاران زخمي و ناپديد برجا گذاشت.  اين 
زلزله س���بب بروز سونامي با ارتفاع 10 متر درسواحل اين 
كشور شدو هشدار سونامي را در همه سواحل اقيانوس آرام 

در پي داشت.
نائوتو كان نخس���ت وزير ژاپن در نخستين واكنش ها 
به اين زلزله اعالم ك���رد: زمين لرزه مهيب در بخش هاي 
مختلف اين كشور خسارات مالي گسترده اي بر جا گذاشته 

است. 
سونامي 10 متري 

در پي وقوع زمين لرزه 8/9 ريش���تري و سونامي 10 
متري در س���واحل اقيانوس آرام ژاپن، صدها نفر كشته و 
ش���مار زيادي از مردم جزيره مياگي زخمي شدند. پس 
از وقوع اين زمين لرزه، س���اكنان شهر توكيو ساختمان ها 
را تخليه كردند.مقام هاي ژاپن���ي اعالم كردند: پس لرزه 
ش���ديدي نيز پس از زمين لرزه اول در س���واحل شمال 
ش���رق ژاپن روي داد.  زمين لرزه مهيب ديروز در ژاپن 
سبب بوجود آمدن س���ونامي 10 متري در سواحل بندر 
سانداي اين كشور ش���د. همچنين در پي اين زمين لرزه، 
در كشورهاي روس���يه، فيليپين و جزاير ماريان هشدار 

وقوع سونامي داده شد.برخي از منابع خبري، بزرگي اين 
زمين لرزه را ابتدا7/9 ريشتر و زمان آن را سه دقيقه اعالم 
كردند. وزارت دفاع ژاپن نيز اعالم كرد: هشت هواپيماي 
نظامي را براي ارزيابي خس���ارات زمي���ن لرزه به مناطق 
زلزله زده اعزام كرده است.  بر اثر زمين لرزه در ژاپن حركت 
قطارها در مركز توكيو متوقف شد و مسافران سراسيمه از 
قطارها بيرون ريختند وتا نيم ساعت پس از زلزله نيز همه 
خطوط تلفن همراه در توكيو قطع بود.   مركز لرزه نگاري 
و تحقيقات زمين شناس���ي آمريكا هم ديروز اعالم كرد: 
بزرگي زمين لرزه ديروز ژاپن 8/9 درجه ريش���تر بود. به 
گزارش تلويزيون ان اچ كي، مسئوالن ژاپني همچنان در 
تالش هستند تا ميزان خسارات اوليه ناشي از زمين لرزه 

را برآورد كنند.
  غوطه ورشدن خودروها و كشتي ها 

درپي زلزله و سونامي در ژاپن، شش مورد آتش سوزي 
در توكيو روي داد و ده ها خودرو و كش���تي در آب شناور 
شدند.  همچنين پس از وقوع سونامي در سواحل اقيانوس 
آرام گزارش ها از غوطه ور ش���دن كشتي ها و خودروها در 
آب بر اثر سونامي حكايت دارد. دهها دستگاه خودرو پس 
از زلزله و سونامي درآب هاي اسكله جزيره ايواته در ميان 

آب شناور شدند.  



59 سرويس خارجي: همزمان با ادامه عمليات ارتش عراق در استان االنبار، وزارت دفاع 
عراق اعالم كرد كه نيروهاي ارتش موفق ش���دند شهر الرمادي را به طور كامل از عوامل 

القاعده پاكسازي كنند.
وزارت دفاع عراق در بيانيه اي اعالم ك���رد: نيروهاي ارتش به همراه نيروهاي قبايل 
االنبار و پليس محلي توانستند در عملياتي آخرين پايگاه گروه تروريستي »داعش« را در 

منطقه »الملعب« در شهر رمادي پاكسازي كنند.
در اين بيانيه آمده است: نيروهاي مس���لح عراق با پشتيباني مستقيم نيروي هوايي 
ارتش و با همكاري عش���اير االنبار دست به عمليات گسترده و دقيقي زدند كه در جريان 
آن بيش از 50 تروريست وابسته به داعش به هالكت رسيدند و 135 بمب خنثي و هفت 

خودرو كه حامل مسلسل و موتورسيكلت هاي بمب گذاري شده بود منهدم شد.
در همين راستا، ارتش عراق دست به حمالتي به شهر فلوجه در استان االنبار زد تا اين 
حمالت مقدمه اي براي پاكسازي كامل فلوجه از القاعده باشد.خبرگزاري رويترز به نقل از 
يك منبع امنيتي برجسته در عراق گزارش داد كه دستورهايي براي آغاز حمله هاي هوايي 
و توپخانه اي به فلوجه صادر شده است تا ميزان قدرت افراد مسلح كه از چند هفته قبل اين 

شهر را تحت كنترل خود گرفته اند مشخص شود.
اين مقام عراقي خاطرنشان كرد: نيروهاي ارتش به همراه يگان هاي امنيتي و اعضاي 

شوراي بيداري در 15 كيلومتري شهر فلوجه مستقر هستند.
در همين حال، شاهدان عيني با بيان اينكه نيروهاي دولتي در جنوب فلوجه مستقر 

هستند، تصريح كردند كه اين شهر تقريبا از سكنه خالي شده است.
يك منبع امنيتي در عراق نيز در مصاحبه  با خبرگزاري رويترز اظهار داشت:گرو ه هاي 
مسلح در راه هاي اصلي منتهي به فلوجه بمب هايي كار گذشته اند تا بدين ترتيب خود را 
ب���راي حمله زميني احتمالي نيروهاي امنيتي عراق آماده كنند و به همين دليل ارتش از 
راه هاي جايگزين استفاده خواهد كرد.در همين حال، مسئوالن امنيتي عراقي خاطرنشان 
كردند كه س���فيران تعدادي از كش���ورهاي منطقه با نوري مالكي تماس تلفني برقرار و 
وي را براي عدم حمله به فلوجه ترغيب كرده اند.پيش���تر مسئوالن امنيتي عراقي اظهار 
كرده بودند: پس از آن كه عشاير نتوانس���تند افراد وابسته به گروه دولت اسالمي عراق و 
شام و ديگر گروه ها را از ش���هر فلوجه بيرون كنند، تصميم براي حمله به اين شهر اتخاذ 
شد.خبرگزاري فرانس���ه نيز با بيان اين كه درگيري هاي اخير در الرمادي از شديدترين 
درگيري ها ظرف چند هفته اخير بوده اس���ت، گزارش داد كه راه هاي ارتباطي با اين شهر 
قطع شده است.از س���ويي،يك منبع امنيتي عراقي تأكيد كرد كه داماد و معاون ابوبكر 

بغدادي سركرده داعش در درگيري با نيروهاي امنيتي كشته شدند.
در اين حال،فرمانده گردان طاليي مبارزه با تروريسم عراق تأكيد كرد كه سالح هايي 

كه تروريس���ت هاي داعش با آن مي جنگند، ساخت اس���رائيل است.سرلشكر »فاضل 
البرواري« گفت: از سال 2006 به بعد، هر سالح و تجهيزات نظامي اي كه از تروريست ها 

به دست آمده، سالح هاي پيشرفته ساخت اسرائيل بوده است.
در تحولي ديگر،انفجار يك بمب در جنوب ش���هر »موصل« عراق، يك كشته و سه 
زخمي برجاي گذاشت.از طرفي شبكه تلويزيوني »الميادين« از انفجار يك خودروي بمب 
گذاري شده در شمال تكريت خبر داد و افزود: در جريان اين حادثه چهار نفر كشته و شش 

تن ديگر زخمي شدند.
بر اس���اس اين گزارش يك عامل انتحاري با هدايت يك خودروي بمب گذاري شده، 
مقر شوراي بيداري »بيجي« واقع در شمال تكريت را هدف قرار داد. خبرگزاري فرانسه نيز 
به نقل از سرلشكر ستاد »محمد الديلمي« فرمانده تيپ دوازدهم ارتش عراق از دستگيري 
معاون سركرده گروهك داعش در كركوك خبر داد و افزود: گروهي از افراد مسلح داعش 
به پست ايست بازرسي »العاكوله« در غرب كركوك حمله كردند كه اين حمله به كشته 

شدن سه سرباز و زخمي شدن دو افسر منجر شد.
در چنين شرايطي،سه انفجار شديد شهر »الرمادي« عراق و دو انفجار شهر بغداد را 

لرزاند.همچنين پنج حمله تروريستي در پايتخت عراق 12كشته برجاي گذاشت. 

1390/12/9

نخستين اسكار ايران 
»جدايي نادر از سيمين« س���رانجام در ادامه  موفقيت هاي جهاني اش، اسكار بهترين فيلم خارجي را براي سينماي 

ايران به ارمغان آورد .
به گزارش ايسنا، جديدترين ساخته اصغر فرهادي كه در بخش بهترين فيلم خارجي و فيلمنامه نامزد دريافت اسكار 

شده بود، سرانجام توانست با دريافت يك اسكار، طلسم  دريافت جايزه اسكار را براي سينماي ايران بشكند .
اصغر فرهادي 8 اسفند  پس از  دريافت جايزه اش از »ساندرا بوالك« � بازيگر برنده اسكار � در سخناني گفت: 

ايرانيان بسيارى در سرتاسر جهان در حال تماشاى اين لحظه هستند و گمان دارم خوشحال  هستند .
وي ادامه داد: آنها نه فقط به خاطر يك جايزه مهم يا يك فيلم يا يك فيلمس���از،  خوش���حالند، بلكه چون در 
روزهايى كه سخن از جنگ، تهديد، و خشونت در تبادل است، نام كشورشان ايران از دريچه باشكوه فرهنگ به زبان 

مى آيد، خوشحال اند؛ فرهنگى غنى و كهن كه زير گرد و غبار سياست پنهان مانده است .
فرهادي با اشاره به جايزه اسكار، سخنانش را اينگونه به پايان رساند: من با افتخار اين جايزه را به مردم سرزمينم 

تقديم مي كنم. مردمى كه به همه فرهنگها و تمدنها احترام مي گذارند و از دشمني كردن و كينه ورزيدن بيزارند .
در اين مراسم ليال حاتمي، پيمان معادي، سارينا فرهادي و محمود كالري،اصغر فرهادي را همراهي مي كردند .

س���ينماي ايران پيش از اين فقط يك بار در سال 1377  با »بچه هاي آسمان« مجيد مجيدي نامزد اسكار شده بود، 
ولي موفق به دريافت آن نشد .

به گزارش ايس���نا، فيلم »جدايي نادر از س���يمين« سال گذش���ته در اولين موفقيت هايش در داخل كشور؛ 
سيمرغ هاي بهترين كارگردان، فيلمنامه و بهترين فيلم مردمي جشنواره فيلم فجر را گرفت و در همان مقطع خرس 
طالي بهترين فيلم و خرس نقره اي بهترين بازيگري را براي مجموعه بازيگران از جشنواره   برلين دريافت كرد و در 
فصل جوايز سينمايي هاليوود، برنده جوايز  جهاني از جمله بهترين فيلم خارجي سال از نگاه انجمن ملي منتقدين 
آمريكا و انجمن منتقدين فيلم نيويورك و جوايز فيلم مستقل بريتانيا شده و در جوايز ساالنه  آسيا � پاسيفيك نيز 
بهترين فيلم سال  2011 شناخته ش���د  .»جدايي نادر از سيمين« اخيرا بعد از دريافت جايزه » گلدن گلوب« طبق 
پيش بيني كارشناسان بخت اصلي دريافت جايزه اسكار محس���وب مي شد و طي دو،سه روز قبل، پس از دريافت 

جايزه »سزار« و »اسپريت« موفقيتش براي دريافت اسكار بيشتر شد .

داعش
1392/11/15

ارتش عراق »رمادي« را از داعش پس گرفت
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تفاهم هسته اي
1394/1/15

تفاهم ايران و 1+5 براى دستيابى به توافق جامع هسته اى

پس از يك س����ال و چهار ماه اي����ران و 1+5 در گامى 
مهم در مس����ير رس����يدن به توافق جامع، توانستند از سد 
اختالف نظرها و موانع عبور كنند و به راه حل ها دست يابند.

پ���س از مدت ها انتظ���ار براى رفع مش���كالت و 
اختالف نظرها براى حل بحران هسته اى روز پنجشنبه 13 
فروردين ايران و 1+5 بعد از هش���ت روز مذاكرات نفسگير 
در نهايت اعالم كردند كه قادر به دستيابى به توافق جامع 

هسته اى هستند.
بر اين اس���اس دو طرف بر س���ر موضوعات عمده و 
كليدى مطرح در چارچوب توافق جامع به تفاهم رسيدند.

متن كامل بيانيه مشترك ايران و 5+1
محمد جواد ظري���ف و فدريكا موگرينى در كنفرانس 
خبرى هم بيانيه مشترك مطبوعاتى را به زبان انگليسى و 

فارسى ارائه كردند.
متن بيانيه به شرح زير است:

ما، وزير امور خارجه جمهورى اسالمى ايران و نماينده 
عالى اتحاديه اروپا، همراه با وزراى خارجه 3 كشور اروپايى 
به اضافه 3 )چين، فرانس���ه، آلمان، فدراس���يون روسيه، 
آمريكا، بريتانيا و اياالت متحده( از شش���م تا س���يزدهم 

فروردين 1394 در سوييس ديدار كرديم.
همانطور ك���ه در آذرماه 1392 توافق كرده بوديم، به 
اي���ن منظور در اينجا گرد هم آمدي���م تا راه حل هايى به 
منظور دس���تيابى به حل و فصل جامعى كه ماهيت صرفا 
صلح آميز برنامه هسته اى ايران را تضمين و همه تحريم ها 

را به صورت كامل لغو كند، پيدا كنيم.
امروز ما يك گام تعيين كننده برداشتيم؛ ما به راه حل 
هايى در مورد مولفه هاى مهم برنامه جامع اقدام مشترك 
)برجام( دست يافتيم. اين امر مديون عزم سياسى، حسن 
نيت و تالش جدى همه طرف ها بوده است. اجازه فرمائيد 
از همه هيات هاى نمايندگى به خاطر تالش هاى خستگى 

ناپذيرشان تقدير كنيم.
تصميم امروز ما كه مبانى مورد توافق براى متن نهايى 
برجام را پايه ريزى مى كند ،بس���يار مهم است. اكنون مى 
توانيم مجددا ن���گارش متن توافق نهايى و ضمايم آن را با 
بهره گرفتن از راه حل هايى ك���ه در اين چند روز به آنها 

دست يافته ايم، شروع كنيم.
همچنان كه ايران برنامه صلح آميز هسته اى خود را 
دنبال مى كند، سطح و ظرفيت غنى سازى و ميزان ذخاير 
ايران براى دوره هاى زمانى مشخص، محدود خواهد شد 
و نطنز تنها مركز غنى س���ازى ايران خواهد بود. تحقيق و 
توسعه غنى سازى در ايران بر روى ماشين هاى سانتريفيوژ 

بر اس���اس يك جدول زمانى و س���طح توافق شده، انجام 
خواهد شد.

فوردو از يك س���ايت غنى سازى به يك مركز هسته 
اى، فيزيك و فن آورى تبديل خواهد ش���د. در اين مركز 
همكارى بين المللى در حوزه هاى تحقيق و توسعه مورد 
توافق مورد تشويق قرار خواهد گرفت. مواد شكافت پذير 

در فوردو نخواهد بود.
رآكتور تحقيقاتى پيش���رفته آب سنگين در اراك با 
همكارى مشترك بين المللى بازطراحى و نوسازى خواهد 
ش���د به گونه اى كه پلوتونيوم با قابليت تسليحاتى در آن 
توليد نش���ود، بازفرآورى صورت نخواهد گرفت و سوخت 

مصرف شده صادر خواهدشد.

مجموع���ه تدابيرى براى نظارت بر اجراى مفاد برجام 
شامل كد اصالحى 3/1 و اجراى داوطلبانه پروتكل الحاقى 
مورد توافق واقع شده است. آژانس بين المللى انرژى اتمى 
از فن آورى هاى مدرن نظارتى اس���تفاده خواهد كرد و از 
دسترسى هاى توافق شده بيشترى از جمله به منظور روشن 

كردن موضوعات گذشته و حال برخوردار خواهد شد.
ايران در همكارى هاى بي���ن المللى در حوزه انرژى 
هسته اى صلح آميز مشاركت خواهد كرد كه مى تواند شامل 

ساخت نيروگاه هاى هس���ته اى و رآكتورهاى تحقيقاتى 
ش���ود. يك حوزه مهم ديگر، همكارى در زمينه ايمنى و 

امنيت هسته اى است.
اتحاديه اروپا، اعمال تحريم ه���اى اقتصادى و مالى 
مرتبط با هس���ته اى خود را خاتم���ه خواهد داد و اياالت 
متح���ده نيز اجراى تحريم هاى مال���ى و اقتصادى ثانويه 
مرتبط با هس���ته اى را، همزمان با اجراى تعهدات عمده 
هسته اى ايران به نحوى كه توسط آژانس بين المللى انرژى 

اتمى راستى آزمايى شود، متوقف خواهد كرد.
يك قطعنامه جديد شوراى امنيت سازمان ملل متحد 
صادر خواهد شد كه در آن برجام تائيد شده، همه قطعنامه 
هاى قبلى مرتبط با موضوع هس���ته اى لغو خواهد شد و 
برخى تدابير محدوديت س���از مشخص، را براى يك دوره 

زمانى مورد توافق، لحاظ خواهد كرد.
ما در هفته ها و ماه هاى آين���ده، براى نگارش متن 
برجام ش���امل جزئيات فنى آن، در س���طوح سياسى و 
كارشناس���ى كار خواهيم كرد. ما خود را متعهد به تكميل 
تالش ها تا تاريخ 11 تيرماه مى دانيم. از دولت سوييس به 
خاطر حمايت هاى سخاوتمندانه در ميزبانى اين مذاكرات 
تقدير و تشكر مى كنيم. از خبرنگاران عزيز كه در اين مدت 

همراه ما بودند نيز سپاسگزاريم.
تشكر روحانى از ظريف و صالحى

رئيس جمهورى كشورمان پس از قرائت بيانيه تفاهم 
سياس���ى ايران و 1+5 از زحمات محمد جواد ظريف، وزير 
امور خارجه و على اكبر صالحى، رئيس سازمان انرژى اتمى 

تشكر كرد.
در صفح���ه توييتر منتس���ب به حس���ن روحانى 
رئيس جمهورى كش���ورمان توييتى با اين مضمون منتشر 
شد: تماس تلفنى با وزير امورخارجه و رئيس سازمان انرژى 
اتمى و تشكر از زحمات ش���بانه روزى آنان و اعضاى تيم 

مذاكركننده در آستانه اعالم بيانيه مشترك.
اوباما: توافق با ايران تاريخى بود

رئيس جمهورى آمريكا توافق با ايران را تاريخى خواند.
باراك اوباما پس از قرائت بيانيه  پايانى مذاكرات هسته  
اى تصريح كرد: آمريكا امروز توانس���ت به همراه متحدان 
و ش���ركايش با ايران به يك تفاهم تاريخى برسد كه اگر 
كامل اجرا ش���ود، ايران را از دستيابى به سالح هسته  اى 
باز مى دارد. من ب���ه عنوان رئيس جمهورى و فرمانده كل، 
مسئوليتى بزرگ تر از حفظ امنيت مردم آمريكا ندارم. من 
متقاعد ش���دم اگر اين چارچوب به توافق جامع بيانجامد 

كشورمان و متحدان ما و نيز جهان امن  تر خواهند بود.

ظريف:نشانه هاي غلبه منطق بر توهم 
آشكار شده است 

محمد جواد ظري���ف وزير امور خارجه كش���ورمان 
12تيرماه94 و درآس���تانه پايان ضرب االجل حصول 
تواف���ق نهايى، در پيامى به آمريكا و متحدين غربى آن 
در 1+5 تاكيد كرد: عليرغم پيشرفت هايى كه در 2 سال 
گذشته طرفين به آن دست يافته اند، هيچ تضمينى به 
خاطر ادامه دلبستگى آنها به تداوم فشار وجود ندارد و 
آنها مى بايست بين توافق و فشار يكى را انتخاب كنند.

 دربخشي از اين پيام چنين آمده بود:
من در وين هستم تا به يك بحران غيرضرورى و طوالنى 
كه مدت ها قبل مى بايست خاتمه مى يافت پايان دهم. 
على رغم برخى اختالفات باقيمانده در اين س���اعات 
آخرين، هيچگاه به اين اندازه به دستيابى به يك راه حل 
پايدار نزديك نبوده ايم. با اين حال هنوز رسيدن به راه 
حل قطعى نيست. و دستيابى به توافق نيازمند شجاعت 
براى مصالحه، خودباورى براى انعطاف، پختگى براى 
تصميمات منطقى، خردمندى براى كنار گذاش���تن 
توهمات و جسارت براى عبور از عادت هاى كهنه است.



چند نمونه از مقاالِت چاپ شده در 
روزنامه اطالعات )1394ـ1304(

مقاالتي كه در اين بخش از ويژه نامة نودمين س���ال انتشار و استمرار 
روزنامه اطالعات مطالعه مي كنيد، فقط به عنوان نمونه ها و نشانه هايي از 
يك مجموعة عظيم انتخاب ش���ده است. نويسندگان غالباً صاحب قلمان 
محّقق و شهير كشورمان بوده اند. بيش از اين، امكاِن انتخاب و ارائه نبود، 
زيرا بر حجم ويژه نامه مي افزود. غير از آنچه اشاره شد، ترجيح ديگري در 
كار نبوده است. انشاءاهلل اگر توفيق پاسداشت صدمين سال انتشار روزنامه 
اطالع���ات و در واقع يك قرن ماندگاري و ثبات و دوام و قوام در اين نهاد 
ملّي و مطبوعاتي و فرهنگي فراهم آمد، ش���ايد بتوان مجموعه مفّصلتر و 
مفيدتري از مقاالت نود ساله و صد ساله را به خوانندگان ارجمند تقديم 

كرد.
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  يكساعت بظهر، د   ر مد   اين كسرى كه اكنون قصبه  اى بيش نيست، از اتوموبيل 
پياد   ه شد   م، جلو مقبره سلمان قد   م ميزد   م تا كسى را بيابم كه بهمراه وى بتماشاى 
ايوان كسرى روم. )ايوان كسرى بفاصله يك ميد   ان د   ر سمت جنوب اين قصبه واقع 
است( جوانى پيش آمد    و بزبان تازى گفت: »آن پيرمرد    بقال شما را ميخواهد   .«   
پيرمرد    مزبور اصاًل ايرانى بود   ؛ نسبت بمن مهربانى كرد    و مرا به نهار تعارف نمود   . 
چون س���اعت د   ه كه عازم مد   ائن بود   م از بغد   اد    يك جعبه خريد   ه بود   م اظهار تش���كر 

نمود   ه و معذرت خواستم.  
از جوان مشاراليه بعربى پرسيد   م:   

اهل كجايى؟   
 . . . اهل تبت.   

 . . . اينجا چه ميكنى؟   
 . . . نفرين كرد   ه ماد   رم!!!   

هنگاميكه اين جواب را د   اد   ، چنان آثار نوميد   ى و افسرد   گى از قيافه  اش نمود   ار شد    
كه تا چند    د   قيقه ساكت شد   م و د   لم يارا ند   اد    پرسش د   يگر كنم.  

اين جوان ميانه باال و متوس���ط اند   ام، با آنكه سنش د   ر حد   ود    بيست الى بيست و 
د   و س���ال بيشتر بنظر نميامد   ، چهره پژمرد   ه و د   رهم فشرد   ه  اش از رنج طوالنى و اند   وه 

طاقت  فرسائى حكايت ميكرد   .  
رنگ گند   مى مايل بس���رخيش، د   ر اثر آفتاب و اند   وه غربت و پريشانى، بسياهى 
متمايل گشته بود   . چش���مانش گود   ، گونه  هايش برآمد   ه، لبها خشك بي  روح، پوست 
باس���تخوان چس���بيد   ه، چنبره گرد   ن نمايان و گرد   نش د   ر كواره ف���رو رفته بود    و 
استخوان  هاى قفسه سينه و د   ند   ه  هايش از د   ور شمرد   ه ميشد   ، با اينحال قيافه شكسته 

و پرماللش خالى از مالحت و زيبائى طبيعى نبود   .  
پيراهن كرباس عربى بر تن د   اش���ت ولى گريبانش د   ريد   ه و سر و پايش برهنه بود    

زبان ايرانى نمي  د   انست اما با عربى ميتوانست مقصود    خود    را بفهماند   .  
با آنكه من از ش���رح حالش جويا نشد   م، خود   ش ببيان د   استان اسف  انگيز زند   گى 
خويش و علت آواره ش���د   نش از خانواد   ه و د   يار پرد   اخت. د   لهاى پرد   رد    مانند    خانه پر 
از د   ود   ، پى روزنه  اى ميگرد   ند    كه اند   كى د   ود    اند   وه را بيرون د   هند    گوش شنوند   گان 
ميتواند    بجاى روزنه  اى براى اينگونه د   لها بكار رود    با صد   اى خسته و گرفته  اش ساعتى 

برايم راز د   ل كرد    كه من آنها را، براى آنكه خوانند   گان را افسرد   ه نسازم نمينويسم.  
باعث بد   بختى اين جوان بطوريكه خ���ود   ش ميگفت بد   رفتارى با ماد   ر و آه ماد   ر 
بود   ه. من نمي  خواهم جوان  ها را جرى كنم. من خود   م معتقد   م كه اگر انسان ميخواهد    

خير ببيند    بايد    با پد   ر و ماد   رش نيكى كند    و خشنود   ى د   ل آنها را فراهم كند   .  
و ع���الوه ميكنم كه جوان  ها د   ر آغاز زند   گى بي  تجربه و ناآزمود   ه  اند    و بايد    از گفته 
ش���خص آزمود   ه و خيرخواهى كه پيش از آنها از اين راه رفته باشد    و حقيقتاً خير آنها را 
بخواهد    و از صميم قلب آنچه را د   ر نتيجه تجربه عمر خود    فهميد   ه بآنها بگويد   ، پيروى 
كنند    و چنين كس���ى جز پد   ر و ماد   ر كه همه چيز خود    را د   ر راه فرزند    فد   ا ميكنند   ، 
وجود    ند   ارد   . مرد   م با يكد   يگر هر طور رفتار كنند    نسبت بفرزند   انشان جز خيرخواهى 
و صميميت منظ���ورى ند   ارند   ؛ براى فرزند    همان را ميخواهند    كه براى خود   ش���ان 
ميخواهند    بلكه بسيارى از پد   ران و ماد   ران، فرزند    را بر خويشتن مقد   م ميد   ارند   . ليكن 
ميخواه���م از بعضى پد   ران و ماد   ران كم  حوصله و مال نااند   يش نپرس���م كه آيا با يك 
جوان تند    س���ر جاهل بايد    اينقد   ر ماجرا كرد    كه او را آواره از د   يار نمود   ؟ من اگر ماد   ر 
آن جوان���را ميد   يد   م او را محكوم مي  نمود   م. . . تو   اى زن، كه براى چند    د   قيقه كامرانى 
نُه ماه كود   كى را بخون جگر پروراند   ى و د   و س���ال شير پستان بوى د   اد   ى و شبانروزها 
رنج كش���يد   ى تا او را بثمر رسانيد   ى، اكنون اين جوان بد   بخت همان جگر گوشه تست 
كه چنين از كنار خود    راند   ه و بد   ست سياه بختى سپرد   ه  اى كه گويا مهر ماد   رى از وى 

بريد   ه  اى!   

يا ميخواستى باعث وجود    او نشوى يا اكنون كه شد   ى د   ر بد   بختيش نيفكنى. گيرم، 
او بميل تو رفتار نكرد    و تو را نافرمانى نمود   ، تو ميخواس���تى با وى مد   ارا كنى تا عقلش 

كامل گرد   د   .  
تد   ريجاً باطاعت تو باز آيد   . گيرم، فرزند   ت بد   سرش���ت و بد   نهاد    بود   ، آيا چاره اين 
بود    كه او را از خود    برانى يا مولود    خود    را د   ر كنار خويشتن نگاه د   ارى و با لطف ماد   رى 
از د   رش���تيش بكاهى؟ اى كه ميگوئى: وارث د   شمن است، مگر تو وارث پد   ر و ماد   رت 
نبود   ى؟ آيا اين رفتار ناشى از خود   خواهى نيست؟ آن روز كه پد   ر و ماد   ر براى تو زحمت 
كشيد   ند    عيب ند   اش���ت، امروز كه تو ميخواهى براى فرزند   ت زحمت بكشى فرياد   ت 
بفلك ميرس���د   ! آن هم فرزند   ى كه اگر تو او را بوج���ود    نياورد   ه بود   ى، او گريبان تو را 

نگرفته بود    و تقاضا و تمنائى ند   اشت.  
*** 

بارى. . . د   و عامل قوى روح اين جوان را كشته و قلبش را بكلى پژمرد   ه ساخته بود   : 
يكى اعتقاد    باينكه چون ماد   رش د   رباره وى نفرين كرد   ه حتماً بد   بخت و پريشان روزگار 
خواه���د    بود   . عامل د   يگر نوميد   ى محض كه بهي���چ وجه براى جبران خطاى خويش 
راه چاره  اى نميد   يد   ند   . چش���مان بيفروغ و كلمات مايوسانه  اش يك روح كاماًل نااميد    و 

تسليم شد   ه بد   بختى را نمايش ميد   اد   .  
انسان را موقعى ميتوان حقيقتاً بد   بخت د   انست كه معتقد    به بد   بختى خود    و بكلى 

از راه چاره و عالج نوميد    باشد   .  
هميشه ميخواهم ببعضى از پد   ران و ماد   ران نصيحت كنم كه كارى نكنند    كه اميد    
پسران و د   ختران جوانشان از آنها قطع شود    كه اينحال براى جوانان آنها بسيار خطرناك 
است پسر يا د   ختر اگر يكبار د   ر اثر جهل و ناد   انى پايش بلغزد    تا اميد   وار باشد    كه د   وباره 
د   ر پناه پد   ر و ماد   ر ممكن است زند   گى كند    باز خود    را حفظ ميكند    و يكباره رخت باب 
نميد   هد    گاهى د   يد   ه شد   ه د   خترى تصاد   فاً لغزشى كرد   ه و خود   ش ميخواسته روى كار 
خويش پرد   ه بپوش���د    و موقع خود    را د   ر خانواد   ه حفظ نمايد    ليكن فاميل ناد   ان اوتاق 
وتوق راه اند   اخته و بيچاره را د   و د   ستى راند   ه  اند    و بزور به پرتگاه بد   بختى افكند   ه  اند   .  

كاريكه آنس���اعت د   رباره آن جوان از د   س���تم برآمد    اين بود    كه اوالً قد   رى پول 
)باند   ازه  اى كه بضاعتم اجازه ميد   اد   ( باو د   اد   م ثانياً گفتم ش���ما نااميد    مباش���يد    و اين 
اعتقاد    را از خود    د   ور كنيد    د   رس���ت است كه شما ماد   ر خود    را رنجاند   ه  ايد    و او د   رباره 
شما نفرين كرد   ه ولى چون فعاًل پش���يمانيد    خد   ا قلب او را از شما راضى كرد   ه، يقيناً 
ماد   ر شما فعاًل د   رباره شما د   عا ميكند    و خير شما را از خد   ا ميخواهد   . شما اگر ميتوانيد    
نامه  اى بماد   ر بنويسيد    و از وى پوزش بخواهيد    و اگر وسيله  اى ند   اريد    همينكه د   ل شما 
عوض شد   ه مطمئن باش���يد    كه قلب او هم عوض شد   ه است و خد   ا نسبت به شما نظر 
لطف د   ارد   . شما از خد   ا بخواهيد   : خد   ايا من بماد   رم بد    كرد   م و فعاًل وسيله  اى ند   ارم كه 
جبران كنم، خد   ايا پشيمانم، تو د   ر عوض جبران كن اين قد   ر خوبى و رحمت باو برسان 

كه روحش مسرور و د   لش از من شاد   مان گرد   د   . . .  
جوان مزبور كه از فرط نوميد   ى چش���مه  هاى عاطفه د   ر روحش خشكيد   ه و آب 
د   يد   گانش بند    آمد   ه بود   ، د   فعتاً مانند    زمينى كه براثر زمين لرزه چشمه  هاى آب از آن 
منفجر شود   ، د   لش تكان خورد    و عواطفش بيد   ار شد    و اشك از چشمانش جارى گشت. 
د   يگر نميتوانست حرف بزند    كه ميخواس���ت يك كلمه بگويد   ، گريه د   ر گلويش گره 
ميشد    و از چشمانش مانند    د   و لوله قطرات اشك سوزان ميريخت. اما اين اشك عالمت 

روشنائى د   ل و تابش فروغ اميد    د   ر روحش بود   .  
او را د   ر بغل كشيد   م و گفتم، براد   ر. . . مطمئن باشيد    كه د   وره پريشانى و تيره بختى 
ش���ما بپايان رسيد   ه. شما بعد    از اين بد   بخت نخواهيد    بود   . اطمينان د   اشته باشيد    كه 
ماد   ر از شما راضى و خد   ا خشنود    گشته است. از اين تاريخ ببعد    صبح نيكبختى و اقبال 
شما ميد   مد    و يقين بد   انيد    كه آيند   ه روشن و د   رخشانى خواهيد    د   اشت. پس از آن وى 

را بوسيد   م و باهم براى تماشاى ايوان تاريخى و با عظمت كسرى روان گشتيم.

