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ناهمدلی

خواب خوش پشت بام

دلفین ساحل آبادی

کی گفتــه همه باید همدل باشــند؟ من که چندان
اعتقادی به این حرف نــدارم! بذار یه نفر هم ناهمدل
باشــه ،یه نوع وصله ناجور ،یه جــور صدای متفاوت،
ناهمراه و یه جورایی منتقد همدلی! فقط به عنوان مثال
عرض میکنم :کی گفته اجاره دادن و اجاره کردن پشت
بامها امری ناپســند و نشانههایی از وضع بد اقتصادی
است؟ ابدا!!! انسانها نیازمند تنوع هستند ،همانطور که
ممکن است سر از غارها دربیاورند .تازه پشتبام خوابی
در عرف و عادت ما ایرانیها مسبوق به سابقه است .در
گذشتههای نه چندان دور مردم (حاال یا با پشهبند یا
بدون پشهبند) روی پشت بامها میخوابیدند ،هر چند
اون وقتها این همه دیشهای ماهواره دست و پاگیر
نبودند و البته سوسک و حشرات موذی هم چندان در
برابر ســموم مقاوم نشده بودند و البته خطرات سرقت
منازل هم کمتر و نزدیک به صفر بود .حاال البته وضع
کمی تا اندکی متفاوتتر هســت .در هر حال من که

میگم با تمام حواشــی پشتبام خوابی چندان بد هم
نیست! تازه میشه با حذف سوابق نوستالژیک به عنوان
ایدهای نو به نام اولین آدم مســتاصل به تنگ آمده از
بیخانمانی به ثبتاش رســوند و به عنوان یک دانش
جدید و تجربهای تازه در کنار تجربههای درخشانی مثل
کارتونخوابی ،گورخوابی ،کپرخوابی و نظایر آن قرارش
داد .تازه من پا را فراتر از آن میگذارم و به شهرداریهای
کالنشهرها پیشنهاد میکنم درختهای کنار خیابانرو
برای خوابیدن اجاره بدن و حتی نیمکت پارکها رو...
 .اما پرت شدیم از موضوع .برگردیم سر اصل مطلب و
قطعنامه نهایی را صادر کنیم:
پشــتبام خوابی خوب اســت ،چون که از فضای پِرت
خانهها استفاده میشود.
پشتبام خوابی خوب اســت چون آدمیان زمینی شده
پیچیده در مادیات و غرق شــده در آسفالت خیابانها
دوباره با آسمان آشتی میکنند.
یادتونه چه کیفی داشــت خوابیدن رو پشــتبومها و
تماشای ستارهها. ...
نتیجه اخالقی :اجاره دادن پشت بامها هر چند غیرقانونی
و ناهمدالنه با قانون اما به دلیل استیصال متقاضی عرفا
مجاز و اجتنابناپذیر بوده است ،میباشد و خواهد بود.

یادداشت

صدای تلویزیون ،نغمهای را بیفروغ کرد
علیرضا کریمی الریمی
وکیل دادگستری

در روزهــای اخیــر ،خبر مرگهای دهشــتناک
زیــادی از ناحیه ولی ،پدر و مادر خانواده یا مرگ
کودکان توســط نزدیکترین کسان از همه جای
کشــورمان به گوش میرسد که دل هر انسانی را
بــه درد میآورد .به تازگی خبری پخش شــد که
حدیث 10ســاله در اسفند ماه سال قبل به خاطر
بلند کردن صدای تلویزیــون نالههایش به ابدیت
پیوست .اما پرسش اساســی این است که روح و
روان بعضــی از آدمها چرا تا ایــن حد به تباهی
رفته اســت؟! نقــش قانون و قضــا و حقوقدانان،
خاصــه وکالی دادگســتری در ایــن ماجراهای
تکــراری و گریبانگیر جامعه و منــع از تکرار آن
به چه نحو خواهد بود؟ بــا توجه بهاینکه قانون
مجازات قصاص را برای آنان در نظر نگرفته است،
آیــا مجازات مرگ در برابر مرگ ،بهترین راهکار و
نمایانگر خواست حقوقدانان است؟ یا این قتلهای

