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المپیک زمستانی  2010با تراژدی آغاز شد
تختی خود کشی کرد کسی اورا نکشت
غرب واروپا خواستار سقوط رژیم اسالمی نیستند

با نوشته هائی از:

* دکتر طلعت بصاری
* سیاوش آذری
* دکتر محمد جعفر محجوب
* آذرتاش آذرنوش
* نادر ابراهیمی
* فریدون مشیری
* جهانگیر پارساخو
* مرتضی پاریزی
* غزاله یزدی
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رنم رنمک میرسد اینک بهار  ....خوش بحال روزگار
صفحه1
آزادی

بشکنی ای قلم ای دست اگر
پیچی ازخدمت محرومان سر
محمدعلی افراشته

ما آمدیم!

شهر باستانی یزد درطول تاریخ کثه  ،ایساتیس
وسرانجام یزد نامیده شده  .زمانی هم در
ادبیات ایران زندان اسکندر نامیده شد ..یزد
از طرف سازمان یونسکو بعنوان دومین شهر تاریخ
جهان برگزیده شده است  .هر خشتی  ،هربنائی
که به دوران گذشته تعلق دارد ودر سرتاسر شهر
کویری یزد می بینید جزئی از موزه تاریخ است
که باید بعنوان میراث فرهنگ بشری حفظ شود.
درعکس میدان امیرجخماق یزد را می بینید که
قدمت آن به دوران سلجوقیان باز می گردد.درشماره
های آینده از شهرهای ایران بیشتر خواهیم نوشت .

یزد شهر تاریخ جهان
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آزادی

صفحه2

پیش ازآغاز انتشار “آزادی” ( ،ماهنامه ای که
شماره نخست آن را در دست دارید) ماهم،مانند
هرروزنامه نگار مسئولی جهات مختلف کاررادر
نطرگرفتیم .درباره نام و محتوایش فکر کردیم
.چند عنوان رابرگزیدیم .ازسوی دیگر،عده ای
تشویق مان کردند وبعکس چندتن ما را به
احتمال ضررو زیانش از پرداختن به آن بر
حذر داشتند ،حتی ناکام شده ها را به یادمان
آوردند! .گوش ندادیم ،زیرا معتقدیم باید آمد
و حرف حق رازد .اگردرست نوشتیم و حق گفتیم
خواهیم ماند ،چنانچه راه خطا طی کردیم سزاوار
شکستیم وباید پی کارمان برویم!.اما ازآنجا که
باایمان در این راه گام گذاشتیم باخودگفتیم
پس میآئیم و آنچه ،منتشرمیکنیم ،همان خواست
مردم آزاده داخل و خارج مان خواهد بود .میائیم
تاببینیم فرزندان کوروش درهنگامه ای که بپا
کرده اند دنبال چه آرمان و هدفی میگردند .
بنابراین »آزادی » بعنوان تریبونی درراستای
پژواک داد خواهی و همسوئی حرکت مردم
آزاده میهن دراین سوی جهان پا بعرصه وجود
گذاشته است  .تریبونی است تاحق مسلم مردم
میهنش را که از سوی حاکمان دینی  ،نعلین
کوب شده منعکس کندو خوانندگانش بتوانند
ازآنچه درارتباط با میهنشان می گذرداز طریق
دریافت اخبار و گزارشات درست باخبر شوند
بخوبی هم میدانیم ادامه انتشاریک نشریه
درخارج ازکشورباتحمل هزینه و نبود امکانات ،
میسرنخواهد بود اال محتوایش باخواست
وانتظارمردم مطابقت کند تابه ازاء آن ،به یاری اش
برخیزند،درغیر این صورت همان بهترکه منتشر
نشود ،وقت خودودیگران راتلف نکند و متحمل
زیان مالی هم نگردد!!
واقعیت آنستکه ملت ایران ،امروزه پس ازتحمل
دسائس وتوطئه های خودی وبیگانه علیه
منافع ومصالحش ،بیدارشده و خودرابازشناخته
است .دانسته است که بوده ،چه داشته و چه
ها ازاوگرفته شده که مهمترینش حق آزادی
گفتار ونوشتاروبسیاری حقوق مسلم دیگراست.
ملتی است که به وضوح دریافته ست طی سی
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سال گذشته برسرخودومیهنش چه ها آورده و
هم چنان می آورند؟ بنابراین دیگر فریب نمی
خورد .تحت تآثیرالقائات وترفند های این وآن
قرارنمیگیرد .بلوغ سیاسی جوانانش تا بدانجا
رسیده که وقتی مشاهده میکنند ،علیرغم آنهمه
جانفشانی ها وازخودگذشتگی ها برای نجات
میهن ،دولتهای طماعی چون چین وروسیه
چشم و گوش خودرا بروی آنهمه جرم و جنایت
رژیم بسته و بیشرمانه به زدوبندها و حمایت از
آن ادامه میدهند در برابر سفارتخانه هایشان
آنچنان تظاهراتی برپا میدارند که اعضاء سفارت
از دستگاه امنیتی شریک مظلمه کمک میطلبند!
ارسوی دیگرمیدانند دنیای امروز دنیای علوم
وفنون و تسخیر کرات دیگر است .منظومه هائی
که فرزندان دانشمند ایرانی اش در رسیدن به
آن ها درمهم ترین سازمان فضائی آمریکا (ناسا)
بزرگترین سهم را دارند .دکترفیروزنادری،دکتر
قاسم اسرار ازجمله دانشمندان ایرانی آن اند.
فرمانده سفاین بدون سرنشین جی.پی.ال-
دکترحدایق است ،فرمانده ( ( Landingرهیاب
 Pathfinderبرروی کره مریخ داراصباحی
است وشماردیگری ازمحققان وپژوهندگان کرات
و سیاره های دیگرآن را دانشمندان فضائی
ایرانی تشکیل میدهند.چنین ملتی باچنین ظرفیت
علمی شگفت آور که دردرازنای تاریخ باارائه
منشور آزادی به جهانیان توسط کوروش بزرگ،
کشف علم پزشکی بوسیله ابن سینا بعنوان مهم
ترین خدمت به بشریت و شاعران وگویندگان
نامداری همچون حافظ و سعدی و فردوسی
وموالنا و صدها وهزاران نام آور جهانی و
دانشمند دیروزو امروزش رانمیتوان ازحق آزادی
باز،داشت و کشورشان راباقوانین  1400سال قبل
اداره کرد!.
این نقض آشکار دراهداف ومفاهیم همان عنوان
وهدف نخست،ما یعنی “آزادی” ،خالصهشدهکه
برای بازیافتن آن وتجدید مجدوعظمتش درمیهن
همه باید درهرتوان وظرفیتی همت کنند.
بنابراین آنچه ماپی خواهیم گرفت ادامه راه
ملت آزاده وبزرگمان است همان راهی که
درسراسر سالهای گذشته با هرامکان وظرفیتی
ازطریق رادیو وتلویزیون به آن پرداخته ایم.
بنابراین اکنون که گام دیگری درهمان راستا
برداشته ایم ،ازشماهم میهنان عزیزی که درهمه
سالهای گذشته شاهد وناظر،تالش های مان
وبهترین قاضی کوشش هایمان بوده وهستید
انتظار داریم مارادراین بزنگاه ملی وفرهنگی که
بقیه درصفحه 11
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نشریه ماهانه
اجتماعی  -ادبی -هنری
ازانتشارات رسانه گروهی پارس
مدیر مسئول  :مرتضی پاریزی
زیر نظر شورای نویسندگان
Pars Mass Media, Inc.
P.O.Box 455
Westwood, MA 02090
Tel:(781)769-5190
www.parsmassmedia.org

لطفا مقاالت خودرا به فارسی تایپ کرده
وبه آدرس زیر ایمیل کنید:
pmm@parsmassmedia.org
برای آگاهی از قیمت آگهیها با ما تماس بگیرید
*ازچاپ مقاالت دگراندیشان با هرنوع
تفکر سیاسی استقبال میکنیم چرا که به
دمکراسی باورداریم .ازانعکاس مقاالتی
که توهین به یک گروه سیاسی محسوب
دراین شماره میخوانید:
ماآمدیم شورای نویسندگان صفحه 3
4
ناشر
یادداشت
5
منابع گوناگون
سپندارمذ
7
گزارش
حقوق بشر
11
جبران خلیل جبران م-پ
12
چهارشنبه سوری
14
پروژه اتمی ایران منابع گوناگون
16
شورای نویسندگان
باورکنید
18
مرتضی پاریزی
		
فردوسی
20
خبرگزاریها
خبرها
22
موسیقی ایرانی استاد ذوالفنون
24
غزاله یزدی
سینمای ایران
26
وطن کجاست؟ دکتر بصاری
28
آداب ورسوم ملی آذرنوش
37
علوم جوی
38
شادروان پارساخو
جدول
39
خبری
ورزش
41
سیاوش آذری
تختی
43
نادر ابراهیمی
همسفر
44
شاعر لحظه ها مشیری
47
درپرند نیلی شعروغزل
48
نامزد های اسکار خبری
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یادداش
ت
این دیو
از دامنه های دماوند،
سپید پای دربند ،صدای پای بهاران
میرسد.کمتر از  30روز دیگر درتمام
کشورهای جهان ،نوروز را همزمان
در یک لحظه جشن می گیرند  .ما
نیز هرسال به پیشواز نوروز رفته ایم
و درایالت ماساچوست در سرمائی
گزنده نوروز را به خانه هایمان
آورده ایم  .لحظه آغاز سال نورا اگر
دردل شب بوده است و یا درساعات
میانه ی روز با صمیمیتی بسیار به یاد
هموطنان خوبمان درکنار سفره های
هفت سین خود گرامی داشته ایم.
بااینکه از آزادی کامل برخورداربوده ایم
تا هرگونه که مایلیم بپوشیم و هرچه
میخواهیم بنوشیم وتا آنجا که دلمان
خواست درشادی و عشرت بکوشیم اما
درهمه ی این سالها درکنار هیجانی که
برای برپائی نوروز داشته ایم دردی
بردلمان سنگینی کرده است  .درد
غربت که نه ! چون این درد سالهاست
با اینترنت و تلفن هرروزه به خویشان
ودوستان مقیم ایران از دلها رخت
بربسته است  .درد همراهی ،درد
درد اینکه بدانی درهمان
همدلی،
لحظه پر شوروجذبه ی آغاز سال ،
بسیاری ازهموطنانت در داخل کشور
شکمشان گرسنه است درهمان لحظه
بسیاری در مقابل زندانهای کوچک
وبزرگ زادگاهت صف کشیده اند
تا شاید بتوانند جگرگوشه هایشان را
دراین لحظه ایرانی ! بله دراین لحظه
های ایرانی ،ببینند.بدانی درهمان
لحظه هموطنت درآنسوی دیوارهای
بلند زندان دست از زندگی شسته وبه
جای شادی و خوشحالی زانوی غم بغل
کرده وبه انتظار جالد نشسته است .به
یاد میاوری که درهمین لحظه نوه های
همسایه سابقت درایران به جرم داشتن
دینی دیگرحق ندارند به آزادی ازخانه
صفحه 4

بیرون بیایند و به دیدار آشنایان خود
بروند زیرا سنگ جفای همسایه ها
برسرشان میبارد .این دردها دردهای
تازه ای هستند  .دردهای همین دوران
سی ساله اند .
دوستی میگفت  :نمیدانم به درگاه خدا
چه گناهی کرده بودیم که تا این حد
درداخل و در خارج باید با عذابی
همیشگی دجار باشیم  .راستی چرا ؟
ما ملتی هستیم که درفرهنگ درخشان
چند هزار ساله ی خود  ،باهر غمی
بیگانه بوده ایم  .در تاریخ ایران
پیش از اسالم شما هرگز روزی را
سراغ ندارید که به ماتم و سوگواری
اختصاص یافته باشد .
نیاکان ما هرماه جشنی و سروری
همه دعوت به
داشتند .دینشان
مهرورزی بود و خدایشان بسیار
بخشنده ومهربان  .خدای اشو زرتشت
هرگز بندگان خودرا به آتش سوزان
جهنم تهدید نمیکرد  .هرگز از آنها
نمیخواست که چشم برزیبائیهای
طبیعت ببندند  .هرگز نمیگفت لذت
بردن از آنچه که او آفریده است گناه
است .دراین  1500سال هم خدای
مسلمانان که آفریننده جهان و همه
مخلوقات جهان پیدا و نا پیداست
هرگز تا این حد جبار و بی ترحم
نبود  .مسلمانان اورا درنمازی که در
خلوت خود میخواندند مهربانترین
مهربانان خطاب میکردند  .اما اینها
همه به آن روزهای خوب ایرانی تعلق
داشت  .امروز ما چه بخواهیم و چه
نخواهیم  ...چه باورداشته باشیم و چه
نداشته باشیم داریم کفاره ناسپاسی
های خودرا به همه ی نعمتهائی که
خدا به ما داده بود پس میدهیم .
امروز هموطنان ما درداخل و ما
درخارج از کشور فقط هیجان نوروز
را درخود حفظ کرده ایم و شادی را
فراموش کرده ایم  .امروز  ،همه ادیان
همان هستند که سی سال پیش بودند .
فقط حکومت کشورماست که تفاوت
کرده و دین را با دولت درهم آمیخته
است و در زیر لوای دین از بی دین
ها پیشی گرفته است  .امروز نوروز
همان نوروز ازلی است که تا ابد
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خواهد ماند  .اما این دلهای ماست
که درهرگوشه اش غمی به مبارکباد
نشسته است .
ازاین ماه تصمیم داریم بصورتی
منظم بااین دفتر به خانه شما بیائیم
.
این نخستین شماره ی “آزادی” است .
دربسیاری از شهرهای ایرانی نشین
دراروپا و آمریکا و استرالیا چنین
دفترهائی منتشر می شود و ما نیز
بکمک شما ازاین پس به صف دیگران
می پیوندیم  .هیچ ادعائی نداریم جز
ادعای دوست داشتن شما پارسی
زبانان  .چه هموطن امروزی باشید
چه هموطن قرنهای گذشته  .همین
که به زبان شیرین پارسی صحبت
میکنید دردل ما جای دارید  .تالش
میکنیم هرماه گنجینه ای از دانسته
های فرهنگی و تاریخی پژوهندگان
و فرهیختگان را پیش چشمان شما
قراردهیم  .براین باوریم که دراین ایام
روح نیاکان ایرانی ما شاهد کارهای
ما هستند  .با یاری خواستن از روح
نیاکانمان  ،این دفتر را می گشائیم
بااین امید که شماره های تک رقمی
آن را دراینجا و شماره های دو رقمی
را درداخل ایران منتشر کنیم .
آنچه دراین دفتر می نویسیم درباره
ریشه های آزادی درفرهنگ وتاریخ
ماست  .از آزادی در فرهنگ دیگران
هم خواهیم نوشت  .از موسیقی از
سینما واز نقاشی و خالصه از هنرمندان
بزرگ ایرانی و غیر ایرانی خواهیم
نوشت  .از ریشه های خودمان بیشتر
خواهیم گفت  .نقش ما یادآور شدن
این نکته است که ما آزادگان ایرانی
هستیم و بایدآزاده و ایرانی بمانیم.
آگهی های شما و خرید این نشریه
می تواند مارا درراهی که اینک آغاز
کرده ایم استوار و راسخ نگاهدارد.
این همراهی را ازما دریغ نکنید.
وازهمه شما بخاطر تأخیری که در
انتشار رخ داد عذرخواهی میکنیم .
باالخره شماره اول همیشه با مشکالتی
همراه است .امیدوارم ازاین پس بموقع
به خانه های شما بیائیم.
شماره  1سال یکم

سا لهاي كبيسه  30روزه ميشود .در درایران باستان همین روز زن بوده
اين گاهشمار ،تغييراتي در برگزاري است که مردان خانواده به دختران
جشنها و انطباق نام روزهاي ما ههاي وزنان خویشاوندو مردان به زنان خود
 30روزه با ما ههاي رسمي بهوجود هدیه های نفیس و گل میداده اند .رسم
آمده است .االن تنها ماهي كه نام  30ایران باستان ،امروز توسط اروپائی
درایران باستان ماه اسفند با جشنهای روز آن با شمارش روزها انطباق دارد ها و آمریکائیان با تغییر زمانی
برگزار میشود و ما ایرانی
گوناگونی همراه بود  .ماه اسفند فروردين است .از ارديبهشت اين روال اندک
مهربان فرشته تغيير ميكند و اول ارديبهشت برابر با ها از سرچشمه ی آن بی خبریم .
منسوب به سپندارمذ
نگاهبان زمین ومظهر فداکاری مادرانه  31فروردين ميشود .به اين ترتيب،
درسالهای اخیر هموطنان مادرداخل
است  .سپندارمذ موکل زنهای پاک و از مهرماه به بعد  29هر ماه پنجم ماه کشور جشن والنتاین را با تعمدخاصی
وفادار است  .بدلیل اینکه نام پنجمین بعد ميشود .اين روال از مهر به بعد برگزار میکنند  .آنها که از پیشینه ی
روز از ماه اسفند با نام ماه یکی میشد هم ثابت ميماند تا آخر اسفند كه  5والنتاین و وابستگی آن به سپندارمذ
ایرانیان باستان این روز را جشن روز آخر آن اصال ً شكل جدايي دارد بی خبرند جوانان ایرانی را بباد انتقاد
اسفندارمذ یا اسپندارمذ نامیدند  .این و همان خمسة مسترقه يا پنجة دزديده میگیرند که چرا از رسوم بیگانه تقلید
جشن ویژه بانوان بوده ودراین روز است و نا مهاي معمولي را ندارد و نام میکنند .فرهنگ ایرانی  ،مارا از هر
مردان به زنان ،و شوهران به همسران پنج بخش گاهان را بر آن نهاد هاند .به تقلیدی بی نیازمیکند .
همين علت ،درحا لحاضر  29بهمن
آنچه دیگراندارند از مادار ند .وآنچه
خود هدیه می دادند .
ما داریم از نگاه
بنا بنوشته خانم دکتر
بسیاری از
مهوش امیر مکری
بعلت تغییر تقویم ایران و تبدیل  6ماه اول به  31روز و  5ماه بعد
ایرانیان پنهان
پژوهشگر ایرانی مقیم
به سی روز و ماه اسفند به  29روز ،اکنون پنجم اسفند ماه از تقویم
مانده است بویژه
آمریکا ،این رسم
باستانی به روز  29بهمن درتقویم جدید منتقل شده است .
دراین زمان که
هنوز هم در بعضی از
حکومت هم به
شهرهای ایران از
جمله دراصفهان وری و دیگر شهرهای روز سپندارمذ است.
نکوهش داشته های باستانی ما می
پهله (پارت )باقی است و به فارسی میگویند جشن سپندارمذ یا جشن پردازد و مردم را ازپرداختن به آنها
مردگیران اززمان های بسیاردور باز می دارد .
آنرا جشن مردگیران میگویند .
درسالهای پیش از وقایع سال  1357درایران باستان رواج داشته است
امروزه بسیاری از
زرتشتیان ما
روز پنجم اسفند روز پرستار نامیده ودرحقیقت آن را جشن مزدگیران جشنهای باستانی را گرامی می دارند
میشد و بصورتی گسترده در شهرهای مینامیدند اما کم کم نقطه مزد افتاد و اما برای آنها هم روشبرگزاری با عهد
مختلف ایران برگزار میشد و به به مردگیران شهرت یافت .
باستان تفاوت زیادی پیدا کرده است
پرستاران نمونه ،هدایائی داده میشد  .بیشترین آگاهی ها درباره ی جشن اسفندارمذ یک امشاسپند است .خانم
درایران باستان ماه اسفند ،ماه زنان بود  .اسفند ارمذ یا سپندارمذ را درکتاب دکتر مزداپور می گوید امشاسپندان
ابوالقاسم انجوی شیرازی مینویسد ابوریحان بیرونی بنام آثارالباقیه مالئك مقر باند و مرتبة بااليي دارند و
درقسمتهائی ازایران هنوزهم ماه اسفند میتوان دید .برطبق نوشته بیرونی تجلي صفات اهورامزدا هستند .ايزدان
ازآن زنان است زیرا اگر درشب اول جشنهای ایران باستان درزمان او هم همان مالئكاند .در باورهاي متأخر،
ماه اسفند صاحب دختری شوند بسیار کمابیش برگزار میشده اند .
اهورامزدا كه نام جديدش هرمزد است
خوشحال می شوند و آن را حمل بر بیرونی روز سپندارمذ را روز زن وروز در رأس همه قرار دارد .در كنارش،
مادر درایران باستان میداند .
مردم به امشاسپندان و سپس ايزدان
خیروبرکت میکنند .
خانم دكتر مزداپور استاد دانشگاه بنابر نوشته ابوریحان  ،میتوان چنین اعتقاد دارند .اسامي روزها اغلب به
نتیجه گرفت که ایرانیان اززمان باستان نام امشاسپندان و ايزدان بوده است.
وپژوهشگر می گوید:
به برپائی روز مادر و روز زن و نظایرآن خدايا ِن قديم هند و ايراني تحت نفوذ
در تقويم كنوني جشن اسفندگان 29
بهمن برگزار ميشود .علت اين تغيير که امروز نمادهائی ازکشورهای پيام زرتشت به ايزدان تبديل ميشوند.
این است که طبق گاهشماري كه از اروپائی وآمریکائی بشمارمیروند آگاه گرچه ،از لحاظ تاريخي ،خدايان قديم
 1304به بعد براي روزهاي سال مرسوم بوده وآن را برپا میداشته اند ودراین هند و ايراني ايزد ايراني ميشوند اما
آنچه ما خود
شده است شش ماه نخست سال  31روز مورد هم بایدگفت
و  5ماه دوم  30روز و اسفندماه  29داشته ایم امروز ازبیگانه طلب میکنیم.
روز است كه هر چهار سال يكبار در برای مثال روز والنتاین یاروز عشاق
لطفا ورق بزنید
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آزادی

صفحه5

بقیه
معنی اندیشه و فداکاری و بردباری
و سازگاری و فروتنی می دهد .در
پهلوی معنی این ترکیب را "خرد
کامل" نوشته اند.
در گاهان  ،غالبا جزء دوم آن
(آرمیتی) به تنهایی آمده ویکی
اايزدان ،برخالف خدايان كهن ،مثال ً
در هند و يونان ،فاقد اسطوره هستند ،از فروزه های "مزدا اهوره" است .اما
خطايي نميكنند ،داستاني ندارند و در اوستای نو  ،سپندارمذ نام یکی از
نقششان به مرور زمان كمرنگ ميشود امشاسپندان است که در گروه سه گانه
تا جلو هاي از اورمزد شوند و اورمزد امشاسپند بانوان – سپندار مذ  ،خرداد و
به حد بااليي كه در گاهان است ،امرداد – جای دارند و از نمادهای مادر
برسد و خداي يگانه شود .در گاهان ،خدایی اهوره مزدا به شمار می رود.
سپندارمذ جنبة كمال روحانيت انسان این امشاسپند بانو در جهان مینوی نماد
است و مفاهيم ،همه ،جنبة روحاني و دوستداری و بردباری و فروتنی اهوره
عرفاني دارند .ولي بعد ا ً در نوشتههاي مزدا و در جهان استومند  ،نگهبان
متأخر پهلوي است كه فرشتة موكل زمین و پاکی و باروری و سرسبزی آن
زمين و ايزدبانوي زن ميشود.همة است .او دختر اهوره مزدا است و ایزد
جهان فرزندان سپندارمذ هستند ،اما
بانوان آبان (اردویسور اناهیتا)و دین
خصوصيتهاي اين امشاسپند بيشتر و اشی از یاران و همکاران او هستند
جنبة معنوي و روحاني زنان را و "ترومیتی" – دیو ناخشنودی و خیره
دربرميگيرد .در برابر اين امشاسپند ما سری اوست .
ارديسور اناهيد يا آناهيتاي امروزي
و یکی از بزرگان دیوان -دشمن
در گاهان از "سپند آرمیتی"
سپندارمذ سرچشمه ی روز والنتاین چون پرورش دهنده آفریدگان
یاد می شود واز طریق اوست
اروپائی ها ست که با اختالف زمانی
که مردم برکت میابند .مزدا
بسیارکمی برگزارمیشود
اهوره او را آفریده است تا
رمه ها را مرغزارهای سرسبز ببخشد.
راداريم كه حالت ماد يتر و اساطيري در اوستای نو  ،او دارنده ده هزار
دارد .صفتهايي كه در پهلوي براي داروی درمان بخش است  .و نام او
سپنتا آرميتي بهكار ميرود خيلي جالب معموال مترادف با زمین آمده است.
است .آمده است او «گله اوبار ( GELE
 »)OBWARاست .اوباردن به معناي دکتر بهار می نویسد :
خوردن و بلعيدن است ،يعني او همة " در وندیداد آمده که بعضی آن
گله و شكايتها و رنجها را به خود را با زمین یکی دانسته اند .مولتن
ميپذيرد ،مثل زمين .او مثل زميني براین گمان است که این نام در اصل
است كه هم نيكان را خوراك ميدهد" ،آراماتا" بوده است به معنی "مادر
هم بدان را و هر بدي و صدمهاي را زمین" .واژه "ساندارامت" در ارمنی
ميپذيرد و گله نميكند ،ناخرسندي (به معنی اندرون زمین) صورتی از
نشان نميدهد .رنجهاي خود را "سپندارمذ" است.
پنهان ميكند و از بد يهاي ديگران
درميگذرد.پذيرندگيهاي روحاني را پنجمین روز ماه و دوازدهمین ماه
براي امشاسپند سپندارمذ ذكر كرد هاند .سال به نام این امشاسپند بانو است
سپندارمذ  :در اوستا "سپند آرمیتی" و که در فارسی اسفند گفته می شود.گل
در پهلوی "سپندارمت" یا " سپندارمد" بیدمشک را نیز ویژه او دانسته اند
و در فارسی "سپندارمذ" یا "اسفند"
مرکب است از دو جزء "سپند" به
معنی " ورجاوند" و "آرمیتی" که
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آزادی

اعالم همبستگی خواننده معروف
ايتاليايی با مردم ايران

کالدیو بالیونی
كالديو باليونى ،خواننده معروف ايتاليايی
همبستگى خود را با مردم ايران اعالم كرد.
مردمی ایتالیا در
پيام این خواننده
پايگاه اطالع رسانى عفو بين الملل شاخه
ايتاليا درج شده است .در اين پيام كه با
"ايران ،تو را از بقيه جاها جدا
عنوان
نمى كنيم" منتشر شده ،آمده است :آزادى
گرانبهاترين چيزى است كه رسيدن به آن
بسيار مشكل و از دست دادن آن بسيار ساده
است و تا زمانى كه حتى يک نفر هم آزاد
نباشد ،هيچ كس واقعا آزاد نخواهد بود .به
زنان و مردان ايرانی كه اجازه بيان عقايدشان
به آنها داده نشده ،بايد نشان دهيم كه همه ما
مى توانيم كارى انجام دهيم و در كنار آنها
هستيم و آنها تنها نيستند.
تاکنون تعدادی از خوانندگان بین المللی
حمایت خودرا به اعتراضات مردم ایران پس
اعالم کرده و با مردم دربند
ازانتخابات
ایران همدردی کرده اند وترانه های هوادارانه
خودرا برای ملت ایران خوانده اند .
عالوه براین برخی از هنرپیشگان سینمای
جهان نیز پشتیبانی حودرا ازتالشهای ایرانیان
برای کسب آزادی نشان داده اند .
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دربیست وهفتم اوت  1979یازده نفراز کردهای ایرانی در بیابانی خشک
واقع در سنندج به اتهام ستیز با جمهوری اسالمی به رگبار گلوله بسته
شدند .درپشت سر یازده تفنگ به دست  ،که دربرابر کردهای بیگناه
صف کشیده بودند نفردوازدهمی بود که بجای تفنگ دوربین دردست
داشت و این صحنه هولناک را برای ثبت درتاریخ به تصویر کشید .نام
او جهانگیر رزمی بود  .عکسهائی که او ازاین صحنه گرفته بود چند
ساعت بعد درصفحه اول روزنامه اطالعات به چاپ رسید و ودر
ساعات ب عد همه روزنامه های بزرگ جهان آن را در برابر دید
خوانندگان خود قراردادند .رزمی به خاطر عکسی که دراینجا می بینید
جایزه پولیتزر آنسال را دریافت کرد  .دکتر کاظم سامی همان روزها
درمطب خود به دست آدمکشهای حرفه ای که گفته می شود محمود
احمدی نژاد دررأس آنها بوده است به قتل رسید افسران ارتش
شاهنشاهی افسران شهربانی و حتی سربازان وظیفه و پاسبانها هم از
همان نخستین هفته بقدرت رسیدن حکومت اسالمی ازتیغ جمهوری
اسالمی درامان نماندند .زنی فرهیخته بنام دکتر فرخ رو پارسای به جرم
لیاقت و کاردانی اعدام شد .دکتر عاملی تهرانی ایران دوستی که جز
خدمت به ایران و نسل جوان ایران گناه دیگری نداشت را به جوخه
های اعدام سپردند  .تیمسار سپهبد نادر جهانبانی را به جرم اشاعه فساد
از طریق جشن هنر شیراز دربیستم اسفند  1357تیرباران کردند درحالیکه
هم نام اوو هم سمتش را اشتباهی اعالم کردند  .اورا بانام حسین
جهانبانی جانشین فرمانده نیروی زمینی شاهنشاهی اعدام کردند
درحالیکه نام او نادر بود و جانشین طرح وبرنامه نیروی هوائی
شاهنشاهی بود.اتهامات او هم واهی بود چرا که او هرگز به جشن هنر
شیراز نرفته بود چه رسد به آنکه درآنجا فساد کرده باشد .ابراهیم یزدی
که نخستین محاکمات را برگزار میکرد بزودی جای خود را به شیخ
صادق گیوی معروف به آیت اهلل خلخالی داد.هردوی آنها تعداد زیادی
از افسران ارتش را با محاکماتی نظیر محاکمه تیمسار جهانبانی به قتل
رساندنددرحالیکه نام و شغل آنهارا به درستی نمیدانستند .درآن روزها
که مردم ایران هنوز درتب انقالب سراز پا نمی شناختند هرگز متوجه
این اشتباه بزرگ انقالبیون نشدند وآنها هم که متوجه شدند اعتراضشان
به نتیجه ای نرسید.باشروع جنگ عراق با ایران خلبانان نیروی هوائی
افسران ودرجه داران گاردشاهنشاهی و نیروی زمینی که سخت توسط
رژیم خواروخفیف شده بودند بخاطر نجات وطن فداکاری ها کردند و
بسیاری از آنها دراین راه به شهادت رسیدند  .افسران ودرجه داران
نیروی هوائی بارها تالش کردند تا با انجام کودتائی رژیم را ساقط کنند
که هربار با شکست مواجه شدند وبسیاری ازآنها دردادگاههای انقالب
به مرگ محکوم شدند .درکودتائی که بنام نوژه معروف شد خلبانان
وپرسنل زیر اعدام شدند :تیمسار مهدیون ،تیمسار آیت محققی
سرهنگ داریوش جاللی  ،سرگرد فرخ زاد جهانگیری  ،سرگرد ایرج
سلطانی  ،سرگرد کاوس علیزاده  ،سرگرد امید بویری  ،سروان محمد
ملک ،سروان بیژن ایران نژاد ،سروان کریم افروز ،سروان محمد
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بهروزفرد ،سروان هرمز زمانپور  ،سروان علی اصغر سلیمانی  ،سروان
ناصر زندی  ،سروان علی شفیق  ،ستوان نجات یحیی ستوان محمد علی
ثقفی  ،ستوان حسین شکری  ،ستوان جعفر راستگو  ،ستوان ناصررکنی
ستوان جالل عسگری  ،ستوان ایوب حبیبی  ،ستوان محمدمهدی
عظیمی فر ،ستوان محمدعلی فرزام  ،همافر یوسف پوررضائی ،
همافر جعفرمظاهری کاشانی  ،استوار حسین کریم پورتاری ،استوار
مجتبی مرادی  ،استوار سیاوش نوروزی  ،استوار احمد محمدی،
استوار بخشعلی کریمیان و عده ای نیز به اتهامات دیگر اعدام شدند
بعضی از افسران نیروی هوائی
را نیز که از کشور خارج شده
بودندپس از بازگشت ویا پس
از چندین بار رفت و
برگشت دستگیر و بجرم
واهی جاسوس اعدام کردند
که ازآنجمله میتوان به این
عده اشاره کرد:
سرهنگ سیاوش بیانی ،
سرهنگ علی گیالنی،سرهنگ
بهرام ایکانی،سرهنگ ستار
ستاری  ،سرگردبهروز بهروزی،
سرگردبهمن پرتوی  ،سرگرد
محمدحسین عزیزیان ،
با آنکه بگفته خودرژیم
تیمسار سپهبد نادرجهانبانی
نیروی هوائی بیش از دیگران
وزودتر از نیروهای دیگربه انقالبیون پیوسته (که اینهم صحت ندارد)
بااینهمه این نیرو بیش از دیگر نیروها افسران ودرجه داران خودرا
ازدست داد .بیشتر افسران نیروی هوائی از خلبانان ورزیده کشور بودند
که میلیونها دالر برای آموزش آنها خرج شده بود ودرست درایامی که
کشور بوجود آنها نیاز داشت دستگیر و به شهادت رسیدند .
درنیروهای زمینی و دریائی نیز بسیاری از افسران ودرجه دران را
کشتندو یا درداخل و خارج از کشور ترور کردند  .مهمترین آن ترور
تیمسار ارتشبد غالمعلی اویسی وتروز شهریار شفیق از افسران بسیار
الیق نیروی دریائی درپاریس بود  .پس از تسویه حسابهای خونین
نظامیان  ،نوبت به غیرنظامیان و گروههای سیاسی رسید.
درسال  1367هزاران نفراز جوانان وطن پرست به جرم پیروی از
گروهی خاص و اندیشه ای ویژه یکچا درزندانهای رژیم اعدام شدند.
که تا به امروز تعداد دقیق آنها مشخص نیست اما ارقامی از سه هزار نفر
تا بیش از  16هزار نفر ذکر شده است .ذکر جزئیات همه مواردی که به
نقض حقوق بشر درحکومت اسالمی انجامیده است نیاز بکتابی قطور