1318/5/13

سرگشته مد   ائن
نوشته خطيب د   انشمند    حسينعلى راشد
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يكي از عواملي كه گاهي آزارم مي دهد مسأله 
جوانان امروز ايران در قبال زبان فارسي است. 

جوانان ما با برنامه هاي سنگيني كه در مدرسه 
دارند و كمبود معلم هاي خوب و با صالحيت و كتب 
مناسب، به آســاني نمي توانند زبان مادري خود را 
خوب و جامع فرا گيرنــد... من انصاف نمي دهم كه 
چنين جواناني را مورد عتاب و خطاب و سرزنش و 
مالمت قرار دهيم، تقصير با ما بزرگترها است كه راه 

معقولي براي تدريس زبان فارسي نيافته ايم...
اين مطلب را آقــاي محمد علــي جمالزاده 
نويســنده معروف به آقاي عبداهلل قراگزلو يكي از 
خبرنگاران ما در سويس بيان داشت و مطلب امروز 

ما به اين گفت و شنود اختصاص يافته است. 
اولين سؤال درباره خود آقاي جمالزاده بود وي 

گفت: 

خانواده پ���دري من همه از علماء بزرگ بودند � پدرم 
خطيب مشهور مشروطيت سيد جمال الدين واعظ نقش 
موثري در به ثمر رس���اندن انقالب مشروطه ايران داشت و 
چنانكه مي دانيد سرانجا در اثر مبارزات پي گيرش � به حكم 
محمدعليش���اه قاجار در بروجرد به شهادت رسيد و در 

همانجا نيز مدفون است. 
قبل از مش���روطيت � در ايران كتابي محرمانه توزيع 
گرديد به نام »روياي صادقانه« در مظالم ظل الس���لطان 

حاكم اصفهان و گروهي از اعيان و اشراف آن شهر. 
اين كتاب كه در خارج به چاپ رس���يده بود يكي از 
كتاب هاي نادري است كه به بازكردن چشم و گوش مردم 

ايران كمك موثري نمود. 
تمام اين كتاب يا الاقل قسمت بزگي از آن به قلم پدر 
من بود خانواده ما در اثر انتش���ار اين كتاب در حدود سنه 
1320 هجري قمري ناچار به ترك اصفهان شد و به طهران 

فرار كرد. 
پدرم براي روشن ساختن افكار مردم ايران زحمت ها 
كشيد و با انتشار كتاب »روياي صادقانه« خدمت بزرگي 

به اين آب و خاك كرد. 
از عجايب آنكه سال هاي بس���يار پس از آن � من نيز 
بدون آنكه خود متوجه باش���م كتابي نوش���تم با عنوان 
»صحراي محشر« كه از حيث موضوع با مندرجات كتاب 

پدرم بي شباهت نيست. 
بسيار جوان بودم كه پدرم مرا براي تحصيل به بيروت 

فرستاد در مدرس���ه هر هفته چند بار انشاء داشتيم � من 
از خواندن كتاب و يادداش���ت برداشتن لذت مي بردم � در 
دفتري خاطرات خود را مي نوشتم � هنوز هم اين دفتر را 
دارم � معلم ها مرا تشويق مي كردند � مي گفتند: تو داراي 
استعداد هستي در نوشتن ابتكار به خرج مي دهي تشويق 
آنها مرا مسرور مي ساخت در همان مدرسه با كمك يكي 
از دوستان غيرايراني خود روزنامه كوچكي ايجاد نموديم 
كه با دس���ت خود مي نوشتيم و توزيع مي كرديم اين نكته 
را نيز بايد بگويم وقتي كه به بيروت رفتم آنقدر خردسال 
بودم كه فارسي را درست نمي دانس���تم به طوري كه در 
نوشته هاي آنزمان من اغالط امالئي ديده مي شود تا اينكه 
پس از اتمام تحصيالتم در اول سال 1915 ميالدي كه تازه 
جنگ جهاني اول شروع شده بود به دعوت انجمن مليون 
ايران براي مبارزه بر ض���د روس و انگليس به برلن رفتم 
جمعي از وطن پرستان و فضالي ايراني كم كم در آنجا گرد 
آمدند از قبيل استاد محمد قزويني، استاد پورداود، حسين 
كاظم زاده ايرانش���هر و مرحوم تقي زاده � قرار داش���تيم 
هفته اي يكبار در منزل يكي از دوس���تان اجتماع كنيم به 
ش���رط آنكه جز چايي چيز ديگري نباشد � مقرر بود كه 
صاحب مجلس نوشته اي را كه در ظرف هفته تهيه نموده 
است به زبان فارسي بخواند عموماً اين مقاله ها از يك ربع 

ساعت تجاوز نمي كرد. 
ش���بي كه نوبت به من رس���يد با ترس و لرز بسيار 
داستاني را كه به عنوان »فارسي شكر است« نوشته بودم 
براي آنها خواندم � من از همه جوانتر بودم � مي ترس���يدم 
بگويند اين مزخرفات چيس���ت كه وقت ما را بدان ضايع 
ميسازي � بيش���تر از همه ميرزا محمدخان قزويني كه 
بسيار سخت گير بود مي ترسيدم � اما برعكس � همه نوشته 
مرا پس���نديند و مخصوصاً محمد قزويني با شدت و اصرار 
از من خواست كه داستان هاي ديگري بنويسم و مي توانم 

بگويم كه كار نويسندگي من از همان شب آغاز گشت.
سال ها گذشت كسي متوجه كار من نبود اما روزگار 
كار خود را كرد و كم كم هموطنانم متوجه شدند كه طرز 

جديدي در نثر فارسي شروع گرديده است. 
به خاطر مبارزاتي كه ك���رده بودم بارها جانم به خطر 
افتاد و تحت فشار وقايع بسيار تلخي كه زندگي را در برلن 
برايم مشكل س���اخته بود بژنو آمدم و در آغاز سال 1931 
ميالدي توانستم در دفتر بين المللي  كارشغلي براي خود 
دس���ت و پا نمايم كار من در دفتر بين الملي كار منحصراً 
ساليان دراز رسيدگي به اوضاع اجتماعي و اقتصادي ايران 

و چند مملكت ش���رقي ديگر بود � ب���ه موجب نظامنامه 
موسسه اي كه در آن كار مي كردم � ماموريت داشتم كه دو 
سه س���ال يكبار به ايران سفر كنم و درباره اوضاع و احوال 
كارگران و روش كار به تحقي���ق و مطالعه بر دارم � براي 
اينكه وظيفه ام را به نحو احسن به انجام رسانده باشم � به 
اطراف و اكناف مملكت سفر كردم و نتيجه تمام مطالعات و 

تحقيقات خود را در اختيار دفتر بين المللي كار گذاشتم.
در زمان نخست وزيري مرحوم عالء شغل وزارت كار را 
به من پيشنهاد كردند � اما من شوقي به اينكار نداشتم لهذا 
تلگرافي استدعا نمودم اجازه بدهند به همان كار قبلي خود 

و كار نويسندگي ادامه دهم. 
در مدتي كه در دفتر بين المللي كار به كار اش���تغال 
داش���تم � براي نويس���ندگي فرصت و فراغتي داشتم � 
بحبوحه جواني با كشمكش هاي احساسات تخفيف يافته 
بود � و من توانس���تم چندين كتاب و مقاالت بس���يار � 
به زبان هاي مختلف انتشار دهم � و البته پس از بازنشسته 
شدن تمام وقت من صرف نوشتن و مطالعه كردن مي شود 
� وجود كتابخانه هاي اروپا برا من نعمت بزرگي بود كوتاهي 
نكردم � هموطنانم نيز خوشبختانه قدر كارم را شناختند 
و اگر گاهي سوء تفاهمي پيش آمد � شايد بيشتر ناشي از 

بي خبري و غفلت من بوده است. 
براي من امروز مسلم گرديده است كه هيچ كاري ولو 
با حسن نيت كامل � بي اشكال از پيش نمي رود و پيشرفت 
هر كاري توليد بدخواهي هايي مي كند كه از اصول و قواعد 
زندگاني مردم و دنياست ش���كايتي ندارم و چنانكه مكرر 
گفته ام و نوشته ام براس���تي از كار و زندگي خود راضي و 

شاكر هستم. 

*محيط خالي از جنجال 
احس���اس كردم كه استاد را خسته كرده ام � ولي دلم 
مي خواست كه باز از زندگيش برايم تعريف كند � سؤاالت 
ديگري داش���تم كه بايد با او در ميان مي گذاشتم � گفتم 

استاد پيامي براي جوانان كشور نداريد؟
گفت: خدا را ش���كر كه مملكت ما در راه ترقي و رفاه 
قدم هاي بلند بر مي دارد و عاقالنه جلو مي رود خدا را شكر 
كه هموطنان من در محيطي خالي از جنجال و اضطراب 
به تحصيل علم و دانش مش���غولند � اين خود مايه مسرت 
خاطر من است و با دلي ش���اد و وجداني آسوده به طرف 
آخرين قس���مت عمرم مي روم و يقي���ن دارم كه اگر به 
همين منوال جلو برويم و اگ���ر اتفاقات بزرگ بين المللي 

1349/4/22   

جمال زاده: درباره زبان فارسي جوانان مقصر نيستند 
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مانع نگردد �  طولي نخواهد كشيد كه بسيار از مشكالت ديگري كه هنوز 
برايمان باقيست مرتفع خواهد شد.

* فارسي 
استاد در حالي كه چهره اش را غباري از غم پوشانده بود گفت: يكي 
از عواملي كه گاهي آزارم مي دهد مسأله جوانان امروز ايران در قبال زبان 
فارسي اس���ت � جوانان ما با  برنامه هاي سنگيني كه در مدرسه دارند و 
كمي معلم هاي خوب و با صالحيت و كتب مناسب به آساني نمي توانند 
زبان مادري خود را خ���وب و جامع فرا گيرند � به خصوص اگر در جواني 
به ممالك خارجه س���فر كنند، ديگر فرا گرفتن زبان فارس���ي براي آنها 
كارآساني نخواهد بود  � از اين رو � پس از پايان تحصيالت خود � با آنكه 
مغز و قلبش���ان مملو از افكار تازه و احساسات لطيف شده است و در كار 
علم و فن و هنر حرف هايي دارند كه مي خواهد با هموطنانشان در ميان 
بگذارند ولي زبانشان قاصر است و ش���ايد بدون آنكه خود متوجه باشند 
� چنانكه ش���ايد و بايد از عهده بر  نمي آيند و مجبور مي شوند براي بيان 
مطالبي كه دارند با فارسي شكس���ته كه در واقع خالي از اثرات ترجمة 
زبان هاي بيگانه نيس���ت چيز بنويسند و چون مقدار زيادي از تعبيرات و 
اصطالحات و ضربت المثل هاي جاري و س���اري و اشعار نغز فارسي را كه 
مي توان بدان استشهاد نمود در گنجينه ذهن خود حاضر ندارند � از راه 
اجبار و اضطرار فارس���ي مخصوصي مي سازند كه از لحاظ صنعت صرف 
و نحوي بالغت و فصاحت رضايتبخش نيس���ت � من انصاف نمي دهم كه 
چنين جواناني را مورد عتاب و خطاب و س���رزنش و مالمت قرار دهيم 
� تقصير  با ما بزرگترهاس���ت كه راه معقولي براي تدريس زبان فارسي 
نيافته اي���م � ولي با رغبتي كه در ميان طبقات فاضل در سراس���ر ايران 
مشهود است مي توان اميدوار بود كه براي حل اين مشكل اساسي راهي 
پيدا خواهند نم���ود از خدا مي خواهم كه من ناتوان نيز بتوانم در اين كار 

مهم كمترين كمكي برسانم. 
* نثر امروز 

گفتم: استاد نظر شما درباره »ادبيات امروزي« ايران چيست.
گفت: در دومين مقدمه بر چاپ ه���اي بعدي »يكي بود يكي نبود« 
نظر خودم را درباره ادبيات امروزي ايران تا اندازه اي شرح داده ام � بالشك 
زبان امروزي روزنامه ها و مجالت فارس���ي عموماً بهتر از زبان هاي سابق 

است. 
جوان هاي ايراني هم رفته رفته به داستان نويسي � رمان � نمايشنامه 
ذوق نشان مي دهند و بعضي از آنها داراي استعداد هستند � معتقدم اگر 
به طور عميق تري با ادبيات فرنگس���تان آشنا بشوند و زبان فارسي را بهتر 

فرا گيرند داستانسرائي در ايران ترقي سريعتر و بيشتري بكند. 
روي هم رفته اگر از طرز و س���بك نگارش ع���ده  اي از جواناني كه 
زبان فارسي را درس���ت ياد نگرفته اند صرف نظر كنيم نثر امروز فارسي 
روي هم رفته بهتر از نثر پنجاه سال پيش است � سابق بر اين نثر فارسي 
درست تر و محكم تر بود ولي عموما تصنع و تكلف در آن بسيار بود � امروز 
تصنع و تكلف خيلي كمتر ش���ده و ساده نويسي ترقي بسيار كرده است 
� اما افس���وس كه از لحاظ استحكام و صحت بهاي نثر زمان هاي گذشته 
نمي رسد � اينكه مي گويم تنها اش���اره به نگارش پاره اي از نويسندگاني 
است كه ذكر آن گذشت واال بسياري از نويسندگان امروزي ما نثر فارسي 

را خوب و دلپذير و درست مي نويسند. 
شعر 

گفتم: اس���تاد وقتي سخن از نثر فارسي اس���ت بدون شك از نظر 
فارسي نيز سخن به ميان مي آيد لطفاً درباره شعر فارسي نيز نظر خود را 

برايم بيان كنيد. 
گفت: درباره ش���عر فارسي گفتني بسيار است � شعر فارسي متجاوز 
از هزار سال عمر دارد و عبارتست از مجموعه آنچه در ظرف اين هزار سال 
� چندين هزار شاعر س���روده اند � تمام اين مقدار شعر با رعايت قوانين 
و اصولي بوده اس���ت كه يكباره پشت پا زدن بر آن مقبول و مطبوع عامة 
ايرانيان فارسي زبان نمي تواند بود و به خصوص كه شعر فارسي با موسيقي 

توأم و الينفك است. 
بايد منتظر بود كه هوش و قريح���ة و ذوق هموطنان ما باز كار خود 
را بكند و نوابغي را به وجود بياورد كه باين ش���عر فارسي خسته و فرسوده 
ش���ده � زيبائي و جواني تازه اي ببخشند و ش���عري به وجود  بياورند كه 
مانند ش���عر شعراي بسيار معدودي كه در ظرف هزار سال هر يك با طرز 
و س���بك مخصوصي مورد قبول عامة ايرانيان گرديده اند � از نو پسنديده 
و مطبوع و مقبول واقع گردد � چنين كاري را با زور و اس���رار و مسامحه 

نمي توان انجام داد. 

در بيست س���اله اخير تحوالت زيادي چه از نظر شكل و چه از نظر معني در شعر فارسي ايجاد شده است. 
بسياري از مردم با آن كه بارها اسم شعر نو را شنيده اند درباره حدود و قوانين آن شناخت كاملي ندارند. همين 
قدر شايع است كه شعر نو چيزي اس���ت بدون وزن و قافيه، و برخي رندانه اضافه مي كنند بدون معني، و اين 
طرز تلقي را نمونه هاي ش���عر گونه منحط و سستي كه گاهگاه اينجا و آنجا چاپ مي شود تقويت مي كند. حال 
آنكه نظرات »نيما يوش���يج« درباره شعر جديد متكي به داليل و ضرورت هايي است كه اگر به طور صحيح مورد 
بهره برداري قرار گيرد و خواننده ش���عر نو با آنها آشنا باشد مي تواند مالك صحيحي تشخيص خوب و بد بدست 

بدهد.
بنابراين سعي مي كنيم يك بار ديگر به طور خالصه رئوس اساسي عقايد را كه نيما درباره شعر داشت و براي 

بعضي آشنايان بسيار بديهي و روشن است تكرار كنيم.
مشكل شعر كهنه 

مي دانيم كه فواتب كهن فارسي شاعران را دچار گرفتاري ها و مضايفي مي كرد، وقتي شاعري حرفي داشت 
كه بزند در هر قدم با قطع مصرع از لحاظ وزن و بعد از لحاظ قافيه روبرو مي شد و مجبور بود براي بيان مقصودش 
مقداري حرف اضافه بزند و احتماالً مقصود خود را به پيچاند تا با وزن و قافيه معين جور باشد. اگر اين گرفتاري را 
چيره دستي شاعران بزرگ ايران در ابتداي كار به نحوي حل مي كرد، بعدها و حداقل در شش قرن اخير شاعران 
به كل از طرح معاني و مفاهيم يكپارچه و سراسري صرف نظر كردند و بازي وزن و قافيه و صنايع ادبي اصل شعر 

و هدف شاعران را در طي اين قرون تشكيل داده بود.
بعد از نهضت مشروطه كه لزوم توجه شديد به مسائل مردم حس شد شاعران لزوم تجدد ادبي را نيز حس 
كردند اما تنها كسي كه به طور منظم و سيستماتيك به اين كار پرداخت نيما يوشيج بود. شعري كه نيما يوشيج 
پيشنهاد مي كند كه نه بي معني است نه از وزن و قافيه عاري. بلكه نوعي وزن و نوعي قافيه نيز دارد. با اين حال 
بايد يك نكته ديگر را نيز مورد توجه قرار داد. زيرا هر چند كه نيما بحثي طوالني درباره قالب هاي قديمي دارد 

1350/10/9  

شعر از ديدگاه نيما
محمدعلي سپانلو 

اس���تاد جالل الدين همائي متخلص به سنا فرزند ابوالقاسم محمد نصير طرب بن هماي شيرازي اصفهاني 
است و والدتش ش���ب چهارشنبه ماه مبارك رمضان1278 شمس���ي برابر با 1317 قمري اتفاق افتاده است 
همائي دانش���مندي، پر توش و توان است. س���الها عمر به تحقيق و تدريس گذرانده و اينك كه ثمره كار او با 
پرورش 9 دوره استاد دانشگاه و دهها كتاب در پيش روي فرهنگ ايران است و با توجه به اينكه اينروزها نه در 
كالس از محضر استاد سود مي جوئيم و نه از سوي ايش���ان مقالتي و كالمي در اينجا و آنجا مي بينيم سكوت 
عارفانه ايش���ان را به ستايشي اين چنين گرامي مي داريم و اميدواريم كه بزرگداشت روزنامه اطالعات مايه آن 

شود كه از بركات انديشه استاد همائي بي نصيب نمانيم. و باز هم از ايشان آثار تازه اي ببينيم.
زياد مطمئن نبودم كه با استاد همائي بتوانم گفتگوئي داشته باشم چرا كه شب قبل با تلفن گفته بود بيا، 
ش���ايد توانستيم حرفهائي بزنيم... كس���التش كه جزئي هم بود نگرانم كرده بود ولي وقتي حرفها گل انداخت 
كاغذ و قلم را برداش���تم و نوشتم، برايم جالب بود كه استاد همايي در اين سن و سال و باكمي كسالت در حال 
مطالعه باشد و چون نمي توانستم در دل نگهدارم به زبان آوردم و استاد همايي گفت: من از پنج سالگي طلبگي 
را آغاز كردم، خوشبختانه خانواده ما كه از شيراز به اصفهان آمده بودند تا دو سه نسل هم اهل علم و ادب، هنر 
و ذوق و كمال بودند، همه اعم از زن و مرد با س���واد بودند و اهل كتاب و كتابخانه و شعر و ادب و فضيلت و هنر 
و تعداديشان هم خوشنويس، مي توانم بگويم خانواده همائي شيرازي در اصفهان نظير خانواده وصال شيرازي 
است در شيراز و يا خانواده صباي كاش���اني در كاشان، من در چنين خانواد ه اي متولد شدم و تربيت يافتم. به 
كتاب عشق عجيبي داش���تم و پدرم بي اندازه در مورد همه به خصوص نسبت به من سخت گير بود از آن زمان 
تاكنون كه حدود هفتاد و دو س���ال از عمر من مي گذرد لحظه اي از تحصيل غفلت نورزيده ام، تمام عيش ها و 
خوشگذرانيهاي دنيا را در مطالعه نوش���تن، خوانده و تاليف و مي دانم از اين به بعد هم اگر خدا خواسته روزي 
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لكن به طور كلي معتقد اس���ت آنچه شعر نو را از شعر قديم جدا مي كند طرز بيان مفاهيم و نيز 
نوع مفاهيم است نه وزن و قافيه اي كه اموري عروضي و در حاشيه هستند.

گفتيم مهم ترين خصايصي كه عامه مردم اصوالً در شعر مي شناسند تفاوت وزن و قافيه آن 
با وزن و قافيه شعر قديم است.

وزن و قافيه نيمائي چيست؟
راه حل نيما در اين مورد بس���يار ساده اس���ت. مي دانيم كه وزن هاي شعر فارسي از تكرار 
حاالتي كه به »افاعيل« مي  گويند پديد مي آيد مث���اًل از تكرار چند »فعولن« يا »فاعالتن« يا 

مفاعيلن يا تركيبي از آنها كه باز هم تكرار مي شوند.
نيما مي گويد چرا به خاطر اينكه در فالن ش���عر هر مصرع مثاًل حاوي سه يا چهار فاعالتن 
است شاعر مجبور باشد حرفش را قطع كند يا آن را بي جهت كش بدهد؟ هرجا كه حرفش تمام 

شد ما همان جا هم مصرع را تمام مي كنيم.
در نتيجه شعر پيشنهادي نيما همان وزن هاي قديمي فارسي را دارد منتها افاعيل مصرع ها 

با هم مساوي نيست. 
همين مش���كل نيز درباره قافيه وجود داشت. »جاي ثابت قافيه« در وسط بيان مطالب، به 
كلي مضمون را از يكدستي و قدرت تأثير خالي مي كرد، بنابراين نيما پيشنهاد مي كند كه قافيه 
پس از بيان كامل مقصود كه مي تواند يك تصوير يا يك خطاب و غيره باشد بكار گرفته شود و 

بدين طريق تشابه قافيه ها تصاوير را با هم ربط مي دهد.
و اما در مورد كلمات، در ش���عر قديم مقداري از كلمات به طور سنتي در شعر مانده بود و 
با آن كه اقتضاي جامعه، كلمات و اصطالحات تازه اي خلق كرده بود ش���اعران فارسي تا زمان 
مشروطيت هنوز با زبان ش���عري چند قرن پيش حرف مي زدند. نيما مي گويد از نظر من كلمه 

ادبي و غير ادبي تفاوتي ندارد. بلكه مي توان همه كلمات را بسته به ضرورت معني و تا آنجا كه 
به شكوه صنفي شعر لطمه نخورد بكار برد زيرا كلمات وسيله و مصالح كار هستند نه ساختمان 

اساسي آن.
هنر شاعري كجاست؟

در اينجا براي بعضي اين سؤال پيش مي آيد كه در اين صورت كار شعر آنقدر ساده مي شود 
كه براي هنرنمايي در آن جايي باقي نمي ماند، اما نيما كار مهم ش���اعر را ايجاد يك فرم يا يك 
شكل سراسري مي داند. به زبان ساده تر نيما با نمونه هاي كارش اين چشم انداز را نشان مي دهد. 
شعر »آي آدمها« كه وصف استمداد غريقي است از ساحل نشينان در جزئياتش شايد ساده به 
نظر آيد ولي در مجموع يك ش���عر يكپارچه و تفكيك ناپذير است. همين طور است مثاًل شعر 
»مرغ آمين« كه ذكر دعاهاي خلق و آرزوهاي بلند آنان براي بهروزي است و با آمين گفتن مرغ 

تأييد مي شود. شعري كه نوعي درام است.
و اما شايد باز هم سؤال آخري پيش آيد همه اينها براي چه؟

خوب شعر قديم بود و مي خوانديم و بدمان هم نمي آمد؟
نيما جواب مي دهد كه هنر بايد به س���هم خود واسطه التيام دردهاي مردم باشد و هنرمند 
پيشرو مردم � در اين صورت هنرمند براي اينكه به زبان مردم حرف بزند بايد سعي كند، شعر را 

به حالت محاوره كه همان دكالماسيون است نزديك كند.
نكته قابل ذكر اينكه نيما هم خراب كننده بود و هم س���ازنده و چون عمر طبيعي انسان 
براي ايجاد و تكميل يك تحول بزرگ ادبي كفاف نمي دهد، ش���ايد نتوان تمام موارد مثال را در 
شعر خود او جست چرا كه تمام عمر مشغول آزمايش و مطالعه در مورد انواع شعر جديد بود، اما 

نظرات او امروزه از طرف بسياري از شاعران جديد با دقت تعقيب مي شود. 
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شعر از ديدگاه نيما
محمدعلي سپانلو 

از خواندن و نوشتن محروم باشم اين محروميت نوعي مرگ است من مرگ را گواراتر از 
اين مي دانم كه چشم و دست و  دلم از علم و ادب جدا باشد.

 آثار را نشخوار نمي كنم
نتايج تمام مطالعاتم به صورت تاليفاتي بي ش���مار درآمده كه يك صدم آنها چاپ و 
منتشر نشده است. من در تاريخ اصفهان، معاني بيان، عروض، دستور قواعد فارسي، فقه 
اس���المي، تاليفات بيشمار دارم همچنين در فلسفه و هيات و نجوم كه متأسفانه منقح و 
پاكنويس نشده اند. شايد اين بدليلي باشد كه من نمي خواهم مثل بعضي ها يك اثر چاپ 
شده را يك عمر نشخوار كنم، درباره اش سخنراني كنم، از فصول مختلفش مقاله بيرون 
بكش���م. البته حق به جانب آنهاست كه كتابشان را به صورت مختلف نمايش مي دهند، 
ديوان ش���عر من هم كامل چاپ نشده است متاسفانه كسالت مزاج و ضعف احوال كاري 
كرده است كه نمي توانم به هيچكدام اين ها بپردازم البته ايمان دارم كه خداوند اسبابش 

را بكلي فراهم خواهد كرد.

دو دوره تدريس
 استاد همائي كالمي  گرم و استادانه داشت ميگفت تدريس من به دو دوره تقسيم 
مي شود يكي زماني كه مصمم بودم و در اصفهان در مدرسه نيماورد كه از مدارس قديم 
بود حجره داشتم و تدري ادبيات عرب، معاني بيان و منطق مي كردم، در حوزه وسيعي 

كه من تدريس مي كردم حدود هفتاد � هشتادطلبه مستمد حاضر ميشدند كه در حال 
حاضر جماعي از آنها جزو روساي روحاني و عمالي بزرگ اند كه در اصفهان، قم و عتبات 
پيش���واي روحاني و مدارس اند.  دوره بعد وارد مدارس جديد شدم حدود سال 1300 
شمسي بود. كه تا 1308 در حاليكه طلبه بودم تدريس هم مي كردم و چند ساعتي كه 
مدارس قديم در هفته تعطيل بود به مدرسه ملي جديد صارميه كه اولين مدرسه كامل 
متوس���طه در اصفهان بود براي كمك خرج مشغول تدريس ميشدم. سال 1308 كه به 
تهران آمدم رسما داخل خدمت ش���دم جديد من حدود50 سال تدريس كرده ام  و بر 

طبق حسابرسي كه كرده ام 9 نسل از شاگردان من االن استادان دانشگاه هستند. 
يعني9 طبقه...

فردوسي مديون سامانيان
� از استاد همائي درباره ادبيات فارسي مي پرسم و تحوالتي كه ممكن است در يك 
عصر ادبي به وجود بيايد و بعد اينكه آيا ادبيات فارسي در آينده كارش به كجا مي كشد.

اس���تاد همائي � در حال حاضر همه چيز مملكت مادر مسير تحول است، يكي از 
آنها هم  ادبيات ماست بايد بدانيم آثار انقالبات ادبي و  نهضت هاي ادبي و يا سياسي و يا 
تاريخي »آني« نيست، بلكه تدريجي است يعني اگر  امروز نهضتي يا مقدمه يك انقالب 
و تحولي در ادبيات بوجود آمد، اترش بعد از س���ي چهل س���ال معلوم ميشود. به دليل 
اينكه عده اي از طرفداران س���بك قديم و باصطالح كالسيك وجود دارند كه وجودشان 
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آن صولت تحول و نهضت و انقالب را مي ش���كند و نمي گذارد تاثيرش 
بالفاصله آشكار شود، كم كم اينها از ميان مي روند و اين تحوالت سي 
چهل سال بعد معلوم مي شود. ولي روشن بين كسي است كه اگر سكان 
اين انقالب  و زمام اين تحول را بدس���ت دارد، س���ي چهل سال بعد را 
از هم اكنون ببيند تا يكي دو نس���ل بعدي نسبت به نسل فعلي بدبين 
نباشد. مثال در زمان سامانيها نهضت احياء زبان فارسي پيش آمد و من 
بر اين عقيده ام كه اگر سامانيها نبودند و آن نهضت بوجود نمي آمد اين 
مايه اي كه از زبان و ادبيات فارس���ي براي ما مانده است، نمي ماند، اثر 
آن نهضت در دوره غزنويها ظاهر شد. مي دانيد هنوز كه دولت غزنوي ها 
نگرفته شعرائي فردوسي، عنصري، فرخي، منوچهري و ديگران بدربار 

غزنوي روي مي آ وردند.
اينها مولود زمان غزنويها نبودند بلكه  متعلق به دوره سامانيها مي 
ش���دند ولي در دوران غزنويها ظهور كردند. يعني دولت  مقتدر غزنوي 
آنها را  به خودش جل���ب كرد آنچنانكه ابوريحان را كه او هم متعلق به 
دوره قبل بود  در دوره غزنوي ها آمد و اين خوشبختي غزنويها بود. يا 
مثاًل در دوره  قاجاريه هنوز5 سالي از سلطنت آقا محمد خان  نگذشته 
بود كه نويسندگان و شعراي بزرگ و فضالي گرانمايه اي مثل فتعليخان 
صبا، سيدمحمد سحاب اصفهاني، نش���اط اصفهاني، مجمروديگران 
پيدا شدند، اين ها تربيت شده زمان قاجاريه نبودند بلكه مايه اصليشان 
متعلق به دوره زنديه بود در دوران بيس���ت سي ساله، كريم خان كه از 
نوابغ تاريخ ايران است »حق او وحق اوالدش را تاريخ ادا نكرده، امنيت 
و آسايشي بوجود آمد كه انجمن هاي ادبي نضج فراوان گرفتند كه امثال 
نش���اط ظهور كردند. اثر اين نهضتي كه در دوره زنديه پيدا شد و در 
تاريخ اسمش را بازگش���ت ادبي گذاشته ايم در دوره قاجاريه پيدا شد. 
همچنين اثر نهضت مشروطيت و انقالب مشروطيت حاال كم كم دارد 
ظاهر مي ش���ود آن زمان تربيت شده هاي دوره قبل زياد بودند و اثرش 
را خنثي مي كردند. ادبيات ما هم آبس���تن تحولي است منتهي آنها كه 
اين سكان را به دست دارند بايد به فكر دستور باشند، به فكر موسيقي و 

شعر باشند كه اين ها در چهل سال بعد چه خواهد شد؟
 آيا نسل هاي بعد ما را طعن و لعن نخواهند كرد؟

حاال از نظم و نثر دوره صفويه انتقاد مي ش���ود گرچه من به اين 
انتقادات عقيده اي ندارم، و آن را يكي از اشتباهات تاريخي مي دانم بايد 
زمان تيموريان و مغول ها را در نظر گرفت و وضع تاريك ادبيات آن را، 
تا به دوره درخشان صفويه پي برد، معذالك آن سبك نويسندگي دوره 
صفويه مورد پسند ما نيس���ت اگر آدم هاي با انصافي باشيم مي گوئيم 
مد زمان بوده و گرنه كمي بي ا نصاف باش���يم بدگوئي را آغاز  مي كنيم 

و اين بي جاست.

دستورهاي متناقض
»دس���تور« را در نظر بگيريد در هر مدرسه اي يك دستور تدريس 

مي شود، هر كسي يك كتاب دستور دارد البته با اقتباس از ديگران.
ولي آنها كه مي خواهند اقتباس نكنند اش���تباه مي كنند، وضعيت 
ش���اگردان را در نظر بگيريد كه چند كالس اوليه را با يك دستور خو 
گرفته اند ولي به كالس باال تركه رفتند با دستوري ديگر بايد آشنا بشوند 
اي كاش براي اين كار  مرجعي وجود داش���ت و مثل فرهنگستان هاي 
دنيا كه شعبه هاي مختلف دارند يك شعبه متعلق به دستور زبان فارسي 
بود، يك ش���عبه هم به لغت سازي اختصاص مي دادند. حاال هركس به 
خودش حق مي دهد كه در زبان فارسي لغت بسازد. هر روز لغت نوزادي 
مي بينيم كه براي من نامفهوم اس���ت و معلوم نيست كه مقصودشان از 
اين كلمه چيس���ت؟ يك عده هم جهاد كاذبي دارند بر ضد لغات عربي 
كه اين لغات س���اده را از زبان فارس���ي بيرون كنند البته افراط در به 
كار بردن لغت عربي هم درس���ت نيست ولي اين لغاتي كه ما گرفته ايم 
فارسي شده اند. چه در لفظ و چه در معني و چه در صورت لغاتي هستند 
كه عربي زبان اصال نمي فهمد، اگر به عرب بگوئيد »نظامت« نمي داند 
يعني چه  »فراغت« را نش���نيده و در عربي هم نيامده و خجالت را هم 
نمي شناسد. اين ها را  خود فارسي زبان ها ساخته اند. تمام اين الفاظ را 
ما با آهنگ فارسي تلفظ مي كنيم، چه بسا لغاتي كه در عربي نيست و 
ما به هيئت آن لغت ساخته ايم مثال از نازك، نزاكت ساخته ايم. هر كس 
فكر مي كند عربي است. يا از فلك زدگي مفلوك و مفالك درست شده 
است. به جاي اين كه  اين لغات را بيرون كنند در واژه هاي زبان فارسي 
را بر روي لغات فرنگي باز نكنند در عوض مي خواهند كلمات س���عدي 
را و حافظ را از ميان بردارند. اين تعصبات خام را هر دوطرف بايد كنار 

بگذارند، چه آنها كه آهنگ دلنواز فارسي را در قرائت عربي مي خواهند 
كنار بگذارند و جيغ ه���اي ناهنجار عربي را تقليد كنند و چه آنها كه از 

گلستان سعدي منزجرند كه چرا عربي به كار برده است.

