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مقاالت دیگر باید درنوبت تایپ شدن باقی بمانند.
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هنری

Tel:(781)769-5190
ویا ازطریق ئی میل به آدرس زیر با ما
درارتباط باشید
لطفا مقاالت خودرا به فارسی تایپ کرده
وبه یکی از آدرسهای زیر ایمیل کنید:
pmm@parsmassmedia.org
azadimagazine@aol.com
صدای رادیو وآرشیو مجله برروی سایت
زیر برای همگان قابل دسترسی است:
www.parsmassmedia.org

یادداشت
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اجتماعی

حق اشتراک سالیانه  50دالرفقط برای داخل
آمریکاست و برای خارج ازآمریکا ،اشتراک
یکسال  50دالر باضافه هزینه پُست است .برای
کسب اطالعات بیشتر با تلفن زیر ازساعت
9صبح تا  12ظهر به وقت شرق آمریکا تماس
بگیرید.

تلفن ها ،نامه ها ،وئی میل های شما

صفحه 4

ادبی

نشریه ماهانه
اجتماعی  -ادبی -هنری
شماره  -36سال سوم  -بهمن ماه 1391
انتشارات رسانه گروهی پارس
مدیر مسئول  :مرتضی پاریزی
زیر نظر شورای نویسندگان
ازچاپ مقاالت دگراندیشان با هرنوع
تفکر سیاسی استقبال میکنیم
ازانعکاس مقاالت توهین آمیز به
هرگروه سیاسی معذوریم .
آزادی درکوتاه کردن واصالح مقاالت
آزاداست .نویسندگان خودمسئول
نوشته های خودهستندوآزادی هم
درقبال موضوعات مطرح شده درمقاالت
مسئول است
ازچاپ مطالبی که جنبه خبری نداردو
در نشریات دیگر منتشر شده است
خودداری می شود.اما مطالبی که جنبه
خبر دارد از هر منبعی که قابل اطمینان
باشد استفاده می کنیم .
برای اشتراک مجله با آدرس زیرمکاتبه
کنید:
Pars Mass Media,Inc
P.O.Box 455
Westwood, MA 02090

در شماره  36اول بهمن ماه  1391میخوانید
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تلفن ها  ،نامه ها و
ئی میل های شما

7817695190

ایراد برمبنای عناد
زحمات شما وهمکاران وپژوهشگران
مجله وزین آزادی ازهرجهت قابل
تقدیس است .موفقیت روزافزون
شمارا درراه خدمت به فرهنگ
وهنرایران زمین آرزومندیم .
بعضی ها ازروی عناد برکارشما ایراد
میگیرند وآنهم ازروی عدم اطالع و
فقر فرهنگی است .
حافظ دراین مورد چنین پاسخ می
دهد:
گربدی گفت حسودی ورفیقی رنجید
گوتوخوش باش که ما گوش به احمق
نکنیم .
روزوروزگاربرشما پیروزباد.
کنتیکت  .محمدعلی دولتشاهی
هنرمند گرامی جناب دولتشاهی با تشکر از
محبت شما نسبت به نشریه خودتان  .ما ایراد
گیرها را احمق تصور نمی کنیم چرا که هرکس
حق دارد نظر خودرا ابراز دارد و اتفاق ًا این
اظهارنظرها سازنده است  .تعداد انگشت شمار
هم هستند که ایرادهای بی ربط میگیرند که
آنهارا نادیده می گیریم  .درضمن از کار
هنرمندانه ای که برای چاپ دراختیار ما
گذاشتید سپاسگزاریم وازآن استفاده میکنیم .

وقت ازکجا می آورید؟
درصفحه ماقبل آخر شماره پیش یک
شبه آگهی چاپ کرده بودید که خبر
از راه اندازی یک رادیو می داد .شماره
تلفن آن با شماره تلفن مجله یکی بود
و با پرس وجو متوجه شدم که شما
به نحوی درایجاداین رادیو هم نقش
عمده داشته اید .میخواستم بپرسم
وقت از کجا می آورید؟
این پشتکار و فعالیت درراه اطالع
رسانی و ترویج فرهنگ وهنر
کشورمان ستودنی است  .از تالشهای
شما به سهم خود سپاس دارم .
محمد حسین  -رها کالیفرنیا

صفحه4

جناب رها ! این رادیو ادامه همان رادیو
صدای ایران لس آنجلس است  .من در بوستن
و دوست عزیزم آقای تاجبخش در داالس
نزدیک به بیست سالی است که بااین رادیو
همکاری داشتیم واکنون که آقای مروتی
با بدهی زیاد مجبور به تعطیل کردن این
رادیو شدند ما دونفر با چنگ و دندان سعی
درنگهداری آن داریم اگرچه ارتیاطی با
سازمان آن رادیو نداریم اما به راه آن رادیو
وفاداریم  .امیدواریم دراین راه هم موفق
باشیم .درمورد اینکه وقت از کجا می آوریم
که هم به کارنشریه برسیم وهم به کاررادیو
باید بدانید که وقت را ازعشق وام می گیریم
 .اگر بخاطر پول کار میکردیم حق باشمابود
وقت کم می آوردیم ولی گام زدن درراه
عشق به زمان نیاز ندارد.

ازتجربه ها
بحث جالبی را تحت عنوان «ازتجربه
ها» بازکرده اید .منهم تجربه خودرا
برایتان ارسال کردم اگر قابل چاپ
است لطف ًا چاپ کنید البته اگر هم
حک واصالحی الزم دارد شما مختارید
که آن را تغییر دهید وتصحیح کنید.
فروغ از نیویورک
فروغ عزیز! تجربه شما ازنوع تجربه هائی
است که خوشبختانه نه ضرر مالی بهمراه
داشته نه آسیب جسمی و یا روانی .ولی
بهرحال صرفنظر از اشتباهات دستوری اصل
مطلب جالب بود ودر شماره آینده چاپ
میکنیم.جمله بندی ها تغییر کرده ولی به
اصالت داستان شما لطمه ای وارد نشده است .

آرگو
فیلم آرگو را دیدم و کلی حرص وجوش
خوردم  .چگونه بعضی ها بخاطر کسب
پول به خود اجازه میدهند با تاریخ
یک ملت بازی کنند؟حمام کردن
شهبانو دروان شیر و یا دیکتاتور بودن
شاه چه ربطی به موضوع فیلم داشت؟
من فکر میکنم بودجه فیلم را کسی
تأمین کرده است که می خواسته
تلنگری به حافظه مردم دنیا بزند که

آزادی

ایهاالناس فرامموش نکنید شاه ایران
دیکتاتور بوده و شهبانوی ایران هم
پول مردم را ریخت و پاش میکرده.
بنظر من مردم ایران باید یکصدا
برعلیه این فیلم اعتراض کنند تا دیگر
هالیوود جرأت نکند چنین دست
درازی هائی به تاریخ ما بکند.
ارادتمند  :ن.مصفا -آمریکا

آقا یا خانم مصفای عزیز  .حق باشماست .
پاسخی که دفتر علیاحضرت شهبانو برای این
کارگردان ارسال داشته است را ترجمه کرده ایم
که درهمین شماره میخوانید.

به شماهم تسلیت میگوئیم
من درایران که بودم ازخوانندگان
پروپاقرص مجله دانستنیها بودم و همه
شماره های  12سال اول این نشریه را
جمع آوری و جلد کردم  .همانطورکه
شماهم نوشته بودید واقع ًا درآن زمان
که کامپیوتر و نرم افزارهای طراحی
نبود کار مرحوم پرویز مستشیری
بسیار جالب توجه بود .چندین بار
ایشان را دردفتر مجله دانستنیها
زیارت کرده بودم و خبر درگذشت
ایشان مرا شوکه کرد .به شما هم که
همکار ایشان بودید صمیمانه تسلیت
میگویم و استدعا دارم مراتب تسلیت
مرا به خانواده ایشان ابالغ بفرمائید.
مراد قدرت راوندی -کالیفرنیا
جناب راوندی عزیز ! مرگ پرویز را هنوز باور
نکرده دایم  .پرویز ازهمان نخستین شماره
دانستنیها و نخستین شماره آزادی بامن همراه
بود .هنوز هم درکنار من است  .وفاداری او
وهمراهی اش بامن با مرگش به آخر نمیرسد.
از محبت شما و همدردیتان با خانواده پرویز
سپاسگزارم .

جایزه ندارید؟
ازاینکه درهرشماره جدول چاپ می
کنید بسیار ممنون اما تصمیم ندارید

برای جدولهایتان جایزه ای هم درنظر
بگیرید؟
عدنانی  -سانفرانسیسکو
خیلی ساده باید بگویم خیر .چون جایزه دادن
پول میخواهد وما که حتی برای چاپ مجله هم
هرماه مبلغی از کیسه بسیار خالی شخصی
خودمان خرج می کنیم دیگر پولی برایمان
باقی نمی ماند که جایزه هم بدهیم  .اجازه
بفرمائید قاچ زین را بچسبیم اسب سواری
پیشکشمان  .درست گفتم ؟!

مایادمان نرفته است
دریکی ازشماره های دوسال پیش
نوشتید که بزودی کتاب خاطرات
خانم حمیرا را چاپ خواهید کرد .ما
هرچه منتظر شدیم ازاین کتاب خبری
نشد .آیا میتوانید بگوئید تا چند وقت
دیگر باید منتظر بمانیم ؟
یکی از طرفداران خانم حمیرا -آمریکا
باور کنید اگر میدانستیم تا چه مدت باید صبر
کنید به شما میگفتیم  .قرارما با خانم حمیرا
این بود که ایشان خاطرات را بنویسند و بعد
از ویرایش به چاپ برسد .اما متأسفانه به دلیل
مشغله زیاد هنوز موفق به اتمام آن نشده اند.
خود ماهم مثل شما منتظرو مشتاق خواندن آن
هستیم .

عرفان کیهانی
خیلی ازدوستان ازخواندن مطالب
عرفان کیهانی لذت می برند اما
من چیزی ازآن نمی فهمم  .تا کی
میخواهید ادامه دهید؟
ح -ک ماساچوست
همانطورکه خودشماهم تلفنی فرمودید
خیلی ها آن را میخوانند دولذت میبرند  .با
آقای اختری دراینمورد صحبت کردیم که
کمی ساده تر بنویسند  .ایشان میگویند این
مطالب ازدوبخش تشکیل میشود  .قسمت
اول را خودآقای اختری می نویسند که به
اندازه کافی ساده نوشته می شود .قسمت
دوم از نوشته های استاد طاهری است که
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عین ًا چاپ می شود وما نمی توانیم هیچ دخل
وتصرفی درآن بکنیم  .اصو ً
ال این گونه مطالب
خوانندگان خاص خودرا دارند.

ازایران رسیده
با سالم به تازگی ازایران آمده ام و در
کالیفرنیا ساکن هستم  .درایران هم
درمطبوعات قلم میزدم  .اآلن دنبال
کار میگردم وترجیح میدهم دررشته
روزنامه نگاری فعالیت کنم  .آیا شما
نویسنده نمی خواهید؟
ا -ح کالیفرنیا

خائن یا خادم؟!
میدانیم جبهه ملی ادامه دهنده راه
مصدق بزرگ بود .ومیدانیم که آقای
سنجابی به پاریس رفت و جبهه ملی
را دربست تسلیم خمینی کرد  .و
بختیاررا تنها گذاشتند و باعث ایجاد
این روزهای سیاه برای ملت ما شدند.
آیا جبهه ملی به راه مصدق وفاداربود
و یا به آرمانهای او وبختیار خیانت
کرد؟
م .ت کارولینای جنوبی

اگر جائی پیدا کردید برای دونفر درخواست
بدهید تا درآنجا باهم همکار باشیم .
دوست عزیز  .ازویژگیهای روزنامه نگاری در
خارج ازایران رایگان نویسی است  .چرا؟
چون خوانندگان حرفه ای در آمریکا واروپا
عادت ندارند دست درجیب خود کنند.وناشر
که پولی دریافت نمی کند الجرم حق التحریر
هم پرداخت نمی کند.

من همین قدر میدانم که جبهه ملی و بویژه
رهبران آن درسال  1357نه تنها به آرمانهای
مصدق و تالشهای دکتر شاپوربختیار خیانت
کرد بلکه جبهه ملی به آرمانهای ملت آگاه
ایران نیز خیانت کردو ناآگاهان را نیز از
فتنه آخوندی آگاه نکرد .البته جبهه ملی تنها
نبود .خیلی های دیگر و عوامل دیگرهم بودند
که دست بدست هم دادند تا مملکت مارا به این
روز سیاه نشاندند .البته درجبهه ملی کسانی
هم بودند که با کارهای رهبران این جبهه
مخالف بودند .همه را یک جا متهم نکنید.

خانم دکتر بصاری از نویسندگان و
ادیبان سرشناس کشورما هستند .
قدر ایشان را بدانید .اگر ممکن است
ازایشان بیشتر مطلب چاپ کنید.
مطلبی که درمورد شهر زنان نوشته
بودند بسیار جالب و آموزنده بود .
درود بر این شیرزن دانشمند.

مجله را دریافت نمیکنم

قدر دکتر بصاری را بدانید

احمد  -مروج  ،از شاگردان خانم دکتر
بصاری  -کپنهاگ
جانا سخن از زبان ما می گوئی  .ما که قدر
ایشان را میدانیم به خوانندگان ما بگوئید
قدرایشان را بیشتر بدانند .از خداوند
میخواهیم وجود نازنین خانم دکتر بصاری را
به سالمت نگهدارد تا ما و خوانندگان ما بیشتر
ازآگاهی های ایشان استفاده ببریم .

آگاهی های سیاسی
اآلن چندین شماره است درصفحه
روبروی «یادداشت» آگاهی های
سیاسی چاپ می کنید که به حق
میتوانم بگویم در هیج کجا نظیر آن را
نخوانده ام  .بسیار مفید است  .ازجمله
مطلبی که درباره غزه نوشته بودید ویا
مطلب سلفی ها کیستند و یا میانمار و
نظایرآن بسیار جالب است  .لطف ًا ادامه
دهید.
اجاللی  -آمریکا
بله  ،بله  .چشم قربان  .اطاعت میشود.
مطمئن باشید هرزمان مسئله ای در جامعه
طرح شود که حس کنیم نیاز به توضیح وآگاهی
رسانی دارد اقدام خواهیم کرد.
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باسالم اکنون چندماه است که مجله
را ازروی سایت شما مطالعه میکنم
ونمیدانم چرا دیگر نشریه را برای من
پست نمی کنید.
عاشق آزادی  -اسماعیلی -ویرجینیا
جناب اسماعیلی معمو ً
ال وقتی حق اشتراک
خودرا نپردازید ارسال مجله به آدرس شما
قطع میشود .ازآنجا که ما به خوانندگان عزیز
خود احترام می گذاریم یکی دوشماره هم
اضافه میفرستیم تا شاید بیاد بیاورند و چک
خودرا بفرستند اما وقتی شما  6ماه مجله را
رایگان دریافت کرده و درهزینه های غیرالزم
صرفه جوئی کرده اید وبه فکر تمدید اشتراک
نبوده اید خوب ماهم برای صرفه جوئی
درهزینه ها از ارسال مجله خودداری کرده
ایم  .این به آن در.
دراینجا به همه شنوندگان خوب خود یادآوری
میکنیم که بعضی اوقات به دلیل اینکه برای
چک کردن اشتراک ها متأسفانه کارمند
بخصوصی نداریم از ارسال نامه یادآوری
به مشترکین تأخیر روی میدهد .دوستان
خودشان حساب ماه و زمان تمدیداشتراک
را میدانند لطف ًا چک را بنویسید و بفرستید .
به خدا نشریه فقط باهمین حق اشتراکهای
شما به حیات خود ادامه میدهد .می بینید که
آگهی هم نداریم  .خوب پس چرا معطلید؟
حق اشتراک خودرا بفرستید  .کمک مالی
کنید .مارا به دیگران معرفی بفرمائید و اگر
هم صاحب بیزنسی هستید آگهی بدهید .اگر
هم آگهی دادید لطف ًا پول آگهی را فراموش
نکنید.

شما طرفدار جنگ
علیه ایران هستید؟

خیلی ازایرانی ها روزشماری میکنند
که آمریکا یا اسرائیل به ایران حمله
کنند تا شاید مردم ایران ازشر
جمهوری اسالمی راحت شوند .آیا شما
به حمله نظامی به ایران معتقدید؟
عبدالرضا ح  .واشنگتن دی .سی.
اگر تاریخ را مطالعه کنید درمی یابید که
ایرانیان دراواخر دوره ساسانی از حکومت
دینی سخت در عذاب بودند وبهمین دلیل
تعدادی ازآنها با حمله اعراب به ایران موافق
بودند و حتی ایرانیانی مانند سلمان فارسی
هم بودند که با اعراب همراه و هم آواشدند.
ما با حمله مستقیم نظامی به ایران موافق
نیستیم  .بهترین روش برای تعویض رژیم
درایران خیزش همگانی است و عدم پشتیبانی
قدرتهای بزرگ از مالها .حتی اگر قدرتهای
بزرگ هم بخواهند ازرژیم حمایت کنند
با خیزش همگانی یک ملت کاری از پیش
نخواهند برد.

تفرقه نیندازید
دوست عزیز ! میخواهم به آقای مجزا
بفرمائید پادشاهی با اینهمه دقت و
کنجکاوی اجازه میدهد دکتر امینی
بنفع انگلستان قراردادنفت را تنظیم
کند؟ شاه مجبوربود بعضی موارد
کوتاه بیاید برای اینکه زورش نمی
رسید  .ناسپاسی نسبت به گذشتگان
هیچ مسئله ای را حل نمی کند .تفرقه
موجب میشود دشمنان ایران به
سودخود ازآن بهره برداری کنند.
ارادتمند همیشگی شما  -خواننده
نشریه آزادی -ماساچوست .
باسپاس از شما باید بگوئیم که ما هرگز خدای
ناکرده قصد ایجاد تفرقه نداریم  .بلکه ما برای
وصل کردن آمدیم  .بارها توضیح داده ایم
که به همه خدمتگزاران مملکت احترام می
گذاریم و اشتباهات همه خدمتگزاران را هم
درصورتیکه خوانندگان ما برای ما بنویسند
وارسال کنند چاپ خواهیم کرد .احتمال دارد
درموارد نادری نیز نوع بیان یک مطلب به
فرمایش شما ایجاد ناراحتی کرده باشد که
حتم ًا خوانندگان نکته سنج ما آن را درجهت
تفرقه نمی بینند .اما حق با شماست  .در
دوره بدی بسر می بریم  .کوچکترین انتقاد
از روش سیاسی دولتمردان گذشته ممکن
است مارا به تفرقه افکنی متهم کند .بازهم
تکرار میکنیم هر سیاستمداری که با عناوین
مختلف درکشورما مصدر خدماتی بوده است
باید موزد احترام همگان باشد .دوستی میگفت
آقا وقتی رضا شاه را از ایران بردند باید حتی
مخالفین او هم درمقابل انگلیس می ایستادند
و می گفتند آقا شاه مارا کجا میبرید؟ هرچه
که هست شاه ما بوده وباید درهمین مملکت
بماند .نه اینکه همه شادی کنیم که شاه را
ازمملکت بیرون کردند .بهمین ترتیب آقای
امینی  ،دکتر مصدق  ،محمدرضا شاه  ،و...
و ...همه ایرانی بودند و با مقامی که داشتند
برای این مملکت خدماتی انجام دادند که باید
مورد ستایش همگان باشند.ماهم تاکنون همین
روش را دنبال کرده ایم  .ازاین پس هم سعی
میکنیم بیشتر رعایت کنیم  .بازهم سپاسگزاریم

آزادی

ازتوجهتان به مطالب مجله آزادی.

حق اشتراک
یک شماره از مجله آزادی را در منزل
یکی ازدوستان دیدم و با ولع آن را
ورق زدم  .دست شما دردنکند  .مایلم
این نشریه را مشترک شوم  .چه باید
بکنم ؟
فریبا -نیویورک
به صفحه  48همین شماره مراجعه بفرمائید
فرم اشتراک درآنجا چاپ شده است آنرا
پرکرده وبا چک خود برای ما ارسال دارید.
البته ساده ترین راه حل این است که با ما
تلفنی تماس بگیرید و آدرس خودرا به ما
بدهید تا بالفاصله مجله برایتان ارسال شود.
از حمایت شما سپاسگزاریم .

شماره های گذشته
بادرود اگر شماره های گذشته را
بخواهم چه باید بکنم ؟
محمود -ع کارولینای شمالی
متأسفانه همه شماره ها درآرشیو ما موجود
نیست  .لطف ًا درئی میل بعدی بنویسید کدام
شماره هارا میخواهید  .فع ً
ال شماره های 18
و 21و  27وچند شماره دیگر موجود نیست .
اگر درخواست به اندازه کافی باشد دوباره
این شماره هارا چاپ خواهیم کرد .اما آسان
ترین روش برای شما این است که به سایت
ما به آدرس www.parsmassmedia.org
مراجعه بفرمائید وهمه شماره هارا رایگان
مطالعه بفرمائید.

کدام مجله را توصیه
میکنید؟
مادروپدرمن که فرهنگی بوده اند
اکنون درآمریکا هستند ودوران
بازنشستگی را طی میکنند .مجله
شمارا برایشان مشترک شده ام اما
میخواهیم نشریات دیگری راهم
برایشان مشترک شوم  .ممکن است
راهنمائی کنید کدام نشریه بهتر است ؟
قدرت اهلل  -امانی آمریکا

بنظر من نشریاتی که درخارج ازکشور چاپ
می شوند صرفنظر از آنها که جنبه یلو پیج
دارند بقیه همه خواندنی هستند و باید آنهارا
حمایت کنید.

نشریه این ماه چه شد؟

الو! باسالم نشریه این ماه بدستم نرسیده

 شماره 36؟بله هنوز چاپ نشده  .اول هرماه خورشیدیباید منتظر نشریه باشید .نه اول ماه میالدی
 بله  .خیلی ممنونم من فکرمیکردم اولژانویه باید دریافت میکردم.

صفحه 5

علی خامنه ای رهبر آخوندهای
وابسته به رژیم جمهوری اسالمی
دریک سخنرانی در قم نگرانی خودرا
از انتخابات آینده و ترس ازاینکه
نتواند شخص موردنظر خودرا برمسند
ریاست جمهوری بنشاند ابراز داشت
خامنه ای با تهدید گفت« :آن کسانی
که راجع به انتخابات توصیه هایی می
کنند ،حواسشان باشد به دشمن کمک
نکنند ،دائما نگویید انتخابات باید
آزاد باشد ،از اول انقالب  34انتخابات
داشتیم ،کدامش آزاد نبوده است؟»
شاید بدون استثنا همه کسانی که
درهمان مجلس سخنان اورا می
شنیدند و بعدازآن  ،همه کسانی که
آن را ازطریق رسانه ها خواندند ویا
شنیدند بدون درنگ گفتند :
« هیچکدامش آزاد نبوده است».
درسال  1342که رفراندوم انقالب
سفید صورت میگرفت دردبیرستان
ما ( دبیرستان جلوه درخیابان
اسکندری تهران) یک صندوق رأی
بود که ما دانش آموزان سال ششم
رأی خودرا درآن صندوق انداختیم.
یکی از همکالسان ما که اورا بانام
کوچکش صدامیکردیم وچون خیلی
داش مشدی بود اورا « عباس آقا بچه
تهرون» می گفتیم  .روز رأی گیری
عباس آقا میگفت  « :بچه ها همه رأی
مثبت ندین  .من که رأی منفی میدم ».
 چرا عباس آقا؟ برای اینکه اگه همه رأی مثبت بدیمالمصبا دنیا به ما میخنده و میگه تو
اون مملکت حتی یک مخالف هم
نبود؟
حاال باید به حاجی آقا بگوئیم :
 آقا ! وقتی میگی همه انتخابات آزادبوده مردم دنیا به تو می خندندو می
گویند حتی انتخابات آخری که اینهمه
بخاطر تقلبات انجام شده درآن کشته
شدند هم آزادبوده است ؟
وبعد چرا به مردم ایران توهین
میکنی؟ آیا میخواهی بگوئی که مردم
بدون سبب به خیابان آمدند و سینه
خودرا جلوی گلوله مزدوران تو

صفحه6

یادداشت

ازرفراندوم انتخاب رژیم تا انتخاب آخرین رئیس
جمهورتان،جزتقلب،ریاکاریوفریبمردمچهکردید؟
گرفتند؟
دردمردم عقب نگهداشته شده و ملت
بی خبر این است که فکر میکنند
برگزاری انتخابات دریک کشور نشانه
وجود دمکراسی درآن کشور است .
اوالً این نسخه معجزه گر دمکراسی
برای هر کشوری درمان کننده
نیست .حتی درخود آمریکا واروپا
هم دمکراسی صددرصد وجود ندارد.
زمانی که دریک کشور مردم کم
سواد ویا مردمی که هرگز درانتخاب
سرنوشت خود دخالت نداشته اند یک
شبه بخواهید دمکراسی برقرارکنید
کاری محال است  .دمکراسی باید
ریشه دارباشد  .تازه درآن زمان هم
باید دید که این دمکراسی در چه
زمانی و درچه موردی کار میکند
و درچه موردی کار نمی کند .طبق
قانون اساسی آمریکا و اعالمیه
حقوق بشر  ،هرکس درهرکجا که
می خواهد باید بتواند زندگی کند.
اما امروز مسئله ویزا خود ناقض این
اصل اعالمیه حقوق بشر نیست ؟ اگر
من آزادم که درهرجای دنیا که دلم
میخواهد زندگی کنم پس چرا دیواری
بنام ویزا درجلوی من میگذارند؟ پس
دمکراسی واژه بی معنایی شده است .
یا میگویند باید به رأی اکثریت احترام
گذاشت  .دربهمن  57به رأی اکثریت
احترام گذاشتیم  .اگرچه من

آزادی

معتقدم درسال  57اکثریت ملت ایران
خاموش بود وآنها که درخیابانهابودند
اقلیت چپاولگرو ناآگاهی بودند که
نتیجه آرای آنها امروز دنیارا به آشوب
کشانده است  .اکنون هم درانتخابات
جمهوری اسالمی همان روش انتصاب
بجای انتخاب ازروز نخست تا امروز
ادامه دارد.
درانتخابات اولین رئیس جمهور
اکثریت آنان که به انتخابات اسالمی
عقیده داشتند و پای صندوق های آرا
حاضر شدند به دکتر مدنی رأی دادند
اما سروکله آقای بنی صدر از صندوقها
بیرون آمد .قبل ازآن هم رأی گیری
برای تصویب نوع رژیم بود که همه
دیدیم با چه تقلب آشکاری جمهوری
اسالمی را به عنوان عروس رژیمهای
دمکرات جهان درکنار هزارداماد
نشاندندو با آنکه همه دادمادها دیدند
که این عروس چه عجوزه ی بدکاره ای
است اما دم برنیاوردند تا از وصالش
سیراب شوند.
انتخابات بعدی هم بهمین ترتیب
 .یکی ازدیگری افتضاح تر .گوئی
کودکان یک کودکستان دورهم جمع
شده و انتخاب بازی میکنند .هیچیک
از انتخابات جمهوری اسالمی از
معیارهای دمکراتیک انتخاباتی جهان
برخوردار نبوده است .
دیکتاتورها درعالم خیال خودرا برتراز

همه میدانند و آنقدر درخیال خود به
این توهم دامن میزنند که سرانجام
باورشان می شودکه درعالم واقعیت
هم همینطورند.
سیدعلی آقا هم آنقدر فکرکرده است
که مردم اورا دوست دارند و با کمال
میل پای صندوقها میروند و به هرکس
که او خیال میکند مناسب است رأی
میدهند ..و حاال باورش شده است
که انتخاباتی که او برگزار کرده همه
مردم با آزادی به کاندیداهای او رأی
داده اند.
درعالم واقعیت اما ،انتخابات آزاد
در کشورهای پیشرفته جهان هم
امروز به آسانی صورت نمی گیرد .اما
چون سابقه این کشورها درامر بول و
برقراری دمکراسی نسبی خوب است
نتیجه انتخاباتشان هم قابل قبول
و«آزاد» نامیده میشود .اما حضرات
کدامیک از تعهدات بین المللی خودرا
با راستی و صداقت انجام داده اند که
حاال انتخاباتشان بخواهد آزاد برگزار
شود.
خانه جمهوری اسالمی ازپای بست
ویران است  .حکومتی که برمبنای
ایدئولوژی مذهبی پا گرفته باشد
بجای ملت  ،امت دارد و امت هم مقلد
یک مجتهد است که هرچه بگوید
پیروانش باید اطاعت کنند .پس ازروی
فرمول مذهبی خودتان هم باید قبول
کنید که انتخاباتی که برگزارکرده اید
همه وهمه فرمایشی بوده اند ونه آزاد.
زمانی که شورای نگهبان را منحل
کنید ،و کاندیداهارا از فیلتر های
مخصوص ایدئولوژی نگذرانید و
مردم را درانتخاب کاندیدا و یا اصوالً
درشرکت یا عدم شرکت درانتخابات
شما
انتخابات
آزاد نگذارید
فرمایشی است و ویژگی «آزاد» برای
آن نا مناسب است .
امروز باید توهم را رها کنید و به
حقیقت روی بیاورید .
مرتضی پاریزی

شماره -36سال سوم

خیابان خوابها
اشاره  :خیابان خواب واژه جدیدی است که در جمهوری اسالم ناب محمدی به قلمرو
ادبیات فارسی وارد شده است  .جمعیت میلیونی از این خیابان خوابها درساسر ایران
بویژه درپایتخت کشورمان داریم که اگر بخواهید به عمق فقر و فاقه این جمعیت پی ببرید
باید ازنزدیک شاهد زندگی آنها باشید .اما ازراه دورهم میتوانید درمقایسه بازندگی
خود درد این دورافتادگان از خوشی های خانه را درک کنید  .برای مثال بامدادان
که ازخواب برمیخیزید و بوی قهوه پیچیده دراتاق مشامتان را نوازش میدهد به یاد
این بینواها بیفتید که حتی آبی برای شستن سروروی ندارند  .لحظاتی که به خوردن
صبحانه مشغولید  ،به یاد بیاورید که خیابان خواب در داخل آشغال دانی ها بدنبال چیزی
میگردد که قابل خوردن باشد .این گزارشی است که درداخل ایران خبرنگاری به چشم
خوددیده ونوشته است  .بخوانید .

روی پل هوایی ،کنار پیادهرو ،روی
صندلی داخل پارک و فردی نشسته
یا دراز کشیده آن هم با چهرهای
متفاوت و معموال ژولیده ،جدای جدا
از همه ،طردشده و مانده با کولهباری
از مشکالت و تنهایی  ،بیخانمانهایی
که سقف خانهشان آسمان است و
رخت خوابشان ،آسفالت خیابان!
به گزارش ایسنا ،کارتنخوابها ،در
گوشه و کنار شهر ما ،در سرما و گرما
و در میان خود ما با مشکالت عدیده
و با مرگ دست وپنجه نرم میکنند
کسانی که هیچ وقت دیده نشدهاند
و فقط هراز چندگاهی در جراید یا
رسانهها میبینیم و میشنویم که
کارتنخوابی درگوشه خیابان به علت
سرمای سخت ،جان باخت! و بعد هم
فراموشی...
در این شبها که سوز و سرما بیداد
میکند میرویم سراغشان تا بدانیم
چرا کارتنخوابند!
نامش مرتضی است اما برای گفتن
فامیلی خود کمی مکث میکند باالخره
هم میگوید :بنویسید ع ،مرتضی ع
که  ۳۸سال دارد و شبها الی کارتن
میخوابد درباره دلیل کارتنخوابیاش
میگوید :هنگام فوت پدرم ،من دوره
سربازی را طی میکردم ،برادر بزرگم
به حساب اینکه بتواند ارثیه پدری
را بین اعضای خانواده تقسیم کند با
گرفتن وکالت از من و بقیه خانوادهام
تمام اموال را فروخت و بدون آنکه
چیزی به ما بدهد همه را باال کشید من
که از روز اول با این موضوع مخالف
بودم و به اجبار مادرم تن به این کار
داده بودم بعد از خدمت سربازی روی
دنده لجبازی افتادم و پس از بحث و
جدل با آنها فقط یک ساک دستی
برداشتم و به امید زندگی مستقل
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بیرون زدم !
تا مدتی دنبال کار میگشتم بعد هم
در یک شرکت ساختمانی به عنوان
کارگر مشغول کار شدم ولی متاسفانه
مدتی بعد از باالی داربست سقوط
کردم و از ناحیه پا و یک دست ناکار
شدم و بعد از آن هم هیچ کس به من
کاری نداد و ناخواسته به کارتن خوابی
روی آوردم.
مرتضی درباره مشکالتش میگوید:
وضعیت من خود گویای همه چیز
است نه سرپناهی نه کاری .تا کسی
یک شب را در چنین شرایطی به صبح
نرساند نمیفهمد که من و امثال من
چه میکشیم.
او در پاسخ به این پرسش که مردم
با امثال شماها چه برخوردی دارند،
میخندد و میگوید :نود درصد مردم
اصال ما را نمیبینند انگار که اصال
نیستیم در بعضی از موارد هم مورد
سرگرمی بعضیها قرار میگیریم مثال
چند روز پیش چند جوان از داخل

ماشین با پوست میوه مرا هدف قرار
داده بودند بد طوری دلم شکست
اگر برادرم سهم االرث مرا داده بود
میتوانستم زندگی بهتری داشته
باشم .اما افسوس ،با این حال به خودم
می گویم اگر باعث شادی بعضیها
میشوم خیلی هم خوب است.

