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... اما
اعجاز ما همین است: 
ما عشق را به مدرسه بردیم...
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نمی خواه��م حرفه��ای کلیش��ه ای بزن��م. از آن حرفها ه��م که در 
سخنرانی ها می گویند خوش��م نمی آید. انشای زورکی هم قرار نیست 
بنویسم. اصاًل مسأله 22 بهمن مسأله ای نیست که بشود بدون اعتقاد 
راجع به آن چیزی نوش��ت و حرفهایی هم که حرف دل نباش��د هیچ 

وقت به دل شما نمی شیند. 
نه! نمی خواهم حرفهای کلیش��ه ای بزنم. فقط می خواهم این نکته را 
به یاد ش��ما بیندازم که وقتی در 22 بهمن 26 س��ال پیش حکومت 
شاه در ایران سقوط کرد. هیچ سیاستمداری در هیچ کجای دیگر این 
جهان پهناور فکر نمی کرد که در کش��وری از کشورهای جهان، مردم 
بتوانند با دس��ت خالی، یک حکومت قدرتمن��د و متکی به تجهیزات 

خوب نظامی را ساقط کنند. 
حت��ی در ذهن سیاس��تمداران بزرگ دنیا ج��ا نمی گرفت که مردم 
مظلوم و س��تمدیده کش��ور ایران ک��ه از فقر و ن��داری رنج می برند 
بتوانند روزی مقتدرانه در برابر ش��اه کشورش��ان بایس��تند و او را به 

حقیرانه ترین شکل از کشور خود بیرون کنند. 
آنها طبق فرمولها و کلیشه های معمول فکر می کردند و بعضی وقتها 
رم��ز و رازهای��ی در این عال��م وجود دارد که تم��ام قاعده های طبق 

معمول را به هم می ریزد. 
ایمان به خدا، اولین رمز این پیروزی بزرگ بود. 

م��ردم ایران، ت��وکل کردن به خدای یگان��ه را در حوادث خوب و 
بد روزگار، یاد گرفته اند و در این س��الها به چش��م خود دیده اند که 
بزرگتری��ن قدرتهای ش��رق و غرب نیز تاب مقاوم��ت در برابر نصر 

الهی را ندارند. 
رمز دوم این پیروزی، اتحاد مردم بود. 

حتمًا آن شعر معروف را شینده اید که می گوید: 
مورچگان را چو بود اتحاد

شیر ژیان را بدرانند پوست
سیاستمداران سرتاسر جهان که فکر می کردند بدون اجازه قدرتهای 
ب��زرگ ش��رق و غرب حتی ب��رگ کوچکی هم از درخ��ت بر زمین 

نمی افتد، اتحاد فوالدین مردم ایران زمین را ندیده بودند. 
البته فراموش نکنید که همه این پیروزیهای بزرگ، زیر سایۀ رهبری 

امام بزرگ ما به دست آمد. 
ام��ام پیش از آنکه در کش��ور ما انقالب کن��د در قلبهای تک تک 

مردم ایران انقالب کرده بود. 
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انقاب اسللامی كه این روزها جشن 
تولد 30 سللالگی آن درحال برگزاری 
است، ریشۀ بلندی در تاریخ كشورمان 
دارد. اگر بخواهید سررشللتۀ انقاب را 
در تاریخ پیدا كنید، سللر از ماجراهای 
مختلفی درمی آورید. از جنبش تحریم 
تنباكو، مشروطیت تا نهضت علما علیه 

سلللطنت رضاخان و... اّمللا آغاز طرح 
نهضت و انقللاب را باید با امام خمینی 
)س( جستجو كنیم. ایشان در كتابی كه 
پس از سللقوط رضاخان پهلوی نوشته 
شده است، طرح اولیه حكومت اسامی 
را بیللان كرده اند اّما عمًا آغاز نهضت 
به سللال 1341 برمی گردد. سال پیش 

از آن، آیللت اهلل العظمللی بروجللردی، 
مرجع تقلید شیعیان درگذشته بود، در 
اسفند سللال 40 نیز، آیت اهلل كاشانی، 
پرچمللدار نهضت ملی شللدن صنعت 
نفللت از دنیللا رفته بود. سللال بعد در 
سوم شللهریور 1341، جانسون، معاون 
رئیس جمهللور آمریكا به ایران سللفر 
كللرد و حدود یك ماه بعد در 14 مهر 
همان سللال، دولت اعام كرد كه قصد 
دارد الیحللۀ انجمن های ایالتی و والیتی 
را در كشللور اجرا كند. ایللن الیحه با 
روح اسللام تضادهای شدیدی داشت. 
در كمتر از 2 ماه اعتراض امام و سایر 
علما، ظاهراً نتیجلله داد و دولت اعام 
كللرد كه این طرح را اجرا نخواهد كرد 
اّما در زمسللتان همان سال، شاه اصول 
انقاب شاه و ملت را اعام كرد و قرار 
شد در ششللم بهمن، رأی گیری انجام 
شود. با این كار جبهۀ جدیدی در برابر 
مردم و علما كه امام در رأس آنها قرار 
داشت، گشوده شللد. مراجع، انتخابات 
ششللم بهمن سال 41 را تحریم كردند 
اّما دولت با رأی گیری نمایشللی، آرای 
غیرواقعی را به عنوان شركت مردم در 

انتخابات اعام كرد. 
سللال 1341 بلله روزهللای پایانللی 
خود نزدیك شللده بللود. آخرین وقایع 
روزهای اسللفند سللال 1341 سللپری 
شللد و همه خود را برای سللال جدید 
آماده می كردند. سال 1342 با تحریم 

چشمه در چشمه
رودی خروشان     

به مناسب 30 سالگی انقالب

ست
دو

د 
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و موقعّیت مناسبی داش��ته باشد. امام 
و فرزند ارشدش��ان، مرح��وم حاج آقا 
مصطف��ی خمینی در س��یزدهم مهرماه 
سال 44 به عراق منتقل شدند. امام تا 
مهرماه سال پنجاه و هفت در این کشور 

اقامت کرد. 
رژی��م فک��ر می کرد ک��ه دیگر نفس 
آسوده ای خواهد کشید، غافل از اینکه 
حض��ور امام در ع��راق، فرصت خوبی 
برای پی ریزی انقالب اسالمی سال 57 
بود. امام ک��ه خود، مبارزات مدرس و 
ملی ش��دن صنعت نف��ت را در زمان 
آیت اهلل کاش��انی و مص��دق دیده بود، 
تجربیات زیادی از نقاط قوت و ضعف 
این مب��ارزات اندوخته بود. با ش��روع 
درس والی��ت فقیه ام��ام که در نجف 
تدریس می شد؛ دور جدیدی از نهضت 
آغاز شد، زیرا همیشه مبارزان مسلمان 
از عاقبت مب��ارزات و حکومت ایده آل 

عید نوروز توس��ط علما و مراجع آغاز 
ش��د. امام در اقدامی هماهنگ با سایر 
مراج��ع، ن��وروز س��ال 42 را تحریم و 
اعالم ع��زای عمومی کرد. پافش��اری 
حکومت در مخالفت با قوانین اسالمی 
که از س��ال قبل آغاز ش��ده بود، دلیل 
اصلی این تحریم از سوی امام و مراجع 
فروردی��ن، مص��ادف  دوم  روز  ب��ود. 
ش��ده بود با سالروز ش��هادت حضرت 
ام��ام جعف��ر صادقعلیهالسللام. در ای��ن 
روز مجلس��ی که به مناسبت شهادت 
امام صادقعلیهالسللام در مدرسه فیضیه 
برقرار ش��ده بود، مورد حمله نیروهای 
نظامی شاه قرار گرفت. همه چیز برای 
خرداد آن س��ال و شکل گیری قیام 15 

خرداد آماده می شد. 
سال 1342 و 1343 هجری شمسی، 
دو سال پرالتهاب برای نهضت اسالمی 
ای��ران ب��ود و زنجی��ره ای از ح��وادث 
سیاس��ی در ای��ن دو س��ال روی داد. 
ابت��دا ام��ام )س( در عصر عاش��ورای 

س��ال 42 )3 خرداد 1342( سخنرانی 
شدید اللحنی علیه رژیم شاه ایران کرد. 
شبانه امام دس��تگیر و به تهران منتقل 
شد. با شنیدن خبر دستگیری امام، قیام 
خود جوش 15 خرداد شروع شد. امام 
تا 15 فروردین س��ال بعد یعنی 1343 
تحت نظر مأموران امنیتی بود. پس از 
آزادی و انتق��ال به قم، امام در چهارم 
آبان س��ال 43 طی یک س��خنرانی به 
تصویب الیحه کاپیتوالس��یون اعتراض 
کرد. در این الیحه مصونیت و امتیازات 
خاصی به آمریکایی های داخل کش��ور 
داده ش��ده بود. با این سخنرانی،  رژیم 
تصی��م گرفت امام را از کش��ور تبعید 
کند، س��یزدهم آبان همان سال ایشان 
به ترکیه تبعید ش��دند ی��ازده ماه بعد، 
دولت تصمیم گرف��ت امام را به عراق 
تبعی��د کند. دلی��ل آنها ای��ن بود که 
فضای حوزه علمیه نجف، غیر سیاس��ی 
اس��ت و با وجود علمای بزرگی که در 
نجف اقامت دارند، امام نمی تواند مقام 
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امام  می کردند.  س��ؤال  مسلمانان 
با تدریس این درس، یادآور 
می شدند که این طرح باید 
در بی��ن علم��ا و فقه��ا در 
حوزه های علمیه نیز بررسی 

و مطالعه شود. 
از ای��ن زم��ان به بعد، درس��ها، 
سخنرانی ها و مطالبی که امام پیرامون 
بی��ان می کردند از  حکومت اس��امی 
راههای مختلف به ش��کل نوار کاست، 
اعامیه و جزوه وارد کش��ور می شد و 

دست به دست می گشت. 
در س��الهای دهه 40 و 50 داش��تن 
»اعامیه خمینی« جرمی س��نگین برای 
یک مسلمان بود که او را در زندانهای 

مخوف ساواک حبس می کرد. 
سالها پش��ت سر هم می گذشت تا به 
سال 65 رسید، در این سال چند رویداد 
مه��م، جرقه انق��اب عظیم اس��امی 
را روش��ن کرد. ابت��دا در خرداد همان 
سال، دکتر ش��ریعتی به طور مشکوکی 

نوزده دی ق��م تظاهرات کردند. آتش 
انق��اب در خرم��ن نظام شاهنش��اهی 

افتاده بود... 
کنت��رل آتش��ی که در خرم��ن نظام 
شاهنش��اهی افت��اده بود. توس��ط هیچ 
کس ممکن نبود. سال 1357با التهاب 
و قیامه��ای پی درپی مردم علیه ش��اه 
آغاز ش��د. رژیم دست به اقداماتی زد. 
از اواسط س��ال، حکومت نظامی را در 
تهران و چند شهر بزرگ کشور برقرار 
کرد. پس از چندی دولت استعفا کرد و 
جای خود را به دولت دیگری داد. هیچ 
یک از این اقدامات س��ودی نداش��ت. 
دول��ت ش��ریف امام��ی ب��ا وعده های 
اص��اح در امور هم نتوانس��ت راه به 
جایی ببرد. رش��ته کار از دس��ت رژیم 
درآمده بود. پس از فاجعه 17 شهریور 
57 که نف��رت عموم��ی از حکومت و 
نظام شاهنشاهی به چندین برابر رسید. 
رژیم تصمیم گرفت، تمام توجه خود را 
به مرک��ز فرماندهی انقاب یعنی بیت 
ام��ام در ع��راق و ش��هر مقدس نجف 
اشرف معطوف کند. دولت ایران برای 
آرام کردن اوضاع، به رژیم بعثی عراق 
فش��ار آورد تا به هر ش��کل ممکن از 
ادامۀ فعالیتهای سیاسی امام جلوگیری 
کند. به یک باره تعداد نیروهای امنیتی 
و کنت��رل اطاعاتی بر من��زل امام به 
چندین برابر گذشته رسید. تردد افراد 
به منزل ایش��ان ممنوع ش��د و شرایط 
ب��ه گونه ای گش��ت که ام��ام ناچار به 
هجرت از عراق ش��د. از س��وی دیگر، 
هماهنگی ه��ای گس��ترده ای ش��ده بود 
که هیچ کش��وری اج��ازه ورود به امام 
و همراه��ان ایش��ان نده��د. کویت در 