شاعران ذاتي
� اسناد نظر ش���ما درباره تاريخ ادبيات نوشتن چيست و آيا فكر 
مي كنيد تاريخ ادبيات هاي موجود كامل هس���تند يا نه و اگر نيستند 

چطور مي شود صاحب يك تاريخ ادبيات خوب بود؟
استاد همائي � ش���ايد بدانيد كه اولين تاريخ ادبيات را از ايران من 
نوش���تم و اصل اين علم مولود من است قبال در مدارس تاريخ  ادبيات 
عبارت بود از تاريخ شعرا و شرح حالشان من در سال 1308 اولين كتاب 
تاريخ ادبيات را چاپ و منتشر كردم كه جلد دومش هم نوشته شد. كه 
البته بنا به داليلي سه جلد ديگرش هم به بوته تعويق افتاد. البته هيچ 
علمي از ابتدا تاليف كامل نداش���ته  من نمي توانم بگويم تاريخ ادبياتي 
را كه من نوشته ام كامل ترين تاريخ ادبيات است، نواقصي بوده كه رفع 
شده اس���ت و تاريخ ادبياتي كه آقاي دكتر ذبيح اهلل صفا نوشته در حد 
خودش يك تأليف بديع بسيار مهم است، جامع و خوب كه اميدواريم 

خداوند توفيقش بدهد كه بتواند آن را تا عصر حاضر بكشاند.
�مي پرسم طي تجاربي كه كسب كرده ايد شاعري و نويسندگي را 
چگونه دريافته ايد و شعر و نثر چگونه بايد باشد استاد همائي مي گويد: 
من به طور كلي معتقدم كسي كه ش���اعر خلق نشده است نبايد شعر 
بگويد، چون كسي كه شاعر خلق مي شود يك عنصر مخصوصي است، 
ذوق مخصوصي و حس خاصي دارد. شعر متكلفانه و نثر متكلفانه نبايد 
باشد، هر چه تكلف و تصنع در شعر و يا در نثر بيايد آن را از حال اصلي 
و جاذبه اصلي باز مي دارد. اين كه مي بينيد شعر فرخي، مسعود سعد، 
معزي، انوري در ذائقه ما اين قدر خوش���ايند است و در اعماق روح ما 
تاثير مي كند. به دليل اين اس���ت كه آنها فارسي را بهتر از نسل حاضر 
مي دانستند. فارس���ي اصيل را مي گويم نه فارسي دستوري را، يعني 

اينكه مي دانستند كلمه را بايد كجا بياورند.

شاعران دوره بعد
� استاد بحث ش���عر نو ش���عر كهن، بحث كهني است ولي دلم 

مي خواست نظر شما را راجع به شعر نو و نوپردازان بدانم.
اس���تاد همائي � من دقيقا نمي توانم در مورد اين ها قضاوتي بكنم 
چون اين ها هم ذوق هائي دارند و پسند و ناپسند آثار اين ها ده بيست 
سال ديگر معلوم خواهد شد اگر نسل بعد از اين ها كارشان را پذيرفتند 
كه مي مانند و گرنه سر مي خورند، اگر روح ملت چيزي را قبول كرد كه 

آن چيز ماندني است وگرنه از بين رفتني است.
� استاد جالل همائي با تاسف زياد از سنت هاي از دست رفته ايران 
و ايراني ياد مي كرد مي گفت تاسف عميق را ما زماني خواهيم خورد و 
ش���ما زماني خواهيد خورد كه ديگر صداي تار شهناز را نشنويد، ويلن  
صبا را نشنويد، سنتور سماعي را نش���نويد و ضرب تهراني را نداشته 
باشيد، آن وقت چه گمشده اي دارد روح ايران و چه سرگشته است آن 
گاه كه ديگر صداي تاج اصفهاني، بنان، اديب خوانساري، ديگر به گوش 
نرس���د. اينها كه از بين رفتند چگونه مي توان احياشان كرد. موسيقي 
زمان ساساني را ديگر نمي شود زنده كرد چون در دوره هاي اسالمي به 
اين ها بي اعتنا ش���ده اند، گاهي نغمه هاي دل انگيزي از ميان عشاير و 
ايالت مي شنوي كه باز مانده و يادگار موسيقي زمان هاي پيشين است. 
متاسفم كه بگويم با اين تغييراتي كه در وضع آنها پيش آمده است نه 

زبانشان باقي خواهد ماند و نه اصالتشان...
يكي از زبان هاي اصيل ايراني زبان گزي و س���دهي اصفهان است 
كه زبان دوره ساس���اني است، اين ها خجالت مي كشند در حضور افراد 
شهري حرف بزنند دارند زبان خود را از دست مي دهند و ساده لوحانه 

لهجه »به اصطالح« تهراني را فرا مي گيرند.
 انشاء اهلل كه صدسال ديگر جوان هاي ايراني بيدار بشوند و بهفمند 
كه چه غنائمي از دستشان رفته اس���ت و راهي هم به جائي ندارند ما 
هنوز درد را حس نكرده ايم، درد را كه حس كرديم فاجعه را هم حس 

خواهيم كرد.
گزارش: محمد ابراهيميان
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جوانان نويسنده! به سوي مردم برويد
بايد براي مردم نوشت

امروز كه روز يكش���نبه 25 آذر 1352 شمسي است 
بوسيله تلفن افسوس كه صدا درست نمي رسيد و نمي دانم 
مطلب درس���ت دستگيرم شده است يا نه از طرف روزنامه 
اطالعات تهران از من كه س���اكن ژنو )سوئيس( هستم 
خواستند كه شرحي هرچه زودتر تهيه نموده برايشان به 

تهران بفرستم. انشاءاهلل مبارك است.
تا جايي كه فهمي���دم نظرم را درباره نثر فارس���ي 
امروزي و وضع داستانسرائي در ايران و كتاب هاي خوبي 
كه اخيراً در ايران به چاپ رس���يده است و كارهاي خودم 
خواسته اند و ضمناً گويا مي پرسند آيا »پيامي« براي وطن  

و هموطنانم هم دارم يا نه.
قول دادم همين ام���روز آنچه را از راه لطف و عنايتي 
كه دستگاه منظم »اطالعات« همواره در حق ارادتمند دور 
افتاده خود مبذول داش���ته است، خواسته تهيه نموده و با 
آنكه پس���تخانه هاي شهر ژنو چون روز يكشنبه است همه 
بسته اس���ت به تنها پستخانه اي كه در اين روز باز مي ماند 

برسانم.
در حدود سي سال پيش از اين كه از ژنو به مأموريت 
از طرف نشر بين المللي كار براي تحقيق در احوال و اوضاع 
كارگ���ران يك مرتبه ديگر به ايران آم���ده بودم در موقع 
مراجعتم روزنامه اطالعات خواس���ت پيام مرا از راه لطف 
و عنايت به هموطنانم برس���اند و پيامي را كه تهيه كردم 
در صفحه اول ش���ماره خود )تاريخش اكنون درست در 
خاطرم نيس���ت ولي عين مقاله را در بين اوراق پريشانم 
نگاه داشته ام( به چاپ رس���انيد. در آنجا آنچه را مشاهده 
كرده بودم گفت���ه ام. بيش از همه چي���ز رغبت افراطي 
هموطنان���م را )به خصوص جوانان را( به جمع آوري مال و 
مكنت و ثروت و برسيدن به مقام مطرح ساخته ام و معايب  
شرم  آور آنرا شمرده ام و حتي راه مبالغه پيموده و گفته ام 
همچنانكه در فرنگستان اگر كس���ي در بازي قمار تقلب 
كند او را از كلوپ و مجامع و محافل بيرون مي كنند و ديگر 
حتي دوستانش به او دست نمي دهند و كسي ديگر دختر 
به او و يا به پسر او نمي دهد و از خانواده او دختر به عروسي 
نمي خواهند. اي كاش در مملكت ما هم مردم كم كم همين 
راه را پيش مي گرفتند و امروز هم پس آن همه س���ال ها 
كه از تاريخ آن پي���ام مي گذرد به هموطنانم و به خصوص 
به جوانان مي گويم كه البته بايد سعي كنند زندگي مرفه 
و آبرومند داش���ته باشند ولي شب و روز و هر ساعت و هر 
دقيقه و با وسايل مش���روع و نامشروع خواب ثروت ديدن 
و ج���ز رقم صفر به جمع دارائي نقد خ���ود افزودن فكر و 
خيالي ديگر در سر نپروردن شرط جوانمردي و آدميت و 

نوع پرستي نيست.
* تيراژ كتاب فقير است 

اكنون برسيم به قسمت ادبي اين گفتار. ادبيات آئينه 
فرهنگ و يا يكي از آينه هايي است كه مظهر فرهنگ اقوام 
به شمار مي آيد )آئينه هاي ديگر عبارت هستند از فنون و 

هنرها و عواطف انساني و تشكيالت اداري و جز آن( 
امروز فرهنگ ما نيز مانند تعليمات عمومي گسترش 

مي يابد و گاهي اين گس���ترش هم قدم با شرايط مطلوب 
نيست. مثل بس���ياري از جوانان ما كه به مدرسه مي روند 
و علم مي آموزند و مهندس و معمار و پزش���ك و جراح و 
دواساز مي شوند چنانكه شايد و بايد زبان مادري خود را ياد 
نمي گيرند و چه بسا تقصير آنها هم نيست و علل ديگري 
در ميان است كه در ضمن مقاله هاي خود در همين چند 
سال اخير مكرر به ذكر آنها پرداخته ام. با اين همه كم كم 
فن داستان نويسي و مقاله هاي علمي و تاريخي و تحقيقي 
نوشتن ترقي شاياني كرده است و كتاب هاي خوب با امالء 
و انش���اء و كاغذ و چاپ و جلد خوب با طرزي دلپسند به 
چاپ مي رس���د. تعدادش زياد نيست و آن هم علت هايي 
دارد كه بسته به عالقمندي افراد است به خواندن و با كتاب 
سر و كار پيدا كردن و بايد درست ديد كه چرا با آنكه كشور 
ايران داراي س���ي ميليون )بلكه بيشتر( نفوس شده است 
كتاب هايي مانند كتاب هاي خودم كه عموماً داستان است 
و با زبان مردم فهم نوشته شده است از سه هزار جلد بيشتر 
به چاپ نمي رسد و مدتها طول مي كشد تا همين سه هزار 

جلد به فروش برسد.
من از لحاظ داستان نويس���ي معتقدم كه نويسندگان 
جوان ما بايد دور پاره اي هوي و هوس ها را خط بكشند و 
ادعاهاي بلند و تند و تيز را از سر بيرون كنند مثاًل خود را 
ملزم ندانند كه به طرز و سبك فرنگي ها پيش قدم و به قول 
خودشان »آوان گارديست« و »سوررئاليست« و اسامي و 
عناوين ديگر كه ارتباطي هنوز با مردم كم س���واد و از دنيا 
بي خبر ما ندارد چيز بنويس���ند. من معتقدم كه در همين 
روزنامه هاي خودمان چه بسا اخبار و وقايعي ديده مي شود 

كه براي موضوع داستان بغايت مناسب است.
اكنون يكسال اس���ت كه در روزنامه پارس در منطقه 
ش���يراز هر ماه يك داستان به قلم نگارنده در تحت عنوان 
»قصه هاي كوتاه براي بچه هاي ريشدار« به چاپ مي رسد 
كه موض���وع آن را گاهي از همين اخب���ار روزنامه هاي 
خودماني گرفته ام و از قرار معلوم گاهي نيز مطابق سليقه 
خوانندگان بوده است. تقليد چيز خوبي نيست. بايد ديد 
با مردم به چ���ه زباني حرف زد و چه مطالبي را بايد با آنها 
در ميان گذاشت كه هم به دردش���ان بخورد و هم براي 
آنها آموزنده باش���د و ضمناً دلپسندشان هم باشد. مسلم 
اس���ت كه زبان در اين كار نقش مهم���ي دارد. زبان تكم 
ترازوئي را دارد كه تمام آنچه را كه اساس ترقي و اصالح و 
سعادتمندي و رفاه و عافيت مي دانيم با آن ترازو بايد كشيد 
و شكي نيس���ت كه اگر اين ترازو درست نخواند و موزاين 
غلط بدس���ت بدهد  تمام معيارها غلط درمي آيد و چون 
غلط است هم گران تمام مي شود و هم وقت زياد بي جهت 
مي گيرد و هم س���رمايه و نيروي زياد به مصرف مي رساند 
و هم از لحاظ اس���تحكام و دوام و مصرف به طور دلخواه از 

آب درنمي آيد.
* سر بي كاله و سر باكاله 

ما نبايد فراموش كنيم كه در بسياري از زمينه ها و از 
آن جمله همين اديبات »بخصوص قسمت داستانسرائي 
و نمايشنامه نويس���ي و مقاله تحقيقي نوشتن به طرز و 
اسلوب صحيح و دنيا پس���ند« تازه كاريم و هر چه بعضي 
از هموطنان ما در گذش���ته در پاره اي از رشته هاي ادب و 

علي الخصوص ادب منظوم كه گاهي متضمن داستانسرائي 
و تحقيقات علمي و ادبي و عرفاني هم بوده اس���ت داراي 
مقام بلندي بوده اند ولي گاهي با طرز و سبك امروزي دنيا 
س���ازگاري ندارد و ما بايد آنچه را كه فرنگي ها »از فرنگ 
مقص���ودم آمريكايي و چيني و ژاپني و روس���ي و جز آن 
هم هس���ت« در طي ساليان بيشتر با كمك فكر و دانش و 
تجربه به دست آورده اند و با ذوق و درجه معرفت و فهم و 
درك و ذوق ما مي س���ازد به تدريج با آنچه خودمان داريم 
و ميراثي است كه به ما رس���يده است و قابل قبول است 
درهم مي آميزيم و معجوني بس���ازيم كه همه هموطنان 
كم سوادمان را به كار بيايد و هم آنهايي كه داراي فضائل 
و كمالند آنرا بپس���ندند. اصالت كه فرنگي ها آنرا »اوري 
ژيناليته« مي خوانند بسيار بسيار چيز خوبي است اما هر 
س���خن جايي و هر نكته مكاني دارد. كاله از سر برداشتن 
مدت زيادي نيس���ت كه در ميان ما كه كاله بر سر داشتن 
را عالمت احترام مي دانس���تيم رواج و شيوع پيدا كرده 
است و باز هم مدتي طول خواهد كشيد تا كاماًل عموميت 
پيدا كند و خودم چند س���ال پيش از اين در شهر اصفهان 
در مجلس���ي ديدم كه آقاي محترمي عبا به دوش و كاله 
فرنگي به سر در صدر مجلس نشسته بود و نمي دانست كه 
بايد محض احترام حضار كاله را از س���ر برداشت. در كار 
ادبيات و تئاتر و موسيقي و بسياري چيزهاي ديگر هم امر 

به همين قرار است.
* پيام دور افتاده از وطن 

خدا را شكر مدرسه و كتاب و روزنامه و مجله و مجالس 
سخنراني و مجامع علمي و فني و ادبي روز به روز در ايران 
ما زيادتر مي شود و بر اصحاب علم و ادب و فنون گوناگون 
هم مي افزايد و ضرورتي ندارد  من كه نه تنها دور افتاده ام 
بلكه به بس���ياري از موضوع ها آگاهي كافي ندارم و فاقد 

صالحيت هستم زيره به كرمان و آب به عمان بفرستم.
چند روز پيش مجله بس���يار ارزنده »هنر و مردم« از 
انتشارات وزارت فرهنگ و هنر شرح حال و صورت اقارم را 
خواسته بود و تهيه نمودم و فرستادم و اميدوارم شايسته 

درج در آن مجله باشد.
چند ماه پيش هم يك نفر از دانشمندان تركيه »استاد 
زبان و ادبيات فارسي در دانشگاه آتاتورك در شهر ارزروم« 
به ن���ام »نهاد آلپ ترك« پايان نام���ه تحصيلي خود را در 
دانش���كده ادبيات و علوم انساني تهران »دانشگاه تهران« 
با عنوان »داستان نويس���ي جمال زاده« )در دو جلد 981 
صفحه خشتي( و با راهنمايي دانشمند فرزانه آقاي دكتر 
محمدعلي اسالمي ندوشن گذرانيد و يك جلد از آن را هم 
از راه عنايت و مودت براي اينجانب فرستاد و افسوس كه 
اسباب چاپ و انتشار آن فراهم نيامده است و شايد روزي 

فراهم آيد.
از روزنامه اطالع���ات امتنان دارم كه در صدد برآمده 
اس���ت صداي مرا به هم وطنانم برس���اند. سنم از هشتاد 
گذشته است و شايد از اين پس كمتر صدايم بدان سامان 
برس���د. عالقه به آن آب و خاك و به مردم آن سرزمين و 
به كردارهاي خ���وب و گفتارهاي خوب و پندارهاي خوب 

ايرانيان را با خود به گور خواهم برد.
ژنو، 25 آذر 1252 سيد محمدعلي جمال زاده 

1352/10/6
تلفن از تحريريه اطالعات به جمالزادهـ  )ژنو(

جمالزاده در هشتاد سالگي: ديگر صدايم كمتر به ايران مي رسد!
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پريروز نصايح آقاي دكتر جمش���يد آموزگار وزير سابق دارائي و وزير فعلي 
كش���ور را مي خواندم و لذت مي بردم. او صادقانه به مردم اياالت متحده آمريكا 
توصيه مي كرد كه »من نمي گويم س���طح زندگي خود را تنزل دهيد، ش���ما 
مي توانيد س���طح خوب زندگي را با صرفه جوئي نيز حفظ كنيد. وقتي شما در 
خانه هاي خود مي توانيد با هفتاد درجه فارنهايت حرارت، گرم و راحت باش���يد، 

چه دليل دارد كه درجه حرارت اتاق هايتان را به 75 درجه فارنهايت برسانيد؟
»اگر از بركت نفت ارزان نبود، شما ساختمان هاي در بسته مجهز به تهويه 
مطبوع در نيويورك و واشنگتن نمي داشتيد. براي چه پنجره هاي را باز نمي كنيد 

تا از هواي پرطراوت بهاري و از هواي مطلوب پائيزي استفاده كنيد؟«
اين نصايح مش���فقانه � كه بيان ش���اعرانه و لطيفي هم دارد، آدمي را بياد 
توصيه هاي همشهري و همواليتي ديگر جناب آموزگار مي اندازد كه هفتصد سال 

پيش مي گفت: 
گ���ر نبود مش���ربه از زرناب 
با دو كف دست توان خود آب
ور نب���ود بال���ش آكنده پر 
خواب توان كرد، حجر زير سر
ور نبود دلبر همخوابه پيش 
دست توان كرد در آغوش خويش 

البته اين نصايح را جن���اب آموزگار به مردمي مي كند ك���ه هر نفر از آن 
دويست ميليون نفر آدم، ساليانه بيش از 2500 دالر )پانزده هزار تومان( در آمد 
دارند و هركدام از آنها سي برابر هر فرد افغاني يا بنگالدشي، مي توانند از مواهب 
اين عالم بهره مند ش���وند. واقعاً جايي بهتر از اين جا براي آب كردن اين پندهاي 

عارفانه نيست.
چند وقت پيش من يك ش���وخي كرده بودم كه عارفان و صوفي مسلكان 
پولدار قرن اتم، در هتل هاي چهار ستاره رم و نيويورك بعد از صرف جوجه كباب 
سخنراني خود را در باب فقر موالنا و سنت تصوف و سلوك عارفانه تهيه مي كنند. 
همچنان كه مرحوم »خوزه دوكاسترو« دانش���مند گرسنگي شناس، شبها در 
هتل هيلتون تهران ش���يرين پلو ايراني مي خورد و سخنراني فرداي خود را در 
باب »جغرافياي گرسنگي« براي دانش جويان مؤسسه تحقيقات علوم اجتماعي 
فراهم مي كرد. معلوم است كه سخن چنين گوينده اي در شنونده تا چه حد مؤثر 

خواهد بود.
اين سخنان را اگر يك مرتاض هندي يا س���ياه آفريقايي به زبان مي آورد، 

شايد قوم آمريكايي را مي توانست به خود آورد. 

درويش را كه ملك قناعت مسلم است 
درويش نام دارد و س���لطان عالم است 

همچنين، اگر آن روزها كه همين جناب آموزگار از زير بادگيرهاي فس���ا و 
ني ريز آمده و از طريق بمبئي با س���وار شدن به كشتي هاي باري حامل اسيران 
جنگي، خود را از طريق اس���تراليا و ترعه پاناما و بوستون به آمريكا رسانده بود 
و طبعاً بعد از خروج از كشتي هم ش���كل جوكيان هندي بود و به قول سعدي 
رقع���ه بر رقعه مي دوخت، اين حرفها را به زبان مي آورد، ش���ايد بي نتيجه نبود. 
اما جناب آموزگار اين حرفها را در س���مت وزيري زده اس���ت كه در يك دست 

خود ترازوي بيست، س���ي ميليون تن نفت خام و پخته را آويزان كرده است و با 
دست ديگرش اجازه ورود كولرهاي آمريكائي و يخچال هاي آلماني و شوفاژهاي 
فرانسوي را صادر مي كند و هم واليتي هايش از بهترين مشتري هاي شوفاژهاي 
لوكس و پنجره هاي سبك فلزي خارجي محسوب مي شوند )در حالي كه بيش 
از اروپايي ها و آمريكايي ها هم داراي هواي آزاد و هم آفتاب عالمتاب هس���تند!( 
بنابراين، چگونه توان توقع داش���ت كه دم گرم او در دل سرد آن قوم اثر كند و 
به حرف او پنجره هاي خود را براي ورود نس���يم بهاري بگشايند و درجه حرارت 

كريدورها را از 75 درجه به هفتاد درجه برسانند.

توانگري كه دم از فقر ميزند غلط است 
زموي كاس���ه چيني نمد نمي بافند

ميزان درآمد سرانه قوم آمريكايي و اروپايي كه مي توانند ده برابر يك هندي 
گوش���ت بخورند و سي برابر يك يمني پرتقال بخرند، از آن روز به اين حد رسيد 
كه توانس���تند همين مردم هند و عربستان و آس���ياي ميانه را به كولر و پنكه و 
بخاري برقي معتاد كنند و آنها را از زير بازارهاي خنك و بادگيرها و خارخانه ها 
يا پنج دري ها به دامن كولر و يخچال برقي بيندازند و بدون آنكه راه ساختن آنرا 
به آنها ياد بدهند، آنها را مجبور سازند كه هر سال ناچار به تعويض اتومبيل هاي 
كولردار خود ش���وند و بدين طريق، طبعاً مس���لم اس���ت كه درآمد سرانه يك 

آمريكايي و يا اروپايي از دو سه هزار دالر در سال تجاوز خواهد كرد.

مرغ بريان به چشم مردم سير 
كمتر از برگ تره بر خوان است 
و آنكه را دستگاه و قدرت نيست 
شلغم پخته مرغ بريان است 

افسوس كه مردم ينگي دنيا هم كم كم مثل ساير مردم ممالك متمدن، راه 
و رسم بهره گيري از منابع ساير ممالك را ياد گرفته اند. شايد آن روزها كه هنوز 
چنارهاي باغ تازه س���از سفارت آمريكا در تخت جمشيد از ديوار باالتر نرفته بود، 
اگر كسي اين نصيحت ها را مي كرد، احتمال داشت مردم آمريكا هم بگوش هوش 
بپذيرند اما امروز كه چنارهاي باغ س���فارت آمريكا نيز براثر كودهاي شيميائي و 
مراقبت بسيار، از چنارهاي سفارت انگليس كلفت تر و قطورتر و از سايه خوشها 
و نارون هاي سفارت روس ريش���ه دارتر شده اند، گمان نكنيم ديگر اين مصلحت 
انديش���ي هاي ما در دل آنان اثري داشته باشد. اينها هم هزارها مار خورده اند تا 

افعي شده اند! 
جاي تعجب اس���ت كه نه تهديد طبيعت  كه مي گويد سي چهل سال ديگر 
معادن نفت و طالي س���ياه خشك خواهد شد و نه نصايح دلپذير جناب آموزگار 
ك���ه مي خواهد قوم غربي را به زور قناعت، توانگر كند، هيچكدام نتوانس���ته اند 
اين مردم را كه به خواب غفلت فراخي نعمت و بي پاياني ثروت فرو رفته اند بيدار 
كند، حتي شالق گذش���ت روزگار هم نمي تواند آنها را ادب نمايد، كالم آموزگار 

كه جاي خود دارد:

هركه نامخت از گذشت روزگار 
نيز ناموزد ز هي���چ آموزگار 

مسائل هفته و نويسندگان اطالعات 
1353/2/12

براي ما شلغم پخته 
مـرغ بـريـان است 

از: باستاني پاريزي
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شنبه ش���ب قسمتي از س���خنراني دكتر نوراني وصال را در روزنامه مطالعه كرديد. 
پيامهاي آن سخنراني چنين بود:

1� شعر سياسي ايران سوغات مغرب زمين است.
2� ملك الش���عرا بهار اگر اندكي بيشتر انعطاف بخرج مي داد مي توانست پيشرو شعر 

نو فارسي باشد.
3� شاعراني همچون عشقي، نس���يم شمال، عارف و ايرج را با آنكه در روزگار خود از 

شهرت بيمانندي برخوردار بودند امروز كسي نمي شناسد.
در اين زمينه نظر دو تن از شاعران معاصر با بخوانيد.

امير فيروزكوهي:
شعر سياسي هديه مشروطه

شعر سياسي تابع موضوع سياسي اس���ت. وقتي اين گونه از شعر پديد مي آيد كه در 
جامعه مسائل سياسي مطرح باشد.

ملت ما تا پيش از جنبش مش���روطيت تقريباً اصال در سرنوشت سياسي كشور خود 
دخالت مستقيمي نداش���ت، حتي وزيران و كارگزاران حكومت ها نيز تا پيش از انقالب 
صورت بازيگران نمايش���نامه  اي را داشتند كه آنرا ديگري نوشته بود و ديگري كارگرداني 
مي كرد. بنابراين ادبيات سياس���ي به ش���كلي كه پس از نهضت مشروطيت تكوين يافت 

وجود نداشت.
با اين همه كه گذشت شاعراني همچون ناصرخسرو قبادياني و كمال الدين اسمعيل 
را مي شناسيم كه شعرشان جنبة اجتماعي داشت و به گونه اي مي خواستند در سرنوشت 
ميهن شان سهمي داش���ته باشند و نقش���ي بازي كنند. اصطالح سياسي هم مثل شعر 
سياس���ي به معنايي كه امروز ما به كار مي بريم اصطالح تازه اي اس���ت. قدما سياست را 
بيشتر به معني تنبيه كردن استعمال مي كردند. اما اين بدان معني نيست كه شعر سياسي 
ارمغان مغرب زمين باش���د چون شاعران ما در عصري به سرودن اشعار سياسي پرداختند 
كه سرمشقي برايشان در ممالك غربي نبود. يعني شاعران غربي هم عصر آنان شعر سياسي 
نمي گفتند يا اگر مي گفتند بس���يار اندك بود. پس درس���ت اين است كه بگوييم شعر 
سياسي سوغات غرب نيست و نتيجة مستقيم ش���رايط و مقتضيات اجتماعي و سياسي 

ايران در عصر انقالب مشروطيت است.

ايرج بزرگترين شاعر معاصر
اما در مورد بهار بگويم كه ملك الشعرا بهار در ش���اعري چندان نوآور نبود. ميرزاده 
عش���قي از اين نظرگاه بس���يار از او جلوتر رفت، خصوصاً پس از سفرهايي به اسالمبول 
كوشش بس���ياري به كار برد تا شعر فارس���ي را به راه تازه اي ببرد. حتي شادروان رشيد 
ياس���مي هم از بهار در كار شاعري نوآورتر بود و اگر فرض كنيم شاعري از شاعران معاصر 
مي توانست باني سبك نو و شيوة تازه اي در شعر بشود، آن شاعر ملك العشرا بهار نبود شايد 
اين فرض در مورد عشقي به شرطي كه سواد كافي براي اين كار به دست مي آورد تا حدي 

به واقعيت نزديك باشد.
اما در مورد بهار كه قصيده س���راي مقتدر و مقلدي بود و به س���بك ش���اعران عهد 
س���لجوقي شعر مي سرود و نوآوري در ش���عر او به آن اندازه نيست كه چنين شبهه اي را 
ايجاد كن���د. ام در مورد ا يرج ميرزا جالل الممالك بايد بگوي���م او هم اكنون هم يكي از 
بلندآوازه ترين ش���اعران معاصر است. شايد او تنها ش���اعر عصر ما باشد كه هم در زمينه 
الفاظ و هم از جهت معاني و مضامين نوآور بود او به حق بزرگترين ش���اعر قرن ما است و 

اگر در سرتاس���ر ادبيات فارسي فقط هفت تن شاعر صاحب سبك و نوانديش را برشماريم 
بي گمان يكي از آنان ايرج ميرزا جالل الممالك خواهد بود. ايرج يكي از ستون هاي استوار 
كاخ بلند شعر معاسر است و فكر نمي كنم امروز هم شهرت او كمتر از ملك الشعراء بهار و 
ديگران باشد. ملك الشعراء بهار در سرودن بسياري از شعرهايش از سبك ايرج تقليد كرده 
است. چگونه ممكن است ايرج كه در قصيده  سرايي تالي فرخي است و در نوآوري لفظي و 

معنوي بيمانند و به اين زودي از يادها رفته باشد.
به باور من ايرج ميرزا شاعري بوده است كه نظير او را در صد ساله ي اخير و شايد در 
دوران هزار و صدساله  ي شعر فارسي نداشته ايم ايرج ميرزا مرگ ندارد و ياد او را فراموشي 

در پي نيست.

ابوالحسن ورزي:
ايرج برتر از بهار

شعر سياسي ما به هيچ وجه سوغات مغرب زمين نيست و تقريباً هيچ يك از شاعران 
سياسي عهد مشروطيت فرنگ را نديده اند و با ادبيات اروپايي آشنايي چنداني نداشته آند. 

با اين اوصاف چگونه ممكن است شعر سياسي دوران مشروطيت ارمغان فرنگ باشد.
من معتقدم شعر سياسي به معني جديد آن فرزند بالفصل نثر سياسي ايران است

شاعران در اين دوره كوش���يده اند در شعر از همان مضامين و مطالبي استفاده كنند 
كه نويسندگان مقاالت سياسي و روزنامه نگاران در آن عصر در نثر به كار مي برده اند شعر 
سياسي عصر مشروطيت همان دردهايي را بيان مي كند كه نثر پرخاشگر و سرشار از طنز 

و نيشخند نويسندگاني چون دهخدا بيان مي كرده است. 
اما در مورد ملك الش���عراء بايد گفت: او ش���اعري س���نت گرا بود، او كه كار خود را 
ازملك الشعرايي آستان قدس آغازيده بود به هيچ وجه به خود اجازه نمي داد كه سنت هاي 
ادبي گذشتگان را درهم بشكند. اگر بخواهيم خيلي به او احترام بگذاريم بايد بگوييم بهار 
شاعري بود يك  پله پايين تر از فرخي و عنصري او به هيچ وجه در شعر نوآور نبود. او زماني 
كوشيد تا با داخل كردن واژه هاي فرنگي در شعر سبك تازه اي به وجود بياورد و ايرج ميرزا 

در منظومة انقالب ادبي اين گونه شاعران را مورد انتقاد قرار داده است.
شعر ملك العشراء بهار از نظر محتوي به هيچ وجه آن اندازه تازگي و بكارت ندارد كه 
بشود گفت: »با اندكي انعطاف مي توانسته است شعرهاي خود را تا حد شعر نوفارسي باال 

ببرد.«
ملك الشعراء اصاًل استعداد نوپردازي نداشت اگر در شعر خود اوزان را هم مي شكست 

و قايفه را هم مراعات نمي كرد باز هم شعرش نو نمي شد.
جوهر شعر بهاركهنه است اگر انعطاف بيشتري بخرج مي داد امروز به عنوان پيشرو و 

شعرنو كه نمي شناختيم هيچ به عنوان يك شاعر موفق كهنه سرا هم قبولش نداشتيم.
اما دربارة ايرج ميرزا نظر من اين است كه او يكي از بزرگترين شاعران صدسالة اخير 
است و از نظر ش���اعري مقام او از ملك الشعراء بهار هم فراتر است و اگر از من بپرسند در 
قرن اخير كداميك از شعرا اگر اندكي بيشتر انعطاف بخرج مي داد پيشرو شعرنو مي شد با 
قاطعيت پاسخ مي دهم:  ايرج ميرزا نوآوري در كار ايرج ميرزا به حدي بود كه ملك العشراء 
بهار هم به آن اذعان داشت بهار در قطعه اي كه درباره ايرج سروده از او به عنوان شاعر نو 

ياد مي كند و مي گويد »شعر نو رفت و شعر نو بماند«.
آيا با اين اوصاف ممكن است مردم ادب دوست و شعرشناس ايران چنين شاعر بزرگ 

و نوانديشي را به اين زودي ها از ياد برده باشند؟
من كه خيال نمي كنم.