تا حاال عاشق هم شدهای؟
من هم انسان هستم ،احساس دارم،
عاطفه دارم طی این مدت با خانمی
آشنا شدم که به خوبی از وضع من
خبر داشت مدتی را با این اوضاع
گذراند زندگی که نه ولی دوران خوبی
داشتیم اما مدتی طول نکشید که
شالق فقر کمر عشقمان را شکست
و آخرش هم به جدایی و طالق منجر
شد!
اگر در حین پرسه زدن در کوچه و
خیابان یک کیف پول پیدا کنی چه
کارش میکنی؟
با تمام مشکالتی که دارم سعی
میکنم آن را به صاحبش برسانم چون

آزادی

من فقط از اسب افتادهام از اصل که
نیفتادهام
نظرت راجع به زندگی چیست؟
خیلی خوب است اما متاسفانه کمترین
بخشی از آن هم نصیب ما نمیشود.
سه عاملی که باعث شد دچار این
وضعیت شوی؟
اختالف خانوادگی ،عدم وجود سرپناه
و سومین عامل هم موضوع لجبازی
خودم بود.
بزرگترین آرزویت چیست؟
مردم و بخصوص مسئوالن من و امثال
مرا در جامعه ببینند ،ما را درک کنند
و باور کنند که ما هم عضوی از این
جامعه هستیم و حق و حقوقی داریم.
هوا سردتر و سردتر میشود و آسمان،
پر شورتر از همیشه میبارد.
برای آنکه بدانیم نظر مردم در مورد
کارتن خوابها چیست پای صحبت
آنها هم مینشینیم.
خانم جوانی که خود را م مشایخی
معرفی میکند ،معتقد است:
کارتنخوابها گاهی موجب شگفتی
من میشوند در یکی دو مورد وقتی
با کس دیگری صحبت میکردند
متوجه شدم که از بعضی افراد مدعی
و ثروتمند و غیره خیلی باسوادتر
و فهیمتر هستند اما متاسفانه آنها
قربانی یکسری مسایل خانوادگی
و اجتماعی شدهاند که براستی در
حقشان ظلم شده است.
آقای محمدی مرد میانسالی است که
درباره کارتنخوابها میگوید :کارتن
خوابها اعضایی از این جامعه هستند
و باید از حق و حقوقی برخوردار
باشند که دیگران از آنها برخوردارند
اگر کسی قصد گرفتن دست آنها را
دارد نباید کنار گود بایستد و ادای
بقیه درصفحه 48
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ژینوس نعمت اولین زنی ایرانی است که درزمینه بهره گیری وبهره وری ازانرژی خورشیدی پروژه ای را آغاز
کرد وواحدهای عملیاتی آن راتأسیس وسازمان آنرادرکشور هدایت ورهبری نمود.
ازساالرزنی می نویسم که دربحبوحه
شکوفائی وخدمت قربانی جهل
وتعصب شد .اوخانم ژینوس کحکودی
(نعمت) است .
خانم منصوره پیرنیا درکتاب
ساالرزنان ایران اورا چنین معرفی
میکند:
« ژینوس نعمت (محمودی) همه
نعمت هائی را که خداوند درذات
انسانی به ودیعه می گذارد درزندگی
داشت  .زنی بود زیبا وجذاب ،
بلندباالوبرافراشته  ،مصمم وبااراده ،
تحصیل کرده وصاحب شغل وحرفه
وتخصصی تازه دردنیای مهارتهای
زنانه  ،مهمتر ازهمه مادرسه فرزند -
دودختر ویک پسر سالم ومردی که
چون کوه برپشت اوایستاده وپناه
اوبود».
امروز این دودختر و پسر هریک
تحصیل کرده ودارای همسروکودکان
هستند  .پسر  ،پزشکی موفق و
دارای تحصیالت فوق
دختران
لیسانس هستند .واما بشنویم که
یکی ازدختران که خود نیز اززیبائی
وهوش مادر بهره دارد دربارۀ مادر چه
نوشته است  « :اما ژینوس مادرما ،
زنی زیبا وقدبلند وآراسته وازچشم
مابچه ها  ،زیباترین موجودعالم .
بلند نظر  ،بزرگوار  ،همیشه خندان و
مهربان بود.

آرامش  ،خونسردی  ،تعادل درزندگی،
اورا متمایزازدیگران می نمود.
احساسات بسیارلطیف و ظریف وزیبا
دروجودش متبلوربود .زیبائیهای
طبیعت اورامسحورمیکرد .راجع به
دشت  ،آسمان ابری  ،گلهای خودرو ی
طبیعی برای ماداستانها میگفت  .شبها
مارابه بام خانه برای تماشای ستارگان
می برد .ازرازخلقت کهکشانها وراه
شیری تاآنجا که ما کودکان آن روز
شعور درکش راداشتیم سخن به
میان می آورد .به موسیقی صحیح
وکالسیک ایرانی وغربی عاشقانه
دل می باخت  .اوعلم وهنر را بطور
توأم دوست می داشت  .وشناخت
علم ریاضی وطبیعی را برای قدرت
تفکر انسان الزم می دانست .عشق به
ادبیات درخونش می جوشید .شیک
پوشی وتوجه به ظاهر را الزمه حیات
می دانست  .ترتیب برنامه روزانه منزل
و فرزندان راازوظایف حتمی خود می
شمرد  .راننده ماهری بود وتند میراند
 .آنقدر مردم رادوست داشت که
درهمه چیز حتی دربدیها وزشتیها
 ،زیبائی می دید .اوعاشق ودلباخته
زندگی بود بسیاربلند پروازبود.
غیرممکن ها بوسیله او ممکن وقابل
اجرا می گردید .مادررا همیشه عاشق
ایران دیدیم  .او باراستی ودرستی
وامانت بی نظیری گخ نادرمی
نمود تا آخرین لحظۀ حیات
به این فکر جامۀ عمل
پوشاند .نسبت به زن
ایرانی وموفقیتش
بسیا ر عال قمند
بود».
این نظر دختر
ناز نین اوبود
اما تا آنجا
که من بااو
وروحیه او وطرز
تفکرش آشنائی
داشتم باید بگویم
آنچه خوبان همه
دارند ژینوس به تنهائی

داشت  .دربارۀ ژینوس کتابها میتوان
نوشت  .اما بطور خالصه ژینوس
در 17امردادسال  1308چشم به
جهان بازکرد ودردامان پُرمهرمادری
ُمخلص وتحصیل کرده عصر خویش
و پدری پاکباخته پرورش یافت .
پدرژینوس گویا اولین کسی است
که چاپخانه مدرن را به ایران آورد.
ازکودکی ژینوس بگویم  .رفتارژینوس
دراغلب اوقات بزرگترهارا بفکر
وشگفتی وامیداشت  .به یادداریم
که وضع آب آشامیدنی ومصرف آب
درتهران چگونه بود درباالی آب
انبارها محفظه کوچکی وجودداشت
که ببینند میزان آب درآب انبار چه
اندازه است  .یک روز که ژینوس
ازآن محفظه به درون آب انبار نگاه
میکرد ناگاه به درون آب انبارافتاد
 .خوشبختانه آب آب انبار درحدی
بود که او بجای وحشت توانست درآب
انبار به بازی مشغول شود  .مادر اورا
صدا میزند و می بیند صدای ضعیفی
ازآب انبار به گوش میرسد و به
سراغ او میرود واوراازآب انباربیرون
میکشد  .یا یکبار که بیش از  5سال
نداشت مادراورا برای دیدن کارناوالی
می برد  .کارناوال آنچنان اورا مشغول
می دارد که دریک لحظه دست مادررا
رها کرده بدنبال کارناوال میرود.
مادرمتوجه میشود که او درکنارش
نیست  .به جست وجوی او می
پردازد  .اورا نمی یابد ناچاربه کالنتری
مراجعه می کنند  .درآنجا شنیدند
که مردخیرخواهی اوراتنهادیده که
بدنبال کارناوال میرود  .ازاو می پرسد
به کجا میروی  .میگوید به دنبال
کارناوال  .مردمیپرسد پدرومادرت
کجاهستند ؟ میگوید آنهارا با خود
نیاورده ام  .مرد خیرخواه اورابه
کالنتری می برد وپدرومادرنگران ،اورا
می یابند  .منظوراین است که ازهمان
کودکی طلعی مستقل وآزادمنش
وکنجکاو داشت  .بطور خالصه او
دانش آموز دبیرستان نوباوگان ضرابی
بود اما چون می

خواست دررشته ریاضی تحصیل کند
ومهندس شود به دبیرستان رضاشاه
کبیررفت  .مدیردبیرستان برای سه
دختر داوطلب رشته ریاضی کالسی
ریاضی باز کرد  .درنوزده سالگی میان
ژینوس وآقای هوشنگ محمودی
آشنائی منجربه عشق وازدواج حاصل
شد  .هنگام ازدواج هردو دانشجوی
دانشگاه تهران بودند  .آقای محمودی
دررشته حقوق و ژینوس خانم
دررشته فیزیک تحصیل میکردند.
ژینوس دررشته فیزیک دردانشگاه
تهران بادرجه لیسانس وفوق لیسانس
دررشته هواشناسی بادرجه عالی
فارغ التحصیل شد .درآذرماه همان
سال فارغ التحصیلی صاحب دختری
شد ندکه نامش را آریانا گذاشتند.
آریانایکساله بود که دختردوم بدنیا
آمد ونامش را رامنا گذاردند .درسال
 1331ژینوس متوجه شد که تعدادی
ازدارندگان دانشنامه لیسانس می
توانند برای اولین دوره دوساله
پیش بینی هوادرفرودگاه مهرآباد
تهران موردتعلیم قرارگیرند وبعدبه
استخدام اداره کل هواشناسی
در آیند .ژینوس برای ثبت نام
مراجعه کرد  .گفتند همه متقاضیان
پسرهستندواونمیتواند دراین رشته
به تحصیل بپردازد  .ژینوس باهمان
ثبات رائی که داشت متذکرشد که
دراعالن گفته نشده که تنها پسران
می توانند دراین رشته تحصیل کنند
ومسئوالن امر گفتند که دراین مورد
تحقیق وبررسی می کنیم وباألخره به
او اطالع دادند که می تواند دانشجوی
این رشته باشد .اودرسال 1333
بارتبۀ اول ازدورۀ دوساله کالسهای
پیش بینی جوی ادارۀ کل هواشناسی
ایران فارغ التحصیل شد.وبه تعلیم
این رشته در کالسهای فرودگاه
مهرآبادپرداخت  .آن مدرسه به همت
ژینوس وبه منظور خودکفائی کشور
ایران ازنظرآموزش علوم جوی وآب
وهوای اقلیمی تأسیس وپایه گذاری
شد .به علت مأموریت همسر ،ژینوس

ران ایران
وا ای
شناس
شناهس
(نعمت)ی ننخزستنی ه
نوازن
(نعمت) نخست
محمودی
محمودی
ژینوسژینوس
بصاری(قبله)
بصاری(قبله)
دکتر طلعت
دکتر طلعت
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خانم نعمت بعنوان پیش بین ارشد هواشناسی بکار مشغول شدولی به همت وپشتکار این بانوی فعال
وهوشمندبود که پس ازبیست وپنج سال فعالیت مداوم  ،تشکیالت وسیع هواشناسی دراین منطقه ازخاورمیانه
بوجود آمد.

به محل خدمت شوهر به کرمان رفت
 .وبه استخدام موقت ادارۀ اصل چهار
درآمد .درسال  1335با مراجعت
به تهران به استخدام اداره کل
هواشناسی درآمدوبعنوان پیش بین
ارشد هواشناسی بکار مشغول شد.
درآبان ماه  1339فرزندسوم به نام
آرتین بدنیا آمد  .اودردانشگاه تهران
هم برنامه تدریس داشت  .دراین زمان
هیچگونه برنامه مشخص درزمینه
تحقیقات دراین رشته وجودنداشت
به همت وپشتکار این بانوی فعال
وهوشمندبود که پس ازبیست وپنج
سال فعالیت مداوم تشکیالت وسیع
هواشناسی دراین منطقه ازخاورمیانه
بوجود آمد.
ژینوس مدت  15سال دربارۀ
جغرافیای طبیعی کشور مطالعه
وتحقیق داشت وتوانست که وضع
جغرافیائی وجوی مناطق مختلف
ایران رابا توسعه وپیشرفت کشاورزی
 ،صنعتی هرمنطقه متعادل سازد .
اوموفق شد که اثر ارزشمند تاریخی
بنام اطلس اقلیمی ایران رابرای اولین
بار تهیه وبه چاپ برساند .اواولین زنی
ایرانی است که درزمینه بهره گیری
وبهره وری ازانرژی خورشیدی پروژه
ای را آغاز کرد وواحدهای عملیاتی
آن راتأسیس وسازمان آنرادرکشور
هدایت ورهبری نمود .اوازسال 1342
به عضویت کمیسیون مطالعات
وتحقیقات درآلودگی هوا ،دردانشگاه
تهران کمیته تحقیقات تثبیت شنهای
روان وتعداددیگری ازکمیسیونهای
فنی مبارزه باآلودگی هوا درسازمانهای
مختلف کشور درآمده سرپرستی
مدیریت فنی درطرح باروری ابرها
وباران مصنوعی نیز ازطرف اداره
هواشناسی به او سپرده شد اودراکثر
کنفرانسها وسمینارهایی که درایران
ونقاط مختلف دنیا تشکیل می شدبه
نمایندگی از طرف ایران شرکت می
کرد .اوبااندوختن تجربه های کافی
دراین سفرها واعتقاد کامل به لزوم
گسترش سازمان هواشناسی ایران
وشناخت وظیفه حساس ومهم این
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سازمان درسطح کشور بخصوص
درخلیج فارس وبحرعمان ثابت کرد
که از نظر ماهی گیری واقتصادی
این نقاط ازاهمیت خاصی
برخوردارهستند ژینوس
نصب یک شبکه درسطح
زمین رابرای اندازه
گیری های دریائی ،
نصب رادار ،گیرنده
قمر مصنوعی  ،پیش
بینی های دریائی
اندازه
ودستگاههای
گیری سطوح باالی جورا
پیشنهاد کرد .اوانجام
این مهم را مصرانه دنبال کرد
وامیدواربود که بتواند کشتیهای
تحقیقاتی وسکوهای شناور مخصوص
اندازه گیری رادرخود دریا مستقر
نماید .به قول خانم پیرنیا هواشناسی
درحقیقت یک حکومت جهانی بود
که مرزی نمی شناسد وهیچ سیاستی
درآن دخالت ندارد  .هواشناسها برای
خود زبان بین المللی دارند که عبارت
ازرقم وعدداست وهمه هواشناسها
این اعدادرا میدانند.
روز پانزدهم خرداد  1357بعنوان
رئیس سازمان هواشناسی ومعاون
وزارت جنگ معرفی شد  .او
دربسیاری از سازمانهای طرفدار
حقوق بشر از جمله سازمان آزادی
وبرابری حقوق زنان وانجمن کلوپ
«زونتا» که انجمن زنان تحصیل
کرده درامور صلح بود شرکت داشت
وهمچنین ریاست انجمن صلح دیهیم
نیز بعهده او بود .ضمن کلیه فعالیتها
ریاست هیئت مدیره جمعیت زنان
وزارت راه وهواشناسی را نیز عهده
داربود .کاش فرصت وموقعیتی بود که
می توانستم یادداشتهای روزانه خود
ژینوس خانم را بنویسم  .بهرصورت
خانم ژینوس خانمی بهائی بود که نه
تنها بخاطر زن بودن  ،زنی تحصیل
کرده ودانشمند  ،فعال وپرجنب
وجوش به خاطر اعتقادی نیز مورد
بیمهری قرارگرفت وبه قول آقایان
پاک سازی شده بود کمیته پاکسازی

راه مبارزه چنان
ایستادگی
کرد

جر مها ی
اورا اینگونه برشمرد:
بسیج سازمان زن درتاریخ نوزدهم
اسفند  1357برای تظاهرات برعلیه
حجاب به شکایت آقای احدپور
رئیس جدید سازمان و طومار 200
نفری  ،استخدام غیرقانونی خانم
ژینوس درمدتی که دروزارت جنگ
بود  .عضویت درسازمان زنان  .عضویا
کلوپ زونتا  ،سرپرست کمیته دیهیم
صلح  .دریافت نشان درجه پنجم تاج
 .معاونت وزارت
جنگ  .وابستگی به رژیم  .سفید
گذاشتن یک ورقه که ستون
مذهب داشته واعتقادش
را ذکر نکرده است .
سرانجام به قول خانم
پیرنیا « در
توفان انقالب
به مبارزی
سرسخت و
خستگی ناپذیر
تبدیل شد و
مجدانه به دفاع
ازدستاوردهای
زن ایرانی و
جامعه نوپای مدرن
پرداخت  .درآن
روزها هم همسر ویار
همیشگی اش بااوبود .اودر

آزادی

ومقاومت
ازخودنشان داد
که خشم وتوفان بالی
دژخیمان بجان اوافتاد زن وهمسر
هردوگرفتارشدند وباهم درراه مبارزه
برای آزادی عقیده درراه ایران جان
دادند .ازآثاراو میتوان ترجمه سیمای
شجاعان نوشته جان کندی رانام برد.
***
خانم محمودی روز  ۶دی ۱۳۶۰
اعدام شد و بازماندگانش با مراجعه
به گورستان بهشت زهرا نام وی را
در میان لیست افرادی یافتند که
درمحل گمنام مخصوصی که آنرا
«کفرآباد» مینامند،
دفن کردهاند
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لت
تی
آ ران و جمهوری اسالمی

دکتر بهمن آقائی دیبا

ایران نه تنها یک کشورعرب نیست  ،بلکه مردم ایران هیچ احساس شخصی
ومستقیمی با مسائل دول عربی و تفکرات مردم عرب زبان ندارند .
تجربه انقالب اسالمی وحکومت
مذهبی  ،بخصوص از نوع والیت فقیه
آن  ،باردیگر درتاریخ ثابت نمود
که مخلوط کردن سیاست و اسالم
درجهانی که براساس دولت  -ملت
ها تقسیم شده است و هر یک ازآنها
منافع ملی خودرا پی گیری میکنند،
کارآئی ندارد  .این تجربه شکست
خورده است  .برای مدت زمانی
طوالنی درایران (شاید صدهاسال
گذشته ) افراد مذهبی ادعا می کردند
که همه مسائل جامعه ناشی از عدم
رعایت اثول و قواعد اسالمی است
واگر رهبران اسالمی بصورت رهبران
سیاسی درجامعه عمل کنند  ،همه
چیز درست خواهدشد و عدالت
برجامعه حاکم خواهد گردید.
بیش از سه دهه حکومت
اسالمی درایران به
روشنی نشان میدهد
که این ادعا پوچ وبی
معنی است  .هیچ
شکی نیست که
مردم ایران اکنون
حتی به اندازه
مذهبی
سابق
 اسالمی همنیستند .حکومت
اسالمی ایران را
بصورت یک جامعه
منزوی ،عقب افتاده
درآورده است .
ایران درسی زشده
است برای کشورهای دیگر
دراین زمینه  .آنچه اکنون
درکشورهای مسلمان رخ می دهد
برخالف ادعای مقامات جمهوری
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اسالمی درایران  ،انقالب های
اسالمی نیست ودرهمه آنها امواج
جدائی مذهب ازسیاست با شدت
درکار هستند .درواقع برای همه این
کشورها
راهی جز این وجودندارد .هرکس
که آرزوی زندگی بهتری برای این
کشورها دارد ،منجمله آمریکا ،
بایستی به جدائی مذهب ازسیاست
دراین کشورها کمک کند.
مردم این کشورها ازدخالت مذهب
درسیاست به شدت بیزار هستند.
مذهب امری خصوصی است

وبایستی به محدوده زندگی خصوصی
افراد بسنده نمابد.
هرکس که سعی کند اصول مذهبی را
بر زندگی مردم حاکم
نماید قدمی
د ر جهت
تجز یه

این
برداشته

آزادی

ونابودی
کشورها
است .
تحمیل نظرات مذهبی
برخالف اصول اعالمیه
جهانی حقوق بشر است .
درهریک از کشورها بایستی
نهادهائی ایجاد شود که کارش
نظارت برجدائی مذهب وسیاست
باشد.

ایران نیاز شدیدی دارد دوره ای از
« اسالم زدائی» وحتی« عرب زدائی »
واین اصطالح حالت نژادی وضد عربی
ندارد .بلکه عرب ها نیز
از دخالت ایران
در کارهای
آنان (مثل
مسئله

فلسطین) به
شدت ناراحت
هستند .ایران نه
تنها یک کشورعرل نیست  ،بلکه
مردم ایران هیچ احساس شخصی
ومستقیمی با مسائل دول عربی و
تفکرات مردم عرب زبان ندارند  .طبق
تحقیقات چندین دانشگاه غربی
درکشورهای عربی  ،اکثریت مردم
این کشورها دارای احساسات شخصی
نسبت به مسئله فلسطین هستند  .از
عده زیادی سئوال شده است که ده
مسئله مهم زندگی خودرا بنویسند
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رژیم حاکم برایران  ،نماینده مردم ایران نیست و درگذشته و در
حال حاضر این رژیم مرتب کارهائی می کند که به ضرر مردم
و کشور ایران است .
وتعداد قابل توجهی ازآنها مسئله
فلسطین را به عنوان مسئله شخصی
خود ذکر کرده اند  .تصور نمی کنم
مسئله فلسطین چه در گذشته و چه
در حال حاضر (پس از اینهمه تبلیغات
نظام حاکم برایران )  ،حتی یکی از
صد مسئله مهم یا شخصی برای هیچ
فرد ایرانی باشد .درعین حال  ،مردم
ایران برخالف ادعای برخی افراد
و رژیم ایران  ،به هیچ وجه افراد
مذهبی جدی و دو آتشه ای نیستند.
سوای گروهی که بخاطر خوردن نان
به نرخ روز و مصلحت های فردی و
شخصی خود تظاهر به دین داری می
کنند .عده کثیری ازایرانیان (اکثریت)
آنها هیچ اعتقادی به اصولی که رژیم
به عنوان اسالم به مردم تحمیل می
نماید ندارند نحوۀ رفتار مقامات
کشور دررژیم جمهوری اسالمی
درایران نیز براین امر می افزاید .رژیم
حاکم برایران  ،نماینده مردم ایران
نیست و درگذشته و درحال حاضر
این رژیم مرتب کارهائی می کند که به
ضرر مردم و کشور ایران است .
به همین جهت عده ای رژیم جمهوری
اسالمی درایران را دومین حمله
اعراب به ایران می شمارند  ..البته
منظور ازاین اعراب هم همان اعراب
هزارسال پیش است وگرنه اعراب
فعلی  ،همانطورکه از کارهایشان
پیداست هیچ احترامی برای اصول
مذهبی قائل نیستند وفقط دربرخی
کشورها ازاین اصول برای سوء
استفاده های سیاسی بهره می برند
 .دراین شرایط که رژیم حاکم برایران
سعی می کند زبان و فرهنگ عربی
را تحت عنوان اسالم وقرآن به مردم
ایران تحمیل نماید(.باامید به اینکه
درنهایت آنهارا تغییر بدهند واسالمی
کند)وظیفه هرایرانی درداخل وخارج
از کشور این است که به امواج مبارزه
با رواج زبان وفرهنگ عربی کمک
نمایند  .برخی از اقدامات رژیم ایران
برای رواج این زبان و فرهنگ بیگانه
برای ایرانیان عبارت است از:
* تشویق به بکاربردن عربی درایران
* انتشار کتب مذهبی و توزیع رایگان
آنها درداخل وخارج .
* تغییر برنامه ها ومواد درسی
مدارس ودانشگاه ها .
* واردکردن شرح ساختگی وقایع
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تاریخی ومذهبی به مطالب درسی
* دادن اولویت به نمره های درسهای
اسالمی وواحدهای مربوطه
* تأسیس مدارس ونهادهای مذهبی
که تأکید آنها روی عربی است .
* توسعه مراسم اسالمی  -عربی
واستفاده از رسانه ها برای معرفی آن
* اعمال تبعیض درجهت مطالب
اسالمی  -عربی
* وارد کردن قواعد عربی قدیم
به مدیریت قضائی کشور.
شرایط
دراین
مبارزه با همۀ
این روش
ها
جز ء

و ظا ئف
همه
ایرانیان است .
منجمله ازطریق :
 -1تا حد امکان از واژهای
عربی استفاده نکنید.
 -2به سخنان ونوشته های افرادی که
زیاد کلمات عربی بکار می برند (مثل
مالها ،ومزدوران آنها) توجه نکنید.
 -3سعی کنید برای همه  ،منجمله
افراد نزدیک به خودتان شرح بدهید
که ایرانی ها عرب نیستند وعالقه ای
به مسائل عربها ندارند.
نوع تفکر
 -4درهر مناسبتی
وبرداشت ایرانی هارا نسبت به این
موضوعات شرح دهید.
 -5ازبیان نوع احساس ایرانی ها
نسبت به عرب های مهاجم به ایران
که اسالم را با خود شان آوردند هیچ
ابائی نداشته باشید.
جالب توجه آنها که مزدوران رژیم

آزادی

درحمله
اعتقاد
به
افرادی که با آنها
همفکر نیستند هیچ اصولی
را رعایت نمی کنند.
 - 6راه های ابتکاری برای پی گیری
این امر مهم پیدا کرده واجرا نمائید.
این یک مأموریت برای همه ی
ایرانیان درداخل وخارج ایران است و
نباید آنهارا دست کم گرفت .
همراه با سقوط رژیم جمهوری
اسالمی درایران بایستی میراث
کثیف آن هم ازبین برود.
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اشاره  :سی و چهارسال است درروزبرپائی
حکومتی که ننگ اسالم است  ،جنایات رژیم
آخوندی به ملت ایران یادآوری شده است .
بسیاری ازایرانی ها براین باورند که چون همه
مردم ایران و بسیاری از ملتهای جهان از این
جنایات آگاه هستند رسانه های فارسی زبان
نباید بیش ازاین دربارۀ آن صحبت کنندو ما
براین باوریم که تا آخرین روز حیات ننگین
این رژیم باید جنایاتش را به انسانها یادآوری
کرد ونه تنها جنایات رژیم  ،که اشتباه بزرگ
ملت ایران و خیانت افرادشاخص جامعه و
قشری از فرماندهان ارتش به مام میهن  ،نه
تنها هرسال ،که باید هرروز یادآوری شود.
آزادی

بهمن از راه رسیده است و می
بینیم باز بلند گو های رژیم اشغالگر
جمهوری اسالمی و جیره خواران آنها
همگان را به جشن و شادی بر ایران
بال گرفته که غم و اندوه از در و دیوار
آن می بارد ،ملت را فرا می خوانند تا
بر ویرانه های ایرانی که می رفت،
ایران سر فراز را یک بار دیگر در
عرصه گیتی را به تماشا بگذارد.
پای کوبی کنند و با شکم های
گرسنه و پا های برهنه و تنی رنجور
به شادمانی به پردازند تا شاید از
اندوه ستمی که  33سال بر خود روا
داشتند بکاهند .و رنج خود فریبی
را از یاد ببرند و از آتش ندامتی که
جان و روانشان را می سوزاند کاسته
گردد.
اما با همه این تالش ها ،فرزندان
و جوانان امروزی نگاه های تلخ و
سرزنش آمیزشان را از قامت در هم
فرو رفته و شکسته و تحقیر شده
پدران و مادرانشان بر نمی دارند.
در نگاه نسل جوان امروز یک دنیا
پرسش نهفته است که کمترین آن
این است که به راستی پدر -مادر
چرا چنین کردید ؟ چرا ایران را ویران
کردید؟ چرا آینده و زندگی ما را تباه
کردید ؟
نسل دیروزی پاسخی ندارد که
بگوید .زیرا از خود بیگانه بود .نه
ایران را می شناخت نه پادشاهش .نه

صفحه12

روشنفکران خود را .زیرا چشم آنها
به دروازه های غرب و شرق بود و
گوششان به بلند گو های مسجد و
محراب ها و سر گردان و آواره در میان
دالالن رنگ و وارنگ که فضایش مملو
از شعار های تو خالی و ریا و تزویر بود.
بهمن امسال ( 1391
روز 22
خورشیدی ) متفاوت از همه سالهای
گذشته به پایان می رسید و آغازی
خواهد بود برای نگاهی دیگر .آغاز
نه بدان معنا که ملت ایران میروند
برای آزادی و سازندگی ،سعادت
و خوشبختی و رعایت حقوق بشر.
بلکه آغازی است بر یک استراتژی
جدید در مقابله با حکومت اشغالگر
جمهوری اسالمی که از آغاز گوشی
برای شنیدن نداشته و در پناه اسالم
با کشتار -مصادره اموال -اعدام
های دسته جمعی ،سنگسار ،شالق
زدن افراد در خیابانها -قطع دست
راست با پای چپ و بطورکلی انواع
اذیت و آزار و شکنجه به خصوص
به جوانان و بانوان برای ایجاد
رعب و ترس ( النصر و بل رعب )
در جامعه بگونه ائی خستگی ناپذیر
برای بقاء خود .
سوال در این است چرا در کودتای
آخوند خمینی در  22بهمن 1357
از همان روز نخست در مسیر
ویرانگری-کشتار -ظلم وستم-
خشونت -مصادره اموال اقدام نمود
وکار را بدان جا رساندکه حتی به
ناموس مردم درکوچه و خیابان علنی
تجاوزکردند و جسد آنها را سوزاندند
و یا در بشکه اسید محو و نابودکردند.
اگر با دید تحقیقی به زیر بنای نظری
و ایدئولوژی کودتای آخوندی خمینی
در 22بهمن  57نگاهی بیا ندازیم
مالحظه می شود.
 -1کودتای آخوندی خمینی در 22
بهمن  57کودتای اسالمی بود.
 -2زیر بنای فکری و ایدئولوژیکی
آن دموکراتیک نبود یعنی معتقد به
حکومت ملی و مردمی نبود معتقد

آزادی

به حکومت اهلل بود.
 - 3در اجرای حکومت مردمی یعنی
( دموکراتیک ) پیش نرفت.
-4کسانی که در رأس آن کودتا
قرار داشتند آدم هائی بودند که به
ارزشهای اخالقی و دموکراسی اصوالً
پای بند نبودند.
لذا کودتائی که تمام تئوریسین و سر
دمد ارا نش یا ضد دموکراسی بودند
و یا تروریست کامال طبیعی است
که هیوالئی چون جمهوری اسالمی
را بدنیا می آورد .یعنی کودتائی که
اصولی ترین درون مایه آن نفرت-
انتقام وخون -واپسگری -خرافات و
عوامفریبی و کشتار است .اگر نظامی
بهتر از جمهوری اسالمی را پدید می
آورد آن وقت جای بسی شگفتی
داشت.
نکته مهم اینستکه روشنفکرانی که
بقول معروف با پفی روشن شده بودند
آفتابه بیار همان گروه آخوند های
واپسگرا شدند.
ملت ایران از زمان های دور آخوند
جماعت را می شناخت که چه افراد
رذل و پست و فرو مایه هستند ولی
روشنفکرانی مانند کریم سنجابی-

ابراهیم یزدی
مهدی بازرگان-
جاسوس امریکا و انگلیس -علی
اصغرحاج سید جوادی -صادق قطب
زاده  ... -و امثال آنها را نمی شناخت
که چه افراد ساده اندیش -بی تجربه
 و عقده ای نسبت به رژیم پادشاهیو شخص محمد رضا شاه پهلوی بودند
نگاه کنید و ببینید روشنفکرانی
مانند دار و دسته جبهه ضد ملی ها-
ابوالحسن بنی صدر-ابراهیم یزدی-
توده ائی های بیوطن بچه استالینی-
علی اصغرحاج سیدجوادی  -داریوش
فروهر و طرفدارانش -مجاهدین
مهدی بازرگان-کریم
خلق-
سنجابی -امیرانتظام -جاسوسان
سازمان سیا و اینتلجنت سرویس
انگلستان  -و خیلی های دیگر برعلیه
نظام پادشاهی به خیابانها ریختند و
آن آتش ایران سوز را روشن کردند.
ازافرادی که هنوز زنده اند باید پرسید
نا جوانمردان در مقابل همکاری با
گروه آخوند ها و آتشی که در ایران
برپا کردید چه تحفه ای برای کشور و
ملت ایران به ارمغان آورده اید .آنچه
را که ظرف 34سال از فقر وفالکت در
ایران شاهدیم تازه گوشه های کوچک
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جوانان امروزی نگاه های تلخ و سرزنش آمیزشان را از قامت در هم فرو رفته و شکسته و تحقیر
شده پدران و مادرانشان بر نمی دارند .در نگاه نسل جوان امروز یک دنیا پرسش نهفته است
که کمترین آن این است که به راستی پدر -مادر چرا چنین کردید ؟چرا ایران را ویران

کردید؟ چرا آینده و زندگی ما را تباه کردید ؟

از بدبختی ملت ایران است.
توجه شود :روشنفکران خائن پشت
به ملت کرده نه شرقی می خواستند
نه غربی.جمهوری اسالمی میخواستند
این است جمهوری اسالمی آنها .
وقتی این روشنفکران خائن پشت
بملت کرده تالش وکوشش برای
برقراری جمهوری اسالمی کردند
بدین معنا بود که نظام پادشاهی
نمی خواستند .نظام محمد رضا شاه
دموکراتیک را نمی خواستند که
 60درصد معتادان را ترک داده بود.
آنها خیابانهای بدون گدا را دوست
نداشتند .کودکان معصوم خیابانی و
جوانان بدون آینده کارتن خواب می
خواستند.
جبهه ضد ملی ها -توده ائی های
بیوطن  -ابراهیم یزدی و دوستانش

اقتصاد شکوفا و کارخانجات در حال
تولیدات صنعتی را دوست نداشتند.
کارخانجات ورشکست شده و گارگران
بیکار و گرسنه می خواستند .همین
خائن ها کودکان را در دبستانها با
تغذیه رایگان و گرفتن یک وعده
شیر -بیسکویت -موز را دوست
نداشتند فقر .فالکت که در اسالم
است را دوست داشتند .همین خائن
های پشت بملت کرده نمی توانستند
ببینند ایرانی صاحب نفت خود باشد-
پاالیشگاه پشت پاالیشگاه در ایران و
کشورهای دیگر دایرکند .این خائن
های تو خالی ولی پر مدعا که ارث
پدر های ناشناخته خود را از ملت
می خواهند االن را دوست دارند که
ایران نمی تواند حتی نفت و بنزین
مورد نیاز داخلی خود را تولید کند .