آزادی

لطفاورق بزنید
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دارد بهمین دلیل ازذکر جزئیات صرفنظر میکنیم و به مواردی که درسالهای
اخیر رخ داده است اشاره میکنیم ..در20مهر  1385سایت فارسی بی بی
سی نوشت گزارش ساالنه وزارت خارجه بريتانيا در فصل دوم خود
آورده که در دوازده ماه گذشته وخامت وضعيت حقوق بشر در ايران
ادامه داشته و آزادی های فردی بارها به طور جدی نقض شده است.اين
گزارش در ادامه می گويد در حالی که برخی مقامات ايرانی تالش هايی
پراکنده را برای بهبود روش های قضايی انجام داده اند اما همچنان در
مورد فقدان اقدام موثر برای اصالح قوانين ،نهادها و شيوه های اداری
قضايی نگرانی وجود دارد.وزارت خارجه بريتانيا در گزارش ساالنه خود
آينده حقوق بشر در ايران را مثبت ارزيابی نمی کند و می گويد که
مقامات ايران از انجام اصالحات الزم در زمينه حقوق بشر اکراه دارند و
الزم است اظهارات آنان در مورد احترام به حقوق بشر در عمل نيز به اجرا
درآيد..وزارت خارجه بريتانيا در گزارش ساالنه خود همچنين به موضوع
مجازات اعدام در ايران پرداخته و با استناد به گزارش سازمان های
غيردولتی  -از جمله عفو بين الملل  -آورده به اظهارات يک وزير سابق
کشور ايران در مورد رضايتبخش نبودن نحوه برگزاری انتخابات نيز اشاره
می کند.وزارت خارجه بريتانيا از قول سازمان های مدافع حقوق بشر می
نويسد که ايران تنها کشور در جهان است که در سال  2005همچنان به
اعدام کودکان و نوجوانان ادامه داد و شمار احکام اعدام برای اين گروه از
متهمان در اين سال افزايش يافته بو.در اين گزارش آمده است که اجرای
مجازات اعدام تنها نگرانی از نظام مجازات در ايران نيست بلکه مجازات
هايی مانند شالق زدن ،سنگسار و قطع عضو همچنان در کتاب قوانين
ايران وجود دارد و همچنين گزارش های متعددی در مورد حبس افراد
در سلول های انفرادی و ممانعت از دسرسی آنان به مراقبت های پزشکی
دريافت شده است.گزارش ساالنه بريتانيا در مورد وضعيت حقوق بشر
در ارتباط با نظام قضايی ايران آورده است که شکنجه در جريان بازجويی
ها ادامه دارد و با اشاره به عبدالفتاح سلطانی ،وکيل اکبر گنجی (از
مخالفان دولت ايران) افزوده است که نظام قضايی ايران برای سرکوب
مخالفان و ناراضيان ،وکالی آنان را نيز زندانی می کند.به گفته وزارت
خارجه بريتانيا وضعيت آزادی بيان در ايران در دوازده ماه گذشته به طور
چشمگيری بدتر شده و دولت اين کشور شمار زيادی از کارکنان رسانه
ها  ،دانشجويان و اعضای سازمان های غيردولتی گرفته تا کاربران اينترنت
و اعضای اتحاديه های کارگری را در معرض محدوديت های خود قرار
داده است.گزارش ساالنه بريتانيا در مورد وضعيت حقوق بشر در جهان،
با اشاره به انحصاری بودن شبکه های تلويزيونی و راديويی در ايران
و سانسور گزارش های خبری و محدوديت دسترسی مردم به نظرات
مختلف ،می گويد که کارمندان بخش فارسی بی بی سی اجازه ارسال
گزارش از ايران را ندارند و ضمن پرداختن به ادامه سياست حکومت
ايران در محدود کردن ارتباطات اينترنتی در داخل اين کشور ،به فيلتر
شدن سايت فارسی بی بی سی نيز اشاره کرده است.
.اين گزارش در ادامه مبحث آزادی بيان همچنين به برخورد مقامات
ايرانی با وبالگ نويسان  -از جمله آرش سيگارچی و مجتبی سميعی نژاد
 توقيف روزنامه های شرق و ايران ،دستگيری الهام افروتن (در ارتباطبا انتشار مقاله ای در نشريه تمدن هرمزگان) و اجالل قوامی (روزنامه
نگار هفته نامه پيام مردم کردستان) و مرگ اکبر محمدی در زندان (که در
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اعتراضات دانشجويی سال 1999شرکت داشت) اشاره داشته است.
اين گزارش همچنين نگاهی داشته به شرايط در عرصه فرهنگی ايران و
با قيد نام رامين جهانبگلو (محقق و استاد ايرانی) آورده است که وزات
علوم ايران با صدور بخشنامه ای فرهيختگان عرصه فرهنگی اين کشور
را از داشتن ارتباط با سفارت های خارجی منع کرده است.گزارش ساالنه
بريتانيا در مورد وضعيت حقوق بشر در جهان ،به وضعيت اتحاديه های
کارگری ،حقوق اقليت های مذهبی و قومی ،حقوق زنان ،همکاری ايرانيان
با نهادهای وابسته به سازمان ملل ،آزادی مذهبی و روابط همجنس گرايان
نيز پرداخته است .گزارش وزارت خارجه بريتانيا در بخشی تحت عنوان
"اقدام از سوی بريتانيا" آورده است که اين کشور و اتحاديه اروپا همواره
گفته اند که روابط با ايران به گام هايی بستگی دارد که اين کشور برای
بهبود پيشينه بد حقوق بشر بر خواهد داشت.در اين گزارش آمده است:
"با در نظر گرفتن اين واقعيت که تالش های قبلی بريتانيا برای برقراری
گفتگوی موثر موفق آميز نبوده است ما از رياست دوره ای اتحاديه اروپا
برای پيدا کردن راه های ديگر ابراز نگرانی های اين کشور از وضعيت
حقوق بشر ايران استفاده خواهيم کرد".
دردوم آذرماه همان سال احمد زیدآبادی طی مقاله ای چنین نوشت آقای
احمدی نژاد در طول مبارزات انتخاباتی خود ،برنامه دولتش را "عدالت
محوری" اعالم کرد ،شعاری که برای بخشی از توده مردم ايران جاذبه
داشت و آنها را به دادن رای به آقای احمدی نژاد ترغيب کرد.اينک پس
از گذشت حدود يک سال و نيم از دوران رياست جمهور محمود احمدی
نژاد ،وی همچنان بر شعار عدالت طلبی دولت خود تاکيد می کند ،اما
آنچه در عمل دولت وی انجام می دهد ،بخش بزرگی از جامعه ايران را
متقاعد کرده است که مفهوم مورد نظر وی از عدالت بسيار متفاوت از
آن چيزی است که در فرهنگ و سنت ايرانی و اسالمی رايج و متداول
بوده است.البته مفهوم عدالت در تاريخ انديشه و حيات بشر همواره
محل منازعه بوده و برداشت های متفاوتی از آن شده است ،به طوری
که برخی متفکران ،عدالت را در برابری و برخی ديگر در نابرابری مبتنی
بر استعدادهای طبيعی افراد جامعه يافته اند.با اين حال ،در همه جوامع،
مفهومی عرفی از عدالت در بين مردم رواج داشته که پايبندی به آن مبنای
داوری درباره رفتار حکومت و حاکمان بوده است.
خبرگزاری جمهوری اسالمی ،ايرنا گزارش داده است که عده ای
ازکارگران به دنبال "بهبود وضعيت حقوق و مسائل معيشتی" خود هستند،
اما برخی از منابع خبری می گويند معترضان همچنين خواستار آزادی
شماری از اعضای سنديکای کارگری شرکت واحد هستند.
بنا به گزارشها ،صبح پنجشنبه  ۲۲دسامبر ماموران امنيتی جمهوری
اسالمی با حکم سعيد مرتضوی ،دادستان تهران ،حدود  ۱۰نفر از اعضای
اين سنديکا را به علت نامعلوم بازداشت کردند.
رسانه های ايرانی شمار شرکت کنندگان در اعتصاب را بين يک هزار تا
سه هزار نفر ذکر کرده اند .خبرگزاری رسمی جمهوری اسالمی ،ايرنا،
با اعالم اين که ناوگان شرکت واحد تهران بیش از شش هزار دستگاه
اتوبوس دارد ،گزارش داده که بيش از سه هزار راننده بار "همکاران
گله مند خود را بر دوش می کشند".
ايسنا می گويد که حدود يکهزار نفر از رانندگان اتوبوس در مناطق ۵ ،۴
و  ۶در سه نقطه تهران تجمع کردند و شماری از کارکنان فنی نيز سرکار
نرفتند .شرکت واحد تهران  ۱۰منطقه و  ۱۷هزار پرسنل فنی و اداری دارد.
اما خبرگزاری کار ايران ،ايلنا ،می گويد بيش از  ۱۲۰۰راننده مناطق ،۶
 ۱۰و  ۸از شامگاه شنبه  ۲۴دسامبر دست به اعتراض زده اند و کارکنان
شماره  1سال یکم

شيفت صبح يکشنبه نيز به آنها ملحق شده اند .اين خبرگزاری گزارش می
دهد که ماموران پليس با حضور در ميان معترضان از آنها خواسته اند به
اعتصاب خود پايان دهند.در حالی که خبرگزاريهای ايرانی می گويند اين
افراد خواسته صنفی دارند و برخی می گويند سه سال است حقوقشان
افزايش نيافته است ،مهدی چمران ،رييس شورای شهر تهران گفته است
که اين اعتصاب صرفا صنفی نيست بلکه به مسايل سياسی نيز آلوده شده
است .اين چهره اصولگرا گفته است" :بر اساس اعالم مقامات مسئول،
تشکيل سنديکا غيرقانونی است و متاسفانه اين مساله از شش ،هفت
سال گذشته مطرح بوده ،اما در همان ابتدا برخورد منطقی با اين موضوع
انجام نشده است".مقامات جمهوری اسالمی اصرار دارند کارگران ايرانی
مطالبات صنفی خود را از طريق "خانه کارگر" دنبال کنند ،ولی کارگران
می گويند اين تشکيالت جانبدارانه عمل می کند و در دفاع از حقوقشان

اسانلو
منصور
منصوراسانلو
بيشتر سياست رسمی را به اجرا می گذارد.
سازمان دیده بان حقوق بشر Human Rights Watchدرگزارش ساالنه
خود در ژانویه  2008دراین باره می نویسد :منصور اسانلو رياست هيات
مديره سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی را که يک اتحاديه کارگری
مستقل است برعهده دارد .اولين دستگيری اسانلو در  22دسامبر سال
 2005رخ داد .در آن زمان اسانلو و سنديکای شرکت واحددر اعتراض
به شرايط کاری خود از رانندگان اتوبوس خواستند از مسافرين بليط
نپذيرند .در  22دسامبر پليس بدون هيچ حکمی وی را در منزلش دستگير
و به بند  209اوين منتقل کرد .کارکنان شرکت واحد در اعتراض به ادامه
حبس اسانلو در صدد اعتصاب در  28ژانويه  2006بودند .اما مامورين
امنيتی به منظور جلوگيری از اين اعتصاب پيشدستی کرده و صدها راننده
و تعدادی از سازمان دهندگان اين سنديکا را دستگير کردند .پس از اولين
دستگيری اسانلو در دسامبر  ، 2005مسئولين  150هزار دالر وثيقه برايش
تعيين کردند .پس ازدومين دستگيری ،او مجبور به پرداخت  30هزار
دالر ديگر بعنوان وثيقه شد.اسانلو در مصاحبه ای که پس از آزاديش در
دسامبر انجام داد ،نحوه آزار و اذيتش توسط مامورين امنيتی را در هنگام
دستگيری چنين تشريح کرد:پس از دستگيری و هنگاميکه در ماشين افراد
شماره  1سال یکم

امنيتی بودم ،چند ضربه به سر ،صورت و بدنم زدند .آنها گردن مرا با
دستمال فشار دادند تا جائيکه فکر کردم دارم خفه می شوم .فردی بنام(نام
حذف شده است) که رئيس دستگاه امنيتی بخش مبارزه با مواد مخدر
بود (من او را ازروی کارت شناسائی که سال قبل ديده بودم شناختم)
مسئول اين عمليات عليه من بود .آنها کت مرا پاره کردند و به روی سرم
کشيدند .بعد شروع کردند به کوبيدن به سرم با مشتهايی که انگشترهای
بزرگ عقيق داشت .به من می گفتند" :کيفت را جمع کن و از اينجا برو".
همه اينها برای اين بود که من را آنقدر به ترس و هراس بياندازند که از
سنديکااستعفا دهم .در  10ژوئيه سال  2007مامورين لباس شخصی يکبار
ديگر اسانلو را در حالی که در نزديکی منزلش ازاتوبوس پياده می شد،
مورد ضرب و شتم قرار دادند و دستگير کردند .پس از بازداشت اسانلو
در ژوئيه ، 2007حسن حداد معاون امنيتی دفتر دادستانی تهران دستگيری
وی را به خاطر فعاليت های جنبش کارگری ردکرد و مدعی شد او به
خاطر "توزيع اعالميه عليه نظام" دستگير شده است.
جمهوری اسالمی از بدو تشکیل با همه افراد ایرانی سر دشمنی داشته است
 .ازجمله زنان ،اقلیتهای مذهبی و قومی معلمین کارگران دانشچویان
فرهیختگان بزرگساالن جوانان نوجوانان و حتی کودکان و...
درروز اول بهمن  1386رادیو فردا ازاعدام نوجوانی بنام محمد لطیف
خبردادوگفت محمد لطيف سه سال گذشته را درپشت ميله های زندان
گذرانده است .محمد ،وقتی درگيری در خارج از مدرسه وی را روانه
زندان کرد ،تنها چهارده سال داشت.
بعد از ظهر سردی بود در آبان ماه سال  ،۱۳۸۳زمانی که به گفته محمد،
نوجوانی با چاقو به وی حمله کرد .وی می گويد آن پسر را نمی شناخت
و تنها بعدا فهميد که اسمش منصور بود و شانزده سال داشت.محمد
می گويد منصور دست او را با چاقو زخمی کرد ،محمد از خود دفاع کرد
و چاقو را از دستان او خارج کرد .بعد ديگر درست نمی داند چطور شد که
چاقو وارد گردن منصور و در نهايت موجب مرگ او شد .محمد بازداشت
شد و دادگاه وی را در قتل منصور مجرم دانست .در بسياری از کشورهای
جهان ،برای افراد مجرم زير هجده سال ،مجازات سبک تری از مجازات
بزرگساالن در نظر گرفته می شود؛ علت آن هم اين است که کودکان از
قدرت تشخيص و بلوغ کافی برخوردار نيستند .اين مساله در کنوانسيون
حقوق کودک بازتاب يافته است .در اين کنوانسيون ،افراد زير  ۱۸سال
کودک محسوب می شوند .محمد لطيف تنها يکی از افرادی است که در
ايران به خاطرجرمی که به آنها منتسب شده و در سن زير  ۱۸سال به وقوع
پيوسته به اعدام محکوم شده اند .سازمان ديده بان حقوق بشر می گويد
ايران رکورددار صدور و اجرای احکام اعدام برای کودکان مجرم است.
دروری دايک از سازمان عفو بين الملل به راديو فردا می گويد که بر
اساس اطالعات سازمان او و ديگر گروه های مدافع حقوق بشر در ايران
و نيز وکالی کودکام مجرم در حال حاضر در جمهوری اسالمی ۷۰ ،تا
 ۸۰کودک مجرم در انتظار اعدام به سر می برند.
گروه های مدافع حقوق بشر می گويند ايران با اعدام کودکان مجرم،
کنوانسيون بين المللی حقوق کودک را زير پا می گذارد .مقامات قضايی
ايران اغلب اوقات برای افراد زير سن قانونی مجازات اعدام تعيين می
کنند و پس از اينکه آنها به سن قانونی می رسند ،حکم اعدام را به اجرا در
می آورند .همچنين در مواردی ديده شده که اين افراد در همان دوران
کودکی اعدام شده اند .در سال  ۲۰۰۵ميالدی يک دختر شانزده

آزادی

لطفا ورق بزنید
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در مجلس ،حذف می شود.
عليرضا جمشيدی ،رئيس شورای عالی توسعه قضايی قوه قضاييه گفت
که طبق اين اليحه ،که با کمک يونيسف تهيه و ارائه شده است ،مجازات
اعدام و حبس ابد نوجوانان  ۱۵تا  ۱۸ساله به حبس  ۲تا  ۸سال در کانون
اصالح و تربيت تبديل می شود .اما اين اليحه هنوز تصويب نشده واجرا

ساله به اتهام آنچه «روابط جنسی نامشروع» خوانده شد ،درمالء عام در
شهرستان نکا اعدام شد.یک مورددیگر اعدام ماکوان مولود زاده  ۲۱ساله
در دسامبر  ۲۰۰۷بود که به اتهام تجاوز جنسی به يک نوجوان در زمانی
که خود سيزده ساله بود به دارآويخته شد .مقامات قضايی ايران اغلب
اوقات برای افراد زير سن قانونی مجازات اعدام تعيين می کنند و پس از
اينکه آنها به سن قانونی می رسند ،حکم اعدام را به اجرا در می آورند.
همچنين در مواردی ديده شده که اين افراد در همان دوران کودکی اعدام
شده اند  .ماکوان گفته بود که بی گناه است و گزارش ها حاکی است
که شاکيان پرونده نيز شهادت خود را پس گرفته بودند.اعدام ماکوان
اعتراضات شديدی را از سوی گروه های مدافع حقوق بشر و سازمان ملل
محمد لطفی بخاطر قتل در سن 14سالگی اعدام شد
متحد به دنبال داشت .فعالين حقوق بشر و وکالی مدافع کودکان مجرم،
ازجمله وکيل مدافع مولودزاده می گويند احکام صادره بر اساس تصميم
های عجوالنه و با وجود تخلفات و کم و کاستی های موجود در پرونده نمی شود.اين در حاليست که وکالی دادگستری و حقوقدانان معتقدند تا
ها صورت گرفته است .نسرين ستوده ،وکيل مدافع زن جوانی به نام صغرا زمانی که قضات و دادگاه ها اين اختيار را دارند که فردی را که در زمان
نجف پور که وی نيز به خاطر جرمی که ظاهرا در کودکی مرتکب شده به ارتکاب جرم بالغ تشخيص داده شده ،محکوم کنند ،حتی اين تغييرات
اعدام محکوم شده است ،می گويد «:دادگاه قضايی ايران با اين حرکت قانونی هم نمی تواند کارساز باشد.
به فعالين حقوق بشر اين پيام را می دهد که نه تنها برای فعاليت های آنها کميته ويژه سازمان ملل در امور حقوقی کودکان ،در گزارش خود به
ارزشی قائل نيست ،بلکه مصصم است تا خواست ها و مطالبات آنها را معضل نا همخوانی سن قانونی جوانان در کنوانسيون و سن بلوغ در ايران
ناديده بگيرد ».اعدام پنج نوجوان مجرم در ايران طی سال گذشته ،توسط اشاره داشت و افزود که سن بلوغ دختران در ايران  ۹سال و در پسران
سازمان عفو بين الملل به ثبت رسيده است .ميزان اعدام ها ظرف دو سال  ۱۵سال است بنابراين دختران  ۹تا  ۱۸سال و پسران  ۱۵تا  ۱۸سال شامل
گذشته افزيش پيدا کرده است.
کنوانسيون نمی شوند.شيرين عبادی میگوید :تغيير قانون به دليل ماهيت
گزارش های رسيده حاکی از آن است که حدود  ۳۰۰نفر در سال  ۲۰۰۷دين اسالم که سيستم قضايی جمهوری اسالمی بر مبنای آن عمل می کند،
ميالدی اعدام شدند .سال پيش از آن اعدام  ۱۷۷نفر در ايران گزارش مشکل است .بر اساس قانون شرع پسرها در  ۱۵سالگی و دخترها در
شده بود .اما مدافعين حقوق بشر مجازات اعدام را مجازاتی غيرانسانی  ۹سالگی بالغ می شوند که به اين ترتيب هر کدام چند سال از زير چتر
می دانند و می گويند اعدام افراد به ويژه اعدام در مالعام به خشونت حمايتی کنوانسيون حقوق کودک خارج خواهند بود.در هر حال به تعبير
در جامعه دامن می زند .ايران در سال  ۱۹۹۴به جمع امضا کنندگان کميته ويژه ،مواردی چون کودک آزاری ،پديده کودکان خيابانی ،تعيين
کنوانسيون حقوق کودک پيوست اما برخی قوانين موجود هنوز با اين مجازاتهای شديد برای نوجوانان زير  ۱۸سال و عدم برخورداری مساوی
کنوانسيون مغايرت دارد و دست اندرکاران برای رسيدگی به موارد کودکان از امکانات تحصيلی ،نا هنجاری هايی هستند که با توجه به
نقض حقوق کودکان اقدامی صورت نداده اند .در پی انتشار گزارش عضويت جمهوری اسالمی ايران در کنوانسيون حقوق کودک بايد مورد
کميته ويژه مربوط به حقوق کودکان در ايران ،سازمان ملل از وضعيت توجه قرار بگيرد.
موجود و سوابق جمهوری اسالمی ايران در زمينه حقوق کودکان ،شديدا واما اعتراضات دانشجوئی درجمهوری اسالمی سالهاست که به کابوسی
ابراز تاسف کرد.به گفته مقامات رسمی سازمان ملل متحد ،مدتی قبل برای رژیم تبدیل شده است .دانشجویان ایران درهرفرصتی برای احقاق
جوانی به دليل قتل يکی از نيروهای امنيتی ايران در سن  ۱۷سالگی ،در حقوق خود و همچنین ابراز همدردی با دیگر قشرهای مظلوم جامعه
زندان اوين به دار آويخته شده و دو نوجوان ديگر هم در انتظار مجازات دست به تظاهرات زده و میزنند که گاهی نیز با سرکوبهای بی رحمانه
مر گ به سر می برند .آمار سازمان ملل در سال  ۱۹۹۸نيز حاکی ازاعدام رژیم همراه است .ازجمله درروز  18تیرماه سال  1379این تظاهرات به
 ۴نوجوان  ۱۶تا  ۱۷ساله در فاصله سالهای  ۱۹۹۰تا ۱۹۹۲در ايران است .پرت کردن دانشجویان از پشت بام خوابگاه امیرآباد به پائین منجر شد و
در تابستان 1385نيز دختر نوجوانی به نام عاطفه سهاله رجبی که به گواه طی آن یک افسر وظیفه که برای دیدن دوست خود شب را در اطاق او
خانواده اش  ۱۶ساله بود در شهر نکا در مالء عام به دار آويخته شد .مانده بود به قتل رسید .و ده ها دانشجو زخمی شدند و به خوابگاه و اموال
مجمع عمومی سازمان ملل متحد ،پارلمان اروپا و سازمانهای بين المللی شخصی دانشجویان آسیب وارد شد  .دولت محمد خاتمی کمیسیونی
مدافع حقوق بشر ،طی ماههای گذشته ضمن انتشار گزارش هايی از برای تحقیق تشکیل داد که سرانجام به محکوم شدن یک سرباز وظیفه به
جمهوری اسالمی خواسته اند به اعدام نوجوانان زير  ۱۸سال خاتمه دهد .اتهام دزدیدن یک ریش تراش خاتمه یافت مسئولین انتظامی هم هریک
در پی اين اعتراضها ،دست اندرکاران اعالم کردند مجازات حبس ابد و به دلیل این خوش خدمتی به ولی فقیه ارتقاء درجه یافتند .
اعدام اطفال و نوجوانان در صورت تصويب اليحه منع اعدام و مجازات این کارنامه را درشماره های بعد نیز بررسی خواهیم کرد .
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آشنائی با دیگران :
جبران خلیل جبران نویسنده لبنانی-آمریکائی
ازنویسندگانی است که در بین هموطنان داخل
ایران شهرت بسزائی دارد .جبران درسال 1883
میالدی در منطقه ای کوهستانی بنام بکاری
متولد شد .
دیری پس از تولد او ،مادرش او وبچه های
دیگرش را به آمریکا آورد ودر ساوت اند
بوستن مقیم شدو پدرش برای تأمین هزینه
زندگی آنها درلبنان ماند .مادرش در بوستن
بکار دستفروشی مالفه ونظایر آن پرداخت و
برای فروش آنها خانه بخانه مراجعه میکرد تا
کمک هزینه ای برای ادامه زندگی تأمین کند .
.جبران در  14سالگی به لبنان بازگشت تا
به تحصیل ادبیات عرب بپردازد .دو سال به
تحصیل ادامه داد ودرسال  1902باز به آمریکا
باز گشت  .خواهر 14ساله اش سلطانه بمرض
سل درگذشت و سال بعد برادرش پیتر نیز
بهمین مرض دارفانی راوداع گفت
معلم او درمدرسه اورا با عکاسی هنرمندو
ناشری معتبر بنام "فرد هلند دی " آشناکرد
 .جبران ازاین عکاس بسیار آموخت وعالوه بر
هنر در آموختن ادبیات هم از او بهره برد .
فرد هلند دی از نقاشی های جبران برای تهیه
جلد کتابهائی که منتشر میکرد سود برد.دراین
ایام جبران که دوران بیست سالگی خودرا
تجربه میکرد با غم بزرگ ازدست دادن مادر
روبرو شد.مادرش به مرض سرطان درگذشت
.اما خواهربزرگترو هنرمندش ماریاناکه نویسنده
صاحب نامی بود جبران را تحت حمایتهای
مالی خود قرارداد و در شکوفا کردن استعداد
نویسندگی او کوشید.
درسال  1904اولین نمایشگاه هنری جبران
درشهر بوستن برگزار شد و سال بعد نخستین

جبران خلیل جبران

کتاب خودرا بنام الموزیکا بزبان عربی منتشر
کرد .
مادرش ازاوو برادرش پیتر میخواست که بیشتر
بفکر میراث فرهنگی زادگاه خود لبنان باشند و
تحت تأثیر فرهنگ غرب قرار نگیرند  .بهمین
دلیل جبران ابتدا کتابهای خودرا به زبان عربی
منتشر کرد  .پس ازفوت مادر او سعی کرد نوشته
هایش با مخاطبین انگلیسی زبان ارتباط برقرار
کند .ازسال  1918آثاراو به انگلیسی منتشرشد.
شهرت جبران ازسال  1923با نوشتن کتاب
پیامبر آغاز شد .این کتاب به چهل زبان ترجمه
شده است .
جبران درسال  1911زمانی که حضرت عبدالبهاء
به آمریکا آمده بود با ایشان دیدار کرد
کارهای خلیل جبران را میتوان بیشتر یک نثر
آهنگین دانست نه شعر ولی سبک نویسندگی
او تحولی ایجاد کرد که منجر به پیدایش
سبکی بنام جبرانیسم گردید .جبران درسال
 1931درسن  47سالگی براثربیماری کبدی
درنیویورک درگذشت  .نمونه ای از کار او را در
اینجا میخوانید:

بقیه سرمقاله ازصفحه 3
هیچگونه نفع مالی برآن متصور نیست و تنها عشق به آب وخاک پدری مشوقمان
دراین تالش تازه است یاری دهید“.آزادی” رامشترک شوید وآن رابه دیگران معرفی
کنید ،برایمان مطلب بفرستید ،برپائی برنامه ها وتجمعات تان را بماخبربدهید .کسب
وکار خود را ازراه انتشاردر “آزادی” به اطالع دیگران برسانید.
باشد که درنهایت ،ادامه تالشهای مشترک مان به نجات وطن و برقراری آزادی
بعنوان طبیعی ترین خواست ملل آزادامروز جهان ،درمیهن مانیز محقق گردد
وهمزمان ،گردانندگان “آزادی”دین ووظیفه ملی ومیهنی خود رادراین راه پرخطر
وسرنوشت سازباحمایت شما هم میهنان عزیزادا کرده باشند.....
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آزادی

سکوت یکی از اسرار عشق است .
درزندگی مشترک به یکدیگر عشق بورزید ولی
از آن زنجیر اسارت نسازید  .اجازه دهید تا
عشق همچون دریائی مواج ساحل روح شمارا
به هم پیوند دهد .
انسان به عبث میکوشد تا زندگی را دربیرون از
وجود خویش بیابد غافل از آنکه آنچه را که
می جوید دردرون اوست .
عشق محدود تنها به تصاحب معشوق می
اندیشد و عشق بی انتها فقط خودرا طلب
میکند .
عشق تنها گلی است که بی نیازازفصول میروید
و غنچه میدهد .
کهنسالی مانند برف گسترده برزمین است که
باید با نور آگاهی و حقیقت دانه های پنهان
درزیر خودرا حرارت دهد وبا نگهداری ،
آنهارا به سرانجان برساند.
عشقی که چشمان مارا باز و قلبهایمان را تسخیر
میکند  ،موهبت صبروشکیبائی را نیز به ما ارزانی
میدارد.
درزندگی مشترک  ،قلبهایتان را به یکدیگر
ببخشید اما نه برای نگاه داشتن  .زیرا تنها
دست زندگی  ،نگهدارنده قلبهای شماست و
در کنار یکدیگر بایستید اما نه نزدیک به هم
 .همچون ستونهای معبد که ازهم جداهستند
ومانند درختان بلوط و سرو که درکنار هم  -ونه
درسایه هم  -رشد می کنند و بارور می شوند .
توانائی عشق ورزیدن  ،بزرگترین موهبت
خداوند به انسان است و از شخص سعادتمندی
که به بو داده شده باز پس گرفته نخواهد شد .
مطلبی که دراین ستون خواندید از کتاب عشق
وفرزانگی ترجمه بهمن رحیمی ومسعود خالقی
راد است

ماهنامه آزادی را مشترک شوید

تصمیم داریم درهمه ایالت های آمریکا کشورکانادا  ،وکشورهای اروپائی
بامخاطبین خوداز طریق پست سریع ارتباط داشته و هرنسخه از نشریه را در
اولین روز هرماه شمسی بدست آنها برسانیم  .بهمین منظور استد عا داریم
نشریه را مشترک شوید تا آن را هرماه درخانه خود دریافت کنید  .اجازه دهید
ما هر ماه بخانه شما بیائیم و دانسته هایمان را با هم قسمت کنیم  .شما هم
میتوانید بعنوان نویسنده این نشریه باما همکاری کنید .برای مشترک شدن فرم
ضمیمه مجله را پر کرده وبرای ما ارسال دارید  .دوهفته پس از انتشار هرشماره
آن را برروی سایت ما میتوانید مشاهده کنید
مطالب خودرا به زبان فارسی تایپ کرده و برای ما ئی میل کنید .آدرس سایت
www.parsmassmedia.org
ما :
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البته امروزه نارگيل  ،قيسي  ،مويز و
نبات به ان اضافه شده است
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چهارشنبهسوری نام جشنی باستانی
و برگرفته از آیین زرتشتی است که
ایرانیان در آخرین شب چهارشنبه(سه
شنبه شب) هر سال ،آن را با روشن
کردن آتش و پریدن از روی آن،
برگزار میکنند.
در این شب رسم است که آتش روشن
کنند و از روی آن بپرند و در زمان
پریدن بخوانند« :زردی من از تو،
سرخی تو از من».
در شاهنامه فردوسی اشار ههایی درباره
بزم چارشنبهای در نزدیکی نوروز
وجود دارد که نشان دهنده کهن بودن
این جشن است .مراسم سنتی مربوط به
این جشن ملی ،از دیرباز در فرهنگ
سنتی مردمان ایران زنده نگاه داشته
شد ها ست .
این مراسم سنتی عبارتند از:

فال گوش ایستادن

یکی از رسمهای چهارشنبهسوری
فال گوش ایستادن است که در آن
دختران جوان نیت میکنند ،پشت
دیواری میایستند و به سخن رهگذران
گوش فرا میدهند و سپس با تفسیر این
سخنان پاسخ نیت خود را میگیرند.
صفحه 12

فال كوزه نوعي تفأل زدن از طريق
اشعار است .امروزه زر تشتيان اين
مراسم را در ماه تيريعني در جشن
تيرگان برگزار مي كنند  .فال كوزه
بيشتر جنبه سر گرمي دارد .مراسم فال
كوزه امروزه تشريفات سابق را ندارد
و به اين طريق انجام مي شود كه هر
كس چيزي كه نشانه او محسوب مي
شود مانند انگشتر  ،حلقه ،سنجاق
يا غيره در كوزه مي اندازد ،سپس
اشعاري كه امروزه اشعار حافظ است
بر كاغذ هاي كوچكي نوشته تا مي
كنند و در داخل كوزه مي اندازند .
پس از آن دختر نابالغي دست در كوزه
كرده ،يك قطعه شعرو دوباره دست
در كوزه كرده يك شئ در مي آورد ،
قا شقز نی
شعري كه از كوزه بيرون اورده شده
در این رسم دختران و پسران جوان فال صاحب شئ محسوب مي شود
چادری بر سر و روی خود میکشند تا
دوستان كجاوه بازي و شال
شناخته نشوند و به در خانه
و همسایگان خود میروند .صاحبخانه اندازي
از صدای قاشقهایی که به کاسهها
میخورد به در خانه آمده و به کاسههای
اين مراسم اينك در آذربايجان و
آنها آجیل چهارشنبه سوری ،شیرینی ،روستاهاي نزديك تهران اجرا مي شود
شکالت ،نقل و حتی پول میریزد .در  .به اين شكل است كه جوانان با جعبه
عین حال دختران امیدوارند زود تر به هاي كوچك و كاغذ هاي رنگي كجاوه
خانه بخت بروند.
اي مي سازند و با ريسماني انرا مي
بندند و بعد به روي بام خانه ها رفته
كجاوه را از كنار پنجره ها مي ا ويزند
آجیل چهارشنبه سوری
در اين حال صاحب خانه ها شيريني
يا خشكبار در كجاوه ها مي ريزند و
يكي از سنتهاي قابل توجه در شب
صاحب كجاوه ا نرا با ال مي كشد.
چهار شنبه سوري تهيه آجيل مشگل
واما در رسم شال اندازي جوانان
گشاست  .اين آجيل با تشريفات
شالهاي خود را پايين مي اندازند و
خاصي تهيه مي شود و به عنوان
صاحب خانه گاه شيريني يا پيراهن يا
نذر تقسيم مي گردد  .اين رسم
دستمال يا چيز ديگري در ا ن گذاشته
همان نماد تقديم هدايايي است كه
گره مي زندوسپس كساني كه شال يا
براي فروهرها در نظر گرفته مي شد
كجاوه را ازپشت بام می آویزند نبايد
تا موجب خوشنودي آنها گردد اين
ديده يا شناخته شوند آنان در واقع
آجيل در واقع همان " لرك
ياداور نمادهاي فروهر ها هستند از
يا اجيل گاهنبار هاست  .شامل  :پسته،
سوری است که در پایان چهارشنبه
بادام ،سنجد ،گردو ،كشمش ،برگه
هلو ،انجير و خرما تشكيل شده است
›››

آزادی

شماره  1سال یکم

بقیه  :چهارشنبه سوری
هر سال برگزار میشود .صبح روز
چهارشنبه آش هفت ترشی ،درست
میکنند .آشی که هفت نوع ترشی
مانند آب نارنج ،آب لیمو ،آب انار،
سرکه ،گوجه سبز ،و آب ازگیل در
آن میریزند و بعد از آماده شدن
بین همسایهها پخش میکنند غروب
روز میخوانند با آرزوی شادی و
خوشی برای خود و خانواده خود از
روی آتش میپرند .آنها میخوانند :
چهارشنبه سوری کمی پارسال دسوری
کمی ،امسال دسوری کمی
این جشن در صومعه سرا با عنوان
چهارشنبه سوری رایج است که در
غروب سه شنبه آخرسال خانواده و
خویشان گردهم میآیند و معمو ً
ال از
تنقالت و آجیل استفاده مینمایند.
(صومعه سرا شهری در  ۲۵کیلومتری
غرب شهرستان رشت است).