تازه و وحشــتناک را ،کــه بار عاطفــی و روانی
زیــادی به جامعه و خانوادههــا تحمیل میکنند،
میتوان با راهکارهای روانشناسی ،جامعهشناسی
و مدیریت صحیح جامعه تا حدودی از وقوعشــان
جلوگیــری کرد .بیاییم به جــای اصرار بیهوده بر
آموزش مرســوم در مدارس ابتدایی تا دانشگاهها
برای فراگیری یکســری واژههــا و محفوظات ،به
آموزش دانش حقوق انسانی ،نحوه تربیت صحیح
و کنترل خشــم وترویج آموزشهای تصویری و
صوتی ،به شکل عملی نحوه واکنش هنگام خشم
را آموزش دهیم تا آیندگان حداقل کمتر شــاهد
این نوع قتلهای غیرقابل باور باشــند .در فرانسه
با هدف کم کردن میزان قتل عمد ،مجازات اعدام
را جایگزین حبــس ابد کردهاند .اما آمار قتلهای
عمدی نه تنها کاهش نیافته بلکه رو به فزونی هم
بوده ،یا تشــدید مجازات قاچاق مواد مخدر ،آمار
قاچاق را کم نکرده است .به نظر میرسد آموزش
صحیح و اصولی روابط خانوادگی و حق کودکان بر
والدیــن و یاد دادن نحوه برخورد آنها با همدیگر
از بدو تولد تا کودکی و جوانی ،موثرترین شــیوه و
راهگشا باشد.

حاشیه سینما

دیدار با دو کودک مشهور دهه  ۶۰پس از  ۳۴سال

وقتی فیلم «خانه دوســت کجاســت» ساخته شده،
احمد ۷ســاله بوده که نقش محمدرضا نعمتزاده را
بازی میکند .بابک هم  ۸ســاله بوده و نقش احمد،
شــاگرد کالس روســتای «کوکر» را بازی میکند و
از آن روز همه دنیا با رســتمآباد ،روســتای کوکر و
برادران احمدپور از طریق عباس کیارستمی آشــنا
میشــوند .این دو برادر میگویند بعد از فیلم «خانه
دوست کجاســت» به کیارســتمی بدهکار شدهاند.
دنیای برادران احمدپور از ســال  ۱۳۶۵تغییر کرد؛
زمانی که عباس کیارســتمی همراه کامبوزیا پرتوی
و کیومرث پوراحمد برای پیدا کردن نقش اول فیلم
«خانه دوست کجاست» به رستمآباد گیالن میروند
و بابــک را از بیــن  ۶۰بچــهای که برای تماشــای
جابهجایی شــجرهنامه قدیمی امامزاده روستایشان
با یک شجرهنامه جدید جمع شده بودند ،میبیند و
انتخابش میکند .او بعد از باز شدن مدرسهها یک بار
دیگر به روســتا و مدرسه بابک سر میزند که احمد
را هم برای نقش دوم فیلمش انتخاب میکند و بعد
از آن متوجه میشــود آن دو ،برادرند .بعد از ساخت
فیلم «خانه دوست کجاست» ،این آقای کیارستمی
بوده که سالی چند بار تا رستمآباد گیالن میرفته تا
این دو برادر و بازیگران فیلمش را ببیند .بعد از آنکه
تلفن به روستا میآید ،باز هم با یک تماس حالشان
را میپرســیده اما بعــد از ۱۴تیرماه آن ســالی که
عباس کیارســتمی از دنیا میرود ،این بابک و احمد
هســتند که تقریبا هر سال برای احوالپرسی از آقای
کارگردان ،خودشــان را به لواسان میرسانند .بعد از

درگذشــت خالق «زندگی و دیگر هیچ» ،کارگردانان
مطرحــی به بابــک و احمد پیشــنهاد بازیگری در
فیلمهایشــان را میدهند اما برادران احمدپور همه
را رد میکنند.
بابــک در اینبــاره میگوید«:بســیاری میگوینــد
کیارستمی راه را روی شما بسته بود ،در حالی که ما
این حرف را قبول نداریم و ریش و قیچی را به آقای
کیارستمی سپردیم .همان زمان آقای کیارستمی به
ما گفت «خانه دوست کجاست» فیلم خوبی است و
شما با این فیلم مانا میشوید و جاودان میمانید .اگر
کاری به شما پیشنهاد شد که فکر کردید بهتر از این
فیلم نیست و به شما لطمه میزند ،آن را نپذیرید».
حاال بابک ساکن تهران شده و بااینکه شغلش آزاد
اســت ،اما از فضای سینما دور نشــده و با برخی از
فیلمســازان همکاری هم دارد .او ازدواج کرده و یک
دختر ۱۸ساله دارد .احمد هم بازنشسته شده است.
او هم دو دختر و یک پســر دارد .اسم کیارستمی که
میآید ،چند باری چشمهای بابک پر اشک میشود:
«وقتی آقای کیارســتمی فوت کرد از نظر همه یک
هنرمند از دســت رفت ،اما من و برادرم نه تنها یک
هنرمند بلکه یک پدر را از دســت دادیم .او برای ما
واقعا یک پدر بود .ما از ســال  ۱۳۶۵تا سال ۱۳۹۵
حدود  ۳۰ســال با آقای کیارســتمی ارتباط پدر و
فرزندی داشــتیم و نبود او تاثیر زیادی در زندگی ما
گذاشت .خیلی متاسفم که امروز به دلیل کرونا پشت
درهای بسته «توک مزرعه» ماندهایم».
منبع :ایسنا

