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 ونزوئال دوباره به چاوز رأي داد
  

شبكه تلويزيوني الجزيره دوشنبه گزارش : تهران ـ واحد مركزي خبر
داد، هوگو چاوز پيروزي خود را در انتخابات رياست جمهوري اين 
 .كشور كه يكشنبه برگزار شد، اعالم كرد
 پيش از اين منابع خبري اعالم كرده بودند، براساس نتايج اوليه انتخابات

 درصد آراي رأي دهندگان، هوگو 78رياست جمهوري پس از شمارش 
  درصد آرا را به دست آورده است62چاوز 

 
 

 پاپ در مسجد كبود نماز خواند
  

پاپ بنديكت شانزدهم رهبركاتوليك هاي : تهران ـ واحد مركزي خبر
جهان يكشنبه ديدار خود از تركيه را تجربه اي فراموش نشدني 

اميدواري كرد كه اين ديدار براي گفتگو با مسلمانان و توصيف و ابراز 
  .همكاري با ارتدوكس ها مفيد واقع شود

  
به گزارش خبرگزاري فرانسه از واتيكان، پاپ يكشنبه در مراسم دعاي 
روز يكشنبه خود ابراز اميدواري كرد كه ديدارش از تركيه زمينه 

با مسلمانان باز كند همكاري را بين همه مسيحيان فراهم و باب گفتگو را 
پاپ همچنين از مقامات تركيه و مردم اين كشور به خاطر استقبال 
گرمشان كه ريشه در مهمان نوازي آنها دارد قدرداني كرد رهبر 
كاتوليك هاي جهان در بخش ديگر از سخنان خود گفت من همچنين 

  .وظيفه خود مي دانم از جامعه كاتوليك هاي تركيه قدرداني كنم
  

در اواخر هفته گذشته سفر چهار روزه اي را از تركيه آغاز كرد  پاپ 
كه در طول اين سفر اقدامات نماديني را انجام داد؛ از جمله اين 
. اقدامات خواندن نماز در مسجد كبود در كنار مفتي تركيه بود

بنديكت شانزدهم با سفر به تركيه، دومين پاپي بود كه از يك كشور 
پاپ ژان پل دوم رهبر فقيد كاتوليك هاي مسلمان ديدار مي كرد 

پاپ ژان پل دوم .  از سوريه ديدن كرده بود2001جهان در سال 
احترام به اديان ديگر را نه فقط در كالم و سخن كه در عمل و كردار 
نيز به همگان نشان داد چنان كه به عنوان نخستين پاپ در طول تاريخ 

ادثه يازدهم سپتامبر وارد  و چهار ماه پيش از ح2001كليسا در سال 
 .مسجد مسلمانان در سوريه شد و در آنجا مراسم دعا برگزار كرد

 
 

 تصاوير انفجارهاي سطح خورشيد
  

ماهواره تحقيقاتي ژاين كه به منظور رصد : تهران ـ واحد مركزي خبر
خورشيد به فضا پرتاب شده بود، تصاويري واضح از انفجارهاي سطح 

 .ل كردخورشيد به زمين ارسا
ماهواره هينوده ، سومين ماهواره ساخت ژاپن است كه با هدف رصد 

خورشيد در ماه سپتامبر گذشته به فضا پرتاب شد و رصد خورشيد را 
به گزارش تلويزيون دولتي ژاپن، يكي از .از ماه گذشته آغاز كرد

تصاوير ارسالي از تشعشعات خورشيدي، انفجار مواد با حرارت بسيار 
از ديگر تصاوير دريافتي از اين .  سطح آن نشان مي دهدباال را در

 .ماهواره، لكه هاي خورشيد و ميادين مغناطيسي سطح آن است
 
 

  اعتراض ايران به حذف نام خليج فارس
  در نقشه لوور

  
ايران رسماً نسبت به حذف نام خليج فارس از نقشه راهنماي موزه لوور 

ر خارجه روز يكشنبه اعالم سخنگوي وزارت امو.فرانسه اعتراض كرد
سفارت جمهوري اسالمي در پاريس اين موضوع را پيگيري و : كرد

سخنگوي وزارت خارجه درباره .اعتراض تهران را اعالم خواهدكرد
جمهوري اسالمي ايران معتقد است گروههاي : اوضاع لبنان گفت