آزادی
نش

صحنه ای از چهارشنبه سوری درزمان قاجار
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خلق برخی از این پروژه هارا در مصاحبه های
مطبوعاتی پر جنجال افشا کردند اما آخرین
افشا گری آنها درمورد تأسیسات اتمی درنزدیکی
قم نشان داد که دولت آمریکا پیشتر از آن آگاه

ی
ا
یر

ان

اشاره :
چند سالی است همه
رسانه های شنیداری و دیداری و
نوشتاری جهان درباره ی فعالیتهای اتمی
جمهوری اسالمی ایران تفسیرهائی را پخش
میکنند که همه ی آنها برمبنای هدفهای ویژه ای
است که آن کشورها دنبال میکنند  .واقعیتهای
پروژه اتمی ایران هنوز راز سر به مهر است که بوده است .
جز مسئولین حکومت اسالمی هیچکس از آن درهرحال هنوز هم دولتهای جهان به جمهوری
آگاه نیست  .آنچه در اینجا میخوانید برمبنای اسالمی اعتماد ندارند و درانتظار خبر های
آگاهی هائی است که شمارا با اصطالحاتی که جدیدی از دیگر فعالیتهای پنهانی این رژیم هستند .
دراین تفسیرها میخوانید ویامی شنوید آشنا
میکند و همچنین مختصری از فعالیتهای اتمی
ایران را برای شما بازگو میکنیم .
برنامه های اتمی ایران
***
وقتی مایک واالس با رئیس جمهور رفسنجانی از دهه  1950با پشتیبانی
مصاحبه میکرد ازاو پرسید دولت شما به
دنبال آمریکا وکمک کشورهای
دسترسی به سالح اتمی است ؟ واو جواب منفی
داد .چند سالی گذشت و نوبت به رئیس جمهور اروپای غربی آغاز شد
خاتمی رسید که درمیان ناباوری بسیاری
پرده وتاسال  1979که جمهوری
از فعالیتهای اتمی جمهوری اسالمی برداشت .
خیلی ها که بین سطوررا خوب می بینند و می اسالمی روی کار آمد ادامه
خوانند بالفاصله اظهار نظر کردند که کاسه
ای یافت
زیر نیم کاسه است و جمهوری اسالمی از افشای
فعالیتهای اتمی خود هدف خاصی را دنبال میکند
***
.یکی از این اهداف که بعدها مشخص شد جوابگو
بودن دربرابر سازمان انرژی اتمی وابسته به برنامه های اتمی ایران از دهه  1950آغازگردید .
سازمان ملل متحد بود .چمهوری اسالمی از آغاز این برنامه که اتم درخدمت صلح نام داشت
تصور نمیکرد که پژوهشگران مکتبی و باورمند به با پشتیبانی وکمک ایاالت متحده آمریکا و
سرفرازی اسالم که حقوقهای بسیار باال دریافت همراهی دولتهای اروپای غربی طرح ریزی
میدارند اسرار حکومت اهلل را فاش سازند  .اما شد و تا سال  1979ادامه یافت .درسال 1979
سرانجام این اطالعات به بیرون درز پیدا کرد و از باروی کارآمدن حکومت اسالمی ابتدا برنامه
همه زودتر سازمان انرژی اتمی به آن دست یافت های اتمی متوقف شد و پس از مدتی جمهوری
 .دولت خاتمی درمقابل عمل انجام شده مجبور اسالمی ایران پروژه اتمی خودرا با کمک های
شد تا بطور رسمی پرده از فعالیتهای اتمی ایران کمتر غرب مجددا احیا کرد .برنامه اتمی ایران
از چند مرکز تحقیقاتی ،یک رآکتور اتمی
بردارد .
ازآن زمان جمهوری اسالمی تعدادی از پروژه هارا وتأسیسات دسترسی به اورانیوم که خود شامل
با تأخیر اعالم کرده و برخی از آنها را برای مدتی سه کارخانه مشخص غنی سازی اورانیوم بود
مخفی نگاه داشته است .اگرچه سازمان مجاهدین تشکیل می شد.
صفحه 14
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اولین نیروگاه اتمی ایران دربوشهربا نام بوشهر 1
قراربود درسال  2009راه اندازی شود اما درنیمه
نوامبر  2009روسیه که قرارداد تکمیل این نیروگاه
را با حکومت اسالمی امضا کرده است اعالم کرد
این نیروگاه درسال  2009افتتاح نخواهد شد.حکومت
اسالمی اعالم کرده است که یک نیروگاه اتمی
 360مگاواتی در دارخوین برپا خواهد کرد و ظاهرا
نشانه ای از تکمیل رآکتور بوشهر  2دردست نیست .
ایران همچنین اعالم کرده است که درآینده
نیروگاههای اتمی متوسطی را خواهد ساخت
و معادن اورانیوم خودرا نیز فعال خواهد کرد .

 ۲۳۵اورانیوم برای ساختن بمب اتم و نیروگاههای
هستهای قابل استفاده است .بنابراین جداکردن
ایزوتوپ های اورانیوم ازهم وافزایش دادن
میزان ایزوتوپ  235را دراصطالح غنی سازی
میگویند .

سنگ اورانیوم
زباله اتمی :پس از اینکه غنی سازی به پایان
رسید مقداری ایزوتوپ  238باقی میماند که
قابل تبدیل به اورانیوم  235نیست  .این
باقیمانده را تفاله اتمی و یا زباله اتمی مینامند .
زباله اتمی هنوز پرتو زا و خطرناک است و باید
آن را در محل امنی درزیر زمین دفن کرد .
دراواخر نوامبر  2009میالدی همزمان با پایان
گرفتن ریاست البرادعی بر سازمان انرژی اتمی
این سازمان قطعنامه ای بر علیه جمهوری اسالمی
صادر کرد که متحدین رژیم اسالمی هم بر علیه
این حکومت رای دادند و مجلس شورای اسالمی
با اکثریت آرا تصویب کرد که همکاریهای بین
رژیم و سازمان انرژی اتمی باید تا حد زیادی
تقلیل یابد .و دولت عجوالنه اعالم کرد که تعداد
زیادتری مراکز غنی سازی همانند قم برپا خواهد
ساخت درروزهای اخیرهم دولت اعالم کرد اولین
محموله اورانیوم  20درصد غنی شده را تولید کرده
است ..این برخورد جمهوری اسالمی واکنش های
تند همه کشورهای جهان را بر انگیخت .
***
دراینجا به توضیحاتی پیرامون اصطالحاتی که
گاه و بیگاه دررسانه ها ی داخلی و خارجی می
بینید ویا می شنوید و یا میخوانید می پردازیم :
غنی سازی اورانیوم :غنی سازی جزئی از
چرخه سوخت اتمی است که طی آن کارشناسان
میزان ایزوتوپ 238را کم کرده وبر میزان
ایزوتوپ  235افزوده می شود .در طبیعت
اورانیوم بصورت اکسید اورانیوم است که شامل
شماره  1سال یکم

کیک زرد :عنصر اورانیوم در طبیعت به
صورت ترکیبات شیمیایی مختلف از جمله اکسید
اورانیوم ،سیلیکات اورانیوم و یا فسفات اورانیوم
و به صورت مخلوط با ترکیباتی از عناصر دیگر
یافت میشود.در میان کشورهای مختلف جهان،
استرالیا دارای بزرگترین معادن اورانیوم است
و کشورهای قزاقستان ،کانادا ،آفریقای جنوبی،
نامیبیا ،برزیل و روسیه نیز از معادن بزرگی
برخوردارند.
مواد معدنی حاوی اورانیوم با استفاده از روشهای
معدنکاوی زیرزمینی و یا روزمینی استخراج
شده و سپس طی فرایندهای مکانیکی و شیمیایی
موسوم به “آسیاب کردن” و “کوبیدن” از دیگر
عناصر جدا میشوند .اورانیوم پس از استخراج،
تفکیک ،کوبیده ،خرد و به شکل پودر درآمده
و سپس برای تولید ماده موسوم به “کیک زرد”
مورد استفاده قرار میگیرد.
کیک زرد یا هگزافلورید اورانیوم در آغاز
غنیسازی تولید میشود .کیک زرد در این مرحله
دارای ناخالصیهایی است که به روشهای مختلف
از این ناخالصیها کاسته میشود.
روش های غنی سازی :غنی سازی اورانیوم به
دو روش کلی صورت میگیرد .به روش مغناطیسی و
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به روش استفاده از دستگاه سانتریفوژ.
یکی از روشهای غنی سازی اورانیوم استفاده
از میدان مغناطیسی بسیار قوی است .در
این روش ابتدا هگزا فلوئورید اورانیوم را
حرارت میدهند تا تبخیر شود .از طریق تبخیر
اتمهای اورانیوم و فلوئورید از هم تفکیک
میشوند .در این حالت  ،اتمهای اورانیوم را به
میدان مغناطیسی بسیار قوی هدایت میکنند.
میدان مغناطیسی بر هستههای باردار اورانیوم
نیرو وارد میکند ( این نیرو به نیروی کوفتی
معروف میباشد) و اتمهای اورانیوم را از مسیر
مستقیم خود منحرف میکند .اما هستههای
سنگین اورانیوم  ۲۳۸نسبت به هستههای سبکتر
(اورانیوم  )۲۳۵انحراف کمتری دارند و درنتیجه
از این طریق میتوان اورانیوم  ۲۳۵را از اورانیوم
طبیعی تفکیک کرد.
روش دیگر غنی سازی با سانتریفیوژاست که در
جمهوری اسالمی نیز مورد استفاده است
در اینجا باید یادآوری کنیم که روشهای دیگری
هم برای غنی سازی اورانیوم وجوددارد که
سانتریفیوژ :سانتریفیوژ دستگاه ا.ستوانهای کاربرد وسیع ندارد .
شکلی است که درست مثل توربین هواپیما
***
پرههایی در وسط آن وجود دارد این پرهها در هر
دقیقه بیش از یک صد هزاربار گردش دارند در کارشناسان براین باورند که جمهوری اسالمی
نتیجه این چرخش اورانیوم سنگین روی دیواره ایران قادراست درظرف چندماه اورانیوم کافی
آخری سانترفیوژ قرار میگیرد و اورانیوم  ۲۳۵در برای ساختن بمب اتم غنی کند  .اما احمدی نژاد
کنار آن مینشیند باید هزاران سانترفیوژ در کنار در اواخر ماه نوامبر  2009اعالم کرد ایران هرگز
هم قرار بگیرند تا ما بتوانیم اورانیوم را غنی کنیم درپی ساختن بمب اتمی نیست و همانند دیگر
یعنی با یک یا چند سانترفیوژ نمیتوان اورانیوم سران رژیم تولید بمب اتمی را خالف باورهای
را غنی کرد .این دستگاه مواد را با سرعت زیاد اسالمی دانست .
حول یک محور به گردش درمی آوردمواد سنگین درمنطقه ما اسرائیل هندوستان وپاکستان نیز
تر از محور فاصله میگیرند .در واقع در این روش بمب اتمی دارنداما چون آنها عضو
برای جدا سازی مواد از یکدیگر از شتاب ناشی
)Non-Proliferation Treaty (NPT
از نیروی گریز از مرکز استفاده میگردد ،کاربرد نیستندمجبور به گزارش دادن به سازمان انرژی
عمومی این دستگاه برای جداسازی مایع از مایع اتمی نخواهند بود .
و یا مایع از جامد است .سانتریفیوژهایی که
برای غنی سازی اورانیوم استفاده میشود حالت
خاصی دارند که برای گاز تهیه شدهاند که به
آنها  Hyper-Centrifugeگفته میشود .پیش
از آنکه دانشمندان از این روش برای غنی سازی
اورانیوم استفاده کنند از تکنولوژی خاصی بنام
 Gaseous Diffusionبه معنی پخش و
توزیع گازی استفاده میکردند.
گردش سریع سیلندر  ،نیروی گریز از مرکز بسیار
قوی تولید میکند و طی آن مولکولهای سنگینتر
(آنهایی که شامل ایزوتوپ اورانیوم ۲۳۸
هستند ).از مرکز محور گردش دورتر میگردند
و با بستی سازهای ساخت قم(فردو)(اورانیوم بازدید احمدی نژاد ازیک مرکز غنی سازی

 ۲۳۵بیشتر حول محور سانتریفیوژ قرار میگیرند.
در غنی سازی اورانیوم با روش
سانتریفوژ گازی ،از تعداد زیادی سیلندر
دوار که به صورت موازی و سری کنارهم قرار
داده شدهاند استفاده میشود(.تصویر زیر)

آزادی
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باورکنید

غرب به برچید ن حکومت اسالمی عالقه ندارد! درپی تعدیل رژیم وروی کارآوردن موسوی است

خانم ها ،آقایان ،هموطنان عزیزی که این سطوررامیخوانید به هرچه باوردارید سوگند
نه آمریکا،نه انگلیس ،نه فرانسه ،آلمان  ،روسیه ،چین و کشورهای دیگرازاین دست
بهیچوجه مایل نیستند حکومت اسالمی درایران عوض شود ،بلکه ،اصراروتالش
دارندکمی آن را تعدیل وبصورت دینی حفظ کنند .عمده هدفشان هم واداشتن رژیم
ازفعالیت های هسته ای است .همین ووالسالم!!!
هم دولت وهم مطبوعاتشان صریحآ به این موضوع اعتراف دارند.
وال استریت ژورنال تابستان گذشته به نقل ازمقامات امریکائی تآکید کرداولویت
واشنگتن برنامه هسته ای ایران است،مفهوم انتزاعی این گزارش اینستکه فی الواقع رژیم
هرچه ازمردم ایران میکشد،بکشد  ،بما مربوط نیست ،ما فقط دنبال برنامه هسته ای
هستیم که منافع ماو اسرائیل را بخطر نیندازد.حال سئوال میکنم ،ماایرانی ها کم درداخل
وخارج تظاهرات کردیم؟ کم گفتیم ،کم نوشتیم؟ کم فریاد کردیم؟ کم به مجامع جهانی
متوسل شدیم؟ آنهمه تظاهرات میلیونی درداخل و خارج چه شد؟.......هیچ.
رهبران خارجی (نه همه شان) مدام آخوندها را تهدیدکردندکه اگر دست ازفعالیت های
اتمی نکشند گزینه ها روی میزاست ،بقول خمینی نه یک کلمه کمتر،نه یک کلمه بیشتر!!
همین وهمین!
اصرارورزیدند وهمچنان میورزند بیائید گفتگوکنیم که درواقع فقط حرف زدندو
آخوند هاهم کارخودراکردند!.ازسوی دیگرچپ وراست خبرمیرسد نیروگاه هسته
ای بوشهردرنیمه دوم سال آینده راه اندازی خواهدشد.بنابراین برخالف آنچه دیده
وشنیده میشود غرب نه تنها هیچگونه ضدیتی با حکومت مالها ندارد،بلکه دنبال آنستکه
حکومت مال رابه مکال تبدیل کند وموسوی را بجای خامنه ای بنشاند.بعبارت بهتر،
هدف غربی ها روی کارآوردن میرحسین موسوی است وبس.
اینکه تازگی ها شعار ...جمهوری ایرانی ....اینجا وانجاراه افتاده با همین هدف است،پرسش
اینست که چراپیشاپیش اصرار به گزینش موسوی وجنبش سبزمیکنید اگربه آزادی ملت
ایران عقیده دارید آزادشان بگذارید هرکس وهرنوع رژیمی راکه میخواهد بارأی آزاد
خودانتخاب کند .اما جوانان امروزهم که موسوی وکروبی راسپربال قرارداده اند،همه این
ترفند هارا خوب درک کرده اند وبهمین علت ،ازتوقع حمایت خارجیان دست شستند و
به عزم واراده خود تکیه کردندورک وصریح رئیس جمهوری آمریکارامخاطب قراردادند
و ،فریادبرآوردند....اوباما...اوباما ...یابا اونا...یا باما..
اصرار غرب دربه روی کارآوردن میرحسین موسوی رااگربازهم باورندارید ،بخوانید
گفته هاو نوشته های بلند گوهای شان راکه در پی میآید :
لس آنجلس تایمز..همراه باعکس.رهبراپوزیسیون سرکوب رامحکوم میکند.
سی .ان.ان.موسوی قسم میخورد هرهزینه ای رابرای مبارزه بدهد.
وال استریت ژورنال....رهبراپوزیسیون ایران آماده شهادت...
بلومبرگ...موسوی میگوید:آماده است برای تغییر درایران جان خود رابدهد....
استرالیا
سیدنی مورنینگ هرالد:موسوی حاضراست درراه اپوزیسیون جان بدهد.
دی تلگراف:موسوی خواهان پایان سرکوب.
انگلیس
گاردین:موسوی آماده است برای اصالحات جان خودرابدهد.
ایندیپندنت:موسوی به ایران میگوید:من درراه آرمان خود میمیرم.
کانادا
رادیو کانادا-موسوی:آماده ام جانم رادرراه اصالحات بدهم.
هلند
فولکس کرانت -موسوی آماده شهادت برای مردمش.
آلمان -دی سایت:موسوی آماده شهادت.
اشپیگل -موسوی میخواهد درصورت نیاز شهید شود.
فرانکفورترالگمانیه سایتونگ – موسوی برای شهادت درنگ نخواهد کرد.
اطریش
استرایش  : 24موسوی آماده است برای مردمش شهیدشود.
سوئیس
تاگس انسایگه -موسوی آماده شهادت.
بلیک – موسوی:آماده ام برای حقوق مردم جان
خودم رابدهم.
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آزادی

اسپانیا
ال موندو -موسوی :من آماده ام
درراه حقوق مردم شهیدشوم.
ال پائیس -موسوی
میگوید:فقدان اوجنبش
رامتوقف نمیکند.

ایتالیا
ال جیورناله -موسوی
خواستارآزادی دستگیر
شدگان /من ترسی ندارم
برای مردمم جان بدهم.
ال استامپا -ایران.موسوی
جکومت تهران را به
چالش میکشد.آماده شهادت برای مردم.
ال سکولو -19موسوی ترسی ندارم برای مردم شهیدشوم.ماتسلیم نخواهیم شد وجنبش
ادامه خواهدداشت.
فرانسه
لوموند -درایران موسوی طرحی  5ماده ای برای پایان بحران پیشنهادمیدهد.
پاریزین -موسوی رهبراپوزیسیون خواستار پایان سرکوب است.
فیگارو -موسوی آماده شهادت.
تلویزیون فرانس آ-موسوی دوباره به صحنه آمد وهراسی ازمرگ ندارد.
فنالند
هلزینکی سانومات -رهبراپوزیسیون درایران ،حتی برای مرگ آماده است.
سوئد
داگنزنی هیتر -موسوی به رژیم ایران اخطارمیدهد.

مالحظه میکنید ،کسی نیست از این ارباب جرائم! بپرسد مگردر زمان نخست وزیری
همین موسوی که اینهمه بادش میکنید قتل های دسته جمعی رخ نداد؟ .چطورایشان
برای جلوگیری ازآنهمه جنایات حاضر به شهادت نبود ؟ حاال برای رسیدن به مقام
ریاست جمهوری (ونه دفاع ازحقوق مردم) جان شان را نثارمیفرمایند؟؟ خیرآقایان آن
سبوبشکست وآن پیمانه ریخت ..دیگرمردم فریب این ترفندهارا نمی خورند که مانند
روی کارآوردن خاتمی گول لبخند ژوکوندش را بخورندویک چندی اسیردسائس این
یکی شوند.موسوی وخاتمی و کرباسی و ...همه سراپا یک کرباسند.گذشت آن بی
خبری ها وگول خوردن ها......

شماره  1سال یکم

داستان کشف پنی سیلین
0پنی سیلین کامالًً تصادفی کشف شد وپس از مدتی استفاده از آن باشکست مواجه شد
دانشمندانی غیر از فلمینگ دنباله کاررا گرفتند تا کاربرد امروزی آنرا ممکن ساختند
کشف پنی سیلین یکی ازبرجسته ترین
پیشرفتهائی است که تاکنون درقلمرو پزشکی
دیده شده است  .بااین حال این ماده برحسب
تصادف کشف شد.وبطور کام ً
ال غیر منتظره
درالبراتوری درلندن پا به عرصه وجود گذاشت
درسال  1928پروفسور ( بعدا ً به لقب سر مفتخر
شد ) الکساندرفلمینگ دربیمارستان سنت مری
برروی بیماریهائی که از باکتری ها بوجود
می آیند پژوهش میکرد .یکروز که او برروی
استافیلوکوک کشت شده تحقیقاتی انجام میداد
(او استافیلوکوک را برروی جلبک آگرکه ماده
ای ژله مانند است کشت کرده بود) متوجه شد
که کپک سبزرنگی دریکی از بشقاب ها درحال
رشد است .درحالت عادی وقتی بشقابی کپک
میزد آنرا بدور می انداختند اما فلمینگ با مطالعه
دقیق برروی این کپک به کشف مهمی نائل
شد .دراطراف ماده کپک زده بهیچوجه باکتری
دیده نمی شد.فلمینگ دریافت که این کپک
ماده ای تولید میکند که قدرت ازبین بردن
باکتری ها را داردومی تواند درزمینه پزشکی
بسیار اهمیت داشته باشد .فلمینگ بعدها این
کپک را پنی سیلیوم نوتاتوم نامید .پس از عکس
گرفتن از بشقاب  ،فلمینگ مقداری از کپک هارا
از سطح بشقاب زدود وشروع به آزمایش کرد.
وقتی فلمینگ کپک هارادرمایعی که حکم
واسطه را داشت رشد داد ،دریافت که که پس
از عبوردادن مایع از صافی محلولی بدست
می آید که برروی بسیاری از باکتری ها موثر
است و آنهارا ازبین می برد .ازجمله باکتری
هائی که براثر این مایع ازبین می رفت مربوط به
کورک ذات الریه ومننژیت بودند.فلمینگ این
ماده طبیعی را پنی سیلین نامید.
باآنکه الکساندر فلمینگ درمداوای بسیاری
اززخمی ها ومجروحین با پنی سیلین موفق بود
تشخیص داد که برای استفاده ازاین دارو بمقدار
زیاد نیاز به تغلیظ و تصفیه آن است .
شماره  1سال یکم

کوششهای اولیه در تغلیظ و تصفیه انبوه او نمیتوانست به انجام آزمایشات کلینیکی
باشکست مواجه شد زیرا با آنکه مایع دردرجه بپردازد .تا باالخره درسدوران جنگ دوم
حرارت کم پایدار بود اما بهنگام استفاده ازآن جهانی که مرد فراموش شده ای بود موفق
برای مداوای امراض تجزیه می شد .درسال گردید به تحقیقات وسیعی دست زند ".
درسال  1941تالشهائی بعمل آمد تا داروئی
 1932از انجام این کار صرفنظر شد .
درسال  1939پروفسور هاورد(هووارد)فلوری برای زخمهای بدن مجروحان جنگ تهیه
وتیمی از داروسازان به سرپرستی دکتر ارنست شود ودرنتیجه پنی سیلین یکبار دیگر مورد
چین در دانشگاه آکسفورد مجددا ً دنباله کاررا توجه قرار گرفت ودراین زمینه پیشرفتهای
گرفتند .درآغازآنها در تهیه محلول رقیق موفق چشمگیری بدست آمد  .مث ً
ال پنی سیلین که
شدند وبعد توانستند پودر خشک زرد رنگی بعدها دانسته شد با کشت کمی از عامل تولید
را تهیه کنند  .هردو نوع پنی سیلینی که آنها کننده آن میتوان آنرا براحتی بدست آورد خود
بدست آوردند بمراتب قوی تر از پنی سیلین ش ماده فعال ناپایداری است که خیلی زود
کشف شده بوسیله فلمینگ بود .با آنکه پودر خاصیت خودرا ازدست میدهد .برای رفع این
پنی سیلین تا حد زیادی ناخالصی داشت نتایج عیب می بایست آنتی بیو تیک را ازمایع جداکرد
دلگرم کننده ای از آزمایشاتی که با آن شد وهمین مسئله جداسازی مشکالت پیچیده تری
بدست آمد.وتولیدتجارتی این پودر با نتیجه را ایجاد کرد .درآغاز جنگ دوم جهانی هر سه
خوبی ادامه یافت .بعلت اینکه کشف پنی سیلین میلی گرم آنتی بیوتیک را دریک لیتر مایع حل
همزمان با جنگ جهانی دوم بود منابع تولید آن می کردند و میزان قدرت دارورا که اثر میکرب
درانگلستان دردسترس نبود .بادیدار فلوری از کشی آن درحالت محلول بوداندازه میگرفتند.
آمریکا اولین تولید پنی سیلین بمقیاس وسیع همه هدف دانشمندان تولید انبوه پنی سیلین
برای مداوای زخمی های جبهه ها بود
در آمریکا امکان پذیر شد .
درطول جنگ جهانی دوم وپس از آن پنیسیلین درآزمایشگاه تحقیقاتی گالکسو واقع درمیدل
سکس تحقیقات زیادی دراین مورد صورت
جان عده زیادی راازخطر مرگ نجات داد.
سر الکساندر فلمینگ برای کشف پنی سیلین میگرفت .اما ازنظر بیوشیمی وتکنیک اشکاالتی
زحمات زیادی متحمل شد اما نباید تالشهای وجودداشت .دوتن از کارشناسان دراین دو
زمینه بنامهای دکتر ب آ همز و آ.ال.بچرچ
دانشمند معروف دکتر ریستریکRaistrick
را درتوسعه پنی سیلین بعنوان آنتی بیوتیک موفق شدند باتالش زیاد مقدارکافی پنی سیلین
 که درزمان جنگ دوم جهانی صورت گرفته برای مجروحان وبیماران جنگی تولید کنند .اولین مشکل ثابت نگهداشتن ترکیب بود .
نادیده انگاشت .
درسال  1932ریستریک به بررسی بعشی بهترین روشی که برای این منظور بکار گرفته
ازخواص مواد شیمیائی که تشکیل دهنده پنی شدآن بود که پنی سیلین را بصورت محلول
سیلین بودند پرداخت اما او درحین تالش نمک فلزی آن تهیه کنند اما با اجرای این
علمی خود موفق نشد توجه عمومی را به روش پنی سیلین کمی بدست می آمد .وازطرفی
کشف خود جلب کند  .دریکی از نوشته ها بسیاری از یون های فلزی نظیر آهن  ،روی ،
درباره او می خوانیم  " :همکاران پزشکی او به مس  ،جیوه وسرب برپنیسیلین بی اثربودند
بقیه درصفحه31ه
ادعاهایش وقعی نمی گذتشتند ودرنتیجه

آزادی

صفحه17

حک
ی
س
س
ب
ف
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وشاهناهم اش
مرتضی پاریزی

هنوز سینه ستبر و قامت بلندش را
بخاطر دارم .بعدازظهرهای گرم تابستان
درواپسین سالهای دهه  20که تلویزیون
نبود تا مارا به صفحه جادوئی خود
جذب کند اومارا درکنار کوچه خاکی
می نشاند و باصدای رساو لهجه ی
یزدی خود برایمان شاهنامه میخواند .
ازروی کتاب نمیخواند  .گوئی همه را
حفظ بود یا اگر نه همه را ،الاقل آنچه
برای آشنا کردن ما به این کتاب عزیز
الزم بود از بر داشت  .وقتی دستهایش را
بهم می کوبید مارا که از گرما ی سوزنده
کویر بی حال شده بودیم حالی دوباره
میداد.گوشهامان تیز میشد و سخنانش را
با گوش جان می شنیدیم .وقتی رستم را
به جنگ دیوی میفرستاد چشمان ما فقط
دهان اورا می دید و گوشهایمان تنها
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سخنان اورا می شنید  .برای پیروزی
رستم کودکانه دعامی کردیم .ووقتی
رستم پیروز میشد هورا می کشیدیم و
به بازیهای بچگانه خود باز می گشتیم .
وبه این ترتیب بود که قبل از ورود
به دبستان و پیش از آموختن الفبا ،آن
بلند باالی سینه ستبر مارا با رستم و
سهراب و دیوهائی که در اطرافشان
بودند آشنا کرده بود  .بعد هم که
خواندن را آموختیم دنباله داستان
را خود ،از شاهنامه ،شاهکار حکیم
توس خواندیم و ازآن بسیار آموختیم .
***
پیش از هرچیز باید بگویم که شناختن
فردوسی و آشنائی با شاهنامه وظیفه
هریک از ما فارسی زبانان است .و
آنگاه انتقال دانسته هایمان درباره

آزادی

حکیم توس و شاهنامه به فرزندانمان
یکی از خویشکاریهای ملی ماست .
شاهنامه یعنی هویت ایرانی .یعنی
کتاب خداشناسی یعنی قرآن ایرانی
 .شاهنامه یعنی دستورالعمل مروت
یعنی قاموس وطن
وجوانمردی
خواهی و ناموس هر انسان با کرامت .
مجتبی مینوی استاد بزرگ درباره شاهنامه
فردوسی اینگونه اظهار نظر میکند «.:شاهنامه
فردوسي از براي مردم ايران از سه لحاظ مهم
است :اول اينكه يكي از آثار هنري ادبي بسيار
بزرگ است و از طبع و قريحه يكي از شعراي
بزرگ قوم ايراني زاده است و بر اثر همت و
پشتكار و فداكاري او و بيست سي سال خون
جگر خوردن او بوجود آمده است .دوم اينكه
تاريخ داستاني و حكايت نياكان م ّلت ايران
را شامل است و در حكم نسبنامه اين قوم
است .سوم اينكه زبان آن فارسي است و فارسي
محكمترين زنجير علقه و ارتباط طوايفي است
كه در خاك ايران ساكنند».
و فردوسی نماد یک ایرانی است که یک
تنه در برابر ظلم و جور و بی عدالتی
ایستاد و با جنگ افزار قلم و بکارگرفتن واژه
های پارسی ،زبان و فرهنگ و تاریخ و هویت
ما ایرانیان را حفظ کرد .
ابوالقاسم حسن ابن علی توسی مشهور به
فردوسی درسال  319خورشیدی درشهر پاژ
واقع درنزدیکی توس خراسان چشم بجهان
گشود.ودرسال  397خورشیدی درهمانجا دیده
ازجهان فروبست .
پدرفردوسی دهقان بود  .درآن زمان به کسانی
که مالک دهی بودند دهقان می گفتند  .بنابراین
فردوسی اززندگی مرفهی برخوردار بوده است
 .و ازهمان کودکی بسعی پدر توانسته است
ازآموزش خوبی نیز بهره مند شود .او عالوه
بر آگاهی کامل به زبان فارسی دری  ،زبانهای
عربی و پهلوی را نیز میدانسته است .
میگویند فردوسی ازدوران جوانی به سرودن
شاهنامه پرداخته و از داستانهائی که مردم نقل
میکرده اند سود جسته وآنهارا به نظم درآورده›
اووقتی ازمرگ دقیقی آگاه میشودو می داند که
کتاب ناتمام دقیقی بنام گشتاسب نامه ازروی
شاهنامه ابومنصوری سروده شده است به دنبال
یافتن شاهنامه ابو منصوری برمی آید تا ازروی
آن کتاب که به نثر بوده است شاهنامه خودرا

››››

شماره  1سال یکم

تکمیل کند .هرچه بدنبال شاهنامه ابومنصوری
میگردد آن را پیدا نمیکند  .پس از بازگشت
به توس با دوستی بنام امیرک منصور برخورد
میکند  .امیرک فرزند ابومنصور محمد بن
عبدالرزاق است که کتاب شاهنامه ابومنصوری
بدستوراو نوشته شده است .امیرک این کتاب را
به فردوسی میدهد وبااو پیمان می بندد ازهیچ
کمکی برای تکمیل کار توسط فردوسی دریغ
نورزد.
(دراینجا این پرسش پیش می آید که فردوسی
میدانسته شاهنامه ابومنصوریبدستور چه کسی
نوشته شده است و ازطرفی با پسر ابو منصور
دوستی داشته است  .اگر چنین است پس چرا
فردوسی رنج سفررا بر خود هموارکرده و به
نقاط مختلف رفته تا این کتاب را پیدا کند .
چرا ازهمان نخست به امیرک منصور مراجعه
نکرده است ؟)
تکمیل شاهنامه  15سال طول می کشد و
سرانجام درسال  372خورشیدی به پایان میرسد
 ..به دنبال شاهی می گردد تا آن را به او پیشکش
کند  .اما خود او میگوید "ندیدم کسی کش

سزاواربود" .بهمین دلیل چند سالی آن را پیش
خود نگهمیدارد و دراینمدت نیز ابیات دیگری
برآن می افزاید .
فردوسی که درکودکی از مال و مکنتی خانوادگی
برخورداربود پس از پیان گرفتن کار شاهنامه تهی
دست و بی چیز شده بود و از سوئی داغ فرزند
نیز همه توان اورا گرفته بود  .لذا تصمیم گرفت
شاهنامه را با تدوینی دوباره در 7نسخه به دربار
شماره  1سال یکم

سلطان محمود غزنوی که پادشاه مقتدر زمان بود
بفرستد .زمانی که حدود  80سال داشت
شاهنامه را به دربار محمود فرستاد .اما با اندوه
بسیار باید گفت که محمود ارزش کار فردوسی
را پاس نداشت و نسبت به آن بی توجه ماند .
فردوسی خود دراین باره میگوید :
" کنون عمر نزدیک هشتاد شد  .امیدم بیکباره
برباد شد"
ممکن است فردوسی شاهنامه اش را به دربار
محمود فرستاده باشد اما اینکه او کتاب را برای
دریافت صله فرستاده تا از آن طریق بتواند برای
دخترش جهیزیه تهیه کند چندان صحیح بنظر
نمیرسد  .با نگرش به سن فردوسی که حدود
 80سال بوده بعید است که درآن سن وسال
دختری دم بخت داشته باشد .
نظیر این داستانها درمورد زندگی فردوسی بسیار
است .اما آنچه درباره ی فردوسی به جرأت
میتوان گفت این است که پس از مرگش از
به خاک سپردن او در گورستان مسلمانان جلو
گیری میشود .و باآنکه خود مسلمان شیعه دوازده
امامی است امابه دلیل دشمنی یکی از دانشمندان
توس با اوکه پیروان زیادی داشت اجازه دفن
اودرگورستان مسلمانان داده ننمیشودو مالی
شهر هم ازخواندن نماز میت بر جسد او
خودداری میکند.
به ناچار فردوسی را درباغ خودش یا بقولی در باغ
دخترش بخاک می سپارند  (.اینهم دلیل دیگری
است بر اینکه درآخرعمر هنوز از استطاعت مالی
برخورداربوده است . ).پس از مرگ هم این کینه
توزی نسبت به فردوسی ادامه می یابد و چندین
بار قبر او را خراب کرده و تالش میکنند اثری
از گوراو باقی نماند تا دوباره باز سازی شود.
سرانجام درسال  1263خورشیدی بدستور میرزا
عبدالوهاب خان شیرازی که حاکم خراسان بود
جایگاه آرامگاه فردوسی شناسائی شد و برروی
آن بنائی آجری ساختندکه آنهم پس از چندی
خراب شد و فرو ریخت  . .انجمن آثارملی با
پافشاری محمدعلی فروغی و حسن تقی زاده
با جمع آوری کمک از مردم بنائی برروی
گورفردوسی ساختند  .دیری نگذشت که این
بناهم نشست کرد واین بار درزمان محمدرضاشاه
بروی قبر او بنای باشکوه و مقاومی درخور
این مرد بزرگ تاریخ و ادب ایران ساخته شد که
در سال  1347با طراحی که هوشنگ سیحون
براساس آرامگاه کوروش انجام داده بود
گسترش یافت .برروی سنگ مزار فردوسی