اینها پرسنل نیروی هوائی شاهنشاهی هستند که برای بیعت
با خمینی در مدرسه علوی حضوریافته اند .همه اینها خائن
نبودند .حضورشان راباید دراعتقادات مذهبی آنها جستجو کرد
اعتقادکورکورانه که باید آن را درایران آینده ازبین برد.
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نمیتواند صنایع پتروشیمی -پوالد-
سیمان خودش را تولید کند .همین
ایران بر باد ده های خائن پست نمی
توانستند ببینند بقال سرکوچه شان
با اتومبیل از خانه به مغازه اش میرود.
این گروه ضد ایرانی بخصوص مثلث
شیطانی که عبارتند از جبهه ضد ملی
ها -توده ائی ها بیو طن  -آخوند ها
که بهتر است آنها را عمله های بین
المللی نامید نمی توانستند ببینند هر
ایرانی یک پیکان داشته باشد .این
گروه دشمن ایران و ایرانی .بدبختی-
بیچارگی -گدائی -اعتیاد گسترده
ایرانی ها بمواد مخدر-کودکان کارتن
خواب -فحشا ر ا دوست داشتند .
دوست داشتند ترتیبی بدهند که 6تا
 7میلیون ایرانی در پهن دشت گیتی
آواره باشند و هر روز هزاران ایرانی

آزادی

بخصوص جوانان از کشو ر فرارکنند
و آواره اردوگاههای پناهندگان کشور
ها باشند.
سوال در این است ای نا جوانمردان-
افراد رذل و پست مانند اعضای
مامور سازمان
و
کنفدراسیون
(  ) C . I . Aو جبهه ضد ملی ها دیگر
از جان ملت ایران چه می خواهید.
لعنت بر شما که قدر آن همه رفاه و آسایش
راندانستیدوآنهمه ناسپاسبودید.لعنت
به این رژیم اشغالگر پلید و ظالم جمهوری
اسالمی که امید و آرزو ها را از زندگی ملت
ایران بخصوص جوانان از هر قشر و طبقه ر
ا ربوده است.
لعنتابدیبرهمهروشنفکرانخائن پشت
به ملت کرده که  33سال است چشم
مادران و پدران و تمام ملت ایران زمین
ما را گریان کرده اید.
لعنت بر آن مادرانی که شما خائن ها را در د
امن خود بزرگ کرده است .تا دانسته ملتی
را به این روز سیاه و نکبت بار بیندازید.
به امید بیداری و آگاهی ملت ایران
به پایان آمد این دفتر حکایت هم چنان
باقی است
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چاقی

OBESITY

وعوامل بروزآن
مریم دادخواه  -دانشجوی رشته دکترای تغذیه
قسمت دوم

در آقایان و خانمها پس از یائسگی
میزان تولید استروژن محدود است
ی آن
و بافت چربی ،تولید کننده اصل 
میشود .در مردان جوان اندروژنها
به میزان باالیی توسط بیضهها تولید
میشود و افزایش وزن تولید آنرا
کاهش میدهد .تغییر در میزان
هورمونهای جنسی در خانمها و
آقایان با تغییر در انتشار بافت چربی
ی که خانمها
همراه است .در حال 
ی را در ناحیه
در سنین باروری چرب 
پائین بدن یعنی ران ،باسن و لگن
ذخیره میکنند (چاقی گالبی شکل)
در آقایان و خانمها پس از یائسگی
ی در ناحیه شکم (سیبی
ذخیره چرب 
ی که
شکل)رخ میدهد .در خانمهای 
پس از یائسگی مکمل استروژنی
مصرف میکنند ،چربی در ناحیه شکم
ذخیره نمیشود.
ی با
افراد چاق دچار التهاب مزمن ول 
شدت کم در بافت چربیشان هستند.
ی باعث واکنشهای
ذخیره چرب 
ی شده که
استرسی در سلولهای چرب 
منجر به آزاد سازی فاکتورهای پیش
ی و
التهابی از سلولهای بافت چرب 
ی میشود.
سلولهای ایمنی بافت چرب 
ی چون
چاقی با خطر بروز بیماریهای 
بیماری قلبی عروقی ،سکته مغزی،
بعضی سرطان ها ،کاهش طول عمر،
و کیفیت زندگی مرتبط است .برای
مثال افزایش تولید استروژن در
ی خانمهای مسن با خطر سرطان
چرب 
سینه مرتبط است که نشان از اهمیت
منبع تولید استروژن در بدن دارد.در
افراد چاق سطح هورمون ها ،ذخیره
ی در بدن را تشویق میکند.
چرب 
به نظر میرسد رفتارهایی چون
پرخوری و عدم ورزش منظم ،در طی
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 زمان فر آیند هایی که
اشتها و انتشار چربی در
بدن را تنظیم میکند را بی اثر کرده
و در واقع فیزیولوژی بدن به سمت
افزایش بیشتر وزن پیش میرود.
گر چه عوامل ژنتیکی و هورمونی
در وزن بدن موثر است ،چاقی
ی اتفاق میافتد که دریافت
زمان 
کالری بیش از سوخت کالری ناشی
از ورزش یا انجام کارهای روزمر ًه
باشد .بدن این کالری اضافی را
ی ذخیره میکند.
به صورت چرب 
اگر فرد تحرک نداشته باشد ،کالری
ی بی
چندانی نمیسوزاند .شیوه زندگ 
تحرک و نشسته به راحتی میتواند
باعث شود تا کالری دریافتی بیش
از کالری مصرفی شود .رژیم غذایی
پر کالری ،خوردن غذاهای حاضری
(فست فود) ،حذف وعدههای غذایی،
تمرکز کالری در وعدههای خاص،
نوشیدن نوشابههای شیرین و یا پر
کالری ،آشپزی نکردن ،وعدههای

آزادی

بزرگ غذا یی داشتن ،و خوردن در
بوفه ها ،همه و همه باعث افزایش
دریافت کالری میشود .همچنین
در بارداری وزن افزایش مییابد
و کاهش آن پس از زایمان برای
همه امکان پذیر نیست .افرادی که
کمبود خواب دارند (بسته به فرد
ی معموالً در کسانی
متفاوت است ول 
که کمتر از  ۸-۷ساعت در شبانه
روز میخوابند این کمبود محسوس
است) افزایش هورمونهای اشتها
دیده میشود .همچنین کمبود خواب
فرد را عصبی میکند که باعث تمایل
بیشتر به غذاهای پر کالری ،شیرین،
و در نهایت افزایش وزن میشود.
ی داروها نیز اگر تاثیر
مصرف بعض 
منفی آنها با افزایش میزان فعالیت
بدنی یا کاهش دریافت مواد غذایی
جبران نشود ،میتواند باعث افزایش
وزن شود .داروهای ضّ د افسردگی،
ضّ د تشنج ،داروهای ضّ د دیابت،
ی داروهای قلبی از
استرویید ،و بعض 
ی بیماریها همچون
این دسته اند .بعض 

سندرم کوشینگ ،سندرم تخمدان
پلیسیستیک ،آرتریت ،و مشکالت
ی است که
تیرویید از مشکالت سالمت 
با بروز چاقی همراه هستند.
هدف در درمان چاقی ،رسیدن و
ماندن در یک وزن سالم است .یک
ی مرکب از رژیم
تیم کامل پزشک 
درمان ،روانشناس،و مربی ورزش
میتواند به شما کمک کند تا نحوه
خوردن و فعالیت بدنی تان را تغییر
دهید .با پیروی از شیوه تغذیه سالم
و فعالیت بدنی مناسب احساس
بهتری میکنید و تغییرات مثبتی در
خود میبینید .هدف اولیه در کاهش
وزن ،کاهش وزن جزیی در حد ۱۰-۵
درصد وزن اولیه در مدت  ۶ماه است.
هر کاهش وزنی نیاز به تغییر شیوه
خوردن و فعالیت بدنی دارد .از دیگر
روشها در کنار تغذیه سالم و فعالیت
بدنی منظم ،استفاده از داروهای
کاهش وزن و جراحیها در شرایط
خاص و در افراد بسیار چاق است.
تغییر شیوه خوردن جزء جدائی
ناپذیر هر روش کاهش وزنی است.
گر چه در شروع هر رژیم غذایی
ممکن است کاهش وزن سریع باشد،
ولی کاهش وزن تدریجی و کم (۲۵۰
گرم ۱-کیلوگرم در هفته) در طوالنی
مدت سالمترین و بهترین شیوه برای
کاهش وزن و حفظ آن در طوالنی
مدت شناخته شده است .رژیمهای
سریع و ضربتی ،گر چه کاهش وزن
سریع را امکان پذیر میسازد ،ولی
در طوالنی مدت حفظ وزن کاهش
یافته سخت است و معموالً پس
از مدتی وزن به سر جای اول باز
ی که برای کاهش
میگردد .روشهای 
وزن توصیه میشوند عبارتند از:
رژیمهای کم کالری با کاهش دریافت
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کالری که با توجه به صالحدید رژیم
درمان ،و با در نظر گرفتن عالیق و
نحوه تغذیه فرد در مورد تعیین مقدار
و نوع ماده غذایی در کنار تغییرات
رژیمی تصمیم گرفته میشود.
روش دیگر برای کاهش وزن در نظر
گرفتن مواد غذایی است که احساس
سیری را با کالری کمتر القا میکنند.
در این مورد چگالی کالری مواد غذایی
در نظر گرفته میشود و سعی در
استفاده بیشتر از میوهها و سبزیها یا
مایعات بدون کالری و حذف شیرینیها،
مواد سرخ کرده ،و دسرها میشود.
از دیگر مواردی که به افراد برای پیروی
از تغذیه صحیح آموزش داده میشود
بشقاب غذایی سالم است .بر طبق این
راهنما نصف بشقاب 22/5سانتی از
میوه و سبزیها ۱/۴ ،از غالت ترجیحا
نوع سبوس دار یا فرایند نشده ،و ۱/۴
از یک منبع پروتئینی همچون مرغ،
ی یا حبوبات
ماهی ،گوشت بدون چرب 
پخته تامین میشود .همچنین
محدودیت مصرف نمک ،شکر ،و
اندازه وعدهها در نظر گرفته میشود.
از دیگر روشها در مورد خاص استفاده
ی به جای یک یا دو
از پودرهای رژیم 
وعده غذایی در روز است.
باید توجه داشت که روش جادویی
برای کاهش وزن وجود ندارد و
بهترین و سالمترین راه کاهش وزن
تغییر شیوه خوردن همراه با افزایش
تحرک بدنی است.
همانطوری که ذکر شد فعالیت بدنی از
دیگر ارکان درمان چاقی است .افرادی
که توانسته اند بیش از یک سال
کاهش وزنشان را حفظ کنند ،فعالیت
بدنی منظم داشته اند که بیشتر به
ی بوده است.
صورت پیاده روی معمول 
ی آمریکا توصیه میکند
کالج پزشک 
که افراد دچار اضافه وزن و چاقی
حداقل هفتهای  ۱۵۰دقیقه ورزش
با شدت متوسط برای پیشگیری از
افزایش وزن بیشتر یا برای کاهش
وزن کم انجام دهند.
برای کاهش وزن بیشتر ۳۰۰-۲۵۰
دقیقه فعالیت بدنی در هفته توصیه
میشود.
این افزایش باید تدریجی صورت گیرد
تا میزان توانایی بدن همراه باآن
افزایش یابد .فعالیت بدنی میتواند به
مدتهای ۶-۵دقیقه ای چندباردرروز
تقسیم شود .همراه با این فعالیت بدنی
ی معتقد به
برنامه ریزی شده منابع علم 
افزایش کارهای روزمر ًهای هستند
که میزان سوخت(مصرف) کالری را
باال میبرد .گر چه فعالیت هوازی
(راه رفتن ،دویدن ،رقص ،دوچرخه
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سواری) بهترین شیوه برای سوخت
کالری و خالص شدن از شر وزن
اضافی است ،هر حرکت اضافی
میتواند سوخت کالری را باال برد.
استفاده از پله به جای آسانسور یا پله

برقی ،پارک کردن در فاصله دورتری
از مرکز خرید ،انجام ارادی و بیشتر
تمیز کاریهای خانه ،و پیاده رفتن تا
مغازه محله از دیگر اقداماتی است که
برای کمک به سوخت بیشتر کالری

میتوان انجام داد.
رفتار درمانی از دیگر اجزای یک
برنامه کاهش وزن موفق است .برنامه
بهبود رفتار میتواند در به کار بستن
تغییرات شیوه زندگی ،کاهش وزن،
و حفظ آن موثر باشد .اقداماتی چون
بررسی رفتارهای کنونی و استرس یا
موقعیتهایی که باعث چاقی شده
در این حیطه کاری قرار میگیرند.
ی و رفتاری
مشاوره ،مشکالت احساس 
که باعث خوردن یا پرخوری میشود
را هدف میگیرد .آموزش میدهد که
چگونه با آنها برخورد کنیم ،چطور
اضطراب را کنترل کنیم ،رژیم و
فعالیت بدنی را پایش کرده و مواردی
که باعث پرخوری یا میل به خوردن
غذاهای ناسالم میشود را تحت
کنترل در بیاوریم .همچنین استفاده
از گروههای حمایتی در این زمینه
نیز میتواند فرد را در پیگیری تغذیه
مناسب و انجام فعالیت بدنی منظم
تشویق کند

.

فعالیتهای بدنی با انجام
کارهای خانه کمک مهمی برای
کاهش وزن به شمار میرود.

آزادی
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سرمربی تیم فوتبال یا مأمورآمریکائی

سایت رادیو فردا دربخش ورزشی
خودنوشت:
در حالی که دو ماه ديگر ليگ MLS
آمريکا آغاز ميشود تيم فوتبال
نيويورک ردبولز برای انتخاب سرمربی
جديدش ،چشم به سرمربی تيم ملی
فوتبال ايران دوخته است.
سايت  MLS SOCCERدر
گزارشی ،آشنايی کارلوس کي روش
با فضای فوتبال آمريکا را از جمله
داليل باشگاه ردبولز در تمايل برای
جذب او عنوان کرده است .سرمربی
پرتغالی تيم ملی فوتبال ايران در سال
 ۱۹۹۶سرمربی مترواستارز آمريکا بود

موفقیت های یک شطرنج بازایرانی

و آشنايي اش با اميد نمازی کمک
مربی تيم ملی ايران به سالهای فعاليت
او در آمريکا بازمي گردد.
پايگاه خبری ليگ فوتبال حرفه ای
آمريکا نوشته بود :تيم فوتبال ردبولز
در حالی برای معرفی سرمربی جديد
تحت فشار قرار دارد که کي روش
جزو گزينه های اصلی است .گری
مکآليستر است اسکاتلندی و اوون
کويل سرمربی سابق بولتون هم ديگر
گزينه های ردبولز هستند .قرار است
ژرار هوليه مسئول بخش جهانی اين
باشگاه در اين رابطه به مسئوالن
باشگاه مشاوره بدهد.

احسان قائم مقامی ،ملی پوش و
استاد بزرگ شطرنج ایران چهارمین
سال حضور خود در تیم هامبورگ در
مسابقات بوندس لیگای آلمان را دنبال
میکند .وی در مصاحبه با دویچه وله
از زندگی خود و شطرنج در آلمان و
ایران می گوید.
در حال حاضر در مسابقات شهرهای
جهان به سر میبرم و به همراه بقیه
ملیپوشهای کشورمان در امارات
هستیم در شهر العین و در یک
تورنمنت بسیار معتبر کالس یک
جهانی داریم رقابت میکنیم ،با
تیمهای قدرتمند شطرنج دنیا بهعنوان
تیم تهران نمایندهی کشورمان و بازی
اولمان هم با تیم پاریس (تیم شماره
یک جدول) انجام شد که البته بازی را
واگذار کردیم .رقابت بسیار جانانهای
بود و من موفق شدم قویترین
بازیکن جدول آقای الگراف (قهرمان
مسابقات الماسهای اروپا و یکی از
قویترین شطرنجبازهای فعلی جهان)
را با نتیجهی مساوی متوقف کنم .بازی

بسیار جالبی بود .بقیه بازیکنانمان
هم واقع ًا یک جنگ جدی را داشتند
اما در مجموع تیممان به تیم پاریس
بازی را واگذار کرد و حال با تیم
شیکاگو آمریکا بازی میکنیم .بعد
از این مسابقات هم عازم مسابقات
معتبر زوریخ و بازل سوئیس هستم
که این دو مسابقه پشت سرهم در
واقع قبل از پایان سال  ۲۰۱۲میالدی
و در روزهای اولیه سال  ۲۰۱۳میالدی
به ترتیب در زوریخ و بازل برگزار
میشود .جدالهای بسیار سنگین و
جزو معتبرترین مسابقات آزاد دنیا
است که من چند روز پیش تصمیم
گرفتم به دعوت برگزارکنندگان جواب
مثبت دهم و در این دو مسابقهی
معتبر هم شرکت کنم .بعد از آن
معتبرترین مسابقهای که در پیش
دارم مسابقات آزاد مسکو است که
باز یکی از قویترین و باالترین سطوح
مسابقات شطرنج در دنیا به حساب
میآید که در روزهای اول فوریه در
این مسابقات شرکت خواهم کرد.

در اولين رده بندى سال  ۲۰۱۳فوتسال ايران
همچنان اول آسيا و هفتم دنيا
تهران  -تيم ملى فوتسال ايران در اولين رده بندى سال  ۲۰۱۳در همان رده
هفتمى باقى ماند .اولين رده بندى تيم هاى ملى فوتسال دنيا در سال ۲۰۱۳
اعالم شد كه طبق آن برزيل ،اسپانيا و ايتاليا در رده هاى اول تا سوم قرار
گرفتند .طاليى پوشان برزيل پس از قهرمانى در جام جهانى توانستند در
صدر جدول بهترين تيم هاى جهان قرار بگيرند.در اين رده بندى تيم ملى
فوتسال ايران با  ۱۵۱۹امتياز در رده هفتم باقى ماند .ملى پوشان ايران پس
از رقابت هاى جام جهانى به اين رده سقوط كردند و در تازه ترين رده بندى
نيز همين جايگاه را كسب كردند.در اين رده بندى  ۱۲تيم برتر نسبت به دوره
گذشته تغييرى نكرده اند.
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آزادی
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براساس رای کمیته انضباطی فدراسیون شنا

الی فیفا برای چهارمین بار در دستان مسی

نیما شهبازی تا اطالع ثانوی از کلیه مسابقات
واترپولو محروم شد

ورزش  :آبی -همشهری آنالین:
بر اساس رای کمیته انضباطی فدراسیون شنا ،نیما شهبازی ،بازیکن تیم
واترپولوی جوانان کشورمان تا اطالع ثانوی از حضور در کلیه مسابقات
واترپولو محروم شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا ،نیما شهبازی که به دلیل بیانضباطی
در اردوی تیم واترپولوی جوانان در
مسابقات قهرمانی جهان در استرالیا
به کمیته انضباطی احضار شده بود،
به جهت شرکت نکردن در دومین
جلسه این کمیته که در تاریخ 24
دی ماه برگزار شد ،از شرکت در
کلیه مسابقات واترپولو محروم شد.

«لیونل مسی» ستاره آرژانتینی تیم فوتبال بارسلونا برای چهارمین بار به
عنوان بهترین بازیکن سال جهان انتخاب شد و جایزه توپ طالی فیفا
( )Ballon dˈOrرا دریافت کرد.او در سال  2012موفق شد رکورد  91گل
را به نام خود ثبت کند و اکنون با دریافت این جایزه رکورد دیگری را در
کتاب افتخاراتش رقم زد .جایزه او را«بیو کاناوارو» اهدا کرد که خود یکی
از برندگان قبلی توپ طالی فیفا است.
مسی برای کسب عنوان بهترین بازیکن سال جهان رقابت سختی را با
«کریستیانو رونالدو» مهاجم پرتغالی تیم رئال مادرید و «آندرس اینیستا»
هم تیمی خود داشت.
وی پس از اینکه معرفی شد گفت :راستش باورکردنی نیست که برای
چهارمین بارعنوان بهترین بازیکن جهان را کسب می کنم  ،این را نمی
توانم در قالب کلمات توصیف کنم.

الزم به ذکر است که جلسه اول
کمیته انضباطی نیز بنا به درخواست
این بازیکن زنجانی در موعد مقرر
برگزار نشده بود.

فدراسیون ورزشهای ناشنوایان ،بیماران خاص و پیوند
اعضاء ایران عضو رسمی فدراسیون خاورمیانه شد

ورزش :تورنمنت -همشهری آنالین:

رنگرز :به هر قيمتى شده
بنا را بر مى گردانيم
تهران  -نايب رئيس فدراسيون كشتى
گفت :به هر قيمتى شده بنا را به تيم
ملى برمى گردانيم زيرا مطالبات او به
حق است و بايد انجام شود .حسن
رنگرز در ادامه اظهارداشت :كشتى
فرنگى در مسير خوبى حركت مى
كند و به دنبال آن هستيم كه با حل
كردن مشكالت كادرفنى اين مسير را
ادامه دهيم .يكى از دغدغه هاى كادر
فنى بحث مالى بود كه تا حدودى حل
شده ،همچنين امكانات نيز در اختيار
آنها قرار خواهد گرفت .مطالبه ديگر
فرنگى كاران برگزارى ليگ فرنگى
بود كه به زودى آغاز خواهد شد .وى
اضافه كرد :در كشتى فرنگى اصال
عقب نيستيم و همكاران بنا آمدند
و به سختى كار مى كنند و البته
در تالش هستيم تا شرايط را براى
بازگشت مديرتيمهاى ملى نيز فراهم
كنيم .كشتى آزاد نياز به كار بيشترى
بعد از المپيك داشت اما با زحمتهايى
كه ساليان سال بنا در كشتى فرنگى
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كشيده مى توانيم خيلى زود براى
جام جهانى آماده شويم .مطمئنم
كه با بازگشت بنا نتيجه خوبى در
جام جهانى مى گيريم .نايب رئيس
فدراسيون كشتى در پايان در پاسخ
به اين سوال كه فدراسيون تا چه
زمانى منتظر بنا خواهد ماند ،گفت:
بنا مطالبات به حقى دارد و در حال
برآورده كردن اين مطالبات هستيم.
بنا قطعا برمى گردد زيرا او بى نظير
كار كرده است .مگر مى شود بهترين
مربى دنيا را كنار بگذاريم؟

طی نامهای از سوی رئیس فدراسیون
بازیهای پیوند اعضا خاورمیانه،
فدراسیون ورزشهای ناشنوایان،
بیماران خاص و پیوند اعضاء جمهوری
اسالمی ایران عضو رسمی این
فدراسیون شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون
ورزشهای ناشنوایان ،بیماران خاص و
پیوند اعضا ،با توجه به حضور پرقدرت
و چشمگیر تیمهای ملی پیوند اعضا
در چهارمین دوره بازیهای پیوند
اعضاء خاورمیانه و کسب  13مدال طال،
 4نقره و  1برنز و سطح باالی این تیمها
در این مسابقات ،و به دنبال مذاکرات
حضوری و پیگیریهای مکرر دکتر

آزادی

کرماله علیمرادی ،رئیس فدراسیون
ورزشهای ناشنوایان ،بیماران خاص
و پیوند اعضا در خصوص تیمهای
ملی پیوند اعضاء ایران ،طی نامهای از
طرف دکتر مصطفی الموسوی ،رئیس
فدراسیون بازیهای پیوند اعضاء
خاورمیانه ،فدراسیون ورزشهای
ناشنوایان ،بیماران خاص و پیوند اعضا
عضو رسمی این فدراسیون شد.
همچنین دکتر کرماله علیمرادی
از طرف دکتر مصطفی الموسوی به
عنوان نماینده رسمی ایران در این
فدراسیون معرفی گردید.
پنجمین دوره بازیهای پیوند اعضاء
خاورمیانه ،سال  2015در استانبول
برگزار میشود.
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درزمان مخبرالسلطنه نخست وزیرمذهبی ،آزادی بانوان ازحجاب امکان پذیر نبود.

رستاخیز بانوان برای آزادی از
زندان چادر به رهبری رضا شاه
پژوهشی از  :محمد مجزا

اقرار می کنم این بحث نخستین بار
نیست که مطرح می شود .در این باره
به یقین نوشتار های فراوان چاپ و
بدید همگان رسیده است .اما موضوع
چنان تلخ و جانگاه است و مشکل
چنان سنگین و گرانبار است که با هر
زبانی چندین بار مورد بحث قرار گیرد.
باز الزم به نظر می رسد.
الزم است به صورت جمله معترضه
یادآور شوم .که از اصطالح کشف
حجاب به شدت متنفرم .زیرا معنای
کشف حجاب :برهنه کردن بانوان که
بوسیله چا در و یا روپوش و روبنده
پوشیده شده اند .بگمان من در این
نام گذاری بدون رعایت هیچ گونه خرد
ورزی و منطق .تعصب خشک افراد ضد
ایرانی در جایگاه باال قرار گرفته و بعدا ً
نویسندگان
تمام پژوهشگران و
طوطی وار آن را بکار برده اند.
رضا شاه رویداد  17دیماه  1314را
چنین نامیده است .ما میله های
زندان را شکستیم .حاال خود
زندانی آزاد شده وظیفه دارد که
برای خودش به جای قفس خانه
قشنگی بسازد همین طور آنچه در
 22بهمن  1357در ایران اتفاق افتاد
را نمی توان انقالب نامید .آن هم از
نوع شکوهمندش .اصطالح صحیح
آن کودتای آخوندی خمینی است.
مگر غیر از آن بود .گروهی آخوند
به رهبری خمینی گجستک برای
سرنگونی حکومت شاه کودتا کردند و
موفق شدند .حاال توطئه جهانی بود و
کشور های استعمار گر کودتا چیان را
کمک کردند .بحث دیگری است .ولی
تغیری در اصطالح صحیح آن رویداد
که کودتا است ایجاد نمی کند و هر
جا الزم باشد آن رویداد را کودتای
آخوندی خمینی باید نامید.
واقعه آزادی بانوان از زندان چادر
در ایران را باید به اواخر دوره قاجار
و در جریان نهضت مشروطه توسط
سیاسیون ( نوگرا ها ) دانست که
گام هائی در حذف پوشش بانوان بر
داشتند و نویسندگان و شعرائی در
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رضا شاه اعالم کرده بود بانوان در بر داشتن حجاب خود آزاد باشند

این زمینه قلم فرسائی کردند مانند
پروین اعتصامی ولی موفقیتی بدست
نیاوردند
با آغاز سلطنت رضا شاه تبلیغ در
مورد آزادی بانوان در مطبوعات ادامه
یافت و به تدریج از صراحت بیشتری
بر خوردار شد .آن گونه که در سال
 1306روز نامه حبل المتین دالیلی بر
لزوم آزادی زنان از زندان چادر نوشت
اما این ها کافی نبود.

بر رسی سیر حوادثی که منجر
به آزادی بانوان از زندان
چادر گردید.

 :1305منع چادر از سوی ملکه ایران
 : 1306مقاله روز نامه حبل المتین در
باره مخالفت با حجاب
 :1307تصویب قانون اتحاد شکل
البسه
1307حضور خانواده رضا شاه بدون
حجاب در قم
 :1310ورود هیأتی
از سوی جامعه
ملل ( سازمان
ملل امروز ) به
ایران
 :1311تشکیل
کنگره بانوان
ایران و دعوت
از بانوان کشور
های دیگر که به
آزادی های
اجتماعی
منجمله آزادی
حجاب رسیده بودند.
:1314تشکیل جمعیت زنان
آزادی خواه ایران تحت ریاست
واالحضرت شمس پهلوی.
 :1314ابالغ قانون کشف
حجاب به سایر استان ها.
توجه شود :برای رسمیت یافتن
قانون آزادی بانوان از زندان چادر
قانون اتحاد شکل البسه و تبدیل کاله
در  4ماده و  8تبصره در جلسه  6دیماه
 1307و در سومین سال پادشاهی رضا
شاه به تصویب رسید .گر چه بسیاری

آزادی

از آخوند ها از جمله مراجع  ،امام
جمعه ها ،مفتی های اهل سنت و
غیرو از این قانون مستثنی شدند ولی
اجرای این قانون با مقاومت گسترده
ای از مردم در تهران و شهرستان ها
روبرو شد.
نکته ای که هرگز گفته نشده است.
این است که رضا شاه اعالم کرده
بود بانوان در بر داشتن حجاب خود
آزاد باشند و اگر فردی و یا آخوندی
متعرض آنان شد .شهربانی باید
از بانوان بی حجاب حمایت کند.
تشکیل کنگره بانوان در
سال  1311خورشیدی
در تهران و دعوت
از بانوان بی
حجاب
کشور

های دیگر،
از گام های رضا شاه برای
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رضاشاه عمامه رانیز ازسرمردان برداشت و کاله پهلوی
را جانشین آن کرد .بی حجابی را نیز ازخانواده خود
شروع کرد
حمایت از بانوان بی حجاب بود .در
این کنگره که به ریاست واالحضرت
شمس پهلوی بر گزار شد .از بی
حجابی به عنوان مظهری از تمدن یاد
شد و در مورد آن تبلیغات فراوان به
عمل آمد.
مخبرالسلطنه نخست وزیری بسیار
مذهبی بود و رضا شاه براحتی نمی
توانست برنامه آزادی بانوان از
زندان چادر را در دوره او آغاز کند.
خوانندگان گرامی در همین جا نکته
ای وجود دارد که حیفم آمد به آن
اشاره نشود .بسیاری گفته و نوشته اند
رضا شاه دیکتاتور بود .اگر گفته آن ها
درست است .رضا شاه چه نگرانی از
نخست وزیر مذهبی داشت .پروژه اش
را آغاز می کرد .پس آنچه در مورد
دیکتاتوری رضا شاه گفته اند دروغی
بیش نیست .من باور دارم رضا شاه
فرد بسیار مقتدری بود .یعنی دارای
قدرت و توانا و باید بدانیم مقتدر
بودن جزء صفات خوب افراد بخصوص
مسئوالن کشور است .براستی نمی
توان جلوی فریاد و قضاوت تاریخ را
گرفت .به بحث بر می گردم.
رضا شاه با تعویض مخبر السلطنه
و انتخاب محمد علی فروغی از 21
شهریور  1312سیاست های تجدد
مآبانه شدت یافت 9 .ماه پس از آن
سفر رضا شاه به ترکیه ( از  12خرداد
تا  14تیر ماه  1313نقطه عطفی در
قضیه آزادی بانوان از زندان چادر بود.
با آغاز سال  1314روند فعالیت دولت
برای آزادی بانوان به اوج رسید .در
فروردین  1314مطابق طرح علی اصغر
حکمت در یکی از مدارس دخترانه
تهران .جشنی بر پا شد .دختران به
صف ایستاده بودند .پس از خواندن
دکلمه و سرود به حرکات دسته
جمعی و عملیات ژیمناستیک مشغول
شدند بطوری که دو تن از آخوند های
سرشناس به نام های محمد علی
حکیم و میرزا صدر الدین محالتی در
اعتراض به این جشن سالن را ترک
کردند
پس از این ماجرا آخوند سید حسام
الدین در یک سخنرانی به آزادی
بانوان از زندان چادر اعتراض نمود
که بدنبال آن بازاریان بازار را بستند
و شلوغی و هرج و مرج تهران و
شهرستان ها را فرا گرفت.
لذا بنا بدستور دولت آخوند سید
حسام الدین دستگیر و تبعید شد.
رضا شاه در جریان سفر به ترکیه به
سفیر کبیر ایران ( مستشار الدوله
صادق ) گفت :

شماره -36سال سوم

ما عقب هستیم و فورا ً باید با تمام
قوا به پیشرفت سریع مردم خصوص ًا
بانوان اقدام کنیم.
چند ماه بعد از آن به محمود جم
نخست وزیر گفت نزدیک دو سال
است که موضوع آزادی بانوان از
زندان چادر سخت فکر مرا به خود
مشغول داشته است خصوص ًا از وقتی
که به ترکیه رفتم و بانوان آن ها را
دیدم که پیچه و چادر را دور انداخته
و دوش بدوش مردهایشان در کار های
مملکت به آن ها کمک می کنند .دیگر
از هر چه زن چادری است بدم آمده
است .اص ً
ال چادر و چاقچور دشمن
ترقی و پیشرفت مردم است.
علی اصغر حکمت قانون آزادی بانوان
از زندان چادر را به همه استان ها ابالغ
کرد .این قانون به تحریک آخوند ها
در مرحله اجرا با مقاومت های خونینی
روبرو شد و قیام در مسجد گوهر شاد
خراسان در تیر ماه  1314از نمونه های
آن است.
آخوندقمی-آخوندعبدالکریم حائری
 آخوند اردبیلی -آخوند سید محمدتقی خوانساری -آخوند حجت کمره
ای -آخوند میرزا محمد آقازاده از
جمله آخوند های سرشناس بودند
که نسبت به اقدامات رضا شاه شدیدا ً
اعتراض کردند .چند ماه بعد در 17
دیماه  1314رضا شاه با همسر و
دختران خود که بدون حجاب بودند
در مراسم جشن فارغ التحصیلی
دختران دانشسرای مقدماتی تهران
حضور یافت .این مراسم در واقع
رسمیت بخشیدن به آزادی بانوان از
زندان چادر در کشور ایران بود .پس از
آن مطبوعات به تجلیل از این رویداد
پرداختند و بی حجابی را آزادی بانوان
تجدد خواه وبرابریشان با پیشرفت و
ترقی مردم اروپا تلقی کردند.
در سال  1314پروین اعتصامی با
سرودن شعری به استقبال آزادی
بانوان رفت .یک بیت آن چنین است.
زن در ایران پیش از این گوئی که ایرانی نبود
پیشه اش جز تیره روزی و پریشانی نبود
خسروا دست توانای تو آسان کرد کار
ور نه در این کار سخت امید آسانی نبود
رضا شاه کار های بسیار بزرگی برای
ایران انجام داده بود که انکار نا پذیر
است ولی به نظر من آزاد کردن بانوان
از زندان چادر بزرگترین کار رضا شاه
بود.
اگر بانوان از زندان چادر آزاد نشده
بودند .مطمئن ًا حق تحصیل -حق رأی
و خیلی موارد دیگر از حقوقی که االن
دارند هم وجود نداشت .برای این ادعا

به کشور های دور و بر خودمان نگاه
کنیم .بانوان ایرانی یک سر و گردن از
همه آن ها باال تر هستند.
رضا شاه رهبر و پادشاهی سازنده و
آباد گر بود .اشاره به چند تای آن ها
الزم است.
دستور به سر گذاشتن کاله پهلوی
به جای دستار و عمامه -ایجاد
دادگستری -تأسیس ارتش نوین-
تدوین اولین قانون مدنی ایران-
سامان بخشی به ثبت اسناد و
امالک -بنیان گذاری ثبت احوال
و اجباری کردن بر گزیدن نام
خانوادگی و صدور شناسنامه -بر
اندازی خانساالری ( ملوک الطوایفی
) -بنیانگذاری بانک سپه ( اولین بانک
ایران ) -ساختن راه آهن سرتاسری
ایران از شمال تا جنوب -بنیان گذاری
رادیو ایران -ساختن دانشگاه تهران
اولین دانشگاه ایران -تغیر تقویم
رسمی ایران از هجری قمری به تقویم
خورشیدی جاللی -اعزام اولین گروه
از دانشجویان ایرانی برای آموختن
فنون جدید به فرانسه و آلمان-
ساختن موزه ایران باستان -سرکوب
یاغیان مانند میرزا کوچک خان و

آزادی

شیخ خزعل که انگلستان از او حمایت
می کرد و اسماعیل سمتقو و کلنل
محمد تقی پسیان برای حفظ تمامیت
ارضی ایران -تأسیس فرهنگستان
ایران برای تقویت زبان و ادبیات
پارسی -تأسیس نیروی دریائی-
تأسیس کتابخانه ملی ایران -لغو
امتیاز نشر اسکناس توسط بانک های
خارجی -تأسیس دانشسرا ها برای
تربیت آموزگار -کوتاه کردن دست
آخوند ها از زندگی روزمره مردم که
سبب تنفر اصلی آخوند ها از خاندان
پهلوی بخصوص رضا شاه بود -ایجاد
چندین کار خانه مانند کار خانه قند
و شکر سازی و کار خانه بافندگی نخ
و ابریشم -تأسیس استادیوم ورزشی
امجدیه -تأسیس موزه ایران و خیلی
سازندگی های دیگر .همه این ها را در
مدت  20سال انجام داد.
رضا شاه زنباره و عیاش نبود .همواره
لباس نظامی بر تن داشت .آرزو داشت
ایران را کشوری پیشرفته ،مستقل و
مقتدر ببیند .مدرک تحصیلی نداشت
ولی خواندن و نوشتن را خوب می
دانست .روانش شاد و نامش جاوید
باد.