مختلف لبناني و ملت لبنان مي توانند با مذاكرات مسالمت آميز، 
ت پيش روي خود را برطرف كنند و بدون دخالت خارجي به مشكال

  .سرانجام برسانند
  

خبرنگاري نظر اين سخنگو را در خصوص طرح آمريكا براي ايجاد 
مسلم است كه : او پاسخ داد. اختالف ميان فرقه هاي عراقي جويا شد

چون نيروهاي اشغالگر از لحاظ نظري به اين نتيجه رسيده اند كه بايد 
اق را ترك كنند تالش دارند به فتنه هاي فرقه اي، مذهبي و خاك عر

  .قومي در عراق دامن بزنند
  

سخنگوي وزارت امور خارجه در ادامه نشست خودبا خبرنگاران در 
پاسخ به اين سئوال كه آمريكا تا كي مي تواند منكر نقش مهم ايران در 

دارند و آمريكاييها به نقش ايران اذعان : منطقه شود، اظهار داشت
گزارشهاي آنها از جمله گزارش كميته تحقيق امور عراق نشان دهنده 

  .نقش مهم ايران در منطقه و جهان است
  

البته آمريكا هيچ تغييري در رفتار و : حسيني در عين حال گفت
سياستهاي خود نشان نداده است هرچند كه به صورت رسمي و 

 وزارت خارجه سخنگوي.غيررسمي بر نقش مهم ايران تاكيد دارد
تا زماني كه در رفتارها و سياستهاي آمريكا تغييري : خاطرنشان كرد

 .حاصل نشود، مسايل منطقه روندي بهتر از گذشته نخواهد داشت
 
 

   ٨۵/٠٩/١۴  ، ايرنا تهران

 بادنجان دور قاب چين 
افراد متملق و چاپلوس را به اين نام و نشان مي خوانند و بدين وسيله از آنان و رفتار 

  .خفت آميزشان به زشتي ياد مي كنند
  :اما ريشه تاريخي آن

در مقاله آش شله قلمكار در كتاب حاضر راجع به تشريفات طبخ آش شله قلمكار 
ر تفضيالً بحث شد كه براي اطالع بيشتر مي توانيد به در عهد ناصرالدين شاه قاجا
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آنچه كه مخصوصاً در آشپزان سرخه حصار در زمان . مقاله مزبور مراجعه كنيد
ناصرالدين شاه قابل توجه بود و براي شناخت متملقان و چاپلوسان رياكار كه در هر 

ضوع عصر و زمان به شكل و هيئتي خودنمايي مي كنند، آموزندگي داشت، مو
سبزي پاك كردن و بادنجان دور قاب چيدن از طرف وزرا و امرا و رجال قوم بود 
كه با اين عمل و رفتار خويش، جالفت و بي مزگي در امر تملق و چاپلوسي را تا 

  . حد پستي و دنائت طبع مي رسانيدند
اما دسته دوم . راجع به سبزي پاك كردن در مقاله اي به همين عنوان بحث شد

بودند كه در امر طبخ و آشپزي مطلقاً چيزي نمي دانستند و كاري از آنها كساني 
اين عده كه در صدر آنها صدراعظم قرار داشت، دو وظيفه مهم و خطير . ساخته نبود

يكي آنكه چهار زانو برزمين بنشينند و مثل خدمه هاي آشپزخانه : بر عهده داشته اند
 بادنجانها را پس از پخته شدن در دور و ديگر آنكه اين. بادنجانها را پوست بكنند

  .اطراف قابهاي آش و خورش بچينند
من خود عكسي از اين آشپزان ديده ام كه «: شادروان عبداهللا مستوفي مينويسد

» .صدراعظم مشغول پوست كندن بادنجان و سايرين هر يك به كاري مشغول بودند
اشتند كه بادنجانها را اين آقايان رجال و بزرگان كشور طوري حساب كار را د

دقت و   موقعي كه شاه سري به چادر آنها ميزد به دور قاب ميچيدند و مخصوصاً
سليقه به كار مي بردند كه بادنجانها را به طرزي زيبا زيبا و شاه پسند دور قابها 
بچينند تا مسرت خاطر ناصرالدين شاه فراهم آيد و نسبت به مراتب اخالص و 