آزادی

آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی در توس

چنین میخوانیم:
" بنام خداوند جان وخرد .این مکان فرخنده
آرامگاه استادگویندگان فارسی زبان و سراینده
د
استانهای ملی ایران حکیم ابوالقاسم فردوسی
طوسی است که سخنان او زنده کننده کشورایران
و مزار او دردل مردم این سرزمین جاویدان
است .تاریخ تولد  329هجری قمری  -تاریخ
وفات  411هجری قمری تاریخ بنای آرامگاه
1353هجری قمری "
و نکته آخراینکه بنیاد شاهنامه فردوسی ،موسسه
تحقیقاتی وابسته به وزارت فرهنگ و هنر ،در
سال  ۱۳۵۰با هدف پیشبرد پژوهشهای مربوط
به شاهنامه فردوسی ،و تصحیح و انتشار متن
انتقادی شاهنامه تاسیس شد .هیأت امنای بنیاد
متشکل از مجتبی مینوی ،پرویز ناتل خانلری،
یحیی مهدوی ،حسین نصر ،عباس زریاب
خویی ،محمدامین ریاحی و مهدی فروغ بود.
داستان رستم و سهراب (انتشار  )۱۳۵۲و داستان
فرود به تصحیح مجتبی مینوی ،و داستان سیاوش
(انتشار  )۱۳۶۳حاصل بخشی از فعالیتهای بنیاد
بوده است .بنیاد شاهنامه نشریه پژوهشی تحت
عنوان سیمرغ منتشر میکرد(.با نشریه ی وزین
سیمرغ چاپ لوس آنجلس فرق دارد) پس از
سال  1357بنیاد شاهنامه همراه با چند موسسه
پژوهشی دیگر در پژوهشگاه علوم انسانی و
مطالعات فرهنگی (وابسته به وزارت فرهنگ
و آموزش عالی) ادغام وازسرعت فعالیتهایش
کاسته شد.
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*الکساندر هیگ که زمانی فرمانده نیروهای ناتو بود در روز بیستم فوریه
در بیمارستانی در بالتیمور مریلند درگذشت  .او بهنگام مرگ  85سال
داشت .
اوبهنگام محاکمه ریچارد نیکسون درسال  1974درکنار نیکسون ماند و
الیحه دفاعیه اورا تهیه کرد .معاون الکساندر هیگ یعنی ژنرال هویزر
در بازداشتن ارتش شاهتشاهی از کودتا بنفع رژیم پادشاهی نقش
عمده ای ایفا کرد .
ژنرال هیگ مدتی نیز درسمت وزارت امور خارجه آمریکا خدمت
کرد .
* تجمع اعتراضی ایرانیان مقابل دفتر سازمان ملل در ژنودر اعتراض
به روند گسترده ،مستمر و برنامه ريزی شده نقض حقوق بشر در ايران
و به مناسبت نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ،نهادهای
حقوق بشر داخلی و خارجی و ديگر تالشگران حقوق بشر ،تجمعی
اعتراضی در تاريخ  15تا  ۱۷فوریه  2010در مقابل مقر سازمان ملل
در ژنو برگزار کردند
*درروز  22بهمن ایرانیان مقیم فرانکفورت و استهکلم تظاهرات
بزرگی برعلیه حکومت ایران برپاکردند.
درهلند ایرانیان مقیم آن کشور درروز  22بهمن دربرابر سفارت رژیم
جمع شدند که با واکنش بسیار زشت پلیس هلند روبرو شدند  .این
اولین بار نیست که کشور هلند با تظاهر کنندگان ایرانی رفتار ی
تند دارد.دربرلین و مونیخ آلمان روز  22بهمن تظاهرات بزرگی
توسط ایرانیان برعلیه رؤیم اسالمی برپاشد .
دربروکسل ایرانیان جشن سفارت رژیم را برهم زدند  .اعتراض گسترده
ای در مقابل سفارت رژیم در لندن درروز  22بهمن برگزارشد که با
باتوم پلیس لندن روبرو شدند  .همچنین درروز  22بهمن تطاهرات با
شکوهی با حضور ایرانیان مقیم واشنگتن ویرجینیا و مریلند دربرابر
دفتر حفظ منافع رژیم حاکم برایران برگزار شد .
تظاهرات  22بهمن در هلسینکی فنالندو تورنتوی کانادا پاریس
فرانسه ،کپنهاگ دانمارک وکشورژاپن نیز توسط هموطنانمان
برگزارشد .درایالتهای محتلف آمریکا ازجمله تکزاس ،لوس آنجلس،
ماساچوست  ،کارولینای شمالی ،نیویورک ,ویرجینیا نیز درروز
 22بهمن و یا روزهای 23و 24بهمن تظاهراتی صورت گرفت که
تعدادی از هموطنان با سنین مختلف درآن شرکت کردند  .دراکثر
شهرهای شمال شرقی آمریکا ایرانیان با و جود برف شدید و سرمای
استخوان سوز بادردست داشتن پرچمهای شیروخورشید نشان
دراجتماع هموطنان حضوریافته وبا فریاد مرگ بردیکتاتور با ایرانیان
داخل کشور ابراز همدردی میکردند .درهمه شهرهای آمریکا پلیس
همکاریهای الزم را با تظاهرکنندگان انجام میداد.
*درلوس آنجلس از برگزاری کنسرت حسین علیزاده و کیهان کلهر
جلو گیری کردند اما این کنسرت بدون مانعی درسالن مجموعه دیسنی
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آزادی

لند انجام شد  .عده ای ازایرانیان این گروه را فرستاده جمهوری
اسالمی قلمداد میکنند و عده زیادی هم براین باورند که آنها هنرمندان
سبز هستند .اما حقیقت این است که گروه علیزاده وکلهر به دعوت
موسسه میوزیک ورلد برای انجام کنسرتهائی به آمریکا آمده است و
در شمال شرق آمریکاهم قرار است کنسرتهائی برگزار کند.
* شایع است که بزودی شورای نگهبان از تعیین صالحیت برای
نامزدهای انتخابات کنار گذاشته میشود و بجای آن شورای برگزاری
انتخابات مسئولیت این نهاد را برعهده خواهد گرفت  .معاف کردن
شورای نگهبان از تعیین صالحیت برای کاندیداها توسط شورای
تشخیص مصلحت نظام به سرپرستی علی اکبر هاشمی رفسنجانی
صورت خواهد گرفت  .آگاهان براین باورند که رفسنجانی و محسن
رضائی دراین راه موفق نخواهند شدواحتماال شورای نگهبان با قدرت
بیشتری کارانتخابات را درانحصار خود نگه خواهد داشت .
* در آخرین نشست مطبوعاتی رئیس جمهور اسالمی یک خبر نگار
زن با سئواالت خود سانسورحاکم بر مطبوعات ایران را محکوم کرد
 .وقتی رئیس دولت به او گفت مطبوعات ما ازهمه کشورهای جهان
آزادترند این خبرنگار با صدای بلند گفت پس این بگیر و ببند ها
چیست ؟
* دولت ایران انتقاد کشورهای غربی به نقض حقوق بشر در این
کشور را نمیپذیرد .هیئت نمایندگی ایران اعالم کرد که مطرح کردن
نقض حقوق بشر در ایران ابزاری در دست بعضی کشورهای غربی
شده تا با مطرح کردن آن به ایران فشار وارد آورند .در اجالس
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به شدت به نقض حقوق بشر
در ایران اعتراض شد .در اعتراض به دولت ایران از جمله آمده
است که این دولت با خواست آمریکا ،فرانسه و هلند مبنی بر اعزام
نمایندگان سازمان ملل به زندانهای جمهوری اسالمی و گفتوگو
با زندانیان مخالفت کرده است .رژیم ایران همچنین قبول نکرده که
مجازات اعدام در این کشور لغو شود؛ زندانیان سیاسی آزاد گردند؛
قوه قضائیه کشور بیطرف شود و دادگاههای عادالنه با نظارت ناظران
بیطرف برگزار شوند.
*به گزارش خبرگزاری فرانسه از واشنگتن ،دولت آمریکا نسبت به
گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر تالش های مخفیانه رژیم
تهران برای ساخت کالهک هسته ای ابراز نگرانی کرد.
خبرگزاری فرانسه پیش تر از وین گزارش کرده بود که براساس یک
گزارش محرمانه آژانس بین المللی انرژی اتمی ،رژیم تهران فعالیتهايی را
مخفیانه برای توسعه کالهک هسته ای انجام داده و دنبال می کند.
در این گزارش محرمانه گفته شده که تولید اورانیوم با غلظت بیشتر در
ایران ،نگرانی های آژانس در باره اينکه رژیم تهران در حال دنبال کردن
برنامه ای برای ساخت سالح هسته ای است را افزايش داده است.
فیلیپ کراولی ،سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه در پی
انتشار این گزارش در جمع خبرنگاران گفت ،ایاالت متحده بشدت از
این گزارش که نخستین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی پس از
افشای تاسیسات مخفی غنی سازی اورانیوم در نزدیکی قم بشمار می
رود ،نگران است.وی گفت ،به نظر ما فعالیت های این تاسیسات هیج
ربطی به یک برنامه هسته ای صلح آمیز ندارد.
این در حالیست که رژیم تهران اعالم کرده حتى به قيمت حمله نظامى،
دست از غنى سازى اورانيوم بر نخواهد داشت.
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عکس سال

عکس تکبیرگویان پشت بام

بهرتین عکس خربی سال شد

عکسی از عکاس آزاد ایتالیائی ،پیترو
ماستورزو ،برنده ی بهترین عکس خبری جهان
شد .این عکس ،تصویر زنانی را در پشت
بامی در تهران  -که در اعتراض به انتخابات
ایران فریاد می کشیدند  -نشان می دهد .این

تصویر  ،بیانگر این نکته است که شب ها
هنگامی که خیابان ها خالی از جمعیت است،
مردم با رفتن به پشت بام ها ،با گفتن اهلل
اکبر و مرگ بر دیکتاتور به مخالفت خود
با رژیم ادامه می دهند .پیترو ماستورزو،

عالوه بر جایزه ی بهترین عکس خبری
سال با مجموعه عکسش درباره انتخابات
ایران با نام از پشت بام های تهران ،در
بخش آدم ها و رویدادها نیز برنده ی
جایزه ی اول مجموعه عکس شده است.

به گزارش رویتر ،نماينده رژیم تهران در
آژانس بين المللی انرژی اتمی گفته ،جمهوری
اسالمی به هيچ قيمتى حتى تهديد حمله نظامى
از غنى سازى اورانيوم دست نخواهد کشید.
بنابراین گزارش ،على اصغر سلطانيه در مصاحبه
ای گفته ،تهديد شوراى امنيت با تحريم یا
عمليات نظامى جواب ندارد ،شما غربیها فقط
زندگى را براى خودتان سخت تر مى كنيد.
* شایعاتی درکالیفرنیا بین ایرانیان رواج
یافته که مهدی کروبی یکی از مخالفین
دولت احمدی نژاد تصمیم دارد یک
تلویزیون  24ساعته ماهواره ای درلوس
آنجلس راه بیندازد و عوامل او هم اکنون
در آمریکا به دنبال کسانی هستند که
بتوانند دراین تلویزیون ماهواره ای بکار .

مشغول شوندو درباره فعالیتهای جنبش سبز
خبر رسانی کنند
* خبرگزاری فارس :گزارش دادکه ناوشكن
جماران با حضور آيتاهلل خامنهاي فرمانده
كل قوا در خليج فارس به آب انداخته شد.
در اين مراسم فرماندهان عاليرتبه نيروهاي
مسلح نيز حضور داشتند ،رهبرجمهوری
اسالمی به گفتگو و بازديد از بخشهاي
مختلف اين پروژه مهم دفاعي پرداخت.
جماران قرار است در آبهاي جنوب كشور،
پاسدار مرزها و منافع جمهوري اسالمي
باشدناوشكن جماران با توجه به تجهيزاتي
كه در آن بكار رفته است ،توانايي مبارزه با
هرگونه هدف سطحي ،زير سطحي و هوايي
را به طور همزمان دارد.

جشن نوروزی

شماره  1سال یکم

آزادی

درروز یکشنبه  21مارچ خانواده بزرگ
ایرانی جشن نوروزی را درایالت ماساچوست
برگزازخواهد کرد  .این جشن ازساعت  5تا
 9بعدازظهر در شهر واترتاون درسالن سانز
آو ایتالی برپا می شود که طی آن باشام
از مدعوین پذیرائی میشود وبا دی جی به
رقص و پایکوبی می پردازند  .ورودیه برای
بزرگساالن  25دالر دانشجویان  15دالر
و کودکان زیر12سال  10دالر است  .برای
رزرو جا میتوانید با تلفن781 -382-2867
تماس بگیرید.
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بانو قمرالملوک وزیری

استاد علینقی وزیری

عارف قزوینی

آقاحسینقلی و پسرش علی اکبر شهنازی
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درویش خان

روح انگیز

استاد صبا

یک گروه از موسیقیدانان زمان قاجار

بانوملوک ضرابی

استاد خالقی

(بخش اول)
موسیقی از واژه  Mousikaو مشتق از کلمه
 Museاست که نام رب النوع حافظ شعر و
ادب و موسیقی یونان باستان است.
موسیقی را هنر بیان احساسات به وسیله آواها
گفتهاند که مهمترین عوامل آن صدا و ریتم
هستند و همچنین دانش ترکیب صداها به
گونهای که خوش آیند باشد و سبب انبساط و
انقالب روان گردد نیز تلقی می شود .
گرچه موسیقی ایرانی با نام باربد و نکیسا
آغاز می شود اما پیشینه ی موسیقی ما به
هزاران سال پیش باز می گردد.شاید یتوان
گفت که باربد و نکیسا موسیقی را به جایگاه
واالئی رساندند.در دائرةالمعارفها وقاموسهای
موسیقی به ندرت به شرحی پیرامون موسیقی
ایرانی بر می خوریم .
این قاموسها بیشتر درباره ی موسیقی هند
عرب و یونانی مطالبی دارند اما هیچ اشاره
ای به موسیقی ایرانی که پدید آورنده ی
این موسیقیها ست نمی کنند  .شاید گناه این
ننوشتن ها به گردن خود ما ایرانی هاست که
منابع و مآخذی برای پژوهشگران غیر ایرانی
صفحه 22

استاد محمود ذوالفنون
استاد د محمود ذوالفنون

استاد تاج اصفهانی

فراهم نمیکنیم
تاریخ نگاران ویا
فرهیختگان ما سرگذشت موسیقی ایرانی را به
زبانهای دیگر ننوشته اند تا بتواند مورد استفاده
و استناد پژوهشگران بین المللی قرار گیرد.
هیچ ناشری هم درایران بفکر انتشار کتابی
درباره ی موسیقی ایرانی به زبان انگلیسی و یا
فرانسوی نبوده است  .نتیجه اینکه گردآورنده
ی یک قاموس که منبعی در اختیار ندارد
ازوجود چنین موسیقی که پدر موسیقی عربی
و ترکی ویونانی و ...است بی خبر میماند .
به هرحال به این اشارت بسنده میکنیم
واین سخن را میگذاریم تا وقتی
دگر .دراین نوشتار که درشماره های
دیگر نیز آنرا پی می گیریم درباره ی
تاریخ موسیقی ایرانی هنرمندان این رشته و
بسیاری از ناگفته ها پیرامون موسیقی کشورمان
خواهیم نوشت .بااین امید که خدمتی هرچند
ناچیز به این جزء از فرهنگ کشورمان کرده
باشیم .

آزادی

موسیقی ایرانی در گذرزمان
موسیقی ما درزمان ساسانیان به اوج پیشرفت
خود رسید  .دراین دوران بود که خنیاگران یا
موسیقیدانهائی مانند باربد و نکیسا ظهورکردند
و به خنیای پارسی یا موسیقی ایرانی اهمیت
ویژه ای بخشیدند  .باربد با بوجود آوردن
مجموعه ای از نغمه ها وآوازهای دل انگیز که
میگویند برای هرروز از سال نغمه ای آفریده
بود و آن را به خسرو پیشکش کرد توانست
موسیقی ایرانی را از حالت رکودی که تا پیش
از آن زمان داشت برهاند درزمان هخامنشیان
موسیقی بیشتر در دربارها و مراسم دعا و
نیایش بکار گرفته میشد و لی درزمان ساسانیان
عالوه بر بزمهای شاهانه دربین مردم نیز رواج
یافت  .پس از ساسانیان که کشور بدست
مسلمانان عرب افتاد موسیقی حرام اعالم
شد و مجددا به قهقرا رفت .اما مردم سینه
به سینه تا به امروزاز آن پاسداری کرده اند.
›››
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امروزه دربین موسیقی دان های ما برسرکاربرد
واژه های موسیقی اصیل  ،موسیقی ملی  ،و
موسیقی سنتی اختالف است .
برخی معتقدند موسیقی اصیل واژه درستی
است چون از اصالت موسیقی ما حکایت میکند
و ازآلوده شدن آن به انواع موسیقی های
پاپ و جاز و نظایر آن جلو گیری میکند  .عده
ای براین باورند که موسیقی ملی واژه درستی
است چون موسیقی جزئی از فرهنگ ملی ماست
و درنتیجه اصالت موسیقی ایرانی را نیز درخود
دارد.برخی نیزواژه سنتی را درست میدانند چون
باوردارند که این موسیقی مانند دیگر سنتهای
ایرانی از نیاکان ما به ما رسیده است و همچون
دیگر سنتها دربرگیرنده ی اصالت ایرانی و ملیت
ماست .استاد محمد رضا شجریان میگوید که
بين موسيقي اصيل و سنتي تفاوت وجود دارد.
موسيقي اصيل; سنتي نيست اما موسيقي سنتي
مي تواند اصيل هم باشد ،در طول تاريخ سنت ها
در حال نو شدن و تازه شدن است.
اما بطور کلی برخی از موسیقی دانهای ما به
تناوب هر سه واژه را بکار می برند و می گویند
مفهوم هر سه واژه یکی است و داللت برآن دارد
که این موسیقی از دوران گذشته سینه به سینه
به ما رسیده و باید به نسلهای بعدی سپرده شود و
اگر خدشه ای درآن ایجاد شود همه ی ما مسئولیم .
دربرابر همه ی این گفته ها در سالهای اخیر
عده ای با استناد به خواست جوانان و ضرورت
زمان پس از دگرگونی هائی که در شعر پارسی
بوجود آمد ایجاد تنوع در موسیقی سنتی را
نا گزیر می دانند اما.در پیش از سال 1357
هنرمندان سرشناسی از همکاری با رادیو
وتلویزیون ملی ایران استعفا کردند زیرا موسیقی
پاپ را یکی از عوامل مسموم کننده فضای
موسیقی سنتی میدانستنند .بااینهمه پس از
مهاجرت بسیاری از ایرانیان به خارج از کشور
دردهه  1360و 1370و ساکن شدن اکثریت آنها
در لوس آنجلس آمریکا این نوع موسیقی رواج
بیشتری یافت و موسیقدانهای سرشناس ما آن
را به طعنه موسیقی لوس آنجلسی نامیدند .این
موسیقی با استقبال عمومی چه درداخل و چه
درخارج از کشورمواجه شد .بدون آنکه به عوامل
بوجود آورنده ی این اقبال عمومی توجهی
بشود طرفداران موسیقی جدیداستقبال مردم را
بعنوان تاییدی بر لزوم تغییر در موسیقی سنتی
قلمداد کردند .همزمان در داخل کشور کالسهای
آموزش موسیقی سنتی با همه ی محدودیتهائی
که برایشان ایجاد میشد از جوانان عالقمند
شماره  1سال یکم

به موسیقی سنتی ُپر شد  .دراین میان موسیقی
دانهای سرشناس ما که سالها دراین راه زحمت
کشیده و خون دل خورذده بودند خانه نشین
شدند و بکلی دست از کاروفعالیت کشیدند تا
یکی پس از دیگری به دنیای باقی شتافتند
دراین میان هنرمندان و هنردوستانی هم هستند
که باوردارند هردو نوع موسیقی برای جامعه
امروز ایران الزم است  .زیرا هردو نوع موسیقی
طرفداران خاص خودرادارند و باید برای هردو
گروه امکان دسترسی به موسیقی مورد عالقه شان
وجودداشته باشد .
اینک به معرفی موسیقی ایرانی می پردازیم:

شرحی درمورد ردیف
موسیقی ایران

چنین میشودکه ردیف موسیقی ایران در پنچ نوع
گام شکل میگیرد بنام های زیر:
 -1دستگاه شور  -2دستگاه ماهور  -3دستگاه
همایون  -4رستگاه سه گاه  -5دستگاه چهارگاه
و بقیه مایه های موسیقی که قبال دستگاه به
حساب می آمدند بنام آواز و وابسته به دستگاه
محسوب میشوند  .زیرا فواصل صوتی هفتگانه گام
آنها خارج از  5دستگاه ذکر شده قبلی نیست که
بنامهای آواز بشرح زیر تقسیم میشوند :
 -1بیات ترک یا بیات زند  -2آواز ابوعطا -3
آوازافشاری  -4آوازدشتی و دو قسمت دیگر
یعنی مایه نوا ومایه راست پنجگاه که اولی

از :استاد محمود ذوالفنون
پیش ازاین یعنی تا قبل از سلسله قاجاریه که
موسیقی از طرف اساتید بصورت سینه به سینه
به شاگرد آموخته میشد چون علم کتابت موسیقی
یعنی نت کردن اصوات معمول نبوده مایه های
گوناگون موسیقی را دوازده گانه تلقی میکردند
یعنی آوازهای وابسته به دستگاهی را فی المثل
مانند مایه ی ابو عطا یا بیات ترک را دستگاهی
جداگانه به حساب ردیف موسیقی می آوردند
و مجموعا دوازده دستگاه درکل ردیف موسیقی
قائل می شدند ولی اواخر دوران ناصرالدین شاه
باهمت امیر کبیر که دارالفنون  -دانشگاه آن زمان
 که تأسیس شد جهت تعلیمات موزیک افرادیکه دردسته های موزیک ارتش خدمت می کردند
از کشور فرانسه شخصی بنام « موسیو لومر »
دعوت می شود که بصورت علمی آموزش دهد
 .ازآن زمان رسم الخط موسیقی و به کتابت
درآوردن بهصطالح نت آنهم بصورت محدودی
رایج می گرددو پس ازآن باسفر کلنل علینقی
وزیری که موسیقی را نزد اساتید وقت سینه به
سینه وشاید جسته گریخته آموخته بانت کردن
اصوات سرو کار پیدا میکندو ازطرف شخصیتی
فرهنگی بنام صمصام جهت فراگیری موسیقی
علمی به کشورهای فرانسه و آلمان اعزام می
گردد وپس از بازگشت به ایران هنرستان خودرا
بصورت علمی دائر میکند  .از آن زمان بتدریج
اصطالحات موسیقی علمی مانند درک مایه های
موسیقی که درردیف موسیقی معمول بوده
بصورت گام یعنی  scalپی می برند وحاصل آن

آزادی

استاد محمود ذوالفنون در هنرستان خود در سن خوزه بهنگام تدریس ( چند هفته پیش )

ازفواصل دستگاه شور و دومی در فواصل گام
بزرگ یعنی ماهور قرار گرفته بعلت اینکه حالتی
جداگانه دارد قبال آنهارا دستگاه جداگانه ای به
حساب می آورند .درمورد بیات اصفهان هم چون
درفواصل گام ودستگاه همایون است آواز نامیده
شده بنابراین چنین نتیجه می گیریم که ردیف
موسیقی ایران شامل پنج گام متمایز از یکدیگر
و حدود  373گوشه گوناگون بروایت شادروان
موسی معروفی ( از شاگردان برجسته درویش خان )
است که امروزه درهنرستانهای موسیقی تدریس
میشود و هرچه ترانه محلی و تصانیف ساخته
اساتیدبوجود آمده و می آید از آنچه گفتیم خارج
نیست  .بااینهمه بداهه نوازی و بداهه خوانی که
موسیقی را با احساس کامل بیان میکند و بشنونده
القاء مینماید بایستی بدون توجه به مبانی علمی
آن درهرمورد وبااحساس کامل و بصورت بداهه
اجرا گردد .آنچه که از دورانها برای ما دراینمورد
باقی مانده بهمین طریق یعنی سینه بسینه یه
ارث رسیده که عامل آنهم گوش است نه چشم .
اصطالح بداهه در مورد موسیقی بین المللی
IMPROVIZATIONاست که همانند موسیقی
ایرانی برای القاء احساس کامل ازآن استفاده
میشود .
***
آزادی  :باافتخار بسیار به آگاهی شما میرسانیم
که درشماره های بعد نیز از استاد محمود ذوالفنون
مطالبی پیرامون موسیقی ایرانی چاپ خواهیم کرد.
ادامه دارد
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*بعضی ازروحانیون همراه با بازرگانان
روسی تبار و ارامنه در ترویج سینما
درایران دست داشتند
* سالنهای نمایش فیلم که درآغاز
درایران دایر شد زنانه مردانه بود
* کلنل علینقی وزیری در ایجاد یک
سالن زنانه نمایش فیلم دخالت داشت
محمدعلی جمال زاده نویسنده معروف می نویسد:
سيف الذاكرين ،آدم خوبی بود ولی روضه
خوان بود .من يك روز در خيابانی كه بعدها
اسمش شد خيابان چراغ برق گردش می كردم
كه ديدم سيف الذاكرين با عمامه جلوی دكانی
روی سكو نشسته است .رفتم جلو و گفتم
سالم .گفت محمدعلی تو اينجا چه می كنی؟
گفتم گردش می كنم .گفت می خواهی بروی
به سينما؟ گفتم سينما چيست؟ گفت همين جا
است بليطش دو قران است .من يك بليط مجانی
به تو می دهم .دست مرا گرفت و برد داخل يك
دكان تاريك .جايی مثل انبار .تاريك بود ولی
او خودش يك چراغ داشت .به من گفت اينجا
بنشين ،وقتی تمام شد بيا پيش من .وارد كه
شدم در آن تاريكی ديدم كه توی ديوارمردی
دارد خيابان را جارو می كند .تعجب كردم
چطور يك آدمی توی ديوار خيابان را جارو می
كند! اما خيلی زود فهميدم كه اين آدم نيست و
تصويرآدم است .ولی يك آدم زنده بود ،حركت
می كرد .بعد درموقعی كه اون جاروكش داشت
جارومی كرد چيزی شبيه به گاری آمد و ازروی
او گذشت و رد شد .بعد هم جاروكش مثل مقوا
پهن شد روی زمين .همه آنها كه آن جا نسشته
بودند شروع كردند به وای وای كردن .دراين
بين جوانی كه اسبابی دستش بود آمد و با اين
اسبابش يواش يواش به مرد جان داد تا اينكه
مرد كم كم زنده شد و بلند شد راه افتاد .سينما
تمام شد .تمام سينما به عقيده من بيشتر از يك
ربع طول نكشيد .و اين اولين بار بود كه من
سينما ديدم .خيلی خيلی احتمال دارد كه سيف
الذاكرين همان صحاف باشی باشد.
اززمانی که مظفرالدین شاه در پایان سفرفرنگ
دستگاه سنماتوگراف را به ایران آورد تا زمانی
که مردم ایران با این صنعت آشنا شدند سالها
طول کشید .بااینهمه اگر خیلی ها هوس ملوگانه
را برای خرید سینماتوگراف وآوردن آن به ایران
مورد نکوهش قرار میدهند  ،اما این اقدام رواج
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مای اریان ازآغاز ات ا روز

غزاله یزدی

هنر سینمارا درکشور ما سرعت بخشید و باعث
شد ایران قبل از دیگر کشورهای همسایه
صاحب سینمای نسبتا پیشرفته ای بشود .
ایجاد سالنهای سینما پس از آشنا شدن با
سینماتوگراف درایران آغاز شد .
درکتاب تاریخ سینما نوشته مسعود مهرابی
میخوانیم :
"مهدی روسی خان" ،كه پدرش انگليسی و
مادرش تاتارروس بود .كارش را درايران با
عكاسی آغازمی كند :درسال  1286شمسی،
روسی خان به كارش رونق می بخشد ،او با
خريد يك دستگاه پروژكتور ،اقدام به نمايش
فيلم های كوتاه  8تا  9دقيقه می كند .درآغاز
درحرمسرای "محمدعلی شاه" فيلم نشان
میدهد و يك سال بعد درخيابان عالء الدوله
(فردوسی فعلی) يك سالن سينما برپا میکند كه
با فيلمی ازجنگ روس و ژاپن افتتاح می شود.
مدتی بعد باالخانه ای را درطبقه دوم چاپخانه
فاروس درخيابان الله زار اجاره میکند و آن
را بصورت سالن درمیآورد ،به نام تماشاخانه
" بومرو روسيخان" .ازجمله فيلم هايی كه در
آنجا نمايش داده می شودمیتوان به دورنماهای
(مستند را ،دورنما می خواندند) شهرراستوف،
و جزيره ماداگاسكار اشاره کرد.
همزمان با روسی خان ،شخصی به نام " آقايوف"
( مشهور به تاجرباشی) در خيابان چراغ كار،
درقهوه خانه زرگرآباد ،اقدام به نمايش فيلم می
كند .رقابت ناسالمی بين او و روسی خان ايجاد
می شود .كار به زد و خورد و زندان می كشد!
بهرحال ،اين دو پای مردم را به سينما بازمی
كنند .اما نخستين كسی كه بهره برداری همگانی
ازسينما را رواج داد ،و پس از آن هميشه در
ايران سالن سينما وجود داشت ،شخصی به نام "
آرداشس باتماگرايان" (معروف به اردشيرخان
ارمنی) بود كه درسال  1291سالنی درخيابان
عالء الدوله ،جنب فراماسونری ميرزا ملكم
خان ،با همكاری "آنتوان خان"" ،باته فرر" و
"سوريوكين" بازكرد و با اين فتح باب سالن
های ديگری نيز در تهران بوجود آمد .درسال

آزادی

"1292 ،ژرژاسماعيليف" .روبروی سالن
اردشيرخان سينما دايرمی كند .و كاربه رقابت
می كشد.
اولین فیلمهائی که درایران ساخته میشود
فیلمهای خبری صامت است که توسط خان بابا
معتضدی فیلمبرداری میشود . .خان بابا از افتتاح
مجلس موسسان که مهمترین اقدامش تصویب
پایان حکومت قاجار و آغاز پادشاهی رضا
شاه است فیلم می گیرد و بعد ازآن ازمراسم
تاجگذاری رشا شاه هم فیلمبرداری میکند.
خان بابا درمورد سینمای ایران میگوید :
درآن روزها هنوزبانوان به سالن سينما راه
نداشتند ،لذا من فيلمهايی را كه خود تهيه كرده
و يا ازخارج آورده بودم درمجالس فاميلی
برای بانوان نيز نمايش ميدادم .ولی بعد با يكی
ازصاحبان سينما مذاكره كردم و باتفاق سينمايی
مختص بانوان درست كرديم .كلنل علينقی
وزيری پيشنهاد كرد تا سالن نمايش او را كه
واقع درالله زار بود به اين كاراختصاص دهيم
و باين ترتيب سينما "پری” تاسيس شد كه فقط
فيلم برای خانم ها نمايش ميداد و بعد ازتاسيس
اين سينما بود كه ورود خانمها به سينماهای
ديگرهم رواج پيدا كرد ولی آقايان در طرف
راست و خانم ها درطرف چپ سالن می
نشستند.
نخستین فیلم بلند سینمایی ایران به نام «آبی و
رابی» در سال  ۱۳۰۸توسط آوانس اوگانیانس،
با فیلمبرداری خان بابا معتضدی ساخته شدکه
صامت بود .دیگر فیلمهائی هم که دراین زمان
درسینماهای ایران نمایش داده میشد همگی
صامت بودند و مردان یازنانی در سالن سینما
رو به پرده و پشت به مردم می ایستادند و با
صدای بلند به شرح دادستان فیلم می پرداختند
صاحبان سالن هم ترفندهای زیادی بکار می
گرفتند تا مشتریان زیادتری را به سالن خود
بکشانند اما آنقدر تماشاچی کم بود که هر
سالن فقط یکبار درروز فیلم نشان میداد وحتی
بسیاری از مواقع دراین سالنها نمایشهائی بروی
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شماره  1سال یکم

رقابت بین بازرگانان برای ایجاد سالنهای نمایش
فیلم حتی در شهرستانها هم اوج می گیرد  .در
یزد حاج محمدتقی برخوردار مسجد برخوردار
را بنا میکند و یکی از بازرگانان یزدی درست
درمقابل مسجد او سینما می سازد  .ابتدا کمی
برخورد ایجاد می شود اماسرانجام در دارالعباده
یزد سینما دربرابر مسجد افتتاح میشود و مورد
استقبال مردم هم قرار می گیرد .
درتهران ابتدا بیشتر سالنهای نمایش فیلم
درخیابان الله زار متمرکز می شود  .الله زار
مرکز مد در تهران  ،جایگاه شیک پوشان و
همچنین مهمترین تفرجگاه مردم میشود .
دیری نمیگذرد که اولین فیلم ناطق ایران هم
بنام دختر لر محصول استودیو امپریال فیلم
بکارگردانی و تهیه کنندگی اردشیر ایرانی
بافیلمنامه عبدالحسین سپنتاوفیلمبرداری رستم
ایرانی دربمبئی ساخته میشود..بازیگران این فیلم
عبدالحسین سپنتا (در نقش جعفر)وروحانگیز
سامینژاد نخستین هنرپیشه زن ایرانی (در
نقش گلنار)بودند .درافواه مردم این فیلم بنام
جعفروگلنار شهرت یافت .
داستان فیلم ازاین قرار است که گلنار دختر یک
تاجر ایرانی توسط عده ای ربوده می شود و به
کافه ای در خوزستان برده میشود و به رقاصی
واداشته می شود  . .جعفرکه کارمند دولت است
با او دراین کافه آشنا میشود و آندو با کمک هم
به مبارزه با آدم ربایان و ...می پردازند.
با این ترتیب درسال  1317خورشیدی اولین
فیبم ناطق ایرانی پا به عرصه وجود می گذارد.
یاد آوری می کنیم که اولین سینماتوگراف درسال
 1279توسط مظفرالدین شاه به ایران آورده شد
واولین سالن نمایش فیلم درسال1291بنا شد .
درسال  1308اولین فیلم صامت بنام آبی و آربی
خلق گردید و سرانجام درسال 1311نخستین
فیلم ناطق ایرانی عرضه شد .درمدت 30سال
یعنی از ورود اولین سینماتوگراف یا دوربین
فیلمبرداری به ایران تا زمان ساخته شدن نخستین
فیلم ناطق افراد زیادی برای پا گرفتن سینما
درایران پول و سرمایه و فکر و اندیشه ی خودرا
بکارگرفتند که بدون حضور آنها شاید سینما به
این سرعت درایران رواج پیدانمیکرد .
افت وخیزهای سینمای ایران
با شروع جنک جهانی دوم سینمای نوپای ایران
با رکود مواجه شد  .پس از جنگ تا سال 1332
این رکود ادامه یافت اما پس از سال 1332
دوباره سینمای کشور قد راست کرد و با حضور
شماره  1سال یکم

سرمایه داران وعالقمندان به سینما وهمچنین
وجود تماشاگران زیادی که به فیلمهای ایرانی
توجه نشان میدادند ساخت فیلم رونق گرفت .
هنرمندانی مانند ساموئل خاچیکیان ،هوشنگ
کاووسی ،فرخ غفاری ،ابراهیم گلستان ،و کمی

صحنه ای ازفیلم دختر لر

دیرترسهراب شهید ثالث ،مسعود کیمیایی،
داریوش مهرجویی ،فریدون رهنما و علی
حاتمی درسینمای ایران ظهور کردندو جریان
فرهنگی تازهای در فیلمسازی ایران آغاز گشت،
که فیلمهای آنهابا سنت رایج عوام پسندانه در
ایران تفاوت داشت .
همزمان با ساخت فیلمهای متفاوت فیلمسازان
زیادی هم فعالیت میکردند که فقط به فکر ساختن
فیلمهای تجاری بودند و با آنکه هنرمدان وستاره
های این فیلمها از شهرت زیادی بین مردم
برخورداربودند اما ارزش فرهنگی این فیلمها
بسیار پائین بود و صرفا درحد سرگرم کردن
مردم بشمار میرفتند ..مرحوم اصغر تفکری ،
تقی ظهوری و تعدادی دیگر ازاین دسته بودند.
ناصر ملک مطیعی نیز جوان ورزشکار و خوش
قیافه ای بود که خیلی زود مورد توجه مردم
قرارگرفت  .او که درآغاز درفیلمهائی خانوادگی
و آموزنده شرکت میکرد به خواست تهیه
کنندگان و تماشاگران ساده پسند به فیلمهای