در بحث تازه اطالعات شركت كنيد
اميري فيروزكوهي:

بهار، شاعري مقلد بود
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در ش���ماره دوشنبه 9 تيرماه سخناني از شاعر استاد و دانشمند گرانمايه آقاي اميري فيروزكوهي و شاعر بلندپايه و 
غزلسراي توانا آقاي ورزي درج شده بود كه ناچار است براي روشني اذهان مطالب زير را يادآور شود.

نخس���ت بايد متذكر گردم كه اگر در سخنراني خود از شعر سياس���ي دوره مشروطه بنام پديده اي خاص ياد كرده 
آنرا تا حدي از ادبيات خارج مخصوصاً از روزنامه هاي عثماني و افكار روش���نفكران آن ديار متأثر خوانده ام سخني بگزاف 

نرانده ام.
يك نظر اجمالي به تاريخ و ادبيات دوره مشروطه و بهره گيري روشنفكران آن زمان از روزنامه هاي عثماني و مسافرت 
مردم به آن سامان و تبادل افكار و ارتباط اجتماعي و ادبي بين دو كشور اين موضوع را ثابت مي كند و به نظر بنده آنقدر 
اين مطلب مبرهن اس���ت و در كتب تاريخي دوره مشروطه از آن ياد ش���ده كه بحث آن در اين مختصر زائد مي نمايد و 
هرگز عيبي نيست اگر ملتي براي بنيان گذاري جامعه تازه و متمول خويش از ملل ديگر بهره گيرد و با بكار بستن صحيح 
روش هاي جالب ديگران حيات سياسي تازه براي خود ايجاد نمايد. مسلم است كه همواي ادبيات آينه تمام نماي اجتماع 
زمان است و خواه ناخواه ادبيات دوره مش���روطه نيز از اين قاعده مستثني نيست اگر شعراي عهد مشروطه در خدمت 
موضوعات سياسي گمارده اند كاري برخالف سنت زمان نكرده اند و اگر براي بارور ساختن بيشتر شعر خويش از ديگران 
مايه گرفته و نهال كالم خويش را برومند س���اخته اند عملي بسزا و شايسته انجام داده اند و همانطور كه ياد كردم هرگز 

برايشان خرده نيست و اصوالً بهره وري از سرچشمه هاي زاينده ديگران سنت ادب و همواره مايه قوام شاعري است.

عارف و عشقي عوام 
در مورد ش���ادروان ايرج ميرزا گويا سخن من باعث سوء تفاهمي شده است اگر من سخن ايرج را در زمان وي زبانزد 
خاص و عام خوانده و مردم را شيفته كالم او خوانده ام باز سخني دور از حق به زبان نياورده ام، پرواضح است وقتي سخن 
از رفع حجاب زنان اس���ت و اين موضوع بقول روزنامه نويس ها بحث داغ زنان اس���ت اشعاري هم كه در اين باره سروده 
شود مسلماً مطبوع طباع واقع شده و عارف و عامي از آن استقبال مي نمايند. ولي وقتي موضوعي حدت و تازگي خود را از 
دست داد خواه ناخواه اشعار مربوط بدان نيز در بوته فراموشي مي رود و اگر منزلتي داشته باشد صرفاً از جهت طرز سخن 

و شيوه شاعري است. روزي كه شادروان ايرج ميرزا قطعه.
»برسر در كاروان سرائي � تصوير زني بگچ كشيدند«

الخ
را سرود كمتر كس���ي بود كه قطعه مزبور را نخوانده و در حفظ نداشته باشد ولي امروز بواسطه آنكه موضوع حجاب 
كهنه ش���ده و بحث داغي نيست ناگزير قطعه مذكور نيز مانند گذش���ته مورد استقبال همگان قرار نخواهد گرفت و اگر 
اهميتي داشته باشد صرفاً از جهت سالمت بيان و س���ادگي زبان است والغير. روي هم رفته مي توان گفت شعر ايرج در 
زمان او به مراتب همه پسند تر از حال بوده است و به قول معروف چون مد روز بوده مورد استقبال فراوان قرار گرفته است 

بي مناسبت نيست كالم بهار را در مورد ايرج ميرزا ياد كنم و به اين بحث خاتمه دهم.
بهار در جواب سرمد در منظومه مي گويد:

» از پس مشروطه نو شد فكرها 
سبك هائي تازه آورديم ما 

شد جرايد پرصدا 
بدعت افكندند چندي زاهل هوش 
سبك هاي تازه با جوش و خروش 

ليك زشت آمد بگوش 
سربسر تصنيف عارف نيك بود 
سبك عشقي هم بدان نزديك بود

شعر ايرج شيك بود 
نيك بودند اين سه تن از اتفاق 
در فن خود هر سه قاآني مذاق 

گاه الغر گاه چاق 
بود ايرج پير و قائم مقام 

كرده از او لفظ و سبك و فكر وام 
عارف و عشقي عوام«

بهار شاعر برتر 
اما در مورد ملك الش���عرا خيال مي كنم از طرف سروران عزيز اندكي بي لطفي شده باشد آنقدر كه مضامين نو اعم از 
سياس���ي، اجتماعي، عاطفي در ديوان بهار اس���ت در كمتر مجموعه و ديواني يافت كالم بهار در عين حال كه از تازگي 
برخوردار است داراي انسجام كالم گذشتگان و شيوه سخن اساتيد سلف است. بهار در هر فني كه طبع آزمايي كرده )جز 

غزل كه گاهگاهي براي تفنن سروده است( از عهده برآمده و باعث اعجاب است.
يادم مي آيد وقتي از ش���ادروان دكتر صورتگر ش���نيدم ك���ه مي گفت: »به مرحوم ملك اص���رار فراوان كردم كه 
قالب بندي هاي مسلس���ل چهار مصراعي براي بيان انديشه هاي نو قالبي شايسته است و بجاست كه در اين باره شاعري 
چون بهار داد سخن دهد و اثرهاي بديعي بوجود آورد ولي مرحوم ملك زياد اين قالب را جدي نگرفت و مركب هنر خالقه 
خويش را بطور كامل در اين ميدان به تكاپو درنياورد.« ولي همين چند منظومه كه در اين قالب ها از او بجاي مانده قدرت 

وي را در شاعري و آوردن مفاهيم نو آشكار مي سازد.
در يك تصفح مختصر ديوان ملك تنوع كار او به خوبي پيداست و اگر بگويم سخن ملك اثري شگرف در آثار معاصران 
و شعراي پس از او گذاشت كالمي دور از واقع نگفته ام. در خاتمه در مورد مقايسه ملك الشعرا و رشيد ياسمي در موضوع 
نوآوري كه شاعر گرانمايه آقاي امير فيروزكوهي مطرح س���اخته اند بايد عرض كنم كه رشيد ياسمي جز فرم هايي تازه 
در ش���عر كه به زودي متروك گرديد و مضاميني كه زياد براي شعر مناسب نبود چه نوآوري در شعر عرضه كرد كه از اين 

جهت او را بر ملك الشعرار جهان داده اند. 

1354/4/16
دكتر نوراني وصال:

شـعر ايـرج 
شيـك بـود
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1370/9/23

زّرنـاب زرگـران
* باستاني پاريزي

به نام او كه روي دش���من و دوس���ت
به هر جانب كه باش���د جانب اوس���ت

»تذروي هروي«
گويا سقراط حكيم فرموده اس���ت: »علم و فضيلت وحدت دارند.« اين نكته را ويل 
دورانت در تاريخ فلس���فه خود آورده. و استاد عباس زرياب خويي � كه اينك اين مجلس 
به احترام و به افتخار او فراهم آمده � آن كتاب را در كمال رس���ائي ترجمه فرموده است. 

)ص112(
ممكن اس���ت همه بزرگان حاضر در مجلس با نظر به س���قراط هم آهنگ نباشند � 
يا الاقل، همه كس���اني كه صاحب علم و اهل علم شده اند � ممكن است صاحب فضيلت 
موردنظر ُس���قراط نبوده باشند � ولي كساني كه توفيق و س���عادت اين را داشته اند كه 
سالياني چند در سفر و حضر در كوه و دشت. در كالس و مسجد، در فيضيه و گروه تاريخ 
دانشكده ادبيات، در خوي يا المان، با استاد دكتر زرياب خويي دمساز و همراز با هم سفر 
و هم كار و يا هم كالسي و هم شاگردي بوده باشند، به اين نكته اقرار و اعتراف خواهند كرد 
كه دوس���ت بزرگوار ما، استاد زرياب، از معدود كساني است كه علم و فضيلت را در وجود 
خويش به حد كمال جم���ع آورده، آب و آتش را به هم پيوند داده، قول معلم معلم اول را 

براي شاگردان خود مصداق و واقعيت بخشيده است.
حدود سي سال پيش، يك جايي من اين عبارت را نوشته بودم: »چنان مي نمايد كه 
وديعه خداوندي � العلم نور يقذفه اهلل في قلب من يش���اء � مثل بارقه صاعقه هر چند گاه 
يكبار از آسمان فرود مي آيد و در افق خاموش دهكده يا روستائي در جان يكي از ابناء آن 

نزول مي كند و مي بالد، تا پس از حيات آن مرد، از جاي ديگر سر به درآرد.«
همين بخشش و موهبت خدايي اس���ت كه در كوره شهر خوي � در دل فرزند يك 
كاسب و دكاندار كم سرمايه، شوق و شوري پديد مي آورد كه روزي ده شاهي پول تو جيب 
خود را � كه بايد صرف خريد نخود كش���مش كند � ب���ه كرايه كردن كتاب از كتابفروش 
خرده پاي محل مي پردازد و تنها اشكال آن كتابفروش آن است كه براي اجاره دادن كتاب 
به اين مش���تري خردس���ال، كتاب به اندازه كافي ندارد. من ديده ام و شما هم شنيده ايد 
كه بوده اند بس���ياري از بچه هاي صاحبان كتابخانه هاي بزرگ � كه چش���م پدر را دور 
مي پائيده اند و كتب چاپي و حتي خطي گرانبهاي پدر را، نهاني برمي داشتند و به دكانها 
مي برده اند و گرو مي داده اند و نخود كش���مش مي گرفته اند � و در اين مقايسه است كه 
قدرت كامله خداوندي را براي حفظ موهبت علم و وديعه معرفت مي توان تشخيص داد، 
و اينجا جائي است كه نه نس���ب بزرگ به كار مي آيد و نه حسب تشخص. نه كتابخانه يا 
كتابهاي خط مير و تذهيب علي رضا عباسي كارساز است و نه ثروت و مال و ذخيره انساب. 
در اين مقام اس���ت كه صاحبان اثر جديد، سمندروار از ميان خاكسترهاي فقر و گمنامي 

سر برمي آرند و ما نيز چنين كسي را نه حسبش مي شناسيم و نه به نسبش.
بلبل به گل شناسيم، پروانه را به آتش
در دودمان عاش���ق نام و نسب نباشد

گاهي اوقات اين عقيده به ظاهر صحيح، و به عقيده من غيرصحيح بيان مي ش���ود � 
و متأس���فانه ظاهر آن نيز فريبنده است � كه مي گويند: »فالن استاد بي جانشين است، با 

اينكه افسوس، فالني رفت. ديگر كسي جايش را نمي گيرد.«
فريبنده اس���ت براي اين كه في المثل ما مي بينيم بهار كه رفت ديگر كسي مثل او 
نيست، و خداي ناكرده بعد از صد و بيست س���ال اگر استاد جالل الدين همايي با هادي 
حايري خاموش ماندند � )اين حرف را در زمان حيات آنها و س���ي سال پيش نوشته ام � 
و متأس���فم كه دعاي صدوبيست ساله جز يك دعاي تش���ريفاتي نيست و هر دوي اينها 
خاموش مانده تن به خاك سپرده اند(، آري، گفته مي شود كه با خاموش ماندن آنان، ديگر 

كسي مثنوي موالنا را چون ايشان نتواند شناخت...
حقيقت اين اس���ت كه نقيض اين مثال در خود مثال نهفته است، چه همان عاملي 

كه باعث شد تا خود موالنا � پس از قرنها تكامل فرهنگي و ادبي پاي به عرصه وجود نهد، 
همان عامل باعث ش���د تا دهها و صدها شارح موالنا نيز در شرق و غرب � از سبزوار گرفته 
تا س���رابه وو... پديد آيند و فتيله چراغ عرفان موالنا را همچنان باال بكشند و بر آن روغن 
بيفزايند، و مهم آن كه هنوز موالناهاي ديگر نيز در راه هستند، قانون تكامل مي گويد كه 
آنها هم روزي خواهند آمد. البته اين حكم به جاي خود باقي اس���ت كه »هر كسي جاي 
خود را دارد و هيچكس جاي ديگري را نخواهد گرفت« عالوه بر آن، همانطور كه گفتيم، 
علم، خود فيض خداوندي اس���ت، و باب فيض هرگز مسدود نمي ماند. و هر روز اين شعله 

از جائي سر بر مي كشد.
� در ار بندي ز روزن سر درآرد...

حاال ش���روع كار يك روز ممكن است در افشنه بخارا باشد. يك روز در تاكستان هاي 
كهك، با خاكس���تان نراق، با بطايح عراق، يا دشت س���بزوار، يا محمديه نائين، و بازواره 

اردستان و يا دارالثغر خوي.
از رودك سمرقند تا سميرم قشقائي، همه جا تجلي گاه نور معرفت مي تواند باشد كه 

بقذفه اهلل في قلب من يشاء...
ش���ايد مورث تعجب باشد در اين مجمعي كه بس���ياري از فضالي پاي تخت حضور 
دارن���د � و اغلبي نيز به دكتر زرياب احترام مي گذارند � چه ش���ده كه از اين بنده ناتوان 

خواسته شده كه در مورد ايشان چند كلمه اي به عنوان سپاسگزاري عرض كنم.
به تصور خودم، يك عامل مهم باعث اين عنايت ش���ده و آن اين اس���ت كه دوستان 
بزرگوار خبر دارند و مي دانند كه مخلص سي چهل سالي است كه در خدمت استاد بزرگوار 
آشنائي و دوستي دارد، و از اين مدت طوالني حدود بيست سال آن را به صورت تلمذ � به 
معناي واقعي � در گروه تاريخ دانش���كده ادبيات دانشگاه تهران، در خدمت ايشان بوده ام، 
عالوه بر اينها چون محقق است كه يكي از اس���تادان مسلم و موثر دكتر زرياب، در بلده 
طيبه قم، »مرحوم آقا شيخ محمدعلي كرماني بوده، و زرياب اصول را نزد اين مرد خوانده 
بوده است...« )يكي قطره باران، ص 4(، بنابراين، اين كه استاد ما اين قدر به اصول پاي بند 
اس���ت � در واقع چيزي است كه از يك كرماني آموخته، و چون بنده سوگند آن خورده ام 
كه در هيچ محفلي و سميناري ش���ركت نكنم، مگر آنكه در آن جا، به تقريبي و تحقيقي 

سخن از كرمان به ميان آوريم.
در اينجا هم عقيده دارم كه زرياب اگر روش تحقيق و منطق علمي و ش���ناخت علوم 
و فلسفه اسفار را از ديگران آموخته ادعاي من اين است كه فضائل ملكوتي و روح عارفانه 
و گذش���ته هاي انسان دوس���تانه او نتيجه تعليمات همان معلم عارف كرماني � آقاشيخ 
محمدعلي است كه بي هيچ ادعائي � در حوزه علميه قم از مشتي آب و گل زرناب معرفت 
اس���تخراج نموده و از بوته و محك آزمايش او را خالص ب���رآورده و بنابراين كرمانيان در 

تكوين شخصيت علمي زرياب حق آب و گل دارند كه موالنا فرمود:
زر كان اس���ت آب و گل، م���ا زرگريم
گه گه���ش خلخال و گ���ه خاتم بريم
گه حمايله���اي شمش���يرش كنيم
گاه بن���د گ���ردن ش���يرش كنيم...

ام���ا اينكه خود نيز قبول انجام اين تكليف را ك���رده ام عالوه بر اينكه مقدمات انجام 
س���وگند آن فراهم است، دليل ديگر هم دارد، استاد زرياب خويي كه مترجم كتاب تاريخ 
ساسانيان معروف نولديي كه هستند � و اين كتاب تحت عنوان »ايرانيان و عربها« منتشر 
شده اس���ت. در متن اين كتاب، از قوم پاريز و پاريزيان كه اجداد اين بنده ناتوان هستند، 
يادي كرده اند � و وظيفه شكرگزاري حكم مي كند كه در اين مجلس، يك باستاني پاريزي 
كه همچون خاكس���تر از بقاياي آن قوم آتشين مزاج عهد انوشيرواني باقي مانده است. از 
استاد سپاسگزاري كند، و اين در راستاي آن سوگند مخلص نيز هست و در اين مقام نيز 
ديگر نور علي نور است، كه كرمان كه هيچ، حرف از پاريز هزار و پانصد سال پيش است:

يي
 خو

اب
 زري

س
عبا

ني
ستا

با



72

� چون كه صد آمد نود هم پيش ماست...
البته بنده ديگر اش���اره نمي كنم كه آن ياد و ت���ذكار در آن كتاب بر چه بيني و چه 
توصيفي است. از شما چه پنهان، از قول طبري ياد شده از »پاريز، نام قوم راهزن سركشي 
در كرمان كه در زمان... الخ« عرض كردم اس���تاد مترجم امي���ن اين جمله اند و بعد هم 
مخلص كه كتاب پيغمبر دزدان چاپ كرده، طبعا از اين عنوان كه به اجداد هزار و پانصد 
سال پيش او داده ش���ده، نبايد دلخوري داشته باشد، و به هر حال، صرف اين كه اين ياد 
به عصر ساس���اني بازمي گردد. و اصال ياد يك قوم كوچك فراموش شده، خود في نفسه 

گرانبهاست...
در بند آن نه  ايم كه دش���نام يا دعاست
يادش بخير، هر ك���ه ز ما ياد مي كند...

***
در طول تاريخ دانش���گاه، استادان معدودي هستند كه بر دو زبان مسلط اند � يا الاقل 
مي توانن���د آنچه مي دانند به زبان ديگري بيان كنن���د، و البته حرف آنها هم در حدي از 
مدارج علمي و تحقيقي هست كه يك شنونده استاد خارجي بنشيند و آن حرف را گوش 
كند. بعضي افراد اين جمع كه من حدود بيس���ت سال پيش نام برده ام عبارت بوده اند از: 
دكتر زرين كوب، ايرج افشار، ماهيار نوابي، دكتر يوسفي، دكتر نصر، براهني، دكتر محقق، 
دكتر موسوي بهبهاني، دكتر جعفر شهيدي، احمد تفضلي، دكتر ميالنيان، دكتر باطني، 
دكتر روح االميني، و همين دكتر زرياب خويي � كه به اين خوبي در اين مجلس از ايشان 

تقدير مي شود.
من در آن كتاب خود )نون جو، ص 569(، اين اس���تادان را اس���تادان »دونبش« 
خوانده ام � نه آنكه خداي نكرده تعبير توهين آميز باش���د و تصور شود كه آنان هم مثل 
بيشتر كاسبهاي دريائي، دكان دونبش باز كرده و »فضلفروشي« كنند و از اين منبر به آن 
منبر بزنند، بلكه از اين جهت اين عنوان داده ش���ده كه آنان مي توانند آن چه را مي دانند 
به زبان ديگري در دانشگاه غيرايراني تدريس كنند. و همه آنها كه نام بردم � و امروز دهها 
نام ديگر بر آنان مي توانم بيفزايم � و از اين جهت اين كه مداهنه نشود خودداري مي كنم 
� كساني هستند كه سالياني چند در دانشگاههاي خارجي به تدريس پرداخته اند � وگرنه 
استاداني كه آثار آنها در كشورهاي خارج معروف و مورداعتناست بسيار هستند، منتهي 
فرصت و حوصله رفتن به دانشگاه خارجي را نداشته اند. هيچ فراموش نمي كنم، چند سال 
پيش كه كنگره اي از مستش���رقان در تهران تشكيل شده بود يك روز ما را بردند به ديدن 
س���د كرج. در كنار درياچه من و ايرج افشار و دكتر زرياب و چندتن ديگر ايستاده بوديم. 
در همين وقت يك پروفسور آلماني سر رسيد كه قبال استاد زرياب بوده است، شروع كرد 
با زرياب به آلماني حرف زدن. و دو تا فرانس���وي هم رسيدند، زرياب با آنها به فرانسه به 
صحبت پرداخت، دو تا ژاپني هم آمدن���د � زرياب متكلم وحده بود � و البته نه به ژاپني، 
بل به انگليس���ي توانست حرف خود را به آنها بفهماند. حسينعلي محفوظ استاد عرب سر 

رسيد. اهال و سهال، عربي فصحاي زرياب گره گشاي كارش شد.
از ش���ما چه پنهان من، ضمن حسرت، كمي حسد هم بردم كه گنگ بودم. در همين 
وقت چهار تا پنج تا از دانشمندان شوروي س���ر رسيدند. من خوشحال شدم و بلند بلند 
گفتم: � دكتر زرياب، ديگر زنگ تو كر ش���د. زيرا مطمئنم كه زبان روس���ي نمي داني و 
اينجا ديگر بايد از مترجم كمك گرفت. اما خيلي زود آب س���رد بر آتش حرارت و جوش 
من ريخته ش���د، زيرا: خوش گلدي و صفا گتيردي زرياب، چنان فضالي اهل آذربايجان 
ش���وروي را به خود گرفت � كه سايرين فراموش شدند � و ش���ما مي دانيد كه وقتي در 
محفلي دو تا ترك به هم برس���ند و تركي به ميان آيد ديگر فرصت براي هيچ زباني داده 
نمي شود. من آن روز زرياب را استاد »پنج مرده« دانشگاه خواندم كه به پنج زبان، به قول 

نظامي:
ب���رون از ميانج���ي و از ترجم���ه
بدانس���ت ي���ك ي���ك زب���ان همه

البته همه استادان محترم مي دانند كه تنها صحبت كردن به پنج زبان كافي نيست. 
مهم اين است كه آدم مطلبي داشته باشد در خور شنونده و به مقدار شنونده، و بتواند آن 
را به پنج زبان به زبان آورد، براي آنها كه گوش مستعدشنيدن آن مطلب را داشته باشند، و 
زرياب اين خاصه را دارد كه هميشه مطلبي براي گفتن دارد � در هر مقوله اي كه باشد � 
چه از ادب و چه از فلسفه، چه از تاريخ و چه از جغرافيا، چه شوخي و چه جدي. خيلي ساده 
اس���ت كه يك بار نصف ديوان قااني را براي شما از حفظ بخواند، و نصف غزليات حافظ را 
ش���رح بنويسد، و ثلث ديوان تركي فضولي بغدادي را برايتان بازگو كند، و اين از معجزات 

ذهن و قاد زرياب است.
در مورد اين گونه زبانداني، من در جمع كنگره هايي كه ش���ركت كرده ام، سه چهار 
نفري را در حد زرياب ديده ام، يكي پروفس���ور اشپولر استاد آلماني معروف كه در مجمع 
همدان، به تركي، از عدم حضور استاد ترك عدنان ارزي خبر داد و به تفصيل عذر خواست، 
و سپس به انگليسي به معرفي سخنران جلس���ه پرداخت، و توضيح استاد فرانسوي را به 
فرانسه پاس���خ گفت، و زبان خودش هم كه آلماني بود � و عربي و فارسي و سرياني را هم 
گويا در آلمان درس مي ده���د. و از همه جالبتر گويا زبان رومانيايي را هم خوب مي داند، 
زيرا دايه او در كودكي يك زن رومانيايي بوده اس���ت. استاد ديگري كه به همين روال با 
او چندبار برخورد كرده ام،  اس���تاد زكي وليدي طوغان بود � مردي از ديار جمهوري هاي 

شوروي كه سرگردان آفاق و بالد از تركيه و ايران و آلمان و انگلستان شده بود، و او وقتي 
در كنگره ها مش���غول صحبت بود، چون به يك متن انگليسي مي رسيد، بقيه سخن را به 
انگليسي مي گفت و اگر به تركي برمي خورد، كالمش تبديل به تركي مي شد، و همين طور 
فرانسه و روسي و فارس���ي و امثال آن � و من به تحقيق ندانستم كه به چند زبان مسلط 
بوده اس���ت. يك نمونه كوچك � به معني كوتاه قد آن هم در همين مجلس برايتان نشان 
مي دهم، و آن همين دكتر احمد تفضلي اس���تاد حي حاضر است كه كتاب جشن نامه با 
يادواره تقديم به استاد را به عنوان »يكي قطره باران« چاپ كرده، و اصال آتش اين مجلس 
از گور همو برمي خيزد، آري با اين دكتر تفضلي در اروپا در ترن هم سفر بوديم و ترن از پنج 
كشور گذشت تا به دانمارك رسيد، و دكتر تفضلي در هر كشور به زبان مردم همان كشور 
با مأمورين گمرك و پاسپورت بينان سخن گفت، و البته ترن از ايران كه نمي گذشت، اما 
اگر از ديار ارواح و فره و هران و امشاس���پندان هم مي گذشت، مي توانست با »اشم و شم و 

هيشتا« هويت خود را به زبان پهلوي اشكاني و ساساني نيز به آنان بشناساند.
***

نكته ديگري كه نظريات پيش���ين مرا ثابت مي كند، بزرگداش���ت يكي از بزرگترين 
اس���تادان ايراني در اين محفل است � و آن نظر اين بوده اس���ت كه بيشتر بزرگان اين 
مملكت � تقريبا قريب به اتفاق � از باش���ندگان روستاها و شهركهاي كوچك اين مملكت 
بوده اند )حماس���ه كوير(، و اينها پس از آن كه مكتبي و محفلي و مدرس���ي و حوزه اي 
و استادي ديده اند � اغلب از استادان خويش پيش���ي جسته و معلمان خود را پشت سر 
نهاده اند. نمونه بارز تحقق اين نظريه وجود همين دائره بزرگ اسالمي است � كه ما اينك 
در گوشه اي از آن گرد آمده، و به اين سخنان پرداخته ايم. اين دايرة المعارف نتيجه همت و 
پشتكار و ذوق و ايثارگري دهها دانشمند و زبان شناس و سخندان امثال دكتر زرياب است 
كه به حمايت اس���تاد محمدكاظم بجنوردي � به كار پرداخته اند � دكتر بجنوردي مردي 
اس���ت كه بيشترين ايام مفيد عمر خود را � گويا دوازده سال، و اگر اشتباه مي كنم اصالح 
فرماييد � آري چنين مدتي طوالني را در م���اوراء ميله هاي زندان � به ناحق گذرانده، و 
اينك طي سالياني كوتاه بنيادي پي افكنده است كه با بسياري از بنيادهاي دائرة المعارفي 
مش���ابه در خارج � كه بعضي دهه ها، س���ابقه كار و تجربه دارند و معدودي از آنها جشن 
دويس���تمين سال تأسيس خود را در اين س���الها گرفته اند � آري اكنون در بعضي موارد 
اين بنياد و به قول معروف، اين طفل يك ش���به ره صدساله مي رود، و شاهد كالم، چاپ 
سه جلد از دائرة المعارف است كه بعض بخشهاي آن طعنه بر بريتانيكا  آمريكانا مي زند و 
در ميدان س���باق بالروس، گوش به گوش پيش مي رود. و حال آنكه نه مدير آن آموزش 
دائرة المعارف نويس���ي ديده و نه اعضاء آن كاركش���تگان و خبرگان اين فن بوده اند و اگر 

بخواهيم اين حرف ناصرخسرو را هم قبول كنيم كه فرمايد:
مرا اي���ن روزگاري آموزگاري اس���ت
كزين ب���ه نيس���تمان آم���وزگاري

الاقل بايد بپذيريم كه زندان � و طول مدت آن � دائرة المعارف نويس���ي به انس���ان 
ياد نمي دهد. اين خود يك خاصه طبيعي و اس���تعداد شخصي و ذوق و كوشش بي پايان 
مي طلبد، و همان عبارت طاليي »العلم نور« باعث مي شود كه دائرة المعارف نويس ما نيز 
از كوره دهات بجنورد سرچش���مه زاينده ذوق را � مثل سرچشمه هاي اترك از طبيعت 

گرفت و به قول فردوسي:
به زودي به فرهنگ جائي رسيد
كز آموزگاران سر اندر كشيد

و اين دنباله همان نظريه اس���ت كه مردم اين مملكت وقتي به كاري دس���ت يازند، 
براس���اس تواناييهاي بالقوه اي كه دارند � و اين ارث چند هزار ساله فرهنگي است � خيلي 
زودت���ر از همگنان به مقصود خود دس���ت خواهند يافت. منتهي هميش���ه امكانات در 

دسترس آنها نبوده است:
نگو كه توبه شكس���تن نيايد از دستم
كه داد كاسه به دستم كه توبه نشكستم

موسس���ه مهم و معتبر شما � موسسه دائرة المعارف اسالمي � كه خود اكنون ديگر به 
يك آكادمي � به معني دقيق فرهنگي كلمه � مبدل شده است، چشم گشوده و جستجو 
مي كند تا از گوشه و كنار، هر كه را اهل بيابد و در خور بشناسد، به جمع خود پيوند دهد 
و در اين ميان، از فرصت اس���تفاده كرده، استاد ما را كه در حكم گنج باد آورده است � در 
حضانت علمي و تحقيقي خويش قرار داده، و به كمك دهها تن اس���تاد از نوع او اكنون 
مجموعه اي فراهم آورده كه در تاريخ فرهنگي ايران بي س���ابقه است، و در اين ميان، همه 
خشنودند كه استاداني امثال زرياب در تكاپوي بيحاصل در سنين باالي عمر نجات يافته، 

در گوشه اين مركز علمي، به كار موردعالقه خود دست يافته  اند.
آس���ودگي كنج قفس ك���رد تالفي
يك چند اگر زحمت پرواز كش���يديم

زرياب خود در حكم دائرة المعارف بود � اما مروج، و اينك در موسسه شما به صورت 
دائرة المعارف مجسم درآمد، كه انديشه او در كتاب متبلور شد، شناوري است كه بستند 

سنگ بر پايش.
از داب و ديدن هاي خوشي كه در اين پنجاه شصت سال باب شده است. تهيه و تدوين 
يادواره ها و يادنامه ها � و يا به قول صاحبان اين محفل � جشن نامه هايي است كه استادان 
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و همكاران و ياران يك شخصيت ادبي يا فرهنگي � و بعضا سياسي � تنظيم كنند و تقديم 
مي كنند به پيشگاه اس���تادي كه منظور نظر آنان است. اين مجموعه ها در ابتدا بيشتر به 
صورت يادنامه بود، و اغلب بعد از مرگ استادان فراهم مي آمد كه آبها از آسيابها افتاده بود 
و حب و بغض ها فروكش كرده، اما كم كم به صورت يادواره و جشن نامه براي حيات بزرگان 

فراهم آيد � و اين البته بسيار بهتر و كارسازتر است، به شرط آن كه به موقع برسد.
انجام چنين كاري چندان س���اده هم نيس���ت، از روز ش���روع به نامه پراكني براي 
جمع آوري مقاالت، تا تنظيم مقاالت و س���پردن آن به چاپخانه ماهها و گاهي سالها وقت 
مي طلبد، و تازه گرفتاري حروف چيني شروع مي شود كه بدتر از سردرگمي فيلم و زينك 
است و اين هر دو مش���كلتر از مشكالت چاپ و تيراژ و باالخره انتشار كتاب كه همه اينها 
كارهايي است � كه اگر به احترام خودم و همكارانم نگويم از نوع »خركاري« است. به هر 
حال »وقت را مثل يونجه مي خورد«، باري به هر صورت كاري است از نوع بافتن يك قالي 
9 در 12 كرماني نودجفت، كه چند س���ال وقت عمر مي بلعد و تازه محصولي است كه زير 

پاي اين و آن مي افتد...
به دليل همين مشكالت، بس���ياري از اين يادواره ها كه براي تقديم در حيات، و به 
مناسبت ش���صت يا هفتاد، يا هشتاد سالگي يكي از بزرگان ترتيب يافته، متأسفانه گاهي 
»قباي بعد از عيد« مي ش���وند و بر مزار آنان تقديم مي شوند. مثل يادواره مرحوم دكتر 
غالمحس���ين صديقي كه قرار بود به مناسبت هشتادمين سال زندگي و پنجاهمين سال 
چاپ نخستين رساله ايش���ان )1938 ميالدي 1317 ش( به سال 1367 شمسي تقديم 
ايش���ان شود، اما مقدمات كار آن قدر طول كشيد كه سال پيش، نخستين نسخه كتاب را 
وقتي به دس���ت استاد دادند كه در آستانه هشتاد و چهارمين سال زندگي بر دو پاي خود 
به بيمارس���تان مي رفت و اندكي بعد بر دوش ديگران، تن به قبضه خاك سپرد، و همين 
گونه بود يادواره دكتر غالمحسين يوسفي كه نسخه آن به حيات حاصب خود نرسيد. در 
مجلس ما اين امتياز هست كه همت دكتر تفضلي و پشتكار او باعث شد تا يادواره استاد در 
حالي به استاد زرياب تقديم مي شود كه ايشان � با وجود اينكه بر قله هفتاد سالگي عمر پا 
نهاده اند � هر پنجشنبه پاي بر قله كولك چال و دامنه هاي توچال مي نهند، و سحرخيزانه 