ساختمان توپخانه وبانک ملی درزمان رضاشاه
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رد ام القرای اسالمی هچ می گذرد؟

تیم

ورشهابی

بیچاره این دلقکهای بیگناه که
اسمشان بد در رفته است .با پوزش
بسیار از این گروه سختکار و محترم
که در طول تاریخ با شیرین کاری های
خودشان نوعی سرگرمی و شادی برای
مردم بوجود آورده اند ولی از بخت بد ،
این واژه دلقـک بازی برابر شده است
با رفتار ابلهانه و جلف بازی و حرفهای
بی ربط و ما چون هدفمان شناساندن
شخصیت و هویت امت و آخوند
است مجبوریم از این صفت تشبیهی
استفاده کنیم.
در طول تاریخ نه تنها در ایران بلکه
در بقیه کشورهای جهان از این
دلقکها در دربار پادشاهان و سران
کشوری و لشگری زیاد بوده اند و غالبأ
یک گروه ده دوازده نفری میبودند که
هر کدام در یک کاری خبرگی داشتند
مثل کارد بازی  ،آتش خوردن  ،پشتک
زدن و جفتک انداختن  ،شوخی و
سربسر گذاشتن و از این کارها .حاال
چون زمین و زمان بهم خورده و همه
چیز برعکس شده ،در این آشفته بازار
جمهوری آخوندی-اسالمی پر شده از
دلقک و دلقک بازی و فقط ده دوازده
نفرشان مشغول کارند که در حقیقت
باید اسمش را کارشکنی گذاشت چون
که تا به امروز هیچ پـِهـِنی نشده اند
و ارواح عمه شان هر یک قدمی که
به جلو رفته اند برابر آن پنج قدم
عقبگرد زده اند.
لیست اسامی این دلقکان بسیار
بلند است و یکی از معروفترین آنها
آخوندیست بنام محسن قرائنی که
مقام رئيس « ستاد اقامه نماز» کشور
را به یدک میکشد .خب اگراین
نخبگان کاری میکردند که بدرد
انسانیت میخورد و برای بهبودی و
پیشرفت میبود آنوقت میتوان توجیه
کرد که خرج و برجش از جیب ملت
برود ولی مثل تمامی نهادهای دولت
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دلقک های ُام ّتی
یکی از هزاران «کلمات قصار» آخوند حسنی اینست «...در باره نجابت حضرت
فاطمه (س) تنها چیزی که میتوانم بگویم اینست که دخترمن در برابر نجابت
ایشان فاحشه ای بیش نیست!!! »

آخوندی فقط برای چاپیدن سرمایه
ملی و تحمیق امت شهدپرور سیاهی
لشگر است و این انگلهای مفتخور
جامعه فقط کارشان اشاعه بالهت و
تشویق ندانم کاریست.
این استاد گویا با رمز حرف میزند و از
باسوادان این طایفه میباشد .به گزارش
مهر« ..،حجت االسالم محسن قرائتی
در گردهمايی بزرگ مبلغات حوزوی
و سنتی با محوريت آسيب شناسی
خرافات و موهومات در جلسات بانوان
گفت« :مبلغات بايد به دختران جوان و

مالحسنی

آزادی

نوجوان توجه بيشتری کنند»...
خب برای تبلیغ اسالم و هدایت
گمراهان احتیاج به جارچی است
که دین مبین را به مردم بشناسانند
و ابوعطا بخوانند که با پیروی
کورکورانه ،آخر و عاقبت همه به
بهشت و حوری و غلمان و شیر وعسل
و اراجیفی از این قماش تمام میشود.
تازه این استاد به این بانوان تبلیغ
کننده کلی راهنمایی کرده که چنین و
چنان بکنند و نگذارند که موهومات و
خرافات به جامعه آسیب بزنند غافل از

اینکه وجود ننگ خودشان سرچشمه
همه پوسیدگی های اخالقی میباشد
که آسیبش بمراتب ازهر گونه خرابی
دیگری بیشتر است .ما چند تکه از
گفتار این استاد را برای خوانندگان
محترم باز گو و از زبان آخوندی به
فارسی ترجمه میکنیم .
قرائتی اظهار داشت ...«:سخنرانی
های ائمه و معصومين اغلب در يکی
دو دقيقه خالصه می شد که به دليل
«کلمات قصار بود» ،کم حرف بزنيد و
برای سخنان خود نيز دليل و مستند
داشته باشيد ،از آيات و احاديث نيز با
ذکر دليل و سند استفاده کنيد .خب
ناگفته نماند که موعظه و مهمل بافی
خود اینها در هر گرد همآیی چندین
ساعت طول میکشد و از این«کلمات
قصار» خیلی نمونه ها وجود دارد
معروفترین این دلقکها آخوند حسنی
امام جمعه ارومیه است که عشق
بی پایانی به ائمه و معصومین دارد.
یکی از هزاران «کلمات قصار» این
آخوند اینست «...در باره نجابت
حضرت فاطمه (س) تنها چیزی که
میتوانم بگویم اینست که دخترمن
در برابر نجابت ایشان فاحشه ای بیش
نیست!!! « همانطوریکه خوانندگان
آزادی آگاهند یکی دوتا آخوند ملعون
پیشنهاد دادند که به این استاد
حسنی رتبه یکی از مفاخر ملی ایران
را بدهند .به این میگویند پیشرفت
فرهنگی به سبک آخوندی  -اسالمی.
قرائتی اذعان داشت ...«:در موضع
گيری های سياسی خود فقيه عادل بی
هوس را حجت در نظر بگيريد ،حزب
برای ما حجت نيست ،فقيه عادل و
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شوربختانه تمامی کوششهای نظام واپس مانده آخوندی در پرورش خرافات و موهومات است که نتایج بسیار
اسفناک آن  ،سقوط اخالقیات،گسترش دروغ  ،دزدی  ،ترویج فرهنگ خشونت و تداوم مرده پرستی است.
بی هوس حتی اگر راهش غلط هم
باشد حجت دارد »...در این بخش از
گفتار این آخوند ملعون بود که بانوان
جارچی اسالم با ندای بع بع،گوسفند
وار به او لبیک گفتند و قسم خوردند
که اگر رهبر بگوید من میگم کجه ما
هم میگوییم کجه و نمونه این پیروی
کور کورانه هم در این دعوای اخیر
وحوش بین مجلس و دولت و قوه
قضاییه نمایان است .قرار بود که
مجلس بی خاصیت اسالمی طبق
قانون اساسی عقب افتاده جمهوری
آخوندی  ،رییس جمهور محبوب را در
مورد افتضاحات اقتصادی سؤال پیچ
کند که رهبر«عادل بی هوس» دستور
داد فعأل صالح نیست این جانوران با
هم شاخ به شاخ بشوند و مجلس هم
بدون درنگ به ندای رهبر پاسخ داد
و از چیز خوردن خودش پشیمان
شد .رهبر معظم میداند که پرزیدنت
مموتی عقل درست حسابی ندارد
و بعید نیست که پته همه را به آب
بدهد .حاال تکلیف این قانون اساسی
آبدوغ خیاری چه میشود زیاد مطرح
نیست چون حتی « راه غلط » رهبر
برای این گله دنباله رو به اندازه کافی
دلیل است .یا از ترس جانشان خفه
میشوند و یا از بیخ و بن عرب اند و
دلیل و منطق هم که یُخ َم َسن .حزب
و دسته و این جور ادا بازیها که اصأل
معنی ندارد اینها همه نفوذ غرب و
سیاستهای غلط است که حرف از
دموکراسی و آزادی میزنند اسالم از
این شوخی ها ندارد .حزب فقط حزب
اهلل  ،دسته هم که فقط از نوع سینه
زنی و یا آفتابه قابل قبول است.
قرائتی ادامه داد ...«:هر چيزی که
به ذهنتان می رسد را با يک اسالم
شناس درميان بگذاريد ،برخی حرف
ها را نبايد بی مقدمه گفت زيرا
خطرناک است ،حديث های سنگين
نقل نشود،برای هر حديث بايد منبع
و دليل موثق داشته باشید »...خب
بعله همینش کم بود که پای یک
اسالم شناس به میدان بیاید که راز
و رمز وجود زندگی را یا به پایین
تنه ربط بدهد و یا به موهومات و
رمل اصطرالب بسپرد  .استاد فرمود
که مقدمه چینی بکنید و سریع سر
غـلـنبه
اصل مطلب نروید و حرفهای ُ
سـلـنبه نزنید چون ممکن است
ُ
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آن دهاتی و شهرستانی و خرافاتی
ساده لوح نفهمد که چه گفته اید و از
روایات و احادیث معتبر استفاد کنید
که آنانرا بیشتر در دریای حماقت
غرق کنید .ما پیشنهاد میکنیم که
حاال جنجال با اسراییل و قوم یهود
باال گرفته این دستگاه آخوندی برای
تهیج و تحریک امت باید جنایتهای
این قوم را در برابر اسالم نمایان
کند و چه بهتر که از احادیث معتبر
استفاده کنند .یکی از موثق ترین
این احادیث و روایات در حلیةالمتقین
آمده (در بیان قلیلی از تعویذات ص
 ...« ) ١٨٤در حدیث معتبر از حضرت
امیرالمؤمنین (ع) منقولست که چون
زن یهودیه گوسفند زهرآلود آورد
بنزد حضرت رسول خدا (ص) گوسفند
بریان بسخن آمد به امر الهی و گفت
یا رسول اهلل مخور از من که مرا به
زهر آلوده اند »...البته ما همه میدانیم
که این قوم یهود هنوز درس عبرت
نگرفته و با تالشهای مذبوحانه اش
سعی میکند اسالم را نابود کند .لطف
پروردگار به آخرین رسولش آنقدر
زیاد بود که گوسفنده کباب شده را
به حرف درآورد تا روی قوم یهود را
کم کند!.
قرائتی خاطر نشان کرد «:راه رشد شما

اينست که فيلم نبينيد ،من از ابتدای
انقالب فيلم نديده ام و روزنامه هم نمی
خوانم ،روزنامه باعث بهروز شدن علم
شما نمی شود بلکه تفسير بخوانيد،
من نه فيلم ديده ام و نه روزنامه
خوانده ام اما  ۴۰کتاب نوشته ام».
خب البته این روضه خوان
تقصیرزیادی هم ندارد .قبل از انقالب
سالی ده تا فیلم سنگین بیرون میآمد
و صدتا فیلم آبگوشتی و این استاد
البد عادت داشت که به سینما البرز
درالله زار برود و دو فیلم با یک
بلیط ببیند ولی چون بعد از انقالب
باشکوه اسالمی پرو پاچه خانم های
هنرپیشه راجمع کردند ،محتوای فیلم
ها سنگین تر شد و از دایره فکری
این استاد فراتر رفت .هنرهای زیبا و
نمایشی برای او برابربا خواندن سوره
یاسین در گوش خر است.در مورد
روزنامه ها هم که این استاد هیچ
فهم و برداشت درستی ندارد چون
در فرهنگش نیست که هدف روزنامه
و رونامه نگاری را بفهمد و فکر میکند
که روزنامه فقط بدرد پیچیدن لبوی
پخته و یا گشنیز میخورد .تازه در این
برهه از زمان که همه روزنامه ها و
بقیه رسانه های گروهی از یک آخور با
این سیستم امتی میخورند ،برای این

مال قرائتی

آزادی

استاد قابل قبول نیست وهنوز معتقد
است که آنها از اجنه و شیاطین
هستند .کتابهای او هم که بدون شک
فاقد هر گونه فایده و معلومات است و
فقط تـلف کردن کاغذ و جوهر چاپ
است.
قرائنی درادامه گفت..« :مستحبات
را روان و دقيق ذکر کنيد و ادای
بزرگان را در نياوريد ،برای هر فرد
بايد ظرفيت و گنجايش خاصی در
نظر گرفت تا مستحبات را بگوييد»...
خب در زبان آخوندی این مستحبات
به معنی اعمالی است که آنجام دادن
آن ثواب دارد و ترک کردن آن عقوبت
و گناهی ندارد و انسان در آتش جهنم
نمیسوزد .ما زیاد تو نخ این مسائل
پیچیده و مافوق فهم بشریت نیستیم
ولی در مکتب آخوندی برای هر
گوشه ای از زندگانی آدم دستورهای
مختلف هست .یکی از معروفترین این
«تخـلی کردن»
مُستحّبات در باب
ّ
است که باید با کدام پا به خال رفت
 .البته ُمستحبات دیگری در باب دوال
راست شدن و لباس پوشیدن موقع
میـت و
نماز است و همچنین نماز ّ
بسیاری خزعبالت دیگر .دستورات و
فتاوی تمامی این چرندیات را میتوانید
در رساله های توضیح المسائل بویژه
امام خمینی پیدا کنید و ما اینجا زیاد
وارد جزئیات نمیشویم .
شوربختانه تمامی کوششهای نظام
واپس مانده آخوندی در پرورش
خرافات و موهومات است که نتایج
بسیار اسفناک آن  ،سقوط اخالقیات،
دروغ  ،دزدی  ،ترویج فرهنگ
خشونت و تداوم مرده پرستی است.
همانطوریکه بارها گفتیم  ،اینها همه از
باورهای نادرست و اهریمنی این امت
است که کارنامه وجودشان در حد
رفوزگی است .بدون هیچ پروایی کاله
شرعی را بر سر همه چیز حتی قوانین
من درآوردی خودشان میگذارند
نه اینکه عمدأ اینکار را بکنند بلکه
چون در خونشان است و در تمام
مدت زندگیشان هیچ پرورش فکری
نداشته اند ،برایشان بحالت معمولی
است .اینجاست که این دلقکبازیهای
امتی گریه آور است و جای هیچ خنده
ندارد.
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قرارقبلی وپیشنهاد سید ضیاء
دستگیری وبازداشت رجال سرشناس
وسیاستمداران آغازشد».
دقت نمیکند که
آقای نجمی
درچندسط جلوتر نوشته است
که بااین کودتا فقط دونفر کشته
شده اند.وبااینهمه آن را کودتای
سیاه مینامد .وبالفاصله با طعن می
نویسد که رضاخان اعالمیه غالظ
وشدادراصادرکرد.ملتی که تاریخش
را اینگونه می نویسند سرنوشتی بهتر
ازآنچه امروز دارد نخواهد داشت.

ُطغرل
تــاج

پهلوی:

تاج پهلوی
درسال  2483شاهنشاهی برای
رضاشاه بزرگ ساخته شده است وزن
آن  444مثقال است  .دارای 3380
قطعه الماس  368قطعه مروارید5،
زمرد ودوقطعه یاقوت آبی است .
تخت نادری  :دارای  26733قطعه
زمردویاقوت است که درروکش طالئی
آن کارگذاشته شده است  .این تخت
را ازروی تخت طاووس که نادرشاه
درقرن هیجدهم ازهندوستان به
غنیمت آورددوباره سازی نموده اند.

تاج شهبانو :طرح این تاج را
خودشهبانو داده اندوتوسط مزون
دیور درپاریس با کمک بیست تن
ازبهترین جواهرسازان ایرانی با
جواهرات سلطنتی تزئین کرده اند .
لباس تاجگذاری شهبانورا مزون دیور
طراحی نموده است .
تخت شهبانو :این تخت دراتریش
ساخته شده است .
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شنل شهبانو :با هشت متر درازا،
از مخمل سرخ درست شده وبا
یکصدوهفتاد گل ازقطعات مختلف
جواهر تزئین شده است .

تقلید

هیتلر درباره
شکست خود
می نویسد:
علل
من
وعوامل شکست خودرا درمونیخ
بدقت تجزیه وتحلیل کردم وبه
این نتیجه رسیدم که موفقیت یک
طرح دریک کشور دلیل موفقیت
آن درکشوردیگری نمیشود.وماباید
دربرنامه های آینده خود شرایط
خاص کشورمان را درنظر بگیریم .
همچنین هیتلر در کتاب نبرد من که
توسط استاد تورج فرازمند به فارسی
برگردانده شده اعتراف میکند که
تقلید ازموسولینی برای رسیدن به
قدرت باعث شکست او شده است.

آزادی

مورخین

ایرانی:

باآنکه همواره
شده
گفته
است که مورخ باید تاریخ را آنگونه
که اتفاق می افتد بدون حب و بغض
بنویسد اما متأسفانه مورخ ایرانی نمی
تواند و تاکنون نتوانسته است تاریخ

طغرل سوم
پادشاه سلجوقی بودکه بدست تکش
خوارزمشاه کشته شد و به این ترتیب
حکومت سالجقه درایران برافتاد .او
شاعر بود و باینکه سلجوقی ها ترک
زبان بودند اما طغرل به زبان فصیح
فارسی شعر میگفت  .رباعی زیررا
کارشناسان هم سنگ رباعیات خیام
میدانندکه طغرل سوم سروده است :
دیروز چنان وصال جان افروزی
وامروز چنین فراق عالم سوزی
افسوس که دردفتر عمرم ایام
آنرا روزی نویسد این راروزی

داش

خودرا بدون جهت گیری بنویسد .یکی
ازمورخین بنام ما ناصر نجمی است  .او
در مورد کودتای سوم اسفند درکتاب
خود بنام از سیدضیاء تا بازرگان می
نویسد«:نخستین اقدام فرماندهان
قزاق های کودتاگر دستگیری نفرات
پلیس واشغال کالنتریها بود که به
دنبال شلیک چندگلوله توپ صورت
وقوع یافت تنها تصادم درمیدان
توپخانه اتفاق افتاد که منجر به قتل
دونفر پاسبان گردید عصرروزکودتا
دستوراتی برای حفظ امنیت شهر
صادرگردیدورضاخان میرپنج بعنوان
فرمانده کل قوا یک اعالمیه غالظ
وشداد خطاب به مردم صادرنمود.
درروز چهارم کودتای سیاه طبق

شاعر

عزیز

شاهزاده عزیز
معروف به آقا
عزیز از جوانمردان ( داشها) اواخر
دوران ناصرالدین شاه بوده است  .او
زمانی رئیس کل همه داشهای تهران
بوده یکبار یکی از نوچه هایش حرف
اورا گوش نکرد و او وقتی مقابل
دکان قصابی رسید ساطوررابرداشت
وچهارانگشت خودرا قطع کرد وگفت
دستی که نمک ندارد بریده بهتر.
چهارانگشت دست دیگرش را هم
حاکم تهران قطع کرد .داش عزیز
درپایان دوره قدرتش تقریب ًا دو دست
نداشت .
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امیدها

وناامیدیها

د کتر کر یم
سنجابی وزیر
فرهنگ درکابینه دکتر محمدمصدق
نماینده سابق مجلس شورای
ملی قاضی ایران دردادگاه الهه
دبیرشورای مرکزی جبهه ملی ایران
ووزیرامورخارجه دردولت موقت
جمهوری اسالمی خاطرات سیاسی
خودرا قبل از مرگ با عنوان امیدها
وناامیدیها منتشر کرد.

او مورد انتقاد بسیاری از هم رزمان
خود بود که چرا با بختیار همراهی
نکرد و چرا به دعوت شاه برای نخست
وزیری جواب مثبت نداد و مردم را به
این بدبختی سوق داد .جالب است که
درآغاز کتاب خود از وضع جمهوری
اسالمی زبان به انتقاد می گشاید :
«این خاطرات برای ایران وفرزندان
ایران برای باقیماندگان مجاهدان
وشهیدان انقالب بزرگ ایران است که
هزاران هزار بارفریاد آزادی واستقالل
به خیابانها ومیدانها می ریختند ودرزیر
رگبارهای مسلسل به خاک وخون می
غلطیدندوشبها با ندای پرخروش اهلل
اکبر ارکان استعمار واستبداد رابه لرزه
درمی آوردند واینک محروم ازآزادی
باردیگر
ومطعون دروطنخواهی
باتیغ خون آشام جالدان مسلمان
نما ازپا درمی آیند ویادرسیاهچال
زندانها گرفتار ویا آواره ی کشورهای
بیگانه می شوند .برای بازماندگان
افسران وسربازان دلیریست که
بارتحقیرکشیدند وباوجودآن دربرابر
دشمن غدارمزدور استعمار وجویای
قادسیه جدید دالورانه ایستادند
وازسرزمین میهن خویش دفاع کردند.
برای نسلهای جوانی است که ازاین
پس می آیند وبارامانت گذشتگان
رابردوش می گیرند».
زنده یاد سنجابی باآنکه ازانقالب
اسالمی ضربه خورد اما هنوزهنگام
نوشتن کتاب خود از انقالب با صفت
بزرگ یاد میکند .باآنکه میدانست
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خمینی و طرفدارانش درمورد شهدا
شماری نادرست را ارائه میکنند باز
میگوید شهیدان درزیر رگبار مسلسل
به خاک وخون می غلطیدند.

عروسی

شاهدختها
حاج مهدیقلی

هد ا یت ( مخبر ا لسلطنه ) د ر کتا ب
خاطرات وخطرات خود که نوشته ای
ازتاریخ شش پادشاه ایران است
درمورد عروسی شاهدخت شمس
وشاهدخت اشرف پهلوی می نویسد:
«درکابینه جم معروف شد عکس
عده ای از جوانان رابه شاهدختها
عرضه دارند تا که قبول افتدوکه
درنظرآید .پسر جم وپسر قوام
شیرازی پسند افتادند.چه حاجت
بعکس بود من نمیدانم .جم وقوام
هردو درقلهک می نشینندوعصرها
محل گردش آنها وشاهدختها
درصحرای دروس بود همدیگررا
خوب می شناختند ...بهرحال مجلس
عقد بیمزه ای منعقدشد .بااینکه
من متارکه داشتم بموجب دعوت

درمجلس حاضرشدم .یکطرف تاالر
شاه ایستاده بودندوقدری فاصله
وزرای سابق والحق وطرف دیگر
ملکه وشاهدختها روی کرسی نشسته
بودند.ساکت وصامت .دامادها عبوس
زیردست عروسها ایستاده درحال
خود متفکر مینمودندنه شیرینی ،
نه میوه ای دربساط بود.لحظه ای
گذشت .امام جمعه خوئی ومیرزا سید
محمد بهبهانی واردشدند نزدیک
شاه رفتندوظاهرا ً تبریک گفتند.
عقد درخارج بعمل آمده بود .علماء
رفتندوحضار متفرق شدند.صاحب
اختیار ازجم که حاضربود سراغ
دلمه گرفت .او هم  2پهلوی از کیف
درآوردیکی بصاحب اختیاردادیکی

بمن  .رویهم رفته مجلس خنکی بود».
حال مقایسه بفرمائید با عروسی
بعضی آقازاده ها درحکومت اسالمی
که چه ریخت وپاشهائی می شودو از
کیسه مردم ایران چه پولهائی خرج
می شود.

پیش بینی شاه

اندرزهای کوروش

کوروش شاه
بزرگ درباب
رفتار وکردارفاتحین به سپاهیانش
مطالبی میگوید که بعلت طوالنی بودن
مطلب دراین چند سطر نمی گنجد .اما
فشرده آن به نقل از گزنفون چنین است
 «:برای اینکه انسان صاحب فضیلت
باشد باید چگونه رفتارکند؟ ازکدام راه
ممکن است مردمتقی و پاک سیرت
بماند؟اگربه سخنان من خوب توجه
کرده باشید کلید این رمز رادریافته
اید.دوستان ویاران من ماباید خودرا
به همان صفات نیکی که درسرزمین
خودقبل ازنیل به این پیروزی های
بزرگ داشتیم بیارائیم  .درپارس عموم
سران قوم ونجبا درارگ شهر جمع
اندوبرمردم حکومت می کنند .ماباید
دراینجا نیز همان روش رابه کار بندیم
.شماباید گردمن جمع شوید وبه روش
وکردارمن چشم بدوزید ومراقب باشید
که من به وظیفه وتکلیف خود عمل کنم
ومن مراقب اعمال شما هستم تا هرکس
مایل وشایق رفتارنیک وکردارنیک
وپسندیده است اورا تشویق وتأیید کنم
باید فرزندانی که ازما بوجود می آیند
با همین سرشت ودرپرتو همین آیین
یزدانی رشد وپرورش یابند .ماباید
بکوشیم تا خصلت های پسندیده
را درنهادفرزندانمان پرورش دهیم .
دراینصورت میتوانیم هرروز خودرا
نیکوترازروزقبل کنیم وفرزندانمان حتی
اگربخواهند راه خطا پیش گیرند ،چون
دراطراف خود جزپاکی وصداقت نمی
بینند وسخنی جز سخنان شایسته
ومفید نمی شنوند  ،قهرا ً راه خطا
برآنهابستهخواهدشد».

آزادی

این روزها خیلی از مخالفین شاه وحتی
آمریکائی ها واروپائی ها میگویند ایران
که روی دریائی از انرژی خوابیده است
چرا درزمان شاه بفکر انرژی اتمی افتاد.
دکتر اکبر اعتماد رئیس سازمان انرژی
اتمی ایران میگوید:انرژی اتمی صنعتی
است که که زمان الزم برای گسترش آن
خیلی طوالنی است ...بهمین علت بعضی
ازکشورهای اروپائی صبر نکردند تا
بحران نفت دردنیا پیش بیاید وبعدبروند
پی این تکنولوژی  .قبلش رفتند... .آن
روزی که احتیاج داشتند تکنولوژی
آماده بود.ماهم نمیتوانستیم صبر کنیم
ببینیم این نیاز کی ایجاد میشود بعد آن
روز فکرش رابکنیم آن روز دیگر دیر
میبود.بنابراین برای یک تکنولوژی که
زمان تکاملش طوالنی است شماهمیشه
باید  20سال  30سال قبل فکر کنید
متأسفانه وقایع بعدی نشان دادند که
درآن روزها بیم ما ازاینکه شرایط ناثابت
بعدی ازلحاظ سیاسی  ،برنامه را ممکن
است متوقف کند درست بود» ....
اعتماد درمورد سخنان شاه که میگفت
نفت یک ماده اصیل است ونباید فقط
برای سوخت مورداستفاده قرارگیرد
می گوید« :بنظر من اعلیحضرت این
حرف راشاید ده سال بیست سال زود
زدند .یعنی آنوقت که اعلیحضرت این
مطلب را گفتند خیلی کم بودند افرادی
که به این مسئله توجه داشتندوکمتراز
آن تعدادافرادی بود که جرأت گفتن آن
را داشته باشند .نفت یک ماده ارزنده
برای صنایع شیمیائی است وحال اینکه
اورانیوم جزبرای تولید انرژی به هیچ
درددیگری نمی خورد .یعنی اگرشما
ازآن انرژی نگیرید همینطورباید توی
زمین بگذارید بخوابد.بنابراین گفته
اعلیحضرت کام ً
ال منطقی بود ...ولی
درآنزمان هیچکس به این مطالب
اساسی توجهی نداشت .
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?

پُرسش
وپاسخ علمی

کدام سیاره درمنظومه شمسی ازهمه بزرگتراست ؟
ژوپیتر یا مشتری بزرگ ترین سیاره
درمنظومه شمسی است بزرگی این
سیاره به حدی است که یک هزار
زمین ما درآن جا می گیرد.
مشتری برعکس زمین از سطح سفت
و سخت برخوردارنیست و گوی
عظیمی است که از گاز شکل گرفته
است  82 :درصد حجم این سیاره را
هیدروژن  14 ،درصد هلیوم و  4درصد
آن را عناصر دیگر تشکیل میدهند.
اگر می توانستید بطرف مرکز این
گلوله عظیم گاز حرکت کنیدمتوجه
می شدید که هرچه به مرکز نزدیکتر
می شوید دمای گاز افزایش می یابد و
متراکم تر می شود.و فشار نیز افزایش
پیدا میکند.فشار در مرکز این سیاره
آنقدرزیاد است که هیدروژن بصورت
فلز ذوب شده دیده میشود.ستاره
شناسان براین باورند ژرف ترین
الیه مشتری دمائی برابر با  20هزار
سانتیگراد( 36هزار فارنهایت) دارد.

مشخصات مشتری

موقعیت :

پنج

مین سیا
ره نسبت به خورشید

میانگی
 778م ن فاصله تاخورشید:
یلیون کیلومتر

مدارگرد
 11/9سال ش به دور خورشید:
زمینی
قطر:

 143هزارکیلومتر

جرم :

درسال  1610گالیــــله  4ماه
امــا
برای مشتری کشف کرد
جو:
اند
توانسته
امروزه دانشمندان
هیدروژن وهلیوم
سیـــاره
این
تا  28ماه برای
تشخیص دهند .بزرگترین آنها زمان گرد
ش
به
د
ور
خ
ود
ش
:
 9ساع
ت و 55دقیقه زمینی
«گانی مید» نام دارد که گالیله
کشف کرده بودوقطــــرآن تعداد قمرها :
 4ماه توسط گالیله
 5270کیلومتر است .
کشف شدواکنون با
اکتشافا
ت
ب
عد
ی
ت
عد
ادا
قم
ار آن  28ماه است .

 1900کوئینتیلیون تُن

کوررنگی چیست ؟
کوررنگی ازبیماریهای ارثی است که
به دلیل فقدان سلولهای مخروطی
شکل درشبکیه چشم بوجود می
آید.بسیاری از کسانیکه به کوررنگی
دچارند قادر به دیدن رنگهای قرمز
وسبز نیستند.
اما گاهی نیز بیمارانی وجوددارند که
هیچ رنگی را نمی بینند و همه چیز
برای آنها به رنگ سیاه یا سفید و یا
سایه ای خاکستری دیده میشود.
با بررسیهائی که به عمل آمده است
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فیزیک کالسیک و مدرن

علم فیزیک ساختمان ماده وانرژی را
مورد مطالعه قرار میدهد .همه چیز از
ماده درست شده است و انرژی نیز
عاملی است که می تواند ماده را به
حرکت درآورده و یا به آن تغییر شکل
بدهد.علم فیزیک را میتوان به دو
قسمت تقسیم کرد :فیزیک کالسیک
و فیزیک مدرن .
فیزیک کالسیک به مطالعاتی که
قبل از دهه  1900شروع شده مربوط
میشود و حوضه های مکانیک ،
حرارت  ،صوت  ،نور  ،الکترو مانیتیک
را دربر می گیرد .فیزیک مدرن
ازسال  1911آغاز میشود که فیزیکدان
انگلیسی ارنست راترفورد کشف
کرد اتم شیئی بسیار کوچکی است
که هسته دارد.کشف او به پیدایش
فیزیک هسته ای منجرشد .وفیزیک
هسته ای به تولید انرژی هسته ای
یا برق اتمی و درمان خفیف سرطان
و همچنین ساخت سالح هسته ای
انجامید .انیشتن نیز به کشفیاتی
دست یافت که علم فیزیک را به
پیشرفتهای عظیمی روبرو کرد.