آزادی

کاله مخملی راه یافت و درهمین اوان بود که
محمد علی فردین درجه دار نیروی هوائی
ازارتش استعفا کرد و به سینما روی آورد  .شاید
تا کنون سینمای ایران هنرمندی با محبوبیت
فردین به خود ندیده است  .فردین همراه با
ناصر ملک مطیعی عالوه بر فیلمهای مردم پسند
درفیلمهای هنری هم شرکت کرد که ازآن جمله
میتوان به فیلم باباشمل ساخته علی حاتمی اشاره
کرد .
با پیوستن هنرمندان تآتر مانند عزت اهلل
انتظامی علی نصیریان علی محزون فخری
خوروش پرویز فنی زاده و تعدادی دیگر و با
ورود کارگردانهای نحصیل کرده نظیر داریوش
مهرجوئی  ،سهراب شهید ثالث ناصرتقوائی
پرویزکیمیاوی بهرام بیضائی ،عباس کیارستمی
وامیرنادری سینمای ایران توانست درجهان
مطرح شود اما متاسفانه این سرآغازی بود که
خیلی زود پایان گرفت وبا تغییر رژیم درایران
ازسال 1358تا  1362عمال سینمای ایران تعطیل
بود .با پیگیری عالقمندان به سینما باردیگر این
سینما که اکنون کمرش شکسته بود سعی کرد قد
بکشد  .دراین زمان فیلمسازانی مانند مخملباف
جعفر پناهی مجید مجیدی وابراهیم حاتمی
کیا کارخودرا شروع کردند و درکنار هنرمندان
بازمانده از سینمای قبل از  1357سعی کردند
فیلمهائی فرهنگی و مطرح در معیارهای بین
المللی بسازند  .اگرچه موفقیتی نسبی بدست
آوردند اما این سینما با مخاطبین عادی خود
نتوانست ارتباط برقرارکند .
سینمای ایران درطول سالهای عمر خود با
سینمای کشور همسایه ترکیه نیز همکاریهائی
داشته است که همه فیلمها تجارتی بوده اند .
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وطن کجاست ؟
اشاره  :بانوی فرهیخته دکتر طلعت بصاری
سالها درایران منشاء خدمات فرهنگی بودند و
دردانشگاه جندی شاپور اهواز با تربیت نسل جوان
ایران سهم عمده ای در اشاعه فرهنگ وهنر ایران
برعهده داشتند  .درشماره های بعد بیش ازاین
مقاالتی از این استاد گرانمایه برای شما خواهیم
داشت .
به کجا وطن می گوئیم؟ درفرهنگ معین آمده است که
وطن یعنی مقیم شدن درجائی  .محل اقامت ،شهرزادگاه ،
کشوری که شخص دریکی از نواحی آن متولد شده و درآنجا
نشو نما کرده است .زادگاه اصلی  -جائی که شخص به
سکونت درآن انس و الفت گرفته .میهن  ،زادبوم .
عنصری می گوید:
به دل گفت اگر جنگجوئی کنم -به پیکاراو سرخ روئی
کنم
که بی سر ببینند خسته تنم.
بگویند مر دوده و میهنم
بنظرمن وطن یا میهن جائی است که عالوه برآنکه انسان
درآنجا زاده می شود و درآنجا رشد می کند  ،به مدرسه
می رود و از آن خاطره دها دارد بقدر و سع درآبادانی
و بزرگی و اهمیتش می کوشد دوستانی برای خوددست
وپا میکند از دوران کودکی تازمان پیری با آن دوستان
زیست میکند و آن اندازه به این وطن انس می گیرد ،به
این محل انس می گیرد و الفت دارد که دوری از آن و یا
یاد آن وطن ویاد هموطنانش اشک به چشمانش می نشاند
و قلب او آنچنان می طپد که گوئی میخواهد از سینه برون
آید..
نکته بعدی اینست که دروطن باید امنیت وجودداشته
باشدو انسانرا بخاطر دینش و عقیده ای که دارد آزار نکنندو
به زندان نیندازند به چوبه دار نسپرند پدر.مادرواقوام
ویباران اورا گریان وناالن نکنند.اوبایداز مزایای مملکت
بقدروسع برخوردار شود .قول سعدی را باید پذیرفت که :
سعدیا حب وطن گرچه حدیثی است شریف
نتوان زیست به سختی که دراینجا زادم
دراین حال می بینیم انسانهائی هستند که تمام این
مصیبتهارا بجان خریدارند ووطن خودرا ترک نمی کنند
وآنرا ازصمیم قلب دوست دارند  .انگار دوستی وعالقه
بوطن درآنها با شیر اندرون شده و با جان بدر شود .بسیار
دیدیم وشنیده ایم که در پای دارهم نام ایران از یادشان
نمیرود.وسینه را آماج گلوله میکنند یا درحالی که نام ایران
بر زبانشان است در برابر تیر دشمن فریاد آتش کن به قاتل
خود میدهند و مردانه جان بجان آفرین تسلیم میکنند.
یقین دارم که کمتر ملتی در دنیا به اندازه .ملت ایران به
وطنش تاریخش فرهنگ وهنرش دلبسته ووابسته است ..
به احتمال قوی سر بفای ملت و کشور ایران هم درهمین
است  .اصوال هویت هر ملت را فرهنگ آن ملت تعیین میکند
و نگاهبان معنوی فرهنگ هم خط و زبان آن ملت است .
بهمین جهت است که تازیان درطول تاریخ قادر نبودند و
قادر نشدند که مثل کشورهای دیگر مثال مصر زبان مارا
تغییر بد هند  .البته لغت از ما گرفته اند و لغت بسیار به
ما داده اند اما زبان ایران هرگز عربی نشد  .گفته شده :
لیس الفخر ولمن یحب الوطن و الفخر یحب العالم  .یعنی
برای کسیکه تنها وطن را دوست دارد فخر نیست بلکه فخر
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اگر دروطن امنیت وعدالت وجود
نداشته باشد نمی توان برآن نام
وطن نهاد
زآن کسی است که همه عالم را دوست دارد  .البته منظور
جهان وطنی نیست که گفته شود هرجا پیش آید همانجا
وطن است  .بلکه چون وطنش را دوست دارد این عشق
و عالقه را با تمام وجودش درخود زنده می بیند و بخاطر
همین عشق به وطن عالم را هم دوست دارد مثل کسیکه
چون فرزندش را دوست دارد همه بچه ها را دوست دارد ..
نمیدانم چه سری دراین خاک آریائی نهفته است که
نامش انسان را بوجد می آورد وهرگز یادش از خاطر انسان
نمیرود  .همین استاد سخن که گفت :
سعدیا حب وطن گرچه حدیثی است شریف
نتوان زیست به سختی که دراینجا زادم  ...موقعی که پس
از  30سال به خاک پاک شیراز برمی گردد می گوید :

آرزو دارم بکوشیم وطنی ایجاد کنیم و ایجاد بشود که
درآن کسی را با کسی کاری نباشد اختالفات ازبین برود
بی عدالتی ها جائی درمیان جامعه نداشته باشد یعنی
عدالت اجتماعی عدالت اقتصادی بمعنای حقیقی وواقعی
در ایران  -نه تنها درایران بلکه دردنیا  -حکمفرما شود تا
از بی عدالتی وبی انصافی فقر و تنگدستی وتعصبات ناشی
از جاهلیت انسانها مجبور باشند که سیل آسا باتن دردادن
به مخاطرات بسیار حتی به قیمت از دست دادن جان از
وطن مألوف ببرندودردیار دیگر به سختی پناه بگیرند  .اما
البته این مهاجرت واین رفتن از مملکت حتی به جنگلهای
آمازون و استپ های سیبری اگر با میل قلبی انجام پذیرد
بد نیست نه بصورت فرار از میهن اصلی وهروقت هم
بخواهد بتواند به وطنش برگردد
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سعدی اینک به قدم رفت و به سر باز آمد
مفتی ملت اصحاب نظر باز آمد
سالها رفت مگرعقل و سکون آموزد
تا چه آموخت کز آن شیفته تر باز آمد
تا بدانی که به دل نقطه پابرجا بود
همچو پرگار بگردید و به سر باز آمد
عقل بین کز بر سیالب غم عشق گریخت
عاَْلمی گشت و بگرداب خطر باز آمد
پای دیوانگیش برد و سر شوق آورد
منزلت بین که به پا رفت و به سر باز آمد
من با تمام عشق و عالقه ای که به ایران دارم و لحظه ای از
یادش غافل نیستم و دیدن هرمنظره زیبا مرا بیاد آن سرزمین
مشکبیز فرح افزا می اندازد با گوینده این شعر موافقم که
وطن آنجاست کازاری نباشد کسی را با کسیکاری نباشد .

آزادی

کوتاه و خواندنی

از بانو دکتر طلعت بصاری

استاد ملک الشعرای بهار میگوید :
ای خطه ایران مهین ای وطن من
ای گشته به عشق تو عجین جان وتن من
دورازتو مرا حسرت سرو وچمنی نیست
ای باغ گل و الله و سرووچمن من
بس خار مصیبت که خلد دل را بر پای
بی روی تو ای تازه شکفته سمن من
دردا و دریغا! که چنان گشتی بی بر گ
کز بافته ی خویش نداری کفن من
وامروز همی گویم با محنت بسیار
درداو دریغا وطن من وطن من

شماره  1سال یکم

جمعیت آمریکا  5درصد جمعیت جهان را
تشکیل میدهد اما تعداد زندانیان درآمریکا 25
درصد تعداد زندانیان درسراسر دنیاست  .مجله
اکونومیست چاپ لندن ضمن چاپ این مطلب
افزوده است که بااین ترتیب از هر یکصد هزار
آمریکائی  756نفر زندانی است که نرخ زندانیان
آمریکارا  5برابر میانگین جهان معرفی میکند .
***
نشریه صندوق بین المللی حیات وحش
می نویسد در دهسال گذشته  1068نوع مخلوق
جدید در جنوب شرقی آسیا درمنطقه مکونگ
بزرگ کشف گردیده است .
***
هم اکنون بیش از  60درصد مردم جهان از
گوشی تلفن همراه سود میبرند  .اگر تعداد
دارندگان تلفن همراه در 6سال پیش را درنظر
بگیریم که فقط  15درصد مردم جهان تلفن
همراه داشتند به این نتیجه میرسیم که هم اکنون
تعداد استفاده کنندگان از تلفن همراه  4برابر
6سال پیش است .این رشد سریع همچنان رو
به افزایش است .
***
دادگاه ها ،آژانسهای مجری قانون  ،بیمارستانهاو
ارائه کنندگان خدمات دیگر درایاالت متحده
آمریکا برای اینکه زبان مراجعین خودرا بفهمند
نیاز به مترجم دارند  .خبرگزاری رویتر گزارش
داد که یک شرکت که در کالیفرنیا قرار دارد
بیش از  5200مترجم استخدام کرده است که
به  176زبان رایج درکشورهای بزرگی مثل
چین وروسیه صحبت میکنند و یا با زبانهای
کشورهای کوچکی در آفریقا و یا مکزیک آشنا
هستند .بمحض اینکه شرکت یا سازمانی نیاز به
ترجمه گفتگوی خود با مشتریانش را دارد با
این شرکت ترجمه تماس می گیرد و با روی
خط قرار گرفتن سه طرف  ،مترجم مطالبی
که مشتری میگوید برای شرکت و پاسخهای
شرکت را برای مشتری ترجمه میکند .
پس ازرتق وفتق امور شرکت ترجمه صورتحساب
را برای شرکت متقاضی ارسال میدارد.
***
حتما شنیده اید که بسیاری از ساکنین اولیه
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غرب آمریکا بقصد یافتن طال به این منطقه
سرازیر شدند  .اکنون یک شرکت فاضالب در
شمال شرق توکیوی ژاپن اعالم کرده است که
منبع جدیدی برای استخراج طال یافته است .
این شرکت ادعا میکند وقتی خاکستر مردگان را
درآب می ریزند و این آب سرانجام به فاضالب
شهر ختم میشود مقدار ی طال را با خود دارد که
میزان آن حتی از طالی موجود درسنگ معدنی
طال نیز بیشتر است  .شرکت ژاپنی گفته است
تنها در یکسال میزان طالئی که بدست آورده
است حدود  167هزار دالر ارزش داشته است
 .گزارش آژانس خبری رویتر حکایت از آن
دارد که چون درشمال شرق توکیو کارخانجاتی
وجود دارد که به ساختن اشیاء زرین وزینتی
مشغولند طبیعی است که مقداری ازاین طال
به فاضالب راه یافته و نصیب مقامات شهری
میشود تا ازاین طریق هزاران دالر بر بودجه
منطقه خود بیفزایند .
***
مرد ی برای تمام ملیت ها.. -
Louis Merrilat .درداشکده نظامی وست
پوینت آمریکا با دوایت آیزنهاور فوتبال بازی
میکرد .او در آموزش ارتش ایران همکاری
داشت و بعنوان سرباز شانس در چین خدمت
کردو عضو لژیون خارجی فرانسه نیز بود..
***
پلیس سئول اخیرا مردی را دستگیر کرده که
 1هزار و  200جفت کفش شیک را از سالنهای
مراسم تدفین در
بیمارستانهای بزرگ
دزدیده است .این دزد
کرهای این کفشها را
در انباری نگه میداشته
با این امید که روزی
آنها را به فروش برساند
در این تصویر مردی
در مقر پلیس در میان
انبوهی از کفشها ،به
دنبال کفشش میگردد.
(خبرگزاریها)
***

آزادی

بی بی سی درسایت فارسی خود نقل میکند
که:
موزه بريتانيا در شهر لندن از روز پنج شنبه
نوزدهم فوريه تا اواسط ماه ژوئن نمايشگاهي
از آثار دوران صفوي با عنوان "شاه عباس،
بازسازي ايران" برگزار مي كند.
اين نمايشگاه از اين جهت مورد اهميت است
كه شايد اولين بار باشد نمايشگاهي با اين ابعاد
روي آثار و اتفاقات دوران صفوي و به ويژه
يكي از شاهان ايران تمركز كرده است.
شاه عباس نامدارترين شاه دوران صفوي است
كه بيش از  42سال در ايران حكومت كرد.
او به معماري ،موسيقي ،نقاشي و شعر عالقه
داشت و ميدان نقش جهان ،عالي قاپو ،بخش
هايي از عمارت چهل ستون ،چهار باغ و پل
هاي زاينده رود از آثار به جا مانده از دوران
وي هستند.تشيع دوازده امامي كه در زمان شاه
اسماعيل صفوي آغاز شده بود در دوره شاه
عباس تثبيت و تحكيم شد.
بی بی سی می افزاید :گر شما به اشياي صفوي
نگاه كنيد همپاي اشياي عثماني و يا مغول هاي
هند است ولي در دنيا توجه خيلي بيشتري
نسبت به هنر صفوي وجود دارد.
***
میگویند اکسیژنی که توسط اتومبیل در یکساعت
رانندگی مصرف میشود برابر است با میزان
اکسیژنی که یک انسان درمدت یکسال مصرف
میکند  .شما باور میکنید؟
***
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آداب و رسوم ملی ایران

از:آذرتاش آذرنوش

عامه ی مردم درآغاز ظهوراسالم درایران کوشیدند تا شخصیت های کهن و ملی
رادرقالب شخصیتهای اسالمی بازیابند
ااشاره  :دکتر آذرتاش آذرنوش این مقاله رادر
سال  1354زمانی که استادیاردانشگاه تهران بوده
است برشته تحریر درآورده است .
او در  ۲۹بهمن  ۱۳۱۶در قم بهدنیا آمد و تحصیالت
ابتدایی را در تهران گذراندو دو دکترای خود
را در ادبیات عرب از فرانسه گرفت و از سال
 ،۱۳۶۴مدیریت بخش ادبیات عرب را در مرکز
دائرةالمعارف بزرگ اسالمی بهعهده گرفت.
***
درکشوری مانند ایران که طی دوسه هزارسال
گذرگاه یازادگاه فرهنگهای گوناگون بوده است
وازدیرباز مردمانی بادرجات عقلی وفرهنگی سخت
مختلف درآن مسکن گزیده اند  ،درسرزمینی که
مناطق خرم وآبادان آن گاه جنگجویان فاتح و
گاه مهاجران بیگانه را بخود جلب کرده ونواحی
صحرائی و کوهستانی آن  ،اقوام نخستین را از
گزند عوامل خارجی محفوظ میداشته ،درچنین
سرزمینی ،عقاید و آداب و رسومی آنچنان متنوع
بوجودآمده است که نظیر آنرا در کمتر کشوری
میتوان یافت .
درایران ،عقاید و مراسم مذهبی وملی ازهمان
ابتدا دستخوش تغییر و تحول بوده است  .عقاید
ابتدائی وآئینهائی که از یکتاپرستی بدور بود
بادین زرتشت درهم آمیخت  ،سپس فکر یکتا
پرستی درمفهوم اهورمزدا جلوه کرد ...درحاشیه
دین زرتشت دین های دیگر ایرانی نضج گرفتند
که ازآن جمله مهرپرستی ودرزمانهای متأخرتر ،
آئین مانی ومزدک را میتوان نام برد.
پابپای عقاید مذهبی ،داستانها و اسطوره ها و
حماسه های ملی نیز گسترش می یافت وپیوسته به
رنگ تازه تر در می آمد و طی قرون باداستانهای
دینی آمیزش شگفت یافت .
فرارسیدن اسالم وفتح ایران بدست اعراب مسلمان
البته باعث نشد که یکباره این همه افسانه ی ملی
و دینی و مراسمی که به آنها مربوط بوده ،ویا
اعتقادات عامیانه ای که ازآنها زائیده شده بود ه
ازمیان برود  .معذلک می توان گفت که با مسلمان
شدن تدریجی ایرانیان ،ازوسعت این عقاید
زرتشتی ویا ملی تاحدی کاسته شد واندک اندک
معتقدات وداستانهای دینی اسالمی درمیان
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توده ی ایرانیان نفوذ کرد و دربسیاری ازموارد
جایگزین آثارگذشته شد .در چنین شرایط ،
طبیعی است که عقیده ی عامه دچار نوعی تناقض
گردد .زیرا ازیکطرف تفکرات اسالمی که ایرانیان
سخت ازآنها به دور بودند ودرمقابل آنها احساس
یگانگی میکردند دراندیشه ی عموم جای میگرفت
واز طرف دیگر افسانه ها و آئین های ملی که
گاه بیش از هزارسال ازعمرشان میگذشت  ،جزئی
اززندگی ایرانیان نومسلمان راتشکیل میدادوبسا
اتفاق می افتاد که روال کلی داستانها ی ملی
یانیمه مذهبی گذشته یابرخی رسوم و آداب
که میان ایرانیان باقیمانده بود با گوشه هائی
ازعقاید اسالمی تضاد آشکار می یافت  .به این
جهت ،روح ایرانی به تکاپو افتاد و کوشید تا
جائی که ممکن است پدیده های گذشته را باجلوه
های آئین جدید آشتی دهد  .به این ترتیب عامه
مردم کوشیدند شخصیتهای کهن و ملی را درقالب
شخصیتهای اسالمی باز یابند ،یا به اینان ،آنچه را
خود دراندیشه داشتند نسبت دهند وسنتهای ملی
ایرانی را باسنتهای اسالمی درآمیزند .
به این ترتیب شاید بتوانیم ریشه آداب ورسوم
ایرانی را درسه جنبه ی مختلف جستجو کنیم :
دسته ای ازآنهاکه ازدورانهای پیش ازاسالم
باقیمانده بودند بصورتهای دیگر در سنتهای اسالم
جلوه گر شده اند و گاه با همان اصالت باستانی
خود بعنوان جشنها و آئینهای ملی موجودند .
دسته ی دوم آنهائی است که ریشه ی اسالمی
دارندوگاهی بارنگ اسالمی اصیل و زمانی دیگر
با جامه ایرانی آشکارمیگردند .
دسته سوم مجموعه معتقدات وخرافات و
موهوماتی است که ظاهرا ریشه ملی یا دینی
ندارند بلکه باید مبدأ آنهارا ترس انسان ازطبیعت
و نیروهای آن  ،یابیم از بیماری و مرگ و حوادث
گوناگون دانست .
برشماردن آئینها و عادات ایرانی کاری نییست
که دراین مختصر یا حتی دریک کتاب بگنجد .
ازطرفی آشنائی باهمه ی این احوال باین آسانی
صورت نمی پذیرد .بلکه الزم است محققان بیشمار
به شهرها و دهکده ها و یا بمیان قبایل و ایالت
سفرکنند و با بردباری و تحمل فراوان به گرد
آوری فلکلور ایران بپردازند  .دراین سالهای
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اخیر که چهره ی تمدن ایرانی با سرعتی شگفت
دگرگون میشود جمع آوری این آثار ،سخت
ضروری بنظر میرسد .زیرا درغیر اینصورت قسمت
بزرگی از فلکلورایران نابود خواهد شد  .خوب
است دراینجا به آنچه تاکنون دراین زمینه انجام
شده اشاره مختصر بنمائیم :
درسالهای بعد از آغازمشروطه ،گروهی از
روشنفکران ایرانی که نفوذ شدید اروپا و تحول
سریع جامعه ایرانی را بچشم میدیدند دریافتند
که اگر برای جمع آوری و ضبط آئین ها و رسمها و
افسانه ها و ترانه های فارسی اقدام نکننداندک
اندک فلکلورایران درمقابل هجوم تمدن جدید ،
ازشهرها رانده شده بدهکده ها پناه می برد
وازآنجا نیز پس ازچندی نابود میگردد .اگرچه
دست زدن به این کارآسان نبود و گروهی فراهم
آوردن این خرافات و موهومات را بی فایده و
دورازتمدن می شماردند ،معذلک،ازحدود سال
 1300شمسی کوششهای عمده ای دراین زمینه
صورت گرفت  .هربار صحبت از فلکلورایران میشود
نام خاورشناس معروف فرانسوی هانری ماسه به
خاطر می آید که با کوششی خستگی ناپذیر و به
یاری نویسندگان بزرگ ایرانی ازقبیل صادق
هدایت به جمع آوری عقاید و عادات ایرانیان
همت گماشت و نتیجه کارخودرا درسال 1938
میالدی در دوجلد انتشارداد.
درهمان ایام نویسندگان ایرانی نیز به این جنبه
ازفرهنگ فارسی پرداخته چند کتاب ومقاله
معتبر انتشاردادند که ازهمه مهمتر نیرتگستان
صادق هدایت بود  .مرحوم دهخدا نیز کتاب
امثال و حکم را تألیف کرد که تا حد ی به
این جنبه مربوط بود .عالوه برآن برخی مانند
ملک الشعرا ی بهار و علیرضا بهزادی مقاالتی
دراین زمینه ها منتشر ساختند  .درسالهای اخیر
توجه بیشتری به این امر شد ووزارت فرهنگ
وهنر مرکز مردم شناسی ایران را افتتاح کرد .
وامروز درفهرست انتشارات این وزارت به نام
چندین کتاب مفید دراین زمینه برمی خوریم .
یکی از عالیترین منابع تحقیق درباره فلکلور
قدیم وجدید ایران ،کتابهای بیشماری است که
مسافران خارجی اززمان صفوی تاکنون نوشته
وبرای ما باقی گذاشته اند  .دراین کتابها که
عموما به شرح چگونگی کشور و حکومت یا احیانا
بازرگانی اختصاص دارد،نویسندگان تیزبین ،
نکات بسیار عمده ای درباره ی عقاید وعادات
ایرانیان نیز ذکر کرده اند که برخی ازآنها اینک
ازیاد رفته است .
>>>
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آداب و رسوم ملی ایران

.ازآن جمله مثال "دالواله "Della Valle
درضمن یادداشتهای گرانبهائی که درباره
سفروسفارت خود درایران نگاشته  ،به بازی با تخم
مرغ اشاره میکند و شرح می دهد که شاهان ایران
نیز دردرباربه این بازی توجه داشتند و هنگام
جشن نوروز تعداد بیشماری تخم مرغ میان مردم
پخش می کردند  .امروز ازاین بازی و این آئین
جز نمونه های کم اهمیتی باقی نیست  .همچنین
االریوس Oleariusبه رسم آب افشانی که
ازرسو.م زیبا و کهن ایرانیان بوده اشاره میکند.
بااینکه دراین نوشتار نمیتوان به فلکلور ایران
پرداخت  ،معذلک شایسته است به برخی از
عادات و آئین هایی که ازدوران های پیش
ازاسالم باقیمانده اشاره کنیم :
ازابتدای اسالم ،دستگاه حکومت و نیز مردم که
براساس محصوالت کشاورزی خود مالیات می
پرداختند ،بااین مشکل مواجه بودند که  :درچه
تاریخی می توان به جمع آوری مالیاتها آغازکرد ؟
درسال قمری که حدود ده روز و شش ساعت و یازده
ثانیه ازسال حقیقی شمسی کوتاه تر است  ،پیوسته
تاریخ ها جابجا میشد و مثال مبدأ تاریخ که هجرت
حضرت پیامبر ازمکه به مدینه است ( 622میالدی )،
گاه در تابستان ،گاه درزمستان ویادرفصول دیگر
واقع می شد .این اشکال باعث شد که ازهمان
ابتدا درشرق اسالمی  ،گاهشماری ایرانی و
بخصوص تاریخ یزدگردی بکارگرفته آید .سالهای
ایرانی نیز خالی ازاشکال نبود زیرا محاسبه خمسه
مستسرقه ( که به فارسی پنجه دزدیده ودرپهلوی
بهیژک یا اندرگاه می خواندند )درزمان ساسانیان
روش دقیق و بی نقصی نداشت  .به این جهت
به ندریج ایرانیان به اصالح این تقویم پرداختند
وبه آن کمال بخشیدند تا سرانجام درسال 1334
هجری ( برابر با  1304شمسی ) استفاده از گاهشماری
قمری متروک و سال شمسی درکشور ایران رسمی
شد  .معذلک برای تعیین اعیاد یا مراسم عزاداری
مذهبی تقویم هجری قمری همچنان به قوت خود
باقی ماند .

سال شمسی از دیر باز برای شناختن تاریخ اعیاد
ایرانی که سخت فراوان بوده اند بکار می آمده
است  .درایران  ،ماهها هریک نامی داشتند که
امروز هم با تلفظ جدید معروفند  .عالوه برآن ،
روزهای هرماه نیز به نام یکی از فرشتگان نامزد
بودند  ،و چون نام روز بانام ماه برخورد میکرد ،
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بقیه

جشن بزرگی برپا می شد  .ازآثار این جشنها هنوز
هم جشن مهرگان ( یعنی روز مهر درماه مهر ) و
جشن تیرگان ( روز تیر در ماه تیر ) و مراسم آب
افشانی میان برخی زردشتیان معمول است .
جشنهای مهمتری مانند گاهنبارها ( یعنی آن
شش روزی که بنا به معتقدات زردشتی ،
خداوند ،عالم را طی آنها آفرید ویا جشنهای
اندرگاه ( خمسه مسترقه ) همه ازمیان رفته اند .
آنچه میان ایرانیان مسلمان باقی مانده ،
منحصراست به چهارشنبه سوری  ،نوروز ،
سیزده نوروز،جشن سده و احیانا جشنهای
کوچکتری مانند جشن گل سرخ که دراصفهان
مرسوم بوده است .
چهارشنبه سوری که ازنظر مراسم واعتقادات عامه
بسیار غنی است بی تردید ازبعد از اسالم رائج
شده زیرا ایرانیان اصوال با نامهای ایام هفته و
کلمه شنبه که از شبت عبری اخذ شده آشنائی
نداشتند  .معذلک نمیتوان تصورکرد که این جشن
بدون سابقه تاریخی بوجود آمده باشد  .شاید
جشن دیگری ( مثال فروردگان ) در چنین روزی
معمول بوده که بعدها درقالب جشن چهارشنبه
آخر سال حلول کرده است .
دربرخی نواحی ایران به این جشن رنگی
کامال اسالمی داده و آن رادر آخرین چهارشنبه
ماه صفر که روز نحسی بشمار می آید برپا
میدارند و علت آنرا نیز قیام مختار ثقفی به
خونخواهی امام حسین (ع ) می دانند  .معذلک
باتوجه به رسم آتش افروزی  ،تردیدی نمیماند
که این جشن بادوران زردشتیگری ایران رابطه
دارد  .قدیمیترین کتابی که درآن به چهارشنبه
سوری اشاره شده "،تاریخ بخارا" تألیف نرشخی
است (چاپ مدرس رضوی ،ص .)32دراین کتاب
آمده که از برای منصوربن نوح چون شب سوری
 چنانکه رسم قدیم است  -آتش عظیم افروختند،پاره ی آتش بجست و سقف سرای درگرفت ...
پس از چهارشنبه سوری که درحقیقت مقدمه ای
برای آغاز سال تازه است جشن بزرگ نوروز واقع
است  -این جشن  ،تنها جشنی است که از دوران
باستان ،با عظمت تمام و همراه با انبوهی افسانه و
آئین تا به امروز ادامه یافته و سخت مورد عالقه
ایرانیان است  .عظمت این جشن را از نقشهای
تخت جمشید گرفته تا آثارعربی و فارسی و مراسم
موجود درهمه جا می توان دید  .یکی از کهنترین
و بزرگترین منابعی که به این جشن و افسانه ها
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و آئین های مربوط به آن اشاره کرده  ،کتاب
"اآلثارالباقیه" ابوریحان بیرونی (متوفی در 440
هجری ) است  .نظر به اهمیت اطالعاتی که ابو
ریحان دراختیار ما گذاشته ،ترجمه خالصه ای
ازگفتار اورا براساس آنچه درمقاله خود آورده ایم
دراینجا نقل میکنیم ":سال نزد فارسیان چهارفصل
بود  ...برحسب این فصول عیدهائی داشتند که به
علت اهمال درکبیسه ،روز این عیدها جابجا میشد
 .از جمله این اعیاد یکی روز اول فروردین ماه
یعنی نوروز بود که روزی بس بزرگ است و به
علت زنده شدن طبیعت گویند آغاز خلقت جهان
درآن روز بوده و همان روز کیو مرث شاه گردید
.برخی از عوام گویند چون سلیمان پس از چهل
روز انگشتری و ملک جهان را باز یافت مردمان
گفتند " نوروز آمد " .نیز سلیمان که بر باد سوار
بود ،از بیم ویران کردن بانع گنجشک به راه
دیگررفت  .گنجشک پای ملخی و قطره آبی به او
هدیه کرد  .پس گویند رسم آب افشاندن و هدیه
دادن درنوروز از آنجا سرچشمه گرفته .این نوروز
که نزد علمای عجم سخت بزرگ است هرمز روز
خوانده میشود ".
بیرونی درباره وجه تسمیه نوروز ازقول اصحاب
النبونجات وعلمای فارسی افسانه های متعددی
نقل کرده است که غالبا به طهمورث وجمشید (جم
شید ) مربوط می گردد.
درآغاز  ،نوروز دراول بهار قرار نداشت بلکه
درانقالب صیفی یعنی اول تابستان واقع می
گردید  .بیرونی علت آن را چنین میدانسته که
مشاهده "انقالبین " از مشاهده "اعتدالین "آسانتر
است ونیز چون محصول به دست آمده ،افتتاح
خراج 0مالیات زمین ومحصول ) مناسبتر است  .اما
نوروز به علت اهمال درکبیسه گیری کم کم به
تأخیر می افتاد تا اینکه درعصر بیرونی ،بادخول
خورشید به برج حمل ،یعنی اول بهار مصادف شد
 .به این جهت ملوک خراسان به "اسواران "خود
،هم خلعت بهاری و هم خلعت تابستانی می دادند
.
چنین به نظر میرسد که پنج روز نخستین سال
"نوروز عامه " یعنی جشن همگانی بوده حال
آنکه روز ششم که "خردادروز " نام داشته "نوروز
خاصه "یعنی جشن پادشاه و درباریان بوده است
 .بیرونی این جشن را نوروز بزرگ خوانده است .
دنباله این گفتاررا که به نوروز و رسم آب افشانی
و دیگر آئینهامی پردازد درشماره آینده مطالعه
فرمائید .

صفحه29

گف
ـت
ار زبرگان
ضرب المثل آذربایجانی میگوید :
آلالهدان اوزولمییه نه اؤلوم یوخدور.
«کسی(بیماری) که امیدش را از خدا قطع نکرده
نمیمیرد».
آتاالر سوزو حکمتدی.
« سخن پدران پندآموز است».

پند سعدی
کجا خود شکر این نعمت گزارم
که زور مردم آزاری ندارم
حکایت
حاتم طایی را گفتند از تو بزرگ همت تر
در جهان دیدهای یا شنیدهای گفت بلی
روزی چهل شتر قربان کرده بودم امرای
عرب را پس به گوشه صحرایی به حاجتی
برون رفته بودم ،خارکنی را دیدم پشته
فراهم آورده .گفتمش به مهمانی حاتم چرا
نروی که خلقی بر سماط او گرد آمدهاند؟

گفت
هر كه نان از عمل خويش خور د
منت ازحاتم طائىنبرد
من او را به همت و
جوانمردی از خود برتر
دیدم
حکایت
مال از بهر آسایش عمراست نه عمر از بهر
گرد کردن مال .عاقلی را پرسیدند نیک
بخت کیست و بدبختی چست گفت نیک
بخت آن که خورد و کشت و بدبخت آنکه
مرد و هشت.