سر به كوه مي نهند و خوب مي دانند مفهوم بيت ميرزا رضي مشهدي را كه گفته بود:
از گران خيزان خواب صبح فصل گل مباش
مي رسد خوابي كه بيداري فراموشت شود

زرياب در تيرماه 1298ش/ ذي قعده 1337 قمري )ژوئن 1919م( به دنيا آمده. و در 
هر دو تاريخ متعلق به قرن ديگر )يعني قرن گذش���ته است( و اينك جشن نامه هفتادمين 
سال از سده نخستين دويست ساله عمر خود را از دست دوستان دريافت مي كند. و همه 
اميد دارند كه جشن نامه صدمين سال خدمات فرهنگي او را نيز � همين دوستان � به او 
تقديم كنند، و اين البته ادعائي است نه تنها در حق زرياب، بل در حق همه دوستاني كه 
اينك در آستانه همين سالها از سنين عمر خود هستند و هم در حق اعضاء دائرة المعارف 
كه نتيج���ه تحوالت و تبدالت تكاملي زمانه روزگار ماس���ت و جمع كننده اجزاء و ذرات 

معارف چند هزار ساله ما:
هيچ چي���زي ثابت و بر جاي نيس���ت
جمله در تغيير و س���ير سرمدي است
ذره ه���ا پيوس���ته ش���د ب���ا ذره ها
تا پدي���د آم���د همه ارض و س���ما
تا ك���ه م���ا آن جمله را بش���ناختيم
بهر هر يك اس���م و معني س���اختيم
ب���ار ديگ���ر اي���ن ذوات آش���نا
غ���رق مي گردن���د در گردابه���ا
ذره ه���ا از يكدگر بگسس���ته ش���د
از بر ش���كل دگر پيوس���ته ش���د...
بي ك���ران ژرف  درياه���اي  آب 
در بخ���ار م���ه ش���وند از م���ا نهان
جمل���ه درياه���ا همه صحرا ش���وند
س���نگ ها و ريگه���ا پي���دا ش���وند
اي���ن بيابانه���ا و صحراه���ا هم���ه
ب���از مب���دل گش���ته بر دري���ا همه
بع���د از آن ب���ا موجهاي���ي داس وار
سازد از هر س���ر خليجي اش���كار...
هيچ چي���زي ثابت و بر جاي نيس���ت
جمله در تغيير و س���ير سرمدي است

اكنون كه با حوصله تمام اين شعر را استماع فرموديد الزم مي آيد عرض كنم كه اين 
ابيات نه از موالنا جالل بلخي ثم رومي اس���ت صاحب مثنوي معروف، و نه از موالنا اقبال 
الهوري اس���ت صاحب مثنوي »رموز بيخودي« بل از طلبه قديم مدرسه فيضيه، »موالنا 

ميرزا عباس خويي« حي حاضر موجود در همين مجلس است.
دكتر زرياب اين ش���عر لوكرتيوس )Lucretus( شاعر معروف رومي قرون اول قبل 
از ميالد )دو هزار س���ال پيش را( به اين لطافت � در تاريخ فلس���فه ويل دورانت، به شعر 
فارسي در كمال امانت ترجمه كرده، ش���عري كه پروفسور »شوت ول« نيز آن را يكي از 
شگفت  آورترين بخش���هاي ادبيات قديم مي داند. )ترجمه تاريخ فلسفه ص 142( و من 
مخصوص ابيات دكتر زرياب را آوردم »تا بداني كه به چندين هنر آراس���ته ام« � در حالي 

كه او هيچوقت ادعاي شعرگوئي نكرده است.
يك جا، هم م���ن، و هم دكتر تفضلي در مقاله خودمان در همين جش���ن نامه، گله 
كرده ايم و طعنه زده ايم كه اس���تاد ما به ميزان ش���گرف معلومات و اطالعات خود مقاله 
نمي نويسد و كتاب كم دارد، و توقع ما آن بوده كه دهها برابر آنچه هست از زرياب مقاله و 

كتاب ببينيم � و اين توقع � هر چند به ظاهر بيجا نيست � ولي دو عيب دارد:
� اول آن كه ما آثار ايش���ان را در دائره المعارف ها نمي بينيم و به حساب كار ايشان 
نمي آوريم � در حالي كه اگر جمع ش���ود و چاپ شود � خود دهها كتاب بي نظير خواهد 
شد. از »البشرط« گرفته تا لوكرتيوس، و از مابعدالطبيعه گرفته، تا مدرنيسم و موسي بن 
ميمون و هگل و هايدگر � من كه تحقيق ايشان را در دائرة المعارف مصاحب درباره شيخيه 
و شيعه خوانده ام، مي دانم كه تا چه پايه و مايه كار برده است. به هر حال اينكه موردعيب 
اول كه از اين شوخي معروف است كه يكي از ديگري پرسيد: فالني مسلمان است؟ و او در 

جواب گفت: واهلل ما نماز خواندنش را نديده ايم، ولي روزه خوردنش را ديده ايم.
� اما عيب دوم و اساس���ي آن اس���ت كه كم گفتن و خوب نوشتن چيز ديگر است، و 
پرنويس���ي و كاغذ و نوار پركني چيز ديگر، و نظامي هم حرفي زده درباره »كم گفتن« و 
خشت پر زدن كه من آن را تكرار نمي كنم � زيرا ممكن است به بعض از دوستان حاضر در 
مجلس بربخورد، و اگر ش���امل آنها هم نشود � باري به هر حال در حق خودم ممكن است 
صادق بيايد، و بدين جهت مصلحت آن اس���ت كه من »توي پودنه ها را بيابم« و اگر هم 
بخواهم شعري مناس���ب حال بخوانم بهتر است بگويم كه دكتر زرياب به توصيه ظهوري 

ترشيزي عمل كرده كه فرمايد:
گش���تيم طوطي قفس كنج خامشي
فري���اد را ب���ه بلبل پرگو گذاش���تيم

دكتر زرياب از معدود مصاديق واقعيت »وحدت علم و فضيلت« اس���ت كه در مقدمه 
كالم بدان اشاره كرديم. او در كمال خضوع و بي ادعائي، بسيار كمتر از آن چه هست خود 

را در جامعه نموده � حتي كمتر از آن چه سعدي سفارش فرموده است كه:
ب���ه ان���دازه ب���رد باي���د نم���ود
خجالت نب���رد آن كه ننم���ود و بود
زران���دودگان را ب���ه آت���ش برن���د
پديد آي���د آن گه كه م���س با زرند

و زرياب مصداق نام خود و همان زرناب اس���ت كه در كوره آزمايش تحقيق، روسفيد 
بيرون آمده، او كه خود يك دائرة المعارف پنج زبانه اش فضيلتش به اين زباندانيها نيست. 
آنان كه خلق و خوي و فضيلت دوس���ت نوازي را در او ديده اند و مطلقا از ضنت و بخل كه 
گاهي اوقات عارضه علوم ظاهري اس���ت � در او اثري و خبري نمي بينند، اقرار خواهند 
كرد كه آن زباندانيها و ش���ناخت ها و معرفت پژوهي ها، در برابر سكوت اين درياي خلق و 

دريادلي او هيچ است.
لب فرو بس���تم، س���خنراني است اين
گوش بگش���ادم زبانداني اس���ت اين

به اين دليل است كه ميزان محبوبيت او در ميان اهل كمال قابل اندازه گيري نيست، 
و اين نيز يكي ديگر از مواهب الهي است كه هميشه و نصيب همه كس نمي شود. و مؤيد 
حرف نخست كالم ما مي ش���ود كه به قول سقراط »علم و فضيلت وحدت دارند« و درين 

ميان بايد به مضمون شعر رشيداي كاشي ايمان آورد كه گويد:
كي فضل و هنر ساخته محبوب كسي را
بايد كه خدا خلق كند خوب كس���ي را

پنجشنبه هفتم آذرماه 1370ـ  باستاني پاريزي
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گرم يادآوري يانه، 
من از يادت نمي كاهم 

* از مهدي اخوان ثالث

اين توجه را نبايد س���اده تلقي كرد، گرچه در رسالة »ارزش احساسات« مس���ائل مهم تر و دقيق تري نيز مطرح است، اما به نظر من اين مسئله 
مخصوصاً اهميت بيش تري دارد براي كسي كه مي خواهد به سرچشمه هاي انشعاب و انقالب كيفي نيما توجه كند. اين جا كمي آزادتر، يا نه، بي پرواتر 
بحث كنيم. يعني ببينيم كه ماهيت و ثمرة اين بازگش���ت چه بود آيا به عكس قول معروف يك گام به پس بود كه بعداً دو گام به پيش برداشته شود؟ 

آيا چنان چون دورخيزي بود كه جهشي به دنبال داشته باشد؟ نه. هيچ كدام نبود فقط بازگشت بود، فقط بازگشت. 
اگر شم ما مشتاق رايحة شباهتي است ميان اين بازگشت و رنسانس فرنگان، بي گمان شم بيماري پرتوقع است، اگر نه ساده لوح و خام پندار، زيرا 
رنسانس فرنگان، پس از تهي � تاريكي قرون وسطي بود و چهره هاي بزرگ و درخشاني زاد كه مقايسه شان با پيش از رنسانسيان مثل مقايسه كوه و كاه 
اس���ت. آنان هرچه دارند از بعد رنسانس دارند و ما هرچه داريم مال پيش از بازگشت است. اين اوالً، و ثانياً اين كه رنسانس بهانة راه گشايي پيروزي بود 
كه هنر مغرب را در ش���قوق و فنون مختلف به حد امروزينش رسانيد. دست و پاي هنر و انديشه را از زنجير ركود و ناتواني و دوار آزاد كرد. از كليساها 
و دربارها منعطف كرد. نقطه عطفي ش���د براي رسيدن به مرغزارهاي سالمت و باغ هاي پرميوة انسانيت و انسان در حقيقت با آن رنسانس خفتة نيمه 

جان بيدار شد، خون به تنش دويد و به سوي آفاق و اقطار وسيع آيندة اميدبخش گسيل گشت.
اما نهضت بازگشت ما فقط به س���ان كودتائي بود براي ساقط كردن سلطنت انحصاري دودمان سبك هندي � كه همه از آن به تنگ آمده بودند 
� و ايجاد ملوك الطوايفي در ش���عر و ادب. با اين تفاوت كه هيچ چهره  اي درخشان تر از چهره هاي پيش پيدا نكرد. سهل است كه حتي مشتي آدم هاي 
دروغين و ديگر و ديگران. اين اوالً، و ثانياً اين كه راه گش���اي پيروزي نبود و باز ادامة آن رسيد به همان دوار اسب عصار وار احمقانه كه در آن خراساني 
بي اصل هم آخور هندي و عراقي كاذب نشس���ته اند و بجل مي اندازند. صوفي نماي بي صفا و بي درد مي بيني با حماس���ة خوان بي همآورد. آن هم چه 
حماسه اي، نه از نوع هفتخوان رستم و اس���فنديار يا سرگذشت زال و سهراب، بلكه حماسه اي از نوع حملة حيدري ها شاهنشاهنامة صباها و شاهنامة  

نوبخت ها.
شعر پيش���ين ما كه رود بزرگي بود حاصل از چشمه هاي پاك اصالت ها و راستي هاي زندگي و هنر پدران ما، در جنگل مه آلود اما غالباً بي حاصل 
س���بك هندي راه گم كرده بود. بازگشت مي خواست راه رود را پيش از رسيدن به اين جنگل بگرداند، رود را چند شاخه كرد. يك شاخه همچنان رها 

ماند به سوي همان جنگل.
شاخه هاي ديگر نيز هركدام راهي در پيش گرفتند. ا ما به كجا رسيدند؟ به باتالق هايي 
مثل ديوان قاآني، يا گودالك هايي مثل ديوان هاي رفيق و عاشق اصفهاني. يا مردابي مثل 
كليات صباي كاش���اني يا كويرها و شوره زارهاي ديگر فالني و بهماني و... باز همان دور و 
تسلسلي كه دنباله اش را تا امروز مي بينيم. يعني مي بينيم آن رود امروز كه به شهرستان 
زمانة ما رسيده است، شعبه ها و شاخك هايش به كدام حيطه و حصارها مي رود. از راه هاي 
پنهان و آشكار، و دارد كدام ديوان ها را چاق مي كند، كدام گودال ها و حوض و استخرهاي 

كثيف را و كدام بي هودگي ها را پيشنهاد خاطر تجارب پوچي و بي حاصلي كرده است.
نيما در آن چلة نشيني اين مراتب را مي ديد و مي انديشيد و چاره مي جست و سرانجام 
درفش بدعت ها و بدايع خويش را برافراش���ت. جاي ديگري هم گفته ام كه اين انقالب و 
حال گرداني او براي ش���عر بيمار و در بن بست ماندة ما حكم نسخة بهبود و شفا و حركت 
و نش���اط را داشت. نيما از آن بازگشت معروف پند گرفت اما نه به اين صورت كه او هم باز 
گردد و مدتي با اين ديوان و آن ديوان بالس���د و دوباره همراه آن ها برگردد به اين دره اي 
كه بين شعر و زندگي فاصله انداخته بلكه به اين صورت كه دريافت كه بايد معبري ديگر 
بجويد. او دس���ت آن رود هرز و هدر رونده را گرفت و از درة انحطاط جهاندش و به سوي 
كشتگاه ها و مرتع و مزرع هاي تشنه، باغ و خانه ها، روانه كرد. او كاله بوقي منگوله دار و جبة 
دلقكي و شال كمري كه طومار مديحه را به پرش بزنند و قوطي حقه بازي و ديگر چيزهاي 
اين قبيلي را به عنوان ابزار و لباس ش���اعر به رسميت نشناخت و رداي رسالت شاعر را به 
ش���اعر باز گرداند. پانصد ششصد سال بود كه شعر ما از زندگي حقيقي و حقيقت زندگي 
دور افتاده بود. چه ارزش هاي تازه كه پيدا شده بود و چه حقايق معصوم كه بي زبان مانده 
و ش���عر ما همچنان از آن ها بي خبر، سرگشته بيابان هاي بي دردي و حيران در پيچ و خم 
كوچه باغ هاي انتزاع و تجريد، تا نيما رس���يد به سان يكه سواري كه شمشيرش فريادش 

بود، و سپرش صفا و صميميتش و مي خواند:
در بيابان و راه دور و دراز 

كيست كو خسته، كيست كو مانده ست؟
مأخذ: بدايع و بدعتهاي نيما يوشيجـ  ص52 تا 56
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توضيح: 
دكت���ر عباس زرياب خويي پژوهش���گر ورزيده 
و علوم قرآني چند روز پيش درگذش���ت. به منظور 
گراميداشت ياد وي گزيده اي از سخنراني ايشان در 
اولين نمايش���گاه قرآن كريم تنظيم ش���ده و در زير 
مالحظه مي كنيد. الزم به يادآوري است كه اين مقاله 
كه تحت عنوان معني »تفسير به راي« ايراد شده است 

در كتاب قطره اي از دريا منتشر مي شود.

كلمه تفس���ير در قرآن مجيد يك بار در آيه مباركه 
33 از س���وره »الفرقان« آمده اس���ت »و الياتونك بمثل 
االجئناك بالحق و احسن تفسيرا« يعني آن كافران مثل 
يا مثالي براي تو نمي زنند مگ���ر آنكه ما مثلي از روز حق 
و حقيقت براي تو بياوريم كه بيان و تفس���ير آن بهتر از 
آنها باش���د. مفسران در اينجا تفس���ير را به معني بيان و 
وضوح و مايه تميز و جدايي ميان حق و باطل دانسته اند. 
لذا تفس���ير قرآن به معني بيان و توضيح و روشن كردن 
مطال���ب و پرداختن به جزئيات آن چيزي اس���ت كه به 
طور كلّي ذكر مي ش���ود. و اين معنا با تعقل و درك و فهم 
عم���وم از آن منافاتي ندارد. در قرآن كلمه تاويل هم آمده 
است كه بعدها از آن بهره برداري هاي نادرست شده است. 
مش���هورترين آيه اي كه كلمه تاويل در آن آمده است، آية 
مباركه 7 از سوره ال عمران است كه مي فرمايد: »هو الذي 
انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب و اخر 
متش���ابهات، فاما الذين في قلوبهم زيغ فتيبعون ما تشابه 
منه  ابتغاء الفتنة و ابتغاء التاويله���ه و ما يعلم تاويله ااِلاقه 
و الراس���خون  في العلم يقولون امنا به كل من عندربنا و ما 
يذكر ااِلو اولو االباب« يعني خداوند همان است كه كتاب 
يعني قرآن را بر تو فرو فرس���تاد كه برخي از آن محكمات 
اس���ت كه اصل و پايه قرآن است و برخي ديگر متشابهات 
است و كساني كه در دلشان انحراف و كژي است به دنبال 
متش���ابهات مي روند تا فتنه اي بر انگيزند و چنين وانمود 
كنند كه اين تأويل آن آيات اس���ت. در صورتي كه تاويل 
آن را به جز خدا و پاي استواران در دانش نمي دانند يا اين 
كه تاويل آن را جز خدا، كس���ي نمي داند و پاي استواران 
در دانش مي گويند ما به همه گرويده ايم و همه از س���وي 
خداس���ت، و در اين باره جز صاحب نظران كسي آن را در 
نمي يابد.من در تفس���ير اين آيه شريفه كه جوالنگاه افكار 
و انظار و انديشه هاست، وارد نمي شوم و فرصت آن را ندارم 
و در اينجا به آن چيز كه غرض من از اين سخنراني است، 
مختصراً اشاره اي مي كنم. آيات محكمات يا استوار آياتي 
هس���تند كه معني آنها بر همگان معلوم اس���ت. و درباره 
احكام الهي، اخبار پيامبر، پيغمبران گذش���ته و هشدار به 
گناهكاران و نويد به نيكوكاران است كه اصل و بنياد قرآن 

بر آن استوار شده است. 
آيات متش���ابه، آياتي اس���ت كه با آن كه معني و 
غرض آن معلوم اس���ت، بنابر مصالحي جزئيات و تفاصيل 
آن بر بندگان معلوم نتواند ب���ود. مانند معاد كه از اركان 
دين است و روز رس���تاخيز كه حتماً خواهد آمد و بدون 
آن، نيكوكاران پ���اداش كارهاي نيك خود را در نمي يابند 
و بزهكاران به كيفر خود نمي رس���ند. اما چون چگونگي و 
تفصيل آن نامعلوم اس���ت، متشابه اس���ت. و دانش آن را 
جز خدا، كس���ي نمي داند اما به فرمايش قرآن فتنه جويان 
و كساني كه در دلش���ان انحراف است، آن را به گونه هاي 
مختلف تاويل مي كنند. يكي فقط به معاد جسماني قائل 

اس���ت، ديگري فقط به معاد روحاني قائل اس���ت و معاد 
جسماني را نفي مي كند و هر كسي بنابر زيغ و انحرافي كه 
در دلش هست، آن را تاويل يا تفسير مي كند. معني تفسير 
به راي همين است.ما مي دانيم كه پس از فتوحات اسالمي، 
طواي���ف گوناگوني كه اعتقادات دين���ي و مذهبي قبلي 
داشتند و درباره اين اعتقادات دچار اختالفات و مجادالت 
س���خت كالمي بودند، به دين اس���الم وارد شدند و آن را 
طوعاً يا كرها قبول كردند، ولي آن زيغها و فتنه انگيزها در 
دلشان ماند و از تشابه و احتمال وجوهي چند براي بعضي 
آيات كه متشابهات خوانده شده اند، استفاده كردند و عقايد 
باطل و مجادالت نارواي خود را خواستند براي فتنه جويي 
و فتنه انگيزي داخل اس���الم كنند و تا اندازه اي هم توفيق 
يافتند. از جمله اين متشابهات، مسئله كيفر و عقاب براي 
كارهاي زش���ت و ممنوع اس���ت كه آن را با مسئله قضا و 
قدر و مشيت الهي و علم سابق الهي مربوط كردند و آياتي 
كه به ظاهر با هم اختالف دارند و باعث اش���تباه مي شوند، 
عنوان كردند و معتق���دان به »جر« از آن براي اثبات راي 
خود و پيروان »اختيار« از آن آيات براي اثبات عقيده خود 
بهره گرفتند و بدان متوس���ل شدند. آياتي كه موافق راي 
و عقيده خود مي دانس���تند. در صورتي كه حقيقت تاويل 
جبر و اختيار را كه از مس���ائل غامض بشري است و هنوز 
هم حل نشده اس���ت، جز خداوند كسي درنمي يابد، زيرا 
ثابت شده است هر چه در مرحله منزلت باالتر است، شامل 
مراحل پائينتر هم مي ش���ود و صد شامل نود و هشتاد و 
هفتاد هم هست و از اين معنا تناقضي براي هفتاد، هشتاد 
حاصل نمي ش���ود. يعني آيات متشابه آيات بسيار كلي و 
عامتري اس���ت كه همه عقايد مختلف را در بر مي گيرد و 
آن عقايد مختلف در ح���د و پايه خود با يكديگر متناقص 
مي نمايد اما در حد كليتر و ش���املتر با هم يكي مي شوند 
و معني متشابه همين اس���ت. راي در اصل زبان عربي به 
معني اعتقاد است و ظاهراً  نخس���تين بار درباره خوارج 
به كار رفته است. در كتاب لس���ان اعراب آمده است كه 
مي گويند: فالن من اهل الراي اي انه دامي الخوارج و بقول 
َمذهِبهم و هوالمراد« يعني مي گويد فالني اهل راي است 
يعني به راي يا اعتقاد طائفه خوارج است و به مذهب ايشان 
قائل اس���ت و نيز محدثان، اصحاب قياس را اصحاب راي 
مي  گفتند يعني وقتي كه مشكلي در حديث كه مربوط به 
احكام است، پيش مي آمد يا در آن باره حكمي در احاديث 
نمي يافتند، به راي خود و اعتق���اد خود عمل مي كردند. 
بنابراين راي به معني آنچه امروز مصطالح است، نيست. 
يعن���ي ما كه امروز راي مي گوئيم، مقصود آن اس���ت كه 
كسي پس از امعان نظر و تامل در حديثي يا آيه اي با رجوع 
به مدارك و ماخذ آن به نتيجه اي مي رسد كه راي او راست 
و همين راي است كه درباره احكام و فتواي صادر شده از 
س���وي مجتهدان و حكام شرع گفته مي شود، به اين معنا 
كه فالن فقيه مجتهد يا حاكم شرع پس از رجوع به ماخذ 
و م���دارك احكام از قرآن و حديث و اجماع و تامل در ادله 
تفضيلي آن به رايي مي رس���يد و مي گويد: »هذا حكم  اهلل 
في حقي« اين رأي غي���ر از آن راي به معني اعتقاد پيش 
س���اخته و به قول فرنگي ها آپر يوري يا پيش از تامل در 
ماخذ و داليل براي اشخاص، از طريق اعتقادات خانوادگي 
يا قومي يا اعتقاد پيشين حاصل مي شود، در آن باره تعصب 
يا عصّبيت دارد و براي  آن در جس���ت جوي دليل از قرآن 
و حديث است كه مضمون همان آيه شريفه »و اما الذين 
في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء 

تاويله« زيرا خوارج مث���ال در نتيجه اعتقادات خاص خود 
درباره علي  عليه الس���الم به آيات متشابه رجوع كردند. و 
اينها همانهايي بودند كه در دل ايشان زيغ و انحراف بود و 
مي خواستند ايجاد فتنه كنند و موفق هم شدند و همين 
طور اس���ت معتقدان به آراء اهل جبر و قدر و اقاويل فاسد 
درباره امامت و ق���دم و حدوث عالم و نفي يا اثبات صفات 
و تش���بيه و تعطيل و غير آن كه طرفداران آن را اصحاب 
آراء و مقاالت مي خواندند و از اينجاست كه حديث معروف 
تفسير به راي پيدا و گفته شده است كه »من فسر القرآن 

برأيه فليتبوء مقعده من النار«.
اين حديث دو قس���مت دارد كه قس���مت اوليه آن 
شرعي است و قسمت دوم جزائي و در حكم انشا است نه 

خبر. 
يعني معني حديث اين است كه اگر كسي قرآن را بر 
مبناي راي خود تفس���ير كند، مقعد او در آتش باد، نه اين 
كه مقعد او در آتش است. درباره مضمون اين حديث بايد 
بگويم كه مضمون آن درست مأخوذ از اين آيه است: »فاما 
الذين في قلوبهم زيغ« يعني كس���اني كه از قبل عقيده يا 
مذهب كج و منحرفي داشته اند، خواسته اند آن را با قرآن 
تطبيق دهند. كلمه راي و تفس���ير و جمله انشائيد آن به 
نظر مي آيد كه بعدها س���اخته شده است و اگر چه، چنان 
كه گفتيم، درست تفسير صحيح في قلوبهم زيغ است اما 
به داليل ذاتي و متني نبايد از زمان حضرت رس���ول باشد 
زيرا راي به معني اعتقاد و تفس���ير به معني تاويل در آن 
عصر به كار رفته است و تفس���ير به معني بيان و توضيح 
اس���ت و هم چنان كه گفتيم يك بار فقط در سوره فرقان 
آمده اس���ت و نيز جمله انشائيد يا نفرين و لعن كه پس از 
آن به كار رفته اس���ت، از غضب و خشم كساني كه اهل 
حديث يا اصحاب ائمه اطهار بودند، ناشي شده است و در 
آن زمان است كه اصحاب مقاالت و آراء مختلف كالمي در 
ميان شيعه و اهل س���نت پيدا شده اند. چنان كه حضرت 
صادق)ع( بارها اهل بدع���ت و غالت را از جمله خطابيه و 
ديگران را، نفرين فرموده است. اصل معني تفسير به راي 
همان آيه شريفه آل عمران درباره محكمات و متشابهات 
است. در اينجا اين نكته را مي خواهم بيشتر توضيح دهم 
كه هر چه كالم باالتر و درج���ه واالي فصاحت و بالغت 
باشد، شمول و عموم آن بيشتر است. چنانچه اصحاب آراء 
فاس���ده هم مي تواند به آن استناد كنند. و يكي از معناي 
فلس���في اين جمله فلسفي »بسيط الحقيقه كل االشياء و 
ليس بشي منها« همين است. كالم الهي مانند خود ذات 
الهي به قدري واال و عام و ش���امل و فراگير است كه همه 
متناقصات چنان كه ظاهر در اين جهان ديده مي ش���ود و 
در آن جاي مي گيرد. و همين است معني آيه شريفه »هو 
االول و االخ���ر« كه مالحظه مي فرمائيد به ظاهر متناقص 
اس���ت. »هو االول و االخر و االظاهر و الباطن« و همين 
اس���ت جامع بودن صفات رحمت و غضب، و قهر و لطف و 
صفات متضاد نظاير آن. و جاي اين معنا در فلسفه اولي يا 
مابعدالطبيعه اس���ت. »بسيط الحقيقه كل االشيا اما ليس 
بشي منها« خالصه آن كه هيچ يك از صاحبان اهوا و آراء 
و ملل و نحل نمي توانند عقايد خود را به صورت قطعي به 
قرآن تطبيق كند كه همان ابتغاء فتنه و آش���وب انگيزي 
است. اگر چه كلمات به ظاهر مختلف و متفاوت در قرآن 
آمده اس���ت اما در حقيقت اين اختالف انعكاس حقيقت 

اشياء در عالم تكوين است.
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 چند روز پيش در انجمن مفاخر علمي به مناس���بت س���ومين سال درگذشت 
مرحوم اس���تاد محيط طباطبايي مجلسي برگزار ش���ده بود. در اين مجلس استاد 
دكتر سيدجعفر ش���هيدي مطالبي پيرامون زندگي و تال ش هاي فرهنگي و ادبي و 

خصوصيات اخالقي مرحوم محيط طباطبايي بيان كرد.
اين مطالب در عين آن كه كاماًل صادقانه و بيطرفانه ادا شده و افشاگر حقايقي از 
اوضاع ادبي و فرهنگي پنجاه � شصت سال پيش دارد، براي كساني كه مرحوم محيط 
طباطبايي را نديده اند و از كارهاي او بي اطالع هستند، بسيار مفيد و آموزنده است و 
خواندنش براي همه كساني كه از شنيدن اين سخنراني محروم بوده اند، جالب و حائز 

اهميت است.
آشنايي بنده با دانش���مند بزرگوار مرحوم سيدمحمد محيط طباطبائي از سالي 
آغاز شد كه به تهران آمدم. تقريباً چهل و هفت سال پيش در آن سال ها كتاب جنايات 
تاريخ مرا مرحوم سيدابوالقاسم مرعشي مدير كتابفروشي حافظ چاپ مي كرد و من 
براي تصحيح نمونه مطلب عصرها يا صبح ها نزد ايشان مي رفتم. در گوشه ضلع جنوبي 
آن كتابفروشي نيمكت كوچكي بود كه دو يا سه نفر را جا مي داد و عصرها هميشه يك 
دو تن از دانش���مندان و استادان، چند دقيقه اي را آنجا مي نشستند. در يكي از روزها 
مرحوم محيط آنجا آمدند. يادم نيست ايشان را شناختم يا مرحوم مرعشي نامشان را 
گفت. همانجا گفتگويي بر سر حله مزيديه به ميان آمد و همان گفتگو مقدمه آشنايي 
و دوس���تي گرديد. من آن سال ها در مدرسه سپهساالر )كه اكنون شهيد مطهري نام 
گرفته( به سر مي بردم و روزها صبح يا عصر براي استفاده از كتاب به كتابخانه مجلس 
مي رفتم. كمتر روزي بود كه محيط را در آنجا نبينم و كمتر لحظه اي بود كه بدو برسم 
و سرگرم كتاب خواندن نباشد. بارها از ايشان پرسشي مي كردم و پاسخي درست و يا 

قانع كننده مي شنيدم.
در آن سال ها ماهي نمي گذشت كه از محيط مقاله اي يا مقاله هايي منتشر نشود. 
از خالل آن گفتگوها و خواندن آن مقاله ها دانس���تم محيط دائرة  المعارفي است از 
تاريخ، جغرافيا، مس���ائل ادبي و فرهنگ اسالمي. با درآمدن محيط به جمع اصحاب 
چهارش���نبه ارتباط ما با هم و تنبع من در آثار ايشان بيشتر شد. در طي آن گفتگوها 
بود كه ديدم محيط از سال ها پيش از بعض فاضالن عصر خود گله مند است و چنانكه 
دانستم گله او بجاست هرچند آنان هم در بي ارادتي كه به محيط نشان دادند چندان 

تقصير كار نبودند.
دانستم محيط كسي است كه چون چيزي را باور كرد مي گويد و مي كوشد تا آن 
باور را به كرسي بنشاند و به قول معروف از زيرسنگ هم شده براي آن دليل بياورد و 
بدان نمي انديشد كسي يا كساني مي رنجند. چنانكه وضع زمان را هم به هيچ وجه در 
نظر نمي آورد ساعت ها در البالي كتاب جستجو مي كند تا اين بيت را از ديوان شهاب 

ترشيزي بيابد كه:
حديث هجو من آفاق بگرفت 
تو نشناسي مرا اي رند كافر 

و سخن مرحوم بهار را نقض كند كه نوشته بود شهاب هجوگو نبوده و اگر چيزي 
از اين مقوله سروده مانند نمك طعام است.

س���ال هايي كه اين س���تيزه قلمي در آن قوت گرفت، سرنوشت دارالمعلمين و 
دانشسرا را كساني در دست داشتند كه محيط با آنان به جنگ قلمي برخاسته بود و 
پيداست كه نوشتن چنان مقاله هاي بعض آنان را خوش نيايد و نگذارند پاي محيط به 

دانشسرا و سپس به دانشگاه باز شود.
در سال هزار و سيصد و سيزده جش���ن هزاره فردوسي برپا شد آن سا ل ها دوره 
بازگشت بود بازگش���تي كه در تاريخ اجتماعي ايران تنها يك بار اتفاق نيفتاده، براي 
خوش آمد سردمداران كه با اس���الم و يا برخي مظاهر آن به ستيز برخاسته بودند. 
بيشتر نويسندگان مي كوشيدند فردوسي را زرتش���تي و يا الاقل بي عالقه به دين و 
مذهب نشان دهند. محيط مقاله محققانه خود را نوشت و دليل ها آورد كه فردوسي 
مسلمان و شيعه بوده و بدين ترتيب بازكساني را از خود رنجانيد. چنانكه در گرماگرم 
انقالب و در كنگره نهج البالغه ختم شاهانه را يكي از سه كار بزرگ پايان سده چهارم 

گفت. درست بود، اما ناسازگار با مقتضاي حال.