به شهادت رسید دکتر شریعتی با بیان 
شیوای خود، اسام انقابی را به عنوان 
ایدئولوژی مب��ارزه علیه ش��اه معرفی 
ک��رد. همچنی��ن رحل��ت غریبانه حاج 
آقا مصطفی خمین��ی در اول آبان 56، 
سراس��ر کشور را در سوگ و ماتم فرو 
برد. در همین ای��ام، رژیم بزرگ ترین 
اش��تباه خود را مرتکب ش��د. قضیه از 
این قرار بود که داریوش همایون، وزیر 
اطاع��ات و جهانگردی رژیم، مقاله ای 
با امض��ای مس��تعار »احمد رش��یدی 
مطلق« نوش��ت و در روزنامه اطاعات 
هفده��م دی چاپ کرد. عن��وان مقاله 
»ایران اس��تعمار سرخ و سیاه« بود. در 
این مقاله، توهین شدیدی به روحانیت 
و حرکت انقابی آنه��ا در طول تاریخ 
معاصر ش��ده بود. دو روز بعد، طاب 
و مردم قم با انجام تظاهرات گسترده، 
اعتراض خ��ود را اعام کردند. پس از 
این اعتراض،  در بیس��ت و نهم بهمن 
56، م��ردم تبری��ز در چهلم ش��هدای 
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این راس��تا، اجازه ورود ن��داد. امام نیز 
اعالم کرد فرودگاه به فرودگاه حرکت 
خواه��د کرد و پیام انقالب مردم ایران 
را به جهانیان خواهد رس��اند. سرانجام 
ام��ام ب��ه هم��راه مرحوم ح��اج احمد 
آق��ا، در س��یزدهم مهرم��اه 57، عازم 
فرانسه شدند. پس از ورود به فرانسه، 
دهکده ای نزدیک پاریس به نام »نوفل 
لوش��اتو« محل اقامت ایش��ان شد. در 
فرانسه ابتدا محدودیتهایی برای انجام 
فعالیت امام از س��وی دولت فرانس��ه 
ب��ه وجود آمد اّم��ا در مجموع، آزادی 
عمل ایش��ان بیش��تر بود. دسترسی به 
مطبوعات و رس��انه های جمعی جهان، 
امتی��از ای��ن محل ب��ود و از این ناحیه 
بودکه ام��ام در هیأت پیرمردی هفتاد 
و ش��ش س��اله، تکیه داده ب��ر درخت 
سیب حیاط منزل نوفل لوشاتو، انقالب 

اوج درماندگ��ی او قبل از رفتن با بیان 
این جمله که »من صدای انقالب ش��ما 
را شنیدم« نش��انه قوی پایان حکومت 
پهلوی بود. در اربعین حسینی آن سال، 
مرم خواستار تشکیل حکومت اسالمی 
به رهبری امام خمینی شدند. حوزه های 
علمی��ه، فض��ال و علما، دانش��مندان و 
روشنفکران، همگی خواهان این حکومت 

بودند. 

اس��المی ایران را هدایت می کرد. کار 
دیگ��ر ام��ام در روزه��ای حض��ور در 
نوفل لوشاتو، تأکید بر برپایی حکومت 
اسالمی بود. در آن روزها، زمزمه هایی 
ش��نیده می شد که اگر ش��اه بر اساس 
قانون اس��المی مش��روطیت، سلطنت 
کند نه حکومت، مشکالت حل خواهد 
شد. امام با تأکید زیاد در مصاحبه ها و 
اعالمیه ها، بیان می کردند که حکومت 
اس��المی بر پایه قانون اساس��ی جدید، 
هدف انقالب است. آذر ماه این سال با 
ایام محرم و صفر مقارن شده بود. حال 
و ه��وای این روزه��ا و تظاهرات عظیم 
تاسوعا و عاش��ورا، دیگر مش��روعّیتی 
ب��رای رژیم باقی نگذاش��ته بود. پیاپی، 
س��نگرهای رژی��م ف��رو می ریخت. در 
بیست و ششم دیماه، محمدرضا پهلوی 
با چش��مانی گریان از کشور فرار کرد. 
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مریم شکرانی

آقا چایی شیرینتان هستیم! 

س��رتان را درد نمی آورم خالصه یک 
کلمه! بگویم: درد و بالیتان شش دانگ 

بخورد وسط جمجمۀ بنده.
- قشنگی زاده

- ال��و؟ آق��ای رئیس؟؟! ... ش��نیدم 
اقازاده گل و محترم و گرامی و بزرگوار 
شما در مدرسه با دوستشان دعوایشان 
شده است و مقداری کسالت به ایشان 
عارض ش��ده. زنگ زدم خدمتتان که 
ابراز همدردی کنم. انشااهلل غم آخرتان 
باشد. در ضمن بنده توی القاعده آشنا 
دارم لطفا اس��م آن ک��ودک مهاجم به 
آق��ازاده را لطف کنید ت��ا ترتیبش را 
بدهم... راس��تی ای��ن مصیبت عظیم را 
امروز آگه��ی دادم فردا صبح در کلیۀ 
روزنامه های کثیراالنتشار مملکت چاپ 

می شود.
- خشونتیان

- ش��اعر می فرمایند: چه جوری بگم 
دوستت دارم؟؟!

چه جوری بگم عاشقتم؟!
عاشق روی ماهتم؟؟!

... همی��ن!... زبان��م از گفت��ن 
بقی��ه اش قاص��ر اس��ت آقای 

رئیس جان.
- ارادتمند آلبرت الّدوله

)قربان آن آلبرت الّدولۀ مو فرفری نه 

ها... آن آلبرت الّدولۀ کم مو(

 
- آقای رئیس زنگ زدم عرض کنم 
که بنده همیش��ه موقع آمدن به اداره 
برای رئیس های عزیزم یک دسته گل 
می خرم. چون حضرتعالی رئیس جدید 
هستید بنده حقیر اطالعی ندارم از چه 
مدل گلی خوش��تان می آید. لطف کنید 
و منت بگذارید در اولین فرصت ممکن 

اطالع بدهید.
- گلی پور

-  آق��ای رئیس غ��رض از مزاحمت 
اینکه خواس��تم زنگ بزنم و از اآلن جا 
رزرو کن��م ک��ه برای عید ن��وروز، من 
اولین نفری هس��تم ک��ه داوطلب خانه 
تکانی منزل محترم شما شده ام. یادتان 
باشد اگر با بقیه کارمندهایتان حرفمان 

- عرض س��الم و احترام دارم جناب 
رئی��س... زن��گ زدم تا روی��ش اولین 
دندان ش��یری خواهرزادۀت��ان را از ته 
ته قلبم تبری��ک بگویم! واقعا نمی دانید 
چه احساس خوبی دارم کاش می شد... 
کاش می ش��د... ههههه��ه! )مثال گریه 
می کند!(... کاش می شد توصیف کرد... 
ههههههه! ... خالصه از طرف بندۀ حقیر 
به این نوزاد محترم س��الم برس��انید و 
تبریکات شدید بنده را خدمتشان ابالغ 

کنید. قربان هردویتان بروم
- سنبل آبادی
- وقتی شما قدم های مبارک و میمون 
تان... ش��رمنده! .. خاک به سرم شد... 
اج��ازه بدهی��د از اول بخوان��م... رویم 
به دیوار متن چرکنوی��س بود... آهان 
بل��ه... وقتی ش��ما قدم ه��ای مبارک و 
طاووس ت��ان را ب��ه اداره می گذاری��د 
آس��مان از خوش��حالی غش می کند و 
گله��ا از هیج��ان گلبرگهای خودش��ان 
را می کنن��د و روی زمی��ن می ریزن��د 
و س��تاره ها آنق��در خاموش و روش��ن 
می شوند که می س��وزند... آقای رئیس 
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ای��ن ش��اعر را در وصف وج��ود اعلی 
حضرت چاپ و منتش��ر کند. امیدوارم 
موجبات خشنودی اعلی حضرت فراهم 

بیاید.
- با احترام شدید
شعرگو

- )با دکلمه(
سالم عزیزم              عزیزم سالم
دوستت دارم       عاشقتم والسالم... 

تلفن: بله؟؟!! شما؟؟!!! 
- بنده فش��ن نژاد هستم. می خواستم 
ی��ه پیغام ب��رای حض��رت رئیس مون 
بذارم که شما گوشی رو برداشتین! ... 

کی��ه  رئیس ت��ون  حض��رت  تلف��ن: 
دیگه؟؟!! اه اه اه حالم بد ش��د! آقا جان 
همین االن تشریف ببرید اداره تون و به 
همه همکاراتون ابالغ بفرمایید که این 
شماره واگذار شده و اینقدر زنگ 
نزنند مزاحم بش��ن... یک بار 
دیگه زن��گ بزنین چرت 
و پرت بگی��ن خودم میام 
اداره تون و جلوی رئیس 
آبروری��زی  ت��ون 
 ... می ان��دازم!  راه 
فهمیدین؟؟؟؟!! 
.... بوووووووق! 

ش��د جر زنی از آنهاس��ت چون اول از 
همه من اعالم آمادگی کردم.

- نظافت دوست
- س��الم آقای رئی��س... صبح عالی 
متعالی... بنده از دیش��ب تا االن پشت 
در منزلتان خوابیدم تا به محض اینکه 
خواس��تید ب��ه اداره تش��ریف بیاورید 
کفش��هایتان را واکس بزن��م ولی هنوز 
که خبری نشده است... با اجازه تان من 
بروم برای صبحانه ام از سر کوچه یک 
دانه بربری بگیرم. اگر خواستید از منزل 
بیرون بزنید یک میس کال بیندازید تا 
سه س��وت خودم را برای واکس زدن 

کفش های محترمتان برسانم.
- واکسیان

- سالم و صد درود به محضر نورانی و 
چراغانی جناب محترم و گرامی حضرت 
آقای رئی��س! ... عارضم به حضورتان 
که بنده با تع��دادی از کارمندان اداره 
پول روی هم گذاش��تیم و مسیر منزل 

حضرت واال ت��ا اداره را با فرش قرمز 
مرغوب و دست بافت مفروش کردیم. 
باشد که این فرش ها را تخم چشم ما و 

سایر کارمندان فرض بفرمایید...
- با احترام افزوده
فرشچی

- جناب رئیس مگر شما چه چیزتان 
از سالطین و پادشاهان قدیم کم است  
دردت��ان به تک تک س��لول هایم؟؟!... 
بنده که خاک به سرم بشود و ذوقم کور 
است اّما به جبران، یکی از مشهورترین 
ش��عرای مملک��ت را به اس��تخدام در 
آوردم و برایش یک صندلی گذاش��تم 
کنار در دفتر شما تا به محض هر ورود 
و خروجتان ش��عری در وصف کماالت 
وجود همایونی س��روده و تقدیم بدارد. 