فرانسوا فنلون ،نام کامل او «فرانسوا
یک ضرب المثل یزدی میگوید ترش باالبه آفتابه میگه دسالیناک دال مت-فِنِلون» میباشد .او مربی
چرا دوتا سوراخ داری؟( ترش باال همان آبکش است آموزش و پرورش و از متألهین کاتولیک و
که درآشپزخانه درپخت برنج مورداستفاده قرارمی نویسندگان فرانسوی است( .زادروز ۶ :اوت
گیرد).
, - ۱۶۵۱وفات  ۷ژانویه ) ۱۷۱۵
فنلون درسرگذشت تلماک ۱۶۹۹ /میالدی
دنیای بهتر
می نویسد:
آمریکا
متحده
ایاالت
جمهور
رئیس
دومین
جان آدامز
*«آدمی هیچگاه زیرکتر از زمانی که
درنامه ای خطاب به تامس جفرسون می نویسد :
مجبور به خودفریبی و فرار از وجدان باشد،
«اگر دین و مذهبی وجود نداشت ،این دنیا بهترین
نیست».
دنیای ممکن میبود»
*«آنکه لب فرو نتواند بست ،شایسته
دستخط اصلی در کتابخانه کنگره آمریکاموجوداست .فرمانروایی نیست».
* دیکته بدون غلط
ودرکتاب درباره تربیت دختران می نویسد *«نباید از یاد برد که «جوانی» را که آرزوی
ما ایرانی ها میگوئیم دیکته نوشته نشده غلط ندارد .
مداومت آنرا داریم ،باید در روح خود
در انجیل آمده است هرچه کمتر حرف بزنی اشتباه *«به تجربه آموختهایم که تربیت غلط بانوان پرورش دهیم».
کمتری در صحبت هایت خواهد بود .
*خطاهای دیگران را چون خطاهای خویش
بیش از مردان به جامعه آسیب میرساند.
تحمل کن- .
گذشته گذشت
یکی از بزرگان گفته است برای آنچه از دست رفته *«انقالبیون انقالب نمیکنند! کسانی انقالبی
غم به دل راه مده زیرا افسوس بر گذشته ترا ازاندیشه هستند که میدانند قدرت چه زمانی در
کوچه و خیابان ریخته و چه وقت میتوانند
برای آینده باز میدارد .
شاعر و اندیشمند بزرگ کشورمان ابوالقاسم حالت آن را جمع کنند».
از هانا آرنت درکتاب Macht und
نیز دراین زمینه سروده است :
 Gewaltصفحه ۱۱۱
اندر پی آنچه رفته ازدست متاز
* «شكل گیری حکومتهای خودكامه
وزداغ گذشته سینه پر سوز مساز
بدون حضور روشنفکران كوتهبین و حقیر
منشین به غم گذشته کاین سوزوگداز
ممكن نیست .اين گونه روشنفكران در
زاندیشه آینده ترا دارد باز
عمل به رژیمی خدمت میكنند كه مدعی
تو چه کردی ؟
جان کندی رئیس جمهوری آمریکا میگفت  :نپرسید مبارزه با آنند».
کشورم برای من چه کرده ازخود بپرسید من برای
کشورم چه کرده ام  .حدود  15سال بعد ازآن خمینی هانا آرنت ،فیلسوف (فلسفه سیاسی) و هانوور (لیندن) .وی در  ۴دسامبر (۱۹۷۵
میالدی) در نیویورک درگذشت.
همین کالم را با مردم ایران مطرح کردوگفت نگوئید تاریخنگار آلمانی  -یهودی تبار.
انقالب برای من چه کرد بپرسید من برای انقالب چه زادروز  ۱۴اکتبر ( ۱۹۰۶میالدی) در حومه هانا آرنت از شاگردان مارتین هایدگر بوده
کرده ام .
صفحه 30
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دنباله داستان کشف پنی سیلین
ونمی توانستند آن را برای مدت زیادی ثابت
نگهدارند درحقیقت پس ازاینکه برنامه های
تحقیقاتی درمورد نمک فلزی با شکست روبرو
شد ادامه تحقیقات برای مدتی به بوته فراموشی
سپرده شد.
مشکل بزرگ دیگر تولید پنی سیلین به
مقدارزیادبود  .نه تنها درانگلستان بلکه
درآمریکا نیز دانشمندان دست بکارشدند  .پنی
سیلین طبیعی که درهرمیلی گرم آن  40تا 150
واحد پنی سیلین وجودداشت بآسانی بدست
می آمد اما چگونه میشد آن را از توده ای که
احاطه اش کرده بود جداکرد؟ راههای بسیاری
پیشنهاد شد ودرسالهای اولیه جنگ هرامکانی
مورد بررسی میگرفت  .سرانجام راه حلی برای
جدا کردن پنی سیلین از توده ای که آن را دربر
گرفته پیداشدکه کروماتوگرافیک بود .بدین
معنی که مایع محتوی پنی سیلین را ازستون بلند
آلمینیومی عبور می دادند سپس براثر حالل
های مختلف ستون باریک پنی سیلین برسطح
آلمینیوم رسوب میکرد  .بعدها روش پیشرفته
تری که کروماتوگرافیک تفکیکی نام داشت بکار
گرفته شد وبااجرای این روش تهیه مقداری پنی
سیلین امکان پذیر گردید.
درهمین ایام  ،یعنی قبل از اینکه پنی سیلین
خالص بصورت کریستال دیده شود کشمکشهای
لفظی بین دانشمندان انگلیسی و آنریکائی
بوجود آمد .هریک ازطرفین ادعا میکرد که
پنی سیلین طرف دیگر با ناخالصی همراه است
.بااستفاده دقیق ازروش کروماتوگرافین تفکیکی
که جزئیات ترکیب را درمخلوط مایع به دقت
تشخیص میداد ناگهان این حقیقت آشکارشدکه
دونوع پنی سیلین وجوددارد.
ازاین پس زمینه جدیدی ازتحقیق درمورد پنی
سیلین پایه گذاری شده بود  :چرا دونوع پنی سیلین
وجوددارد؟ چگونه این تنوع بوجود آمده است
؟ وازهمه مهمتر کدامیک ازاین دونوع بردیگری
مزیت دارد؟ درطول یکسال یا کمی بیشتر
انواع دیگر پنی سیلین نیز کشف شد.ومشخص
گردید که بعلت اختالفات جزئی که درپاره ای
از جهات درپنی سیلیوم نوتاتوم یعنی مولد پنی
سیلین وجوددارد پنی سیلین های .مختلف تولید
میشود ویا باکشت مواد غذائی مختلف درعوامل
واسطه دیگر پنی سیلین جدیدی بوجود می آید.
مقدارزیادی پنی سیلین ازطریق رشد قارچ
ها در ظروفی که درقفسه های بزرگی قرار
شماره  1سال یکم

میگرفتند تولید شد  .دریک مرحله پیشرفته برای
تهیه پنی سیلین مورداستفاده سربازان مجروح
ازبطری های شیر استفاده شد .بادخالت دادن
چند عامل مهم  ،تولید آنتی بیوتیک ازآبگوشتی
که درآن قارچ رشد کرده بود افزایش یافت
وازاین طریق ده واحد پنی سیلین درهرمیلی لیتر
ازمایع کشت شده که درآزمایشات اولیه بدست
آمده بود به  50واحد درهرمیلی لیتر فزونی
یافت وبا افزودن ذرت خیس شده به سوپ
مزبور از هر میلی لیتر مایع  200واحد پنی سیلین
بدست آمد  .این جهش معجزه آسا درتولید پنی
سیلین بااضافه کردن مواد زائدی که ازکشت
ذرت درآبگوشت مولد آنتی بیوتیک بدست
آمده بود حاصل گردید .دراین حال ماهیت
واقعی عامل محرک وافزایش دهنده تولید ،
هنوز معلوم نبود .درپایان جنگ تمام تولید
پنی سیلین بوسیله همین عامل کشت بدست
می آمد درنتیجه میوان گفت ازهمان سالهای
اول پیدایش پنی سیلین این امکان بوجود آمد
که تولید پنی سیلین تا  20برابر افزایش یابد.
برای تولید یک میلیارد واحد آنتی بیوتیک فقط
 2000گالن " مایع واسطه کشت " احتیاج بود
 .پس یک پیشرفت مشخص ومهم برای تولید
پنی سیلین بمقیاس وسیع حاصل گردیده بود .
***
حتی این روش تولید هم وقت گیر و مشکل
بود  .همیشه این امکان وجودداشت که در"
مایع واسطه کشت " موجودات بسیارریزی
بنام پنی سیلینیز تولید شوند  (.این موجودات
آنزیمهائی بودند که باعث فاسد شدن پنی سیلین
میگردیدند ).بنابراین امکان داشت که پنی سیلین
تولید شده دفعتا ازبین برود  .ازطرفی نگهداری
ویا استفاده ازپنی سیلین همیشه با خطراتی توأم
بودکه با مراقبت زیاد واستخدام تعدادزیادی
کارگران که دوره مخصوصی دیده بودند این
خطر به حداقل کاهش یافت  .زنان کارگر و
آموزش دیده " مایع واسطه کشت " را دربطری ها
ویا فالسک های مخصوصی می ریختند
وبراثر آموزشی که دیده بودند محتویات
بطری وفالسک را از تماس با ناخالصی ها
دور نگهمیداشتند وازسوئی میدانستندچگونه
مایع درون ظرفهارا برای تهیه پنی سیلین بیرون
آورند  -مایع محتوی هرظرف حدود یک صدم
درصدپنی سیلین داشت!
اما تمام اصول تولید دراین روش غلط بود .
استخراج مقدارزیادی متابولیت نظیر پنی
سیلین(که میتوان گفت تولید ماده ای شیمیائی

آزادی

ورزش فکری

 -1منظومه منطق الطیر اثر کدام شاعر ایرانی
است ؟
-2کتاب زنبق دره را کدام نویسنده فرانسوی
نوشته است ؟
-3نخستین پادشاهی ایران که تاریخ ازآن
یادمیکند بوسیله چه قومی بنیانگذاری شد؟
 -4دوسد معروف استان های گیالن و گلستان
چه نام دارند ؟
 -5تهران درچه سالی و توسط چه کسی به
پایتختی برگزیده شد ؟
 -6پنج شهر بزرگ ایران باستان را که اکنون
جزءخاک ایران نیستندنام ببرید.
 -7سلسله پادشاهی که شاهان آن هرگز نام
سلطان و یا شاه را برخود ننهادند و بجای آن
ازعنوان امیر استفاده میکردند چه نام داشت ؟
 -8نام کشف مهم محمد ذکریای رازی شیمی
دان و پزشک معروف ایرانی چیست ؟
-9رساله نوروزنامه را چه کسی نوشته است ؟
-10نخستین نقاش ایرانی که آثار
خودرا امضاء کرده است چه نام دارد؟
پاسخ هارا در صفحه  34همین شماره مطالعه
فرمائید.
براثررشد فعالیت یک موجود زنده است) به
تداوم زیادتری نیازدارد واینکه آن را در هزاران
ظرف مجزا بریزیم کافی نیست .درسال 1942
محققین آمریکائی تولید زیاد تر پنیسیلین را بجای
اضافه کردن بطریها مورد ارزیابی قراردادند .
نتیکاوش آنها به انگلستان نیز داده شد  .راه حل
پیشنهادی آمریکا ئی ها پرخرج بود وشرکت
گالکسو وشرکتهای داروئی دیگر درانگلستان
قادربه پیاده کردن این روش نبودند .ناچار آمریکا
پیشقدم شد.ودرسال  1944تولید آنتی بیوتیک
باروش جدید را که برمبنای پوساندن ملکولهای
یک ترکیب آلی بود آغاز کرد .بااین روش که
از عامل واسطه ای بنام پنی سیلیوم کریسوژنوم
که بسیار به پنی سیلیوم نوتاتوم شبیه بود استفاده
میشد  ،آمریکائی ها توانستند تولید بمقیاس
وسیع را برای پنی سیلین تحقق بخشند  .درپایان
جنگ یعنی درسال  1945یکدستگاه تولید پنی
سیلین ( که باروش پوساندن ملکولهای ترکیب
آلی کارمیکرد)درانگلستان شروع بکارکرد.
بقیه درصفحه 50
صفحه31

نقاشی های الی ابراهیمی در بوستن
ازاول فوریه نمایشگاه آثار الی ابراهیمی در کتابخانه شهر آلستون که شعبه خلق کرده است .
کتابخانه عمومی بوستن است برگزار شده است  .این نمایشگاه همه روزه
غیر از یکشنبه ها برروی عموم باز است  .آدرس کتابخانه به این شرح
است :
Honan - Allston Branch
300 North Harvard Street
Allston, MA 02134
الی ابراهیمی درکودکی بهمراه پدرومادر از شهر خوانسار به اسرائیل
مهاجرت کرد و تا حدود  20سال پیش درآنجا ماند .سپس به آمریکا
آمد ودرشهر برایتون ایالت ماساچوست اقامت گزید .الی به نقاشی آب
رنگ و همچنین رنگ وروغن برروی بوم عشق می ورزد و تا کنون
چند نمایشگاه از آثار او در اسرائیل و شهر بوستن بر گزار شده که مورد
استقبال بازدید کنندگان قرارگرفته است  .بسیاری از مشاهیر بوستن از گوشه ای از نمایشگاه را درتصویر باال می بینید:
نمایشگاه او بازدید کرده اند و آثار او در خانه و یا دفتر کار برخی از ودرزیرهم تصویری از یک بشقاب بسیار زیباست که نمائی از اسرائیل
برنامه سازان تلویزیونی ایالت ماساچوست قراردارد.
را نشان میدهد

الی در آثاری که خلق میکند به ساختمانهای قدیمی  ،گنبدها و مناره ها
و همچنین اماکن مذهبی توجهی خاص دارد( سمت چپ) اما گاهی نیز
اثری خلق میکند که مدل آنرا درذهن خود مجسم میکند مانند تصویر باال
که میتوان مخلوقی را با یک سر دو دهان دو بینی و یک کاله دید .الی
عالوه بر اینکه درآثار خود رنگ را بکار می گیرد اما با نقاشی سیاه قلم
هم آشناست و تا کنون مناظر و پرتره های بسیاری را بصورت سفیدوسیاه
صفحه 32

آزادی

شماره  1سال یکم

شماره  1سال یکم

آزادی

صفحه33

آیا همه موجودات با گوش خود می شنوند
ویا اندام شنوائی دیگری دارند؟
همه مخلوقات مثل انسانها گوش ندارند تا
صداهارا ازطریق آن بشنوند.برای مثال حشرات
ازاندامی برخوردارند که بکمک آن صداها
رادریافت میدارند .درنوعی ملخ و سوسک
اندام شنوائی برروی دست آنها قراردارد.گوش
پشه ها هم برروی شاخکهای حسی آنها جای
گرفته است .
درمهره داران عضو شنوائی تکامل یافته
ودردوطرف سر جای گرفته است .دراین میان
پستانداران مانند انسانها ،ازگوش حلزونی
ومارپیچی برخوردارند .کرگدنهای آفریقائی
می توانند یک گوش خودرا به عقب و گوش
دیگر را به جلو خم کنند تا بهتر بشنوند.
انسان قادراست صداهائی را که فرکانسی بین
16هزار تا  20هزار هرتز دارند تشخیص دهد
اما برخی حیوانات می توانند صداهائی را تا
فرکانس  60هزار هرتز و حتی بیش از آن را
بشنوند.اگر ما انسانها هم میتوانستیم مانند سگها
بشنویم مصیبت بزرگی بود چون درآنصورت
صدای عبور خون دررگهایمان ویا صدای
هضم خوراک در معده هامان خواب وراحت
را از ما میگرفت .
می بینید که خوب شنیدن هم نعمت نیست
بلکه عذاب است .
آیا آسمان سنگها به زمین برخورد میکنند؟
چگونه ؟!
هرروز زمین ما درمعرض سنگباران قراردارد.
بیش از  75میلیون آسمانسنگ روزانه بسمت
زمین روانه میشوند اما خوشبختانه بهنگام
برخورد با جو زمین ذوب میشوند و به سطح
زمین نمیرسند.اگر این آسمانسنگها به زمین
برخورد میکرد حداقل روزی  75میلیون نفر
بی خانمان میشدند و یا به جهان باقی می
شتافتند .
آیا با اضافه شدن سن ما ازتعداد
استخوانهایمان کاسته میشود ؟
ما بهنگام تولد حدود  350قطعه استخوان داریم
که اسکلت بدن ما را شکل میدهند  .وقتی سن
ما زیاد میشود بعضی ازاین استخوانها بیگدیگر
می چسبند و استخوان بزرگتری را تشکیل
میدهند و تعداد استخوانهای مارا درزمان بلوغ
کامل به حدود  206قطعه کاهش می دهد.
لکه خورشیدی چیست ؟
ستاره شناسان چینی حدود  2000سال
پیش لکه های خورشیدی را مشاهده کردند
صفحه 34

ودرنوشته هائی که حدود  300سال قبل از
میالد مسیح ازآنها برجای مانده این موضوع
منعکس گردیده است  .غربی ها حدود 1700
سال بعد لکه های خورشیدی را سیارات
کوچکی میدانستند  .اما امروزه وجود لکه
های خورشیدی بهمان صورتی که چینی ها
معتقدبودند مورد تأئید دانشمندان قرارگرفته
است .
ملکولهای هوا با چه سرعتی حرکت
میکنند؟
دردرجه حرارت اطاق مولکولهای هوا
باسرعت صوت حرکت میکننداما هریک
ازملکولها بطور متوسط فقط به اندازه ده هزارم
میلیمتر پیش میروند ویا تغییر جهت میدهند
وپس ازآن به ملکولهای دیگرهوا برخورد
میکنند .امواج صدابوسیله برخورد ملکولهای
هوا بهم رله میشوند ومیتوانند درهرثانیه
 330متر طی مسافت کنند .دراین حال یک
ملکول هوا بابرخورد های متوالی به ملکولهای
دیگر کمتراز1/ 25سانتیمتر پیش میرودویا
مسیرخودرا تغییرمیدهدودرجهات دیگرمیرود.
وسعت اقیانوس آرام چقدراست ؟
اقیانوس آرام که نام دیگرش اقیانوس کبیر
است ازهمه اقیانوسهای پنج گانه بزرگتر
است
ازطرفی میدانیم که چهارپنجم سطح کره زمین
را آب فرگرفته است  .باتوجه به این اطالعات
ایا میدانید وسعت اقیانوس آرام چقدراست
؟
زیاد خودرا خسته نکنید .وسعت اقیانوس آرام
یا پاسیفیک اوشن به تنهائی  25درصد بزرگتر
از تمام سطح خاکی کره زمین است .

آزادی

پاسخ های خودرا بیازمائید
 -1فریدالدین عطار نیشابوری
 -2انوره دو بالزاک
 -3قوم ماد
 -4سد وشمگیر برروی رودخانه گرگان
وسد الر درقسمت باالی رودخانه هراز
 -5درنوروز سال 1200هجری برابر با 1786
میالدی توسط آغا محمد خان قاجار
 -6بخارا-سمرقند وتاشکند درقرن نوزدهم
توسط روسیه تزاری ازایران جداشد . .تیسفون
در 7فرسنگی بغدادکنونی پس ازحمله اعراب
به ایران نابود وبجای آن شهرهای حیره و
کوفه بناشد .مرو نیز درسال  1884توسط
روسها تصرف شد و اکنون بانام بری یکی
از شهرهای ترکمنستان است  .هرات هم
شهری است که درزمان ناصرالدین شاه براثر
تحریکات خارجی ازایران جدا شدو اکنون
یکی از شهرهای افغانستان است .
 -7این سلسله سامانیان نام داشتند که حدود
یکصدسال برشرق ایران حکومت کردند و
این صدسال یعنی قرن دهم میالدی ویا قرن
چهارم هجری را قرن طالئی تاریخ ایران می
نامند
 -8الکل  .او همچنین روش تهیه
آمونیاک یا جوهر نوشادررا کشف کرد.
 -9این کتاب منسوب به خیام است که
بانثری ساده و شیوا نوشته شده و درباره
پیدائی نوروز و آداب برگزاری آن سخن
گفته است .
 -10این نقاش کمال الدین بهزادبزرگترین
مینیاتوریست ایرانی است که درسال 855
هجری در هرات زاده شد.
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زبان ردی
ه
گ
ن
مظهر ایستادگی فر ی اریانیان
نوشته ای از :زنده یاد دکتر محمدجعفر محجوب

ا *زبانهای هندی،پارسی  ،روسی  ،یونانی ،فرانسوی  ،آلمانی ،ایتالیائی،و...از
یک زبان مادر که هیچ نوشته ای ازآن دردست نیست وما آن را زبان هندواروپائی
می نامیم بوجود آمده اند .
*اززبان فارسی باستان تنها حدود  600کلمه کشف شده است و جز کتیبه های دوره
هخامنشی نوشته دیگری از این زبان دردست نیست
گر نظری به نقشه جغرافیائی ایران بیفکنیم
خواهیم دید که ناحیه ریگزار و کویری
بسیاروسیعی تقریبا سراسر کشوررا ازشمال
به جنوب به دو نیمه تقسیم کرده است  .این
کویرها که از شمال به جنوب به نامهای دشت
کویر دشت لوت و کویر کرمان نامیده می
شود تقریبا از دامنه البرز آغاز شده به سمت
جنوب شرقی تا بلو چستان ایران (وپاکستان )
کشیده می شود .وسعت این بخش کویری
تا حدی است که شاید بیش از نیمی از
سرزمینهای کشوررا غیر مسکون ساخته است
 .نه تنها ایران امروز ،به توسط این ناحیه
ریگزار به دو نیمه شرقی وغربی تقسیم میشود ،
بلکه درطول تاریخ ،دردورانهائی مانند روزگار
هخامنشیان (پیش ازاسالم)و سلجوقیان (پس از
اسالم )که ایران به آخرین حد توسعه جغرافیائی
خویش رسیده بود  ،باز این ناحیه آن سرزمین
را که از شرق به رودهای سیحون وجیحون
وازغرب به دریای مدیترانه محدود می شد
،برهمین همین روش به دو بخش شرقی و
غربی ،که راه یافتن از یکی به دیگری مستلزم
گذشتن ازراههای دور و دراز بی آب وآذوقه
وبسیار خطرناک بود تقسیم میکرد .خالصه این
که دردرازنای تاریخ دوهزاروپانصدساله کشور،
رفتن از شرق به غرب  ،جز ازراه کرانه های
بحرخزر یادریای عمان و خلیج فارس یاازراه
دریا میسر نبود ودرهرصورت پیوند وارتباط بین
شماره  1سال یکم

این دو بخش به اشکال و بادشواری تأمین می شد.
نتیجه طبیعی این دوری آن بود که زبان های
ایرانی ،ازدورانهای بسیارقدیم ،به دو رشته
متفاوت زبانهای شرقی ،وزبانهای غربی تقسیم
شود که درعین انشعاب از یک ریشه ،بایکدیگر
تفاوتهائی داشته باشند .
این دو گونگی زبانهای شرقی وغربی پس
ازاسالم ،وآنگاه که زبان فارسی فعلی (دری )
جای گزین زبان معروف به پهلوی ساسانی ،
وزبان رسمی ایران شد ،بیشتر آشکارگردید.
اماپیش از پرداختن به شرح تفاوتهای فارسی
دری و پهلوی  ،باید نظری کوتاه به زبانهای
ایرانی قدیم تر،آنها که "زبان باستانی "نامیده می
شوند افکندو آنگاه برسر این سخن آمد
***
تا چندی پیش دانشمندان و زبان شناسان ،
برای نژادی که امروزه نژاد سفید نامیده می
شود،دورشته زبان قائل بودند که یکی ازآن دورا
 همان که زبانهای ایرانی نیز جزء آن است زبانهای هندواروپائی ورشته دیگررا زبانهایسامی می نامیدند .اکنون رشته دیگری نیز بدین
دو رشته افزوده شده که آن را زبانهای آزیانیک
گویند وسومری قدیم ونیز زبان گرجی وزبان
باسک های اسپانیا ازاین دسته است  .بدیهی
است که هیچیک از این رشته زبانها جز هند

آزادی

واروپائی مورد بحث ما نیست .
برای زبانهای هندواروپائی توضیحی بیش از
نام آن الزم نیست ؛ زبانهائی است که مردم از
هندوستان تا اروپا (و آمریکا )بدان سخن می
گویند.هندی  ،فارسی ،روسی،یونانی ،فرانسوی،
آلمانی ،ایتالیائی ،و....جزء این رشته است وامروز
خویشاوندی بی گفتگوی این زبان ها با یکدیگر
به اثبات رسیده ونشان داده شده است که تمام
این زبان ها ازیک زبان مادر ،که هیچ اثر نوشته ای
ازآن دردست نیست (وبااین حال ازطریق
پژوهش های علمی گرامر آن را نوشته وبسیاری
از واژه هایش را یافته اند ) سرچشمه می گیرند.
چون هیچ نوشته ای ازاین زبان دردست نیست
 ،طبع َّا دانشمندان نیز نام آن را نمی دانند
وچون ناچارباید این زبان نامی داشته باشد تا
بتوانند ازآن گفتگو کنند ،همین دانشمندان آن
را زبان (ونه زبان ها)هندواروپائی نامیده اند .
بعضی زبان ها که بی واسطه ازاین زبان
هندواروپائی سرچشمه می گیرندمی شناسیم
وآثاری ازآن ها دردست داریم وآن زبان ها را "
زبان های باستانی " می نامیم  .یکی از این زبان
های باستانی سانسکریت ،زبان دینی و ادبی هند
باستان است  .آثار بسیار گرانبهای ادبی ودینی
بدین زبان به یادگار مانده است .
پیش از پرداختن به شرح زبان های باستانی
ایرانی باید به اختصار واز بعضی زبان ها و
لهجه های شرقی وغربی نام ببریم .
زبانهای فارسی باستان ومادی وفارسی میانه
(پهلوی ) و پارتی وفارسی کنونی به دسته
غربی تعلق دارد  .زبان های سغدی و سکائی
وخوارزمی وآسی (اوستی ) به دسته شرقی شبیه
است .ازاین رو منسوب داشتن آن به یکی ازاین
دودسته آسان نیست اما ازلحاظ موطن اززبان
های شرق ایران است .
این تقسیم بندی درزبان ها ولهجه های امروزی
ایران نیز صادق است  .چنان که فارسی و کردی
ولری و بلوچی و لهجه های سواحل جنوبی
خزر ولهجه های مرکزی و جنوبی ایران همه به
دسته غربی تعلق دارند ولی پشتو ( زبان محلی
افغانستان )و یغنوبی
(بازمانده سغدی )ولهجه های ایرانی فالت پامیر
وآسی (که مردم آن ازمشرق به قفقاز کوچیده
اند ) به دسته شرقی متعلق اند  .لهجه های های
کافری افغانستان دنباله زبانی هستندکه شاید
ورق بزنید
حدفاصل میان زبانهای
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هندی وایرانی بوده است .ازاین جهت باهردو
دسته وجوه مشترکی دارد.اماحق َّا شباهت انها به
زبان هندی بیشتر است .
اززبان های باستانی ایران چهارزبان را می
شناسیم :
 -1زبان سکائی  ،زبان مردم سیستان  ،اززبانهای
ایرانی نیمه ی شرقی ایران.
 -2زبان مادی .ماد نام کهن ناحیه ی آذربایجان ،
کردستان ،ولرستان فعلی ودرحقیقت بخش
غرب و شمال غربی کشور است  .دردوران
هایبسیاردور  ،مردم این ناحیه به زبانی سخن
می گفته اند که آن را زبان مادی می نامند .
ازاین دو زبان  ،جز نام آنهاودوسه کلمه ای که
درمدارک تاریخی،مانندنوشته های هرودوت
 ،وکتیبه های ایران باستان آمده است چیزی
نمیدانیم .
 -3فارسی باستان همان زبانی است که با خط
میخی درکتیبه ها و سنگ نبشته های پادشاهان
هخامنشی  ،کوروش،داریوش و خشایارشا ثبت
شده است .نام این زبان را نمیدانیم ونام فارسی
باستان را  ،پس از خوانده شدن خط میخی و
نوشته شدن دستوروفرهنگ این زبان ،دانشمندان
زبان شناس بدان داده اند  .ازاین زبان نیز جز
کتیبه های هخامنشی چیزی دردست نیست
وتاکنون مجموعاادرحدود  600کلمه نامکرر
ازاین زبان کشف شده است .
 -4زبان اوستائی  .نام این زبان نیز برمامعلوم
نیست اما چون هیچ نوشته دیگری جز اوستا
کتاب دینی ایرانیان باستان بدین زبان دردست
نیست  ،دانشمندان نام " زبان اوستائی" رابرروی
آن گذاشته اند  .باز ،ظاهرا ً زبان فارسی باستان
اززبانهای نیمه ی غربی و اوستائی اززبانهای
باستانی نیمه شرقی ایران بوده اند .
ازخصوصیات زبانهای باستانی مشکل بودن و
پیچیدگی فوق العاده گرامرآن هاست  .امروز -
به حق  -معتقدند که درمیان زبان های زنده ی
هند واروپائی دستور زبان های روسی و
آلمانی ازهمه دشوارتراست .اما دستور زبانهای
سانسکریت ،اوستائی وفارسی باستان به درجات
از دستورروسی وآلمانی دشوارتر است  .دراین
باب به همین اندازه اکتفا وسئوال دیگری را
طرح می کنیم .
پیشتر گفتیم که قدیم ترین زبانهای هندواروپائی
که بی واسطه اززبان اصلی منشعب شده و
نوشته هائیازآن ها دردست ماست همین زبان
سانسکریت  ،فارسی باستان و اوستائی است
( اززبانهای سکائی ومادی هنوز نمونه ای به
صفحه 36

*درزمان های بسیاردور مردم آذربایجان کردستان ولرستان ودرحقیقت
بخش غرب و شمال غربی کشور به زبانی سخن می گفته اند که آن را
زبان مادی می نامند .
*از مختصات زبان های باستانی این است که تمام آنها زبان
مرده به حساب می آیند ودیگر هیچ کس بدین زبانها سخن
نمی گوید.

دست نیامده است ).
ظاهراًوبه دلیل عقل ،باید هرچه رو به گذشته باز
می گردیم زبان ها ساده وساده تر شوند (چنان
که امروز ه نیز زبان قبیله های نیمه وحشی
ازچندواژه ی محدود ودوسه قاعده ی بسیار
ساده ی دستوری تجاوز نمیکند)پس چگونه
است که درمورد زبانهای هندواروپائی وزبان
های ایرانی هرقدر رو به گذشته می رویم
زبان دشوارتر می شود ؟ آیا دراین زمینه چیزی
خالف عقل و منطق روی داده است ؟
خیر! هیچ چیزی خالف عقل و منطق روی
نداده است  ،مشروط بر اینکه ما حساب خط را
ازحساب زبان جدا کنیم .واین امر کاری آسان
نیست .زیرا امروز مردم هرزبانی را همراه خط
آن فرامی گیرند و حتی بی سوادان نیز با آنکه
خود خط نمی شناسند میدانند که هرزبان خطی
نیز دارد.اما اگر این رابطه را به نسبت عمر بشر
برروی زمین حساب کنیم رابطه ای بسیار تازه
و جدید است  .ازاختراع خط بیش از حدود
شش هزار سال نمی گذردو حال آنکه دست کم
یکصدوپنجاه تا دویست هزار سال ازتاریخ

آزادی

اختراع زبان میگذرد .متأسفانه بسط کالم دراین
باب خود به گفتاری جداگانه نیازداردو نمی
توانیم درحال حاضر وارد این بحث شویم .
بنابراین هیچ نوشته ای نیست که بیش از حدود
شش هزار سال ازعمر آن بگذردوزبان های
باستانی ایران چندان عمر داشته اند که هزاران ،
بلکه ده ها هزار سال پیش ازاختراع خطظ
پدیدآمده ومدت های دراز سینه به سینه و دهان
به دهان انتقال یافته و هرروزوهرسال وهرقرن
بیش از پیش راه تکامل را پیموده اند تا بدان حد
که دردو سه هزار سال پیش ( که تاریخ نگارش
اوستا و نوشته شدن کتیبه های هخامنشی است )
بدین حد ازتکامل و پیچیدگی رسیده بوده اند .
دیگر از مختصات زبان های باستانی این است
که تمام آنها زبان مرده به حساب می آیند ،
بدین معنی که امروزهیچ کس بدین زبانها سخن
نمی گوید.
***

کتیبه گنجنامه درهمدان
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م

جوی وهواشناسی
علوم ّ

*ایرانیان ازقرن پنجم هجری هواشناسی را به معنی امروزی پایه گذاری کردند .
*ازسال  1916میالدی پیش بینی هوا امکان پذیر شد .
امروزه عنوان هواشناسی برگرفته از واژه یونانی Meteorolouse
است که درهمه جهان مورد استفاده قرار میگیرد  .همچنین نام ایرهای
گوناگون و اصطالحات رایج در دانش هواشناسی همه ریشه یونانی دارند
 .واژه متیورولوگیا برگرفته از کلمه «متیوروس» ،به معنی اشیای معلق در
آزمایشهای مربوط به هوا ،به اضافه «لوگوس» که به خطابه یا درس ترجمه
شدهاست ،برای این علم بکار بردهاند.دانشمند ايراني سده پنجم هجري،
ابوحاتم اسماعيل اسفزاري خراساني براي نخستين بار در جهان پديدههاي
جوي و هواشناسي را به زبان فارسی در كتاب خود به نام آثار علوي
گردآوري نموده است .او نخستین اندیشمندی است که مطالب مربوط به
هواشناسی را گردآوری کرده و بصورت منظمی ارائه داده است بطوریکه
به جرأت می توان اورا پدر علم هواشناسی لقب داد .عالوه براین دانشمند
ایرانی  ،فرهیختگان دیگر ایرانی هم دراین زمینه کاوشهائی داشته و آثاری
را منتشر کرده اند  .ابوریحان بیرونی در کتاب آثار الباقیه ،ابوعلی سینا
در کتاب دانشنامه عالئی بخش طبیعیات ،شهمردان بن ابالخیر رازی در
نزهت نامه عالئی ازآن جمله اند .
امروز واژه هواشناسی برای توصیف پدیده های جوی و تغییرات ناگهانی
هوا و نزول برف و باران واژه ی کاملی بحساب نمی آید  .دانشمندان
بیشتر ترجیح میدهند که علم جو شناسی را برای اینگونه پدیده ها بکار
برند .
انسان از آغاز خلقت با پدیده های جوی سرو کار داشته است  .رعد
و برق شاید نخستین اثر جوی است که بشر با آن مواجه شد .باران را
شناخت و دانست که تا چه حد برای بدست آوردن محصول کشاورزی
اش که با آن شکم خودرا سیر میکند الزم وضروری است .کم کم یاد
گرفت که باران زمانی نازل میشود که هوا ابری است  .پس ابرهارا شناخت
 .ازروی تجربه ابرهای باران زا را از ابرهائی که بی باران هستند تمیز داد .و
بهرحال همه این دانسته ها نسبی بود و نمی توانست بعنوان یک واقعیت
مورد استفاده انسانها قرار گیرد .
وقتی انسان برگرده ی دریاها سوارشد تا خودرا از جائی به جای دیگر
برساند به دنبال آن بود که از چه راهی برود که بادهای دریائی بادبان
کشتی هایش را درهم نکوبند .سرانجام ولین بار ادموند هالی به سال ۱۶۸۸
اسنادی را در زمینه پدیدههای جوی و نقشههای مربوطه به بادهای متواتر
در سطح اقیانوسها ،برای بخشی از سطح زمین منتشر میکند و در سال
 ۱۸۴۰هوری نقشه بادهای اقیانوسها را ترسیم و توان و جهت وزش آنها
را مشخص میسازد و بدین ترتیب در رفع نیاز دریانوردی گامی برداشته
شماره  1سال یکم

میشود.
به این ترتیب هواشناسی تجربی جای خودرا به هواشناسی علمی دادواین
رشته در تقسیم بندی علم فیزیک جای گرفت .
ازقرن نوزدهم میالدی کشورهای اروپائی درزمینه علم هواشناسی به
پیشرفتهای زیادی دست یافتند
درایاالت متحده آمریکا نیز سازمان ملی اقیانوسی و جوی ایاالت
متحده آمریکا ( National Oceanic and Atmospheric
 )Administrationتاسیس  ،۱۹۷۰یک سازمان پژوهشی فدرال آمریکا
است .این سازمان با مخفف  NOAAشناخته میشود.
این سازمان عهده دار و مجری طرحهای ملی ایاالت متحده در زمینه
برنامههای جوی و اقیانوسی است.
 NOAAزیر نظر وزارت بازرگانی ایاالت متحده آمریکا فعالیت میکند.
امروزه هواشناسان میتوانند وقوع تند بادهای دریائی را پیش بینی کنند .
تند بادهای دریائی یا  Tropical Cycloneبه  5دسته تقسیم میشوند که
تند باد درجه یک خفیف ترین و تند باد درجه  5شدیدترین تند باد است
که با بارش فراوان و سیل همراه است  .شعاع عمل یک توفان دریائی
میتواند از 320تا  800کیلومتر تغییر کند  .عمر تند بادهای دریائی معموال
یک هفته است  .همانگونه که از نام انگلیسی این تند باد ها بر می آید به
مناظق گرمسیری و ومرطوب اختصاص دارند ودرمناطق خشک دوام
نمی آورند  .مشهورترین تند باد دریائی کاترینا نام داشت که در ایاالت
متحده آمریکا خسارات زیادی را بوجود آوردو خانه های بسیاری ازمردم
لوئیزیانا را ویران کرد  .هرساله تعداد زیادی تند باد دریائی در آمریکا
اتفاق می افتد که برخی از آنها بدون تلفات مالی و جانی و برخی با
خسارات مالی و جانی همراه است .

آزادی

تصویری از تندباد ریتا در سال 2005
درسواحل جنوبی آمریکا
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جدول کلمات متقا طع

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15 14

از شادروان جهانگیر پارساخو

2
جهانگیر پارساخو پدر جدول درایران 3
شناخته میشد  .سالها بااو درسپیدوسیاه
و دانستنیها همکاربودیم  .یادش را با 4
چاپ این جدول گرامی می داریم .
5

ا فقی :

-1وی راازلحاظ روح شعر وظرافت
شاعرانه بزرگترین شاعر فرانسه دانسته
اند  -درفلسفه به کلیه موجودات
عالم بجزموجود واحدی که مبدا
کل است میگویند -2از چاشنی ها
عشوه-
مختلف-مگر-گل
درانواع
چهره -3درآنجا سنگ بحد وفور
یافت میشود -بردباری -زمان حال
فعل بودن -4دل داشته باشد ترسو
میشود-نوعی سالح آتشین کمری
رنگی است -5نی میان تهی -پرندهای ازراسته پا پرده داران -ضابط امر
خویش بودن  -6 -مکروحیله -پایتخت
قدیم سرزمین ساردنی وشهری در
ایتالیاهمچنین پایتخت آن کشور تا
سال -1864
نوعی خواهروبرادر  -7برای محافظت
البسه پشمی ازخطر بیدخوردگی
ازآن استفاده میکنند -لحظه -عضو
جانوری  -8شادی و شادمانی -
کشوری درآفریقا -9 -جنس مذکر -
حرفی اززبان انگلیسی  -سیاح مشهور
عثمانی
فرانسوی که به سرزمینهای
،ایران وهند سفر کرد وخاطرات خودرا
بصورت سفر نامه منتشر ساخت -10 -
وآهنگساز
اختیار-خواننده
نوعی
مشهوراسپانیولی دراواخر قرن هیجدهم
واوایل قرن نوزدهم  -دو مصراع از
شعر-11 -پایداری و ثبات -سردی و
سرما-شهر و بندری درکنار دریای سرخ
که قهوه اش مشهور است -12 -کشوری
درجنوب غربی شبه جزیره عربستان
 بخاطر آورنده -چهارمن تبریز -13ریسمان -اسب بارکش  -جاسوس
مشهور آلمانی درایران که علیه انگلیس
ها فعالیت میکرد -14آش -قسمتی از
تنه انسان  -تخلص یکی از شعرای
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ورزش ما درگذشته وحال
ورزشکاران پناهجو

ازگذشته ها

6

7
8
9
10
11

12

13
14
15
معاصر ایران  -پایان نامه  -15جزیره
ای دراقیانوس هند -شبه جزیره ای
بین خلیج سالونیک وخلیج ُارفانی.

