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* 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
* آرشیو مجله برروی سایت زیر
برای همگان قابل دسترسی است:
www.parsmassmedia.org
* مقاالتی که بفارسی تایپ شده
وازطریق ئی میل دریافت میشود
دراولین فرصت بچاپ میرسدولی
مقاالت دیگر باید درنوبت تایپ شدن
باقی بمانند.

* زمانی که مدت اشتراک
به پایان میرسد لطف ًا نسبت به
تمدید آن اقدام فرمائید وگرنه
ممکن است ارسال مجله برای
شما قطع شود.
صفحه 3

پیام هــــــای شمـــا
مجله آزادی  ،با سالم
من یک دختر ایرانی هستم  .یک
ایرانی که از حکومت آخوندها متنفر
هستم و امیدوارم همشون به درک
واصل شن ولی عاشق وطنم هستم
و جساب ایران رو از این بی شرفها
جدا کردم  .ما عاشق ایرانیم نه این
آخوندای کثیف
من از خیلی از افراد باسوادی که در
مورد بعضی چیزها نمی دونن داستان
چیه دلخورم  .یکیش مجله آزادی
هست.
این مجله برای خانم گلشیفته فراهانی
تبلیغ می کنه و ازش طرفداری کرده
مجله آزادی ؟ حرفهای من نه نصیحته
برای شما نه حرفهای یک آدم حسود
هست
نه شما نیازی به شنیدن حرف من
دارید نه من آمی هستم که بخوام
چاپلوسی بکنم و با انگ زدن به
دیگران بخوام منکر حقیقت بشم
از شما بعید بود مجله آزادی
هنر چیه ؟ هنرمند کیه ؟
چرا از کسی طرفداری می کنید که
انقدر آدم فریب کار و دو رویی هست؟
البد پیش خودتون فکر می کنید من
حسودم  .اره ؟
من به گلشیفته فراهانی حسادت
نمی کنم  .به چه چیز این آدم باید
حسادت کرد ؟ به چهره اش ؟ ایشون
قشنگ نیست که حسادت کنم  .به
هنرش ؟ آیا واقعا» هنرمنده ؟؟؟؟ !!!!
من هنرمند ندیده نیستم و نیازی
به حسادت کردن به ایشون ندارم .
اتفاقا» خیلی از هنرمندا رو ستایش
هم میکنم .به اقامتش تو خارج باید
حسادت کنم ؟ من و همه خانواده ام
مقیم لندن  -انگلستان هستیم پس
به این موردش هم حسادتی نمی کنم
 .به ذاتش و درونش باید حسادت
کنم ؟ من به ذات یک آدم فریبکار
حسادت نمیکنم
دلم میسوزه  .این افراد با فریب و ریا و
دوز و کلک سر ملت رو کاله گذاشتن
و بعضیا هم باورشون می کنن
چرا خوب فکر نمیکنید ؟ خانمی مثل

صفحه4

نیکی کریمی  ،فاطمه معتمد آریا و
امثال اینها آیا هنرمندان قابل تر و با
تکنیک تری نبودند که بخواد ازشون
تمجید بشه ؟
گلشیفته فراهانی اون قدر نمک
نشناس و نون به نرخ روز خور بود که
با فریب و دوز و کلک رفت خودشو
به این و اون چسبوند تا بتونه یه
جایگاهی برای خودش درست کنه
در مورد این آدم از زبان خودش
بشنوید تا بهتر بشناسیدش  .نه به این
جمهوری نکبت اسالمی توجهی کنید
و نه به من  .برید خودتون تحقیق
کنید و از زبان خودش بشنوید .چقدر
این آدم خودفروخته است  .خودشو
به چی فروخته ؟ به شهرت  .این
افراد عقیده شونو میفروشن  .اینا
دیگه کین
اون وقت یکی مثل پگاه آهنگرانی
که همسن گلشیفته فراهانی هست و
بازیگر معروف تری هم هست باید یک
سال و نیم بره توی حبس توی زندان
اوین چون حاضر نشد نون به نرخ روز
بخوره و پا به پای مردم ایستاد
برید توی یو تیوب فایلهای گلشیفته
رو ببینید  .خودش گفته  ،از زبان
خودش بشنوید و این شخص رو بهتر
بشناسید .
ایشون به راحتی آب خوردن همه و
همه رو زیر پا گذاشت  .خیلی راحت
گفت  :کار کردن با اصغر فرهادی
خیلی غمگین کننده است  .من توی
ایران بزرگترین و شماره یک سوپر
استار بودم و همین باعث شد بتونم
بیام اینجا
مجله آزادی؟ آیا گلشیفته بزرگترین
ستاره سینمای ایران بود ؟؟ یعنی
واقعا» خودباوری تا چه حد ؟؟ دیگر
فریبی تا چه حد ؟؟ یعنی ایشون
سوپر استار بزرگ سینمای ایران
بود ؟؟ و لیال حاتمی و نیکی کریمی
و هزاران بازیگر واقعا» با تکنیک بهتر
بروند بمیرند دیگر .
اگر گلشیفته واقعا» نامبر وان سوپر
استار سینمای ایران نبود پس چرا
رفته توی روزنامه گاردین این حرف
رو زده  .برید روزنامه شو بخونین .
خبرگزاریای خارجی که دیگه دروغ