کتاب

درباره «ورای فراموشی»
حسن اکوانیان

نویسنده

رمان «ورای فراموشــی» چهاردهمین
اثر «پاتریــک مودیانو» برنده جایزه نوبل
ادبیات است.
راوی مــرد پــا به ســن گذاشــتهای
اســت که در ســال  1995بــا رجوع به
خاطرات گذشتهاش در دهه  60میالدی
میپردازد؛ پسری که درسش را نیمهکاره
رهــا کرده و برای پــول درآوردن به کار
فروش کتابهــای قدیمی و هنری روی
آورده اســت .تم اصلی داستان به عشق
ژاکلین مربوط میشــود که با گذشــت
سالها هنوز نتوانسته آن را فراموش کند.
اولیــن بار در میدان ســن میشــل با
ژاکلین و ژرار ونبور آشنا شد.
زن و مرد با قمار کــردن زندگی خود
را میگذراننــد و بیشــتر وقت خود را با
مســافرت به شهرســتانهای کوچک و
کازینوها ،صرف قمار میکنند .پسرک به
زودی دلباخته ژاکلین میشود و برای به
دســت آوردنش حاضر است دست به هر
کاری بزند.
در این رمان و بیشتر کارهای مودیانو،
جمالتی هســت که انگار برخاســته از

ذهــن و قلــب خوانندهاند .بیشــتر ما
انسانها یک عشــق را تجربه کردهایم و
از دلتنگیها ،دلشورهها ،دوستداشتنها
و حسادتهای آن آگاه هستیم و هر چه
هم از عمرمان گذشته باشد نتوانستهایم
آن را فراموش کنیم.
آن روزها را ،آن با هم بودنها را و آن
اسم خاص را مودیانو در این رمان راویت
گونه به خوبی نشان میدهد .راوی را به
سی سال پیش پرتاب میکند تا با اندک
خاطرات خوش گذشته که روی هم سه
تا چهار ماه بیشــتر طول نکشــیده ،یک
داستان عمیق را بنویسد.
جــدای از نثر قوی و روایت ســاده و
بینقص سلینجری رمان ،شاهکار مودیانو
نوشتن جزئیات پروستی است که بدون
اینکه خواننده را اذیت کند ،خیلی دقیق
و سریع و پشت هم در داستان میآید.
قدمزدنهایی را که پسر با ژاکلین دارد،
به بهترین شکل ممکن توصیف میکند،
اســم خیابانها ،کوچهها ،بارها ،کافهها
و مکانهایی را که بــا ژاکلین و تنهایی
قدم میزند به دقــت نام میبرد؛ طوری
که خواننده داستان هم احساس میکند
تمام مکانها را بلد اســت و میتواند به
آن جاها سر بزند و راحت راه خود را پیدا
کند بدوناینکه از کسی آدرسی بپرسد.
از طرفــی مودیانو با توصیف هتلهای