عمو د ی :

-1پایتخت کشوری در جنوب غربی
متعلق
الجزایری
مجمع
اروپا-
به انگلستان دراقیانوس کبیر که
بواسطه جنگ هوائی آمریکا و ژاپن
دراکتبر سال  1942مشهور است
 -2ضعیف و ناتوان -بیم و خوف
مثل و مانند  -3ازبستگان ترسنرم شدن -استواروپابرجا  -4اثریاز داستایوسکی -درترکیب  ،بمعنی
افزاینده آید -شهری مذهبی درایران
نوعی زاج  -5کرانه آسمان -مستعمرهقدیم آلمان درآفریقای شرقی که ازسال
1920تحت نظارت بریتانیاقرارگرفت
-6دویدن بقصد جنگیدن یا غارت
کردن -مادر عربی -فرمان -7پهلوان
ازبند رسته و آزاد -نظم و انتظام -8سربازی که درخدمت نیروی دریائی
است  -ازسبزیهای خورشتی است -

آزادی

ریسمانی که از شاخه درخت یا جائی
آویزان می کنند تا درآن بنشینند و تاب
بخورند  -9عالمت ها و نشانه ها -حرف
پیروزی درزبان بیگانه -عالمت
جمع درزبان فارسی  -10حجاج
درآنجامراسم رمی و قربانی را انجام
مید هند -
رودی درفرانسه  -پایتخت کشوری
در آفریقا  -11نویسنده شوخ طبع
وبذله گوی آمریکائی دراواخر قرن
نوزدهم و اوایل قرن بیستم  -ضمیر
-12
مفعولی -اول شخص مفرد
ابریشم کم بها  -بردگی و بندگی -
جانشین  -وجود -13خوراکی با تخم
مرغ و گوجه فرنگی  -دانا-پاداش کار
 -14ازرودهای مرزی ایران  -نادرتر
آن که تنها راهی را درپیش می گیرد-15محلی در جنوب مراغه که درآن
آثار آتشکده های باستانی به چشم می
خورد  -اسحق انگلیسی
لطفا پاسخ جدول را به آدرس مجله
ارسال فرمائید تا به قید قرعه برنده
با ارزش شوید
یک جلد کتاب
شماره  1سال یکم

دراین شماره به تاریخچه فوتبال کشورمان اشاره میکنیم :
درسالهای  1287تا  1297هجری خورشیدی انگلیسی ها درایران تیم فوتبال
دایر کرده بودندو کریم زندی نخستین ایرانی بودکه در یک تیم فوتبال
انگلیسی بطور رسمی بازی کرد .
پس از انگلیسی ها نوبت به آمریکائی ها رسید که تحت عنوان انجمن ترقی
و ترویج فوتبال در سال ۱۳۰۰شمسی در تهران برای اولین باردر مدرسه
آمریکایی( دبیرستان البرز فعلی)آموزش فوتبال را بصورت رسمی آغاز
کردند.
پس ازآن در سال ۱۳۰۸سروکله روسها پیداشدو اولین مسابقه رسمی در
ایران با تیم بادکوبه شوروی برگزار شد .ازاین زمان ببعد پیشرفتهای
زیادی نصیب تیمهای فوتبال وهمچنین ورزش ایران گردید .دولت  ،هم
به اموراداری ورزش توجه نشان دادوهم به تربیت ورزشکار همت گماشت
دراین راستاابتدا انجمن ملی تربیت بدنی و پیش آهنگی تاسیس شد .انجمن
تربیت بدنی در سال  ۱۳۱۴تعداد  ۱۵۲و درسال  1315حدود ۳۶۷تیم فوتبال
در ایران بوجودآوردوکسانی رابرای آموختن فوت وفن اداره تیمهای
فوتبال به خارج ازکشور فرستاد .در سال  ۱۳۱۶حسین صدقیانی از اروپا به
وطن بازگشت ومسئولیت گسترش فوتبال در ایران به او سپرده شد.دوسال
بعد تیم ملی فوتبال ایران تشکیل شد و نخستین مسابقه را با تیم فوتبال
افغانستان برگزارکرد .ورزشگاه امجدیه در سال 1318تاسیس شد ..درسال
 1225ورزش ایران صاحب فدراسیون فوتبال شد که رئیس آن علی کنی
نام داشت .درسال  1326فدراسیون جهانی فوتبال این فدراسیون را به
عضویت خود پذیرفت .
با عالقه ای که مردم ایران به ورزش فوتبال نشان میدادند دولت مجبوربود
بیشترین توجه خودرا به تیمهای فوتبال نشان دهد .درتابستان سال 1346
تیم ملی فوتبال اسرائیل به ایران آمد وبا تیم ملی فوتبال ما مسابقه ای
رابرگزار کرد که نتیجه آن بنفع تیم ایران بودوآن شب برای اولین بار
مردم تاصبح درخیابانها به شادی و پایکوبی مشغول بودند .
درسال 1350خورشیدی ورزشگاه یکصدهزارنفری آریامهر ساخته شد .دردهه
 1350جام تخت جمشید بوجود آمد و همین جام که بازیهای مستمر
تیمهای منتلف را درپی داشت آنچنان تحولی در ورزش ماایجاد کرد که.
تیم ملی فوتبال ایران برای نخستین بار در سال  ۱۳۵۷به جام جهانی
اسپانیا راه یافت ودر بازیهای آسیائی نیز در اوج فوتبال آسیا قرار گرفت.
پس از پیروزی مخالفین رژیم سلطنت و درسالهای نخستین حکومت اسالمی
ورزش ایران هیچ پیشرفتی نداشت  .تنها درسال  1998با تعصب و حمیت
بازیکنان فوتبال کشورمان تیم ملی ما یکبار دیگر به جام جهانی فرانسه
راه یافت .این تنها موفقیت حکومت اسالمی درورزش کشورمابودکه هیچ
زحمتی هم برای کسب آن متحمل نشده بود .
شماره  1سال یکم

این روزها عالوه بر دیپلماتهای ایرانی که به صف مردم می پیوندندو
سفارتخانه های محل مأموریت خودرا ترک میکنندو پناهنده می شوند
ورزشکاران ایرانی هم درهر فرصتی که دست میدهد و درمیادین
بین المللی حضور پیدامیکنند ازبازگشت به ایران خودداری میکنند .چندی
پیش یکی ازگویندگان رادیو وتلویزیون هم که همراه تیم کشتی به
دانمارک رفته بود به آن کشور پناهنده شد .

اظهارنظر مایلی کهن درباره تیم ملی

سرمربی سایپا در خصوص از بین رفتن نسل طالیی فوتبال و نبود جایگزین
آنها گفت :ما همیشه نسل طالیی را داشته و خواهیم داشت .االن بازیکنان
بسیار خوبی مثل داوود حقی ،عبداهلل کرمی ،ابراهیم صادقی ،حدادی فر
و دیگران راداریم که متاسفانه از آنها خوب استفاده نمی کنیم .ما االن در
تیم ملی مشکل پاسور داریم که بتواند فورواردها را تغذیه کند .من سه سال
پیش گفتم که احسان حاج صفی فیکس تیم ملی خواهد شد و شما االن می
بینید که حاج صفی یکی از بازیکنان بسیار موثر در تیم ملی است .البته اگر
نظر من را بخواهید معتقدم که وی در هافبک وسط بسیار موثرتر از هافبک
چپ خواهد بود.
وی در خصوص مربیان خارجی و تخصص آنها در فوتبال ما نیز گفت :ما
همیشه عادت کرده ایم که برای مربیان خود ارزشی قائل نشویم اما به
مربی خارجی بهای بسیاری بدهیم .هیچ وقت سئوال نکرده ایم که برانکو
قبل از اینکه به ایران بیاید مربی درجه چندم بوده است؟ من اطالع دارم
که هزینه هایی که این مربی برای ما داشت بسیار گزاف بوده است .حتی
پول تلفنی که بابت حضورایشان در ایران پرداخت شد باالی صدها میلیون
تومان بوده است.
مایلیکهن گفت :من سند دارم و مستند این را می گویم که در زمان حضور
ایشان به عنوان سرمربی تیم ملی رئیس وقت سازمان تربیت بدنی -آقای
مهرعلیزاده -از آتن تماس گرفت و عنوان کرد که حتما باید خداداد عز یزی
و وحید هاشمیان به تیم ملی دعوت شوند و شما دیدید که حضور این دو
چقدر برای ما مثمر ثمر بود .حرفهای من کامال مستند است و شما می توانید
به آقای امیررضا خادم رجوع کنید چرا که ایشان هم آن وقت در آتن بوده
و در جریان کامل این صحبت ها هستند.
وی در پایان در خصوص هواداران نیز گفت :تماشاگران سرمایه های فوتبال
هستند و باید برای آنها ارزش و احترام قائل شد .البته آنها باید صبور باشند
و سعی کنند با حمایت تیم خود فقط تیم را تشویق کرده تا هر تیمی که مورد
عالقه آنهاست به پیروزی برسد

جام جهانی فوتبال2010
سرانجام قرعه کشی بین تیمهای راه یافته به جام جهانی امسال
انجام شد و بصورت زیر اعالم گردید:

آزادی
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گروه الف : Aآفریقای جنوبی  -مکزیک  -اوروگوئه  -فرانسه
گروه ب :Bآرژانتین  -نیجریه  -کره جنوبی  -یونان
گروه ج :Cانگلستان  -آمریکا-الجزیره  -سلوونیا
گروه د :Dآلمان  -استرالیا -صربستان  -غنا
گروه ه  : Eهلند  -دانمارک -ژاپن  -کامرون
گروه و: Fایتالیا -پاراگوئه -نیوزیلند  -سلواکی
گروه ز  : Gبرزیل  -کره شمالی -کوت دیوار -پرتقال
گروه ح  : Hاسپانیا  -سویس  -هندوراس  -شیلی
مسابقات جام جهانی فوتبال از یازدهم ژوئن تا یازدهم ژوئیه
امسال در آفریقای جنوبی برگزار خواهد شد.

به بهانه سالروز مرگ جهان پهلوان تختی

نه شاه تختی راکشت ونه شخص دیگر
جهان پهلوان خودکشی کردوبس!

در آستانه چهل ودومين سالگرد جهان پهلوان برادر تختى
درگذشت
تهران  - IranSport.Netدر اولين روز دى ماه و در آستانه چهل ودومين
سالگرد درگذشت جهان پهلوان تختى ،برادر وى درگذشت.در حالى كه
جامعه كشتى خود را براى برگزارى مراسم چهل ودومين سالگرد درگذشت
غالمرضا تختى آماده مى كرد ،مهدى برادر بزرگتر وى دارفانى را وداع
گفت ..غالمرضا تختى دارنده چندين مدال جهانى و المپيك كشتى روز ۱۷
دى ماه سال  ۱۳۴۶دار فانى را وداع گفته بود.
المپیک زمستانی درونکوور کانادابا مرگ یک ورزشکارآغاز شد
المپیک زمستانی  2010درونکوور کانادا از  11فوریه آغاز شد وتا  22فوریه
ادامه خواهد داشت  .همچنین المپیک زمستانی پارالیمپیک نیز درروز 12تا21
مارس درشهرهای ونکوور ریچموند وویستلر کانادا برگزارخواهد شد.نکته غم
انگیزی که درباره این المپیک میتوان گفت کشته شدن یکی از ورزشکاران
گرجی بنام نودار کمار یتشویل  Nodar Kumaritashviliساعتی
قبل از افتتاح رسمی بازیها دریک دورتمرینی با لژ بعلت سرعت زیاد کنترل
خودراازدست دادو به بیرون ازمسیر پرتاب شد که بعلت اصابت به میله
های محافظ کشته شد .او  19سال داشت  .بیش از  2500ورزشکار از  82کشور
جهان دراین بازیها شرکت دارند .ازایران نیز تیم کوچکی به این بازیها
اعزام شده است .که مرجان کلهر دختر مشاور احمدی نژاد نیز عضو این
تیم است .
تصوير كشتي روي اسكناسها ميرود
سعيدلو :كشتي متعلق به ايران است
ايران ورزشي -معاون رييس جمهور و رييس سازمان تربيت بدني در مراسمي
كه با حضور وزير دادگستري برگزار شد ،از اعضاي تيم ملي كشتي آزاد و
فرنگي در رقابتهاي جهاني دانمارك تجليل كرد .علي سعيدلو در ابتداي
اين مراسم شنونده گزارشي كامل از عملكرد تيم ملي كشتي در مسابقههاي
جهاني بود .پس از ارائه گزارش عملكرد تيم ملي در مسابقههاي جهاني،
سعيدلو با اشاره به اينكه كشتي ورزشي با تمرينهاي سخت و طاقتفرسا
است رو به اعضاي تيم ملي كشتي گفت« :من از جانب رييس جمهوري،
از جانب مردمي كه شما را نمايندگان ورزشي و معرفتي خودشان ميدانند
و از جانب تمام مديراني كه در خدمت ورزش هستند ،از كسب مدالهاي
قهرماني و اخالق شايسته شما در ميادين بينالمللي ،تقدير ميكنم ».سعيدلو
با اشاره به اينكه رشد و ارتقاي كشتي جهان مرهون يادگيري فنون و
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خالقيتهاي قهرماني كشتي ايران است ،ميگويد« :پايه و اساس كشتي
براي ايران است ،به همين دليل بايد با فرهنگ ايراني و استفاده از
قهرمانان بزرگ ملي اين رشته ورزشي را در بين دانشآموزان با اصل
رفاقت و جوانمردي گسترش دهيم چون شرايط مناسبي داريم».
دكتر سعيدلو عالوه بر اهداي سكههايي به عنوان پاداش به كشتيگيران
و مربيان وعده داد برنامههاي ويژهاي را براي حمايت از ورزشكاران و
پيشكسوتان داشته باشد تا آنها با آرامش بيشتري در ميادين بينالمللي
حاضر شوند .همچنين رييس سازمان تربيت بدني از هماهنگيهاي بهوجود
آمده با بانك مركزي براي حك شدن طرحي از كشتي بر روي اسكناسها و
چكپولها خبر داد.
در ادامه اين مراسم مرتضي بختياري وزير دادگستري نيز طي سخناني از
افتخارآفريني كشتيگيران تقدير كرد.
تغییر مقررات داوری در بازیهای جام جهانی
فیفا ،فدراسیون بین المللی فوتبال روز دوم ماه دسامبر درباره به کارگیری تکنولوژی جدید
ضبط ویدیویی و یا حضور داور اضافه در بازی های سال آینده جام جهانی تصمیم گیری
کرد.خطای هند تیری آنری در دیدار فرانسه و هلند که منجر به حذف ایرلند از مسابقات
انتخابی جام جهانی  2010آفریقای جنوبی شد ،انگیزه برگزاری این جلسه اضطراری در
کیپ تاون بود.مارتین هانسون داور دیدار فرانسه و ایرلند با نگرفتن خطای هند تیری
آنری که میلیون ها بیننده تلویزیونی آن را به وضوح مشاهده کردند ،موجب شد گل
تساوی تیری آنری پذیرفته و ایرلند از رقابت های انتخابی جام جهانی حذف شود.
فیفا هم اکنون به دنبال یافتن راهی برای جلوگیری از اتفاقات و خطاهایی از این دست
است.استفاده از دوربین های متعدد تلویزیونی دور زمین ،به کارگیری یک داور اضافه و
استفاده از یک مانیتور تلویزیونی توسط داور چهارم از جمله گزینه هایی است که امروز
مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
استفاده از تکنولوژی ویدئو یا داور بیشتر در مسابقات جام جهانی سال آینده ،هر کدام
طرفداران و منتقدان خود را دارد.
ژرارد اولیه ،مدیر فنی تیم ملی فرانسه استفاده از دوربین دورتادور زمین را عملی نمی
داند اما دیوید دین ،نایب رییس سابق اتحادیه فوتبال انگلستان که از تصمیم گیرندگان
جلسه امروز است ،از طرفداران سرسخت استفاده از تکنولوژی ویدیویی است.
فیفا تا کنون بارها به دالیلی چون "کوتاهی در کمک به داوران و ارتقای سطح داوری"
مورد انتقاد دست اندرکاران فوتبال قرار گرفته است.

مرگ یک نویسنده ورزشی
بی بی سی  :مهدى اسداللهى يا همان د .اسداللهى يكى از چهره هاى تاثير گذار فوتبال
ايران در دهه هاى سى ،چهل و پنجاه شمسىدرگذشت
او که سال هاى سال با مربى گرى و نوشته هاى خود بر فوتبال ايران تاثير گذاشت ،روز
چهارشنبه  ۹بهمن ماه  ۱۳۸۷در سن  ۷۸سالگى در گذشت و ظهر جمعه یازدهم بهمن در
قطعه نام آوران بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد.
ر خالف آنچه تصور مى شود نام مرحوم اسداللهى ،داريوش نبود .مهدى اسداللهى از
پرسنل شهربانى بود و به همين علت ترجيح مى داد در هنگام نوشتن از اسم كامل خود
استفاده نكند تا بتواند به صورت آزادانه به نقد بپردازد.

شماره  1سال یکم

* خانواده تختی بارها خودکشی اورا درگفتگو بارسانه ها ی ایران تأئید کرده اند
* تختی درهتل آتالنتیک تخت جمشید تهران خود کشی کرد
بافرارسیدن 18دی سالروز مرگ جهان پهلوان تختی
قهرمان اسطوره ای کشتی  ،روشنفکر نماهاو
دگراندیش نماتر! های قلم بدست دوباره دم قلمی
گرفتند که اال وباهلل شاه تختی راکشت!.
اززمان وقوع این حادثه دردناک تاکنون نیز که چندین
دهه ازآن می گذرد ،دههاوصدها گزارش سرا پاجعل
ودروغ ازسوی مخالفان قسم خورده شاه که ایران را
به پریشانی امروزانداختند ،منتشرشد که همه شان
تختی در یکی ازمسابقاتش با شست شکسته برنده مدال طال شد
تختی درمیان دوستدارانش دردانشگاه تهران
هما ن ترجیع بند همیشگی راتکرارکردند که نخیر همه حرف هادروغ است
وحرف حرف ماست.ازجمله درروزهای اخیر مسعود بهنود نیزمقاله ای
آتالنتیک تخت جمشید وکالنتری  7رفتم وبا تحقیقات جامع وکامل خبرش
درهمین زمینه به چاپ رسانده و نشریه ایرانیان واشنگتن هم نقل کرده را نوشتم.برای مزید اطالعتان اضافه کنم ،من بامرحوم تختی فقط آشنا
که درآن همه کاسه کوزه هاسرشاه شکسته شده که بله او یعنی شاه تختی بودم .شبی برای تهیه گزارش رادیوئی ازیک باشگاه ورزش باستانی به
راکه طرفدار جبهه ملی بود ازمیان برداشته است!
زورخانه شهباز رفتم ،هم با تختی که میانداربودوهم بامرشدمصاحبه کردم،
یکی ازقلمزنان همیشه باهمه چیزوهمه کس مخالف! درلس آنجلس هم اخرشب باتفاق جمعی ازقهرمانان پس ازصرف شام بعلت دیر وقت بودن
بااصرار وسماجت برای اثبات مدعایش میگفت ،پشت جمجمه تختی براثر شب وسرمای شدید به یک حمام عمومی مردانه رفتیم ،لنگ بکمرمان بستیم
وارد آمدن ضربه شکسته ودرسردخانه پزشکی قانونی خون ازآن جاری ودرازبه درازتاصبح کنار هم خوابیدیم وصبح بغد پس ازصرف صبحانه هریک
بود!!
پی کارخود رفتیم ومن آن گزارش را بعدازظهر ازرادیوپخش کردم .عالوه
حا ل دوستان ،آنچه در رد نوشته ها وگفته های این مدعیان درپی از براین باخانواده همسرتختی درنوجوانی درشهرساری کوچه در مسجد
نظرتان میگذردعین واقعیت مرگ پهلوان است وبس.
همسایه دیواربه دیوار بودیم .مهرداد برادرشهال که گویا دندانپزشک
یکی به دیگری رسید وگفت ازیک آدم خیلی صحیح شنیدم مردی!
وهم اینک دراوکالهما طبابت میکند همبازی گاهگاه من بود .پدرش رحیم
گفت صحیح ترازخودم میخواهی که جلورویت ایستاده ام!؟؟؟
توکلی رئیس حسابداری راه آهن ساری توسط شریف امامی ازراه آهن
جاالبرایتان بگویم خبرخودکشی مرحوم تختی رااین بنده برای روزنامه به بنیاد پهلوی منتقل شد.درروزی که گزارش این خودکشی را به کیهان
کیهان تهیه کردم .جنازه اش رادرسردخانه پزشکی قانونی دیدم ،به هتل دادم برای اجرای برنامه "درگوشه وکنارشهر" که سرپرست آن بودم به
رادیودرمیدان ارک رفتم.به آقای حبیب اهلل بلورمربی آقای تختی جریان
راگفتم .خونسردانه جوابداد ازدست اون……راحت شد!
سالها بعد عین واقعیت راموبمودرمجله فوق العاده باقسم وآیه نوشتم.
دکترمعینی عراقی وکیل خانواده تختی که یکدیگرراازایران میشناسیم
ازسانفرانسیسکو بمن زنگ زد که همه آنچه راکه نوشتی درست بود
چرااینقدرقسم خوردی.گفتم مگربخرج بعضی هامیرود؟ گفت نرود
ولشان کن.وقتی بابک پسرتختی ازطریق رادیو صدای ایران در تهران
مصاحبه میشد(خودم یکی ازبرنامه سازانش بودم) روی خط رفتم وتمامی
ماجراراگفتم وازاوخواستم هرجااشتباه گفتم تصحیح ام کند.ازجمله به
اوگفتم آیا شاه اولین خانه مسکونی به قهرمانان را به پدرشما درتهران
پارس نداد؟ .همه راتأئید کرد وحتی شنیدم در تهران خانواده تختی اعالم
کردند شاه درمرگ تختی هیچ نقشی نداشت.
بازحضرات قلم میفرسایندکه نخیر شاه اوراسربه نیست کرد!!!….
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آشکارشود .مرداول صحنه  ،سلطان جاز.شاهگل موسیقی ،ملکه صحنه همه

حضرت استادی!! چه استادی؟
نکته بین

یه کم کوتاه بیا!!

بنده مدتی است درخود،احساس "خوداستادی!" میکنم!.خواهید پرسید
چراوچه شده که ناگهان خودرا شایسته دریافت چنین ترفیع ناسزاوارانه
علمی یافته ام! .بخصوص که خواهید گفت منکه هنری ندارم تابه تبع آن به
این عنوان شامخ نائل شوم.
راستش اینکه مدتی است موهای سرمخلص که دربرابر سپید شدن مقاومت
میکرد دست ازلجاجت برداشته وکمابیش روی کله بی مغزم سفیدشده!همین
تغییر ظاهری دررنگ مو،کافی است عجالتأ درلیست استادان دود چراغ
نخورده وزحمت نکشیده "دانشگاه نیست درجهان" ثبت نام کنم ،زیرا
دراین سال وزمانه که اعطای درجه استادی به خود ،وبذل وبخشش آن
به این وآن باب روزشده ،فی الواقع باال رفتن سن وسپید ی موی سر،شروط
احرازاین مرتبت علمی شده است!.
پیپ گوشه لب گذاشتن ،موی بلند روی شانه
افشاندن  ،ژست های آنچنانی گرفتن،حرفهای
قلمبه زدن  ،کاله بلغاری بحالت کجکی بر
سرنهادن وادای روشنفکری بسبک دگراندیشان
بلوک شرق درآوردن ،نیزجزو مشخصه های
احرازعنوان "خوداستادی" است!!.
دریافت دکترای افتخاری روی کاغذ،اصرار
به ذکر پیش وند "دکتر!" درنوشته ها نیز از
جمله عادات برخی دوستان شده که حتی
ناشروسردبیرنشریه راتهدید میکنن
د چنانچه عنوان "دکتر" را جلو ،نام آنها قرار ندهند مطلب بی مطلب...!!.
بذل وبخشش عنوان استاد ودکتر به افراد ،همواره مورد تمسخر این وآن
بوده  ،ازجمله شادروان تورج فرازمند درمجله خواندنی اش"جهان"آن
رابگونه ای مطرح کرده که بازگو کردنش خالی ازلطف نیست.نقل به
مضمون نوشته بود" :ویتوریوگاسمن هنرپیشه سینمای ایتالیا گفت یک
روزاحساس کردم پیرشده ام ،زیرا جوانی با دیدنم گفت سالم استاد!.
گفتم سالم و."!!....
همین حالت رامارچلوماسترویانی هنرپیشه دیگر ایتالیائی به نوعی دیگر
مطرح کرد....باذکر آنچه بردوهنرپیشه معروف وپابه سن گذاشته ایتالیائی
رفته بود ،فرازمند در آخر مطلب اضافه کرده بود...ماهم آمدیم مارچلو!!....
حال بدنبال شادروانان ویتوریوگاسمن ،مارچلوماسترویانی و "شازده"فرازمند
بنده هم میافزایم ماهم  ...رجلن!!.
باتوجه به روئیدن تارهای سپید درالبالی موهای سر مخلص ،بنده،از هم
اکنون برای رسیدن به مقام استادی خیز برداشته ام وچنانچه این توفیق
باتأخیر وتعویق همراه شد ،دلیلش ،کندی سپید شدن بقیه موهای حقیراست
وبس!
اساسأ درفرهنگ ماایرانیان  ،اعطای القاب وعناوین پرطمطرق واغراق گوئی
درزمینه های مختلف مقوله ای بیمارگونه شده .کافیست نگاهی به پیام
های تبلیغاتی رسانه ها بیندازید تا واقعیت آنچه گفته شد بیشتر برایتان
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و،همه ازگنده گوئی ها وتفویض عناوین مفت ومجانی به این وآن حکایت
دارند که مدام به مردم "حقنه"میشوند!..درآمریکا استفاده ازپیشوند"دکتر"
برای افراد غیر پزشک حتی مدرس دانشگاه متداول نیست.چه رسد به اینکه
افراد خودرا استاد بنامند یادیگران را...
اگر بعضی افراد به دلیل کم سوادی ونداشتن دانش کافی
درموردخودودیگران خاصه خرجی های علمی و هنری کنند ،حرفی،اما
کسانی که خودراعالم و با سوادترازدیگران می دانند چرا؟.دریافت دکترای
افتخاری که فاقد هرگونه پشتوانه علمی است نمیتواند بعنوان امتیازی
درنوشتارمورد مصرف قرار گیردو دریافت کننده تنها میتواندآن راقاب کرده
،درخانه یا محل کارخودبه دیواربیاویزد وبه آن افتخارکند.
همچنانکه گفته شد،اینقبیل افراد درنوشته هایشان نه تنهاخودرااستاد
میخوانند بلکه افراد موردنظرشان رانیز بدون شایستگی بااغراق گوئی
هایشان به آسمان هفتم میرسانندکه اگریک ارزن پائین ترخطاب شان کنی
کالهت پس معرکه است!!
صدالبته احترام به اشخاص بزرگترو داناتردرفرهنگ ایرانی یک تکلیف
اخالقی است ،اما این بذل وبخشش های ادبی نباید بگونه ای باشد که
باعث استهزای دیگران شود وآن ضرب المثل معروف راتداعی کند که
شخصی به دکان بقالی رفت وبالهجه غلیظ عربی پرسید آقا ربععععععععع
دارید!! جواب شنید :داریم ولی نه به این غلیظی!!
شمادرهیچ جای جهان اینهمه اغراق گوئی نمی بینید،اما درمیان ماایرانیان
تادلتان بخواهد افراد سرگرم بادکردن خود و دیگرانند!.
درسالهای گذشته که دروطن بودیم ،باجناق سابقم که در یکی ازشهرهای
شمالی ،ساکن بود میگفت درشهرشان هرمردی ازکت وکراوات استفاده
کند،مهندس خطاب میشود!!.دقایقی بعد که به اتفاق وارد یک خواروبار
فروشی شدیم صاحب مغازه بااحترام گفت سالم آقای مهندس!!...
درمجلس ترحیم شادروان حبیب اهلل بدیعی هنرمند موسیقی هنگامیکه
گرداننده مجلس ازهمکاراو اسداهلل ملک(شادروان) بعنوان "استاد" برای
سخنرانی دعوت کرد ،ملک پیش ازقرارگرفتن درپشت میز خطابه فروتنانه
ازاوخواست استاد خطابش نکنند...
این نمونه ها را ازآنجهت ذکرکردم تابگویم دکترومهندس واستاد خطاب
کردن خود ودیگران درجامعه ما تازگی ندارد و برخی دوستان که بهردلیل
نتوانستند تحصیالت دانشگاهی خودرا تااخذ دکترا بپایان برسانند،با
سپیدشدن مو وآشفته کردن آن روی شانه و دریافت دکترای افتخاری!
بهردلیل ،خودشان به خود ،لقب دکترواستاد داده اند که این موضوع
همواره دستمایه تمسخرآنان شده است .
امیدآنکه دوستان با مالحظه آنچه گفته شد ازاعطای ترفیعات فاقد
اعتبارعلمی بخود،دست بردارندوخودباشندنه آنکه "خوداستاد" یا دیگران
راازفرش زمین به عرش برین برسانند! .و بدانند عناوین مفت ومجانی وبذل
وبخشش های علمی بخود و دیگران مفهوم همان مصرع رادر ذهن تداعی
میکندکه میگوید:
.....که ناکس کس نمیگردد بدین باالنشینی ها......
ازماگفتن بود...حا ل خود دانند وتمسخرهای آشکاروپنهان این وآن...
حافظ وظیفه تودعا گفتن است وبس درفکرآن مباش که نشنید یاشنید....
شماره  1سال یکم

متن زیر منتخبی است از کتاب چهل نامه کوتاه به همسرم

نوشته زنده یاد نادرابراهيمي

هم سفر
در این راه طوالنی  -که ما بی خبریم
و چون باد می گذرد
بگذار خرده اختالف هایمان با هم باقی
بماند
خواهش می کنم ! مخواه که یکی شویم
 ،مطلقا یکی
مخواه که هر چه تو دوست داری  ،من
همان را ،به همان شدت دوست داشته
باشم
و هر چه من دوست دارم ،به همان گونه
مورد دوست داشتن تو نيز باشد
مخواه که هر دو یک آواز را بپسندیم
یک ساز را ،یک کتاب را ،یک طعم را،
یک رنگ را
و یک شيوه نگاه کردن را
مخواه که انتخابمان یکی باشد ،سليقه
مان یکی و رویاهامان یکی
هم سفر بودن و هم هدف بودن  ،ابدا به
معنی شبيه بودن و شبيه شدن نيست
و شبيه شدن دال بر کمال نيست بل دليل
توقف است
عزیز من
دو نفر که عاشق اند و عشق آنها را به
وحدتی عاطفی رسانده است؛
واجب نيست که هر دو صدای کبک،
درخت نارون  ،حجاب برفی قله ی علم کوه،
رنگ سرخ و بشقاب سفالی را دوست
داشته باشند
اگر چنين حالتی پيش بياید ،باید گفت
که یا عاشق زائد است یا معشوق
یکی کافيست
عشق ،از خودخواهی ها و خود پرستی ها
گذشتن است اما ،این سخن به
معنای تبدیل شدن به دیگری نيست
من از عشق زمينی حرف می زنم که
شماره  1سال یکم

ارزش آن در "حضور" است
زندگی مان را ،در بسياری زمينه ها ،تا
نه در محو و نابود شدن یکی در دیگری
آنجا که حس می کنيم دوگانگی ،شور و
عزیز من
حال و زندگی می بخشد
اگر زاویه دیدمان نسبت به چيزی یکی
نه پژمردگی و افسردگی و مرگ .........،
نيست  ،بگذار یکی نباشد
حفظ کنيم
بگذار درعين وحدت مستقل باشيم
من و تو حق داریم در برابر هم قد علم
بخواه که در عين یکی بودن  ،یکی
کنيم
نباشيم
و حق داریم بسياری ازنظرات وعقاید هم
بخواه که همدیگر را کامل کنيم نه
را نپذیریم بی آنکه قصد تحقيرهم را
ناپدید
داشته باشيم
بگذار صبورانه و مهرمندانه درباب هر چيز عزیز من ! بيا متفاوت باشيم
که مورد اختالف ماست بحث کنيم
نادرابراهیمی (تولد 14فروردین  1315وفات 16خرداد
اما نخواهيم که بحث  ،ما را به نقطه ی
 1387درتهران )یکی از نویسندگان ومترجمان بنام
ایران بود که درزمینه داستانهای کودکان آثار بسیاری
مطلقا واحدی برساند
برجای گذاشت  .او همچنین نمایشنامه نویس  -فیلمساز و
بحث ،باید ما را به ادراک متقابل برساند
شاعر بود  .گروه کوهنوردی ابرمرد را پایه گذاشت که در
نه فنای متقابل
رونق بخشیدن به ورزش کوهنوردی درایران موثربود .از
 13سالگی برای مدتی عضو یک گروه چپ سیاسی بود .
اینجا سخن از رابطه ی عارف با خدای
براهیمی در زمینه ادبیات کودکان ،جایزه نخست
عارف در ميان نيست
براتیالوا ،جایزه نخست تعلیم و تربیت یونسکو ،جایزه
سخن از ذره ذره ی وافعيت ها و کتاب برگزیده سال ایران و چندین جایزه دیگر را هم
دریافت کردهاست .او همچنین عنوان «نویسنده برگزیده
حقيقت های عينی و جاری زندگيست
ادبیات داستانی  ۲۰سال بعد از انقالب» را بهخاطر
بيا بحث کنيم
داستان بلند و هفتجلدی «آتش بدون دود» بهدست
آوردهاست
بيا معلوماتمان را تاخت بزنيم
نخستین مؤسسه غیرانتفاعی ـ غیردولتی ایرانشناسی را
بيا کلنجار برویم
تأسیس و زحمتهای فراوانی برای سفر ،تهیه فیلم و
عکس و اسالید از سراسر ایران و بایگانی کردن آنها
اما سرانجام نخواهيم که غلبه کنيم
صرف کرد؛ ولی چنانکه باید ،شناخته و بهکار گرفته
بيا حتی اختالفهای اساسی و اصولی
نشد و با فرارسیدن انقالب و جنگ ،متوقف شد.
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فریدون مشیری

و همه از شاعران نامدار شدند ،زيرا
به شعر گذشته ما بياعتنا نبودند.
اخوان ثالث ،نادرپور و من به شعر
قديم احاطه كامل داشتيم ،يعني آثار
سعدي ،حافظ ،رودكي ،فردوسي و ...
را خوانده بوديم ،در مورد آنها بحث
ميكرديم و بر آن تكيه ميكرديم“ .