آزادی

نمیگن از جانب ایشون  .مگه نه ؟
چه جسارتها  ،چه ادعاهای کاذب .
ایشون برای اینکه خودشو باال ببره به
هزار یک دروغ متوسل شده .
هرگز اسمی از بهمن قبادی هیچ
جا آورده نشد توسط این خانم  ،در
حالیکه این آقای بهمن قبادی بود
که گلشیفته فراهانی رو برای کار
به یک جشنواره در اسپانیا معرفی
کرد تا بتونه بره و یک نقش بگیره و
در فیلم مجموعه دروغها بازی کنه .
خانم گلشیفته هرگز و در هیچ جا حز
خودش و خانواده اش از کسی اسمی
نیاورده و جز تعریف از خودش به چیز
دیگری اشاره نکرده
فقط نشسته همه جا در بوق و کرنا
کرده که من از یک خانواده بزرگ
هنرمند بودم و بزرگترین ستاره
سینماهای ایران بودم  .از این
حرفهای خودباورانه که همه اش دور
و ور تعریف از خودش می گذره
در مصاحبه ای در یوتیوب برگشته
گفته « :با وجود اینکه من پدرم
نصیحتم کرده که مردم رو باید راضی
نگه داری تا هنرمند واقعی باشی» ،
ولی من قصدم راضی نگه داشتن
مردم ایران نیست چون من دوست
دارم مسیر خودم رو برم
در مصاحبه اش با بی بی سی فارسی
گفته  :من هرگز فعالیت سیاسی
نمیکنم و سیاسی نیستم .
اون وقت در روزنامه گاردین در
قسمت صفحه پالیتیک گفته  :ایران
یعنی تبعیدگاه و ملتی غمگین با
دروغگوترین افراد
جالبه که گفته فعالیت سیاسی
نمیکنه ولی از بهانه های سیاسی
استفاده کرده و خودشو کشونده باال
تبلیغ رو باید برای پگاه آهنگرانی
کرد  .برای نیکی کریمی  ،برای فاطمه
معتمد آریا یا اونایی که هنرمندان
واقعی و قابل تری هستند .برای
اونهایی که هنرمند واقعی هستند
و واقعا» تکنیک بازیگری دارند ولی
چون فریب کار و مزور نیستند ،
بلد نیستند خودشونو به این و اون
بچسبونن
من اگر حسود باشم البد باید به همه