کهنه و قدیمی ســعی در نشــان دادن
معماری پاریس و ساختمانهای شهری
آن دارد؛ مثــل هتلی کــه ژاکلین و ژرار
در آن زندگی میکنند و تنها مشــتریان
آن هســتند و قرار اســت تخریب شود.
در ادامــه با نقشــه ژاکلیــن کیف پول
دندانپزشــکی را که با ژاکلین دوســت
شده اســت میدزدند و به انگلستان فرار
میکنند.
نویســنده از لندن هم نکات مفیدی را
به خواننده میآموزاند؛ مخصوصا وقتی با
راچمن آشنا میشــوند که در کار خرید
ســاختمانهای کهنه و فرســوده کنار
راهآهن اســت .راچمن خانهها را تعمیر
میکنــد و به مــردم اجــاره میدهد یا
میفروشد.
قبل از آشــنایی با راچمــن در هتلی
زندگــی میکننــد کــه از بــوی بدش
نمیتواننــد روزهــا در آن بمانند و برای
وقتگذرانــی به بیرون میروند تا شــب
برای خواب بــه آنجا مراجعه کنند که از
قضا همین هتل هم مال راچمن است.
انســانها بیشــتر روزهای زندگیشان
را فرامــوش میکنند به جــز آنهایی را
که خاطراتشــان پررنگتر است .بیشتر
اسمها و خاطرات در درون آدم میمیرند،
اما بعضی هرگز در ذهن و خاطره آدمها
فراموش نمیشوند.

داستانک

پاتوق()1
مرتضی فخری قاضیانی
داستاننویس

به ظاهر ،دو نوع موتوری هســت؛ نوع
نخست ،موتوریهایی که برای خودشون
پاتــوق درســت میکننــد و اغلب دور
میدانها و ســر چهارراهها میایستند تا
مســافری به سراغشان بیاید یا خودشان
به پیادههای دور و بر «موتور؟» میگویند
و مسافری تور میکنند و میروند.
راه برگشت هم مسافر تو راهی میزنند
و اگر از مســافر خبری نبود ،برمیگردند
ســر پاتــوق یــا ایستگاهشــون و مانند
تاکسیهای خطی به خود و وسیلهشون
اســتراحت میدن و از فالکسشــون یا
از چــای فروشهــا ،چایــی میگیرند و
میخورند و گپ و سیگار و. ...
چهرههای قدیمیتر اغلب سیاه سوخته
و گرما و ســرما زدهانــد و خلق و خوی

توداری دارند و کم حرفند و موتوریهای
دیگر را به جمعشون راه نمیدن.
نــوع دوم موتوریهــا ســیارند و دائم
میچرخند و از همه جای شــهر ،مسافر
سوار میکنند .اینها پاتوق خاصی ندارند
و اصطــکاک و اســتهالک موتورشــون
باالســت مگراینکه خسته شوند و برای
چای و دستشویی به نزدیکترین پارک
یــا مکانهایی که میشناســند ،بروند و
استراحتی کنند.
من از این گروه موتوری هستم و اغلب
هم برای اســتراحت ،دو جــا را پاتوقم
کردم؛ خانه هنرمندان که در پارکی خرم
و بزرگ در مرکز شــهر قرار دارد و دکه
چای و بیســکویتش هم به راه اســت و
تئاتر شهر.
در اطراف خانه هنرمنــدان گروههای
موســیقی مینوازند و میخوانند و مردم
رو سرگرم میکنند .در اینجا با هنرمندان
و بازیگرانی برخورد میکنی که برای اجرا
یا تماشــای نمایــش و برنامههای دیگر،

به پندار نتوان سخن گفت زود
نگفتم تو را تا یقینم نبود
ز فرمانبرانم کسی گوش داشت
که آغوش را اندر آغوش داشت
من این گفتم اکنون ملک راست رای
چو من آزمودم تو نیز آزمای
به ناخوبتر صورتی شرح داد
که بد مرد را نیکروزی مباد

درستبنویسیم

اَنعام /ا ِنعام:
این دو کلمه را نباید با هم اشــتباه کرد .اَنعام
به فتح اول ،جمع «ن َ َعم» و به معنای چارپایان
اســت .ولــی اِنعام ،به کســر اول ،بــه معنای
«بخشش» است:
ای گدایان خرابات ،خدا یار شماست
چشم اِنعام مدارید ز اَنعامی چند (حافظ)
منبع« :غلط ننویسم» ابوالحسن نجفی