با یک ناشر هم صحبت کردم که 
سه ماهی یکبار با کاغذ 

جلد  و  اسکناس! 
اعال  گالینگ��ور 

ن  ا ی��و د



10 19 بهمن مـــاه  1387
قاسم رفیعا207 ف مثل شهروند

مجموعه  مباحث آموزش شهروندی برای مردم کرۀ ماه

همسایگی
خورشید و زمین برنامه ریزی می کنند 
و هر موقع که ماه توی آس��مان است 
وقت خوابیدن اس��ت نه موقع بیداری. 
پس نصف شب رفتن به خانه همسایه 
و ایجاد مزاحمت در موقع اس��تراحت 

همسایه ها کار بسیار زشتی است. 
2- قب��ل از اینک��ه ب��ه ط��ور کامل 
همس��ایه تان را بشناس��ید نبای��د به او 
نزدیک ش��وید. به سرعت سفرۀ دلتان 
را پی��ش او باز می کنید که چه  ش��ود؟ 

همی��ن االن دارم از نی��روی انتظامی 
می آیم. چند نفر از دس��ت ما شکایت 
کرده ان��د. قرار ب��ود دو هفته دیگر در 
مورد همس��ایگی صحبت کنم، اما این 
رفتار ش��ما باعث شد که امروز مفصل 
در مورد همس��ایه داری ب��ا هم حرف 
بزنیم. ما با همسایه های خود بیشتر از 
هر کس دیگری برخورد داریم. بنابراین 
همس��ایه ها گاهی اهمیت بیش��تری از 
خود ما دارند. همین که ش��ما این همه 
راه را از کرۀ ماه کوبیده اید و آمده اید تا 

رفتار ما زمینی ها را الگوبرداری کنید، 
نش��انۀ آن است که شما هم 

به اهمیت همسایه داری 
روی  پ��س  واقفی��د. 
زمین هم س��عی کنید 
همس��ایه داری  اصول 
را رعای��ت کنی��د که 

کالهمان توی هم نرود. 
برای اینکه دیگر رفتارهای 
امروزتان تکرار نشود. بهتر 
اس��ت اصولی را که امروز 

به آن اشاره می کنم با دقت 
گوش کنی��د و به کار ببندید تا 
کالهمان توی هم نرود. حاال چرا 

کالهتان را بر می دارید؟! 
بع��د  1- س��اعت دو 

نصف ش��ب رقتی از 
شلغم  همسایه  خانه 

ببین دوست  بگیری؟ 
عزی��ز! روی زمی��ن بر 

اساس گردش 

فردا که مثل امروز با هم اختالف پیدا 
کردید رازهای ش��ما به عن��وان نقطه 
ضعف علیه تان بکار می رود. همس��ایۀ 
ش��ما امروز توی دادگاه چه می گفت؟ 
ش��ما چرا به او گفت��ه بودید دل و قلوه 
آدمها خوشمزه است؟! هر چیزی را که 

نباید به یک آدم ناآشنا گفت. 
3- اگر همس��ایه جدیدی به کوچه یا 
س��اختمان یک آدم بیاید، او معموالً با 
یک لبخند محبت آمیز به اس��تقبالش 
رفته، یا بعد از چند روز با یک ش��اخه 
گل به دیدنش می رود و ورودش را به 
محله خوش آمد می گوید، بعد به او 
واگذار می کند که اگر مایل بود 

با هم معاشرت کنند. 
4- همس��ایۀ جدید ممکن 
نیاز  اطالعات��ی  ب��ه  اس��ت 
داش��ته باش��د از جمله محل 
خرید و نزدیک ترین پزشک و... 
ش��ما باید از این اطالعات مطمئن 
باش��ید. پس اگر اطالعات درس��ت و 
دقیق��ی ندارید، لطف کنید هیچ 

اطالعاتی به کسی ندهید! 
5- پشت سر همسایۀ تان در 
م��ورد او با همس��ایه های دیگر 
صحبت نکنید، این کار اس��مش غیبت 
اس��ت و بسیار کار زشت و 

زننده ای است. 
6- همس��ایگی در گذش��ت 
خالصه می ش��ود. دیدید آن 
آقا در دادگاه چه می گفت؟ 
حاال اگر پس��ر همسایه شیشۀ 
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خانۀ ش��ما را شکسته، الزم نیست شما 
هم بروید شیش��ۀ او را بشکنید یا سر و 
صدای مفصل��ی راه بیندازید. آخر چرا 
امروز صبح تم��ام اتومبیلهای محلّۀ ما 
پنچر بوده؟ من نمی گویم کار شماست، 
ولی چرا ش��ما را در ح��ال پنچر کردن 

آخرین اتومبیل دیده اند؟ 
7- اما آن چیزی که باعث عصبانیت 
بیش از حد همسایه شما شده، این بوده 
که شما دیش��ب تا نصف شب صدای 
ضبط صوت اتاقتان بلند بوده اس��ت و 
تند و تند ترانه: بیا بریم ماه، کدوم ماه، 
هم��ون ماهی ک��ه... را پخش می کرده، 
مخصوصًا اینکه پدر آنها دیروز از دنیا 
رفته و این حرکت خیلی زشت است. 

8- ح��اال ف��رض کنید آنها با ش��ما 
رفتار درس��تی نداشته اند. ش��ما نباید 
رفتار نادرست آنها را با رفتار نادرست 
خود جب��ران کنی��د بلکه بهتر اس��ت 
روش عاقالن��ه ای برای اصالح او پیش 

بگیرید. 
9- پسر شما رفته گوش پسر همسایه 
را دن��دان گرفته و این ه��وا باد کرده. 
تازه ش��انس آورده اید که دندان پس��ر 

شما آلوده نبوده است. 
10- اگ��ر از مریضی همس��ایۀ خود 
باخبر ش��دید در یک مالق��ات کوتاه، 
برای او آرزوی س��المت کنید و الزم 
نیس��ت س��اعتها در منزل او بنشینید 
و ضمن تن��اول انواع اطعمه و اش��ربه 
حال او را پریشانتر کنید. همسایۀ شما 
مریض ش��ده، اما این کار ش��ما باعث 
می شود که خودکشی کند و خونش به 

گردن شما بیفتد. 
11- ش��ما که نمی توانی��د موقع راه 

رفت��ن بی س��ر و ص��دا ق��دم بردارید. 
حداقل ب��ه بچه هایتان یاد بدهید موقع 
راه رفتن اینقدر ندوند و توی راه پله ها 
دنبال س��ر هم نکنند، همسایه های شما 
گناه نکرده اند که همس��ایۀ چند فضایی 

شده اند. 
12- ش��ما نبای��د تا قضی��ه ای پیش 
می آی��د، دنب��ال ی��ک نفر باش��ید که 
مشکلتان را حل کند. من گناه نکرده ام 
که ریشهایم سفید اس��ت. گاهی وقتها 
همین که ش��ما دنبال پیدا کردن ریش 
س��فید می گردید باعث می شود عالم و 
آدم از مشکالت ش��ما با خبر شوند و 
اوضاع از آن که شما فکر می کنید بدتر 

شود. 
13- پارس��ال یک نفر به ش��ما گفته 
به همس��ایۀ تان بگویید بعد از ظهر به 
من س��ری بزند و شما خبر را امروز به 
او می دهی��د؟ واقعًا که امانت دار خوبی 

هستید! 
14- وقتی که معلوم ش��د با همسایۀ 
طبقۀ ب��اال توافق نداری��د و کارتان به 
اختالف کش��ید، سعی کنید با هم زیاد 
نزدیک نشوید، من فردا می آیم شما را 
با هم آشتی می دهم ولی شما سعی کنید 
روابط خود را با چنین همسایه هایی در 
حد س��الم و علیک مؤدبانه ای محدود 

کنید. 
15- خیلی بد اس��ت، ش��ما با سفینه 
دارید از کوچه عبور می کنید و همسایه 
کنار خیابان ایس��تاده، برای اینکه او را 
س��وار کنید، س��ر خود را به آن طرف 
خیاب��ان بن��د می کنید تا مث��اًل بگویید 
من ش��ما را ندی��دم. ه��ر آدم عاقلی 
می فهمد این کار زش��ت است. یکی از 

همس��ایه های شما این مطلب را به من 
گفت، آب شدم. 

ب��ا  ش��ما  ارتب��اط  نگذاری��د   -16
همسایه های خوبتان برای مدت زیادی 
قطع باش��د. تلفن بزنید. از آنها خبردار 
ش��وید و به هر صورت در غم و شادی 

یارشان باشید. 
17- یک��ی از ب��زرگان می گوید من 
اگر پول داش��ته باش��م م��ی روم نمای 
منزل روبرویی را درس��ت می کنم چرا 
که کس��ی جز من نگاهش به آن خانه 
نمی افتد. منظورم را فهمیدید؟ به خدا 

اگر یک نفرتان فهمیده باشد! 
18- آدم افس��رده و عب��وس هر جا 
که می رود تخم اندوه را می پاشد. برای 
همین بعد از مدتی همس��ایه ها س��عی 
می کنند از آدمهای عبوس دوری کنند 
چرا ک��ه آنها تحّمل آدمهای عبوس را 
ندارند. در محیطی که چنین شخصیتی 
زندگ��ی می کن��د موفقیت و س��عادت 
رشد نمی کند، امید پرورش نمی یابد و 
ش��ادی روی نمی آورد. هیچ بچه ای در 
چنین محیطی س��عادتمند نمی شود، در 
آنجا خنده فراموش و چهره های ش��اد 
در هم می روند و تنها وقتی همس��ایه ها 
ش��ادی می کنند که ش��ما تشریفتان را 
برده باش��ید. اینجور صحبت کردن به 
شعر نزدیک است. قش��نگ بود. ما از 

این هنرهای قشنگ زیاد داریم. 
19- چه کس��ی گفته ک��ه موارد باید 
حتمًا بیس��ت بش��ود. خواهش می کنم 
توی این محله جدید آبروی ما را حفظ 
کنی��د تا الاقل با حک��م دادگاه از اینجا 

بیرونمان نکنند. 
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8 فروردین 1340- آیت اهلل العظمی 
حسین بروجردی مرجع تقلید شیعیان 

درگذشت. 
16 اردیبهشت 1340- جعفر شریف 
امامی از نخست وزیری کناره گرفت و 

علی امینی کابینه را تشکیل داد. 
امینی طرحی به نام اصالحات ارضی 
با کمک آمریکاییها را در برنامۀ کاری 

خود داشت. 
28 اردیبهش��ت 1340- جبهۀ ملی 
که خود را طرفدار دکتر محمد مصدق 
و نهض��ت مل��ی ش��دن صنع��ت نفت 
می دانست، تظاهراتی در تهران ترتیب 
داد ک��ه ب��ه میتینگ جاللی��ه معروف 

شد. 

تقویم انقالب

5 م��رداد 1340- چند هیأت عالی 
رتبه اقتص��ادی از ایران برای دریافت 

وام به آمریکا و آلمان اعزام شدند. 
1 بهمن 1340- دانشجویان دانشگاه 
تهران تظاهرات کردند و به دنبال آن 

سران جبهۀ ملی بازداشت شدند. 
19 بهم��ن 1340- دول��ت الیح��ۀ 

اصالحات ارضی را تصویب کرد.
23 اسفند 1340- آیت اهلل ابوالقاسم 
کاش��انی در گذش��ت. او رهبر مذهبی 

نهضت ملّی شدن صنعت نفت بود. 
25 فروردین 1341- شاه به آمریکا 
س��فر کرد. کس��ب تکلیف و مشورت 
درب��ارۀ اقداماتی که در این س��ال در 
شرف انجام بود، محور اصلی مسافرت 

شاه به آمریکا بود. 
از  امین��ی  تی��ر 1341- عل��ی   27
نخس��ت وزیری بر کنار شد و سه روز 
بعد اسد اهلل علم کابینه خود را تشکیل 

داد. 
3 شهریور 1341- لیندون جانسون 
معاون رئی��س جمهور آمریکا به ایران 

سفر کرد. 
14 مه��ر 1341-  دول��ت الیح��ۀ 
انجمنهای ایالت��ی و والیتی را تصویب 

کرد. 
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16 مه��ر 1341- علم��ا با ارس��ال 
تلگراف به ش��اه مخالفت خود را با این 

الیحه اعالم کردند. 
10 آذر 1341- دولت، لغو تصویب 
نامه انجمنهای ایالتی و والیتی را اعالم 

کرد. 
اص��ول شش��گانه  19 دی 1341- 

انقالب سفید شاه اعالم شد. 
2 بهمن 1341- از سوی امام خمینی، 
رأی گیری لوایح انقالب س��فید تحریم 
ش��د. تظاهرات��ی از س��وی بازاریان و 
دانش��گاهیان علیه ای��ن انتخابان انجام 

شد. 
4 بهمن 1341- دانشجویان دانشگاه 
تهران س��رکوب شدند. شاه به قم سفر 

کرد. 
انقالب  انتخابات  6 بهم��ن 1341- 

سفید شاه، برگزار شد. 
21 اس��فند 1341- عشایر قشقایی 

استان فارس شورش کردند. 
1 فروردین 1342- امام و علما، روز 
اول فروردین را به دلیل کارهای رژیم 

شاه، عزای عمومی اعالم کردند. 
2 فروردین 1342- کماندوهای شاه 

به مدرسه فیضیۀ قم حمله کردند. 
13 خرداد 1342- امام س��خنرانی 

تاریخی در مدرسۀ فیضیه ایراد کرد. 
15 خرداد 1342- قیام خود جوش 
و عموم��ی مردم ش��هرهای تهران، قم، 
مش��هد، شیراز و کاش��ان- امام خمینی 

دستگیر شد. 
29 تی��ر 1342- علم��ا و روحانیون 
دس��تگیر شده در قیام 15 خرداد آزاد 

شدند. 
12 مرداد 1342- امام خمینی آزاد 
ش��دند اّما در منزلی واق��ع در قیطریه 

تحت نظر بودند. 