فریدون مشیری روزنامه نگاری را با ”شاهد” آغاز کردوهمزمان
با اشتغال در پست و تلگراف دردانشگاه هم درس میخواند

فريدون مشيری در سیام شهريور  ۱۳۰۵ادامه يافت .در همين زمينه شعري هم
در تهران به دنيا آمد .جد پدر یاش دارم با عنوان عمر ويران “  .مادرش
بواسطه ماموريت اداری به همدان اعظم السلطنه ملقب به خورشيد به شعر
منتقل شده بود و از سرداران نادر و ادبيات عالقهمند بوده و گاهي شعر
شاه بود .پدرش ابراهيم مشيري افشار می گفته ،و پدر مادرش ،ميرزا جواد
فرزند محمود در سال  ۱۲۷۵شمسي در خان مؤتمنالممالك نیز شعر ميگفته
همدان متولد شد و در ايام جواني به و نجم تخلص ميكرده و ديوان شعری
تهران آمد و از سال  ۱۲۹۸در وزارت دارد كه چاپ نشده است.
پست مشغول خدمت گرديد .او نيز از مشيري همزمان با تحصيل در سال
عالقهمندان به شعر بود و در خانواده آخر دبيرستان ،در اداره پست و
او هميشه زمزمه اشعار حافظ و سعدي تلگراف مشغول به كار شد ،و در
و فردوسي به گوش ميرسيد .مشيري همان سال مادرش در سن  ۳۹سالگي
سالهاي اول و دوم تحصيالت ابتدايي درگذشت كه اثري عميق در او بر
را در تهران بود
جا گذاشت .سپس در آموزشگاه فني
و سپس به علت
وزارت پست مشغول تحصيل گرديد.
ماموريت اداري
روزها به كار میپرداخت و شبها به
پدرش به مشهد
تحصيل ادامه میداد .از همان زمان به
رفت و بعد از
مطبوعات روي آورد و در روزنامهها
چند سال دوباره
و مجالت كارهايي از قبيل خبرنگاري
به تهران بازگشت
و نويسندگي را به عهده گرفت .بعدها
و سه سال اول
در رشته ادبيات فارسي دانشگاه تهران
دبيرستان را در
به تحصيل ادامه داد .اما كار اداري از
دارالفنون گذراند و آنگاه به دبيرستان يك سو و كارهاي مطبوعاتي از سوي
اديب رفت.
ديگر ،در ادامه تحصيلش مشكالتي
به گفته خودش ” :در سال  ۱۳۲۰ايجاد ميكرد .
كه ايران دچار آشفتگيهايي بود و مشيري اما كار در مطبوعات را رها
نيروهاي متفقين از شمال و جنوب به نكرد .از سال  ۱۳۳۲تا  ۱۳۵۱مسئول
كشور حمله كرده و در ايران بودند ما صفحه شعر و ادب مجله روشنفكر بود.
دوباره به تهران آمديم و من به ادامه اين صفحات كه بعدها به نام هفت تار
تحصيل مشغول شدم .دبيرستان و بعد چنگ ناميده شد ،به تمام زمينههاي
به دانشگاه رفتم .با اينكه در همه دوران ادبي و فرهنگي از جمله نقد كتاب،
كودكيام به دليل اينكه شاهد وضع فيلم ،تئاتر ،نقاشي و شعر ميپرداخت.
پدرم بودم و از استخدام در ادارات بسياري از شاعران مشهور معاصر،
و زندگي كارمندي پرهيز داشتم ولي اولين بار با چاپ شعرهايشان در
مشكالت خانوادگي و بيماري مادرم و اين صفحات معرفي شدند .مشيري در
مسائل ديگر سبب شد كه من در سن سا لهاي پس از آن نيز تنظيم صفحه
 ۱۸سالگي در وزارت پست و تلگراف شعر و ادبي مجله سپيد و سياه و زن روز
مشغول به كار شوم و اين كار  ۳۳سال را بر عهده داشت  .فريدون مشيري در
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بقیه

سال  ۱۳۳۳ازدواج كرد .همسر او اقبال
اخوان دانشجوي رشته نقاشي دانشكده
هنرهاي زيباي دانشگاه تهران بود .او
هم پس از ازدواج ،تحصيل را ادامه
نداد و به كار مشغول شد .فرزندان
فريدون مشيري ،بهار ( متولد )۱۳۳۴
و بابك (متولد  )۱۳۳۸هر دو در رشته
معماري در دانشكده هنرهاي زيباي
دانشگاه تهران و دانشكده معماري
دانشگاه ملي ايران تحصيل كرد هاند.
مشيري سرودن شعر را از نوجواني و تقريب ًا
از پانزده سالگي شروع كرد .سرودههاي
نوجواني او تحت تاثير شاهنامهخوانيهاي
پدرش شکل گرفته كه از آن جمله ،اين شعر
مربوط به پانزده سالگي اوست :
چرا كشور ما شده زيردست
چرا رشته ملك از هم گسست
چرا هر كه آيد ز بيگانگان
پي قتل ايران ببندد ميان
چرا جان ايرانيان شد عزيز
چرا بر ندارد كسي تيغ تيز
برانيد دشمن ز ايران زمين
كه دنيا بود حلقه ،ايران نگين
چو از خاتمي اين نگين كم شود
همه ديدهها پر ز شبنم شود
انگيزه سرودن اين شعر واقعه شهريور ۱۳۲۰
بوده است .اولين مجموعه شعرش با نام تشنه
توفان در  ۲۸سالگي با مقدمه محمدحسين
شهريار و علي دشتي به چاپ رسيد (نوروز
سال  .)۱۳۳۴خود او در باره این مجموعه
ميگويد:
” چهارپارههايي بود كه گاهي سه مصرع
مساوي با يك قطعه كوتاه داشت ،و هم
وزن داشت ،هم قافيه و هم معنا .آن زمان
چندين نفر از جمله نادر نادرپور ،هوشنگ
ابتهاج (سايه) ،سياوش كسرايي ،اخوان ثالث
و محمد زهري بودند كه به همين سبك شعر
بقیه درصفحه بعد
ميگفتند
شماره  1سال یکم

امريکا از جمله در دانشگا ههای برکلی
و نيوجرسی به طور بیسابقهای مورد
توجه دوستداران ادبيات ايران قرار
گرفت .در سال  ۱۳۷۸طی سفری به
سوئد در مراسم شعرخوانی در چندين
شهر از جمله استکهلم و مالمو و
گوتنبرگ شرکت کرد.

هايي به نام « نايافته »
۱۳۳۸تولد پسرش بابك در اسفند ماه
ـ دريافت نشان پيام از وزارت پست وتلگراف
و تلفن
۱۳۳۹اول ارديبهشت انتشار شعر كوچه
۱۳۴۰انتشار كتاب « ابر »
ـ همكاري دائمي با مجله سخن به مديريت

مشيری توجه خاصی به موسيقي ايراني مشيری شیفته موسيقي ايراني بودواز سال  ۱۳۵۰تا  ۱۳۵۷عضو
داشت و در پي همين دلبستگي طی شوراي موسيقي و شعر راديو بود .

سالهای  ۱۳۵۰تا  ۱۳۵۷عضويت در
شوراي موسيقي و شعر راديو را پذيرفت،
و در كنار هوشنگ ابتهاج ،سيمين
بهبهاني و عماد خراساني سهمي بسزا
در پيوند دادن شعر با موسيقي ،و غني
ساختن برنامه گلهاي تازه راديو ايران
در آن سالها داشت ” .عالقه به موسيقي
در مشيري به گونهاي بوده است كه هر
بار سازي نواخته ميشده مايه آن را
ميگفته ،مايهشناسياش را ميدانسته،
بلكه ميگفته از چه رديفي است و چه
گوشهاي ،و آن گوشه را بسط ميداده
و بارها شنيده شده كه تشخيص او در
مورد برجستهترين قطعات موسيقي
ايران كام ً
ال درست و با دقت تخصصي
ويژ های همراه بوده است .اين آشنايي
از سالهاي خيلي دور از طريق خانواده
مادري با موسيقي وتئاتر ايران مربوط
بوده است .فضلاهلل بايگان دايي ايشان
در تئاتر بازي ميكرد و منزل او در
خيابان اللهزار (كوچهاي كه تماشاخانه
تهران يا جامعه باربد در آن بود) قرار
داشت و درآن سالهايي كه از مشهد
به تهران ميآمدند هر شب موسيقي
گوش ميكردند  .مهرتاش ،مؤسس
جامعه باربد ،و ابوالحسن صبا نيز با
فضلاهلل بايگان دوست بودند و شبها به
نواختن سهتار يا ويولون ميپرداختند،
و مشيري كه در آن زمان  ۱۵ -۱۴سال
داشت مشتاقانه به شنيدن اين موسيقي
دل ميداد“.
فريدون مشيری در سال  ۱۳۷۷به آلمان
و امريکا سفر کرد ،و مراسم شعرخوانی
او در شهرهای کلن ،ليمبورگ و
فرانکفورت و همچنين در  ۲۴ايالت
شماره  1سال یکم

فریدون مشیری درروز سوم آبان ماه
 1379درتهران دارفانی را وداع گفت
.
سال شمار زندگی اورامرور میکنیم :
تولد فريدون مشيري سي ام شهريور
 1305در تهران ،خيابان عين الدوله
(خيابان ايران)
۱۳۱۱شروع تحصيل در دبستان اديب ،
پشت مسجد سپه ساالر
۱۳۱۳حركت به مشهد و سكونت در
آنجا و تحصيل در دبستان همت
۱۳۱۹ادامه تحصيل در دبيرستان
شاهرضا در مشهد
 ۱۳۲۰بازگشت به تهران و ادامه
تحصيل در دبيرستان اديب ودارالفنون
۱۳۲۳چاپ شعر « فرداي ما » در
روزنامه ايران ما
۱۳۲۴درگذشت مادر در  ۲۸خرداد در
 ۳۹سالگي
ـ ادامه تحصيل در آموزشگاه فني
وزارت پست و تلگراف و تلفن( بعدها
دانشكده مخابرات)
۱۳۲۷انتقال به اداره تلگراف تجريش با
سمت تلگرافچي مورس
۱۳۲۸خبرنگار روزنامه « شاهد » جبهه
ملي درمجلس شوراي ملي و آغاز
فعاليت هاي مطبوعاتي
۱۳۳۳ازدواج با اقبال اخوان دانشجوي
رشته نقاشي دانشگاه تهران
ـ آغاز همكاري با مجله روشنفكر به
مدت  ۱۸سال
 1334انتشار كتاب « تشنه طوفان » در نوروز
ـ تولد دخترش بهار در آبان ماه
۱۳۳۵انتشار كتاب « گناه دريا »
۱۳۳۶انتشار چاپ دوم تشنه طوفان با افزوده

آزادی

شادروان دكتر خانلري
۱۳۴۱قبول عضويت شوراي نويسندگان راديو
ايران
۱۳۴۴دريافت ديپلم ششم ادبي و راه يافتن به
دانشگاه تهران
۱۳۴۵انتشار كتاب « يكسو نگريستن »
ماجراهاي شيخ ابوسعيد ابوالخير
۱۳۴۶انتشار چاپ دوم كتاب « ابر» با افزوده
هايي به نام « ابر و كوچه»
۱۳۴۷انتشار كتاب « بهار را باوركن »
ـ شعر خواني در شهر كرمان
۱۳۴۸انتشار كتاب « پرواز با خورشيد»
۱۳۴۹انتشار كتاب « برگزيده اشعار» در قطع
جيبي
۱۳۵۰همكاري با شوراي موسيقي راديو ايران
 ،واحد توليد
سخنراني در رضاييه  ،شيراز و مدرسه عالي
دماوند
مديركل روابط عمومي شركت مخابرات
۱۳۵۲مسافرت به اروپا  ،بازديد از شهرهاي
هامبورگ  ،پاريس
1353شركت در سمينار شاهنامه فردوسي
۱۳۵۴مسافرت به لندن براي بازديد از نمايشگاه
هنر اسالمي ،
مشاور مطبوعاتي مدير عامل شركت مخابرات
ايران
۱۳۵۶انتشار كتاب « از خاموشي »
مسافرت به هندوستان ،سخنراني دركشمير
براي استادان زبان فارسي در سراسر هند
۱۳۵۷دريافت حكم بازنشستگي پس از ۳۳
سال خدمت اداري در فروردين ماه
ـ استخدام در شركت عمران
و نوسازي تهران تا بهمن ماه
 ۱۳۶۰درگذشت پدربقیه درصفحه بعد
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فریدون مشیری

بقیه ازصفحه پیش

ر ستگا ر ی

۱۳۶۴انتشار كتاب « گزينه اشعار »
( ريشه در خاك )
۱۳۶۵انتشار كتاب « مرواريد مهر »
از تو ميپرسم ،اي اهورا
۱۳۶۷انتشار كتاب « آه  ،باران »
ميتوان در جهان جاودان زيست؟
۱۳۷۱انتشار كتاب « از ديار آشتي »
(ميرسد پاسخ از آسما نها ):
۱۳۷۲انتشار كتاب « با پنج سخن سرا »  -هر كه را نام نيكو بماند،
۱۳۷۵انتشار كتاب « لحظه ها
جاوداني است
واحساس » شب شعر در آلمان در
شهريور ماه
از تو ميپرسم ،اي اهورا
۱۳۷۷انتشار مجموعه « يك آسمان
تا به دست آورم نام نيكو
پرنده » در امريكا و سخنراني و
بهترين كار در اين جهان چيست؟
شعرخواني در  ۲۳شهر و ايالت
(ميرسد پاسخ از آسما نها ):
ـ انتشار مجموعه « دالويزترين »
 دل به فرمان يزدان سپردنـ انتشار نوار شب شعر در آلمان و
مشعل پر فروغ خرد را
سخنراني در فرانكفورت  ،برلين ،
سوي جا نهاي تاريك بردن
د و سلد ر ف
ـ انتشار مجموعه « زيباي جاودانه » با از تو ميپرسم ،اي اهورا
مقدمه عبدالحسين زرين كوب
چيست سرمايه رستگاري؟
ـ انتشار كتاب « آواز آن پرنده غمگين » (ميرسد پاسخ از آسما نها ):
۱۳۷۸انتشار چاپ هفدهم مجموعه
 دل به مهر پدر آشنا كنپرواز با خورشيد
دين خود را به مادر ادا كن
ـ برگزاري مراسم بزرگ و بي سابقه
براي گراميداشت فريدون مشيري به
اي پدر ،اي گرانمايه مادر
وسيله جوانان فرهنگ دوست درپارك جان فداي صفاي شما باد
نياوران در شهريور ماه و اهداي كتاب با شما از سر و زر چه گويم
« جشن نامه » به فريدون مشيري
هستي من فداي شما باد!
ـ انتشار كتاب جشن نامه فريدون
با شما ،صحبت از «من» خطا رفت
مشيري با عنوان « به نرمي باران » ،
من كه باشم؟ بقاي شما باد!
ـ سخنراني در بزرگداشت بزرگان
موسيقي در جزيره كيش
ـ انتشار كتاب « شكفتن ها و رستن ها »
مجموعه اشعار شعراي معاصر ايران ،
۱۳۷۹انتشار كتاب « تا صبح تابناك
اهورايي » ،
بهار ۱۳۷۹
سخنراني در دانشگاه شيراز در خرداد ماه
شركت در مراسم روز پزشك در همدان
در شهريور ماه
ـ درگذشت در بامداد سوم آبان ماه
 1379خورشیدی.
قطعه شعری ازمشیری را بنام رستگاری
درزیرمیخوانید
***
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آزادی

اي اهورا
من كه امروز ،در باغ گيتي
چون درختي همه برگ و بارم
رنجهاي گران پدر را
با كدامين زبان پاس دارم
سر به پاي پدر ميگذارم
جان به راه پدر ميسپارم
ياد جان سوختنهاي مادر
لحظهاي از وجودم جدا نيست
پيش پايش چه ريزم؟ كه جان را
قدر يك موي مادر بها نيست
او خدا نيست ،اما وفايش
كمتر از لطف و مهر خدا نيست.....
یاد فریدون مشیری شاعر همه لحظه
های زندگی را گرامی می داریم
و سعی خواهیم کرد درشماره های
آینده نیز اشعاری ازاین شاعر خوب
کشورمان را برای مشتاقان شعرو ادب
پارسی به چاپ برسانیم .
شرح زندگی و سالشمار عمر اورا به
نقل از تارنمای فریدون مشیری چاپ
کردیم  .عکسهای این صفحه نیز همه
از سایت او به آدرس زیر است :
www.fereydoonmoshiri.org
.

شماره  1سال یکم

درهرشماره معروفترین شعر های شاعران
پارسی گوی را دراین صفحه برای شما خواهیم
نوشت  .درشماره های بعد برمبنای درخواست
شما شعر مورد نظرتان را چاپ خواهیم کرد.

ن
شع
ل
ی
ردرپند ی روزغل

وحشی بافقی این ندانسته که قدر همه یکسان نبود
زاغ را مرتبه مرغ خوش الحان نبود
چون چنین است پی کار دگر باشم به
چند روزی پی دلدار دگر باشم به
عندلیب گل رخسار دگر باشم به
دوستان شرح پریشانی من گوش کنید
مرغ خوش نغمه گلزار دگر باشم به
داستان غم پنهانی من گوش کنید
نوگلی کو که شوم بلبل دستان سازش
قصه بی سر و سامانی من گوش کنید
سازم از تازه جوانان چمن ممتازش
گفت وگوی من و حیرانی من گوش کنید
آن که بر جانم از او دم به دم آزاری هست
شرح این آتش جان سوز نگفتن تا کی
میتوان یافت که بر دل ز منش یاری هست
سوختم سوختم این راز نهفتن تا کی
از من و بندگی من اگرش عاری هست
روزگاری من و دل ساکن کویی بودیم
بفروشد که به هر گوشه خریداری هست
ساکن کوی بت عربدهجویی بودیم
به وفاداری من نیست در این شهر کسی
عقل و دین باخته ،دیوانه رویی بودیم
بندهای همچو مرا هست خریدار بسی
بسته سلسله سلسله مویی بودیم
مدتی در ره عشق تو دویدیم بس است
کس در آن سلسله غیر از من و دل بند نبود
راه صد بادیه درد بریدیم بس است
یک گرفتار از این جمله که هستند نبود
قدم از راه طلب باز کشیدیم بس است
نرگس غمزه زنش اینهمه بیمار نداشت
اول و آخر این مرحله دیدیم بس است
سنبل پرشکنش هیچ گرفتار نداشت
بعد از این ما و سرکوی دلآرای دگر
اینهمه مشتری و گرمی بازار نداشت
با غزالی به غزلخوانی و غوغای دگر
یوسفی بود ولی هیچ خریدار نداشت
تو مپندار که مهر از دل محزون نرود
اول آن کس که خریدار شدش من بودم
آتش عشق به جان افتد و بیرون نرود
باعث گرمی بازار شدش من بودم
وین محبت به صد افسانه و افسون نرود
عشق من شد سبب خوبی و رعنایی او
چه گمان غلط است این  ،برود چون نرود
داد رسوایی من شهرت زیبایی او
چند کس از تو و یاران تو آزرده شود
بسکه دادم همه جا شرح دالرایی او
دوزخ از سردی این طایفه افسرده شود
شهر پرگشت ز غوغای تماشایی او
ای پسر چند به کام دگرانت بینم
سرخوش و مست ز جام دگرانت بینم
این زمان عاشق سرگشته فراوان دارد
کی سر برگ من بی سر و سامان دارد
مایه عیش مدام دگرانت بینم
ساقی مجلس عام دگرانت بینم
چاره اینست و ندارم به از این رای دگر
که دهم جای دگر دل به دلآرای دگر
تو چه دانی که شدی یار چه بی باکی چند
چشم خود فرش کنم زیر کف پای دگر
چه هوسها که ندارند هوسناکی چند
یار این طایفه خانه برانداز مباش
بر کف پای دگر بوسه زنم جای دگر
بعد از این رای من اینست و همین خواهد بود از تو حیف است به این طایفه دمساز مباش
من بر این هستم و البته چنین خواهدبود
میشوی شهره به این فرقه همآواز مباش
پیش او یار نو و یار کهن هر دو یکیست
غافل از لعب حریفان دغا باز مباش
به که مشغول به این شغل نسازی خود را
حرمت مدعی و حرمت من هردو یکیست
قول زاغ و غزل مرغ چمن هر دویکیست
این نه کاریست مبادا که ببازی خود را
نغمه بلبل و غوغای زغن هر دو یکیست در کمین تو بسی عیب شماران هستند

شرح پریشانی

شماره  1سال یکم

آزادی

سینه پر درد ز تو کینه گذاران هستند
داغ بر سینه ز تو سینه فکاران هستند
غرض اینست که در قصد تو یاران هستند
باش مردانه که ناگاه قفایی نخوری
واقف کشتی خود باش که پایی نخوری
گر چه از خاطر وحشی هوس روی تو رفت
وز دلش آرزوی قامت دلجوی تو رفت
شد دلآزرده و آزرده دل از کوی تو رفت
با دل پر گله از ناخوشی خوی تو رفت
حاش هلل که وفای تو فراموش کند
سخن مصلحتآمیز کسان گوش کند

تش
ی
آه آ ن
***

آههای آتشینم پردههای شب بسوخت
بر دل آمد وز تف دل هم زبان هم لب
بسوخت
دوش در وقت سحر آهی برآوردم ز دل
در زمین آتش فتاد و بر فلک کوکب بسوخت
جان پر خونم که مشتی خاک دامن گیر اوست
گاه اندر تاب ماند و گاه اندر تب بسوخت
پرده پندار کان چون سد اسکندر قوی است
آه خون آلود من هر شب به یک یارب
بسوخت
روز دیگر پرده دیگر برون آمد ز غیب
پرده دیگر به یاربهای دیگرشب بسوخت
هر که او خام است گو در مذهب ما نه قدم
زانکه دعوی خام شد هر کو درین مذهب
بسوخت
باز عشقش چون دل عطار در مخلب گرفت
از دل گرمش عجب نبود اگر مخلب بسوخت
عطار نیشابوری
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نامزدهای اسکار
اعالم شد

نامزدهای بهترین بازیگر زن نقش اول:

نوجوان ایرانی جوان آمریکائی را از
مرگ نجات داد

مریل استریپ برای جولی و جولیا
ساندرا بوالک برای نقطه کور
هلن میرن برای ایستگاه آخر
گابوری سیدیبی برای پرشس
کری مولیگان برای تحصیالت

بیشترین نامزدی ها
آواتار و میدان بال بیشترین نامزدی را به دست آوردند
مراسم معرفی نامزدهای اسکار سال  ۲۰۱۰در لس آنجلس
برگزار شد و فیلم های آواتار و میدان بال با بیشترین تعداد
نامزدی ،باالترین شانس را برای کسب جوایز اسکار به
دست آوردند.
از سال  ۱۹۴۴این نخستین بار است که در رشته بهترین
فیلم ،ده نامزد  -و نه پنج نامزد -معرفی می شوند.
مراسم اسکار امسال ،یکشنبه شانزده اسفند (هفتم مارس) در
سالن کداک هالیوود برگزار خواهد شد.

ده نامزد برای بهترین فیلم
آواتار ( Avatarکارگردان :جیمز کامرون)
پرشس ( Preciousکارگردان :لی دانیلز)
نقطه کور ( Blind Sideکارگردان :جان لی هنکاک)
حرام زاده های بی شرف Inglorious Basterds
(کارگردان :کوئنتین تارانتینو)
باال در هوا ( Up in the Airکارگردان :جیسون رایتمن)
مرد جدی ( A Serious manکارگردان ها :جوئل و
ایتان کوئن)
تحصیالت ( An Educationکارگردان :لونه اسکرفی)
محله ( )۹ District( ۹کارگردان :نیل بالمکمپ)
باال ( Upکارگردان :پیتر داکتر و باب پیترسون)
میدان بال ( The Hurt Lockerکارگردان :کاترین
بیگلو)
در میان این فیلم ها ،آواتار بیشترین فروش تاریخ
سینما را از آن خود کرده است .فروش جهانی آواتار
تا کنون از دو میلیارد دالر فراتر رفته که البته بخشی از
آن به پول اضافه ای بر می گردد که سینماگران بابت
تماشای سه بعدی فیلم می پردازند .آواتار توانست فیلم
تایتانیک را با فروش  ۶۰۰میلیون دالر پشت سر بگذارد.
بیگلو چهارمین زنی است که نامزد اسکار کارگردانی شده
است .قبل از او سوفیا کاپوال برای گمشده در ترجمه نامزد
اسکار شده بود.
سایر نامزدها در رشته های مختلف را در زیر می خوانید.

نامزدهای بهترین بازیگر مرد نقش اول:
جف بریجز برای دل دیوانه
مورگان فریمن برای شکست ناپذیر
جورج کلونی برای باال در هوا
کالین فرت برای مرد تنها
جرمی رنر برای میدان بال
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 :۹آواتار و میدان بال
 :۸حرام زاده های بی شرف
 :۶پرشس و باال در هوا
 :۵باال
 :۴محله  9 ،9و پیشتازان فضا
 :۳تحصیالت ،دل دیوانه،
شاهزاده خانم و قورباغه ،ملکه ویکتوریا

نامزدهای بهترین بازیگر مرد نقش دوم:
کریستوف والتس برای حرام زداه های بی شرف
کریستوفر پالمر برای آخرین ایستگاه Last station
مت دیمون برای شکست ناپذیر Invictus
پیتر سارسگارد برای تحصیالت
استنلی توچی برای استخوان های دوست داشتنی

نامزدهای بهترین بازیگر زن نقش دوم:
جولیان مور برای مرد تنها
مونیک برای پرشس
آنا کندریک برای باال در هوا
پنه لوپه کروز برای )Nine( ۹
دایان کروگر برای حرام زاده های بی شرف

نامزدهای بهترین کارگردانی:
جیمز کامرون برای آواتار
کاترین بیگلو برای میدان بال
کوئنتین تارانتینو برای حرامزاده های بی شرف
لی دنیلز برای پرشس
جیسون رایتمن برای باال در هوا

جیمز کامرون کارگردان فیلم آواتار

نامزدهای بهترین انیمیشن:
باال
آقای فاکس شگفت انگیز
کاروالین
شاهزاده و قورباغه
رازهای کلز

نامزدهای بهترین موسیقی:
آواتار
آقای فاکس شگفت انگیز
میدان بال
شرلوک هولمز
باال

نامزدهای بهترین ترانه:
شاهزاده خانم و قورباغه
پاریس ۳۶
محله9
دل دیوانه

ا

نامزدهای بهترین فیلمنامه تالیفی:
میدان بال
حرامزاده های بی شرف
پیام آور The Messenger
مرد جدی
باال

نامزدهای بهترین فیلم اقتباسی:
محله ۹
تحصیالت
باخبر
پرشس
باال در هوا

آزادی

یک نوجوان ایرانی تبار “ قهرمان فداکاری ”
محله  wheatonدرایلینوی آمریکا شد .جوان
نجات یافته متمول پس از بازگشت به زندگی ،
ناپدید شد و پشت سرش را هم ندید  .نه تشکری
ازناجی فداکار کردو نه نام و نشانی از خود
برجای گذاشت .
نشریه دیلی هرالد تحت عنوان “ قهرمان محله
ویتون درست بموقع در صحنه حادثه حاضر بود”
نوشت  :آریا (انسون ) یگانگی  23ساله دربازگشت
به خانه برخالف همیشه با تغییر مسیر راه خیابان
 garyرا درپیش گرفت  .اما ناگهان متوجه شد
اتومبیل بسیار لو کسی به دریاچه سقوط کرده
است وتا چند لحظه دیگر از نظرها ناپدید خواهد
شد .بالفاصله دست بکار شد تا راننده جوان را از
مرگ نجات دهد  .او میگوید “:خوشحالم که مسیر
همیشگی ام را آن روز تغییر دادم و بموقع درمحل
سقوط اتومبیل به دریاچه بودم ”.
یگانگی نوجوان از پدری ایرانی بنام بهمن
یگانگی و مادری آمریکائی بنام انا در آریزونا
زاده شد است .
پلیس میگوید راننده هنگام فرود آوردن سرخود
برای برداشتن سیگار از کف اتو مبیل  ،ازمسیر
خود منحرف شد وبه دریاچه سقوط کرد .اتومبیل
بسیار شیک و گرانقیمت تا عمق  20فوت درآب
فرورفته بود که آریای جوان ازراه رسید .
هنگامیکه باشماره  911مأموران نجات را به کمک

جرج کلونی درفیلم باال درهوا

شماره  1سال یکم

بقیه داستان کشف پنی سیلین

کنون کارخانه گالکسو نیز قادربود بمقداروسیعی
پنی سیلین باروش ظروف جداگانه تولید کند
 .حدود  80درصد پنی سیلین های ساخت
انگلستان که درکارخانه گالکسو تولید شده
بود برای مداوای زخمی های جنگ 1944
بکار گرفته شد.
پنی سیلین در اواسط جنگ دوم جهانی
بمیدانهای نبرد راه یافت اما مقدار آن بسیارکم
بود  .درهمین زمان پنی سیلین برای مداوای
عفونت زخم سربازان بکار گرفته شدودیری
شماره  1سال یکم

طلبید  ،اتومبیل شروع به فرورفتن درعمق آب
کرد وراننده باتالش ازراه صندوق عقب خودرا به
انتهای بیرون مانده اتومبیل از سطح آب رساند.
آریا میگوید “ :راننده اتومبیل بشدت وحشتزده
شده بود چون شنا نمیدانست ”.
آریا بی درنگ تصمیم گرفت علیرغم سردی آب
باورود به دریاچه غریق را نجات دهد .سردی
آب برایش اهمیتی نداشت ،چون نجات جان
یک انسان درمیان بود  .دریک لحظه حساس
آریا(انسون ) یگانگی
 ،باشیرجه درآب دریاچه بطرف راننده نگران
شهرداری خواستند “ جایزه فداکاری ” آخرسال
شروع به شنا کرد .آریا میگوید :
“ موهای سرش را چنگ زدم و شنا کنان اورا به را به پاس فداکاری آریا به وی بدهند .
الزم به یاد آوری است این حادثه دراواخر ماه
بیرون کشیدم ”.
هنگامیکه از آریا پرسیده شد چگونه ریسک اکتبر 2009روی داده است .
یگانگی متواضعانه میگوید  “:انتظارندارم وظیفه
کردی ؟ پاسخ داد خودم هم نمیدانم .
آریا یگانگی فارغ التحصیل مدیریت اقتصادی ای را که انجام دادم به اقدامی بیانجامد ولی
است ویک شرکت تجاری را در ایلینوی اداره به این جهت احساس رضایت می کنم که در
چنان موقعیت خطیری توانستم کمک بکنم ”.
میکند .
دیلی هرالد درپایان می نویسد یگانگی جوان پس
اتومبیلی که راننده آن بافداکاری ستودنی از پایان خوش حادثه  ،هرگز جوان ثروتمندی را
نوجوان ایرانی زاده نجات یافت از نوع بنتلی که ازمرگ نجات داد ندید اما میگوید کاش
 BENTLYدست ساز بود که حدود  270هزار الاقل نام و نام خانوادگیش را میدانستم با
اینهمه امیدوارم خوب و خوش باشد.
دالر ارزش دارد.
دراین حادثه کسی صدمه ندید وبه این جهت پلیس میگوید “ جریمه ای به راننده اتومبیل تعلق
پلیس وآتش نشانی ایلینوی نام انسون یگانگی نگرفت ولی جریان حادثه دردست بررسی است
”.پلیس هم نام جوان نجات یافته را فاش نکرد.
نوجوان را “قهرمان” گذاشتند و ازاولیای
نگذشت که کارشناسان دریافتند باپنیسیلین
میتوان ازبروز عفونت نیز جلوگیری کرد .اما
این فکر بمرحله اجرا درنیامد تازمانی که شمال
غربی اروپا نیز به اشغال درآمد ودرآن هنگام
آنتی بیوتیک کافی برای درمان وجلوگیری از
عفونت دراختیار پزشکان قرارداشت .دراین
جبهه بیش ازیک صد هزار سرباززخمی
باپنیسیلین مداواشدند ویاازعفونت زخمهای
آنها جلوگیری شد.
آنتی بیوتیک بعنوان داروئی موثر برعلیه باکتری
هائی که قبال ادعا می شد برروی زخم زندگی
میکنند شناخته شد وبزودی برای معالجه
زخمهای عمیق نیز مورداستفاده قرارگرفت

آزادی

 .استفاده ازپنی سیلین به این صورت بودکه
ابتدا زخم راتمیز وضدعفونی می کردند وبعد
محل زخم را با پودر پنی سیلین می پوشاندند
(.استفاده از پودرپنی سیلین به دالیل اقتصادی
بود وبرای تهیه این پودر  5000واحد پنی سیلین
را با یک گرم سولفو نامید مخلوط می کردند ).
البته تزریق پنی سیلین تازمانی که پزشک نظامی
صالح میدانست ادامه پیدامی کردو سربازان
بالفاصله پس اززخمی شدن ویادراولین فرصت
تا حدود یکصدهزارواحدپنیسیلین تزریقی
دریافت میکردند.وازآن ببعد نیز هر5ساعت
یکبار  50هزارواحد بآنهاتزریق میشد.
ادامه دارد
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سالگرد مرگ هایده
پس ازگذشت بیست سال هنوز مردم ما به صدای هایده گوش میکنند و
یاداورا گرامی می دارند
هایده عالوه برصدای خوش سخنران خوبی هم بود
روزبیستم ژانویه مصادف باسالروز درگذشت
"هایده "خواننده خوش آوای موسیقی ایرانی
است.هنرمندی که با وجودگذشت بیست سال
از مرگ زود رس اش باردیگر آه وافسوس
میلیون ها دوستداران صدای زیبای خود در
درون وبرون رابرانگیخته است.شنوندگان
صاحبدل وپراحساسی که سالیان متمادی
باآهنگها وترانه هایش سودوسوداها کردند.
تجدیدخاطره هایده خواننده آوازها وترانه
های پراحساس ،درسالروز درگذشت
اندوهبارش درعین حال این واقعیت رانیزدر
بردارد که مردم میهن ما درعین تحمل مصیبت
ها وگرفتاری های پس ازروی کارآورده شدن
رژیم هنرستیز اسالمی،همچنان به موسیقی
سرزمین خود عالقه دارند وهنرمندانی راکه
آثارناب ومانا ازخود بجای گذاشته اند ازیاد
نمیبرند.
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ازویژگی های هایده عالوه برداشتن صدای
پرصالبت یکی هم این بود که درحدوظرفیت
خود سخنورخوبی هم بود.
هنگام صحبت کردن دربرابرمیکروفن رادیو
یا دوربین تلویزیون بادقت وشمرده حرف
میزد.درگفتارش ،کلمات وواژه های بجا بکار
می برد ،حالتی که کمترخواننده ای ازاین
امتیازبرخورداراست ،حتی خواهرهنرمندش
مهستی چنین خصوصیتی رانداشت.......
درسال های پایانی اقامت درایران مرحوم
دادود پیرنیا بنیانگذار برنامه های گلها،
دستورداده بود ،هایده ،تنها به اجرای
ترانه درابتدا وانتهای آن بپردازدوقسمت
آوازراخوانندگان مرداجراکنند....
تالش هایده درخارج ازکشورعمدتا ارائه
آثاری بود که باحال وهوای اسفبار وطن
هماهنگی داشت وهنگام اجرای آنها بنحو قابل
تحسینی حالت آنچه که برسر خانه پدری آمده

آزادی

ومیآیدرا به شنونده منتقل می کرد.....
روزهای روشن خداحافظ......
سرزمین من خداحافظ...خداحافظ
هایده  ،درخارج همزمان باموفقیت های
خوانندگی ،مرتکب یک اشتباه هم شد وطی
آن قومی را که میلیون هاقربانی
داده سزاوار دانست! که همین سخن نابجا
باعث مغضوبیتش شد،اما باتالش فراوان
وپوزش خواهی های مکرر ازآنها رفع دلتنگی
کرد.
نکته قابل ذکردر روزمرگ هایده ،این بود که
وقتی گزارشگر رادیو صدای ایران باتوجه به
عال قمندی شدید مردم ،برای پخش مستقیم
جریان خاکسپاری او به وست وود مورچواری
مراجعه کرد با در بسته و انبوه عالقمندان
هایده پشت درورودی مواجه شد وهرقدر
تالش کرد ،حتی حاضران ازنگهبانان آرامگاه
تقاضا وخواهش کردند حداقل به او اجازه
ورود بدهند تا هزاران مشتاق صدای هایده
راازطریق پخش مستقیم رادیوئی درجریان
وداع ابدی اوقراردهد نپذیرفتند واین فرصت
ازدست رفت ..در حالیکه در میان خیل
کسانی که میباید درداخل حضورداشته باشند
افرادی هم بودند که نبودشان هیچگونه تآثیری
دربرنامه نداشت!...
نکته آخر آنکه شعری که برسنگ مزارهایده
حک شده
دارای اشتباه لغوی است!
نوشته شده ..
مهراب ابرویت! بنماتاسحرگهی دست دعا
برآرم
ودرگردن آرمت
در حالیکه صحیح آن چنین است..
محراب ابروان بنما تاسحرگهی.......
روانش شاد.
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تابلوی رنگ وروغن کار الی ابراهیمی
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آزادی
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ربای بدست آوردن آزادی رد زندا نها ر می رب ند ش ی م
نشریه ماهانه آزادی اول هرماه خورشیدی منتشر میشود
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آزادی

شماره اول  -سال یکم
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