مشق کلمات

به ســاختمان میانه پــارک رفت و آمد
میکنند.
اغلــب بــرای اســتفاده از ســرویس
بهداشتی ،به داخل ســاختمان و طبقه
ســوم مــیروم و بــا مردمی کــه دور
ســلبریتیها جمع میشــوند و ســلفی
میگیرند ،روبهرو میشم .در طبقات این
ساختمان ،نمایشگاههای عکس و نقاشی
و مجسمه ،برقراره.
تماشاخانه ایرانشــهر هم نزدیک خانه
هنرمندان است و هنردوستان آنجا رفت
و آمــد دارند .طبقه دوم این ســاختمان
کافه رســتورانی است که به قیمت خون
پدربزرگشان!
به مشتریهای به نسبت مرفه و پولدار
خود ،که اغلب همین هنرمندان و مردم
هنردوست هستند ،سرویس میدهند .در
پاتوق دومم ،تئاتر شهر در پارک دانشجو
با آدمهای جالبی آشــنا شدم و گاه بیش
از یک ســاعت آنجا میمانم و با آدمهای
مختلف حرف میزنم.
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درباره هر اتفاق و رویدادی ،در مورد هر
زمان و مکان و شــئ خاص یا غیر خاصی
میشود یادداشــت نوشت .خالصه در باره
هرچیزی که میبینید یا نمیبینید ،هرچه
میشــنوید یا نمیشــنوید ،هرچه دوست
دارید و میپســندید یا دوســت ندارید و
نمیپسندید ،میتوانید یادداشت بنویسید.
یادداشت نوشتن شما به منزله حک کردن
مهر حضور شما بر آن زمان و زمانه است.
وقتی در باره فیلمی ،شــعری ،یک نمایش
تئاتری یا یک تابلوی نقاشــی یادداشــتی

مینویسید ،درست به همان صورت که آن
اثر هنری در یادداشت شما ثبت میشود،
شــما نیز در خاطره آن اثــر ثبت خواهید
شد.
با یادداشتنویســی در بــاره یک اتفاق
عینــی یا ذهنــی ،زمــان دراماتیک و نیز
زمان واقعی در آن مقطع حبس میشــود.
یادداشتنویســی مثال پــس از دیدن یک
فیلــم اثرگذار باعث میشــود شــما روند
رویدادها و کنش و واکنش شخصیتها را
بهتر درک کنید و به قول امروزیها بتوانید
در جایــگاه کارگردان دوم فیلم اظهار نظر
و اظهار وجود کنید .یادداشتنویســی قد
علم کردن مقابل دیو فراموشی است .با این
کار ،ذهن شما به طور اتوماتیک و خودکار
موظف و وادار میشــود اتفاقها ،رویدادها

و محفوظات را در جای درســت خود قرار
دهد و به وقت مناســب نیز آنها را احضار
کند و به کار گیرد.
یادداشتنویسی ،شــما را هنگام اظهار
نظر ،مخالفت یا موافقت در باره یک کنش
خارجــی یا داخلی منضبــط میکند و به
تعبیری اغلب نصایح بزرگانی چون سعدی
علیالرحمه را در شما مسجل میکند.
با یادداشتنویسی مدام ،در آن واحد به
دو انسان تبدیل میشوید :انسانی کنشگر،
فعال و با حوصله و انســانی که پیوسته در
پی انتقاد از خود است.
سخن کوتاه :یادداشتنویسی ،سرانجام،
در هر زمینهای که مایلید ،به تقویت قدرت
بازیافــت ،تحلیل ،تصمیم و پیش از آن به
توان اندیشهورزی شما منجر میشود.

جزئیاتسعدی

اعتراض کارگران نیشکر هفت برای دریافت حقوق و مطالبات شان تپه وارد هفته سوم شد

سنگرایی:
اصطالح ابداع شــده توســط «رابــرت باتلر»
برای اشــاره به پیشــداوری و تبعیض در حق
سالمندان.
منبع« :فرهنگ فشرده جامعهشناسی»
ریچارد شفر