مردان ده برابر زنان به این بیماری
دچار هستند.
بدترین نوع کور رنگی همین نوعی
است که همه چیز بصورت خاکستری
دیده میشودوبه آن اکرو ماتوپسیا
 achromatopsiaمیگویند.
متأسفانه درمان قاطعی برای این
بیماری وجودندارد اما نوعی لنزهائی
ساخته شده که تا حدی میتوان با
استفاده ازآنها بعضی از رنگهارا با آن
مشاهده کرد.

آزادی

شماره -36سال سوم

آیا میدانید که ....؟
* درهرثانیه رود آمازون 55
میلیون گالن (برابر با  200هزار متر
مکعب )آب را به داخل اقیانوس
اطلس می ریزد.
* حرف  Jتا قرن هفدهم میالدی
در کشورهای اروپائی و انگلیسی
زبان جزء حروف الفبا نبود ومورد
استفاده قرار نمی گرفت .
* تازمانی که قلم برای نوشتن
اختراع نشده بود رومی ها همیشه
با حروف بزرگ می نوشتند زیرا
کندن آنها برروی سنگ آسان
تربود .اما پس از پیدایش قلم و
وقلم مو نوشتن با حروف کوچک
آسانتر شد و مورد استفاده عموم
باسوادها قرارگرفت .
* نخستین پرواز انسان با هواپیما
فقط  12ثانیه طول کشید ومسافتی
معادل 120فوت برابربا 36/5مترطیشد.
* درآمریکا هردونفر یک اتومبیل
دارد امادرچین به هر 1300نفر یک
اتومبیل میرسد

دانشمند کیست و دانشمندان مهم چه کسانی هستند؟

دانشمند کسی است که برروی
هریک از رشته های علوم به تحقیق
و تفحص میپردازد .بعضی از این
اشخاص به پژوهش اکتفا میکنند
و برخی به استفاده های عملی
کشفیات جدید در زندگی ما دقیق
می شوند.واژه انگلیسی دانشمند
 Scientistازواژه التین ساینتیا
گرفته شده که به معنی دانائی است .
همه علوم مظهر دانائی هستند
اما همه دانائی ها جزء طبقه بندی
علوم بشمار نمی روند.برای مثال
آموختن یک زبان خارجی دانائی
است اما یک علم نیست چون یک
روش علمی برای آموختن آن زبان
بکارگرفته نمی شود .روش علمی به
معنی آن است که برای آموزش علم
ابتداتحقیق شودتا مسئله مشخص
شود بعد بررسی شود  .آنگاه
آزمایشات الزم صورت گیردو آگاهی
های دیگری که بدست می آید مورد

رنسانس چه بود و به چه معنی است
ُرنسانس دوره ای از تاریخ اروپاست
که عالقه مردم به آموختن و توجه
به هنرها ی یونان وروم باردیگر رواج
یافت .همچنین دراین دوره کشفیات
چشمگیری
جدیدوپیشرفتهای
نصیب اروپائیان شد.نظریات علمی
جدید پدید آمد  ،اختراعات جدیدی
شد و ادبیات و هنر نیز به مکاتب
جدیدی دست یافتند.اروپائیان دراین
دوره به جهان با دیدی نو نگریستند.
واژه ُرنسانس به معنی تولد دوباره
است در سالهای ُ 1300رنسانس
ازایتالیا آغازشد.وبتدریج به دیگر
کشورهای اروپا راه یافت  .درآن زمان
ایتالیا به جند دولت شهر مختلف
تقسیم شده بود .پرقدرت ترین این
دولت شهرها فلورانس  ،میالن و ونیز
بود.حاکمان این شهرها به حمایت
از هنرمندان وادیبان پرداختندو با
سفارش ساختمانهای جدید و آثار
هنری به این گروه از هنرمندان
ونویسندگان به شکوفائی کارآنها
کمک کردند.نخستین ساختمانی که
دراین دوره ساخته شد کلیسای بزرگ
فلورانس بود که گنبد معروف آن را
درعکس سمت چپ می بینید.
فرهیختگانی که به هنر یونان
باستان و ُرم عالقمند شده بودند «
انساندوست» لقب گرفتند.
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سالها پیش از دوره رنسانس  ،هنر
درخدمت مذهب بود اما نسل جدید
که رنسانس را بوجود آورده بود
هنرهای عهد باستان را که درخدمت
انسان بوده است ونه در سودای
عظمت وبزرگی خداوند  ،آموخت و آن
ر ا تحسین کرد.
هنرمندان عهد رنسانس هم به
مکاتب باستانی باز گشتندو روشهای
قدیمی را درآثار جدید خود مورد
استفاده قراردادند.
درسالهای  1500میالدی اروپا
بازهم به افکار جدیدترروی
آورد که به آن دوره
دنیای مدرن
میگویند.

استفاده قرارگیرد تا بتوان فرضیه ای
را پایه گذاشت که برای حل مسئله
به کارگرفته شود.درحالیکه آموختن
زبان  ،علم نیست ولی نحوه توسعه
یک زبان و روشی که برای آموختن
آن توسط مردم  ،ابداع میشود علم
پژوهش
است  .دونوع روش
وجوددارد :پژوهش ابتدائی که سعی
میکند علوم جدیدرا کشف کند

ولی استفاده آنی ازاین علوم درنظر
نیست  .و پژوهش کاربردی که
درجستجوی دانشی است که بتواند
باآن محصول جدیدی خلق کند ویا
راههای عملی دیگری را برای زندگی
بهتر و رفاه بیشتر پیش پای ما
بگذارد.
دانش
درجدول زیر به معرفی نام آورترین
دانشمندان تاریخ بشریت می پردازیم

دانشمندان نام آور درطول تاریخ
* ارشمیدس ( :حدود  287تا  212میالدی)او ازدانشمندان یونان باستان است
که بسیاری از اصولی را که هنوز هم توسط دانشمندان امروزی مورداستفاده
است کشف کرد .ازجمله اصل شناور ماندن بعضی از مواد درمایعات
* ابوعلی سینا(980تا 1037میالدی) :کشفیات پورسینا تا قرون اخیر
دردانشگاههای بزرگ دنیا تدریس میشد .او درطب اصولی را پیشنهاد کرده
است که هنوزهم مورداستفاده است .
* نیکالس گپرنیک ( 1473تا  :)1543کپرنیک ستاره شناس لهستانی بود که
برای اولین بار دریافت که زمین حول محور خود و درمدار خورشید می چرخد.
* فرانسیس بیکن ( 1561تا )1626فیلسوف انگلیسی بود که روشهای علمی
را ابداع کرد.
* گالیلیو گالیله ( 1564تا 1642میالدی) دانشمند ایتالیائی بود که زمینه
مناسب برای ایجاد پایه های فیزیک مدرن را باعث شد.
* یوهانس کپلر( 1571تا  :)1630ستاره شناس آلمانی بود که حرکت سیارات
را توضیح داد.
* ایساک نیوتن ( 1642تا  : )1727نیوتن انگلیسی بود که عقایدش دربارۀ
نیروی جاذبه  ،حرکت وموضوعات دیگر هنوز علوم جدید را تحت تأثیر
خوددارد.
* الساندرو ولتا( 1745تا  :)1827ولتا که نام اصلی اش چوزپه آنتونیو اناستازیو
بود فیزیکدان ایتالیائی است که نخستین باطری رابرای تولید برق ساخت .
* مایکا فارادی ( 1791تا  1867میالدی) :او دانشمند انگلیسی بود کهنشان
داد معناطیس می تواند الکتریسته تولید کند.
* چارلز داروین( 1809تا 1882میالدی) :این دانشمند انگلیسی تئوری
تکامل را فرموله کرد.
* ادا بایرون الوالس( 1815تا  1852میالدی) :ریاضی دان انگلیسی الوالس
اولین برنامه کامپیوتررا نوشت .
* جرج (یوهان) مندل ( 1822تا  :)1884گیاه شناس اتریشی بود که که
قوانین وراثت را کشف کرد.
* پال ارلیخ ( 1854تا  1915میالدی) :او باکتریولوژیست آلمانی بودکه
ازموادشیمیائی برای مداوای امراض استفاده کرد.
* الیس هامیلتون( 1869تا  1970میالدی) :دانشمند آمریکائی است که برروی
سموم مواد صنعتی بررسی کند.
* اندیکو فرمی ( 1901تا 1954میالدی) :فرمی فیزیکدان آمریکائی است که
اولین رآکتوراتمی را ساخت
* دورتی کرافوت هادکین (  1910تا 1994میالدی) :او شیمی دان انگلیسی بود
که به علت کشفیاتش درسال  1964جایزه نوبل دررشته شیمی را دریافت کرد.
* استفان(ویلیام) هاوکینگ( - 1942هنوزدرقیدحیات است) :ریاضی دان
انگلیسی و فیزیکدان نجومی که تئوریهای تازه ای درباره حفره های سیاه و
تشکیل جهان هستی ارائه کرد.
* لینوس پالینگ ( 1901تا  :)1994او درسال  1954جایزه نوبل شیمی و درسال
 1962جایزه صلح نوبل را دریافت کرد .او تنها کسی است که دو جایزه نوبل را
بدون شریک دریافت کرده است .

آزادی
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از اینجا

عاشقانه های سروش ایزدی

ازهمــــــــ

باراک حسین اوباما مرد سال شد
دکتر سوسن مطلوبی (سروش ایزدی) خواننده خوش صدای ایرانی تازه ترین
اثر خودرا بنام عاشقانه به دوستداران موسیقی ایران پیشکش کرده است .
دراین سی دی  6تصنیف گنجانده شده است:
عاشق ترین دربوسلیک اصفهان  ،خوش بحال من درسه گاه ،بیا درهمایون،
شب درابوعطا  ،گل مریم در چهارگاه و نوروز درراست پنجگاه  .همه این
تصنیفها ،سروده وساخته مسعودعطائی است و عارف ابراهیم پور هنرمند
روشندل و باذوق آنهارا تنظیم کرده است .خانم دکتر مطلوبی از جمله خوانندگان
ایرانی است که از اعتبار جهانی برخورداراست  .یکی از سی دی های او ازسوی
روزنامه لوموند مدال موزیک اشتثنائی شوک را دریافت کرده است .

تجاوز  6نفر به یک دختر هندی دراتوبوس
عکس زیر مربوط به تظاهرات است
اما نه تظاهرات سیاسی بلکه اعتراض
برعلیه تجاوز  6نفر به یک دختر
دانشجو در یک اتوبوس درخیابانهای
هند است  .طرفداران حقوق زنان
درهند این تظاهرات را ترتیب دادند
که طی آن مردم دربرابر خانه فرماندار
ایالتی اجتماع کرداند وخواستار
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واکنش شدید با متجاوزین شدند.
راننده اتوبوس و  4نفراز این اوباش
دستگیر شده اند.
مثل اینکه قراراست زنان درهرکجای
جهان حقوقشان پای مال شود.
تصورکنید که دریک وسیله عمومی
هم زن امنیت ندارد .باید ابتدا سعی
کنیم بیماران جنسی را درمان کنیم.

آزادی

رئیس جمهور آمریکا باراک حسین اوباما در همان روزی که شماره پیشین
آزادی منتشر شد از سوی مجله تایم به عنوان شخصیت سال بر گزیده شد و
ما نتوانستیم این خبر را درشماره پیش به اطالع شما برسانیم  .اگرچه این خبر
اکنون کهنه شده اما به هرحال ما وظیفه داریم شمارا ازآن آگاه کنیم .
این هفتهنامه از باراک اوباما به عنوان
«سمبل» و «طراح» آمریکای نو یاد
کرده است .جالب این است کــه این
نشریه عکس آقای اوبامارا نیز کمــی
سیاه ترازآنچه هست چاپ کرده است
شاید میخواسته وانمود کند کــه این
رئیس جمهور واقع ًا ازجنس دیگــری
است  .حتی این هفته نامه پیش بینی
کرده است کـــه ممکن است آقای
اوباما تاپایان  8سال اقامتش در کاخ
سفید عنوان کبیررا هم به دست بیاورد
و پس از خروج از کاخ سفیــد به او
گفته شود  « :رئیس جمهور کبیر آمریکا
باراک حسین اوباما» خداکند  .ماکه بخیل
نیستیم .
هفته نامه تایم ازسال  1927هرسال شخصیتی را به عنوان شخصیت سال برگزیده
است  ، .دکتر محمد مصدق  ،آیت اهلل خمینی نیز از کشورما تصویرشان برروی جلد
تایم به چاپ رسیده است  .دکتر محمد مصدق به دلیل مبارزاتش درراه ملی کردن
صنعت نفت و آیت اهلل خمینی به دلیل دیوانگی هایش در ویران کردن کشوری رو
به پیشرفت بنام ایران و بازگرداندن آن به قعر  1500سال پیش عکسشان برروی
جلد تایم آمد.
سال گذشته « معترض» شخصیت سال هفته نامه تایم بود.که اشاره به معترضین
حاضر درخیابانهای کشورهای عربی داشت  .پس از باراک اوباما دختر 14ساله
پاکستانی مالله یوسفزی ،که توسط طالبان به او سوء قصد شد قرارداردو پس
ازاو تیم کوک ،مدیرعامل شرکت «اپل» ،محمد مرسی ،رئیس جمهور مصر و فابیوال
جانوتی ،زن فیزیکدان و مسئول آزمایشگاه «اطلس» ،بزرگترین آزمایشگاه علمی
جهان ،به ترتیب در مقامهای سوم ،چهارم و پنجم قرار گرفتند.ازمیان کاندیداهای
هفته نامه تایم نام هیچ ایرانی برای سال جاری وجود نداشت .
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شاعر بارون بارونه به دیدار ویگن رفت

از
آنجا
سیروس آرین پور که با سرودن ترانه
های شادوماد و بارون بارونه برای
ویگن و عطااهلل خرم  ،شادی و لحظات
فراموش نشدنی را برای خانواده های
ایرانی ایجاد کرده بود سرانجام
دوستان و خانواده اش را عزادارکرد.
سیروس آرینپور ،دررژیم اسالمی هم
بویژه درزمان ریاست جمهوری بنی
صدر به علت دوستی بااو طرحهای
گوناگونی به دولت ارائه کرد اما درسال
 1360دستگیروزندانی شد.
دررژیم گذشته آرین پور بهنگام
درگروه
دراتریش
تحصیل
عضوبود اما
کنفدراسیونی ها
پس ازانقالب همانند دیگر اعضای

ـــــــــه جا

گمنامی بزرگان فرهنگ وادب ما در ُغربت

آقای حسن بایگان از اپساالی سوئد
نوشته اند که « :باکمال تاسف در
همین چند روز اخیر که با تعدادی
جوانان حتی تا سن  40سال صحبت
میکردم (حتی افرادی که حداقل تا
دیپلم را در ایران بوده اند) نامی از
استاد بزرگ زبان و ادب پارسی سعید
نفیسی نشنیده بودند .متاسفانه بنظر
میرسد اسامی سایر اساتید بزرگ
یکی دو قرن اخیر امثال استاد بهار،
استاد اقبال آشتیانی و تعداد انگشت
شمار دیگری که در سطح بزرگترین
دانشمندان و ادبای تاریخ ایران بودند
برای نسل جدید (حداقل خارج از
کشوری ها) کامال ً نا آشنا است .همین
نکته من را در امر برگزاری جلسات و
شناساندن ادبا و دانشمندان و آثار
بزرگان این سرزمین به هموطنان
مصصم تر کرد .در این راه همکاری
شما در اطالع رسانی و تشویق
سایرین در برگزاری چنین جلساتی
میتواند به عموم مردم ماکمک بکند».

اعتراض به آزادی ازدواج همجنسگرایان درپاریس
ایشان در ئی میل خود برنامه دومین
شب فرهنگ وادب پارسی را نیز
برای ماارسال کرده اند که درتاریخ
 27دسامبر  2012بوده است ووقتی
این مجله منتشرشود تاریخ آن
گذشته است .امیدواریم جوانان
ایرانی دراپساالی سوئد که تعدادشان
ازدیگر نقاط سوئد بیشتر است ازاین
شبها استقبال بعمل آورند .
بایگان را نیز
موفقیت آقای
درشناساندن چهره های فرهنگی و
ادبی پارسی زبان خواستاریم .

شبهای شعر نیویورک سی ساله شد
دربیشتر ایاالت آمریکا هرماه شبهای
شعر تشکیل میشود و گاهی نیز از
شاعران داخل ایران برای شرکت
دراین شبهای شعر دعوت به عمل
می آید .برای مثال زنده یاد فریدون
مشیری یکی از شاعرانی بود که بارها
درشبهای شعر کالیفرنیا و نیویورک
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متوجه اشتباهات
کنفدراسیون
خودشد وپس ازآزادی اززندان به
فرانسه رفت ودرآنجا مقیم شد .او روز
دهم دی  ۱۳۹۱برابر  ۳۰دسامبر ۲۰۱۲
در پاریس درگذشت.
به گفته آقای بنی صدر «زمانی که از
زندان رها شد ،گرچه تن رنجور گشته
بود ،اما عزم استوار بود ،تا پایان عمر».
آقای آرین پور با افزایش فشارهای
سیاسی در در اوایل دهه  ۱۹۸۰ناگزیر
به مهاجرت شد و در مهاجرت به کار
مطالعاتی و تالش فرهنگی ادامه داد.
او از چند ماه پیش به خاطر ابتال به
سرطان تحت درمان بود و هنگام مرگ
در اثر سکته مغزی ۷۴ ،سال داشت

شرکت کرده بود .این شبهای شعر
درنیویورک سی ساله شده است  .در
بوستن هم نزدیک به  25سال است
که شبهای شعر برگزار میشود .گاهی
عالقمندان درخانه خود شبهای شعر
تشکیل میدهند .درهمین شماره
گزارشی ازاین شبها داریم .

بی بی سی :دهها هزار نفر روز  ۱۳ژانویه ( ۲۴دی) در اعتراض به طرح قانونی شدن
ازدواج همجنسگرایان و اعطای حق حضانت به آنها در پاریس تظاهرات کردند.
بنابر گزارشها ،سه راهپیمایی بزرگ در پاریس انجام گرفت و هر سه در نزدیکی
برج ایفل به هم پیوسته و جمعیت عظیمی در مرکز پاریس جمع شدند.
این افراد به دولت سوسیالیست فرانسه معترض بودند که قصد دارد قانون
ازدواج همجنسگرایان را امسال تغییر دهد.
تظاهر کنندگان که از حمایت کلیسای کاتولیک و حزب مخالف راست گرا
برخوردار بودند معتقدند که تصویب قانون جدید به بنیاد جامعه لطمه می زند.

آزادی
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دکتر همایون آرام

پنج ماده خوراکی برای
تقویت سیستم ایمنی بدن
گوشت گاو بدون چربی:
سرشار ازدوترکیب مغذی آهن وروی
است  .طبق گزارش دکتر جان بلیک
دانشیار علوم تغذیه دردانشگاه
بوستُن این ترکیبات بدن را درمقابل
عفونت های میکربی ویروسی وانگلی
محافظت میکنند.
جوانه گندم وصدف منابع خوب روی
 ،گوشت مرغ  ،اسفناج و توفو منابع
غنی آهن هستند.
افزون برآن گوشت گاو منبع بسیار
غنی عنصر معدنی وضد اکسیدان
سلنیوم است  .ضداکسیدان ها عالوه
برجلوگیری از فعالیت مواد اکسید
شده  ،از آسیب ریشه های آزاد
جلوگیری میکنند.
ازدیگر کارکردهای سلنیوم ترمیم
سلولهای ایمنی وکاهش خطر ابتال به
بعضی ازانواع سرطان است.
مقدار مصرف گوشت رابه  3اونس
محدود باید کرد.

قارچ های خوراکی :
بموجب گزارشی که اخیرا ً در مجله
اروپائی فیزیولوژی عملی به چاپ
رسید  ،قارچ های آسیائی مانند
Oyster
 Shiitakeونیز صدف
بسیار کم کالری ودارای ترکیبات بتا
گلوکان و کربو هیدرات هستند.
این ترکیبات به ایجاد سلولهای سفید
خون کمک میکنند .سلولهای سفید
خون برای دفاع بدن دربرابر میکربها
ویروس ها ضروری هستند.
بعضی انواع قارچ منبع بسیار غنی
سلینیوم ترکیب معدنی ضد اکسیدان
ونیز ریبو فالوین (ویتامین ب)2
هستند .این ترکیبات برایمقابله
با عفونت های ویروسی سودمند
هستند .سلینیوم درغذاهای دیگر
مانند برنج  ،گندم وبادام برزیلی نیز
وجوددارد.
قارچهای خوراکی همچنین دارای
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مواد فیبری ومواد ضد اکسیدان
هستند وبرای سالمت بدن مفید ند.
با پختن یا کباب کردن قارچ  ،خواص
مواد غذائی آن تقریب ًا دست نخورده
باقی میماند.

حبوبات (: )Legumes
انواع لوبیا ونخود نیز مانند گوشت
گاو منابع اصلی آهن وروی  ،دوعنصر
تقویت کننده دستگاه ایمنی هستند.
مصرف ویتامین  Cبه مقدار اندک
 25میلیگرم جذب آهن موجود
درحبوبات رادو برابر میکند  .این
مقدار در یک چهارم فنجان براکلی
وجود دارد.
حبوبات سرشار ازویتامین  B6نیز
میباشند .این ویتامین تولید سلولهای
سفید خون موسوم به لنفوسیت را که
سلولهای دفاعی بدن دربرابر عفونت
هستند موجب میگردد.
گوشت مرغ ونخودچی نیز منابع
بسیار خوب ویتامین  B6هستند.

ماهی آزاد (: )Wild Salmon
ماهی آزاد منبع عالی ویتامین Dاست
طبق گزارش دکتر جان آدامز
 John S. Adamsاستاد
دانشکده پزشکی دیوید ِگفِن در
کالیفرنیا  ،دستگاه ایمنی بدن برای
ازبین بردن میکربها وویروس های
بیماری زا به این ویتامین نیاز دارد.
مصرف الاقل هفته ای دوبار ماهی آزاد
تو صیه می شود.

کدوتنبل :Pumpkin
این محصول مورد عالقه وفصلی،
سرشار از بتا کاروتن یکی از ضد
اکسیدانهای قوی است .دربدن به
وتامین  Aتبدیل میگردد.
این ویتامین به تولید سلولهای سفید
خون که برای دفاع درمقابل عفونت
ها ضروری هستند کمک میکند .
پژوهش های آزمایشگاهی درجانوران
نشان داد که ویتامین  Aاثر واکسن
آنفلوآنزا رادردفاع بدن و پیشگیری
بیماری تشدید میکند.
بتا کاروتن دربسیاری ازسبزیجات که
به رنگ نارنجی هستند مانند هویج ،
سیب زمینی شیرین وکدو وجوددارد.
قسمت گوشتی وتخمهای کدو تنبل
هردو برای محافظت دربرابر عفونت
مؤثر هستند.

آزادی
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چهره های مشهور جهان

ریچارد
آرک رایت
آرک رایت «آرایشگری» بود که بعنوان «مخترع»
معروف وبه لقب «شوالیه» مفتخر گردید
غزاله یزدی
ریچارد آرک رایت به عنوان پایه گذار
سیستم کارخانه ای شهرت دارد .
اختراع ماشین نخ ریسی وکارخانجات
نخ ریسی که او دایر کرد زیربنای
انقالب صنعتی دردنیا گردید.

*محدودیت های اولیه :
قبل ازاینکه با تغییرات انقالبی انجام
شده بوسیله آرک رایت آشناشویم
باید مروری کوتاه برتاریخ ریسندگی
وبافندگی داشته باشیم .
با آنکه پنبه از هزاران سال پیش برای
مردم خاور میانه شناخته شده بود
مردم اروپا تا قرون وسطی آن را نمی
شناختند .
دراواخر قرن شانزدهم مهاجرینی
که از کشورهای فقیر به انگلستان
می آمدند با هنر نخ ریسی با دست
آشنابودند وبهمین دلیل مقداری
پنبه با خود به این کشور می آوردند
 .این نخ ریس ها درمنازل خود کار می
کردند وبا دست به نخ ریسی وپارچه
بافی می پرداختند .
متأسفانه نخ ذریسی با دست باعث
میشد که نخ ها از نظر ضخامت یکسان
نباشند وهمچنین مقاومت نخ هائی که
با دست تنیده شده بودند بسیار کم
بود (اکنون هم پس از گذشت نزدیک
به دو قرن نمی توان با پنبه خالص
پارچه بسیار مقاومی بدست آورد).
سرانجام پارچه ای که «فاستونی»
نامیده میشد تولید گردید که تا
حدی پارچه ای مقاوم وبادوام بشمار
میرفت  .درتهیه ی این پارچه تزرشته
های محکم کتان بعنوان «تار»و الیاف
سست تر پنبه ای بعنوان «پود»
استفاده میشد.ازآنجا که نخهای کتانی
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ازپنبه گران تر وکمیاب تر بودند
می باید راهی برای تولید نخهای
پنبه ای بسیار محکم پیدامی شد .به
این معنی که پارچه های نخی راباید
آنقدر محکم تهیه میکردند که بتوان
ازآنهالباس دوخت و پوشید.
دستگاه
درسال  1733جان کی
پارچه بافی جدیدی اختراع کرده
بود که «ماکوپران» نامیده میشد
ومی توانست عمل بافندگی راخیلی
سریعتر ازدستگاههای دستی اولیه
انجام دهد ومقدارتولید روزانه پارچه
بااین دستگاه بمراتب بیشتر از دست
بود (این نوع دستگاه بافندگی هنوز
هم دریزد  ،اصفهان و چند شهر دیگر
ایران رواج دارد).
با پیشرفتی که درکاربافندگی
بوجودآمد تقاضا برای دریافت نخ های
کتانی افزایش یافت  .درحدودسال
 1767جیمز هارگریوز  ،نوعی ماشین
نخ ریسی اختراع کرد که یکنفر می
توانست با آن  12یا حتی  24رشته
نخ را همزمان تولید کند  .این ماشین
نیز با دست کار میکردوباآنکه بیشتر
از چرخهای نخ ریسی سابق نخ تهیه
میکرداما کیفیت نخ ها چندان مطلوب
نبود.
تهیه نخ ازپنبه بصورتی که بتوان
ازآن برای «تار» پارچه استفاده کرد
همچنان بعنوان یک مشکل باقی ماند
تا اینکه سرانجام ریچاردآک رایت
موفق به حل این مشکل شد.

کوچکتربود.درحدود سال 1750
به بولتن رفت وبرای چندسال
بکار آرایشگری پرداخت .درسال
1767ازاین کار دست کشیدوبه طرح
ماشین آالت پارچه بافی و نخ ریسی
مشغول شد.
آرک رایت بکمک ساعت سازی
که مقیم وارینگتون بودوجان کی
نامیده میشدودرزمینه دستگاههای
پارچه بافی اختراعاتی کرده بود
اولین ماشین نخ ریسی را که با کمک
نیروحرکت میکرد اختراع کرد.این
ماشین نخهائی با استانداردتعیین
شده وبسیار محکم تولید میکرد.
اولین ماشین نخ ریسی آرک وایت
درمدرسه «فری گرامر» واقع
درپرستون درسال  1769آزمایش
شدوباموفقیت موردتأیید و تصویب
قرارگرفت .پس ازاین موفقیت ریچارد
آرک رایت به ناتینگهام یعنی جائی
که کارخانه کوچکی درآن دایر کرده
بودرفت وبا ماشینهای خودبه نخ
ریسی پرداخت .
دراین کارخانه ماشین های نخ
ریسی با نیروی اسب کار میکردند
اما درسال  1771کارخانه بزرگتری
درکرامفوردواقع در «دربی شایر» دایر
کرد که ماشینهای نخ ریسی آن بوسیله
چرخهایی با نیروی آب کار میکردند.
چندسال بعد آرک رایت با کمک

«جددیه اشتروت» و«ساموئل نید» در
لینکلن شایر  ،النکشایر ،واسکاتلند
کارخانه هائی دایر کرد  .ماشینهای
او که باقدرت آب میچرخیدند بعنوان
ماشینهای آبی معروف شدند.

* پیشرفت کارخانه ها:
ماشین های آرک رایت خیلی
ساده بود بطوریکه هرکارگری بدون
داشتن هیچ مهارتی می توانست
با ماشینهای آرک رایت کار کند .
دربسیاری از کارخانجات بچه های
 9ساله وحتی کمتر ازآن استخدام
می شدند  .درنتیجه کارگران مسنی
که با دست نخریسی میکردند
ازآرک
یسکارشدندوتنفرشدیدی
رایت به دل گرفتند  .بطوریکه درسال
 1779عده ای به یکی از کارخانجات
آرک رایت در« کورلی» حمله وآنجارا
غارت کردند.اما بعلت استقامت این
مخترع هیچگاه کارخانه های آرک
رایت تعطیل نشدوتولید نخهای
ماشینی بندرت قطع میشد.
درسال  1775آرک رایت ماشین
دیگری به صنایع نخریسی هدیه کرد
که ماشین شانه ُکن بود.این ماشین
الیاف پنبه را شانه کرده وآنهارا موازی
هم قرار میداد تابرای واردشدن به
بقیه درصفحه 48

*زندگی نامه آرک رایت :
آرک رایت درسال 1732درپرستون
انگلستان متولد شد.اودربین 12
خواهر وبرادری که داشت از همه

آزادی

نمونه ماشینهای آبی

صفحه 29

ـعرافن حلقه
(کیهانی)
د .اختری

فرافكني  :فرافكني يعني نسبت
دادن ناآگاهانه اعمال ،عيبها و اميال
ناپسند خود به ديگران (مثال كودكي
پس ازگرفتن نمره بد از يك امتحان،
تقصير را گردن معلم بياندازد)
درون فكني  :عكس فرافكني مي
باشد
جابه جايي  :فرد با انتقال احساس
از موضوعي به موضوع ديگر با عوامل
استرس برخورد مي كند( .جبران :
مثال فردي كه از اندام ضعيف و الغر
خود ناراحت است به باشگاه بدنسازي
مي رود .متكامل سازي (تصعيد) :
مثال فردي كه مستعد چاقو كشي و
آدم كشي است اين ميل را ارتقا داده
و جراح مي شود).
همانندسازي  :فرد ،برعكس فرافكني،
موضوع استرس زا را انكار نمي كند و
فقط به ديگران نسبت نمي دهد ،بلكه
اعمال يا عواطف خود را به غلط به
عنوان واكنشهايي قابل توجيه به
ساير افراد نيز نسبت مي دهد( .مثال
مردي كه برخورد بدي با همسر خود
دارد اذعان مي دارد كه همه مردها
همينند! )
دليل تراشي  :فرد با پنهان كردن
انگيزه هاي حقيقي براي افكار ،اعمال
يا احساسات خود از طريق توضيحات
اطمينان بخش يا به نفع خود ولي
نادرست با استرس برخورد مي كند.
(مثال مردي كه به همسر خود شك
دارد و مخالف كاركردن او در بيرون
محيط منزل است ،دليل مي آورد كه
جامعه گرگ است !)
عكس العمل سازي  :فرد به وسيله
جايگزين كردن رفتار ،افكار يا
احساسات كامال متضاد با افكار غير
قابل قبول خودش ،با عامل استرس
برخورد مي كند( .معموال همراه با
سركوب)(مثال فردي كه عاشق كسي
است و او رفته است،اذعان مي دارد
كه از او متنفر است).

صفحه30

تفاوت بيماري هاي هيستريك با
تمارض در اين است كه در تمارض
فرد خودش را به مريضي مي زند (اما
ريشه اين تمارض در توجيه «من» مي
باشد) ولي در بيماري هاي هيستريك
حتي فرد خودش از عدم وجود بيماري
آگاهي ندارد.
 -3من دادستان (دادگاه ويژه)
دادگاه ويژه ،يكي ديگر از بخش
هاي ناخودآگاهي است كه بر اساس
سيستم خود ارزيابي خاصي ،عمل
مي كند وافرادي را كه از شرح وظايف
خود عدول كنند ،مورد مجازات قرار
مي دهد .اين دادگاه در قبال توليد
انرژي پتانسيل منفي (انرژي منفي
ناشي از حرص ،خود خوري ،درو ن
ريزي و )...ايجاد شده توسط فرد ،او
را محاكمه و محكوم به تحمل بيماري

آزادی

ميكند كه به اصطالح اين بيماري ها
رابيماري روا ن تني و ياسايكوسوماتيك
مي نامند .در فرادرماني ،با توجه
به توضيح فوق ،اين دسته رابيماري
هاي دادگاهي مي ناميم .مدافعات
محكوم در اين دادگاه به هيچ وجه
مورد قبول واقع نمي شود زيرا در
اين دادگاه مطابق با فلسفه خلقت
انسان عمل شده و اعتقاد بر اين است
كه انسان به روي زمين نيامده است
كه ايجاد انرژي پتانسيل منفي كند.
انرژي پتانسيل منفي ،مجموعه ي
انرژي هاي منفي است كه براثرحالت
هايي مانند حرص خوردن ،خودخوري،
درون ريزي ،غم و غصه و حزن و اندوه،
احساس نارضايتي ،احساس شكست،
احساس گناه و ...در انسان به وجود
مي آيد .يكي از مهمترين عواملي كه

ايجاد پتانسيل منفي مي كند،
رفتارهاي دو گانه است كه شامل
موارد زير ميشود:

رفتارهاي دوگانگي
رفتارهای دوگانگی بخش عمده اي
از رفتارهاي ما را تشكيل داده و
به ما در انطباق با پيرامون و محيط
كمك ميكند .اما هر زمان كه خارج
از ظرفيت انسان باشد منجر به ايجاد
انرژي پتانسيل منفي شده و

شماره -36سال سوم

فلسفه ي خلقت و كمال انساني به ما می فهماند كه براي اهداف بزرگي به وجود
آمده ایم  ،نه براي حرص خوردن ،خود خوري ،غم و غصه و محنت كشيدن ...