با نوش���ته مقاله هايي درباره خيام و اينكه خيام شاعر، جز خيام رياضي دان عالم 
است به دسته اي ديگر از استادان اعالن جنگ داد. نتيجه آن مخالفت ها كه محيط � 
اگر نگوييم در همه، در برخي محق  بود � اين شد كه كوشيدند نگذارند دانشجويان از 

خرمن فضل او خوشه اي بلكه خوشه هايي بچينند.
ناگفته نگذارم كه محيط هم روش بعضي س���ادات حسني، اجداد خود را پيش 
گرفت كه تا فرصتي مي يافتند قيام مي كردند. با تيغ زبان و نيش قلم سزاي آنان را در 

كنارشان گذارد و اين كار آتش خصم آنان را بيشتر افروخت.
كار در افتادن آنان با محيط به جايي كشيد كه مي خواستند از چند ساعت درس 

دبيرستان هم كه براي گذران زندگي به عهده گرفته بود مانع شوند.
س���رانجام روزي رسيد كه مخالفان رده نخس���ت به آن جهان شتافتند و بعض 
دوس���تان محيط  و دست دركاران متوجه گش���تند در حق محيط ستم شده است. 
عنوان اس���تادي افتخاري بدو دادند. در انجمن آثار ملي مقرر بود جايزه اي به يكي از 
دانش���مندان تعلق گيرد. آن سال ها بنده جز هيأت  مؤسس بودم. فهرست مقاله هاي 
ايشان را به مرحوم دكتر صديقي نش���ان دادم و آن مرحوم در جلسه هيأت بي آنكه 
اسمي از محيط ببرد از نويسنده آن مقاله ها ستايش فراوان كرد و به اتفاق آرا محيط 

مستحق دريافت جايزه شناخته شد.
در مجلسي كه براي بزرگداشت آن مرحوم در دانشكده ادبيات برپا كردند از بنده 
هم خواستند در چند كلمه ارادت خود را به او بنمايانم، پذيرفتم و در جمله گفتارم به 

شعر عمروبن شريد استشهاد كردم كه اين بيت فارسي تقريباً مرادف آن است:
هنگام نزع آمدي اي غمگسار دل 
روزي نيامدي كه بيايي به كار دل 

گفتم اين مجلس را مي بايد سي سال پيش مي گذارديد و از محيط با حرمت تمام 
مي خواستيد هفته اي چند ساعت به دانشسرا بيايد و دانشجويان را بهره مند سازد.

خصيصه ديگري نيز در محيط بود كه بايد بدان اش���ارت كنم، مخالفت با برخي 
س���نت هاي متداول. او در مسلماني متعصب بود، اما در آغاز گفتار خود چنانكه رسم  
است بسم اهلل نمي گفت و كراوات مي بس���ت ليكن ديدم آنجا كه پاي دفاع از اسالم 
به ميان مي آيد خوددار نيس���ت. مطمئنم ارادتي را كه به سيدجمال الدين اسدآبادي 
نشان مي داد براي آن بود كه او را منادي اسالم مي دانست. شعرهاي لطيف او درباره 
فلسطين اين دلبس���تگي را به خوبي نشان مي دهد مخصوصاً قطعه اي كه با اين بيت 

آغاز مي شود:
عبله آن دختر شريف و نجيبت 
گفت جان برخي فلسطين باد

همه آنان كه با محيط معاملتي خوش نكردند رفتند، محيط هم در پي ايش���ان 
به جوار حق پيوست ما هم يكي پس از ديگري مي رويم پس چه خوب است از موالنا 
پند بياموزيم كه »بيا تا قدر يكديگر بدانيم« و چه بجاست اين شعر حافظ را پيوسته 

مترنم باشيم كه:
از صداي سخن عشق نديدم خوشتر 
يادگاري كه در اين گنبد دوار بماند

1374/8/10

شناخت من از استاد محيط 
از: دكتر سيدجعفر شهيدي

يي
طبا

طبا
ط 

حي
 و م
وي

مين



77

اكنون جشن نوروز يا سال نو را در نخستين روز فصل 
بهار برپا مي كنيم و آن را يادگار روزگار باستان مي شماريم 
و در تبريك نامه هاي متبادل با دوس���تان به جمش���يد 
داستاني نسبت مي دهيم كه در آثار و نوشته هاي ديرينه 
هنوز نشاني از وجود عيني او در عرصه هاي پهناور كشور 
ايران به دس���ت نيامده است تا چيزي را بدو بتوان نسبت 

داد.
در صورتي كه برقراري و برگزاري مراس���م اين نوروز 
بهاري از هزار س���ال پيش جلوتر نمي رود و در طي سده 
چه���ارم هجري تصادفي نجوم���ي آن را به ماه اول فصل 
بهار آورده و ب���ا مقتضيات جديدي مواجه كرده بود كه به 

طبيعت زمان مربوط مي شد.
اگر بخواهيم اين نوروز بهاري را به كس���ي نس���بت 
دهيم كه حق تنظيم دس���تگاه علمي ثبت كننده موقع 
برگردن آن دارد، بايد آن را »ن���وروز خازني« نام داد كه 
به دستور س���لطان جالل الدين ملكشاه سلجوقي در سال 
468 هجري به اين صورت درآورد و قرار كبيس���ه 4 ساله 
و 5 ساله متداخل و متناوب را به نحوي گذارد كه از 468 
قمري مطابق با 450 يزدگردي تا س���ال 1400 هجري 
مطابق با 1349 يزدگ���ردي هرگز از آغاز فصل بهار جاي 

خود را تغيير نداده است.
بنابراين بايد به تصحي���ح اين غلط عمومي پرداخت 
كه خواص را هم تابع عوام كرده است و نوروز بهاري را در 
مقابل نوروز قديم كه پيش از سده پنجم هجري بود. جديد 
يا خازني. جاللي و س���لطاني و يا نوروز اسالمي ناميد. زيرا 
تعيين و تجديد اين موقع از سال براي آغاز سال شمسي 
بعد از كبيسه خازني و 467 صورت گرفت كه اينك 904 

سال شمسي از آن زمان مي گذرد.
بنابراين اين نوروز بهاري كه س���ال شمسي رسمي 
در آن آغاز مي شود و طول ايام ماه هاي دوازده  گانه اش بر 
حساب طول ايام س���ير ظاهري خورشيد در دوازده برج 
منطقه البروج تقريباً تطبق مي كند. نهادي تازه و اثري از 

مآثر علمي ايران هزار سال اخير است. 
مس���لم اس���ت. پيش از اين نوروز بهاري از جلوس 
يزدگرد سوم تا قتل دارا به دس���ت مرزبان باختر، نوروز 
ديگري در اين كشور براي آغاز سال، خراجي وجود داشت 
كه از اول تابستان آغاز مي شد و آغاز فروردين آن بر موقع 
نخستين روز از تيرماه كنوني تطبيق مي كرد كه موافق اول 
برج سرطان است. در كتاب آثار الباقيه ابوريحان راجع به 
اين نوروز باستاني به تفصيل سخن گفته و جاي آن را در 
نقطه انقالب صيفي يا اول تابستان نشان مي دهد و آن را 
از كارهاي پيامبر پارس���يان دانسته و بدان نهادي مذهبي 

بخشيده است.
انتخاب اين موقع براي آغاز سال امري طبيعي بوده، 
چه در اين هنگام برداشت محصول كشاورزي كه مبناي 
زندگاني روس���تاييان ايران بر آن نهاده بود، در گرمسير و 
سردس���ير به مرحله اجرا در آمده بود و كشاورز از دغدغه 
نيازمندي ها براي زندگاني روزمره و پرداخت خراج ساليانه 

بيرون آورده و قادر به اظهار شادي و رضايت كرده بود.
ش���ركت ديوان و عمالش از ش���اه ت���ا خراجگير يا 
كش���اورزان براي بهره برداري از حاصل كار زراعت ايشان 
بود. نوروز خاصه يا دولتي و درب���اري 5 روز بعد از نوروز 

عامه يا توده مردم برگزار مي ش���د. زرتشتيان ايران چون 
مدتي است از برگزاري مراسم نوروز سال يزدگردي دست 
برداش���ته و يا برادران مسلمان خود در اقامه مراسم نوروز 
بهاري جديد ش���ركت جس���ته اند، به جاي نوروز خاصه 
قديم، روز ششم فروردين بهاري را جشن مي گيرند و همه 
تشريفات نوروزي را كه مس���لمانان ايران در شب و روز 
اول فروردين به كار مي برند، آنان در روز شش���م معمول 

مي دارند.
نوروز قديم ايران كه منس���وب به زرتش���ت پيامبر 
پارس���يان و در روزگار قبل از اسالم تا سده سوم و چهارم 
هجري معمول همه مردم ايران اعم از مسلمان و زرتشتي با 
آداب و رسومي مشابه بود، همان نوروز تابستاني بوده است 
و انصراف زرتشتيان ايران از اقامه آن در موقع ديرينه اش 
و پيروي از نوروز جالل���ي جديد يا خازني مربوط به ترك 
كبيس���ه اي بودكه در روزگار قديم معمول مي گشت و در 
پايان هر 120 س���الي كه نوروز به اندازه يك ماه 30 روزه، 
از موقع اصلي خود كه آغاز تابس���تان بوده است، به سوي 
برج جرز يا ماه سوم بهار پيش آمده بود. اين 30 روز اضافه 
شده را يك ماه مي گرفتند و به نام يكي از 12 ماه مرسوم و 
بر سال صدوبيستم به صورت ماه سيزدهم مي افزودند. در 
نتيجه نوروز سال صد و بيست و يكم دوباره به موقع خود 
كه آغاز تابستان باشد، برمي گشت. آخرين كبيسه اي كه 
در صدر اس���الم به عمل آمد، مقارن جلوس يزدگرد سوم 
اتفاق افتاد كه ماه س���يزدهم كبيسه در پي ماه آبان به نام 
آبان كبيس���ه قرار گرفت. ولي بعد از مرگ يزدگرد و غلبه 
دولت اسالم كسي به اين اصالح زماني نپرداخت و موضوع 
آغاز سال خراجي به واس���طه نرسيدن غله در سده دوم و 
سوم دستخوش اشكال ش���د، تا آن كه معتضد عباسي به 
اصالح امر پرداخت و آغاز سال خراجي را در آغاز تابستان 
مقرر داش���ت و در كنار سال جاللي، سال خراجي هجري 
را بنياد نهاد كه تا س���ده هش���تم هجري هنوز معمول 

مستوفيان و عمال ديگر ديوان خراج كشور بود.
مردم كشور اعم از مس���لمانان و زرشتتي از تغييرات 
معتضدي و بعدها از كبيس���ه ملكشاهي و تعديل آل بويه 
تبعيت نمي كردند و در زندگاني عمومي خود همان سال 
ناقص شمس���ي يزدگردي را كه هر سال قريب 6 ساعت 
كوتاه مي ش���د، مالك حس���اب نوروز و مهرجان و امور 
كشاورزي خود نگه داشتند؛ سالي كه هر 4 سال يك روز 
كوتاه مي ش���د و در مدت 120 سال تقريباً اين كوتاهي به 
يك ماه مي رس���يد و با اين پيش آمد نوروز در طي ماهها و 
فصلها به تدريج رو به جلو آمده از آغاز بهار و زمس���تان و 
پاييز در طي نهصد و اندي سال گذشته، به درون تابستان 
پيش آمده تاكنون به پنجم برج اس���د يا مردادماه رسمي 

رسيده است.
نوروز پارسي يا زرتشتي منس���وب به يزدگرد سوم 
كه به روزگار ساسانيان مورد نظر ايرانيان، اعم از: حاكم و 
محكوم بوده است،  در اثر ترك كبيسه و تغيير موقع زماني 
اين���ك 267 روز از موقع اصلي خود ك���ه در پايان دوره 
ساساني بود، جلو آمده و 98 روز بعد از نوروز بهاري جديد 

جاللي قرار دارد.
اين نوروز ت���ا نيم قرن قبل مورد قب���ول و معمول 
زرتشتيان يزد و كرمان بود، ولي از 1304 مرحوم »ميرزا 

عبدالغفارخان منجم« با اختيار اس���امي ماه هاي فارسي 
تاريخي جاللي به جاي اسامي بروج دوازده گانه، از طرف 
مجلس شوراي ملي رسمي اعالم گشت و زرتشتيان تهران، 
از اين ترتيب ك���ه هيچ چيز آن جز ن���ام ماهها از تاريخ 

يزدگردي تبعيت نمي كند، پيروي كردند.
ولي در ايران 2 دسته از سكنه كشور باقي ماندند كه 
از همان حساب يزدگردي سيار پيروي مي كنند. نخست، 
كشاورزان مازندران هس���تند كه مرداد رسمي كشور با 
نوروز ايشان موافق است و دسته دوم صايبيان خوزستان 
هس���تند كه عيد بزرگ ديني اينان مرس���وم به پنجه با 
پروانه از پنجم فروردين 1359 آغاز و به روز هشتم انجام 

مي پذيرد.
در نتيجه اين مرور نظري مجمل معلوم مي ش���ود كه 
نوروز قديم و جديد ايران چه پيش از اسالم و چه در دور، 
اس���الم عيدي طبيعي و نجومي بوده كه مردم بر اساس 
ضوابط علمي براي گاه شماري علمي خود برگزيده بودند 
و انتساب آن به جمشيد اساطيري است و ارتباط آن به نام 
يزدگرد و ملكشاه از آنجا برخاسته كه دوره حكمراني آنها 
با آغاز تحول يا تكامل در وضع سال شماري ايران و موقع 
تازه يافتن نوروز بوده اس���ت. اگر به مقتضيات و مراسم و 
تغييرات موقعي نوروز بينديشيم نوروز ايران بعد از جلسه 
ني���از عمومي و مردمي بر مبناي دين���ي بيش از ملكي و 
ديراني مبتني بوده است. نوروز تابستاني، با تشريفات دين 
زرتشتي آغاز مي گرديد همان قسم كه نوروز جديد بهاري 
كه از زمان صفويه عيد رس���مي شيعه ايران بوده است با 
تشريفات مذهبي از طرف مردم استقبال مي شده است.م. 

محيط طباطبايي 1358/12/22.
 

بهار آمد، به���ار آمد، بهار مش���كبار آمد 
نگار آم���د، نگار آم���د، ن���گار بردبار آمد
صبوح آمد، صبوح آمد، صبوح راح و روح آمد 
خرامان س���اقي مه رو، به ايث���ار عقار آمد 
صفا آمد، صفا آمد، كه سنگ و ريگ روشن شد
شفا آمد، ش���فا آمد، ش���فاي هر نزار آمد
حبيب آمد، حبيب  آمد، به دلداري مشتاقان 
طبيب آمد، طبيب آمد، طبيب هوشيار آمد
سماع آمد، س���ماع آمد، سماع بي صداع امد 
وصال آمد، وصال آمد، وص���ال پايدار آمد 
ربيع آمد، ربيع آمد، ربي���ع بس بديع آمد 
شقايق ها و ريحانه ها و الله، خوش عذار آمد
كسي آمد، كسي آمد كه ناكس زوكسي گردد
مهي آمد، مهي آمد ك���ه دفع هر غبار آمد
 دلي آمد، دلي آمد كه دل ه���ا را بخنداند
ميي آمد، ميي آمد ك���ه دفع هر خمار آمد   
كف���ي آمد،كفي آمد، كه دري���ا در ازو يابد 
شهي آمد، ش���هي آمد كه جان هر ديار آمد 
كجا آمد، كجا آمد، كزينجا خود نرفتست او
وليكن چش���م گه آگاه و گه بي اعتبار آمد 
ببندم وچشم و گويم شد، گشايم گويم او آمد
و او درخ���واب و بيداري، قرين و يار غار آمد
كنون ناطق خمش گردد، كنون خامش به نطق آيد
رها كن حرف بشمرده كه حرف بي شمار آمد 

جشن نوروز درتاريخ كشور ما
به قلم استاد محيط طباطبايي
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در س���الهاي بعد از عهد س���نجر )وفات 550( بود 
كه عطار در خراس���ان به شاعري شهرت يافت. اين تنها 
روايتي اس���ت كه تذكره نويس معاصرش، محمد عوفي، 
در لباب االلباب خويش در باب وي نقل مي كند. وي به 
تصريح خودش در نيشابور زيس���ت. و عنوان عطار را از 
پدرش كه س���الها در آن شهر بدان پيشه اشتغال داشت 
يافت. فريدالدين محمد نام داشت و از وقتي شاعر شد، 
خود را در شعر به نام عطار، و احياناً به نام فريد خواند. نام 
پدرش محمود بود � و اين قولي است كه كاتب قديم ترين 
نسخة موجود ديوانش آن را ياد مي كند � و از آن قديمتر 
روايتي در اين باب در دست نيست. نامهاي ديگر هم در 
باب خود او و پدرش نق���ل كرده اند كه بر آنها نمي توان 

اعتماد كرد.
فريدالدين محمد با آنكه در س���الهاي بعد از عهد 
س���نجر � شايد حدود س���الهاي بين 560 تا 580 � در 
خراسان به شاعري شهره بود، برخالف معمول شاعران 
عصر به هيچ ي���ك از دربارهاي خراس���ان در آن ايام 
نپيوست و ش���عر خود را وقف ستايش فرمانروايان عصر 
نكرد. ظاهراً التزام حرفة پدري كه او را از پيش���ه كردن 
ش���اعري بي نياز مي كرد، عامل عمده اي در اين امر بود. 
گرايش به زهد و تعبد هم كه مثل حرفة وي يك ميراث 
پدري بود، عامل ديگر بود كه اوق���ات او را، وراي آنچه 
در داروخانه مي گذش���ت، صرف تربيت روحاني خويش 

مي داشت.
والدتش ظاهراً ده دوازده س���الي قبل از پايان عهد 
سنجر روي داد � شايد حدود 540 هجري. روايات ديگر 
كه در اين باب نقل شده است به احتمال قوي بر ساخته 
كساني است كه خواسته اند سرگذشت او را در تار و پود 
افس���انه ها فروتنند � و نقد آن روايات به طور بارزي آنها 
را غيرقابل قبول نش���ان مي دهد. از جزئيات زندگي او 
اطالعات قابل اعتمادي در دست نيست و خود او هم جز 
به ندرت به سرگذشت واقعي خود اشارت روشني ندارد.

به هرحال س���الهاي كودكي اش ب���ه احتمال قوي 
در اواخر عهد سنجر گذش���ت. در فاجعه غز)548( كه 
نيشابور و خراسان به دست آنها افتاد، فريدالدين محمد 
شش يا هفت سالي بيش���تر نداشت. ماجرا يك شورش 
خشم آلود مشتي تركمان شبانكاره بود � كه از ناچاري با 
سلطان به چالش برخاسته بودند. فقط بي تدبيري سلطان 
و امي���ران درگاه آن را به يك فتنه خونين تبديل كرد � 
فتنة غز. حادثه چنان عظي���م، چنان موحش، و چنان 
دردناك بود كه نمي توانست در خاطر كودك خردسالي 

تأثير دردانگيز خود را باقي نگذاشته باشد.
عش���قي مرموز عطار را به س���وي خانقاه و زندگي 
صوفيانه، مي كشاند، اما بيشتر دوست داشت راه خانقاه را 

از ميان مدرسه يا بازار پيدا كند
سلطان به اس���ارت رهزنان غز افتاده بود و با اسارت 
او نيش���ابور و تمام خراسان به دست غزها رها شده بود. 
از همان آغاز هركس توانسته بود، به گوشه اي گريخته 
بود. طي چند روز خانه ها خالي، دكان ها بسته، و بازارها 
خلوت بود. خانه هاي خالي غارت مي ش���د و كساني كه 
در خانه ها مانده بودند، عرضه ش���كنجه و آزار مي شدند. 
مردها را به سختي ش���كنجه مي كردند تا مال و دفينه 
خود را نشان دهند. زنها را به خاطر زيوري كه بر دست و 
گردان داشتند، دست و سر مي بريدند و مورد بي حرمتي 
قرار مي دادند. دختران و پسران نو رسيده كه در خانه ها و 
برزنها دستگير مي شدند و وجودشان از گونه گون تجاوز 
مصون نمي ماند. بچه هاي فراري، زنان، و كودكان ربوده، 

خانواده ها را دار وحشت ساخته بود.
هر روز به خاطر كندو كاو دفينه هاي موهوم گوشه اي 
از شهر تبديل به تل خاك مي شد. هر شب در گوشه  اي 
از ش���هر آتش زبانه مي كشيد و كس���اني را كه در برابر 
دش���من به مقاومت برخاس���ته بودند، طعمه خويش 
مي ساخت. بازارها غارت شده بود و دكانها بسته بود. از 
روستاها چيزي به شهر حمل نمي شد و شهر دچار تنگي 
و قحطي بود. مدرسه ها بس���ته بود، و علما و طالبان هر 
يك به گوشه اي گريخته بودند. يك مفتي و عالم بزرگ 
� محمدب���ن يحيي � را به خاطر آنكه فتوا به مقاومت در 
مقابل غزها داده بود، به س���ختي و با خواري ش���كنجه 
كردند � دهانش را به زور با خ���اك نرم آكنده بودند و 
او را با شكنجه اي س���خت هالك كرده بودند. كساني را 
كه گمان مي رفت چي���زي از ذخاير خود را پنهان كرده 
باشند، به س���ختي مي زدند. گاه يك تن را كه خود هيچ 
چيز نداش���ت، مي زدند تا ديگري را آماده اقرار و تسليم 
س���ازند. خانه و بازار و مسجد و مدرس���ه اي نماند كه 
معروض ويران گري نشد. هرجا مي رسيدند، زمين را به 
اميد آنكه در آن چيزي پنهان شده باشد، وجب به وجب 

مي كاويدند و زير و رو مي كردند.
كساني كه از پيش اين هجوم وحشيانه مي گريختند، 
دور از ش���هر و در كوره راه ه���ا درون حفره ها، در قعر 
مغاك ها، و در زير خرابه هاي پل ها مخفي مي ش���دند. 
با اين حال همه جا تعقيب و دس���تگير مي ش���دند و به 
سختي معروض آزار و شكنجه مي شدند، شادياخ، با آنكه 
محله اي پيوسته به شهر بود، عرضه دستبرد واقع نشد. 
لشكرگاه سلطان در آنجا بود و رهزنان دوست نداشتند 
آنجا با مقاومت مس���لحانه غالمان سلطان مواجه شوند. 
البته غالمان س���لطان هم هر چند در آنجا خود را آماده 
پيكار نش���ان مي دادند. چندان عالقه اي به درگيري را 
هزنان مس���لح ابراز نمي كردند. با اين حال كساني كه از 

نيش���ابور به آنجا رفته بودند، غالباً از تعقيب و آزار ايمن 
مي ماندند. سلطان در دست غزها اسير بود، و غالمان هم 

بدون اشارت و  اجازه وي جرأت هيچ حركت نداشتند.
فريد الدي���ن محمد، كه هنوز س���الهاي كودكي را 
مي گذران���د، در اين احوال، مرگ و درد و وحش���ت را 
همه جا ب���ر گرد خود در حركت مي ديد. در ش���ادياخ 
خانه پدرش ظاهراً عرضه غارت نش���ده بود، اما بيماران، 
غارت زدگان، و كس���اني كه از وحشت احوال نزديك به 
مرگ يا جنون بودند، دائم براي درمان و دارو به خانه او 
رفت و آمد مي كردند. عطار پير هم به آنها دارو، نصيحت 
و تسليت مي داد. در نيشابور كه با شادياخ پيوسته بود، 
خانه ها خراب ش���ده بود. مرگ و گند و گرسنگي همراه 
با وحش���ت و هراس آن را عرضه انواع بيماري ها ساخته 
بود. شادياخ، اگر از تجاوز و غارت تا حدي مصون مانده 
بود، از واگير بيماري و از هول و هراس وحش���ت انگيز 
ديوانه كننده در امان نمانده بود. همه چيز در آنجا بوي 
مرگ مي داد، همه چيز در حال تزلزل بود و فريدالدين 
محمد در ميان اين وحشت و تزلزل سالهاي كودكي خود 

را مي گذرانيد.
چند س���ال بعد، وقتي فتنه غز فروكش كرد و پايان 
يافت، فريدالدين محمد دوران مكتب را مي گذرانيد. در 
خانه و شايد در مكتب نيز او را نه محمد، بلكه محمشاد يا 
چيزي شبيه آن كه در آن نواحي به جاي محمد به كار 
مي رفت )تاريخ بيهق( مي خواندند. در شادياخ يا نشابور، 
هرجا بود، محمش���اد از آنچ���ه در آن ايام در مكتب ها 

آموخته مي شد، بهره مي گرفت.
خط و حس���اب و قرآن � يا مايه اي از ش���عر و ادب 
عصر. در اين مدت خراس���ان بارها دست به دست شده 
بود. سنجر از اسارت غز رهايي يافته بود. به تختگاه خود 
در مرو باز گش���ته بود، و به اندك فاصله از اندوه دوران 
اس���ارت وفات يافته بود )552(. بعد از او خراسان بين 
خويش���ان و سركردگان سپاه او دس���ت به دست شده 
بود. با اين حال قحطي و ويران���ي همچنان بر تمام آن 
سايه انداخته بود. بازگشت سنجر تجديد عمارت آن را 
ممكن نساخته بود. جنگ هاي خانگي آن را همچنان به 
دس���ت قحطي و بيماري و مرگ رها كرده بود. وحشت 
و اضطراب س���الهاي هرج و مرج همچنان بر سراسر آن 

سايه انداخته بود.
فريدالدين محمد، اين وحش���ت و اضطراب را هنوز 
در اعماق قلب و روح خود احساس نمي كرد. سالهاي بعد، 
در مكتب و مدرس���ه، تجربه هاي تازه اي برايش حاصل 
مي شد. در مدرس���ه با دانش هاي عصر آشنا مي شد و در 
داروخانه  پدر اس���رار حرفه او را مي آموخت. با اين حال 
خاطره سالهاي غز، قريحه شاعرانه اي را كه از همان ايام 
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در خاطر او مي ش���كفت، در خط احساس درد و دغدغه  
مي انداخت. ياد آن ايام به وي خاطرنشان مي كرد كه دنياي 
او در حال فرو ريختن و درهم شكس���تن است. وقتي آن 
ماجراها را به ياد مي آورد، خود را دچار كابوس���ي هولناك 
مي يافت. همه چيز را محكوم به نيس���تي، همه چيز را در 

معرض تزلزل، و همه چيز را در كام فنا مي ديد.
در همان سالها كه او دوران مكتب را مي گذرانيد، واقعه 
غز عده اي از غارت زدگان شهر را از شدت هول به صاعقه 
جنون دچار كرد. عده اي را به خاموش���ي ناشي از بهت، 
يا تندزباني ناش���ي از بي طاقتي دچار ساخت. بي نظمي 
بيش���تر، اعتراض بيش���تر را در خاطرها برمي انگيخت و 
اعتراض بيش���تر، جسارت بيش���تر را طلب مي كرد �  كه 
جز ديوانگي يا ديوان���ه نمايي هيچ چيز آن را قابل تحمل 
نمي س���اخت. عده اي از اين ديوانه نمايان، عاقالن واقعي 
بودند. اما در پرده اين جنون الهي كه به آن ش���هرت پيدا 
مي كردند، س���خنگويان جناح معترض جامعه مي شدند. 
نه فقط ارباب قدرت، بزرگان عصر و حتي عالمان ش���هر را 
مسئول آن بي نظمي ها مي خواندند، بلكه احياناً بر دستگاه 
آفرينش � كه در نزد اكثر مردم قدرت ناس���زايان و عجز و 
ضعف لرزانيان ناشي از مشيت واقع در وراي آن بود � نيز 

بي پرده يا در پرده اعتراض مي كردند.
اين گونه عاقالن ديوانه نم���ا، در محيط و عصري كه 
ش���اهد وقوع آن ماجراهاي دردناك و دهشت انگيز بود، 
البته بيش از گذش���ته ها، ظاهر شدند و بيش از گذشته ها 
اعتراض هاي تند بر زب���ان راندند. اما حرمت و تكريم آنها 
در اين عصر هم مثل گذشته ها نگهداشته مي شد و آنها نيز 
مثل كساني كه در دوره هاي گذش���ته پديد آمده بودند، 
به نام مجذوبان، بيدالن، ش���وريدگان و عقالء و مجانين 
مورد حرمت عام بودند. لطف گفتار و طنز تلخ جسورانه آنها 
آنچه را عاق���الن محتاط، قادر به اظهار آن نبودند، به بيان 
مي آورد. دلها را سبك مي كرد و خاطرها را تسكين و تسلي 
مي داد. رفتار و كردار بي قيدانه آنها هم، كه زندگي صوفيانه 
آواره گونه و فارغ از هرگونه قيد و تعلقي داش���تند، براي 
اهل عصر شوق انگيز بود و عجب نيست كه عطار جوان را 
به تقليد و تأمل واداشته باشد � و يك محرك او در گرايش 

به ترك تعلقات دنيوي بوده باشد.
به عالوه نام و خاطره تع���دادي از علما، زهاد، وعاظ 
و مشايخ صوفيه كه طي همين س���الهاي هرج و مرج در 
نيشابور يا خراسان درگذشته بودند، هنوز نقش دلها بود و 
احوال آنها در نزد عام خلق با حرمت و عالقه ياد مي ش���د. 
فريدالدين محمد، كه هنوز سالهاي كودكي را مي گذرانيد 
و مجال ديدار آنها را پيدا نكرده ب���ود با آنچه از احوال و 
اقوال آنها نقل مي شد ذوق مي كرد، حكايت منقول از آنها 
را سرمشق زندگي مي يافت و اقوال منسوب به آنها را با نظر 

شوق و عالقه مي نگريست.
در بين اين نام آوران عص���ر، حكايات اقوال و احوال 
عباسه طوسي، مظفر عبادي، ركن الدين اكاف، محمدبن 
يحيي، تأثير پايداري در خاط���ر فريدالدين محمد باقي 
گذاشت و در انديشه هاي وي مجال انعكاس يافت. عباسه 
طوسي، از مردان حق و زهاد و علماي عصر بود. مظفربن 
اردش���ير عبادي، ابومنصور واعظ مع���روف عصر بود كه 
س���خنانش آكنده از نكات جالب بود و از خراسان تا بغداد 
دوستداران و ش���يفتگان بسيار داشت با آنكه اندك زماني 
قبل از واقعه غز درگذش���ت )547( خاطره مجالس او تا 
سالها بعد نقل مي شد و عطار پاره اي از اقوال و احوال وي را 
همچنان در خاطر داشت. محيي الدين محمدبن يحيي كه 
به دست غز به قتل رسيد، شاگرد امام غزالي بود و از ائمه 
و فقهاي بزرگ عصر و مثل استاد خود به زهد و عرفان نيز 
گرايش داشت. ركن الدين اكاف كه در همان ايام فترت و 
اغتشاش خراسان وفات يافت )549(، از فقها و زهاد عصر 
بود، مريدان و دوستداران بسيار داشت و زندگي او نمونه اي 
از دانش و پارسايي ش���مرده مي شد � و حكايات جالب از 
وي نقل مي شد. بس���ياري از اين گونه حكايات كه از زهد 
و دانش و پارس���ايي اين علماء نقل مي شد در خاطر عطار 

جوان تأثير مي گذاشت � و سالها بعد در آثار او نقل شد.
در گير و دار اين احوال كه در نيش���ابور مدرس���ه ها 
ويران، مسجدها بي رونق و بازارها دچار ركود بود، عطارزاده 
جوان اشتغالي را كه پدرش به كار داروخانه داشت با نظر 
تعجب و تحسين مي نگريست. با آنكه بازار عطاران طعمه 
حريق شده )553( بود، رفت و آمد بيماران و محنت زدگان 
به داروخانه او ادامه داشت. آيا داروخانه به شادياخ انتقال 
يافته بود، ي���ا عطار پير بعد از واقعه غز دوباره همچنان در 
بازار نيش���ابور نبض بيماران را معاينه مي كرد و براي آنها 
دارو و درمان تجويز مي كرد؟ ب���ه هرحال محمود عطار 
بي هيچ سس���تي و فتور كس���اني را كه در داروخانه به او 
رجوع مي كردند دارو مي داد، درمان مي كرد و تس���لي و 

تسكين مي بخشيد.
براي فريدالدين محمد كه در اين س���الها تدريجاً به 
بلوغ نزديك مي شد، جاذبه داروخانه كمتر از جاذبه مدرسه 
نبود. عش���قي مرموز او را به سوي خانقاه، به سوي زندگي 
صوفيانه، مي كشاند، اما بيشتر دوست داشت راه خانقاه را 
از ميان مدرسه يا بازار پيدا كند. همان اندازه كه در مدرسه 
صرف اوقات كرده ب���ود، در داروخانه هم رفت و آمد كرده 
بود و بازار و مدرسه هر دو برايش جاذبه داشت. در هر دو 
جا مي توانست راه خود را بسوي آفاق تفريد و تجريد كه راه 
صوفيان و طريق اولياء و قدسيان بود بگشايد، اما داروخانه 

پدر راه نزديك تر و ايمن تري را پيش رويش مي گسترد.
از راه داروخان���ه به عرصه بازار راه مي يافت با محترفه 

و طبقات عامه كه از دس���ترنج خود نان مي خوردند، آشنا 
مي ش���د با طبقات روس���تايي كه كاالي خود را به شهر 
مي آورند، گفت و ش���نود پيدا مي كرد و مي توانست از راه 
معالجه بيماران آالم انساني و احوال نفساني خلق را درك 
كند � و بدين گونه در آفاق انفس س���يري را كه در آفاق 
و انفس برايش ممكن نمي شد وسيله يك سلوك بي سير 

سازد.
راه مدرس���ه، اين اندازه ايمن نب���ود. غرور علم مرده 
ريگ ممكن بود او را در عش���ق به جاه فقيهانه از توجه به 
احوال عام خلق كه دلهاي آنه���ا منزلگاه الهي بود، غافل 
نمايد. اشتغال به آنچه جز لفظ و عبارت هيچ حاصل ندارد 
و دل را خاضع و جان را آماده س���لوك در مقامات معنوي 
نمي دارد، احتمال داشت او را از آنچه وراي قيل و قال اهل 
مدرسه اس���ت و تجربه روحاني و عرفاني عبارت از آنست 