11 آبان 1342- طیب حاج رضایی 
از فع��االن نهض��ت 15 خ��رداد اعدام 

شد. 
29 بهمن 1342- امیر اسد اهلل علم 
از نخست وزیری استعفا کرد. روز بعد 

حسن علی منصور، نخست وزیر شد. 
امام خمینی  فروردی��ن 1343-   18

آزاد شد و به قم بازگشت. 
15 خرداد 1343- ش��اه به آمریکا 

سفر کرد. 
21 مه��ر 1343- الیح��ۀ مصونیت 
ای��ران  در  آمریکای��ی  مستش��اران 

)کاپیتوالسیون( تصویب شد. 
4 آب��ان 1343- س��خنرانی تاریخی 
ام��ام در مخالفت با کاپیتوالس��یون در 

ایران
13 آب��ان 1343- تبعی��د ام��ام به 
ترکی��ه. باز داش��ت آی��ت اهلل مصطفی 

خمینی. 
آی��ت اهلل  تبعی��د   -1343 دی   16

مصطفی خمینی به ترکیه
1 بهمن 1343- اعدام انقالبی حسن 
علی منصور، توس��ط محمد بخارایی از 

گروه فداییان اسالم. 
7 بهمن 1343- نخست وزیری امیر 

عباس هویدا 
21 فروردین 1344- رضا ش��مس 
آبادی از محافظین ش��اه به سوی او در 

کاخ مرمر تیراندازی کرد. 
21 خرداد 1344- ش��اه به آمریکا 

سفر کرد. 
26 خرداد 1344- 4 تن از اعضای 

گروه محمد بخارایی اعدام شدند. 
14 اس��فند 1345- دکت��ر محم��د 
مص��دق از رهبران ملی ش��دن صنعت 

نفت درگذشت. 
27 فروردی��ن 1346- امام نامه ای 
به هویدا نوشت. همچنین ایشان پیامی 
به حوزۀ علمیه قم فرس��تادند. امام در 

نجف تبعید بود. 
4 آب��ان 1346- جش��ن تاجگذاری 

شاه برگزار شد. 
پهل��وان  جه��ان   -1346 دی   18

غالمرضا تختی به شهادت رسید. 
24 مهر 1348- شاه به آمریکا سفر 

کرد. 
2 بهمن 1348- روابط ایران و عراق 
تیره شد. ایران سفیر عراق را از کشور 

اخراج کرد. 
20 خ��رداد 1349- آیت اهلل محمد 
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رض��ا س��عیدی از فع��االن و مبارزین 
نهضت به شهادت رسید. 

19 بهم��ن 1349- نیروه��ای چپ 
و کمونیس��ت، حادثۀ س��یاهکل را در 
جنگله��ای ش��مال ایجاد کردن��د. این 
درگیری بین نیروهای رژیم و نیروهای 

چپ به سود رژیم پایان یافت. 
فروردی��ن 1350- سرلش��گر ضی��ا 
فرسیو دادستان دادگاه نظامی شاه ترور 

شد. 
6 خرداد 1350- سخنرانی تاریخی 
ام��ام علی��ه جش��نهای 2500 س��الۀ 

شاهنشاهی
19 مه��ر 1350- جش��نهای 2500 
س��اله شاهنش��اهی در تخت جمش��ید 

برگزار شد. 
21 آبان 1350- امام علیه تش��کیل 

سپاه دین از سوی رژیم هشدار داد. 
9 خرداد 1351- ریچارد نیکس��ون، 

رئیس جمهور آمریکا به ایران آمد. 

14 آبان 1351- حس��ینیه ارش��اد، 
مس��جد الج��واد و مس��جد هدایت که 
محل فعالی��ت مبارزین سیاس��ی بود، 

بسته شد. 
16 آبان 1352- امام در مورد اتحاد 
ملتهای اس��امی علیه رژیم اش��غالگر 

فلسطین بیانیه ای صادر کردند. 
7 دی 1352- آی��ت اهلل غف��اری از 
فعاالن و مبارزان نهضت به ش��هادت 

رسیدند. 
درگذش��ت   -1353 ش��هریور   14
آیت اهلل محمود ش��اهرودی  از علمای 

طراز اول نجف اشرف  
27 آبان 1353- ش��اه به ش��وروی 

)روسیه فعلی( سفر کرد. 
11 اس��فند 1353- حزب فرمایشی 

رستاخیز، اعام موجودیت کرد. 
15 اسفند 1353- بین ایران و عراق 
آشتی اعام شد و موافقت نامه الجزایر 

بین این دو کشور نوشته شد. 
و  تظاه��رات  خ��رداد 1354-   15
تحصن روحانیون در مدرسه فیضیه به 
مناسبت سالگرد قیام 15 خرداد 42. 

17 خ��رداد 1354- حمله نیروهای 
شاه به مدرسه فیضیه. 

جش��نهای   -1355 فروردی��ن   1
پنجاهمین س��ال س��لطنت پهلوی آغاز 
ش��د. رژیم، تاریخ را از هجری شمشی 

به تاریخ شاهنشاهی تغییر داد. 
19 آبان 1355- از سوی شاه فضای 

باز سیاسی اعام شد. 
15 اس��فند 1355- در کنفران��س 
اله��ه، رژیم پهلوی به دلیل فش��ار در 

اختناق محکوم شد. 
از   هوی��دا   -1356 م��رداد   15
نخست وزیری اس��تعفا کرد و جمشید 

آموزگار نخست وزیر شد. 
1 آب��ان 1356- آی��ت اهلل مصطفی 

خمینی به شهادت رسید. 
22 آبان 1356- شاه به آمریکا سفر 
کرد و دانشجویان ایرانی بر ضد شاه در 

واشنگتن تظاهرات کردند. 
17 دی م��اه 1356- مقال��ه توهین 
آمیزی به امام و روحانیت در روزنامه 
اطاع��ات ب��ا امضای متس��عار »احمد 

رشیدی مطلق« به چاپ رسید. 
19 دی م��اه 1356- قیام مردم قم 
و سرکوبی قیام توسط نیروهای امنیتی. 
س��خنرانی امام پس از فاجعه کش��تار 

مردم قم. 
29 بهمن 1356- به مناسب چهلم 
شهدای قم، مردم تبریز دست به قیام 

عمومی زدند. 
20 اس��فند 1356- زندانیان زندان 

قصر اعتصاب غذا کردند. 
تظاه��رات  10 فروردی��ن 1357- 
گس��ترده در ی��زد، جهرم و اه��واز به 

مناسب چهلم شهدای تبریز. 
کش��تار   -1357 اردیبهش��ت   18

دانشجویان در تبریز
30  اردیبهش��ت 1357- حمل��ه به 
منازل مراجع تقلید قم و کش��تار مردم 
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این شهر. 
تظاه��رات   -1357 م��رداد   20

گسترده و خونین در اصفهان. 
22 مرداد 1357- ش��هادت س��ید 
عل��ی اندرزگو توس��ط نیروهای امنیتی 

شاه. 
28 م��رداد 1357- آتش س��وزی 
سینما رکس آبادان توسط عوامل شاه. 
5 شهریور 1357- استعفای جمشید 
آموزگار و نخست وزیری جعفر شریف 
امامی. رژیم مبدأ تاریخ را از شاهنشاهی 

به هجری شمسی برگرداند. 
16 شهریور 1357- اعالم حکومت 

نظامی در تهران و 12 شهر دیگر. 
17 ش��هریور 1357- کشتار مردم 
ته��ران در میدان ژال��ه. فاجعۀ جمعۀ 

سیاه. 
2 مه��ر 1357- محاصرۀ منزل امام 

در نجف اشرف. 
11 مه��ر 1357- هج��رت امام از 

عراق به کویت. 
13 مه��ر 1357- ورود ام��ام ب��ه 

پاریس. 
24 مه��ر 1357- به آتش کش��یده 
ش��دن مس��جد جامع کرمان توس��ط 

عوامل شاه. 
آی��ت اهلل  آزادی  آب��ان 1357-   8
طالقانی از زندان، اعتصاب سراس��ری 

در صنعت نفت. 
کش��تار   -1357 آب��ان   13
در  دانش��جویان  و  دانش آموزان 

برابر دانشگاه تهران
در  ش��اه   -1357 آب��ان   14
تلویزیون س��خنرانی کرد و گفت: 
»من پیام انقالب ش��ما ملت ایران 
را شنیدم.« ش��ریف امامی استعفا 
ک��رد و حکوم��ت نظامی ارتش��بد 

ازهاری آغاز شد. 
تاریخی  19 آذر 1357- راهپیمایی 
م��ردم تهران به مناس��بت تاس��وعا و 

عاشورا. 
20 آذر 1357- حمل��ۀ نیروه��ای 

مردمی به پادگان لویزان. 
5 دی 1357- شهادت استاد کامران 

نجات اللهی. 
بختی��ار  ش��اهپور   -1357 دی   9

نخست وزیر شد. 
17 دی 1357- ژن��رال هایزر وارد 

تهران شد. 
26 دی 1357- فرار شاه از کشور. 
7 بهم��ن 1357- تحصن روحانیون 

در مسجد دانشگاه تهران. 
12 بهمن 1357- ورود امام خمینی 

پس از سالها تبعید به تهران
16 بهم��ن 1357- تعیین مهندس 
مهدی بازرگان به نخست وزیری دولت 

موقت از سوی امام. 
19 بهمن 1357- مالقات همافران 

نیروی هوایی با امام. 
بین  20 بهم��ن 1357- درگی��ری 
همافران و نیروهای گارد جاویدان شاه 

در پادگان دوشان تپه آغاز شد. 
ب��ا  درگی��ری  بهم��ن 1357-   21

شدت بیش��تری ادامه یافت پادگان 
سلطنت آباد به دس��ت مردم افتاد. 

درهای زندان اوین توسط مردم گشوده 
شد. مقّررات حکومت نظامی از ساعت 
16:30 ت��ا 5 بام��داد اع��الم ش��د اّما 
امام در اعالمیه ای هش��دار دادند: »به 
دستور فرماندار نظامی، وقعی نگذارید 
و ب��ه خیابانها بیایید. چ��را که گاردیها 
و فرمان��دار نظامی توطئه کرده اند تا با 
استفاده از نبودن مردم، همافران را تار 

و مار کنند.«
22 بهم��ن 1357- ارت��ش اع��الم 
بی طرفی کرد. نمایندگان مجلس ش��اه 
به طور دس��ته جمعی اس��تعفا کردند. 
ایستگاه رادیو در ساعت 14 به تصرف 
م��ردم درآمد. تع��دادی از نظامیان و 
مقامات رژیم شاه در این روز دستگیر 
شدند. بر اساس آمار در روزهای 21 و 

22 بهمن 654 نفر شهید شدند. 
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مهندس سروش مسعودی

دستگاه فکس 
بدون کاغذ! 

پس از س��پری ش��دن دوران تهاجم 
تجهیزات دیجیت��ال نیاز به محصوالت 
دیجیت��ال ک��م هزینه و صرف��ه جو نیز 
احساس می ش��ود، یکی از دستگاه هایی 
که در ادارات و حتی در منازل بس��یار 
مورد مصرف است دستگاه فکس است 
که از طریق خطوط تلفنی بدون نیاز به 
کامپیوتر کار فرس��تادن اسناد و برگه ها 
با س��ایز های مختلف و نیز دریافت آن 
را در تمامی نقاط را به عهده دارد. ولی 

فکس قرن بیست و یکمی معرفی شده 
دیگر نیازی به چاپ اطالعات بر روی 
کاغذ را ندارد و با استفاده از تکنولوژی 
جدی��د ه��م در مصرف کاغ��ذ صرفه 
جویی می کن��د و هم برای فرس��تادن 
اس��ناد محرمانه و خصوص��ی امکاناتی 

منحصر به فرد دارد. 
دستگاه فکس بدون کاغذ، فکس های 
دریافتی را بر روی یک صفحه نمایش 3. 
9 اینچی نمایش می دهد و قابلیت های 
ذخیره س��ازی بر روی مموری داخلی 
و تغییر و اتص��ال به چاپگر و کامپیوتر 
از طریق پورت USB را دارد، قابلیت 
جالب دیگری که در این دس��تگاه در 
نظر گرفته ش��ده است شیار مخصوص 
در یاف��ت کارت حافظ��ه اس��ت ک��ه 
می توان��د فکس های دریافتی را در این 
کارت ذخیره کند و قابلیت حمل آن ها 
بر روی این کارت حافظه را به صاحب 

خود می دهد. 
از طریق این کارت خوان تعبیه شده 
بر روی دس��تگاه نیز می تواند فایل های 
تصویری و اسناد با فرمت های مختلف 
را نیز نمایش دهد و برای نقاط مختلف 

بفرستد. 