موجب بيماري روان تني مي شود .كار
رسيدگي به انرژي پتانسيل منفي از
طريق دادگاه ويژه صورت گرفته و به
دنبال آن ،با توجه به ميزان اين انرژي،
فرد محكوم به نوعي بيماري مي شود
كه ممكن است بدون داشتن عارضه
ي جسمي او را دچار ناراحتي كند و
يا اينكه با عارضه ي جسمي نيز توأم
باشد.
انسان در برخورد با وقايع بيروني،
در اكثر مواقع براي بهتر انطباق پيدا
كردن با محيط ،مجبور به برخوردي
دوگانه مي شود كه مطلوب و دلخواه
فرد نبوده و در نتيجه منجر به حرص
خوردن ،خودخوري و غم و اندوه و...
شده وبه دنبال آن نوعي انرژي منفي
در شخص ايجاد ميشود كه آن را
« انرژي پتانسيل منفي » مي ناميم.
وقتي كه ميزان اين نوع انرژي
منفي به حد معيني برسد ،فرد از
طرف دادگاه ويژه مورد محاكمه قرار
گرفته و به طور يك جانبه محكوم مي
شود و حكم صادره به صورت بيماري
روي محكوم اجرا خواهد شد؛ در اين
صورت بيمار با مشكالت جسماني
روبه رومي شود .برخي از اين بيماري
ها ،عارضه بدني خاصي ندارند ولي
درد و ايجاد ناتواني ناشي از آن را،
فرد احساس مي كند و چون عارضه
فيزيكي مشخصي ندارند ،پزشك به
اين دسته از بيماران اعالم ميكند

شماره -36سال سوم

كه مشكل آن ها عصبي بوده و يا
به عبارتي تخصصي تر ،به بيماري
روان تني و يا سايكوسوماتيك مبتال
هستند.
اساس كار دادگاه ويژه همان گونه
كه ذكر شد ،بر اساس سيستم خود
پاداش دهي خاصي استوار شده
است كه افرادي را كه از انجام رسالت
كمال خود قصور كنند ،درگير مي
كند .اين سيستم به نظر مي رسد بر
طبق فلسفه ي خلقت و كمال انساني
استوار است وبه انسان مي فهماند كه
براي اهداف بزرگي به وجود آمده ،نه
براي حرص خوردن ،خود خوري ،غم و
غصه و محنت كشيدن .در دادگاه ويژه

برخي از بيماري هاي شايع در
هيچ يك از داليل ما در قبال ايجاد
انرژي پتانسيل منفي مورد قبول قرار رابطه با دادگاه ويژه عبارت
است از:
نميگيرد

برخي از بيماري هاي شايع روان -تني در رابطه با دادگاه ويژه
عبارتند از:
زخم معده
خود خوري
بيماري هاي قلبي
حرص و نگراني
گواتر
غم وغصه
كوليت
تضاد با محيط
آكنه
تضاد با خود
آرتروز
تضاد ناشي از نفرت

آزادی

صفحه 31

داستان کوتاه

چوب بلند تررا خواباند روی زمین .
چوب کوچکتر را صلیب وار گذاشت
روی آن  .باطنابی آنهارا بهم وصل
کرد  .محکم پیچید  .گره زدوباحالتی
دو دستش را گذاشت
خسته
دردوطرف پهلو .کمرش را روبه عقب
خم کرد  .نفس عمیقی کشید و راست
ایستاد  .بادودست به روی سینه اش
کوبید وعرق پیشانی را با سر آستین
های کت خاکستری رنگش خشک
کرد .کالهی کهنه را که خاکی هم
شده بود روی سر چوب گذاشت .
چند گونی بهم دوخته شده راازباال
به شکل مارپیچ به دور دو چوب
وتاپائین ترین نقطه چرخاند وآخرین
قسمت راباریسمانی پالستیکی روی
هم گذاشت ومحکم کشید  .سیگاری
آتش زد وباپُک محکمی آن را به درون
سینه فرستاد و صبر نکرد ه بسرعت
چند پُک دیگرهم زد وباولع طوری
نفس را دردرون سینه حفظ کرد که
حتی اندکی ازدود هم به خارج راه
پیدانکرد.
بادسردی می وزید  .آنچنان که برگ
درختان را یارای باقی ماندن روی
شاخه ها نبود .با خودش گفت حاال
که وقت برگ ریزان نیست  .باد زمزمه
کرد که زور زمان نمی شناسد.هرکاری
دلش بخواهد میکند .برگ که چیزی
نیست  .شاخه های بزرگ تر هم جرأت
مخالفت ندارند .که اگر رو زیاد کنند
نتیجه اش شکستن ازریشه خواهد بود.
مردسیگارش را که تمام کرد ،
چوب بلندتررا بافشار درخاک
فروبردوبدنبال کارش رفت .
شب خیلی زود فرارسید  .همهمه
هائی از هرطرف  ،پیام جنگل را که
نزدیک بود به همگان اعالم کرد.
زوزه گرگها  ،شغالها ،و سگهای دور
درروستاها باهم هماهنگی میکردند.
چشمان چون دوگلوله آتش چندروباه،
شکلی چون ردیف المپهای چراغانی
ساخته بود.

صفحه32

مترسک

پرنده ها درمیان شاخه های درختان
خوابیده بودند وکوچکترهایشان که
ازصبح خیلی زود بال گشوده .پرزده
بودند بی حال وفرسوده درخواب ،
رؤیای دانه های تازه پاشیده درمزرعه
های اطراف را می دیدند.بزرگترها هم
یاد پروازهای دوررا درقوس بالهایشان
حس میکردند.
اززیر ابرهای
مهتاب هرازگاهی
پراکنده سردر می آورد ونورش رابی
دریغ می انداخت روی کرت های جالیز.
زمان زیادی نگذشت که سحر قدم
زنان واردشده گنجشکها کم کم بیدار
میشدند و چشمهایشان برنورطالئی
خورشید روشن میشد.
چندپرنده که هنوز خواب ازسرشان
نرفته بود جرأت کردند که درختها را
ترک کنند وچند قدمی نزدیک شدند
اما مکث کردند  .احساسی به آنها
میگفت شاید زندگی شان رابه خطر
می اندازند نگاهشان بیکدیگرنشانه ی
عدم موافقت بود
پر زدند و رفتند.
همه رفتند؟ خیر
 .یکی باقی ماند.
کبوترسفیدی با
حلقه ای قهوه ای
رنگ ،سر وگردن
وسینه را جلوداده،
ا یستا د و حر کتی
نکرد .بقیه رفتند.
گردنش را گرداند
وررفتن ها تماشا
کردوبعد دو سه
قدم نزدیکترشد.
حالت طلبکارها
راداشت  .می
بنظر
شناخت.
میرسید از همه ی
اسرار آگاه است
 ..برای همین با
تبختر نگاه میکرد.
کبوتر گفت  :ببین !

آزادی

خوب گول میزنی  .خجالت نمی کشی؟
ایستاده ای وکارت شده ترساندن
 .همه را می ترسانی اما هستند
کسانی که  -مثل من  -ماهیت ترا می
شناسند وازتو وحشتی ندارند.
بازتابی رخ نداد  .تالشی هم نشد .
یعنی امکان نداشت که عکس العملی
دیده شود.
ببین ! من چندقدم دیگر میآیم جلوتر.
هیچ کاری ازدستت بر نمی آید .این
پرنده ها را می بینی ؟ همه وحشت
زده نگاهت میکنند  .حتی کبوترهائی
از جنس من که خودشان را بین
دیگران جازده اند ازبال زدنهایشان
میتونی بفهمی که چقدرترسیده اند...
حرف کبوتر پایان نگرفته بود که سایه
ای رویش نشست .
کبوتر به سرعت بال گشوده وبا چند
بال زدن از جاپرید ورفت روی نزدیک
ترین درخت نشست .
سایه جلو آمد  .دست کرد و محل گره
های چوب بلند
و چوب کوتاه را
وارسی کرد  .با
دو دست فشار
آورد تا چوب
هرچه بیشتر
درخاک فرو
رود  .نگاهی
اطراف
به
انداخت .سرش
را روبه آسمان
کرد.
بلند
نفس عمیقی
کشیدورفت .
هنوزچندقدمی
دورنشده بود
که کبوتربال
زنان بازگشت.
این بار حتی
تر
نزدیک
ایستاد .
ببین ! من

علی تاجبخش
سرنوشت عجیبی دارم  .ازوقتی که
ازتخم درآمدم جز چند ماهی دریک
قفس  ،برای خودم زندگی کردم  .باور
نمی کنی که هیچگاه َجلد نشدم .
چشم بسیاری از کبوتربازان بدنبالم
بوداما بدون آنکه صاحبی داشته
باشم بابقیه قاطی میشدم وکسی
ندانست که من بی صاحبم  .با سارها
و گنجشکها  ،حتی با کرکس ها پریده
ام  .اما با کبوترها به ندرت .
جوابی نبود.
کبوتر نزدیک ترین بوته را نشان
کردوبه میوه ی تروتازه شان نوکی زد.
وحشتی نداشت  .ازچند بوته دیگرهم
کام گرفت .
ببین ! این بقیه می بینند که من
نترسیده ام  .دیده اند که خطری ازاین
بابت تهدیدشان نمی کند اما همچنان
وحشت زده وحیران درالبالی شاخه
ها پنهان هستند.
کبوتر بازهم به بوته های دیگر نوک
زد ومجددا ً خیلی سریع دریافت که
سایه به اتفاق شخص دیگری درحال
گفتگو درمورد جالیز درحال برگشتن
هستند .به آرامی پروازکوتاهی کرد و
رفت برشاخه ای نشست .
« آقاجان »  ...سایه درحال صحبت
بود.
آقاجان واقع ًا آخرزمان شده دیگر
هیچ چیز سر جای خودش نیست  .سم
پاشی میکنی  ،کرمها به جای آنکه
بمیرند سرحال تر و چاق تر می شوند .
گاووگوسفند ها درمقابل آنتی بیوتیک
ها مقاوم شده اند  .مترسک ها...
هنوز حرفش را کامل نشنیده بودم که
با لگدش روی زمین خوابیدم .
چاقویش که بند پالستیک را از
هم جداکرد کارم راساخت .شدم
دوچوب کوتاه وبلند .افتاده درگوشه
ای ،امادرکمال تعجب همچنان می
شنیدم که  « :مترسک هم مترسک
های قدیمی»
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تنهائی عذابم میداد .تلویزیون را
روشن کردم  ،به هرکانالی رفتم ،
نتوانستم تحملش کنم  .به نظرم
میرسید همه برنامه ها تکراری
هستند .
برروی اینترنت گشتی زدم  .آنهم
چیزی نداشت که نظرم را جلب کند.
از خانه بیرون زدم  ...به ویترین مغازه
ها نگاه کردم  .چیز جالب توجهی
ندیدم .جلوی گیشه ی سینمائی
ایستادم  .بلیطی خریدم و به داخل
سینما رفتم  .ده دقیقه از شروع فیلم
گذشته بود که حوصله ام سررفت و
ازسینما بیرون آمدم .
چند زن ولگرد از کنارم گذشتند و
چیزهائی گفتند که نشنیدم  .یکی از
آنها برگشت  .لباس نیمه عریانی برتن
داشت  .لبهایش را زیاده ازحد قرمز
کرده بود .ازدیدنش حالم بهم خورد.
گفت  :حوصله اش رو داری؟
 حوصله ی چی؟ اص ًال اهلش هستی ؟
 اهل چی ؟ بروبابا  .مث اینکه مواد بهت نرسیدهبه هوشی یا بی هوشی؟
 نه موادی نیستم  .حواسم هم سرجاشه .حرفتو درست بزن ببینم چی
میگی
 بابا خنگ خدا  .میخوای حال کنی ؟پول داری که حال کنی یا اص ً
ال حالشو
نداری؟
من که تازه متوجه شده بودم گفتم :
 نه خانم  .حالشو ندارم  .شب بخیر.ُغر ُغر کنان به طرف دوستانش پیش
رفت  .واز چشم من دور شد.
جلوی رستورانی ایستادم  .نمیدانستم
گرسنه هستم یانه  .ولی بی اختیار به
داخل رستوران رفتم .
گارسون بطرف من آمد وگفت :
چی میل دارید؟
گفتم  :هنوز به منوی شما نگاه نکردم .
ولی فع ً
ال یک آبجو برایم بیار.
او رفت و خیلی زودبرگشت و یک بطر
آبجو روی میز گذاشت .
آبجو را خوردم ولی میلی به غذا
نداشتم  .گارسون برگشت و بالبخند
ملیحی گفت  :غذا چی میل دارین ؟
گفتم حقیقت اینه که اص ً
ال میل ندارم .
روی صندلی روبروی من نشست.
رستوران خلوت بود .یک پیرمرد
درگوشه ای نشسته بود و بطری های
آبجو را که خورده بود روی میز مرتب
می چید .دخترک که زیبائی هوس
انگیزی داشت مراوسوسه میکرد که
عذا بخورم  .او میگفت :
 اگه اجازه بدین اول کمی سوپ برایشما بیاورم تا اشتهاتون باز بشه .
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سوپ ما حرف نداره  .درمقابل لبخند
وسوسه برانگیزش تسلیم شدم وگفتم
باشه  .یک کاسه سوپ برام بیار.
او راست میگفت  .سوپش خیلی
خوشمزه بود .اشتهایم راواکرد.
بعد ازخوردن یک پُرس غذا و چند بطر
آبجو پلکهایم سنگین شد و احساس
کردم باید هرچه زودتر به خانه بروم
وبخوابم .
پس ازپرداخت صورتحساب یک
اسکناس بعنوان تیپ روی میزگذاشتم
و ازرستوران بیرون آمدم .
دختران ولگرد باردیگر جلوی من سبز
شدند .باز همان دختر بطرف من آمد
و گفت :
 آقا حوصله اش رو داری؟ تو همین یکساعت پیش ازمنپرسیدی گفتم نه.
 اوخ راست میگی  .نشناختمت  .بچهها این همون آقا بی حاله هست .
درهمین حیص وبیص مرد جوانی از
کنارما گذشت  .دخترک خطاب به
دوستانش گفت بچه ها این همون
مرتیکه کثافته هان !
دختران دیگر گفتند :
آره خودشه بریم نگذاریم در یره .دختر ک گفت این خیلی خرپوله .
دیشب رفتیم هتل  .آقا بعداز حال
کردن با همه ما نصف شب فرار کرد.
حاال میریم حالشوجا میاریم .

داستان کوتاه

ق
ت
ل

د شر

پس از حمله به او کتک مفصلی به
او زدند  .وسر آخر مرد گفت به یک
شرط پولتونو میدم که امشب هم بامن
بیائید .دختران مواقفت کردند و همه
باهم رفتند.
آن شب به خانه آمدم و یک راست به
رختخواب رفتم .

آزادی

ب

فرداصبح که ازخواب بیدارشدم
تلویزیون راروشن کردم تا آخرین
خبرهارا بشنوم  .خبراول کشته شدن
چهاردختر به دست قاتل یا قاتلینی
ناشناس بود .بالفاصله لباس پوشیدم
و به ایستگاه پلیس رفتم تا نشانی آن
مردی که دیشب دیده بودم به آنهابدهم
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درمیان جنگلی از آهن و سیمان و
درمیان فضائی که بطور عمودی گسترش
یافته است و به نیویورک شهرت دارد
عاطفه  ،مهربانی و عشق هم حضور
دارد؟ یا آنچه دروهم ناید مهربانی
و عطوفت است  .شهرهای بزرگ بیشتر
جایگاه خشونت و خاستگاه بی مهری
هاست  .شهرهای بزرگ درباغچه هاشان
بذر فشنگ میکارند و حاصلی از وسایل
کشتار مردم بیگناه را درو میکنند.
در شهرهای بزرگ وبی قواره جائی
برای خودنمائی زیبائی ها نیست .
در شهرهای بزرگ عشق درمیان هیاهوی
بسیار میمیرد .و کسی هم بر گور عشق
مرثیه نمی خواند.
روز وشب شهرهای بزرگ پراز نور است
و زرق و برق که همه خالی از صفا و
صداقت و عشق و مهر است  .اما نقاطی
درهمین شهر نیویورک که سمبل شهر
بی ترحم است یافت میشود که عده ای
عاشق را درخود جمع می کند تا ساعتی
فارغ از آنچه برشهر حاکم است محیطی
سرشار از شوروعشق و محبت ودوستی
ایجاد کنند و با سالح شعر و ادب و فرهنگ
ایرانی به رویاروئی با همه پدیده های
آکنده از خشونت و ماشینیزم بروند.
اینها که ایرانی اند ازقلب نیویورک در
دهه دوم قرن بیست ویکم با بالهای شعر
فارسی به سده های گذشته وبه سمرقند
و بخارا و مرو و شیراز پرواز ومشام جان
را ازعطر باغهای پرطراوت ایرانی پر
میکنند .دراین جا با این عاشقان ایران
و ادب وهنر ایران بیشتر آشنا می شویم :

سالهاست ایرانیان مقیم آمریکا چه
آنهاکه پیش از انقالب اسالمی به
آمریکا مهاجرت کرده وچه آنها که
پس از آن مجبور به ترک ایران گردیده
وساکن این سرزمین گشتند  ،بدنبال
هویت ملی خویش وبه انگیزه روشن
نگهداشتن شمع فرهنگ ایران ،
اقدام به برپائی شبهای شعر وموسیقی
کردند تا بدینوسیله کمبود عاطفی
وفرهنگی خویش را درسرزمین جدید
که وطن دوم آنها سشد جبران کنند.
دراغلب شهرهای آمریکا جلسات شعر
خوانی تشکیل گردید که ازآن جمله
میتوان ازشهرهای لس آنجلس  ،سان
دیه گو  ،یوستن وفیالدلفیا نام برد..
ایرانیان مقیم نیویورک که تعدادشان

صفحه34

شهاب هماپور در سن  90سالگی همچنان با شوروعشق بهمراه همسرش
شبهای شعر شهاب را درنیویورک برگزار میکند.

قابل توجه است نیز اقدام به برپائی
شبهای شعروموسیقی کردند که
دراین مقاله به شرح چند نمونه از آن
که درنقاط مختلف نیویورک برگزار
گردیده و نگارنده و همسرش نیز عضو
آنها هستند می پردازم .

انجمن ادبی وهنری «شهاب»
این انجمن ادبی از قدیمی ترین
گردهم آئی های ایرانیان مقیم شهر
نیویورک است که یه «شب شهر
شهاب» معروف است  .بانی این شب
شعر مرد وارسته و ادیبی است که
عاشق ایران و فرهنگ ملی است  .نام
این شخص « شهاب هماپور» است که
مدت سی سال این انجمن را پابرجا
نگهداشته است وبه اتفاق همسر
هنرمندش درتداوم این انجمن همت
گماشته اند .ماه گذشته سی امین
سالگرد این شب شعر که مصادف با
نودمین سال تولد بانی آن یعنی آقای
شهاب هماپور بود با همت

فرزندانشان در « تمپل اسرائیل» واقع
در «گرت نک» نیویورک برگزارشدکه
درآن تمام شعرا وهنرمندانی که
دراین مدت  30سال بااین انجمن
همکاری نموده بودند باجرای برنامه
های جالبی پرداختند واین مراسم،
باشکوه بی نظیری برگزارشد.
این انجمن ادبی هردوماه یکبار
درمنزل یکی از اعضاء برپا میگردد
ودراین جلسات از مدعوین باشام
پذیرائی میگردد .این جلسات معموال
ازساعت  7شب تا حدود  2بامداد
ادامه پیدا میکند.
ازاشخاصی که درسی امین
سالگرد«شب شعر شهاب» به خواندن
شعر پرداخته وهنرنمائیکردند می
توان به این نامها اشاره کرد:
ازشعرا :خانم شریعتمداری که
تخلص ایشان «شاهد» است  ،دکتر
هرمز منصوری  ،دکتر پیکر ،خانم هما
مناصبیان  ،آقای شهاب هماپور ،خانم
پروانه صراف  ،آقای حق نظر حکاکیان
 ،آقای محمدعلی دولتشاهی  ،آقای
ناصر نظریان و دکتر براوریان .

ازسخنرانان  :آقای هوشنگ زارح ،
دکتر سیامک شجاعی  ،دکتر بهفرین
از هنرمندان  :دکتر هرمز منصوری
(تار) خانم ویدا منصوری (آواز) ،دکتر
یحیی معدل (سنتور) خانم کهنیم
(آواز) خانم مهشید کاشانی (آواز)،
آقای اریه آقاجانی (سنتور)وآقای
شهاب ابراهیمی (ضرب)
از خصوصیات این شب شعر یکی آن
است که نوددرصد اعضا و مدعوین
 ،ایرانیان کلیمی مقیم نیویورک
هستند .دیگرازویژگی های این شب
شعر این است که شرکت کنندگان
بایستی اشعاری که خودسروده اند
بخوانند واین انگیزه وتشویقی است
برای کسانیکه اخبرا ً قدم به دنیای
شاعری گذاشته و به سرودن شعر
عالقمندند.

شب شعر دکتر مزینی
درشهر نیوبرگNewburgh

پایه گذار این شب شعر آقای دکتر
مرتضی مزینی است که حدود 19سال
شب شعر دکتر مزینی

آزادی
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پیش اقدام به تشکیل شب شعر
نمودواین جلسات راباشرکت رفقای
خود که اغلب پزشک وساکن شهرهای
شمالی نیویورک هستند شروع کرد.
اعضای این شب شعر پزشکانی
هستند که دراطراف البانی سکونت
داشته ودرهمان مناطق به طبابت
مشغولند  .تعداداعضای این انجمن
تاکنون بالغ بر 40زوج یعنی حدود 80
نفر است  .درمیان اعضاء اشخاصی که
پزشک نیستند نیز وجوددارند  .این
جلسات هردوماه یکبار دراولین جمعه
ماه برگزار میگرددومحل تشکیل آن
در هتل مریات واقع درشهر نیوبرگ
 Newburghاست .
دراین جلسات هربار یک مهمان
مدعو به شرح حال فالسفه یا شعرا
یا موسیقیدانان ایرانی پرداخته
ودرپایان سخنرانی حاضرین به طرح
سئواالت خود می پردازند.
این انجمن اخیرا ً به مدیریت آقای
دکتر اردکانی برگزار میگردد.
از خصوصیات این انجمن این است
که اعضا اختیاردارند شعری که خود
سروده اند بخوانند یا از اشعار شعرای
دیگر سود جویند .
دراین جلسات از مدعوین با چای و
شیرینی و میوه پذیرائی به عمل می
آید.

انجمن سازو سخن
پایه گذار این انجمن ادبی وهنری
آقای دکتر ناصر حسینی است که
حدود  6سال پیش به اتفاق چندتن
از دوستانش که همگی عاشق فرهنگ
ایران هستند اقدام به برپائی این
انجمن کرد.
اعضای این انجمن ثابت و حدود
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دوازده زوج بوده و هر هفته یکبار
درمنزل یکی از اعضاء برگزار میگردد.
برگزار کننده حق دارد از یک یا دو
زوج که به ادبیات و فرهنگ ایران
عالقمندند دعوت به عمل آورد که در
انجمن حاضر گردیده و به قرائت شعر
بپردازند.
از خصوصیات این انجمن این است
که بانی آن یعنی دکتر ناصر حسینی
درشروع هر جلسه شرح وتصویری
از یکی از نقاط دیدنی ایران که جنبه
تاریخی دارد بصورت اسالیدنمایش
داده واعضاء را با زیبائی های نهفته
ای که درسرزمین آباء واجدادی ما
وجوددارد واعضاء تشنه ی دیدن
آن هستند آشنا میسازدو بعد برنامه
ی شعر خوانی انجام میشود.آنگاه
قطعاتی از موسیقی اصیل و سنتی
ایران اجرا میگردد.
انجمن های ادبی و شعر خوانی دیگری
نیز دراطراف نیویورک و کنتیکت و
نیوجرسی برگزار میشود که هیچیک
به قدمت ووسعت این شبهای شعر
نیستند.

آزادی

تعدادی از اعضای شب شعر شهاب
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دیواهن عشق

آتش اصفهانی

کیست فرهادکه درعشق شودثانی ما
گوه را آب کند بی سروسامانی ما
آنقدراز دل دیوانه گرفتیم سراغ
که دل دشا جنون سوخت به حیرانی ما
وقت آنست که خیزد تن خاکی زمیان
تا حضور تو شود مجلس روحانی ما
ترسم ازآنکه کنی خواروبه دورش فکنی
ورنه کس دل ندهد برتو به آسانی ما
گشت دیوانه ترازما به مکافات عمل
آنکه آبادی خود جست زویرانی ما
ناخدائی مکن ای نوح و مجوبادمراد
که به ساحل نرسدکشتی توفانی ما
مهررخسار توپنهان نتوان ساخت به دل
که چه خورشید هویداست زپیشانی ما
نفسی بی تو اگرزنده بمانیم رواست
که کند نفس مالمت به گران جانی ما
بسکه جمعیت زلف تو صبا ریخت بهم .
مو به مو ریخته شد طرح پریشانی ما
«آتش» اززاهد خودبین مطلب راه نجات
که بود دزدره و غول بیابانی ما
***
ميرزا حسن فرزند حاج مالمحمد صادق
( 1286ـ 1349ق1869 /ـ 1930م)،
از شاعران متأخر ،متخلص به
«آتش» .پدرش حاج مالمحمدصادق
از روحانيان اصفهان ،و در جامعة
روحانيت آن ناحيه داراي احترام و
اعتبار بود .ميرزا حسن از هنرمندان
بنام زمان خود بود و در يراقدوزي و
زنجيرهبافي و گلدوزي مهارت تمام
داشت ،ولي پس از چندي به بازرگاني
پرداخت و تا پايان زندگي در اين
كار بود .ميرزا حسن در آغا ِز شاعري
«بينوا» تخلص ميكرد ،ولي بعدا ً آن را
به «آتش» تغيير داد.
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قطران تبریزی

دام عشق

شع
روزغل

صد بارگفتم ای دل کز عاشـقی حذر کن
بگذار نیکوان را وزمهرشــــان گذرکن
چون روی خوب بینی  ،دیده فرازهــم نه
چون تیر عشق بارد شرم وخرد سپر کن
هرگام عاشقی را صدگونه دردو رنج است
گر ایمنیت باید از عاشقـــــی حذرکن
فرمان من نبردی فرجـــام خود نجستی
پنداشتی کـه گویم هـرسـاعتی بتر کن
ناکام من برفتـی دردام عشق مانـــدی
چونست روزگارت ؟ مارایکــی خبـرکن
اکنون بـــه صبر کردن ناید مراد حاصل
زین چـاره باز مانی رو چــاره دگر کن
***
نام او ابومنصور قطران الجلیلی االذربایجانی است .بنابراین پدر قطران
گیالنی و خود او آذربایجانی است که در یکی از سالهای اوایل قرن پنجم
هجری در شادی آباد تبریز پای به جهان گذارده است.
گویا قطران چنانکه خود گفته است ،از طبقه دهقانان بود که از دهقانی به
شاعری افتاده بود.
یکی دهقان بدم شاها شدم شاعر ز نادانی مرا از شاعری کردن تو گرداندی
به دهقانی
ناصر خسرو در سال  438هـ.ق .قطران را در تبریز دیده است و در سفرنامه
می نویسد در تبریز قطران نام شاعری را دیدم؛ شعری نیک می گفت ،اما زبان
فارسی نیکو نمی دانست .پیش من آمد ،دیوان منجیک و دیوان دقیقی بیاورد
و پیش من بخواند و هر معنی که مشکل بود از من پرسید .با او بگفتم و شرح
آن بنوشت و اشعار خود بر من خواند.
به هر حال آنچه مسلم است ،قطران نخستین کسی است که در آذربایجان به
فارسی دری آغاز سخنوری کرد و به این ترتیب مقتدای شاعران آذربایجانی
گردید.
گر مرا بر شعر گویان جهان رشک آمدی من در شعر دری بر شاعران نگشودمی
وفات او را به سال  465نوشته اند ،ولی از اشعارش چنین پیداست که تا مدتی
پس از این تاریخ هم زنده بوده است.

آزادی

تم
ـن
س
اازدو ت

سعدی

هرکس به تماشائی رفتند به صحرائی
مارا که تومنظوری خاطرنرودجائی
یا چشم نمی بیند یاراه نمی داند
هرکو به وجودخود دارد زتوپروائی
دیوانه ی عشقت را جائی نظر افتادست
کانجا نتواند رفت  ،اندیشه ی دانائی
امیدتو بیرون برد ازدل همه امیدی
سودای تو خالی کرد ازسرهمه سودائی
زیبا ننمایدسرو اندرنظر طبعش
آنکش نظری باشدباقامت زیبائی
گویند رفیقانم درعشق چه سرداری؟
گویم که سری دارم درباخته درپائی
زینهار نمی خواهم کز کشتن امانم ده
تا سیر ترت بینم یک لحظه مدارائی
من دست نخواهم برد اال به سرزلفت
گردسترسی باشد یک روزبه یغمائی
گویند تمنائی ازدوست بکن سعدی
جزدوست نخواهم کردازدوست تمنائی
نظامی گنجوی

مرغ خوش گفتار

بلبل همی داردفغان وزناله هاآیدبه جان
گرراستخواهیدرجهانیکیارمعنیدارکو
نایافته سالی دگرزینها که می بینی اثر
امسال باری درنگرآن دوستان پارکو
بس سر که ازگل پست شد
بس دوستان ازدست شد
دل درتکاپومست شد
رنج دل هشیارکو؟
فرداکهدرباغطربگرددنظامیبستهلب
گویند هرکس ای عجب
آن مرغ خوش گفتارکو
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لعبت واال

سخ
شراب ن

نادرنادرپور

گن
ج اقرون

آمدزدرم خنـــده به لب بوسه طلب مست
دردامن پنـــــــدارمن می زده بنشست
لبهــاش شـــراب سخن عشق فروریخت
براشگ نیـــازم ره دیوانـــه گری بست
آن تُرک ستم کیش کـــه تَرک دل ماگفت
بازآمدوهرعهــــدکه بستم همه بشکست
گفتم که دگر درســـرمن شورغمت نیست
درچشم من آویخت نگاهش که ببین هست
گفتم بخداسینـــه ام ازعشق تو خالیست
وآن رشتـه ی پیوند من وزلف تو بگسست
خندیدوزآن چشمه ی خورشیدشرر ریخت
دل ذره صفت باز بـــه آن سلسله پیوست
اوکودک خودخـواه زمانست وعجب نیست
گر لعبتم ودرکف اومیـــــــروم ازدست
***
لعبت واال متولد بیستم آبانماه  1309ازدودمان قاجاردرتهران متولدشد.
درنخستین دوره خبرنگاری دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران شرکت کرد و
فارغالتحصیل شد و کار نویسندگی و خبرنگاری را بهطور جدی آغاز کرد.
درمجله تهران مصور بنام فتنه داستان می نوشت .درسال  57به استرالیا
رفت ودرآنجا دررشته مطالعات خاورمیانه لیسانس گر فت  .سپس برای
دیدارنوه اش که تازه متولدشده بودبه لندن رفت وهمانجا ماندگارشد .اکنون
دربستربیماری است.برای او تندرستی آرزو داریم .
ابوالحسن ورزی

گرزی

من مانده ام کنون ودل زارخویشتن
بگریختــم زیار دل آزار خویشتن
چون بلبل رسیده زگلزار خویشتن
دیگر نمیکنم هوس آشیان خویش
چون شمع سوختم به شب تارخویشتن
روشن نشد زپرتو من محفل کسی
گویا که دست شسته زبیمارخویشتن
دیگر طبیب عشق نگیرسـراغ دل
بیمارم وجـــدا زپرستار خویشتن
بی او مرا به زندگی خودامیدنیست
چندی بود که مانده ام ازکارخویشتن
زین پیشتر نبود بجز عشق کارمن
نالم بـــه باد گوشه دیوارخویشتن
من آن کبوترم که براین بام ناشناس
خودعاجزم زگریه بسیـار خویشتن
براشک من مخند که چون ابرنوبهار
درحیــرتم زگرمی بازار خویشتن
گیردسراغ ازدل من هرکجا غمیست
ازدوش خودچــراننهم بارخویشتن
شد زندگی چوبارگرانی بدوش من
بااین نهال مرده بـــی بار خویشتن
شرمنده ام زابربهاران دراین چمن
***
ابوالحسن ورزی (زاده  ۱۲۹۳ه.ش  -درگذشته  ۱۳۷۳ه.ش)
ابوالحسن ورزی ،فرزند حسین فالح زاده به سال ( ۱۲۹۳ه.ش) در تهران
متولد شد  .پس از تحصیالت ابتدائی وارد دانشکده حقوق شد ،و در رشته
قضائی موفق به اخذ درجه لیسانس گردید مدتی در وزارت دادگستری خدمت
میکرد ،و سالها در سمتهای مختلف بود ،او نیز در وزارت دارائی خدمت کرده
و وی از غزلسرایان بنام معاصر است.
نقل از ویکیپیدیا
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با ماهی سرخ رنگ لبهایش
درآب پریده رنگ سیمایش
آهسته و بی صدا شناکردم
از طارمی سیاه مژگانش
ره سوی دوچشم اوبردم
آن را به هزارحیله واکردم
درنقب گلوی تشنه اش جستم
سرداب سیاه سینه اورا
دل را ،دل خغته را صداکردم
دل  ،ماهی آبهای گلگون بود
وان نقب که ره به سینه اوداشت
چون راه نهان گنج قارون بود
بی سیل سرشک رارهاکردم
محمدحسین شهریار

امـید

سیمین بهبهانی

مرا هزار امید است و هر هزارتوئی
شروع شادی و پایان انتظارتوئی
بهارهاکهزعمرمگذشتبیتوگذشت
چه بود غیر خزانها اگر بهار توئی
دلم زهرکه به غیرازتوبود خالی ماند
در اینسرا توبمان ای که ماندگار توئی
جهانیان همه گرتشنگان خون منند
چهباک زآنهمهدشمن کهدوستارتوئی
دلم صراحی لبریز آرزومندی است
مراهزار امید است و هر هزارتوئی