  . قد و عنايت فرمايدچاكري آنان اظهار تف
من را هم  اعليحضرت... «: دكتر فووريه طبيب مخصوص ناصرالدين شاه مينويسد

منهم اطاعت كردم و در جلوي مقداري . دعوت كرد كه در اين آشپزان شركت كنم
بادنجان نشستم و مشغول شدم كه اين شغل جديد خود را تا آنجا كه مي توانم بخوبي 

در همين موقع مليجك به شاه گفت بادنجانهايي كه به دست يك نفر . انجام دهم
 امر را به شوخي گذراند و محمدخان پدر شاه. فرنگي پوست كنده شود، نجس است

مليجك تمام بادنجانهايي را كه من پوست كنده بودم جمع كرد و عمدتاً آنها را با 
. نوك كار بر ميچيد تا دستش به بادنجانهايي كه دست من به آنها خورده بود نخورد

  ».بعد بادنجانها و سيني و كارد را با خود بيرون برد
ادنجان دور قاب چين از آن تاريخ ناظر بر افراد متملق و در هر صورت اصطالح ب

  .چاپلوس گرديده، رفته رفته به صورت ضرب المثل در آمده است
  
  

 باد صرصر
پيكهايي بودند كه شبانه ( سريع السير، امثال و نظاير پيكها و شاطرهاي دوندگان

 ديگري روز راهپيمايي مي كردند كه نامه و بسته اي را به كسي ديگر در شهر
قديم و ) راه رفتن مي خوابيدند نيز در حين برسانند، آنها حتي موقع شب

پرويز و غران لطفعلي  چهارپايان تيزتك نظير رخش رستم و شبديز خسرو همچنين
 "باد صرصر"ميرسيدند اصطالحاً به  را كه به سرعت برق و باد به مقصد خان زند

در توصيف اسب سلطان چنين مي كنند؛ چنان كه مسعود سعد  تشبيه و تمثيل مي
  : گويد

  
  حمله كنان رخش او صرصر گرفت ساعت   خنجر او برق شد چون بگاه رزم زخم

  
  :نظامي گنجوي، شبديز را به باد صرصر تشبيه مي كند و مي گويد

   كه صرصر در نيايد گرد گامش                     شبديز نامش به شبرنگي رسي
  

دانستن  شود، بلكه باد صرصر باد عذابي است كه  نميبه اين نام خوانده هر بادي
  .خالي از فايده نخواهد بود ريشه تاريخي آن

  
روزگار را به خوشي و نعمت به ) ميان يمن و عمان(قوم عاد در سرزمين احقاف 

با آنكه خداي تعالي تمام ابواب بركات رحمتش را به روي قوم عاد . سر مي بردند
ش و بخشنده آن نعمتها تفكر نمي كردند و كماكان اصنام گشود، باز در مبدأ آفرين

  .چوبين و بتهاي سنگي را مي پرستيدند

دير زماني نگذشت كه رذايل اخالقي و آدمكشي نيز به همراه جهالت و بت پرستي 
در ميان توانگران و زورمندان اين قوم ريشه دوانيد و فاصله طبقاتي بر اثر ظلم و 

  . درماندگان زياد شدستم نسبت به زيردستان و 
چون اين وضع ناگوار از حد گذشت، ايزد متعال براي هدايت آن قوم گمراه اراده 

 را كه فردي شايسته و "هود" پس. فرمود كه از ميان خودشان پيامبري برگزيند
  . حليم و خليق بود به رسالت مبعوث فرمود

قوم برآمد، ولي مقام موعظه و ارشاد  هود به وظيفه خطير خود قيام كرد و در
اين چه هذيان است كه مي گويي؟ آيا مي خواهي خدايي را «: جواب هود گفتند در

هود به قدر عقل و انديشه قوم مجدداً اقامه » كه تنها و بدون شريك باشد بپرستيم؟
زمين و آسمان و ابر و باد و مه و خورشيد را كه به قدرت اليزال  .حجت كرد

تا دست از بت پرستي و آزار  بر آنان عرضه كرددر سير و حركت هستند  قادر
  . سازند پيشه خلق و مفاسد اخالقي بردارند و يكتاپرستي را