19بهمن مـــاه  171387
207

در سال 2008 تکنولوژی های فراوانی 
وارد دنیای دیجیتال ش��دند و بسیاری 
از آن ها دنیای IT را دگرگون ساختند، 
یک��ی از ای��ن تکنولوژی ه��ای متحول 
کننده Blue-ray یا تجهیزات اش��عه 
آبی بود که ش��امل دیسک مخصوص 
و  کنن��ده  پخ��ش  و  پردازن��ده  آن، 
تکنولوژی تصویری fullHD می ش��د. 
دیس��ک های بل��و-ری از ظرفیت های 
15 گی��گا بایت ش��روع و تا 50 گیگ 
را ساپورت می کند، تکنولوژی تصویری 

این سیستم بس��یار پیشرفته و 
بر مبنای 2 مگاپیکسل در هر 
اینچ در نظر گرفته ش��ده که 
نمایش  حداکثر تصوی��ری که 
می دهد 1080p اس��ت که به 
نام fullHD آن را می خوانند 
و بر روی LCD های موجود در 
بازار به وضوح یافت می شود. 

س��ازنده تکنول��وژی بلو-ری 
ابتدا این سیستم حرفه ای خود 
را بر روی پلی استیش��ن 3 به 
نمایش گذاش��ت ک��ه یکی از 
دالیل شکست و اشتباه خواندن 

بلو-ری؛

!اشتباه 2008
آن همین کار بود با وجود اینکه داشتن 
یک س��ینمای خانگی با پش��تیبانی بلو-

ری هزینه زیادی به همراه داش��ت ولی 
در ابت��دا ورود آن همراه پلی استیش��ن 
3 یک ش��وک برای ب��ازار بود چرا که 
قیمتی بسیار باال و باور نکردنی داشت، 
صرف نظر از هزینه دار بودن بلو-ری، 
این تکنولوژی در حالی به بازار آمد که 
چندین شرکت دیگر در اوج تکنولوژی 

چند سیس��تم تصویری و 
چندین  کیفیت��ی  با  دیتا 

برابر و البته هزینه ای کمتر حتی نصف 
بلوری را معرف��ی کردند به طوری که 
در مجله دنیای کامپیوتر در پایان سال 
2008 بل��و-ری را پر ضرر ترین و البته 
اشتباه بزرگ تکنولوژی در سال 2008 
اعالم کرد ک��ه البت��ه آن را با ویندوز 

ویستای ماکروسافت هم خانه کرد! 
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اعصاب نورد، مراقب باش��ید که برخی 
در کمی��ن نشس��ته اند ک��ه با ل��ودر و 
بول��دوزر روی اعص��اب ش��ما برون��د 
و ب��ه ش��کل ش��بانه روزی اعص��اب و 
آرامش شما را ش��خم بزنند این افراد 
را می شناس��ید چون یا صبح تا ظهر یا 
ظه��ر تا عصر مجبوری��د که پیش آنها 
باشید! متوجه نش��دید؟ ای بابا بیشتر 

فکر کنید! آخر نمی ش��ود که من همه 
چی��ز را علن��ی بگویم! بگوی��م؟ اهالی 
مدرس��ه را می گویم! درست است که 
آنها همیشه به نوعی روی اعصاب شما 
بوده ان��د ولی این بار شمش��یر را از رو 
بسته اند و می خواهند دودمان شما را به 
باد دهند و سبیلتان را دود دهند. آنها 
با رویکردی تکنولوژی نمایانه از طرق 
مختلف می خواهند به خانواده های شما 
رخنه کنند و با آنها ارتباط برقرار کنند 
و خالصه زندگی ش��ما را بریزند روی 
دایره و افش��اگری بازی از خودش در 

بیاورند. 
آنه��ا با خودش��ان فک��ر کرده اند که 
دفترچه ه��ای ارتباط خانه و مدرس��ه 
ممکن اس��ت مورد س��وء قص��د قرار 
بگیرد و ناگه��ان در جوی آب بیفتد و 

معضلی به نام »دنیای مجازی«

یکی از اصولی که کلوپ اعصاب نوردی 
از ابتدا به آن پایبند بوده اس��ت، اصل 
حمایت از اعضای کلوپ اس��ت. ما از 
همین جا اعالم می کنیم که همه جوره 
حامی هواداران و اعضای خود هس��تیم 
و مانن��د تیمهای فوتبال و باش��گاههای 
ورزشی، پش��ت آنها را خالی نمی کنیم. 
به همی��ن خاطر این بار به ش��ما چند 
توصیه می کنیم که رو دس��ت نخورید 
و اعصاب نازنین ش��ما نوردیده نشود. 
اعصابه��ای ش��ما، س��رمایۀ این کلوپ 
است. شما باید اعصابهای آهنین داشته 
باش��ید. تا بتوانید ذهن خ��ود را برای 
اعصاب نوردی آم��اده کنید و خالقیت 

خود را به کار ببندید. 
حی��م-  همراه��ان  و  دوس��تان 
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رقص کن��ان الی لجنهای جوی کوچه 
ناپدید ش��ود ی��ا اینک��ه دانش آموزان 
خ��وش ذوق وهنرمند ب��ا جعل کردن 
امض��ای والدین خ��ود کاری کنند که 
ارتب��اط آنها و خانواده های ش��ما قطع 
ش��ود یا اینکه دانش آموزان مردم دار 
که سرش��ان به تنشان می ارزد با دادن 
مبلغ ناچیزی به فرد معتمدی، او را به 
جای پدر یا مادر خود به مدرسه بیاورد 
و کارنامه را از مسئوالن مدرسه بگیرد. 
بنابراین حاال آنها می خواهند به وسیلۀ 
ایمی��ل و پیامک و ای��ن جور ارتباطات 
بی سیم و الکترونیک برای خودشان به 
خانواده های ش��ما پل بزنند و به شکل 

نامرئی زیر آب شما را بزنند. 
ناراحت نباش��ید چون باالخره جواب 
»های«، »هوی« است و باالخره طبیعی 
است که اولیای مدرس��ه هم درمقابل 
اعصاب نوردیهای ش��ما آرام ننشینند و 

بخواهند حرکتی بکنند. 
ما هم می دانیم ک��ه این حرکت آنها 
خیلی ناجوانمردانه اس��ت. به هر حال 
معلمه��ا باید محرم دانش آموزانش��ان 
باش��ند چنان که دکترها محرم اس��رار 
مریضهای خود هستند ولی شما نگران 
نباش��ید. هزار تا راه برای جلوگیری از 

و تروژان به ن��رم افزار ویروس یاب و 
فای��روال دس��تگاه کامپیوترتان معرفی 
کنید ت��ا هرگز ب��از نش��ود. بعضی از 
مدرسه ها هم خودشان را لوس می کنند 
و ب��ه اولیای هر دانش آموز یک اس��م 
کاربری و رمز عبور می دهند و پروندۀ 
دانش آموز را درون سایت مدرسه قرار 
می دهند تا اولی��ای دانش آموز آزادانه 
بتوانند در آن تفری��ح کنند. این دیگر 
آخر نامردی اس��ت. در چنین شرایطی 
یا س��ایت مدرسه را هک کنید و خیال 
300، 400 نف��ر آدم بی گناه را راحت 
کنید. یا دس��تگاه کامپیوت��ر خانگی تان 
را چنان ویروس��ی کنید که سی پی یوی 
آن بسوزد و خیال شما و خانوادۀ تان از 
معضلی به نام »دنیای مجازی« راحت 

شود. 

این خطر وجود دارد که هم پیشگیرانه 
است و هم اعصاب  نوردانه. 

اول اینک��ه از هم��ان ابت��دا نگذارید 
خانوادۀ هایت��ان از وج��ود چنی��ن 
طرحی آگاه شوند. روزی هم که 
قرار است چنین جلسه ای برگزار 

شود اصاًل به آنها نگویید. 
بعد ش��مارۀ موبای��ل خودتان یا 
ی��ک فرد معتمد را به جای موبایل 
پدر یا مادرتان به مدرسه بدهید و در 
ف��رم مربطوه وارد کنی��د. و اگر به هر 
طریقی به خانۀ شما تماس  گرفتند و از 
خانوادۀ تان شماره موبایل خواستند روی 
این مسأله تأکید کنید که مدیر و ناظم 
شما چه جور آدمهایی هستند و مرتب 
س��ر کالس و در مراسم صبحگاه برای 
هم پیامک میفرس��تند و ِهی می خندند 
و شاید برای خانوادۀ شما ولو اشتباهی 
چنین اشتباهی را بکنند و پیامک خنده 
آور بفرستند. اگر از خانوادۀ شما ایمیل 
خواستند اول سعی کنید ایمیل خودتان 
را بدهی��د. اگر نش��د ایمی��ل یک فرد 
معتمد و اگر باز هم گیر سه پیچ دادند 
ک��ه ایمیل بابایت��ان را می خواهند باید 

وارد عملیات هک بشوید. 
برای این کار ن��رم افزارهای مفیدی 
ارائه شده اس��ت که همگی آنها مورد 
کل��وپ  انفورماتی��ک  واح��د  تأیی��د 
ه��ک  ب��ا  اس��ت.  اعصاب ن��وردی 
ایمیل پدر و مادرتان دس��تتان برای 

انتخابه��ای متعدّدی باز می ش��ود. هم 
می توانی��د ایمیلیهای مرب��وط به آثار 
درخشان خود را در مدرسه نابود کنید 
و هم می توانید آدرس ایمیل مدرس��ه 
را به عنوان یک س��ایت حامل ویروس 
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مهدی مستوری

این سیاستمداران... 
امیر اسدهلل علم

اسداهلل علم در سی ام تیر ماه 1341 
اصلی ترین  می رسد.  نخست وزیری  به 
وظیف��ه عل��م در ای��ن ای��ام اج��رای 
»اصالحات ارضی« اس��ت. جدا از این 
شاه و علم قصد دارند با اشاره جان. اف. 
کندی، رفرم آمریکایی شاه را با عنوان 
»الیح��ه انجمنهای ایالت��ی و والیتی« 
عملی کننن��د. »الیحه انجمنهای ایالتی 
و والیتی« شانزدهم مهر ماه 1341 به 
تصویب می رس��د که با اعتراض علما 
به ویژه امام خمینی )س( در هفتم آذر 
ماه هیأت دولت اعالم می کند که این 

الیحه قابل اجرا نخواهد بود. 
ق��دم بعدی علم برگ��زاری رفراندوم 
اس��ت. در بهمن م��اه 1341، ش��اه و 
علم برگزاری رفراندوم را در دس��تور 
کار خ��ود قرار می دهند ک��ه باز هم با 

اعتراض علما به ویژه امام خمینی )س( 
می ش��ود. بعد از ای��ن اعتراضات علم 
تصمی��م می گیرد دس��ت به خش��ونت 

بزند. 
بیانی��ه امام خمین��ی در اعت��راض به 
رفراندم در روز س��وم بهمن ماه 

1341، به سرعت در تهران و سرتاسر 
کشور توزیع می ش��ود و به دنبال آن 
کس��بۀ تهران مغازه هایشان را تعطیل 
می کنند و در مسجد سیدعزیزاهلل جمع 
می شوند. مرحوم حجت االسالم فلسفی 
نی��ز به منبر م��ی رود و در مخالفت با 

رفراندوم سخنرانی می کند. 
هنوز س��خنرانی مرحوم فلسفی پایان 
نگرفته که به دس��تور عل��م نیروهای 
پلیس حمله به مردم را آغاز می کنند 
و به ضرب و ش��تم مردم می پردازند. 
مأم��وران، گ��روه گ��روه از م��ردم را 
دستگیر می کنند و به کامیونهای نظامی 

می ریزند و به بازداشتگاهها می برند. 
همان زمان با این درگیری در تهران، 
دول��ت ع��ده ای از اراذل و اوب��اش را 
به سرکردگی سرلش��گر اویسی به قم 
می فرستد. اراذل و اوباش در خیابانهای 
قم با مردم درگیر می شوند و به غارت 