حسادت کنم  .اره ؟ این رو میگم که
بدونید حرفام از روی حسادت نیست
بخدا اگر یکی که سرش به تنش بیرزه
بره به جایگاهی که الیقشه خیلی هم
خوشحال میشم  .من دوست دارم
موفقیت هنرمند ایرانی رو ببینم ولی
از فریب و کاله گذاشتن سر مردم
متنفرم  .یکی که هنرمندواقعی باشه
نه یک فریب کار و مزور
آیا به حرف زدن گلشیفته فراهانی
نگاه کردید ؟ برید فایل یوتیوب
رو ببینید  .از طرز حرف زدنش که
شبیه پسرهای الت هست میشه کمی
فهمید چطور به این جایگاه رسیده
زمان  ،بهترین قضاوت کننده است و
حقایق رو میشه
امیدوارم حقیقت اثبات بشه .
هنرمندان و قهرمانان واقعی به
جایگاهشون برسن نه افراد فریبکار .
مجله آزادی ؟ شما به عنوان طرفدار
ایشون که ازش جانبداری میکنید ،
مسوول حقیقتید  .همین حقیقتی که
طرفدارشید
امیدوارم همیشه قبل از زود قضاوت
کردن و جانبداری از کسی  ،در
موردش تحقیق کنیم و مطمئن باشیم
امیدوارم مجله آزادی همیشه بهترین
باشه
شیما  -ر .لندن
هموطن عزیز من شیما خانم  .او ً
ال
خیلی خوشحال شدم که با ارسال
ئی میل حرف دلتان را برای ما
بازگو کردید و تازه فهمیدیم که چه
طرفداران پای بند و فرهیخته ای
داریم  .ولی شیما خانم ما کجا از
خانم گلشیفته طرفداری کردیم؟ ما
فقط یک خبررا که بنظرمون مهم
بود چاپ کردیم که نام گلشیفته
هم دراین خبر آمده بود .عکسی
هم ازاودرکنار «دیگران» بود که
بخاطر مطرح بودن «دیگران» آن
را چاپ کردیم  .دربارۀ خانمها
نیکی کریمی و فاطمه معتمد آریا
و پگاه آهنگرانی هم تا کنون هربار
خبری بدستمان رسیده چاپ کردیم .
وبازهم این کاررا ادامه خواهیم داد.
از توجهتان به مجله مورد عالقه تان
سپاسگزاریم .

شماره  -48سال چهارم

بخش هنری
اگر امکان دارد صفحات هنری را
افزایش دهید و از سینمای کشور
خودمان هم مطالبی بنویسید.
اضافه کردن مطالب هنری مستلزم
افزودن بر تعداد صفحات مجله
است که درحال حاضر بودجه ما
چنین اجازه ای نمی دهد .اما می
توان با کم کردن صفحات اجتماعی
بر مطالب هنری افزود  .هرچه
فکر کردیم دیدیم سینمای ایران
و هنرمندان ایران که به استماع
سخنرانی رئیس جمهور می روند
ارزش مطرح کردن ندارد .ولی
خبرها دررابطه باهنرمندان راستین
سینمای ایران راتا کنون چاپ کرده
ایم وبعدازاین هم چاپ خواهیم کرد.

اوباما کر
ممکن است کمی هم درباره اوباما کر
بنویسید؟
طرح اوباما برای آنکه بتواند
میلیونها آمریکائی را تحت پوشش
بیمه قراردهد طرحی است که
هنوز به اجرا درنیامده با کاستی

هائی روبروشده است  .درنخستین
روزهای اجرای این طرح میلیونها
نفر بیمه ای را که قب ً
ال داشتند
ازدست دادند و با طرح اوباما
برای بیمه خود مجبوربه پرداخت
مبلغ بیشتری هستند .این طرح
چندسالی است درایالت ماساچوست
اجرا می شود و نتیجه خوبی نداشته
است  .مردم ماساچوست نسبت به
سالهای قبل  ،اینک پول بیشتری
بابت بیمه می پردازند و سرویس
کمتری می گیرند .با اینکه این طرح
درماساچوست نتیجه قابل قبولی
نداشت اما با اصرار سعی دراجرای
این طرح درهمه آمریکاست .
مطمئن باشید که هرروز پول بیشتری
به جیب شرکتهای بیمه خواهد رفت
و سرویس کمتری نصیب بیماران
خواهد شد.
الزم بیاد آوری است که دراروپا و
کانادا بیمه تقریب ًا مجانی است اما
مردم مالیاتی بیش از مردم آمریکا
می پردازند.