مانع آيد.
البته مدرسه و بازار، در آن س���الهاي ويراني و ركود 
ناش���ي از فتنه غز، هر دو دچار تزلزل و كساد بود. در طي 
اين مدت كه تا بازگشت و وفات سنجر ادامه يافت، بيست 
و پنج مدرس���ه و دوازده كتابخانه در شهر نشابور عرضه 
ويراني يا آسيب سخت شد )فروزانفر/38(، حتي بازار هم، 
كه به خاطر غارت اموال و ناايمني راه ها دچار ركود شديد 
بود، از حريقي كه در رسته عطاران روي داده بود، به شدت 

گرفتار تزلزل و ناايمني بود.
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اشاره: آنچه در پي مي آيد، بخشي از كتاب ارجمند ادوار شعر فارسي اثر استاد شفيعي 
كدكني اس���ت كه به همت انتشارات سخن به چاپ رسيده و با اندكي تلخيص در اختيار 

خوانندگان گرامي قرار مي گيرد.
***

كوش���ش براي تجدد در شعر، پديده اي نيس���ت كه با نيما يا مشروطيت آغاز شده 
باشد. قصد تجدد و تغيير در اساليب شعر درهر دوره، به تناسب شرايط تاريخي، مورد نظر 
عده اي از شاعران بوده است. خاقاني و نظامي و اقمارشان )مجموعه مكتب شعري شروان 
و اران(، در قياس با شاعران قبل از خود، عالماً و عامداً اسلوب شعر را مورد تجديد نظر قرار 
دادند. كوشش صوفيه يكي از بزرگترين قدمها در حوزة تجدد شعر فارسي بوده است. بعد 
از عصر حافظ، همان دوره اي كه ما عنوان عصر انحطاط به آن داده ايم، در شاعران پس از 
عبدالرحمان جامي، نوعي كوشش براي تحول شعر وجود داشته است؛ اما تحول به سوي 
بيماري و تصنع.به هر حال ش���اعراني از نوع كاتب���ي و... در همان اقداماتي كه براي وارد 
كردن مقداري قيد و بند و تكلف در ش���عر و رعايت افراط آميز تناسبهاي دروني در شكل 

بيمارگونه اش داشته اند، قصدشان نوعي تازه جويي بوده است. 
پس از ايشان، اقدام شاعران س���بك هندي كه تمام توجه شان به تازگي »خيال ها« 
بوده، باز، خود كوششي است تجددآميز و در قياس با مشابهات آن، بديع و قابل مالحظه 
و حتي قابل ستايش. بعد از شاعران س���بك هندي هم كوشش شاعران زنديه و قاجاريه 
براي رس���يدن به زباني قابل فهم و دور از »صور خيال« سبك هندي � كه سبكي پيچيده 
بود و پيچيده تر ش���د � خود نوعي اقدام تازه جويانه بود؛ ولي چنان كه مي دانيم، هريك از 
اين اقدامهاي متجددانه چون از يك بينش تك بعدي سرچشمه مي گرفت، با توفيق كامل 
همراه نبود؛ به ويژه كه حوزة عاطفي شعر � كه مهمترين حوزة شعر است � در خالل اغلب 

اين نهضت هاي ادبي، مورد غفلت بود.
اين ش���اعران از نظر عاطفي به ش���عر كمتر توجه داش���تند و اگر هم عاطفه اي در 
شعرشان عرضه مي شد، چيزي بود كه در خالل عواطف شاعران قبل از ايشان هم، اغلب به 
صورت بهتر، عرضه ش���ده بود. دليل اين كه اين شاعران در حوزة عاطفي نتوانستند شعر 
را تكاني بدهند، روشن اس���ت؛ زيرا عواطف وقتي به طور طبيعي حركت و سير مي كنند 
كه زندگي به طور طبيعي حركت و سريان الزم را پيدا كند و چون زندگي اين گويندگان 
به لحاظ مس���ائل فردي و اجتماعي، چيزي نبود جز همان اموري كه نسلهاي قبل از آنها 
به آن پرداخته بودند، در حوزة عاطفي شعر نيز � كه روي ديگر سكة زندگي است � كمتر 
تغييري به چش���م مي خورد.با نهضت فكري اواخر قرن نوزدهم كه انديش���مندان ايراني 
با جلوه هاي ديگري از زندگي روبرو ش���دند، و انسان اندك اندك مقام خود را در ساختار 
جامعه تشخيص داد و دانس���ت كه مي تواند در سرنوشت خويش مؤثر باشد و دانست كه 
جوامع اروپايي تا چه مراحلي از زندگي مدني و اجتماعي پيش رفته اند، تدريجاً ارزشهاي 
محيط زندگي روي در تحول نهاد و اندك اندك مس���ائلي از نوع قوميت و ناسيوناليسم و 
اهميت آن مورد توجه مردم قرار گرفت. همچنين مساله قانون و آزادي و فرهنگ نو، اينها 
همه عواملي بودند كه مفهوم زندگي را تا حد چشم گيري، و دست كم در نظر روشنفكران، 

دگرگون كردند.
وقتي ارزشهاي زندگي دگرگون ش���د، نوع عواطف و برداشت از زندگي نيز دگرگون 
شد. در اينجا بود كه ش���عر مشروطيت با زمينة تند عاطفي خويش شكل گرفت و باليد و 
شكفته شد و مسائل عاطفي انسان عصر در شعر ايرج، بهار، دهخدا، عشقي، عارف، الهوتي، 
فرخي و ديگران مورد نظر قرار گرف���ت و همين تغييرات كه در زندگي � و در نتيجه نوع 
احساسات و عواطف � روي داد، وضع شعر را به لحاظ ديگر عناصر يعني تخيل و آهنگ و 
زبان و شكل دگرگون كرد. البته نبايد از انتشار بعضي نقدهاي تند اجتماعي در اين دوره 

غافل بود.
شعر مش���روطيت، به لحاظ عناصر مورد بررس���ي ما، حالتي خاص دارد. از آنجا كه 
شعر مش���روطيت جنبة »ابزاري« دارد، يعني وسيله اي اس���ت كاماًل اجتماعي و حوزة 
مخاطبانش از محيط محدود دربارها گس���ترش يافته و به ميان تودة مردم آمده است، به 

لحاظ عاطفي بسيار قابل توجه است.
عواطفي كه در شعر مشروطيت بيشتر به چشم مي خورد، عواطف و احساساتي است 
كه پيرامون مسائل مبتال به زمان � از قبيل موضوع قوميت و كوشش براي پيدا كردن حس 

ناسيوناليسم و انتقاد از عقب افتادگيهاي فرهنگي و فقر و نبودن آزادي و انتقاد از خرافات 
مذهبي � دور مي زند و به همين دليل از يك »من« اجتماعي سرچشمه مي گيرد؛ برعكس 

شعر دورة قبل از آن � عصر قاجاري � كه بر محور يك »من« شخصي حركت مي كرد.
چون ش���عر مش���روطيت جنبة ابزاري دارد و در نتيجه عواطف مهمترين عنصر آن 
را تش���كيل مي دهند، شاعران مشروطيت به ديگر عناصر ش���عر � از قبيل تخيل و زبان 
و موس���يقي و شكل � كمتر توجه دارند. شعر مش���روطيت به لحاظ تخيل، شعري است 
بسيار ضعيف، ولي از نظر زبان قدمهايي به جلو برداشته؛ چرا كه قصدش گسترش حوزة 
مخاطبان شعر است. بنابراين مي كوش���د از زبان همان مردم استفاده كند و در اين كار 
توفيق مي يابد. شعر شاعراني مانند ايرج، عشقي، عارف و سيداشرف زباني دارد نزديك به 
زبان توده و به لحاظ آهنگ سعي مي كند خود را به آهنگهاي دلخواه عوام � از قبيل آنچه 
در نوحه ها و تصنيف هاشان ديده مي ش���ود � نزديك كند و بدين گونه است كه در شعر 
مشروطيت آن طنطنة الفاظ سبك قاجاري و دساتيريات و لغات مردة آن ديده نمي شود و 
موسيقي شعرهاي سنتي سبك خراساني هم ديگر در آن كمتر ديده مي شود. شكل ها نيز، 

شكل هاي سهل و آسان است كه از نظر فني دست و پاگير نيستند.
در س���الهاي مقارن 1300 ش با تغييراتي كه در فضاي سياسي ايران روي مي دهد، 
ش���عر ديگر آن درگيري دوران مشروطيت را، ناچار به كناري مي نهد و مي كوشد پوشيده 
تر، كنايي تر و در نتيجه اديبانه تر شود. هرچه از 1300 به اين طرف مي آييم، تا اين وضع 
چش���مگيرتر مي شود. در اين دوره شعرا به مس���الة زبان و شكل و تخيل توجه بيشتري 
مي كنند و در نتيجه اقداماتي براي »تجدد ش���عري« صورت مي گيرد كه پيش���روان آن 

عبارتند از: 
1� ايرج، در چند سال اول اين عهد، به لحاظ زبان شعر.

2� بهار، در ش���عرهايي از نوع »شباهنگ« و »كبوتران من« به لحاظ قالب شعر و نوع 
توصيف.

3� ميرزايحيي دولت آبادي، در شعرهايي كه كوشيده است وزني غيراز وزن عروضي 
به شعر فارسي بدهد؛ مانند شعر »صبحدم« در مجموعه ارديبهشت كه ديوان شعر اوست 

و در 1330 ق در سوئيس به تشويق ادوارد براون سروده است.
4� رشيد ياسمي، كه بيشتر كوشيده اس���ت با استفاده از قالب دوبيتي هاي پيوسته 
)چهارپ���اره( و قطعاتي با بندهاي متفاوت از نظر قافيه و متح���د از نظر عروضي، همان 

مضامين قديمي را وارد شعر كند.
5� پروين اعتصامي، كه هم از نظر ش���كل ش���عر قدمهايي در راه تجدد برداشته � از 
قبيل ايجاد نوعي تركيب بند و كوشش براي استفاده از قالبهاي غيرمعمول شعر سنتي � 
و هم از لحاظ طرح مسائل اجتماعي و انساني در لحني بسيار صميمي و پاك كه تا عصر او 

در شعر فارسي كمتر مورد توجه بزرگان ادب بوده است.
6� فرخي يزدي در اين عصر غزل سياس���ي را در عالي ترين طرز سروده و در اين كار 
توانسته جان سياسي و سيماي انقالبي تازه اي به غزل فارسي بدهد كه از محدوده شمع و 

گل و پروانه و بلبل خارج شود.
7� ابوالقاس���م الهوتي، كه در اين سالها خارج از كشور به س���ر مي برده، قدمهاي 
چشمگيري در راه تحول محتوا و شكل شعر برداشته كه كارهاي او هم از نظر زبان شعر و 

هم به لحاظ معاني و مضاميني كه وارد شعر كرده، قابل بررسي است.
در همين سالها مابين 1300 تا 1318 نيما سرگرم كار خود بود. او خوب متوجه شده 
بود تجددي كه معاصران عرضه كرده اند، اغلب محدود و يك بعدي است؛ آن كه شعرش 
به لحاظ عاطفي قوي است، از لحاظ تخيل ضعيف است و آن كه زبان شعرش داراي تازگي 
است، اغلب از جنبه ديگري ضعيف است و... بر روي هم، نيما كوشيد تا تركيبي اعتدالي 
ميان همه عناصر ساختماني شعر به وجود آورد. شعري بسرايد كه از عواطف انسان عصر 
او سخن بگويد و اين عواطف با تصاوير و ايماژهايي عرضه شود كه تكراري نباشد. پيداست 
كه چنين هدفي بس���يار دير به دس���ت مي آيد. نيما كم كم متوجه شد كه قوالب قديمي 
شعر فارس���ي گنجايش كافي براي مقصود او ندارد، اين بود كه در سالهاي حدود 1318 
شعر »غراب« خود را در مجله »موسيقي« منتش���ر كرد كه در حقيقت نخستين نمونه 
برجسته شعر آزاد نيمايي در تاريخ ادبيات ماست. در اين شعر، مقصود نيما به خوبي تحقق 
پيدا كرده اس���ت. بعداز آن، به خصوص در سالهاي بعد از شهريور 1320، نيما نمونه هاي 
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درخشان تري از اين گونه شعرهاي خود منتش���ر كرد كه اگر سنت پرستان آن را با بي 
اعتنايي تلقي كردند و گاه حتي با خشم و نفرت، اما جواناني مانند فريدون توللي در آن به 
ديده ديگري نگريس���تند و شعرهايي از آن نوع در ميان جوانان انتشار يافت كه در بعضي 
تمام نكته هاي مورد نظر نيما رعايت شده بود و در بعضي نوعي به هم ريختگي و پريشاني 
مش���اهده مي شد. نخستين ديوان »شعر نو« به نام جرقه در 1324 منتشر شد. اين كتاب 
اثر منوچهر شيباني بود و گوينده جوانش تاثير مستقيم اين گونه كوشش هاي نيمايي را 
در كار خود پذيرفته بود. مطبوعات نيز اندك اندك، ش���روع به چاپ شعرهايي از اين نوع 
كردند. اين شعرها اغلب فقط در عدم رعايت قوالب سنتي با شعرهاي نيما شباهت داشتند 
وگرنه ريزه كاري هايي كه مورد توجه اوبود و ساليان سال در آن تامل كرده بود، كمتر مورد 

توجه قرار گرفت.
قبل از آنكه به اختصار به خصايص شعر آزاد نيمايي بپردازيم، بايد توجه داشته باشيم 
كه نيما در فاصله آغاز كار شاعري تا رسيدن به مرحله شعر آزاد چند كوشش ديگر داشته 
است. او در 1200 »افسانه« را منتش���ر كرد. افسانه صداي تازه اي بود در فضاي شعر آن 

روز، هم به لحاظ شكل و هم به لحاظ عاطفي و همچنين از نظر موسيقي.
افسانه يك منظومه غنايي )Lyric( اس���ت كه با همه نمونه هاي شعر غنايي كه در 
ادبيات فارسي داشته ايم، تفاوت آشكاري دارد. اگرچه به لحاظ زمينه، اثري است رمانتيك 
� و همين رمانتيس���م هم به اين شكل در شعر آن روز تازگي داشته � با اين همه، از لحاظ 
اينكه تامالت و عواطف يك روس���تايي را در شهر � با نوع نگرشي كه به زندگي و طبيعت 
دارد � در خود به بهترين وجهي ترس���يم مي كند، قابل مطالعه است. همچنين افسانه از 
نظر نوع مكالماتي كه در خالل اين منظومه هس���ت و قدمي است براي رسيدن به شعر 
دراماتيك و نمايش���ي در ادبيات منظوم ما، حائز اهميت است. در ادبيات منظوم ما، امروز 
به احتمال قوي، مي توان گفت كه كوششهاي ميرزاده عشقي در »سه تابلو مريم« كه خود 
نوعي زمينه نمايشي دارد، متاثر از ش���كل افسانه است. افسانه به لحاظ آهنگ هم نوعي 
تازگي داشت؛ وزني مترنم و خوش كه قبل از نيما فقط دو شاعر � اديب نيشابوري و حبيب 
خراس���اني � از آن استفاده كرده بودند و از قدما، در شعر رسمي، كسي به آن توجه نكرده 

بود. شايد در ميان نوحه هاي عوام بتوان نمونه هايي از عروض افسانه را يافت.
در كنار افس���انه و قبل از آن، نيما مثنوي »براي دل هاي خونين« را سروده بود كه 
از آثار جواني و خامي اوس���ت. اين مثنوي اگر با موازين شعر سنتي سنجيده شود، بسيار 
ضعيف است؛ اما نوعي روحيه رمانتيك در اين ش���عر نيز ديده مي شود كه به اين شكل 
در ادب ما رواج نداشته اس���ت. منظومه »خانواده سرباز« هم كه در همين سالها سروده 
شده، از كارهايي است كه نيما براي رس���يدن به آن مقصود اصلي سروده، ولي موفقيت 
افس���انه را ندارد. عالوه براين سه منظومه، قطعه هايي مانند » اي شب« در همين سالها از 
او نشر شده كه گوشه و كنار مي توان تاثير آن را در شعر آن روزگار جستجو كرد. آنچه در 

مجموعه اين كارها به طور پراكنده به چشم مي خورد عبارت است از: 
1� كوش���ش براي پيدا كردن موسيقي تازه در ش���عر، مانند »افسانه« و »خانواده 

سرباز«.
2� كوشش براي ثبت عواطف انس���اني عصر در زمينه هاي اجتماعي خانواده سرباز 
و در زمينه احس���اس تنهايي و غربت كه از خصايص رمانتيسم عصر است )افسانه و براي 

دل هاي خونين(.
3� كوشش براي رسيدن به يك »ديد« تازه كه از نوع صور خيال قدما نباشد )افسانه 

و اي شب(.
اين كوششها هر كدام جدا جدا در محدوده خود، از توفيق نسبي برخوردار بودند، ولي 
مي بايست شعري به وجود آيد كه تمام اين عناصر را به طور مجموع، در خود داشته باشد 
و »غراب« و »ققنوس« نمونه هاي اين گونه شعر بود كه در آنها عاطفه، آهنگ، و حتي زبان 

از تجددي هماهنگ برخوردار است و شكلي تازه دارد.
نخس���تين نمونه هاي شعر آزاد نيمايي، در سال هاي مقارن 1320 انتشار يافت و بعد 
از 1320 مورد توجه ش���اعران جوان قرار گرفت. اگر بخواهيم كمي فني، درباره خصايص 
شعر آزاد س���خن بگوييم، بايد بگوييم كه شعر آزاد يا شعر نيمايي، اين تفاوت ها را با شعر 
سنتي دارد. البته هر شعر نوي شعر نيمايي نيست، زيرا بسياري از شاعران نوپرداز از اصول 

فني شعر او بي خبرند: 
1� از لحاظ عاطفي، بيشتر جنبه اجتماعي و انس���اني دارد و از آن »من« رمانتيك 
ديگر نشاني در آن نمي بينيم. مس���ائلي كه در شعر نيمايي آزاد مطرح مي شود، از كليت 
و گسترش عاطفي بيشتري برخوردار است كه با گذش���ت زمان، امكان كهنه شدن آن 
مسائل كمتر است و برخالف شعر مشروطيت كه بيشتر از صراحت تندي برخوردار بود و 

مي كوشيد مسائل روز را به همان شكل مشخص و معمول و حتي با آوردن نام هاي خاص 
و اش���اره به وقايع معين اجتماعي ثبت كند، مي كوشد هر حادثه يا زمينه اجتماعي را به 
گونه اي گس���ترده تر مطرح كند كه با از ميان رفتن مصداق اصلي، شعر از ميان نرود، بلكه 

بريك مصداق مشابه ديگر قابل انطباق باشد.
2� از لحاظ تخيل، در گذشته تصاوير شعري گويندگان، اغلب حاصل مطالعه اي بود 
كه در آثار ش���عراي قبل از خود داشتند و بسياري تشبيهات و مجازها در شعر گويندگان 
مالحظه مي ش���د كه خود آنها درست نمي دانس���تند از كجا آمده. ولي در شعر نيمايي 
كوشش بر آن است كه صور خيال هر شاعر از تجربه شخص او سرچشمه گيرد. به همين 
دليل مي توان »صبغه اقليمي« يا »رنگ محلي« را در شعر شاعران نيمايي احساس كرد؛ 
مثاًل رنگ محلي در شعر ش���اعراني كه در جنوب زندگي مي كنند، با شعر شاعران شمال 
تفاوت دارد. از آنجا كه زندگي جنوبي داراي خصايصي است، و در نتيجه تجربه هاي زندگي 
يك ايراني در جنوب با يك ايراني در شمال متفاوت است، نوع صور خيال اين گويندگان 

هم با يكديگر تفاوت مي كند.
3� از لحاظ زبان، حداقل در س���ه مساله عمده بايد زبان ش���عر را بررسي كرد:الف. 
مي دانيم كه مساله زبان شعر يكي از مس���ائل مهم نقد ادبي است. قدما تقريباً به عنوان 
يك اصل مسلم پذيرفته بودند كه بعضي كلمات »كلمات ادبي« هستند و بعضي كلمات 
نمي توانند ادبي باشند. اين مبحث خس���ته كننده كه هنوز هم در ميان شاعران عصر ما 
مورد گفتگوس���ت، در شعر نيمايي بدين گونه حل شده اس���ت كه هر كلمه اي مي تواند 
در شعر جاي گيرد، به ش���رط اينكه به اصطالح عاميانه: »توي ذوق نزند«، بلكه خواننده 
بيگانگي آن كلمه را با كلمات ديگري كه در زنجيره گفتار در كنار آن هس���تند، احساس 
نكند. براساس اين نظريه، هر كلمه اي، حتي كلمات لهجه هاي مختلف مي توانند در شعر 
به كار روند و نيما خود بسياري از واژه هاي مازندراني را در شعر خويش مورد استفاده قرار 

داده است.
ب. به لحاظ تركيبات تازه، نيما و شاگردان موفق او، در زبان شعر، بسياري از تركيبات 
تازه را به وجود آورده اند كه ممكن اس���ت مورد استفاده ش���اعران و نويسندگان و حتي 
متكلمان نسل هاي بعد قرار گيرد. بعد از نيما دو تن از شاگردانش »م. اميد» و »ا.بامداد« 
در راه ايجاد تركيبات تازه � كه براي القاي مفهوم ضرورت دارند � توفيق بسيار داشته اند. 
كافي است براي نمونه شعر »آخر ش���اهنامه« اخوان ثالث را از اين ديدگاه مورد بررسي 

قرار دهيم.
پي نوشتها: 

 1�  منظور خاقاني از »شيوة خاص و تازه« فرماليسم كار است و به همين مناسبت مولوي در نقدي كه 
از شعر خاقاني كرده آن را صدا غ � بازي با كلمات و فرماليسم مي خواند و مي گويد: 

منطق الطير آن خاقاني صدا ست؟ 
منطق الطير سليماني كجاست؟ 

منظورش از منطق الطير سليماني، منطق الطير عطار اس���ت كه فرماليسم در آن وجود ندارد و سراپا 
عاطفه و حالت است و »صدا« نيست. اگر در عصر ما فروغ مي گفت: تنها صداست كه مي ماند قصدش صداي 

عاطفة انسان بود و درست بود.
 2� مولوي مي گويد: 

بگير و پاره كن اين شعر را چو شعر كهن 
كه فارغ است معاني ز حرف و باد و هوا 

هين سخن تازه بگو تا دل و جان تازه شود 
وارهد از حد جهان بي حد و اندازه شود 
هدية شاعر چه باشد؟ شعر نو )مثنوي( 

 3� ش���اعران سبك هندي وقتي مي گفتند: »طالب حسن غريب و معني بيگانه باش!« منظورش همين 
تجددخواهي در حوزة ايماژهاست.

 4� ش���ايد تنها موردي كه شعر فارسي از مفهوم تجدد در شرايط زماني و مكاني خود برخوردار نيست، 
عصر قاجاريه � فاصلة س���بك هندي تا مشروطيت � باشد و به همين دليل هم نام بازگشت برآن اطالق كرده 

اند.
 5� پيشرفتهاي زباني در ش���عر ايرج و سيداشرف، هم به لحاظ واژگان و هم به لحاظ ساختمان جمله، 
قابل مالحظه است و در شعر بهار از لحاظ بعضي تلفيق هايي كه ميان لحن گفتار قدما با بعضي واژه هاي تازه 
شده است. ضعف هاي عشقي و عارف در نحو زبان، گاه، سبب مي شود كه تعبير بهار را د رحق آنها بپذيريم كه 

گفت: عارف و عشقي عوام. 
6� با اينكه »ققنوس« را به عنوان نخس���تين نمونه انتشار يافته شعر آزاد نيما نام برده اند، بايد يادآوري 
كرد كه نخستين شعر آزاد نيما كه نش���ر يافته »غراب« است كه در مهر 1317 سروده شده و در آذر 1318 
انتشار يافته است. »گل مهتاب« در 1318 سروده شده و در فروردين 1319 چاپ شده و شعر ققنوس، اگرچه 
در بهمن 1316 س���روده شده، تاريخ نشر آن ارديبهشت 1319 است. البته از شعر آزاد خانم شمس كسمايي 
هم كه به هرحال نمونه اي اس���ت قبل از كارهاي نيما بايد نام برد. براي اطالع از شعر خانم كسمايي كتاب از 

صبا تا نيما ديده شود.
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گزيده اي از نامه هاي ملك الشعراء بهار به مجتبي مينوي

دوست عزيز! بي اندازه از جناب عالي شرمسارم كه جواب هديه نوروزي و رسيد 
هديه را با تماس نداده و ننوشته ام. سبب دو چيز بود. اول سرگيجه يا دوار سر كه در 
نتيجه تزريق اس���ترپ تو مايسين برايم دست داد و به كلي مرا از مطالعه و نوشتن باز 
داش���ت و هنوز هم با اينكه ديگر آن ها را تزريق نمي كنم، دوار باقي است. دويم علت 
آن بود كه از محل س���ابق يعني كلينيك تريانت به محل جديد كه بلوه در نام دارد، 

انتقال يافتيم و همين نقل و تحويل، قدري حواس مرا به خود مشغول داشت........
مدتي به خواندن كتاب الرعايه مش���غول بودم ولي به زودي خس���ته ام كرد، از 
تعريف حضرتعالي گمان برده بودم، كتابي اس���ت بر پايه اصول تصوف و با ولعي بدان 
رجوع كردم اما به زودي معلوم شد، اين كتاب از بقاياي زهد و از تبليغات زاهدان قديم 
اس���ت و تا جايي كه بنده مرور كرده ام، ربطي با تصوف كه بعدها انتشار يافت ندارد و 
البته در عالم خود از كتب بسيار با استقس و پرمايه است و خيلي خوب تدوين شده 

است و يادگار بسيار نفيسي از آن دوست عزيز خواهم داشت...
همه روزه از راديو لندن و استماع فرمايشات ش���ما لذت مي برم... من معتقدم 
جناب عالي از قول خودتان يا به عنوان نقل از نامه يكي از دوستانتان، قدري از پستي 
و دنائت و ركاكت ادبيات تازه تهران كه مظفر فيروز و غيره ازآن ترويج نموده اند و به 
نام تقليد از ادبيات و موسيقي ملي و كوچه باغي و آواز بي عاري هاي تهران و تصنيف 
ركيك دنباله اش آن را در راديو ته���ران مي زنند و مي خوانند و به راديوي لندن هم 
سرايت كرده اس���ت و دليل بيني برپستي ادبيات ملي ماست؛ انتقاد كنيد. اين الفاظ 
ركيك و پست و آهنگهاي وحشيانه و مضامين بي ادبانه و خالف عفت و نجابت و بي 
مزه را به باد مذمت بگيريد و بفهمانيد كه ادبيات ملي ما اينها نيس���ت. اينها ادبيات 
جديد عصر پهلوي است. قبل از پهلوي و حتي قبل از مشروطه، تصنيف هاي عاميانه 
ما، بس���ي بهتر از اينها بوده است. تصنيف مرحوم شيدا كه ورد زبان زن و مرد تهران 

بود، به مراتب از اشعار ادباي توده، فصيح تر و زيباتر بود. في المثل:
حلقه زلف كجت با قمر قرينه 
تا قمر در عقربه حال ما همينه 

يا تصنيف شيدا كه با اين بيت آغاز مي شد:
مكن اي دوست مكن اين همه بيداد مكن 

مبر از ياد مرا وز دگران ياد مكن 
يا تصنيف مرحوم عارف يا تصنيف هاي بهار وغيره كه آن همه شور وطن دوستي 
در ايرانيان ايجاد كرده بود و همه كس حتي جهودها و ارمني ها هم آنها را با ش���وق و 

شعف مي خواندند و لذت مي بردند. مثل:
از خون جوانان وطن الله دميده

يا:
ننگ آن خانه كه مهمان ز سر خوان برود

يا:
گر رقيب ايد بر دلبر من جوشد از غيرت دل اندر بر من 
مكر و شيادي بود لشكر او عشق و آزادي بود لشكر من 

يا:
مرغ سحر ناله سر كن داغ مرا تازه تر كن

زآه شرر بار اين قفس را بر شكن و زير و زبر كن 
چه عيبي داشت كه:
يكي يك پوله خروس

يا: زالكه زالزالكه رستم زال زال زالكه 
را در صفحه ها و راديو ها بخوانند و از شما طلب كنند. شما هم دل ملت را به دست 

بياوريد و آنها را بنوازيد؟!
حضرت مينوي! مثل و اصل »ديه بر عاقله«، اصل درستي است. اگر ما مردم را به 
حال خود واگذاريم، رفته رفته به اصل اقدم بر مي گردند و زنجيرهاي تربيت ديرين را 
مي گسلند و به وحش���ي گري زمان ديرين، نيل مي كنند. بايد آنها را به زنجيرمحكم 
مصلحت بست و مهار آنها را به س���وي نوع اصلح كشيد تا نگريزند. واي به ملتي كه 
عنان آنها را به گردنشان بيندازند.خاصه ملتي بي تربيت و القيد كه خدا مي داند چه 

از آزادي آنها نشأت خواهد كرد.
ابن بطوطه مي گويد: در شهر چين كه گويا شهر كانتون بوده است،مطربان شب 

اين شعر را مي نواختند:
تا دل به مهرت داده ام در بحر هجر افتاده ام 

چون در نماز استاده ام گويي به محراب اندري 
اين مطرب دوره گرد كه پاتاوه اش در چين باز شده بود، در آن روزگار، اين شعر را 
مي خوانده است. روستائيان ايران، هم اكنون سروده هايي به بحر هزج مسدس دارند 

كه انسان را غرق در لذت مي كند. مثال مي گويد:
سرم درد مي كند صندل بياريد 

حكيم از ملك اسكندر بياريد
حكيم از ملك اسكندر نمي خوام 

عرق از چهره دلبر بياريد 
يا:

درختي سوز)سبز( بيدم كنج بيشه 
تراشيدند مرا با ضرب تيشه 
تراشيدند مرا غليون بسازند

كه آتش ور سرم باشد هميشه
پس آن قديم و اين جديد. آن ش���هري، اي���ن صحرائي،چنين بوده اند! آخر اين 
زالزالك و ش���اتوت از كجا پيدا شد؟ اين جاس���ت كه مردم بد بين مي گويند: بر پدر 

استعمار لعنت كه اين آتش هم از گور آنهاست كه اين مهمالت را ترغيب مي كنند.
آقاي مينوي پيرارس���ال، دعوتي از طرف انجمن ادبي روابط ايران و شوروي از 
نويسندگان و شاعران ايران شد، من بيچاره هم چون وزير فرهنگ بودم، ناچار بودم 
پيش���نهاد آقاي مستش���ار الدوله را كه رئيس انجمن بود، پذيرفته آن را اداره كنم. 
خطابه من و اش���عار رفقاي ما در بين شعرها و اسلوب مكتب جديد توده كه شعر بي 
وزن و قافيه را ترويج مي كرد، مس���تهلك گرديد و ش���عر نيما و رواهيچ، جواهري و 
مهمالت تبريزيان جوان، ماها را زير گذاش���ت و حتي اجازه ندادند كه آقاي حميدي 
ش���اعر جوان قصيده انتقاديه از نيما كه خود نيما هم حرفي نداشت كه خوانده شود، 
بخواند و به من اعتراض كردند كه اگر بخواند، ما از جلسه خارج مي شويم و بيچاره از 
وسط قصيده، ترك خواندن كرد. حاال نوبت شما است كه شعر هاي شاتوت و غيره را 

كه ساخته و پرداخته طرف مقابل آنهاست ترويج كنيد!
آقاي مينوي شما را به خدا قدري مراقبت زيادتر كنيد. ما از شما توقعات زيادي 

داريم. ادبيات در مخاطره است. آن را حفظ كنيد. 
باقي قربانت: 

م. بهار
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اين نامه را مجتبي مينوي به دكتر نصره اهلل باس���تان نوشته 
اس���ت. آن دو در دارالمعلمين عالي با حبيب يغمايي همدرس و 
دوست نزديك بودند. سراسر نامه دربارة دوست ديگر آنان مسعود 
فرزاد اس���ت كه چون مطالبي را دربارة مجتبي مينوي در مجلّة 
سپيد و سياه به چاپ رسانيده بود و باس���تان، مينوي را خبردار 
كرده بود مينوي اين نامه را به باس���تان مي نويسد كه در جايي به 
چاپ برساند.نسخه اي از آن نامه را به من داد كه عكس صفحه اي 
از آن چاپ مي شود.اينك كه از مرگ هر سه سي سال مي گذرد و 
اين گونه نوشته ها ارزش تاريخي پيدا مي كند. درج آن ديگر جنبة 
مدافعات ش���خصي ندارد بلكه از براي تاريخ ادبي ما ضرورت دارد.
بسا كه اصل نامه در اوراق دكتر باستان برجاي مانده باشد و روزي 
به دست آيد. من اصل نامه را به گنجينة مركز دائره المعارف بزرگ 
اسالمي مي سپارم تا اگر كسي خواست كپي خط مينوي را ببيند 

كه بي تصّرفي به چاپ رسيده است و در اختيار همگان باشد. 
ايرج افشار 

بيست و سوم اسفند ماه 46
دكتر باس���تان عزيزم، نسخه اي از مقاله اي كه تو در مجلة سپيد و سياه 
نوشته بودي از طهران برايم فرس���تاده اند، و از آن راه مطلع شدم كه آقاي 
مس���عود فرزاد در آن مجلّه چيزي دربارة من نوش���ته است. اگر مقاالت او 
يك س���ال هم ادامه مي يافت من جوابي به او نمي دادم و حاال هم نمي دهم. 
فق���ط به علّت تأثيري كه اين نجاب���ت و نيك طينتي تو در خاطرم كرد كه 
درصدد حفظ الغيب و دفاع از دوستان خود برآمدي خواستم براي اطالع تو، 
نه به قصد انتش���ار، چند كلمه اي بنويسم.اينكه مجلّة سپيد و سياه از براي 
روشن س���اختن احوال صادق هدايت و محيط زندگاني او از كساني كه او را 
مي شناخته اند و با او مراوده داش���ته اند سؤال و خواهش مي كند كه هرچه 
مي دانند بنويسند البّته امر مستحسن است. اين هم كه اشخاصي بخواهند 
از چنين فرصتي استفاده كنند و بدين وس���يله خود را به ياد مردم بياورند 

بي شك بسيار طبيعي است. 
بوته هاي ضعيف به شاخه هاي قوي تر مي پيچند تا بتوانند باال بروند. ولي 
من نمي فهمم حس���اب خرده هاي آقاي فرزاد با ديگران چه ربطي با احوال 
هدايت دارد و اين چه خباثتي اس���ت كه انس���ان دربارة اين و آن سخناني 
منتش���ر كند و تهمتهايي به ايش���ان بزند كه آنها، يا به واسطة اينكه از آن 

انتشارات و اراجيف مطلع نشوند، يا به واسطة اينكه در حال و وضعي باشند 
كه نتوانند )يا نخواهند( ج���واب بدهند، اين تهمتها را بالجواب بگذارند؟ و 
نتيجه اين باشد كه آيندگان بگويند اين سخنان در زمان حيات خود فالني 
منتشر شد و خود او آن را ديد)!( و چيزي نگفت، پس البد راست بود. بعضي 
از مردم اين ناجوانمردي را مي كنند كه به اشخاص بي دفاع مي پرند و برخي 
مجالت و جرايد از نش���ر كردن دش���نام و تهمت گويا لذت مي برند. اما در 
همين ايران ما هم هستند كساني كه ش���اهد اوضاع و احوال بوده اند و هم 
نويسندگان آن گزارش ها و هم اشخاص موضوع گزارش را مي شناسند و آن 
قدر نجابت و آزاده مردي دارند كه در راه دفاع و نش���ر حقيقت قدم بردارند. 