و چپاول می پردازند. 
دوم فروردی��ن ماه 1342 مصادف با 
صادقعلیهالسالم،   امام  ش��هادت  سالروز 
ب مدرس��ه فیضیه قم بر اس��اس  طالاّ
س��نت هر س��اله، در این روز مشغول 
بی شماری  تعداد  ناگهان  سوگواری اند. 
از سربازان گارد شاهنشاهی، در لباس 
دهقان��ان به مجلس هجوم می برند و با 
دشنه و قمه و زنجیر و اسلحه، به جان 
ب می افتند. همزم��ان، گروهی از  ط��الاّ
مأموران س��اواک تبریز نیز به مراسم 
ب تبریز حمله می برند و  سوگواری طالاّ
سوگواران را به خاک و خون می کشند. 
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دو ماه بعد، سیزدهم خرداد، برابر است 
با روز عاشورا، عصر عاشورا امام خمینی 
س��خنرانی  در  و  م��ی رود  منب��ر  ب��ه 
شدید اللحنی ش��اه را بدبخت و بیچاره 
می خواند. ساواک بالفاصله سخنان امام 
را به تهران مخابره می کند. علم شخصًا 
شاه را در جریان سخنرانی قرار می دهد 
و پ��س از گفت و گو با ش��اه دس��تور 
دس��تگیری و بازداش��ت امام خمین��ی 
صادر می ش��ود. رئیس ساواک تهران و 
گروهی از نیروهای ویژه س��اعت 3/5 
بامداد روز پانزده��م خرداد 1342 به 
خانه امام در قم حمله می برند و امام را 

در زندان قصر زندانی می کنند. 
بازداش��ت  خب��ر  روز،  آن  ف��ردای 
امام خمین��ی در تمام ای��ران می پیچد. 
دانشجویان با ش��عار »درود بر خمینی 
بت شکن« به سوی بازار روانه می شوند. 
بازاریان مغازه ها را می بندند و در نقاط 
مختلف اجتماع می کنند. مردم زیادی 
نیز به س��وی میدان ارک راه می افتند. 
ناگه��ان خی��ل عظیم مردم دس��ت به 
تظاه��رات می زنند. امیر اس��داهلل علم 
ارت��ش را ب��ه خیابانه��ا می فرس��تد و 
دستور شلیک می دهد. ساعت 12 ظهر 
کامیونها و تانکهای ارتش��ی در خیابانها 
به راه می افتند و دو طرف پیاده روها را 

به رگبار می بندند. 
عل��م 19 روز پس از به خاک و خون 
کش��یدن مردم، امام را از زندان قصر 
به پادگان عش��رت آباد منتقل می کند 
و مقدم��ات تبعی��د ایش��ان را فراه��م 

می سازد. 

امیر عباس هویدا

امی��ر عباس هویدا از س��ال 1343 تا 
سال 1356 نخس��ت وزیر ایران است. 
او چهار بار نخس��ت وزیر شده است و 
طوالنی ترین دوران صدارت مش��روطه 
را ب��ه خ��ود اختص��اص داده اس��ت. 

ننگین تری��ن اقدام سیاس��ی هویدا، در 
تمام س��الهای صدارت او تالش برای 
جدا ساختن بحرین از ایران است و در 
سال 1349 با پیگری او بحرین از ایران 

جدا می شود و استقالل پیدا می کند. 
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داریوش همایون

اشرف پهلوی

در ده��ه 1340 مس��ؤولیت سیاس��ی 
اش��رف پهل��وی نمایندگ��ی ای��ران در 
کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد 
اس��ت؛ اّما فعالیت غیر رس��می او هیچ 
تناس��بی با این مسؤولیت سیاسی ندارد. 
اشرف پهلوی قاچاقچی بین المللی مواد 
مخدر است. او هر بار که به سفر می رود 
با استفاده از مصونیت دیپلماتیک خود، 
چندین کیلو مواد مخدر به ویژه هروئین 
را جابه جا می کند، زیرا به سبب داشتن 
گذرنامه سیاس��ی، چمدانها و وسایل او 

بازرسی نمی شود. 
بس��یاری از درباریان نیز با اشرف در 
قاچاق مواد مخّدر شریکند، خصوصًا آنها 

که مناصب وی��ژه ای دارند و می توانند 
سفرهای بیشتری بروند. 

اگر چه اش��رف مصونیت دیپلماتیک 
دارد، اّم��ا اش��تهار او به ف��روش مواد 
مخدر در تمام دنیا موجب می شود در 
س��ال 1349  افراد پلی��س بین المللی 
در فرودگاه زوریخ، چمدانهای اش��رف 
پهلوی را وارسی کنند، و در جریان این 
وارسی، مقداری تریاک کشف می شود. 
در جراید س��وئیس و فرانسه که تا آن 
زمان اخبار ریاست اجالس کمیسیون 
حقوق بش��ر را درباره اش��رف منتشر 
می کردند، ح��اال درباره کش��ف مواد 
مخدر در چم��دان خواهر ش��اه ایران 

افشاگری می کنند. 

 داریوش همایون که در س��ال 1356 
وزی��ر اطالعات و جهانگردی اس��ت، از 
معدود مردان سیاس��ت رژی��م پهلوی 
است که از طریق مطبوعات به سیاست 
رو آورده اس��ت. همایون که خود را از 
خانواده مطبوعات است، پس از به دست 
گرفتن قدرت، حتی رعایت ظواهر امر را 
هم نمی کند و در همان نخسین روزهای 
تصدی اش بخ��ش نامه رس��می و بلند 
باالی سانس��ور را به تمام جراید کشور 
می فرس��تد. او م��وارد سانس��ور را علنًا 
برای مدیران و س��ردبیران بر می شمرد 
و خ��ود آن��ان را مأمور سانس��ور خود 
می کند. این موضوع برای نویس��ندگان 
و اعض��ای هیئ��ت تحریریه ک��ه عمومًا 
با مقوله سانس��ور آشنا هس��تند، تازگی 
ن��دارد، اّما مدت��ی بعد همایون رس��مًا 
مدعی می شود که دولت جدید کار خود 
را با برداش��تن سانس��ور از مطبوعات و 

حذف سانس��ورچیان آغاز کرده است. 
این ادعا نویس��ندگان و خبرنگاران را 
ب��ه قدری خش��مگین می کن��د که در 
بیانیه ای ب��ه همایون اعتراض می کنند 
و آن را ب��رای خبرگزاری های جهانی 
ارس��ال می دارند. عجیب اینجاست که 
این مرد مطبوعاتی، در صدد گوشمالی 
همکاران پیش��ین خود بر می آید و در 
نامه ای ب��ه آم��وزگار برنامه های این 
گوشمالی را شرح می دهد. این اقدامات 
همایون مطبوعاتی ها را به ش��دت از او 

دور می سازد. 
 1356 م��اه  دی  هفده��م  روز  در 
مقاله ای ب��ا عنوان »ایران و اس��تعمار 
س��رخ و س��یاه« به قلم احمد رشیدی 
مطل��ق در روزنامه اطالعات منتش��ر 
می ش��ود. رژیم پهلوی هفدهم دی ماه 
را روز زن اعالم کرده است. نویسنده 
مقاله با اش��اره به ای��ن روز، بی حجابی 
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را فضیل��ت می ش��مارد و حج��اب را 
کهنه پرس��تی و ارتجاع سیاه می نامد. 
او امام خمینی را نیز عامل اس��تعمار و 
ش��هرت طلب و طرفدار زمین داران 
خطاب می کند. پس از انتشار این مقاله، 
بالفاصله درس��ها و جماعتها در حوزه 
علمی��ه قم به عن��وان اعتراض تعطیل 
می شود و طالب به سوی منازل آیات 
قم به راه می افتن��د. تظاهرات عظیمی 
ش��کل می گیرد و نیروهای مسلح، راه 
پیمایان را ب��ه گلوله می بندند. همگان 
می دانند که نام احمد رش��یدی مطلق 
مس��تعار اس��ت و همه نگاه ها متوجه 
داری��وش همایون، وزی��ر اطالعات و 
جهانگردی اس��ت. اوست که مقاله را 
از دفتر امیر عباس هویدا، وزیر دربار، 
دریافت کرده اس��ت و برای چاپ، به 
روزنامه اطالعات س��پرده است. البته 
داری��وش همای��ون، بعدها ک��ه موفق 
به ف��رار از ایران می ش��ود، در کتابی 
با عن��وان »دیروز، ام��روز، فردا« ادعا 
می کند که اصاًل مقاله را نخوانده است 
و آن را بالفاصل��ه بع��د از دریافت به 
خبرنگار روزنامه اطالعات داده است. 
پس از انتش��ار مقاله »ایران و استعمار 
س��رخ و سیاه«، به نام مس��تعار احمد 
رش��یدی مطلق، سندیکای نویسندگان 
و خبرنگاران ایران، علیه همایون اعالم 
جرم می کند. این س��ندیکا، سانس��ور، 
ممنوع القل��م کردن نویس��نده ها، اجبار 
مطبوعات ب��ه چاپ مق��االت موهن، 
کارش��کنی ها و توقیف مطبوعات را از 
جرمهای همایون برمی ش��مرد و از او 

اعالم انزجار می کند. 

شاپور بختیار
غیر  نخس��ت وزیر  بختی��ار  ش��اپور 
قانون��ی ای��ران از زمان فرار ش��اه تا 
پیروزی انقالب اس��ت. نخست وزیری 
او تنها 37 روز به طول می انجامد. در 
ابتدای نخس��ت وزیری او آمریکایی ها 
با مشاهده فروپاش��ی دیکتاتوری شاه، 
می کوش��ند ت��ا به س��رعت و به طور 
رس��می چند ق��رار داد مهم خود را با 
ایران لغو کنند. بر اساس این قراردادها 
آمری��کا متعهد به فروش پ��اره ای از 
جنگ افزارهای ویژه به ایران اس��ت. 
جمع سفارشها حدود 11 میلیارد دالر 
اس��ت که بیش��تر آن به عنوان پیش 
قس��ط پرداخت شده است. بختیار در 
همان هفته اول نخست وزیری اش این 
خدم��ت را برای آنها انجام می دهد و 

قراردادها را رسمًا لغو می کند. 
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نگاهی به سریال »منظومه آتش«

شهریار زنجانی

صدا و س��یمای مراکز اس��تان هر از 
چندی برنامه هایی را تولید می کنند که 
این ش��انس را به دست می آورد که از 
شبکۀ سراسری سیما پخش شود. صدا 
و سیمای مرکز بوشهر در سال گذشته 
جزو پرکارترین مراکز بوده اس��ت زیرا 
دو س��ریال از س��اخته های ای��ن مرکز، 
»هویت« و »منظومۀ آتش« روی آنتن 
سراس��ری رفته و از ش��بکۀ اول و سوم 

سیما پخش شده است. 
سریال »هویت« جزو سریالهای موفق 
سیما است زیرا با تکنیک تصویربرداری 
منحص��ر به فرد و داس��تانی ب��ا تعلیق 
مناس��ب ژان��ر پلیس��ی، م��ورد توجه 
مخاطبان قرار گرفته اس��ت. این سریال 
ادعای بومی بودن ندارد و صرفًا داستان 
جنایی خود را دنبال می کند اّما منظومۀ 
آت��ش که به طور تقریبی از همان کادر 
سازندۀ س��ریال هویت بهره برده است 

جای سخن زیادی دارد؛ 
نویسندگان این سریال، فرهاد علیزادۀ 
آه��ی و عل��ی پوریان یک خ��ط اصلی 
برای داس��تان خود در نظر گرفته اند و 
آن هم مش��کالت مهندسان زحمتکش 
پاالیش��گاه بوشهر اس��ت. در کنار این 
مس��ئله، خرده داس��تانهای بسیاری را 
وارد ماج��را کرده اند تا ب��ه اندازۀ یک 

سریال، داستان را طوالنی کنند. 
مانن��د  خارج��ی  س��ریالهای  در 
»پرس��تاران«، »قصه ه��ای جزی��ره« و 

»پزش��ک دهک��ده« نیز ش��اهد چنین 
اتفاقی هس��تیم یعنی در کنار خط اصلی 
داس��تان اتفاقات ریز و درشت دیگری 
نیز رخ می دهد که بر جذابیت داستان 
اصلی می افزای��د و موتور حرکتی درام 
را پرقدرت تر می کند ولی در »منظومۀ 
آتش« این اتفاق به نفع داس��تان اصلی 
نیفتاده اس��ت. حتی تعّدد کاراکترها و 
اتفاقات مربوط به هریک س��بب شده 
اس��ت که ریتم داس��تان کند و کشدار 

شود و حوصلۀ مخاطب سر برود. 
نویسندگان این س��ریال جوری عمل 
کرده اند که انگار این سریال تنها فرصت 
مطرح کردن  مشکالت استانشان بوده 
اس��ت و ب��رای اینکه ای��ن فرصت از 
دست نرود تمام معضالت خود را اعم 
از معض��الت بومی و امکانات زیس��ت 
محیطی و مشکالت مربوط به آداب و 
رسوم خود، در قالب این سریال مطرح 
کرده ان��د به همین دلی��ل گاه بعضی از 
اتفاقات فراموش می شود و بیننده بدون 
اینکه نتیجه ای از آن گرفته باشد مجبور 
است از موضوع مورد نظر عبور کند. 