ـحراج عشق

چوبستی در به روی من به کوی صبر رو کردم
چودرمانم نبخشیدی به درد خویش خوکردم
چرا رو درتوآرم من که خود را گم کنم درتو
به خودبازآمدم نقش تو در خود جستجو کردم
خیالت ساده دل تربود وباما ازتو یک رو تر
من اینها هردو با آئینه دل روبرو کردم
فشردم با همه مستی به دل سنگ صبوری را
زحال گریه پنهانی حکایت با سبو کردم
فرودآ ای عزیز دل که من ازنقش غیر تو
سرای دیده با اشک ندامت شستشو کردم
صفائی بود دیشب با خیالت خلوت مارا
ولیکن من ز پنهانی ترا هم آرزو کردم
ملول از ناله بلبل مباش ای باغبان رفتم
حاللم کن اگر وقتی گلی درغنچه بو کردم
تو با اغیار پیش چشم من می درسبو کردی
من ازربیم شماتت گر به پنهان درگلو کردم
حراج عشق و تاراج جوانی وحشت پیری
دراین هنگامه من کاری که کردم یاداوکردم
ازاین پس شهریارا ما وازمردم رمیدن ها
که من پیوند خاطر با غزال مشگ موکردم
فریدون مشیری

ردایوان کوچک

جز خنده های دختر دردانه ام بهار

وزبوته های خشک لب پشت بامها

جز زهرخند تلخ  ،کاری ندیده ام
برلوح غم گرفته این آسمان پیر
جز ابر تیره نقش ونگاری ندیده ام

آزادی
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گشتی درمیان کتابها

ابراهیم یونسی (مترجم ونویسنده)
یک پا نداشت  .محمود اعتمادزاده (به
آذین) مترجم هم یک دست نداشت.
محمد قاضی هم که تارهای صوتی اش
راازدست داده بود صدا نداشت .
یونسی میگفت  :مامیخواهیم یک
گروه هنری تشکیل بدهیم  .به آذین
ویلن خواهدزد .قاضی آواز خواهد
خواند ومنهم بعنوان رقاص گروه
هنرنمائی خواهم کرد.
قاضی ازروزهای آغاز پیروزی انقالب
اسالمی خاطره ای دارد:
« به اتفاق همسرم سواربرماشین
خود از سرپیچ شمیران درمسیر
خیابان دکتر شریعتی به خانه ام که
درباالی قلهک است روان بودم .
دوجوان اسلحه بدست جلو ماشینم
را گرفتند وخواهش کردند تادرمسیر
خود هرجا که ممکن است ایشان
رابرسانم .زنم ترسید وبمن گفت که
نگه ندارم  .ولی من ماشین را نگه
داشتم وهردوراسوارکردم وباآن
دستگاه مخصوص که باآن حرف میزنم
مقصدشان راپرسیدم .ازوضع ناتوانی
من درحرف زدن تعجب کردند واز
همسرم موضوع راپرسیدند .همسرم
به ایشان توضیح داد که دچار سرطان
حنجره شده بودم وپس از عمل
ناچارشده بودم بااین دستگاه حرف
بزنم  .به حالم دلسوزی کردند و گفتند
ما دیگری را می شناسیم که بهمین
درد مبتال شده بود وآن محمد قاضی
مترجم معروف است که نمیدانیم اورا
می شناسید یانه؟ همسرم که سخت
ازاین حرف خوشحال شده بود گفت
این آقا که شمارا سوارکرده است
همان محمد قاضی است که شما
میگوئید  .من درحال راندن ماشین
بودم ودرضمن به حرفهای ایشان هم
گوش میدادم .
یکدفعه دیدم یکی ازآنها چنان روی
من پرید ومرادربغل گرفت و بوسید که
بی اختیار ماشین ازدستم دررفت و
نزدیک بود تصادف کنم  .باورکنید آن
دو جوان لحظه ای از تمجید وستایش
من باز نایستادند ومرتب ًا میگفتند تو
حق بزرگی به گردن جامعه ما داری تو
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محـم
ض
یادی از داق ی
معلم نسل جوان هستی  .ما ازکتابهای
نان وشراب  ،آزادی یامرگ و20
کشور آمریکای التین توست که
درس انقالب آموخته ایم و خالصه
آنقدر مرا شرمنده کردند ومورد لطف
ومحبت قراردادند که خستگی عمری
زحمت ازتنم به دررفت  .درتجریش
که پیاده شان کردم دستم رابوسیدند
و به امید دیدار بعدی رفتند».
محمدقاضی کتاب نوحه درون را
به همراه احمد قاضی ترجمه کرد
و 48ساعت بعد از پاکنویس کردن
دربامداد  24دی 1376درتهران
درگذشت .کورش کاکوان میگوید :
« برتخته شست وشوی بهشت زهرا
دست راست وانگشتان درهم فشرده
اورادیدم که هنوزوهمچنان درحالتی
بود که انگار قلم دردست دارد ودارد
رازهای ماوراء را می نگارد».
اما متأسفانه مطبوعات نه آنچنان
که می بایست تجلیلش کردند ونه
به عزایش نشستند  .برای کسی که
عمرش را درراه ادبیات نهاد اینگونه
سکوت تعمدی ! نه تنها بعضی

آزادی

انتخاب از :م.ع.آشنا

از مطبوعات ازذکر آثارش امتناع
ورزیدند بلکه درعین بی انصافی ،
بعضی ازآنها حتی رسم مروت فرو
نهادند دوسلسله خصومت بجنبانیدند
و تنگ چشمانه بنوشتنعباراتی
ناشایست پرداختند  .براستی جای
افسوس ودریغ دارد که درحق پیر
ادب وفرهنگ که درشش دهه اخیر
صادقانه به جامعه خدمت نمود این
چنین رفتار شود  .بنا به اطالعات
قدیمی و اشتباه خبر گزاری ایرنا اکثر
مطبوعات آثار استاد را بیست عدد
برشمردند  .مث ً
ال روزنامه فردا خبری به
این مضمون چاپ کرد  .مراسم تشییع
جنازه محمد قاضی بادخالت عده ای
از معترضین به این مراسم برهم خورد.
جمع سی چهل نفری معترضین به
تشییع جنازه محمدقاضی مترجم آثار
ادبیات جهان به زبان فارسی ضمن
تجمع دراین مراسم باسردادن شعار
مرگ بر کمونیسم مانع ازبرگزاری
مراسم تشییع جنازه وی شدند.و...
سپس این خبر درروزنامه اخبار روز
بعد زیر سئوال رفت وتکذیب شد.

آیا سزاواراست کسانیکه همیشه
سنگ دفاع ازآزادی وروشنفکری رابه
سینه میزدند این چنین خام اندیشانه
درروزنامه جدیدالتأسیس خود به
شایعه پراکنی بپردازندتا بگمان
خویش بهتر مقبولیت وعظمت خاصی
را ازبرابرذهن همگان بزدایند.
پیکر استاد محمد قاضی درروز 28
دی ماه باشرکت چندین هزار نفر
درزادگاهش مهاباد درآرامگاه باغ
سلطان درکنار دو دوست دوران
خردسالی اش هیمن و هه ژار که
ازبزرگان شعر وادب کردی بودند
به خاک سپرده شد.روح بزرگ او به
ابدیت پیوست .قاضی همیشه میگفت:
مرگ من آن روز خواهد بود که نتوانم
ترجمه کنم و....
(جلد  7کتاب پژوهشگران معاصر
صفحه )346
چند بیتی ازسروده قاضی را بنام «مام
میهن» نقل میکنم :
بربستر این مام دل افسرده میهن
آزاده پسر چون نکند ناله وشیون
اشکی که روان بررخ این مادرپیراست
ترسم که بیک باره شود خانه برافکن
چشم همه گر کورشود به که ببیند
بیگانه ناخوانده به هرکوچه و برزن
گو آن که زغیرت سراین مادرمجروح
برگیرد و بگذاردش از مهر به دامن
درداودریغا که مهین کشورزرتشت
همچون دل شب تیره شد ازدیو و هریمن
امواج مذلت همه سو دریا دریا
انبوه مصیبت همه جا خرمن خرمن
یک روز گرفتار هوسرانی مسکو
یک روز پریشان جفا کاری لندن
ما خود همه پامال جفا کاری خویشیم
بیهوده چه نالیم زخونخواری دشمن
ما قدربزرگان وطن را نشناسیم
ماپاس نداریم دل مردم ذی فن
ماروز درآزار عزیزان به شب آریم
من ازتوستم دیده وبیچاره تو ازمن
بااین همه نومید نبایدشدن امروز
کاین مام پسر مرده نبوده است سترون
پاینده بود میهن فردوسی وسعدی
جاوید زید کشور کیخسرو وبهمن
نقل از جلد  7کتاب پژوهشگران
معاصر صفحات  326ببعد
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ظاـهر
دنباله
 -خوش ظاهر و بد باطن

قسمت چهاردهم

ظاهرازشیخ وباطن از شیطانگرگ اگر درلباس چوپان رفتوای برحال گوسفندان است
 ُچز عالی  ،جیب خالی گربه درشب سمور مینماید هرگردوئی گرد است ولی هرگردیگردو نیست
 نه هرچیز کاو زردبود باشدزرناصر خسرو
 هردرخشنده ای زر نیست هرکه ریش داشت بابا نیست هرچه ریش دارد بز نیست رنگ رخساره خبر میدهد از سرضمیر

عادت

 عادت طبیعت ثانوی است عادت کرده باز نتوان کرد مار پوست خودرا ول میکندولیخوی خودرا ول نمی کند
 خوی بد درطبیعتی که نشستنرود تا به وقت مرگ ازدست
ترک عادت موجب مرض استنیش عقرب نه ازره کین استاقتضای طبیعتش این است
 -هرچه دربند آنی  ،بنده ی آنی.

 -داد ده تا عداددا لیابیت

دادازخویشتن بده تاداورت بکارنیاید (مرزبان نامه)
 برخلق خدا حکم چنان کن که اگرآن برتو کند کسی تو راضی باشی
 -دادآبادانی بود و بیداد ویرانی
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گردآورند دکتر همایون آرام

 سیاست باید بقدر جنایت باشدبی گناه تاپای دارمیرود اما باالی دار
نمیرود
سربیگناه پای دارمیرود ولی باالیدار نمیرود
 قانون کور است دیوان بلخ است تالفی غوره را سر کوره درمی آورد. گنه کرد دربلخ آهنگریبه شوشترزدند گردن مسکری
 درقضاوت عجله نباید کرد آنور سکه راهم باید دید هرکه تنها بع قاضی رود راضی برمیگردد
 -تنها بقاضی رفتن وراضی برگشتن

عشق

 عشق کوراست عشق کورباشد چشم عاشق کوراست و گوشش کر عشق منطق سرش نمی شود عشق درآمد بدل رفت زسر عقلوهوش
 نماند خرد چون درآید هوس خردباشد که خوب وزشت داندچو مهرآید خرد دردل نماند
 چو عشق آمد ازعقل دیگر مگویکه دردست چوگان اسیر است گوی
 عشق آمد عقل او آواره شدصبح آمد شمع او بیچاره شد
 بهوش بودم ازاول که دل به کس نسپارمشمایل تو بدیدم نه عقل ماند و نه هوشم
 علت عاشق زعلتها جداستعاشق را زنام وننگ چه غم ای که عاشق میشوی از خون دلخوردن منال
 بغیرازآنکه بشد دین ودانش ازدستمبیابگو که زعشقت چه طرف بربستم
 که خوش باشد به دل یارنخستین -نباشد یار چون یار نخستین

نه هر معشوق چون معشوق پیشین
 اینجا نتوان کرد بیکدل دوهوائییا میکده یا کعبه ویا عشرت ویازهد
 دودلبرداشتن از یکدلی نیستدودل بودن طریق عاقلی نیست
 یک دل دارم هزاردلبریک سردارم هزارسودا
 دل عاشق به پیغامی بسازد درمرض عشق نباشد طبیب درعاشقی گریز نباشد زسوزوساز طریق عشق پرآشوب وفتنه است ایدل آه چه غرقاب مهیبی است عشقمهلکه پر ز نهیبی است عشق
 دعاشقی شیوه رندان بال کش باشد عاشقیکارسرینیستکهبربالیناستازعشقتابهصبوری هزارفرسنگاست گرسنگینخوردیکهعاشقیازیادتبرود عشق یکسره مایه دردسره دلبرکسیمبندکهدلبستهتونیست چه خوش بی مهربانی هردو سربیکهیکسرمهربانیدردسربی
 عاشق بی پول باید شبدر بچیند اگر تنگدستی مرو پیش یار دست به کیسه عشق به دروازه برکوی عاشقی شاه و گدا یکی بود نبرد عشق را جز عشق دیگرمذهب عاشق زمذهبها جداست هرکه را درعشق محکم شد قدمبگذرد از کفر وازاسالم هم
 عشق و مشگ پنهان نمیماند عاشقی پیداست اززاری دلنیست بیماری چو بیماری دل
 گواه عاشق صادق درآستین باشد نگاه ترجمان دل استرنگرخسارهخبرمیدهدازسرضمیر دیده می بیند  ،دل میخواهد هرگزنمیردآنکه دلشزندهشدبهعشق تیره آن دل که دراو نورمحبت نبود اگرصدآب حیوان خورده باشیچوعشقی درتو نبود مرده باشی
 دل بعشق است زنده درتن مردمرده باشد دلی که عاشق نیست

آزادی

 سریکهعشقنداردکدویتوخالیاستهرکه رادرسرنباشد عشق یاربهراو پاالن وافساری بیار
 هرکهرانیستبدلعشقوبسرسودائیحیوانیاستمنافقکهبانسانماند
 هرچه دردل فرودآید دردیده نکو نماید لیلی را از چشم مجنون باید دیداگربردیدهمجنوننشینیبهغیرازخوبیلیلینبینی(فرخی)
منعاشقمودلمبدوگشتهتباهعاشقنبودزعیبمعشوقآگاه
حافظازسرپنجهعشقنگارهمچومورافتادهشددرپایپیل
عشقپیریگربجنبدسربهرسوائیزندآخرپیریومعرکهگیری که درپیری توخود بگریزی ازیارگرچهپیرمتوشبیسختدرآغوشمگیرتاسحرگهزکنارتوجوانبرخیزم

عف
و
-درعفولذتیاستکهدرانتقامنیست

عفوکردنظالمانجوراستبهمظلومانبخششازبزرگتراستوگناهازکوچکترازبزرگان عفوباشدازفرودستانگناه گر گزندت رسد تحمل کنکه به عفو ازگناه پاک شوی
 هرکه بزیردستان نبخشاید به جورزبردستانگرفتارآید

علم

قدرتعلمرازوالینیست ازعلم سپرکن برحوادث ازعلم قویترسپرنباشد
 علم تاج سراست ومال ُغل گردنعلمنوراست وجهلتاریکی دل بی علم چشم بی نوراستمردنادانزمردمیدوراست
 علم داری زکس مداردریغبردلتشنگانببارچومیغ
ادامه دارد
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آنچه درزیر میخوانید ترجمه متن انگلیسی است که رئیس دفتر شهبانو برای بن افلک
گارگردان فیلم آرگو ارسال کرده است
با نزدیک شدن به سی وچهارمین
سالروز انقالب اسالمی درایران ،فیلم
آرگو ساخته بن افلک که ازنظر تجاری
موفق است تراژدی گسست رابطه بین
ایران وآمریکارابیاد می آورد  .درطول
قرن بیستم این دو کشور بزرگ
ازرابطه ای دوستانه وسازنده که بین
آنهابرقراربود سودمیبردند.
جای تعجب است که پس ازگذشت
 33سال ازعمر جمهوری اسالمی که
سابقه ای وحشتناک درمورد نقض
حقوق بشر ،سوء استفاده هاو بی
عدالتی ها دارد کارگردان الزم دیده
است فیلم خودرا با تصویری مغشوش
و یک بُعدی اززندگی درایران قبل از
انقالب شروع کند .واضح است که
فیلم آرگو یک فیلم مستند نیست
.بلکه یک فیلم سینمائی است که
ادعا میکند حادثه ای واقعی را درباره
تاریخ اخیر ایران بازسازی میکند.
آقای افلک به مجله اینترویو میگوید
که او سعی کرده است تاریخ را دقیق
بازگو کند .بطوریکه میخواسته است
به ایران مسافرت کند (واومیگوید
استودیوی او و وزارت خارجه آمریکا
اورا ازاین سفر منصرف کرده اند).
او می گوید «:میخواستم برای تحقیق
بروم  -واقع ًا میخواستم بروم تا کارم
دقیق باشد»
بااینهمه درموردچند دقیقه نخست
فیلم آرگو این دقت رعایت نشده
است .درطول سالها  ،عصر پهلوی
بخاطر موفقیت ها یش مورد تحسین
بوده و بخاطر ضعفهایش مورد انتقاد
قرارگرفته است  .بعضی ازاین انتقادها
منصفانه است و خیلی ازآنها درست
نیست  .برخی از این نقطه ضعفها
حقیقی هستند و بسیاری ازآنها
واقعیت ندارند .این بخشی از روند
طبیعی تالش برای درک تجربیات
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مشترک ماست .همه جوامع تاریخ
خودرا بررسی و بازنگری می کنند.
مانیز درک میکنیم که زندگی
درصحنه اجتماعی ،موشکافی می
شود.بااینهمه آرگو به مرزهای انصاف
و واقعیت آنچنان تجاوز میکند که
حتی برای فیلمهای هالیوودی نیز
معمول نیست .
تاریخ سلسله پهلوی وایران پیش
ازانقالب درآرگو بصورت یک سری
ازعکسهای کارتونی عرضه میشود .
این تصاویر حاوی اشتباهات اعجاب
انگیز و مطالب غیر واقعی هستند:
 فیلم ادعا میکند که درسال 1953نخست وزیردکتر محمد مصدق که
انتخاب شده
بصورت دمکراتیک
است  ،درتوطئه ای برای بقای شاه
برتخت طاووس عزل میشود.در ایران
پیش از انقالب نخست وزیر همیشه
پس از دریافت رأی تمایل از پارلمان
به کار مشغول میشد.دکتر مصدق
درسال  1951بوسیله شاه نامزد این
پست شد و برای باردوم نیز درسال
 1952به این سمت منصوب شد.
 شاه درسال  1953بپادشاهینرسیده بود او درحقیقت از سال
 1941برتخت جلوس کرده بود(.پس
از سقوط پدرش بدست انگلستان و
روسیه )
 اتهام اینکه شاه دست نشانده غربو عم ً
ال آمریکا بوده دروغی است که
تازه ترین تحقیقات نیز آنرا به اثبات
نرسانده است  .برعکس  ،شاه یک ملی
گرای واقعی بود که بخاطر آرزوهایش
برای ایران وتحقق سیاستهای داخلی
و خارجی ایران درروابطش بین ایران
وواشنگتن مخالفتهای زیادی داشت .
 همسر شاه فقید شهبانو فرح ،در وان شیر حمام نمیکرد.این ادعای
واهی که غذای شاه بوسیله کنکورد

آزادی

از پاریس به ایران آورده میشد
یک جعل تاریخی مطلق است .آیا
واقع ًا کسی باور میکند که شاه ایران
درکشوری که به داشتن خوراکهای
عالی شهرت دارد از غذای خوب بی
بهره بوده است که باید غذای اورا
ازخارج وارد کنند؟ واقعیت چیز

دیگری است  .شاه رژیم داشت  -.او
به بعضی از مواد غذائی از جمله خاویار
حساسیت داشت  -و ترجیح میداد که
از خوراکهای ساده محلی استفاده
کند.
صرفنظر از اشتباهات فاحش آرگو ،
با این مسئله روبرو هستیم که آقای
افلک مردم ایران را چگونه تصور
میکند؟ ایرانیانی که درسال 1979
سغارت آمریکا درتهران را اشغال
کردند و دیپلماتهای آمریکائی را به
گروگان گرفتند یک عمل جنایت
آمیزی را انجام دادند .ما ایرانیان
درآن زمان و برای همیشه شرمنده
آنچه انجام شد بوده وهستیم  .هرگز
مایل نیستیم مارا دراین جنایت
سهیم بدانند .همینطورماایرانیان
نمیخواهیم بخاطرکاری که جمهوری
اسالمی درسالهای پس از سقوط
سلسله پهلوی انجام داده است مورد
انتقاد قرار بگیریم  .سی وسه میلیون
ایرانی (جمعیت ایران درسال )1979
در قتل و عملیات تروریستی شرکت
نداشتند .سی وسه میلیون ایرانی

شماره -36سال سوم

نگرانی ما این است که این فیلم خاص پیام نادرستی را به مخاطبین خود منتقل کند
شعار مرگ برآمریکا سر ندادند و
آمریکائی را به گروگان نگرفتند.
سوابق نشان میدهد که از نخستین
رژیم افراطی خمینی
روزهای
میلیونها ایرانی بانادیده گرفتن قوانین
بین المللی و داخلی توسط این رژیم
وحشت زده و ترسیده بودند.واقعیت
غم انگیز این است که بسیاری از
ایرانی ها که در تظاهرات علیه شاه
شعارداده بودند کمی بعد با ترک
کشوربه تلخی از مخالفت های خود
باشاه ابراز تأسف میکردند.اگر آنها
می توانستند عقربه های ساعت را
به عقب برگردانند باور کنید دوباره
رژیم پهلوی را می پذیرفتند.آنها
متوجه شدند که دردوران  37ساله
سلطنت شاه در هر لحظه اش ،گام
های عظیمی برداشته شده است که
امروز به سختی می توان آن را درک
کرد .رژیم خمینی بیگناهان را قتل
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عام کرد  ،زنان را سنگسار کرد ،با
عدم مدیریت ،اقتصاد شکوفارا به
رکود کشاندو فسادرا گسترده ساخت
کودکان را دراثنای جنگ ایران وعراق
واداشت به روی میدانهای مین بروند
تا با منفجر شدن آنها منطقه ،مین
روبی شود .. .و بسیاری از فجایع
دیگر .آنها بیاد می آورند که شاهشان
نخواست اسلحه را بروی مردمش
نشانه رود و بجای اینکه حمام خون
راه بیندازد کشوررا ترک کرد.
آنچه مورد نظر کارگردان آرگو  -وبه
باورمن منظور شخص آقای افلک بوده
است  -تکراریک فیلم کلیشه ای
معاصر است که آمریکائی ها را مورد
تنفر ایرانی ها قلمداد میکند .واین
موضوعی است که فرسنکها با حقیقت
فاصله دارد .آمریکائی ها ئی که از
ایران دیدن کرده اند گواه این حقیقت
هستند که ایرانیان با مهمان نوازی از

آنها استقبال کرده اند .شوربختانه
نوجوانان ایرانی احساس میکنند :که
باید به مهمانان خارجی ثابت کنند
آنها انسان هستند  ،که آنها هیوال
نیستند.که آنها ازکسی تنفر ندارندو
درست مثل یک جوان آمریکائی
رویاهائی درمورد زندگی بهتر و برپائی
دنیائی بهتر دارند.تصورکنید نوجوانی
که زندگیش را باید ازاین نقطه آغاز
کند  -که به نوعی ثابت کند به کسی
کینه نداردو تندرو وافراطی نیست -
این بارسنگینی است که بسیاری
از جوانان ایرانی بردوش خود حمل
میکنند.
همانند بسیاری ازایرانی ها من نیز
مشتاقم که بتوانم به دوران شاه و به
حوادث غم انگیز انقالب به روشی
مسالمت آمیز تر و منصفانه تر بنگریم.
براین باورم بسیاری از ایرانیان
منصف ،علیرغم تجسم کوتاه و پوچ

آزادی

کارگردان اززندگی شهبانو که به نوعی
کلئوپاترای ایرانی را توصیف میکند
نه حمایت پرشور خود را از اقدامات
شهبانو درپشتیبانی ازحقوق زنان و
کودکان ،خواهندکاست و نه تالش
ایشان را برای اشاعه فرهنگ وهنر
ایران بی اهمیت خواهنددانست.
زندگی شهبانو در حال حاضر،
و درآینده ،اختصاص به خدمات
خیرخواهانه ورفاه ملت ایران دارد.
آقای افلک قطعا از دیدگاه ها و تجربه
های هنری برخوردار است .و احتماال
ازخطر تالش برای تفسیر تاریخ یک
کشور دیگرنیزآگاه است  .این بدان
معنی نیست که او نباید فیلم بسازد
برعکس  -کارهای سرگرم کننده
وهنری روش های ارزشمندی در
ایجاد ارتباط میان فرهنگ هاهستند.
نگرانی ما این است که این فیلم خاص
پیام نادرستی را به مخاطبین خود
منتقل کند.
با احترام،
کامبیز آتابای نیویورک
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تصنیف ها
روح اهلل خالقی  ،ابوالحسن صبا ،
محمود ذوفنون  ،حسین یاحقی و
عده ای دیگر از نسل آهنگسازانی به
شمار میروند که بین تصنیف سازان
اواخر دوره قاجار واوائل سلسله
پهلوی و آهنگسازان بعداز دهه سی
بشمار میروند .درمورد هریک ازاین
هنرمندان بارها نوشته ایم ووبازهم
خواهیم نوشت  .دراینجا الزم است به
یکی ازآثار روح اهلل خالقی بپردازیم که
دراین نسل از موسیقیدانهای ما اثری
قابل توجه و ستودنی بشمارمیرود.
ازسرودهای جالبی که روح اهلل
خالقی برروی شعر حسین گل گالب
ساخت «ای ایران » است که درمایه
دشتی است  .اهل فن میدانند که مایه
دشتی یکی از قطعات بسیار غم انگیز
موسیقی سنتی ماست  .اما سرود ای
ایران آنچنان شوروحالی درشنونده
برجای می گذارد که وصف ناشدنی
است  .برای استفاده عموم دراینجا
شعر این سرودرا که درسه بند ساخته
شده است می آوریم :
بنداول :
ای ایران  ،ای مرز پرگهر
ای خاکت سرچشمه هنر
دورازتو اندیشه بدان
پاینده مانی وجاودان
ای دشمن ار تو سنگ خاره ای من آهنم
جان من فدای خاک پاک میهنم
مهرتو چون شد پیشه ام
دورازتو نیست اندیشه ام
درراه تو کی ارزشی دارد این جان ما
پاینده بادخاک ایران ما
بند دوم :
سنگ کوهت دروگوهراست
خاک دشتت بهتراززراست
مهرت ا زدل کی برون کنم
برگو بی مهر تو چون کنم ؟
تا گردش جهان ودورآسمان به پاست
نورایزدی همیشه رهنمای ماست
مهرتو چون شد پیشه ام
دورازتو نیست اندیشه ام
درراه تو کی ارزشی دارد این جان ما
پاینده بادخاک ایران ما
بندسوم :
ایران ای خرم بهشت من
روشن ازتو سرنوشت من
گرآتش بارد به پیکرم
جز مهرت دردل نپرورم
ازآب وخاک ومهرتو  ،سرشته شد گلم
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ترانه ها

مهراگربرون رود گِلی شود دلم
مهرتو چون شد پیشه ام
دورازتو نیست اندیشه ام
درراه تو کی ارزشی دارد این جان ما
پاینده بادخاک ایران ما
دردوشماره پیشین از ترانه های
بسیارقدیمی و ترانه سرایان و
آهنگسازان دوره ی قاجارو اوایل
سلطنت پهلوی یاد کردیم و دراین
شماره از ترانه ها و سرودهائی که در
قرن اخیر ساخته شده و بیشتر آنها
ازرادیو پخش شده است می نویسیم .
از آهنگهائی که حسین یاحقی ،مهدی
مفتاح  ،مهدی خالدی ،مرتضی
محجوبی ،علی تجویدی ،پرویز
یاحقی ،حبیب اهلل بدیعی  ،همایون
خرم  ،عباس شاپوری ،بزرگ لشکری
 ،جواد لشکری  ،مجیدوفادار ،محمد
سریر  ،محمد میر نقیبی  ،عطااهلل خرم
 ،فریدون شهبازیان  ،سلیمان اکبری،
انوشیروان روحانی ،کامبیز روشن
روان  ،وبسیاری دیگرساخته اند یاد
خواهیم کرد.
دراواخر دهه 30و دردهه  40با حضور
چند آهنگساز وترانه سرای رادیو
رقابت سازنده ای بین ترانه سازان و
خوانندگان درگرفته بود که نتیجه آن
عرضه آهنگهاو تصنیف های زیادی
بود که هنوز هم جزئی از یادگارهای
ارزنده ی موسیقی ما به شمار میرود.
مهدی خالدی با ساختن آهنگهای
جاودانه برای دلکش  ،پرویز یاحقی با
ترانه های بیادماندنی برای مرضیه ،
عباس شاپوری با تصنیفهای متفاوت
برای پوران شاپوری  ،رقابت تنگاتنگی
داشتند .حسین یاحقی  ،مهدی مفتاح
و میرنقیبی وعلی تجویدی نیز برای
برنامه های گلها آهنگ می ساختند.
چندسالی که میگذشت خوانندگان
با آهنگسازان دیگری به فعالیت
می پرداختند .برای مثال دلکش از
خالدی به تجویدی وبعد به یاحقی
روی می آورد .مرضیه از تجویدی
به سوی یاحقی و بعد همایون خرم
کشیده می شود .عباس شاپوری
خود خواننده ای جدید معرفی میکند.
بدیعی نیز مدتی با مرضیه همکاری
میکند .دراواخردهه  40و دهه 50
تجویدی به معرفی حمیرامی پردازد،
یاحقی مهستی را پس از یکسال تعلیم
به برنامه گلها معرفی میکند و بدیعی

آزادی

نیز خواننده ای بنام رؤیارا به رادیو
می آورد .همزمان برنامه گلها نیز
روزبروز بر مشتاقانش افزوده می شود
و خواننده های جدیدی که پا به عالم
موسیقی میگذارند بررونق وتنوع گلها
می افزایند .اما همچنان قدیمی ترها
با آثاری که عرضه کردند پیشتازند.
برای مثال ترانه من ازروزازل که
شعرآن از رهی معیری است و آهنگ
آن را مرتضی محجوبی ساخته است و
بنان درسال 1337آن را خوانده است
یکی از آثار برجسته موسیقی سنتی
دردهه  30بشمارمیرود .
من ازروزازل دیوانه بودم
دیوانه ی روی تو سرگشته ی کوی تو
سرخوش از باده ی مستانه بودم
درعشق ومستی افسانه بودم
درعشق ومستی افسانه بودم
ناالن ازتوشد چنگ وعودمن
تارموی تو تاروپود من
ساغرنوشم
بی باده مدهوشم
زچشمه ی نوش تو
گل رخسارا
مستی دهد مارا
بهارآغوش تو
غم دل ببری
چو به ما نگری
کزباده نوشین تری
ازسودای دل
سوزم همچو گل
من رسوای دل
دل رسوای تو
کشیدی مرا
گرچه به خاک وخون
روزی که دیدی مرا
صبح امیدی مرا
بازآکه درشام غم
صبح امیدی مرا
این ترانه بعدها توسط چند خواننده
دیگرازجمله شجریان نیز باز خوانی
شد.مرتضی محجوبی آهنگهای
زیادی ساخته است که اکثرآنهارا بنان
خوانده است ازجمله میتوان به این
ترانه های جاودانه اشاره کرد:
«اشک وآه» باشعر رهی وبا این مطلع
دارم غم جانکاهی شبهای سیاهی
دورازرخ ماهی
ویا نوای نی باشعررهی که می گوید :
چنانم بانگ نی آتش برجان زد
که گوئی کس آتش برنیستان زد
ویا من بی دل ساقی با شعر رهی
معیری وصدای بنان با مطلع :
من بی دل ساقی به نگاهی مستم
تو به جامی دیگر چه بری ازدستم ؟
دل غم دیده باصدای بنان وشعررهی :
جانا به نگاهی زجهان بی خبرم کن
دیوانه ترم کن

حسین یاحقی

مهدی خالدی

مرتضی محجوبی

علی تجویدی
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و سرودهای ایرانی

پرویز یاحقی

حبیب بدیعی

همایون ُخرم

عباس شاپوری
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سرگشته وشیدا چونسیم سحرم کن
دیوانه ترم کن
ویا ترانه کاروان باشعررهی و صدای
بنان که زینت بخش گلهای رنگارنگ
 220و گلهای رنگارنگ  217الف و ب
گردیده است  .این آهنگ نیز درمایه
دشتی است  .ترانه با این شعر آغاز
میشود:
همه شب نالم چون نی که غمی دارم
که غمی دارم
نشدی یارم
دل وجان بردی اما
نشدی یارم
نواب صفا درقصه شمع می نویسد:که
چهارمضراب دشتی با اجرای رضا
محجوبی وتنظیم روح اهلل خالقی
درگلهای  217ب بدنبال آهنگ
کاروان آمده است که بمناسبت
درگذشت رضا محجوبی بوده است واز
آثار برتر موسیقی سنتی ماست .
زنده یاد پرویز یاحقی وقتی نوجوان
 18ساله ای بود آهنگی درحال
وهوای آثار بزرگان موسیقی ما ساخت
که شعر آن را نواب صفا سرود و
عالمحسین بنان آن ر ابانام « ای امید
دل من کجائی» اجرا کرد.
ای امید دل من کجائی
همچو بختم کنارم نیائی
آشناسوزودیرآشنائی
یابالی دل مبتالئی
بی وفا  ،بیوفا ،بی وفائی
تو غارتگر عقل و هوشی
به آزارجانم چه کوشی ؟
چو مِی بارم برجان خروشی
چه خواهم ازتو جز نگاهی
چه خواهی از جانم چه خواهی
ندارم جز عشقت گناهی
ندارم جز عشقت گناهی
برسیه بختی من گواهی
چون دو چشم مستت دل سیاهی
کو به غیر ازآغوشت پناهی ؟
آتشی  ،سرکشی  ،فتنه جوئی
آفتی  ،خانه سوزی  ،کن آهی
عشق من جان من را چه کاهی ؟
ماه من ! مجلس آرا توئی تو
عشق من ! شادی افزا توئی تو
روشنی بخش دلها توئی تو
راحت جان شیدا توئی تو
سرگران ازچه باماتوئی تو؟
پرویز در مکتب دائی خود حسین
یاحقی  ،موسیقی آموخت وتنها
موسیقی دان ازنسل پس از صبا است