هركسي بر طينت خود مي تند.

و اّما آقاي فرزاد، هركس كه او را خوب ش���ناخته باشد مي داند كه بر 
او حرجي نيس���ت. بعضي امور بر او مشتبه شده است و خيال او كج رفته و 
گمان دش���مني برده و باورش شده است و اگر دروغي مي گويد از روي عمد 
نيست. حالت روحي او را در روان شناسي گمان مي كنم مگالوماني توأم با اين 
تصّور كه همة مردم از راه حسادت دست به دست هم داده اند كه او را عذاب 
بدهند بنامند، و چنين بيماران مستحق ترّحم اند، و اگر وسايل تشخيص و 
عالج اين قبيل مرض ها س���ي سال قبل ازين در ايران مي بود و مي شد او را 

تحت معالجه قرار دهند شايد براي جامعه وجود مفيدي مي شد.

من با او در خانة مرحوم سعيد نفيس���ي كه با همشيرة او ازدواج كرده 
بود آشنا شدم. جواني بود همسن خودم كه انگليسي مختصري در مدرسة 
آمريكايي و كمي هم فارسي آموخته بود )معلم فارسي آن مدرسه در زمان 
محّصلي فرزاد آقاي سليمان حييم بوده بود(. دو سه سال به عنوان محصل 
دولتي ايران در لندن زندگي كرد و من در آن شهر باز او را ديدم. در آن ايام 
آقاي تقي زاده وزير مختار ايران بودند و كار محّصلين دولتي در سفارت ايران 
با بنده بود و س���فارت از كار اين شاگرد راضي نبود، تنبل و بازي گوش و سر 
ب���ه هوا و مبذر بود، پول ماهانه اش را صرف يلّلي مي كرد و ماهيانة هتلش را 
نمي داد و سفارت مجبور بود بيش از حّق او و بيش از محّصلين ديگر خرج او 
بكند، و عاقبت هم چون نتوانس���ت هيچ امتحاني را بگذراند سفارت او را به 
ايران پس فرستاد! در 1311 باز او و من در طهران بوديم و با آقا بزرگ علوي 
و صادق هدايت آشنا شديم )هدايت را من قبل از آن هم كه به اروپا برود در 
كتابخانة بروخيم ديده بودم. كتاب فوائد گياهخواري خود را چاپ مي كرد 
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و آنجا هر دو آمد و رفت داش���تيم. سپس در مدت پنج ماهي هم كه من در 
ادارة سرپرستي محّصلين در سفارت ايران در پاريس كار مي كردم باز صادق 
هدايت را ديده بودم( و با هم بناي ربعه را گذاش���تيم � در قبال ادباي سبعه 
كه آن روز همة مقاالت مجالت و جرايد به قلم ايش���ان بود، يعني نفيسي 
و فلس���في و ياسمي و س���عيدي و امثالهم � چند نفر ديگر نيز بعدها به ما 
پيوستند، من جمله آقاي دكتر خانلري در هنگام كنگرة فردوسي )1313( 
توسط پروفسور ريپكا به ما معّرفي شد، ولي اسم ربعه را تغيير نداديم و اگر 
بيست نفر هم مي ش���ديم باز همان ربعه بوديم. پروفسور ريپكا در مقاله اي 
كه همان سال نوشت و به چكوسلواكي فرستاد و چاپ شد )به زبان آلماني( 
مختصري در خصوص ربعه نوشته است كه به جهت تاريخ نويسان بي فايده 

نيست.

فرزاد از زماني كه از لندن برگشته بود كينه ور و كينه جو شده بود. ولي 
شك نيست كه در زبان انگليسي پيشرفتي كرده بود و با ادبيات بيشتر آشنا 
شده بود. قطعه اي از كتاب تركس���تان بارتلد را براي من آن ايام به فارسي 
ترجمه كرد كه به خط او پيش من هس���ت و ضعف فارسي او از آن روشن 
مي ش���ود. با وجود اينها خود را هم شاعري عالي مقام و هم نويسنده اي بي 
نظير و هم محّققي بلند مرتبه مي دانس���ت، نه تنها در زبان فارسي بلكه در 

زبان انگليسي هم.
يادم هس���ت كه يك قّصة سيب قندك نوشته بود كه نمي دانم چه شد. 
يك كتابچة چگونه شاعر ش���دم هم چاپ كرد كه رسالة دكتري او مي توان 
به ش���مارش آورد چونكه كشف كرده است كه وزن اشعار او مطابق با ضرب 
و حركات كوبيدن گوش���ت كوفته برنجي در هاون سنگي و طق طق طشت 
حلبي و مسي در موقع رخت ش���وري ننه سكينه بوده است. در آن يكي دو 
سال يك مجموعة مبتني بر استهزا و هجا هم به كمك مرحوم صادق هدايت 
منتشر كرد به نام وغ  وغ ساهاب به قلم يأجوج و مأجوج و قومپاني. من از آثار 
خاصة اين شاعر و نويسندة شهير در سالهاي 1311 تا 1315 چيزي غير از 
اينها سراغ ندارم. اينها هم چنان نبود كه ذوق و هنر و قّوت قلم از آنها بتراود. 
مگالوماني به ضميمة عقده هاي روحي ديگر مرض او را كم كم شديدتر كرد. 
حسد آتشي گش���ت و در وي فتاد. و دل ما از براي او مي سوخت اما كاري 

درباره اش نمي توانستيم بكنيم چونكه طبيب امراض رواني نبوديم.
گمان مي كرد مادرش و خواهرانش دست به دست هم داده اند كه او را 
نابود كنند و س���عيد نفيسي هم با آنها همدست است. گمان مي كرد همه از 
راه حسادت است كه نوشته هاي او را تحقير مي كنند و بدين جهت دشمني 
همه را به دل گرفت. نمي خواهم سر آن دوست عزيز را به درد بياورم و براي 
او نقل كنم كه از 1315 به بعد در لندن كه بودم از هدايت و گاهي از علوي 
و ديگران نامه هايي كه به من مي رسيد حاوي چه اخباري در باب فرزاد بود.

مطلب در اين چند كلمه مندرج است كه آقاي مسعود فرزاد در حدود 
ده سالگي بي پدر شده بود و چون فرزند ارشد خانواده بود خيال مي كرد دو 
برادر و س���ه خواهر خود را او بزرگ كرده و از مادر خود او سرپرستي كرده و 
خانة خودشان اختياريه را او به روزنامة اطالعات اجاره داده و خواهرها را او به 
شوهر داده، و بسيار مرد هنرمندي است كه از ده سالگي اين همه كاركرده 
است و همة دنيا بايد ممنون او باشند و هركس به بزرگواري او معتقد نباشد 

يا شب مي ميرد يا روز.
بعضي از اين خصوصّيات او در اواخر مّدت خدمت نظام وظيفه اش كه 
لباس صاحب منصبي به تن مي كرد و با س���رنيزه اي كه به كمر بسته بود در 
دكان عرق  فروش���ي زور مي گفت و طلب عرق فروش را نمي داد و آنجا بازي 
بيليارد مي كرد روشن و آشكار مي ش���د. بعد از ختم نظام وظيفه هم سالي 
يك ماه باز لباس صاحب منصبي به تن مي كرد و همان كارها در كافه هاي 

شاه آباد و نادري از او بروز مي يافت.
در ايّام جنگ دستگاه راديوي انگلستان مترجم براي اخبار مي خواستند 
و كساني براي امتحان دادن مي آمدند كه مايه اي نداشتند. من شنيده بودم 
كه فرزاد چند صباحي در دارالفنون درس انگليسي مي داده و با اميرخيزي 
مدير مدرس���ه دعوا كرده و حاال بيكار است پيش���نهاد كردم او را به لندن 
بياورند و مصلحت ديدم كه بي زن و بچ���ه بيايد. او را از راه قاهره و نيجريّه 
آوردند و گويا دو سه ماهي در راه بود. آمد و بالي جان من شد. هر وقت كلمه 
يا اصطالحي را نمي فهميد يا معادل فارس���ي آن را نمي دانست عين كلمة 
انگليسي را مي گذاش���ت. بعضي از آن ترجمه هاي آن روزي او را هنوز دارم. 
يادم است وقتي عبارتي نوش���ته بود تقريباً به اين لفظ كه »مستر اچيسن 
در ويكند گذش���ته در كونتري هاوس خود با مستر موريسن در باب سكند 
ريدينگ دبيت اليحة انقالسيون مذاكره به عمل آورد«. اين قبيل جمله ها 

را عيناً در جزء اخبار مي خواند و عذرش اين بود كه ويكند وكونتري هاوس و 
سكند ريدينگ دبيت فارسي ندارد.

ب���ا وضع تنگي معاش و كم���ي خانه و منزل در لندن���ي كه آن همه 
خرابي و آتش س���وزي ديده بود اصرار ورزيد كه حتماً زن و بچة او را هم به 
لندن بياورند، و آوردند. وقتي كه از لحاظ غذا و خوراك و لباس به واس���طة 
سهم بندي شديد ايّام جنگ زحمت و س���ختي مي ديد فّحاشي مي كرد و 
لعنت مي فرستاد، و گاهي گله مي كرد كه دختر من همبازي ندارد، چونكه 
انگليسي نمي داند و بچه هاي محله به او محل نمي گذارند، چرا شاه انگليس 
دختران خود اليزابت و مارگارت را نمي فرستد كه با بچة من بازي كنند. و ما 

مي گفتيم بيچاره فرزاد. 

معرف حالت روحي او در آن روزها دو تقاضايي اس���ت كه داشت يكي 
مربوط بود به ماش���ين خواندن و ديگري به ديوان حافظ. اين دو تا را الزم 
است بنده براي شما مفصل بيان كنم. مي گفت برادر من مي تواند ماشيني 
بس���ازد كه صفحه چاپ شده كتاب را به شرطي كه با الفباي التيني كه من 
درس���ت كرده ام طبع شده باشد برابر آن بگذارند و ماشين را به راه بيندازند 
ماشين بلند بلند كتاب را بخواند و هرجا الزم باشد صداي خود را تغيير دهد، 
چنانكه گفته هاي زن و مرد جوان و پير و بچه و عاقل مرد همه را تقليد كند. 
و در آن روزگار و انفساه كه انگلس���تان باالي جان مي زد و همه كارخانه ها 
مشغول ساختن اسلحه و هواپيما بودند توقع داشت برادر او را كه از طهران 
به اس���تانبول رفته بود به لندن بياورند و دو تا از كارخانه ها را در اختيار او و 
برادرش بگذارند كه اين ماش���ين خود را بسازند و در دسترس كوران عالم 
بگذارند تا آنها از الفباي بريل و از تنهايي و بي همدمي برهند و اين ماشين 
براي آنان كار همدم و كتاب خوان را انجام دهد. نيز توقع داشت او را به جاي 
اينكه اخبار جنگ ترجمه كند در خانه راحتي بنشانند و مخارج او را متقبل 
ش���وند و بودجه اي براي چاپ متن ديوان حافظ آن طور كه او مي خواهد 

پيش بيني كنند تا ديوان حافظ صحيح از براي دنيا تهيه شود. 

براي راحت ش���دن از نق و نق و غرولند او با يكي دو نفر از انگليسيهايي 
كه مي ش���ناختم در باب او صحبت كردم. يكي از ايشان ما را روزي به ناهار 
دعوت كرد و در س���ر ناهار از كم و كيف پيش���نهاد فرزاد راجع به ماشين 
خواندن استفسار كرد و چون نتوانست از ماهيت اختراع اطالع حاصل كند 
مس���أله را به رئيس ش���وراي فرهنگي بريتانيا كه در آن زمان تازه از ايران 
برگشته بود احاله كرد و او هم قرار مالقاتي گذاشت. بنده نرفتم فرزاد رفت 
و با او مدتي گفتگو كرد و برگش���ت و گفت اينها چيزي نمي فهمند بايد به 

چرچيل بگويي كه او دستور بدهد تا اقدام الزم به عمل آيد. 
مسأله چاپ ديوان حافظ حتي به اين مرحله از اقدام هم نرسيد، چونكه 
خود بنده از كم و كيف آن مطلع بودم و مي توانس���تم در آن خصوص اظهار 
نظر كنم و الزم نشد كه به چرچيل بگويم در آن باب دستوري صادر كند. تا 
آنجا كه بنده به ياد دارم فرزاد از حدود 1313 كه ديوان حافظ چاپ خلخالي 
منتشر شد عالقه مند به جمع آوري نسخ چاپي و خطي ديوان حافظ شد و به 
كتاب فروشيها مي رفت و هر چه از چاپهاي مختلف حافظ مي يافت مي خريد 
و يكي دو نس���خه خطي هم خريده بود. نتيجه اي كه بنده از كار او در باب 
حافظ قبل از سفر دوم خود به انگلستان )1314( ديده بودم فهرست الفبايي 
غزليات در چاپ خلخالي بود كه نسخه آن را به خط خود با كاغذ كربن تكثير 
كرد و يكي هم به بنده داد. يكي ديگ���ر از آثار ادبي اين دوره او را فراموش 
كرده بودم ذكر كنم، و آن نس���خه اي بود از موش و گربه عبيد زاكاني كه از 
روي چاپ برلن و چاپهاي سنگي طهران آن را استنساخ كرده بود و به همان 
شيوه تكثير كرده بود و از آن هم يكي به بنده داده بود، و نمي دانم چه شد. 
وقتي كه ب���ه فرهنگ آمد دو نمونه ديگر از كار خود در خصوص حافظ 
نشان داد، يكي ش���انزده صفحه اي كه در طهران به خرج كتابفروشي ايران 
چاپ كرده بود � هيچ بنا بر تشكر كردن از كسي كه با او مساعدتي كند ندارد 
و بنده جز بدگويي و فحاشي از او نشنيده ام، بنابرين نمي دانم او را چه كسي 
به صاحب كتابفروشي ايران معرفي كرده بود كه حافظش را چاپ كند � در 
اين شانزده صفحه يكي دو غزل در متن بود و مابقي همگي حواشي فرزاديه 
بود و از قرار معلوم ناشر پس از چاپ اين شانزده صفحه حساب كرده بود كه 
بدين منوال ديوان حافظ شايد بين چهار هزار و هشت هزار صفحه بشود و او 

از عهده مخارج آن نمي تواند برآيد دنباله كار را قطع كرده بود.
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اشاره: آنچه مي خوانيد شرحي است كه داستان نويس فقيد بزرگ علوي پس از ديدن كتاب »اخالق 
ناصري« به تصحي���ح مجتبي مينوي با همكاري عليرضا حيدري به صورت نامه به قلم آورده اس���ت.

***
دوست گرامي آقاي عليرضا حيدري! 

غرض از اين چند س���طر سپاسگزاري از لطف شماس���ت كه »اخالق ناصري« را به من هديه فرموده ايد. اگر چه زماني كه دريافت اين گنجينه نفيس مي گذرد، 
اما ماهي را هر وقت از آب بگيري، تازه اس���ت. فرصتي دس���ت داد كه چند روزي با »اخالق ناصري« ور بروم. با اين كتاب آشنا بودم. قريب پانزده سال پيش يونسكو 
UNESCO به توصيه پروفس���ور ويكنز Wickens ترجمه انگليسي آن را برايم فرس���تاد و از تهران اصل فارسي چاپ كتابفروشي علميه اسالميه را خواستم و تا 
اندازه اي كه عقلم مي رس���يد و سوادم كفاف مي داد، هر دو را با هم مقايسه كردم و فيض بردم و گمان مي كنم بر معلوماتم افزوده شد. »اخالق ناصري« به تصحيح و 
تنقيح مجتبي مينوي و شما اقدام شاياني است در راه آشنا ساختن دانش دوستان ايران و شرق شناسان جهان با طرز تفكر مردم كشور ما در قرون وسطي؛ و صميمانه 

تشكر مي كنم كه مرا با چنين هديه گرانبهايي غني تر ساخته ايد.
قصد من از اين چند سطر اصاَل و ابداً ارزيابي كار شما و تحقيق درباره زندگاني و رفتار و كردار خواجه نصيرالدين طوسي و سبب تحرير »اخالق« نيست. اين كاري 

است كه از من برنمي آيد و بهتر است كه آن را به اهل ادب واگذار كنم. منظور من بيشتر مرور خاطرات است در زمينه دوستي و همكاري با مجتبي مينوي. 
خوب مي دانم كه چقدر رنج در تهيه اين اثر كشيده ايد. من با وسواس مينوي آشنا هستم و به تجربه آموخته ام كه كاركردن با مينوي چقدر سودمند و آموزنده و 
در عين حال شاق و گاهي طاقت فرسا بوده است. من تا به حال يك سطر هم منتشر نكرده ام كه قباًل به دوستان صميمي  خود نشان نداده  باشم. وقتي »چشمهايش« 
را نوشتم، پاكنويس آن را پيش از چاپ به مجتبي مينوي و عبدالحسين نوشين دادم كه بخوانند. قضاوت هر دو آنها را بعدها از هر دوشان كتبي خواستم، چون يكي از 
دوستان نكته اي درباره اين كتاب يادآوري كرده بود كه با واقعيت تطبيق نمي كرد. اين تذكرات ناروا در دوراني در مجله اي منتشر شد كه تنها ذكر اسم من در روزنامه 
و يا مجله اي، نويس���نده را به خانه هاي ساواك  مي كشاند. من از اين دوس���ت گله اي ندارم. او نمي توانست در ايران ساواك زده جز اين نوشته باشد. روزي كه قرار بود 
بروم و نسخه خطي را از مجتبي مينوي پس بگيرم، هنوز آن را تمام نكرده بود و داشت صفحه هاي آخر را مي خواند. ما با هم هيچ رودربايستي نداشتيم. به من گفت: 
بنشين و جيك نزن! همين كه داستان را به پايان رساند، زير صفحه آخر نوشت: »تو قصه گوي خوبي هستي.« يقين دارم كه نخواست به من لقب »نويسنده« بدهد، 
چون كاماًل با خط و ربط من آشنا بود و مي دانست چند مرده حالجم. منتها من از عنوان »قصه گو« بيشتر خوشحال شدم و فرصت يافتم كه باد در آستين اندازم، به 
دليل اين كه توانسته بودم فاضلي از قماش مجتبي مينوي را با داستان سرايي تحت تأثير قرار دهم. آنقدر در قضاوت و در نوشته هاي خود دقيق بود كه نمي توانست 

چيزي بنويسد كه به نظرش كاماًل صحيح نمي آمد. اگر بعدها در آثار خود اشتباهي مي يافت، باكي نداشت از اين كه علنا اصالح كند.
تندخو بود و پرخاش���گر. اگر اش���تباه نمي كنم، دوستانش به او لقب »س���تيهنده« داده بودند. يادم مي آيد در س���الي كه او در آمريكا به سر مي برد، نمي دانم 
سرچه موضوعي با هم حرفمان شد. ظاهرا در نامه اي به او نسبت »سم پاش���ي« داده بودم. مقصودم حمالت او به دستگاه ديكتاتوري و شكوه  اش از نامرداني بود كه 
نمي گذاش���تند به كارش برسد. در پاسخ س���خت به من تاخت كه او زهر نريخته و حقايق را گفته است. واكنش من تسليم و رضا بود. با لحن فقيرانه اي جواب دادم: 
»مينوي جان! همين تو يكي كم بودي كه به من ناسزا بگويي؟ سال هاست كه به فحش خوري از جانب خودي و بيگانه عادت كرده ام. به توهين كساني كه زير دست 

من هستند هرگز اعتنايي نكرده ام، اما آخر تو چرا؟« جوابش چيزي جز دلجويي و محبت نمي توانست باشد. تندخو بود، اما دل نازك هم بود.
 Das iraniache به حاش���يه رفتم. مي خواستم اشاره اي كرده باش���م به اين كه با چه دقت و پيگيري كار مي كرد. بنا بر توصيه سعيد نفيسي قرار شد كه من
Nationalepos اثر نولدكه Theodor noldeke را دربارة شاهنامه فردوسي از زبان آلماني براي درج در مجلة »شرق« كه در آن دوران به خرج كتابفروشي رمضاني 
توس���ط عباس اقبال و سعيد نفيسي و ساير »ادباي سبعه« اداره مي شد، ترجمه كنم. چون مجله پس از مدتي تعطيل شد به ترغيب مجتبي مينوي چاپ جداگانه و 
انتش���ار »حماسة ملي ايران« از بابت وجوه اعانه اي كه سر يك معاملة ترياك از بازرگان سرشناس و ثروتمندي، وزير دارايي وقت تقي زاده به سود امور خيريه گرفته 
بود، امكان پذير گرديد. مينوي يك نس���خة انگليسي در اختيار داش���ت و ترجمة مرا از آلماني با آن مقايسه مي كرد. آن وقت جر و بحث دربارة هموار كردن عبارت و 
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مقابلة اصطالحات با معادل فارس���ي آنها و پيداكردن بيت هاي شاهنامه كه مورد استفادة نولدكه قرار گرفته بود از روي شاهنامه هاي چاپ ايران آغاز مي شد. حافظة 
عجيب او در جستجوي بيت ها و پش���تكارش كه حتي االمكان به تمام منابعي كه بدانها نولدكه اشاره كرده بود مراجعه و استنتاجات او را با استنباطات خود تطبيق 
كند، و صبر و حوصله اش با س���ركله زدن با من كه در اين رشته نوچه بودم، عجيب بود. بايد اعتراف كنم كه اين جدل ها تا چه اندازه برايم آموزنده بود. از اين جهت، 
خوب مي توانم تصورش را بكنم كه چه رنجي برده ايد تا توانس���ته ايد چنين ارمغاني به جوانان دانش دوست پيشكش كنيد. عوضش اجر خوبي هم برده ايد. تا به حال 
»اخالق ناصري« تنها به درد چند صدنفر فاضل و عالم مي خورد و ديگران از آن بهره اي نمي بردند؛ شما با اين »اخالق« به با سواد كردن امثال من و نشر تفكر و فلسفة 
اس���المي قرون وسطي خدمتي كرده ايد كه اينك حتي براي شاگردان دبيرستان نيز قابل فهم شده است. الحاق فرهنگ اصطالحات به دو زبان فارسي و انگليسي از 
زحمت نويس���ندگان و خوانندگان و مترجمين در آينده خواهد كاست. بسياري از اصطالحات را با ترجمة ويكنز مقايسه كردم و الحق اين مرد از چه هوش و فراستي 
برخوردار بوده كه توانس���ته است معادل لغات فلسفي اس���المي را در زبان هاي اروپايي پيدا كند. چقدر شاد شدم كه مينوي و شما از زحمات اين دانشمند قدرداني 

كرده ايد، برخالف نادانان كه از آثارشان مي دزدند و دشنامشان مي گويند.
مس���أله دو: مقدمه نوشتن بر »اخالق ناصري« يك بار به سود اسمعيليان و يك بار به نفع دشمنانشان معلوم مي شود كه آن خدا بيامرز را تا آخرين لحظة زندگي 
مشغول كرده بوده اس���ت. بي آنكه بخواهم طرز كار خود را به نحوي با پژوهشگري و تيزبيني و پشتكار و صداقت او مانند كنم، من هم وقتي نظر براون و بعد عقيدة 
ريپكا را در اين بحث خواندم، راس���تي كه ناراحت شدم و برآشفتم. كساني كه بيرون گود ايستاده اند آس���ان مي توانند فرياد برآورند: لنگش كن. اهلل اكبر، چقدر اين 
مورخين دانا هستند كه مي توانند تشخيص دهند كه در چه اوضاع و احوالي و زير چه فشارهاي مادي و روحي، آدمي 700 سال پيش از دوران زندگانيشان زيسته و 

دست به كاري زده كه برايشان يقين حاصل شده است بايد او را به خيانت و چپاول محكوم كنند يا گفته هاي ديگران را دربارة آنها حقيقت محض بشناسند.
امثال براون در انگلستان قرن بيستم كتاب مي نوش���تند، زماني كه اين كشور تقريباً برتمام دنيا سيادت مي كرد و اگر ملتي مانند آلمان ها هوس كشورگشايي و 
جهانخواري در س���رمي پروراند، با توپ و تانك ذليلش مي ساختند.خودشان در امن و امان و در ناز و نعمت مي زيستند و كسي جرأت نداشت بگويد: زير ابروتان چشم 
است؛ از حال مردان پاك باخته اي كه در شورش و انقالب و جنگ هاي مذهبي و سياسي و هرج و مرج و زير فرمان اميران و سردمداران خونخوار هر روز و هر ساعت 
جانش���ان در خطر بود، اين سبكباران ساحل ها چه مي دانستند؟ شمارة كس���اني كه در هر قرن در برابر ظلم و زشتي سينه  سپر مي كنند و از جانبازي نمي هراسند 
انگشت ش���مار است؛ بقية مردم اغلب سازگارند و چشم به راه قهرماني كه برخيزد، به خاطر آنها پيشواز خطر برود و آنها را از شر زورگويان و زرپرستان رهايي بخشد. 
ش���عار همگان اين است: چون نتواني سنگ را بگزي، بايدش ببوسي. صرف نظر از قضاوت ناشيانة براون دربارة خواجه نصرالدين طوسي ظن او زننده و خصمانه است. 
او را double-dyed traitor خائن بالفطره مي خواند و جاي نيش���خند روزگار مي داند كه چنين آدمي )يعني آدم بداخالق و خائني( بهترين كتاب را دربارة اخالق 
به زبان فارس���ي نوشته است. بارديگر در شرح زندگي او مي افزايد كه خواجه همراه ارتش مغول كه بغداد را ويران كرد از غارت چندين كتابخانه سود برد و مجموعة 
كتاب هاي خود را غنيتر ساخت و از قول ابن شاكر تعداد نسخه هاي اين كتابخانه را 400/000 ذكر مي كند. دلم مي خواست مي دانستم كه تعداد كتاب هاي كتابخانة 
ملي كه در حدود يك قرن است كتاب از ايران و تمام دنيا جمع آوري مي كند و هديه  مي گيرد و كتابخانة چند صدسالة  آستانة مقدس رضوي و كتابخانة مجلس چقدر 

است تا اين عددها را با شمارة 400/000 بسنجيم:
ممكن است اين قضاوت ظالمانة خاورشناس انگليسي ناشي از اين اطالع نادرست بوده باشد كه خواجه نصير الدين طوسي به مخدوم خود كياي اسمعيلي خيانت 
كرده و او را تس���ليم به هالگو واداشته بوده باش���د، در صورتي كه مجتبي مينوي اين فرض را نمي پذيرد و بيشتر به نوشتة عطاملك جويني اعتماد دارد كه خود در 
دستگاه هالگو كيا بيا بوده و ناظر حوادث. در هرحال قضاوتي چنين ظالمانه دور از انصاف و دقت بنظر مي رسد. ممكن است كه لب مطلب همان باشد كه براون بيان 

كرده است، اما تعبير و تفسير آن از روي بي اطالعي و خصمانه است.
مجتبي مينوي كه خود چنين وضعي را مي بايس���ت تحمل كند و مصيبت توقيف آثارش را كشيده بود، همين واقعيت را به زبان ماليمتري نقل مي كند. او شكي 
ندارد كه خواجه نصيرالدين طوس���ي را برخالف ميلش ناصرالدين محتشم در قهستان نگاه نداشته بوده است و بعيد مي دانسته است كه او چنين ادعايي كرده بوده 
باشد. اما تصديق مي كند كه در آن دوران براي اهل علم انتشار آثار جز به دستياري حكومتي قوي ميسر نمي بوده است و در پهنة خراسان تنها دولتي كه مي شد بدان 

اميدوار بود حكومت اسمعيليان مي توانست بوده باشد، پس چاره اي نداشته است، جز اينكه بدانها پناهنده شده باشد.
موضوع س���ر بفرما، بنشين و بتمرگ است. خود مينوي روزي گرفتار همين بليه ش���ده بوده است. در سال 1310 زماني كه داشت »شاهنشاهي ساسانيان« اثر 
كريستن سن را ترجمه و آمادة چاپ مي  كرد به تحريك يكي از درباريان كه او نيز دست اندر كار ترجمة همين كتاب بود، داشتند پاپوشي برايش مي دوختند كه قلم 
او را براي هميشه بش���كنند. مينوي مخفيانه بدون اينكه حتي از دوستان خود خداحافظي كند به لندن گريخت و تا بعد از جنگ دوم جهاني در اين شهر براي رفع 

گرسنگي به گويندگي راديو لندن به زبان فارسي تن در داد، شغلي كه به تصديق دوستان و دشمنانش شايستة او نمي بود. 
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تصاويري از شهرهاي ايران 
در گذر زمان

قابل توجه خوانندگان
روزنامه اطالعات از خوانندگان صميمي و همراهان هميشگي خود 
درخواست مي كند به منظور غنا بخشيدن به مجموعه عكس هاي آرشيوي 
روزنامه ، نسخه اي از عكس ها و تصاوير قديمي شهر و منطقه خود را براي 

ما ارسال كنند.
از اين تصاوير ضمن نگهداري در آرشيو موسسه ، در تهيه ويژه نامه هايي 
نظير اين ويژه نامه با قيد نام صاحب و فرس���تنده عكس استفاده خواهد 

شد.
همچنين براي اين دس���ته از خوانندگان عزيز جوايزي در نظرگرفته 

شده است.
خواهشمند است در صورت ارسال عكس ، نام و نشاني پستي دقيق 

خود را براي ما بنويسيد.
ettelaat@ettelaat.com
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شيراز - آرامگاه قديمي حافظ

آمل - ميدان ششم بهمن سابق ، اوايل دهه1340

كاشان- آ رامگاه .ميدان قاضى اسداهلل ،1353/6/20
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بوشهر دهه1350

ترافيك در يكى از خيابان هاى تهران ، 1339/3/28

اردبيل-اوايل دهه1350

اهواز-دهه1340
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تهران -خيابان نادرى ، دهه1340
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بجنورد- ميدان كورش سابق ، دهه1350

تربت حيدريه - دهه1350

بندر انزلى -دهه 1340
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تهران - نماى بيرونى گذر ميخانه ،1339

اروميه - دهه1350

تهران- باغ ملى، دهه1310

تهران - سردر سفارت انگليس در خيابان فردوسى
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تهران- خيابان سى تير ، موزه آبگينه، منزل سابق قوام السلطنه

خرمشهر-دهه1350

 زاهدان - دختران باربر در بازار
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تهران - نمونه اى از تاكسى هاى دهه 1330

مياندوآب- دهه1340جيرفت- دهه1340
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 سيرجان- دهه1350

زابل- اواخر دهه1340

زاهدان-دهه1340

فسا - ساختمان قديمى فرماندارى سابق
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شيراز - آرامگاه قديمى سعدي

شميران- يكى از كوچه هاى محله لويزان

 نياوران - سه راه زاهدى سابق

سمنان- دهه 1350

سقز - دهه1350
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شيراز - دهه1330

ميبد- نارين قلعه ، دهه1340

قم- بارگاه حضرت معصومه)ع(

كرمان- ميدان گنجعليخان ،1372

كرمانشاه-نمايى از ميدان شاهپور سابق،دهه 1340
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نمايي از شهر قصرشيرين

مشهد -  حرم مطهر امام رضا )ع( ،1351/7/13

آبادان - ورودي شهر، دهه1330

نمايى از شهر پاوه -تاريخ عكس 1354/1/23

نمايى از اصفهان قديم
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 اصفهان - نمايى قديمى از ميدان نقش جهان

يزد- ميدان و تكيه اميرچخماق ،دهه1340

همدان-ميدان اصلى شهر،دهه 1340

نيشابور -آرامگاه قديمى خيام

نيشابور - مقبره قديمى عطار نيشابورى