در زمینۀ کارگردانی این اثر، مرتضی 
متولی در مقام کارگ��ردان نه تنها این 
مشکالت را پوش��ش نداده است که با 
هدایت نادرس��ت عوامل خ��ود به این 
مش��کالت دامن زده اس��ت. مهمترین 
مشکل کارگردانی این اثر میزانسنهای 
نادرس��ت و نمایش��ی س��ریال اس��ت. 

استانداردهای جهانی، پیشکش!
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کش��دار بودن این سکانس��ها و بی ربط 
بودن حرکت بازیگ��ران، آنها را دچار 
نوعی سردرگمی در بازی کرده است و 
این حّس بالتکلیفی بازیگران به بیننده 

نیز منتقل می شود. 
دیگ��ر مش��کل این س��ریال از منظر 
بازیگری این اس��ت که بازی بازیگران 
تهران��ی و بازیگ��ران بومی یکدس��ت 
نیس��ت و به طور کامل مش��هود است 
ک��ه اینه��ا مهمان آنها هس��تند و قرار 
اس��ت یک کاری را به اتمام برس��انند 
و ف��وراً برگردن��د. البت��ه این حس در 
بعضی از خرده داستانها مانند ماجرای 
مربوط به آرام جعفری و مش��کلی که 
با باربران محلی دارد مفید واقع ش��ده 
است و حّس مورد نیاز صحنه را تولید 
کرده است ولی در مجموع باعث شده 
اس��ت که شاهد یک س��ریال پاره پاره 

باشیم. 
ریت��م کند س��ریال از دیگ��ر موارد 
آزاردهندۀ آن اس��ت. اس��تفاده از یک 
دوربین ثاب��ت و گرفتن نماهای النگ 
و مدیوم و در مجموع دکوپاژ نداش��تن 
س��کانس ها باعث شده است که با یک 
محصول کس��الت آور مواجه باش��یم. 
هنگامی که وارد بخش بومی داس��تان 
می ش��ویم، موس��یقی و طراحی لباس و 
صحنه و خالصه همه چیز آنقدر بومی 
می ش��ود که اگر کس��ی همان موقع به 
بینندگان س��ریال بپیون��دد و از قواعد 
خاّص این سریال خبر نداشته باشد به 
س��ختی می تواند ربط ای��ن بخش را با 

بخشهای دیگر دریابد. 
صحنه ه��ای اضاف��ی زی��ادی نیز در 
سریال وجود دارد که بی جهت کشدار 

می شود. برای مثال پیاده شدن راننده و 
دویدن او به دنبال ماشین پسرعمویش 
کاری بیه��وده اس��ت. اگ��ر این صحنه 
آنقدر ضروری بود خیلی راحت راننده 
می توانست فرمان را بچرخاند و ماشین 
پس��رعمو و دخترعمویش را با ماشین 
تعقی��ب کند ن��ه اینکه ابت��دا در محّل 
مناسبی ماش��ینش را پارک کند، ترمز 
دس��تی را بکشد، در خودرو را باز کند، 
پیاده ش��ود، در را ببندد، دنبال ماشین 
در ج��اّدۀ اصلی ب��دود، نا امید ش��ود، 
بایستد، سر تکان دهد و... حتی نوشتن 
ای��ن میزانس��ن نیز طوالنی و کش��دار 
اس��ت و روی کاغذ هم می شود فهمید 
که ترتیب این اتفاقات منطقی نیس��ت؛ 
حاال اینکه کارگردان با چه نیتی اینگونه 
عمل کرده است جای شگفتی و پرسش 

دارد. 
از دیگ��ر ن��کات منف��ی این س��ریال 
اس��ت.  آن  پ��ردازی  ش��خصیت 
کاراکترهای این سریال افرادی منفعل 
و بالتکلیف هس��تند. هیچ یک دیگری 
را درک نمی کند و حاضر نیست برای 
دیگ��ری قدم��ی ب��ردارد. ناخدایان و 
کاراکترهای بومی، اف��رادی کینه توز و 

خودرأی به تصویر کش��یده شده اند که 
با پافش��اری بر آداب و رس��ومی کهنه 
مقدمات نابودی نس��ل جوان را فراهم 
می کنند. این درحالی اس��ت که مردم 
جنوب ایران ب��ه خونگرمی، مهربانی و 
بس��یاری دیگر از صفات انسانی شهره 

هستند. 
نکتۀ دیگر در ش��خصیت پردازی که 
جای س��ؤال دارد، رعایت نشدن شأن 
و ش��ئونات حاک��م ب��ر اجتم��اع ایران 
اس��ت. اخالق اسالمی و ایرانی ما حکم 
می کند که به پ��در و مادر خود تحت 
هر ش��رایطی احترام بگذاریم. گذش��ته 
از رابط��ۀ پ��در و فرزن��دی، احترام به 
بزرگتره��ا از مهمتری��ن اصول اخالقی 
اس��ت ول��ی در ای��ن س��ریال یکی از 
مهمترین مش��کالتی که قرار است در 
طول داستان حل شود اختالف بین یک 
پدر و پس��ر است. کارگردان حق را در 
این می بیند که پسر با پدر خود با لحنی 
تحقیر آمیز س��خن بگوید و اشک او را 

درآورد. 
ای کاش برای ساخت چنین سریالهایی 
حداقل، استانداردهای سریال سازی در 

ایران رعایت می شد. 
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افسون حضرتی

نویدکیا:  
برای محرم از این با ش��کوه تر نمی ش��د که بعد از پشت سر گذاشتن مصدومیتی 
طوالن��ی ب��ه میدان بازگ��ردد و برای تیم��ش گلزنی کند؛ آن هم مقابل تیم اس��م 
و رس��م داری مثل اس��تقالل. حضور دوباره فرهاد کاظمی روی نیمکت س��پاهان و 
درخش��ش نویدکیا یادآور 6 سال پیش برای زردپوشان دیدار زاینده رود است که 

برای اولین بار سنت شکنی کردند و قهرمان شدند. 
نویدکیا که روزگاری گل س��ر سبد تیم ملی بود با مصدومیتی ناگهانی مواجه شد 

تا اینکه تا مدتها فرصت پوشیدن پیراهن تیم ملی را از دست بدهد: 

در ب��ازی مقابل اس��تقالل حس��ابی 
درخشیدید. 

حاال بیش��تر آرامش دارم، مدتها بود 
دنبال فرصتی می گش��تم ت��ا خودم را 
نش��ان دهم. خوش��حالم که این اتفاق 

افتاد. 
اما این احس��اس وجود داش��ت که 

خیلی درگیر نمی شوید! 
راس��تش را بخواهید هن��وز از فوتبال 
بازی کردن می ترسم و باید چند بازی 
90 دقیق��ه ای دیگر انج��ام دهم. هنوز 

به تیم ملی هم فکر می کنید؟ 
االن توقع ندارم که به تیم ملی دعوت 
شوم. در ضمن س��ر مربی تیم ملی در 
این زمینه تصمیم گیرنده اس��ت. و من 
در این مورد نمی توانم حرفی بزنم. اول 
باید به دوران اوج برس��م و بعد به تیم 

ملی دعوت شوم. 
وضعیت تیم مل��ی را چطور ارزیابی 

می کنید؟ 
تا ب��ه حال نتای��ج خوب��ی گرفتیم. و 
آنچه که مس��لم است س��ر مربی تیم 
ملی بس��یار با تجربه اس��ت و به خوبی 
می داند که چه حاشیه هایی سر راه تیم 
ملی اس��ت. علی دایی در طول دوران 
بازیگ��ری اش تجربه های ارزش��مندی 
کس��ب کرد و اتفاقًا ش��اهد مشکالت 
و حاش��یه های رایج ب��ود و به نظرم به 
خوب��ی می داند که چط��ور از پس این 
مش��کالت بر بیای��د. امی��دوارم که با 
اس��تفاده از اندوخته هایی که دارد تیم 

سال چهارم/شمارة45 پياپى207/شنبه 19 بهمن مـاه300/1387تومان

به طور کامل آماده نش��ده ام و از اینکه 
االن به طور ج��دی با بازیکنان حریف 

درگیر شوم احساس خوبی ندارم. 
این آمادگی در نظرتان چقدر زمان 

می برد؟ 
پزش��کان معتقدند که مشکلی ندارم. 
ول��ی ای��ن احس��اس را خودم ن��دارم. 
هرچن��د ک��ه باید تمرین��ات قدرتی را 
بیشتر کنم تا عضالتم محکم شود. فکر 
می کن��م هن��وز زمان الزم اس��ت تا به 

دوران خوب گذشته برگردم. 
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ملی را به جام جهانی ببرد. 
در مقطع��ی از زم��ان نویدکیا محور 
تیم ملی بود ولی مصدومیت ناگهانی 

همه چیز را عوض کرد. 
من سعی کردم که در تمام زندگی ام 
از اتفاقات خوب و بد درس��های آن را 
ببینم. مث��ًا روزهایی ک��ه عمل کرده 
بودم و نمی توانستم حرکت کنم. کتاب 
می خواندم، س��عی می کردم طبیعت را 
با دقت بیشتری نگاه کنم. فرصتی بود 
که بیش از گذش��ته با خداوند ارتباط 
برقرار کنم. ولی االن بیش از گذش��ته 
شاکر خداوند هستم که سامتی را باز 

یافتم. 
هنوز مثل گذشته فکر می کنید. 

 )می خن��دد( باید قب��ول کنید که باال 
رفتن سن فقط یک مقوله کّمی نیست؛ 
باید از نظر کیفی هم انسان رشد داشته 
باش��د. هر چه زمان می گذرد فرصت 
برای زندگی کمتر می شود. این واقعیت 
است و نمی توان و نباید از آن فرار کرد. 

باید س��عی کنیم از فرصتها بیش��ترین 
استفاده را بکنیم. این فقط شعار نیست، 

باید با تمام وجود احساس شود. 
اگر شعار نیست پس حتمًا نصیحت 

است! 
بهتر است بگوییم توصیه است. شاید 
ه��م یادآوری! م��ن این تجرب��ه را در 
اختیار همه می گذارم و امیدوارم همان 
نتایج مثبتی که برای من داش��ته برای 

دیگران هم داشته باشد. 
ول��ی انس��انها دوس��ت دارن��د که 
خودش��ان هم��ه چی��ر را تجربه کنند 
ن��ه اینکه از تجربه دیگران اس��تفاده 

کنند. 
بل��ه، متأس��فانه و همین ام��ر باعث 
می ش��ود که آدم خطاهای��ی بکند که 

جبران ناپذیر است. 
ش��ما از تجرب��ه دیگ��ران اس��تفاده 

می کنید؟ 
اگر بگویم همیشه، دروغ گفته ام. ولی 
از تجرب��ۀ دیگران حداکثر اس��تفاده را 

می کنم. 
می توانید مثال بزنید؟ 

توصیه ای که افراد مسن می کنند قدر 
جوانیتان را بدانید. 

چطور؟ 
فوتب��ال حرفه ای به من ی��اد داد که 
در زندگ��ی ام هم بای��د اصول حرفه ای 
را رعای��ت کنم. ش��اید من بیش��ترین 
اس��تفاده را از فوتب��ال حرف��ه ای برده 

باشم. )می خندد(
ق��رار بود از فوتبال حرف بزنیم ولی 

از همه چیز گفتیم به غیر از فوتبال! 
به نظرم حداقل تکراری نیس��ت. در 
ضم��ن من که بع��د از مصدومیتم کار 

خاصی نکردم. 
یعنی دربارۀ شانس قهرمانی سپاهان 

هم صحبت نکنیم؟ 
تاش کادر فن��ی، مدیریّت بازیکنان 
قهرمانی اس��ت ولی اس��تقال و ذوب 
آه��ن هم از حریفان اصلی به حس��اب 

می آیند. 