که شاگرد صبا نبوده است .بسیاری
از نویسندگان ویا برنامه سازان رادیو
وتلویزیون اورا شاگرد صبا میدانند.
اما پرویز یاحقی یکی از موسیقی
دانان بزرگ ماست که کسی جز صبا
اورا به دنیای موسیقی سنتی ما تقدیم
کرده است که دائیش حسین یاحقی
است .درمورد آهنگهای پرویز یاحقی
در زمانی دیگر باز خواهیم نوشت .
حسین یاحقی را روح اهلل خالقی
در کتاب سرگذشت موسیقی ایران
اینگونه معرفی میکند:
«حسین یاحقی درسال 1282
متولدشد.خواهربزرگش
درتهران
کشور خانم ملقب به فرخ لقا زن
هنرمندی بودوآوازی خوش داشت .
این زن درکمانچه شاگرد حسین خان
اسمعیل زاده ودرسنتور شاگرد سماع
حضور بودولی کمانچه را بهتر میزد .وی
همواره درظل توجه خانم فروغ الدوله
دختر ظهیرالدوله که بانوی باذوقی بود
بسر میبردوحسین درطفولیت به این
خانه آمدورفت داشت  ...یاحقی هنوز
بیش از 16سال نداشت که کمانچه اش
شنیدنی بودوکالس مشق دائر کرد.
دراین موقع باابوالحسن صبا دوستی
پیداکرد وصبا اورا تشویق کرد که
نت یادبگیردوخودتعلیم اورا برعهده
گرفت .واین کار درپیشرفت یاحقی
تأثیر بسیارکرد»...
از آهنگهائی که حسین یاحقی ساخته
برق غم و « دیدی ای مه » باشعر رهی
معیری و صدای بنان اجراشده است .
ترانه جوانی باصدای حسین قوامی
ازهمه معروفتر است .شعر این ترانه
را نواب صفا سروده و با تنظیم
روح اهلل خالقی ویکبارهم با نتظیم
جوادمعروفی اجراشده است .این
آهنگ درافشاری ساخته شده است :
ای جوانی رفتی زدستم
درخون نشستم
جوانی کجائی  ،چرارفتی
که من ازتو طرفی نبستم
غم پیری نبود دیری
که درهم شکستم
جوانی را زکف داده ام رایگانی
کنون حسرت برم روز وشب برجوانی
نه هوشیارونه مستم
ندانم که کی هستم
جوانی چورفتی تو زدستم
ندیدم سود از جوانی درزندگانی

آزادی

چه حاصل اززندگانی دورازجوانی
جفاها کشیدم درداکه دیدم
از مهربانان  ،نامهربانی
غمت را  ،نهفتم  ،درسینه اما
با کس نگفتم راز نهانی
ندیدم سودازجوانی درزندگانی
چه حاصل اززندگانی دورازجوانی
توئی جلوه شبابم
که چون جویمت نیابم
امیدم کجائی  ،کجائی
اگر دربرم نیائی
بسازم باسوزهجروداغ جدائی
تصنیف دیدی ای مه نیز که آهنگ
آن از حسین یاحقی است وشعرآن
را رهی معیری سروده است درمایه
دشتی با صدای بنان اجرا گردیده
است  .این آهنگ را حسین یاحقی
درسال  1318یکسال قبل از افتتاح
رادیو ساخته است ولی بعدها دربرنامه
گلهای رنگارنگ  76پخش شده است .
دیدی ای مه که ناگه رمیدی ورفتی
پیوند الفت بریدی ورفتی
هرچه خواری به یاری کشیدم ودیدم
دامن زدستم کشیدی ورفتی
بس ناله ها کردم به امیدی که
رحم آری به فریاد من ای گل
فریاد ازدل تو کز جفا
فریاد مانشنیدی ورفتی
جانا گرچه بردی ازیادم
جان درکوی عاشقی دادم
زپافکندی به سردویدم گهرفشاندم
به اشک من خندیدی ورفتی
ساقی بده آن می را
مطرب بزن آن نی را
که پای الله پیاله خوش باشد
دل اسیران به ناله خوش باشد
عالج محنت به جز می نیست
به غیر نالیدن نی نیست
ازدیگر آهنگ سازان و نوازندگان
موسیقی سنتی علی تجویدی است
که نام اصلی اش علی مختار است
.پدرش هادی خان تجویدی فرزند
سلطان الکتاب خوشنویس ودانشمند
مشهوراصفهانی است .برادرش هادی
نیز از مینیاتوریست های بزرگ ایران
بشمار میرود .پدرش در 17سالگی از
اصفهان بتهران کوچ می کند وعلی
دراین خانواده درسال  1298درخیابان
ری تهران بدنیا آمد.
تجویدی شاگرد رکن الدین مختاری ،
طاهرزاده  ،قهرمانی وصبابود .ادامه دارد
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ترانه های روستائی
گردآورنده :
روبیک گریگوریان

صفحه44

آزادی
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ترانه آی سرکتل یک ترانه از
روستاهای ممسنی است .
آی سر کتل پائین کتل
وای دودر اردو دیآره
آی نائی گل ُگل نائی ُگل
وای دودر نومدی مو مور ُدم
آی گل گل افشون کردورفت
ماراپریشون کردورفت
جای دیگر آشناشد
جای ما ول کردو گذاشت ورفت

مسم نیز از محلی ممسنی
مسم ُ
ترانه ُ
است که شعرآن را درزیر میخوانید:
یک گل سایه کمر سایه کمر
تازه شکفته تازه شکفته
دسم بش میرسه بش میرسه
نه ُ
نه خوش می اُفته نه خوش میافته
مسم
مسم ُ
مسم ُ
ُ
شسم
بریده
تیغت
ُ
بی بریم قبله کوتی قبله کوتی
قالی کنیم فرش قالی کنیم فرش
قوریهای سرخ وسفید سرخ سفید
منقل پُ ِر تش منقل پُر تش
مسم
مسم ُ
مسم ُ
ُ
شسم
بریده
تیغت
ُ
بی بریم شایه چراغ شایه چراغ
عهدی ببندیم عهدی ببندیم
هرکدام عهد بشکنیم عهد بشکنیم
کمر نبندیم کمر نبندیم
مسم
مسم ُ
مسم ُ
ُ
شسم
بریده
تیغت
ُ
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جشن نوروز که از چند هفته دیگر ازراه میرسد
ازدوران باستان مورد توجه ایرانیان بوده است و
مردم عادی و دربار شاهان با فروشکوه بسیار آن
را برگزار میکردند .از مهمترین جشنها جشن نوروز
درتخت جمشید بود که کمی قبل از فرارسیدن
نوروز دربار ایران خودرا برای برگزاری آن آماده
میکرد .همه چیز درتخت جمشید برای بزرگداشت
جشن ملی نوروز آماده میشد .این جشن درضمن
تشریفاتی که هرسال دراول بهار به مناسبت
عیدنوروز که بزرگترین عید ایرانیان است برپامیشد
یادآوری می گردیدتحت حمایت خداوند بزرگ
اهورامزدا ودربرابر شاهنشا ِه ملتهای پیروز یعنی
پارسی ها و مادی ها برگزارمی شودودرتشریفاتی
که ضمن آن نمایندگان ملل مختلف از مقابل
آنان عبور خواهند کرد و هدایائی تقدیم خواهند
نمود برپا می شود  ،واین هدایا که از تمام مللی که
شاهنشاهی ایران راتشکیل میدهند خواهد آمد
درمقابل تخت شاهنشاه به عنوان نشانه تابعیت،
قرارداده خواهدشد.دراین تشریفات خارجی
ها حضورندارندوبهمین سبب است که هیچیک
ازنویسندگان غربی پیش از اسکندر نام تخت
جمشیدرا برزبان نیاورده اند.حتی «کتریاس»
پزشک یونانی که مدتی دردربار اردشیردوم (-358
 )404به عنوان پزشک شاهنشاه به سر برد ازوجود
تخت جمشید آگاه نیست .
پیش از انجام تشریفات نوروز ،بزرگان شاهنشاهی
ونمایندگان کشورها به تخت جمشید می آمدند
ودردشت وسیع مرودشت که رود پلوار ازآن
میگذرد و درمغرب تخت جمشید قرارگرفته هزاران
خیمه میزدند.

نوروز درتخت جمشید
روز نوروز بزرگان ونجبای «پارس» و «مادی» ازپله
وسیعی که مقابل تخت جمشید قرارگرفته است باال
میرفتند.
درمقابل « دروازه بزرگ خشایارشا» ازمیان مجسمه
هائی که نیمه پیکرشان انسان ونیمه دیگر حیوان
است وبعنوان نگهبان درمدخل کاخ قرارداده شده
اند عبور میکردند.
این حیوانات افسانه ای هراسناک که کم نظیر و
دنباله حیوان های عجیب الخلقه آشوری هستند
برای بزرگ داشت شاهنشاهی دراین مکان قرارداده
شده اند زیرا دراینجا مانند آشور وظیفه آنها
«سرکوب کردن یاغیان » یا« ایجاد ترس دردل اتباع
پادشاه برای ارضای خاطر او » نیست .پس ازاینکه
از« دروازه بزرگ خشایارشا» عبور کردند وارد
حیاط مقابل «آپادانا» می شدند که نظیر آپادانای
شوش است  .درنقطه ای از پی این ساختمان به
دستورداریوش دو جعبه سنگی قرارداده شده بود
که درهرکدام دو لوحه  ،یکی از نقره ویکی از طال،
وجودداشتند.چندسکه طال و نقره نیز همراه لوحه
هابود .متن کنده شده روی این لوحه ها به سه زبان

آزادی

است ُ .فرس قدیم  ،ایالمی و بابلی
وترجمه آن به قرارزیر است :
« داریوش شاه  ،شاه بزرگ ،شاه شاهان،
شاه کشورها  ،پسرویشتاسب هخامنشی  ،داریوش
شاه چنین گوید:
این است کشوری که من دارم از کشور سکاها  ،که
دراین طرف «سغد» هستند تا «کوش» «حبشه»،
وازهند تا سارد  .این است آنچه که اهورمزدا بمن
عطاکرده است .او که بزرگترین خدایان است
اهورمزدا مرا وخاندان مرا حمایت فرماید».
دوپلکان بزرگ درطرف شمال و مشرق درمقابل
آپادانا واقع است که آیندگان ازآنها برای رفتن به
آپادانا  ،میگذرند.زینت این پلکان مرکب از سه
قسمت است  .درمیان دیواره ای است که نمای
پلکان را تشکیل میدهدوروی آن هشت سرباز
رطرفین کتیبه شاهی ایستاده اند در مثلث های
طرفینکه از هرطرف به علت شیب پلکان تشکیل می
شود ،پیروزی نیکی بر نیروی اهریمنی به این طریق
نشان داده شده که شیری بر گاوی حمله کرده ،آن
را پاره میکند .درنمای خارجی پلکان اشخاصی که
درتشریفات نوروز شرکت دارند نشان داده شده
انددرآن قسمت که پله ها واقع اند سربازان نگهبان
پارسی دردو ردیف روی پله ها ایستاده اندواز
میان آنها شاه وبزرگان مملکت خواهند گذشت .
دردیواری که درپیشانی سکوئی قرار گرفته که روی
آن تاالرآپادانا ساخته شده ودرحقیقت به منزله
پایه کاخ است  .نمایندگان  23ملت تابع شاهنشاهی

روز نوروز بزرگان ونجبای «پارس» و «مـــ
جمشید قرارگرفته است باال میروند.
درمقابل « دروازه بزرگ خشایارشا» ازمیــــ
ونیمه دیگر حیوان است وبعنوان نگهبان در
شماره -36سال سوم

ودرباریان پارسی
و «مادی» همراه اسبها
وگردونه های پادشاهی وسربازان شوشی دیده می
شوند.این نقوش به دعوت شدگان آنچه را که دراین
روز می بایستی میدیدند نشان میداد  ،زیرا تمام
دعوت شدگان نمی توانستند باالی سکوی آپادانا
بروند  .بنابراین  ،این منظره برای تماشای مدعوین
بود وبهمین دلیل نمیتوان ارزش نقلی وحکایتی آن
را منکرشدوبااین که جنبه تزئینی آن قوی است .
شاه وهمراهانش از جایگاه مخصوص شاهی
عبورسربازان ونمایندگان ملل را تماشا میکردند و
این جایگاه درقسمت جلو آمده ی سکوی آپادانا
،ومقابل دروازه ی غربی تاالر قرار دارد .آثاری که
داریوش برای آیندگان گذاشت مارا نیز به این مراسم
دعوت مینماید .نمایندگان مردم شوش سالحها
وشیرها را با خود می آورند  .ارمنی ها ظروف طال
ونقره واسب همراه دارند  .بابلی ها جامها وپارچه
های زربفت وگاو میش  ،نمایندگان مردم «لیدی»،
گوسفندان  ،طاقه های پارچه  ،ونمایندگان مردم

که جواهرسازان مشهوری بودند اشیاء فلزی واسبها
و«سکاهای تیزخود» اسب و جواهرات وجبه ها  ،و
نمایندگان هندوستان سالحها و قاطرها رابه عنوان
کاپادوکیه» و «فریژیها» اسب وطاقه های زری ،
هدایا برای شاهنشاه میآورند.
هردسته ای ازدسته دیگر بوسیله درختی مجزا
می شود.که مانند درختان دیگری که روی حاشیه
کنار پله ها نقش شده درخت سرو اند.احتماالً اینها
نماینده درختانی هستند که بنابردستور داریوش
دراطراف حیاط وسیعی کاشته شده بودند و از ظاهر
آنها اینطور به نظر میرسد که تقریب ًا ده ساله یا
پانزده ساله باشند.
تمام این نقوش رنگ شده بودند  .وقتی این
تشریفات پایان می یافت شاه وبزرگان کشور به
طرف ساختمان کوچک « سه دروازه» میرفتند که
درواقع مانند دروازه خشایارشا بمنزله د ِر ورود تاالر
ستون داربود  .برای باالرفتن به طرف « سه دروازه»
ازپله ها باال میرفتند وخدمتگزار مخصوص پادشاه
چتر ی را باالی سر شاه می گرفت وخدمتگزاردیگری
مگس پرانی بردست داشت واین منظره روی درهای
شمالی وجنوبی تاالر « سه دروازه» نقش شده است .
نجبای پارسی ازیک طرف  ،و«مادی» ازطرف دیگر
 ،بدنبال شاه روان میگردند وبه این طریق از تاالر
سه دروازه که سقف آن روی چهارستون سنگی
قرارگرفته بود میگذشتند .سنگ تراش برای حفظ
سنت های هنری مرسوم درمشرق زمین یک قد
کوتاه ویک قدبلند را روی دو پله طوری قرارداده که
سر آنها دریک ارتفاع قرار گرفته وبرابر با ارتفاع سر
آنها ئی است که پیش ازاو وبعدازاو حرکت میکنند.

اگر این سنگتراش یونانی بود بیشتر توجه به شکل
اشخاص درطبیعت می نمود.
اینک قرنها از آن روزها میگذرد .اما هنوز نوروز با
همه فرو شکوهش باقی است .و باور داشته باشیم که
تا قرنهای آینده نیز باقی خواهد ماند.
نوروز هویت ملی ماست  .هرگز و درهیچ دورانی
به هیچ دین و کیشی وابسته نبوده است  .همواره
تاریخ نوروز بر ملی بودن خویش تأکید داشته است
و همیشه بر هر فکر واندیشه و دین و آئینی برتری و
پیروزی داشته است .
درایران باستان و تا همین چند دهه پیش ،ایرانیان
به دین و آئینی باورمند بودند نوروز را به عنوان
یک رویداد ملی جشن می گرفتند  .اما اینک بعضی
مذاهب مجبورند خود در درون خانه هاشان به پیش
باز نوروز بروند  .نوروز نه دین می شناسد  ،نه
قوم های ایرانی را به خود نزدیک تر میداند .اما
همه دین ها آن را ازآن خود میدانند و همه قوم های
ایرانی آن را به خود نزدیک تر میدانند.
این روزها در بسیاری از کشورهای فارسی زبان که
باید بگوئیم زمانی جزئی ازایران بوده اند نوروز را
ازآن خود میدانند و دربزرگداشت آن از هم پیشی
می گیرند.
درسال گذشته جوانان ایرانی سفره هفت سین را
در کنار آرامگاه کوروش بزرگ گستردند و نوروز
را در پاسارگاد و تخت جمشید جشن گرفتند تا
سنت های نوروزی را بار دیگر به سرچشمه اصلی
آن پیوند دهند .ازهم اکنون خودرا برای برگزاری
هرچه باشکوهتر نوروز آماده کنیم و این هویت ملی
هزاران ساله ی خودرا گرامی بداریم .

ــــــادی» ازپله وسیعی که مقابل تخت

ــان مجسمه هائی که نیمه پیکرشان انسان
مدخل کاخ قرارداده شده اند عبور میکنند.
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بقیه  :خیابان خوابها
آدمهای دلسوز و مهربان را در بیاورد
باید ریا و ترحم را کنار گذاشت و برای
این عده فکری اساسی کرد.
خانم زرافشان میگوید:عدم وجود
سرپناه و تکیهگاه باعث میشود که
عدهای به کارتنخوابی پناه ببرند.
بنابراین باید مراکزی جهت نگهداری
و ساماندهی این افراد تاسیس شود،
این مراکز میتوانند نظافت شهر و
امور خدماتی را بر عهده آنان بگذارند
تا هم برای خودشان منبع درآمدی
پیدا کنند و هم جامعه عاری از این
صحنهها بشود.
وی میگوید :این عده آنهایی هستند
که در میان خانواده آموزش الزم را
ندیدهاند حاال لجبازی با خود است
یا خانواده میتواند نوعی مشکل
و معضل برای جامعه باشد .البته
مشکلی که وجود دارد این است که
اغلب کارتنخوابها ،معتاد هستند
و هیچ کس حاضر نیست به یک فرد
معتاد کار بدهد بنابراین اغلب آنها از
بیکاری رنج میبرند و اگر این امکان
برایشان فراهم شود که در محلی
مشغول به کار شوند شاید زندگی آنها
به زندگی مردم عادی شبیهتر شود.
خانم گروسی جامعه شناس در این
باره به ایسنا میگوید :این تصویر
ثابت روبه روی رهگذران ،عرض اندام
فقر است که بر چهره بی سرپناهان و
کارتنخوابها ،خراشی از بی مهری
روزگار کشیده است.
وی ادامه میدهد :از دیدگاه جامعه

شناختی ،کارتنخوابی نتیجه برخی
از معضالت و ناهنجاریهای اجتماعی
است که در نگاه اول آنچه همگان با
آن هم عقیدهاند این است که ایجاد
و شکلگیری این پدیده هرچند خارج
از اراده کنترل کنندگان اجتماع است
اما اتخاذ تدابیری برای حل آن به طور
قطع یکی از وظایف آنان است.
گروسی پدیده کارتنخوابی را
نتیجه آسیبهای اجتماعی موجود
در کلیه جوامع میداند و بر عامل
فقر به عنوان یکی از عوامل ایجاد
پدیده کارتنخوابی تاکید میکند و
میافزاید :آنچه اهمیت دارد این است
که در پدیده فقر ،یک عامل محیطی ،
روانی به طور مستقیم دخالت میکند
که مدام در حال بازتولید اشتیاق
به نابسامانی و بقاء در وضع موجود
است .فقر زایید ِه یک سلسله علل و
انفعاالت اجتماعی است که در مواجهه
با ناکامی ،ناامیدی ،انزوا و عصیان
اجتماعی ،آشکار میشود.
وی معتقد است که عده زیادی از
آنها قادر به تغییر وضع موجود و
رسیدن به سطح مطلوب زندگی
هستند اما سالهاست که دستگاهها و
سازمانهای مسئول ،توپ ساماندهی
وضعیت کارتن خوابها را به زمین
یکدیگر شوت میکنند و هیچ اقدام
اساسی در این زمینه انجام نشده است.
زهره کیانی روانشناس نیز میگوید:
کارتنخوابها ممکن است از عوامل
مختلف و گوناگونی رنج ببرند تا حاضر
باشند شرایط سخت خیابان خوابی را

آزادی
نش
رهی مااههن

اجتماعی ادبی،هنری

کارتنخوابی جوانی که خواسته یا
ناخواسته سهمش از تمام این برو و
بیاهای زمستانی ،یک پتوی مندرس
در گوشه خلوت یک پارک است تا
زمین خیس و گل گرفته را برای چند
ساعتی شکل خانهای ببیند هرچند
کوچک و ناامن
زمستان چادر سفیدش را بر سر
شهر میکشد و باز هم بیخانمان،
بیخانمان است و اتاق کاغذی خانه
اوست ،آیا هنوز هم میتوان کاری کرد
برای کسانی که روزی مثل من و تو در
کنار بخاری ،شوفاژ و شومینهی خانه،
بر روی مبل راحتیشان لم میدادند و
فارغ از سرمای بیرون چای گرم را مزه
مزه میکردند؟

به زندگی حتی با حداقل امکانات هم
ترجیح دهند.
وی ادامه میدهد :تمام کارتنخوابها
دچار مشکالت مالی نیستند ،اعتیاد و
نیز سرخوردگیهای اجتماعی و روانی
عاملی است که گاه آنها را در چنین
شرایطی قرار میدهد.
وی ادامه میدهد :بسیاری از
این جماعت تنها نیاز به سرپناه
و خوراک ندارند ،بلکه بیشتر
از این امکانات روزمره ،نیاز به
مشاوره جدی روانشناسی دارند
تا آنها را به زندگی برگرداند.
کیانی رفع سرخوردگیهای اجتماعی
را تنها با مشاوره ممکن میداند و
تصریح میکند :کارتن خوابی جرم
نیست ،بیماری است ،کما اینکه
اعتیاد هم جرم نیست و بیماری
است به همین دلیل باید از روشهای
روانشناختی با چنین پدیدهای روبه
رو شد نه با زور ،تهدید و ارعاب.
اجتماعی با ارعاب برخورد شود او نه
تنها به شرایط عادی برنمیگردد،
وی ادامه میدهد :اگر با یک سرخورده
اجتماعی با ارعاب برخورد شود او نه
تنها به شرایط عادی برنمیگردد،
بلکه سرخوردهتر شده و به راههای
نامناسبتری کشیده میشود.
به گزارش ایسنا ،زمستان فصل
شالگردنهای رنگی و پالتوهای چرم
آنچنانی و بوتهای بلند با برندهای
مختلف است ،زمستان فصل کالههای
گپ است و نوشیدن قهوه پشت
شیشههای بخار گرفته و البته فصل

بقیه  :آرک رایت
«ماشینهای آبی» آماده گردند.
بااختراع دستگاه شانه کن این امکان
به وجود آمد که تهیه نخ از پنبه تمام ًا
بصورت مکانیزه انجام شود  .درسال
 1790آرک رایت ازموتور بخاری که
اختراع جیمز وات بود درکارخانجات
خود واقع درناتینگهام استفاده کرد.
ریچارد آرک رایت درسال  1786بخاطر
خدماتی که برای پیش برد صنعت
درکشورش انگلستان انجام داده
بود به مقام «شوالیه» رسید ودرسال
 1792درشصت سالگی وفات کرد.
اودرکلیسای کرانفوردکه خودساخته
بودودرنزدیکی اولین اولین کارخانه
نخ ریسی اش که باقدرت آب کار
میکرد به خاک سپرده شد.

Azadi

Monthly Magazine

Subscription Request Form

مایلم نشریه آزادی را بشرح زیر مشترک شوم :
I would like to recieve AZADI for:
6months for $30.00
12 months for $50.00
Please bill me later
Last Name

My check is attached
First Name
Address:

حمایت کننده عزیزبرای مشترک شدن میتوانید این فرم را پست کنید ویا با آدرس ئی میل ما تماس بگیرید
Dear Supporter for subscription you can mail this form or send your Email to:
pmm@parsmassmedia.org
صفحه48
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افقی-1 :یکی ازسه قوه -سربازی که برخالف اسمش معروف است -2
شایسته -ماه میالدی -کفش حیوانات  -3منقار -رنگ اصلی -درجه ای
درارتش  -نام دیگر چوب عود -4یار رامین  -سالح انفجاری مخرب تر از
مین -دتروئی مایع -محصول سینمای ایران  -5ساق پای انگلیسی  -داروی
بیهوشی -قرض بسیار -6خروگاوجوان -هفته بیگانه -دراطراف تهران است
 -7سیگاروطنی -نفش خارجی  -بندگی وعبادت  -زمین ترکها -8پیروان
پیامبر-بارش بمنزل نمیرسد -پرحرف میزند -باغی درشیراز -9صنم -
رسالت  -عنصر شیمیائی -ستون دین  -10-بلی بی ادب  -گرما وحرارت -
نوع دیگر اتاق  -11پاپوش الستیکی  -پسر -فرورفتگی اتومبیل -12بیماری
مسری وخطرناک  -چشم پوش  -درجنوب شرقی ترکیه است پس و پی
 -13اثر -عنوان شاهان چین -خانه عربی  -هوش مختصر -14لخت وعریان
 کمترین  -مدت حرکت زمین بدور خورشید -15 -شهر کوچکی درشمالفرانسه -یکی ازوزارتخانه ها
عمودی  -1 :برای نظم بایدبرجامعه باید حتکم باشد -اثر بالزاک  -2چه
وقت ؟ -افترا -همیشه وجاوید -3همه راشامل میشود -تندرستی  -حرف
استثناء -خاک صنعتی  -4گاهی باالی خودش میشود -رمگ  -پرواز -چین
شمالی مسکن قبایل ترک  -5 -زننده  -چه کسی ؟  -خط پیاده روی -6
خون ها -امیدوآرزو -لوده ومسخره  -7دریای عرب  -نام دخترها -حالتی
ازدریا -مویسنده طاعون -8گل نومیدی  -چهارمن تبریز -ضمیرمن وشما-
کلمه ربط -9موجی درفیزیک -تگردرخانه است یک حرف بس است  -اسب
بارکش  -بوی رطوبت  -10هریک از قصلهای قران  -کرم وبخشش  -خالص
 -11مادر -روشندل  -مخالف است  -12بهار زیادی را پشت سر گذاشته -
رنج  -ایرادخطابه  -موست ولی درسرنروید -13رطوبت  -سرگشته ومتحیر-
فرمانروائی  -الشه ومردار -14کشتی جنگی  -زین وبرگ اسب  -موافقت
 - 15اشعه مشهور -شهرستانی درخوزستان ودرغرب مسجدسلیمان .
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بادرود،من کیخسروبهروزی ،کلبه ای دارم دروست
وود لوس آنجلس بنام کلبه کتاب  .دراین کلبه
درخدمت دوستداران کتاب وفرهنگیان هستم
کتابهای موردنظرتان را برای شما پُست می کنیم
وکتابهای کمیاب شمارا می خریم وکتاب کمیاب
موردنظرشمارا برایتان تهیه ودراختیارتان می گذاریم
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بیائید باهنر وادب آشتی کنیم

آزادی

تلفن رایگان :
888-220-0022
Kolbeh Ketab
1518Westwood Blvd.
Los Angeles,CA 90024
Tel:(310)446-6151
صفحه 49

عبدالحسین فرزند غالمرضاخان بود.
اجدادش شیروانی بودند وپدرش چون
مدتی دررشت به کار مشغول بود اورا
غالمرضا خان رشتی هم میگفتند.
مادرش شوکت شیرازی بودکه دختر
شیخ فخرالدین شیرازی واز اعقاب
شیخ مفید بشمارمیرفت  .بنابراین
عبدالحسین درخانواده ای نسبت ًا
مذهبی در چهارم خردادماه 1286
شمسی درخیابان اکباتان تهران
متولدشد.
عبدالحسین سپنتا درمقاله ای که
برای روزنامه ی فروهر نوشت چنین
خودرا معرفی کرد:
« دوران کودکی ونوجوانی ام مصادف
بود با مبارزات آزادی خواهان
ومشروطه طلبان با مستبدین ،
بمباران مجلس قتل عام مبارزان
مشروطه سازش نفرت انگیز در
تجزیه ایران  ،مقابله واستقامت آزادی
خواهان علیه سیاست های استعماری
بیگانگان  ،کودتای  ، 1299اغتشاش
ها  ،قحطی وباألخره اختناق و آزادی
کشی ...مثل اکثر ایرانیان ناچار از
خوگرفتن به شرایط موجود بودم وتنها
مطالعه و تحقیق درتاریخ  ،علوم ،
فرهنگ و ادبیات ایران باستان بود که
کمی از اندوه فراوانی که ازبی حاصل
ماندن آنهمه مبارزه درراه آزادی
وفضای حق کشی که جاری بود می
کاست ویا واضح تر ازاندیشیدن بی
ثمر برموقعیتی که داشتیم وجرأتی
ویا قدرتی که برای تغییر نداشتیم ،
دورم می کردوبهمین لحاظ نیز وقتی
یکی ازدوستان دائی ام اردشیر
جی ایدلجی پیشنهاد کرد که جهت
پیگیری تتبعاتم به بمبئی نزد دینشاه
سپنتا درصحنه ای از دخترلر

صفحه50

یکصد چهره تأثیر گذا ر ردسینمای اریان

عبدالحسین سپنتا

ایرانی سلیستر سفرکنم لحظه ای
درنگ نکردم ».
سفر سپنتا به هند سبب آشنائی
او با رابندرانات تاگور و عده ای از
فرهیختگان ایرانی که درآنجا به
پژوهش درزبان ایران باستان مشغول
بودند انجامید  .بعدها به سینما
عالقمندشدو به نوشتن سناریوی فیلم
دختر لر پرداخت واردشیر ایرانی آن
را کارگردانی کردوخودسپنتا هم درآن
بازی داشت که بعنوان نخستین فیلم
ناطق ایرانی به ثبت رسیده است .
سپنتا فیلمهای لیلی ومجنون و شیرین
وفرهادرا نیز تهیه وکارگردانی کرد
وخود درکنار فخرالزمان جباروزیری
درآن بازی کرد.
خانم گوهرتاج سپنتا
همسر او درمورد فعالیتهای
هنری شوهرش میگوید:
« درتهران ازطرف مقامات
دولتی ازکاراو استقبال
بعالوه
نیامد
بعمل
نمایندگان کمپانیهای فیلم
های خارجی درتهران که
متوجه شدند ایرانیان
ولو اینکه ازلحاظ فنی
فیلمهای فارسی خوب
نباشد ولی چون به زبان
آنها تهیه شده ازآن
استقبال زیاد میکنند
وممکن است باادامه این
کار به تجارت فیلمهای
خارجی لطمه واردآید لهذا
برای سپنتا اشکال تراشی

آزادی

کردندوبعضی مقامات نیز برای صدور
اجازه نامه نمایش فیلمهای فارسی
توقعات مالی زیادی داشتندکه انجام
آن میسر نبودوچنین بنظر میرسید
که آنها نیز با وارد کنندگان فیلمهای
خارجی همدست وهمصدا می باشند».
خودسپنتا درمورد این کارشکنی ها و
کناره گیری اش ازسینما می نویسد:
« وضع مالی من خوب نبود  .هرگز
خیال نمیکردم درایران کوچکترین
ارزش بکارهای من داده نشود.ناگزیر
تصمیم گرفتم به اصفهان بیایم .
کم معاشرت میکردم .وبیش از حد
عصبانی میشدم وقتی میدیدم
کسی بامن ازفیلم وسینما صحبت
نمیکند ..دراین مدت
چندمرتبه هم باوزارت
فرهنگ وسازمان پرورش
افکاروارد مکاتبه شدم
که نتیجه ای نداشت ».
« دراصفهان بمعرفی آقای
احمد عرفان مدیرروزنامه
عرفان بایکی از تجاریزدی
مقیم اصفهان بنام محمد
هراتی آشناشدم .وی
چندسال دربمبئی بود
ومرحوم دینشاه ایرانی را
می شناخت هراتی یکی از
سهامداران شرکت سهامی
صنایع پشم اصفهان
بود .دراسفند  1315وارد
شرکت صنایع پشم شدم
وماهی  50تومان حقوق
برایم تعیین کردند.

گردآورنده  :صبا صفدری
بعدازنوشتن چند کتاب وسالها خدمت
به دانشمندانی مانند دینشاه ایرانی
وپروفسور انکلساریا ورژیسوری
چندین فیلم فارسی سروکارم به
بدترین وکثیف ترین افراد لئیم
اصفهانی افتاد».
سپنتا درادامه می نویسد «:دراصفهان
هم یکی از صاحبان سهام آن کارخانه
که ازریاکاران ازکاربرکنارشده بود
وبایکی ازمدیران کارخانه که بامن
دشمنی
دوستی داشت(هراتی)
میکرد  ،مرابهانه مخالفت بااو قرارداد
وبه استخدام من اعتراض کرده گفت :
آرتیست سینما را چه کار بادفتروقلم!
 ...بعدها موجب پشیمانی ومعذرت
اوشد ولی دیربود»...
سپنتا درسال  1322به انتشارهفته
نامه ی سپنتا پرداخت وتاسال 1332
مرتب این هفته نامه را منتشر میکرد.
پس از تعطیل روزنامه اش مترجم
کنسولگری انگلیس دراصفهان شدکه
دیری نپائید .درسالهای آخر عمر
بین سالهای  1345تا  1348باردیگر
دوربین هشت میلیمتری بدست
گرفت وبه ثبت تصاویر ی از طبیعت
ایران پرداخت .
سپنتا در 8فروردین  1348دراصفهان
درگذشت .
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