حافظه تاریخی

قطع رابطه با اسرائیل
به دستور دکتر مصدق

روز  ۱۶تیرماه  ۱۳۳۰دولت ایران به نخستوزیری دکتر
محمد مصدق روابط سیاسی و دیپلماتیک خود را با رژیم
اسرائیل قطع کرد .پایان جنگ جهانی اول تحوالت مهمی
در دنیا بر جای گذاشــت .یکی از مهمترین این تحوالت
فروپاشــی امپراتوری مســلمان عثمانی و تقسیم آن به
کشورهای کوچک شاملترکیه ،سوریه ،لبنان ،فلسطین،
عراق ،اردن و عربستان سعودی بود .جامعه ملل که پس
از پایانجنگ جهانی اول تشــکیل شده بود ،سرپرستی
این دولتهای کوچک مسلما ن را به فاتحان جنگ سپرد
که از جمله آنها قیمومیت کشــور فلسطین به بریتانیا
واگذار شــد .بریتانیا که در طول مدت قیمومیت خود بر
فلسطین ،برنامه تشکیل دولتی مرکب از یهودیان سراسر
دنیا در خاک فلسطین را طراحی کرده بود ،پس از پایان
ت یهود
جنگ جهانی دوم ،مساله فلسطین و تشکیل دول 
را به سازمان ملل ارجاع داد ،سازمان ملل متحد نیز اقدام
به تاسیس کمیته تحقیقی جهت تعیین تکلیف نهایی
ســرزمین فلســطین کرد .همزمان دولت ایران از سوی
شورای امنیت سازمان ملل متحد برای عضویت در این
کمیته انتخاب شد .کمیته پس از بررسی جوانب موضوع
به دو گروه اکثریت و اقلیت که دارای دو دیدگاه متفاوت
بودند ،تقسیم شد .گروه اکثریت خواهان تاسیس دو دولت
مســتقل و مجزای یهود و عرب در فلسطین بود و گروه
اقلیت خواســتار آن بود که پس از اســتقالل فلسطین،
یهودیان مهاجر و بومی فلسطین در سکونتگاههایشان از
خودمختاری در چارچوب یک طرح نظام فدرالی بهرهمند
باشند .ایران نیز در این میان از اعضای فعال گروه اقلیت
بود که از طرح خودمختاری حمایت کرده و مخالف طرح
تقسیم بود .پس از تصویب طرح تقسیم در مجمع عمومی
سازمان ملل و اعالم تشکیل دولت اسرائیل در سال ۱۹۴۸
میالدی ( ۱۳۲۷خورشیدی) ،دولت ایران علیرغماینکه
به تدریج درمییافت که تســریع در دریافت کمکهای
مالی پیشبینی شــده در اصل ۴ترومن از ایاالت متحده
تا اندازهای منوط به شناســایی دولت یهود است ،جهت
حفظ روابط خود با کشورهای عرب به عضویت اسرائیل در
سازمان ملل رای منفی داد .کابینه احمد قوام که زیر فشار
گروههای مذهبی قرار داشت ،با صدور بیانیهای تاسیس
دولت یهود را محکوم و آمادگی خود را برای همکاری جهت
آزادی فلسطین با سایر دولتهای اسالمی اعالم کرد .اما از
همین زمان بود که مجموعه وقایعی ایران را به تجدیدنظر
در موضع اولیه واداشت .حادثهترور نافرجام محمدرضاشاه
پهلــوی در  ۱۵بهمن  ۴( ۱۳۲۷فوریه  )۱۹۴۹که منجر
به برقراری حکومت نظامی و غیرقانونی شدن حزب توده
و توقیف کلیه مطبوعات (به غیر از روزنامههای کیهان و
اطالعات) و نیز دستگیری و تبعید آیتاهلل کاشانی شد،
مانع استمرار فضای ضدیت با تاسیس اسرائیل در فضای
سیاسی کشور شد .تحکیم قدرت شاه و افزایش اختیارات
وی در نتیجه تشــکیل مجلس موسسان در سال ۱۳۲۸
و بهویژه تشــکیل مجلس سنا که متشکل از نمایندگان
منصوب شاه بود ،وزنه پرقدرتی را در مقابل مجلس شورای
ملی شکل داد و به اینترتیب شاه از اختیار عمل بیشتری
در همه حوزهها ،از جمله حوزه سیاست خارجی بهرهمند
شد .موفقیت نظامی دولت تازه تاسیس اسرائیل در مقابل
تهاجم گسترده اعراب موجب حیرت آمیخته با تحسین
بسیاری از ناظران سیاســی و نظامی ایران شد .سپهبد
حاجعلی رزمآرا رئیس وقت ستاد ارتش ایران در سخنرانی
خود در باشگاه افسران ،ارتش اسرائیل را به لحاظ کارایی و
شهامت ستود و آن را الگویی برای ارتش ایران دانست .در
مطبوعات آن دوران نیز نوشتههایی در ستایش از نظامیان
اسرائیلی درج شد .اما همزمان با جنبش ملی شدن صنعت
نفت و تشکیل کابینه توسط دکتر محمد مصدق ،بار دیگر
موضوع روابط ایران و اســرائیل به میان کشیده شد .باقر
کاظمی ،وزیر امور خارجه کابینه دولت دکترمصدق نیز
در ۱۶تیر  ۱۳۳۰در مجلس حاضر و تصمیم دولت مبنی
بر تعطیل کنسولگری ایران در بیتالمقدس را به اطالع
(منبع:تاریخایرانی)
نمایندگانرساند.