سال چهارم/شمارة45 پياپى207/شنبه 19 بهمن مـاه300/1387تومان
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لیال بیگلری

من جاسوس نیستم! 
قسمت دهم

البته نگران بود که باد، کاله گیس او را 
بکند ول��ی یادش آمد که اگر قرار بود 
کاله گیس با این چیزها کنده شود در 
هنگام پرواز با قایق از زیردریایی، حتمًا 
کنده می ش��د. بنابراین با خیال راحت 
س��رعتش را بیش��تر کرد. س��نگفرش 
کوچ��ه پ��س کوچه های لن��دن باعث 
کند شدن حرکت موتور می شد. وقتی 
وارد خیابان اصلی ش��د چند لحظه ای 
احس��اس کرد ک��ه رانندگان ماش��ین 
دیوانه ش��ده اند چ��ون برخالف جهت 
رانندگی می کردند ول��ی هری فوراً به 
او تذکر داد که دارد در لندن رانندگی 
می کند و جان که از اشتباه بچگانه اش 
خنده اش گرفته بود در مس��یر صحیح 
قرار گرفت. جان احس��اس می کرد که 
هری و باقی دوستانش لحظه به لحظه 

دارند او را می بینند. 
ه��ری و ادی در ات��اق مانیتورین��گ 
حرکت ج��ان را کوچه به کوچه دنبال 
می کردند. ج��ان از داخل یک مانیتور 
به مانیتور دیگر حرکت می کرد. هری 
متوجه ش��د که ج��ان دارد هتل را رد 
می کند. جان روب��روی هتل بود. طبق 
راهنمای��ی هری به پش��ت س��اختمان 
رفت. موتور را در اتاقکی که شبیه یک 
گاراژ کوچک بود پنه��ان کرد و از در 
ورود اقالم آش��پزخانه وارد آشپزخانۀ 
هتل ش��د. بخ��ار غلیظی ب��ه صورتش 
خورد. پش��ت بخار غلی��ظ که از دیگ 
بزرگی بلند می ش��د چهره ای خشمگین 

به او نگاه می کرد. 
جان ابتدا ش��ک کرد که آن مرد به 

هری از داخل گوش��ی او را راهنمایی 
می کرد. پس از رسیدن به ساحل طبق 
گفت��ۀ هری دنبال یک موتور س��یلکت 
گشت. موتور را با توجه به عالمتی که 
هری گفت پیدا کرد. موتور سیکلت را 

در چاله ای پنهان کرده بودند و رویش 
را با ماس��ه های ساحل پوشانده بودند. 
جان سوار موتور شد و به طرف ساعت 

بیگ بن حرکت کرد. 
ساعت را می توانست از ساحل ببیند. 
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او خیره ش��ده اس��ت. به پشت سرش 
نگاه کرد ولی او تنها مردی بود که در 
آستانۀ در ورودی ایس��تاده بود. مرد 
خش��مگین نگاهی به س��ر تا پای جان 
ک��رد و گفت: معلوم��ه از صبح کدوم 

گوری هستی؟ 
بعد متوجه چیزی ش��د و با صدایی 

خشمگینانه تر پرسید: کارتت کو؟ 
جان که حسابی جا خورده بود منتظر 
بود که ه��ری او را راهنمایی کند ولی 
صدایی در گوشی خود نمی شنید. مرد 
خش��مگین دوب��اره فریاد کش��ید: چه 

مرگت شده کریستوفر؟
جان ناگهان به ی��اد کارتی افتاد که 
ه��ری ب��ه او داده ب��ود. کارت را از 
درون جیب��ش آرام بیرون آورد. مرد 
عصبانی نیزکارتی به س��ینه داش��ت. 
جان با توجه به آن کارت متوجه شد 
که با مسئول خدمتکاران مواجه است. 
سرش را پایین انداخت و زیر چشمی 
مش��خصاتی را که روی کارت خودش 
نوشته ش��ده بود خواند. کارت متعلق 
به فردی به نام کریس��توفر جونز بود 
که جزو خدمت��کاران بخش میهمانان 

ویژه بود. 
مرد عصبانی متوجه نگاه زیر چشمی 
جان به کارت شد. با لحنی طعنه آمیز 
گفت: حاال که یادت اومد کی هس��تی 
پش��ت کارت رو هم بخون. نوشته چه 

وظایفی داری.
بع��د با لحنی اس��ف ب��ار ادامه داد: 
حیف که اآلن باهات کار دارم وگرنه 
می دونس��تم چه بالیی س��رت بیارم. 

دنبال من بیا. 
ج��ان به دنب��ال رئیس ب��ه راه افتاد 
صدای ظروف و س��رخ کردن گوشت 
و ساطوری کردن استیک همهمۀ زیاد 

ایجاد کرده بود که پس از بسته شدن 
در آشپزخانه پشت در ماند. آنها وارد 
راهرویی ش��دند که کف آن سرامیک 
س��فید رنگ داش��ت. مردی با دستگاه 
کف ساب، س��رامیکها را تمیز می کرد 
وقتی کریس��توفر از کنار مرد رد ش��د 
مرد جوری که رئیس نبیند چش��مکی 
به جان زد. جان هم قدری دس��تش را 
باال آورد و با دس��ت ب��ه مرد عالمت 
داد. رئیس وارد آسانس��ور ش��د و به 
دنبال او. رئیس دکمۀ طبقۀ 2 را زد در 
آسانسور بسته ش��د. موسیقی مالیمی 
پخش ش��د. یکی از کارهای کالیدرمن 
بود. آسانس��ور در طبقۀ 2 توقف کرد. 
موس��یقی قطع شد و در باز شد. رئیس 
جلو افتاد و جان پشت سر او. همچنان 
صدای هری از گوش��ی شنیده نمی شد 
ولی کارها داشت جوری پیش می رفت 
که نی��از چندانی هم به راهنمایی هری 
نبود. رئیس از راهرویی که موکت قرمز 
با حاشیه های طالیی رنگ داشت عبور 
کرد. دیواره��ا با کاغذ دیواری با طرح 
گلهای ریز قهوه ای رنگ پوشانده شده 
ب��ود. نور دلگیر راهرو را دیوار کوبهای 
دورۀ ویکتوریا تأمین می کردند. جان با 
خ��ودش فکر کرد که ای��ن راهرو فقط 
چند زره گالدیاتوری کم دارد که شبیه 
کاخهای قصر ملکه شود. رئیس مقابل 
دری ایس��تاد. روی در هیچ ش��ماره ای 
حک نش��ده بود و تنها اتاقی بود که در 
آن راهروی طوالنی وجود داشت. چند 
ضربه ب��ه در زد: صدای مردی از آن 

سو پرسید: بله؟ 
و رئیس مؤدبانه جواب داد: مس��ؤول 
بخش خدمتکاران هستم قربان! صدای 

مرد پرسید: پیداش کردی؟ 
رئیس متواضعانه گفت: بله قربان! 

چشم غّره ای به جان رفت. دِر اتاق با 
صدای بیپ باز شد. رئیس کنار ایستاد 
و ج��ان را به ط��رف داخل ه��ل داد. 
ج��ان که واقعًا نمی دانس��ت چه چیزی 
در انتظ��ارش اس��ت آرام و ب��ا تردید 
وارد اتاق ش��د. نور زیاد اتاق نسبت به 
ن��ور کم راهرو چش��مان او را زد. وقتی 
چش��مش آرام آرام به روشنایی عادت 
ک��رد. چند مرد کت و ش��لوار پوش را 
دید که هر کدام یک ِهدِس��ت به س��ر 
داش��تند یک��ی از آنها پش��ت یک میز 
نشسته بود و داش��ت با فندکش بازی 
می کرد. دیگری ب��ه محض ورود جان 
جلو دوید و دس��تگاهی را که در دست 
داش��ت و شبیه دس��تگاه فلزیاب گیت 
ورودی فرودگاه بود، جلو و پشت بدن 
جان کشید. دس��تگاه صداهای عجیبی 
می داد. م��رد یک قدم عق��ب رفت و 
گف��ت: محتویات جی��ب رو بذار روی 

میز. 
جان دس��تش را داخ��ل جیبش کرد. 
ی��ک جا س��ویچی با چن��د کلید درون 
جی��ب کتش ب��ود و کارت کلیدی که 
هری به او داده بود. مرد دوباره دستگاه 
را پش��ت و جلوی جان کشید. بعد رو 
به مردی ک��ه با فندکش بازی می کرد 

گفت: پاکه! 
م��رد با نگاهی نافذ به چش��مان جان 
خیره ش��د. بعد به م��ردی که جان را 
گشته بود اشاره ای کرد. مرد جلو آمد 
و گوش��ی را از گ��وش جان برداش��ت. 
گوشی را به مرد پشت میز نشان داد و 

گفت: مال هتله! 
مرد پشت میز س��رش را به عالمت 
تأیید تکان داد و پرس��ید: از صبح کجا 

بودی؟ 
ادامه دارد...
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بهاره مهرجویی

مهر و ماه
در کنار نامشان

یک پرنده می کشم
روی صفحۀ دلش

قاب خنده می کشم

نامتان ستاره است
پر شتاب و بی نشان

یا شبیه مهر، ماه
در عبور کهکشان

حرفشان بهار بود
رویشی پر از امید
دانه دانه قلبمان
از شما انار چید

ماه بهمن است و باز
ماه شاعرانه ها
ماه رویش دعا

بر درخت و شاخه ها
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سال چهارم/شمارة44 پياپى206/شنبه 12 بهمن مـاه300/1387تومان

سال چهارم/شمارة43 پياپى205/شنبه  5 بهمن مـاه300/1387تومان

بهای اشتراک تا پایان سال1387: هر شماره 3000 ریال
مبلغ اش��تراک را به حساب سپهر بانک صادرات ایران به 
شمارۀ 0102070538002 به نام موسسه تنظیم و نشر آثار 
امام )س( )قابل پرداخت در کلیه شعب بانک صادرات در سراسر کشور( 

واریزکنید. 
 کپی فرم اشتراک را همراه با رسید بانکی به نشانی: 
تهران، خیاب��ان انقالب، چهار راه حاف��ظ، پالک962 امور 

مشترکان مجله دوست ارسال فرمایید. 
قابل توجه  متقاضیان خارج از کشور

بهای یک شماره هفتگی دوست  
خاور میانه )کشور های همجوار( 10000ریال

اروپا، آفریقا، ژاپن11000ریال
آمریکا، کانادا، استرالیا12500 ریال

بس��تگان هر یک از افراد س��اکن در خارج از کشور که 
در ایران سکونت دارند، می توانندمبلغ فوق را به حساب 
اعالم ش��ده واریز وسپس نشانی فرد خارج از کشور را به 

امور مشترکان مجله دوست ارسال کنند. 

سال چهارم/شمارة42 پياپى204/شنبه  28 دى مـاه300/1387تومان

نام

نام خانوادگی

تاریخ تولد 

کد ملّی

تحصیالت

نشانی 

کدپستی

تلفن

شروع اشتراک از شماره                   تا شماره

امضاء



نشانی ما: 
تهران-صندوق پستی14155-3563

پست الکترونیک: 
doost_nojavanan@yahoo. com          

نشانی ما: 
تهران-صندوق پستی14155-3563

پست الکترونیک: 
doost_nojavanan@yahoo. com          

دومین جشنوارۀ ادبی یار و یادگار
گرامیداشت یاد و خاطرۀ امام روح اهلل و یادگار گرانقدرشان حجت االسالم سید احمد خمینی

- شعر
- داستان

- نثر ادبی
شرکت برای تمام گروههای سّنی آزاد است. 

بخش ویژه: 
نوجوان و جوان-14تا 25 سال

مهلت ارسال آثار: 
 25 بهمن 1387

نشانی: 
تهران- خیابان شهید باهنر- خیابان یاسر- 

کوچۀ سوده- پالک 5- مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار 
امام )س(- دبیرخانۀ جشنوارۀ یار و یادگار

آثار برگزیده در نشریات مؤسسۀ تنظیم و نشر 
آثار امام )س( نیز به چاپ خواهد رسید. 

باشگاه قلم واحد کودک و نوجوان معاونت هنری


	207.pdf
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36