مردي سفيه و  معلوم مي شود تو«: قوم عاد اين بار قدم جسارت قراتر نهاده گفتند
ممكن است،  آخر چگونه. كني كه آئين و عبادات ما را تقبيح مي ديوانه هستي

دست فراموشي بسپاريم و به  كه در كنار ما به سر مي برند بهخدايان خويش را 
آنگاه هود را به باد تمسخر و استهزا گرفتند و » خداي ناديده تو گرويده شويم؟

نصايح و مواعظش را به خونسردي و بي اعتنايي تلقي كردند ولي هود از اجراي امر 
از طرف خداي متعال به من ديوانه نيستم بلكه «: الهي بازنايستاد و به آنان گفت

  .داللت و راهنمايي شما مبعوث گرديدم
قبيله عاد . و در پايان مقال آنان را به قهر و غضب قادر سبحان تهديد كرد

خشم گرفته، عقل و شعور  بدون شك يكي از خدايان ما بر تو«: جوابش گفتند در
.  مي بافيمي گويي و اوهام و خرافات تو را مختل ساخته است كه اينطور هذيان

مسلم است كه حياتي جز همين حيات دنيوي نيست و هيچكس نمي تواند ما  ما بر
غضب خداي تو بيم  نه مواعيد تو ما را فريب مي دهد و نه از قهر و. را عذاب كند

  ».نازل كن اگر راست مي گويي آن عذاب موعود را بر ما. داريم
ست و آنها كماكان در عناد و چون هود پيغمبر از داللت و راهنمايي قوم طرفي نب

پيشگاه الهي  لجاج و گمراهي ديد، عجز و انكسار خويش را از انجام مأموريت در
بامدادان . قوم عاد را گوشمالي دهد تعلق پذيرد، عرضه داشت، تا هر طور مشيتش

سياهي از گوشه افق  هنوز خورشيد جهانتاب به تمام و كمال ظاهر نشده بود كه ابر
آنكه باران نافعي به لطف و عنايت اصنام و  قوم عاد به گمان. دنمودار گردي

خدايانشان خواهد باريد، به سوي مزارع و كشتزارهاي خويش شتافتند و زمينها را 
  . براي آبياري آماده ساختند

اي «: هود كه به اتفاق پيروانش از دور ناظر جريان بود، با نيشخندي به آنان گفت
 باران رحمت نيست، بلكه نايره غضب الهي است كه باد قوم، اين ابر براي ريزش

باد  اين همان.  آن را به سوي شما مي راند-باد صرصر  -سهمگين پر خروشي 
هنوز فرصت داريد كه به حقيقت . عذاب است كه در انتظارش بي تابي مي كرديد

د كه وجود باريتعالي ايمان بياوريد و به سوي من آييد و گرنه دير زماني نمي گذر
  . شما نيست و نابود خواهد شد خان و مان و قبيله

قوم عاد به آخرين اتمام حجت هود هم كمترين ترتيب اثري ندادند و به انتظار 
نزول باران چشم بر آسمان دوختند، اما طولي نكشيد كه باد صرصر وزيدن گرفت و 

  . تمام آالت و ابزار و چهارپايانشان را به جاهاي دور دست پرتاب كرد
شد و به خانه هاي خويش پناهنده شده، درها را  ترس و وحشت بر قوم عاد مستولي

محكم بستند، ولي شدت باد صرصر به قدري زياد بود كه ريگهاي بيابان را به هوا 
  . بلند كرد و زمين و آسمان به كلي تيره و تار گرديد

ن قبيله صرصر به شدت ادامه داشت و آ خالصه هفت شب و هشت روز، وزش باد
گمراه را مانند نخلهاي سست بنيان از بيخ و بن برافكند و همه را در درون اتالل شن 

  .و ريگ بيابان مدفون ساخت
گرد آلود صاف و روشن شد، هود به  چون طغيان باد صرصر فروكش كرد و هواي

اتفاق پيروانش راه حضر موت را در پيش گرفته بقيت عمر را در آن سرزمين به 
باد صرصر از آن تاريخ به صورت ضرب  پرستش خداي يگانه، پرداخت وعبادت و 

  :المثل درآمد؛ چنانكه خاقاني گويد
   اال سپاه خشمش من صرصري ندارم            او هود ملت آمد بر عاديان فتنه

  