آزادی
نش

اندو متحجرین از آقای روحانی انتقاد
کرده اند که چرا با هنرمندان مالقات
داشته و به نوعی هنرمندان را افراد
بی ارزش خوانده اند .ازاین هنرمندان
باید پرسید چرا تا این حد ارزش
خودرا پائین می آورند و با افراد رژیم
مالقات می کنند .نظر شما چیست ؟
این متحجرین به قول شما خوب می
دانند که وقتی رئیس جمهورشان
با هنرمندان مالقات می کند ما
ضد انقالبها برهنرمندان خرده می
گیریم که چرا با این مقامات دیدار
می کنند  .لذا آنها دست پیش را می
گیرند و پیش از اعتراض ما وارد گود
می شوند و هنرمندان را بی ارزش
می نامند تا به این طریق مارا خلع
سالح کنند  .بنظر من  ،هم به این
عده متحجر و هم به آن هنرمندانی
که به اجبار و یا به میل خود به دیدار
مسئولین رژیم می شتابند باید بی
اعتنا باشیم  .اینگونه خبرها ارزش
بحث و بررسی ندارد.

مینا خانم از محبت شما سپاسگزاریم.
ماهم امیدواریم درجهت اشاعه
فرهنگ واالی ایرانی روزبروز به
موفقیتهای جدیدی دست پیدا کنیم .
اما یادتان نرود که این تنها مجله
آزادی نیست که دراین راه تالش
می کند نشریات خوب دیگری هم
هستند که واقع ًا سعی می کنند
فرهنگ ایرانی را ارج بگذارند و
ترویج کنند .آنها هم باید مورد
استقبال مردم قرار بگیرند .مجالتی
هم که بجای ارائه مطلب تبدیل به
یلوپیج شده اند مسلم ًا مورد تأیید
مردم نیستندونخواهند بود.
موفق باشید .بازهم سپاسگزاریم .

انتشار گسترده

مالقات هنرمندان با
رئیس جمهور

درخبرها بود که هنرمندان ایران با
روحانی رئیس جمهور مالقات کرده

رهی مااههن
اجتماعی ادبی،هنری

و آنهارا تشویق می کنم که مشترک
شوند و یا ازروی سایت شما مجله را
مطالعه کنند.وخشحالم که به آگاهی
شما برسانم که خوشبختانه تا کنون
چندنفراز آنهارا به مجله شما عالقمند
کرده ام و آنها مشترک شده اند
امیدوارم هر خواننده ای چنین کاری
را بکندو باعث شود که یک نشریه
خوب  ،بدون آگهی به زبان فارسی
در این غربت تداوم یابد و در جهت
ترویج فرهنگ ایران عزیزمان بکوشد.
برایتان موفقیت هرچه بیشتر آرزو
می کنم .
مینا  -ج .سوئد

من از عالقمندان پروپاقرص مجله
«آزادی» هستم  .با دوستانم درهرکجا
که زندگی می کنند تماس می گیرم و
از آنها درباره مجله صحبت می کنم

Azadi
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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:
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صفحه 5

خواجه نصیرالدین طوسی یکی از
ستارگان درخشان آسمان علم وادب
ایران است  .نام او ابو جعفر محمد
پسر محمد پسر حسن طوسی درسال
 597هجری قمری درتوس متولد
شد در جلد دوم کتاب وفیات الفوات
مرگ اورا به سال  672نوشته است .
خواجه نصیرالدین دانشمندی بود که
برهمه علوم زمان خود احاطه داشت
وبرعلوم دینی تسلط زیادی داشت و
به خاطر همین تسلط علمی از جهات
مختلف برمعاصران خود برتری داشت
 .پدرش از فقیهان معروف زمان بود و
درآموزش دانش شرعی وادبی خواجه
دست داشت .خواجه نصیرالدین برای
تکمیل تحصیالت خود درابتدای
جوانی به نیشابوررفت و از محضر
استادانی مانند معین الدین سالم
بدران که مصری ومعتزلی رافضی بود
و الکتبی بودندو نزد فریدالدین داماد
نیشابوری حکمت مشاء را آموخت که
این فریدالدین که شاگردیش به چهار
واسطه به ابوعلی سینا می رسید و
دیگر استادانش عبارت بودند از کمال
الدین محمد حاسب شاگرد حکیم
افضل الدین کاشانی ونیز یکی از
شاگردان امام فخررازی.
بیست ودوساله بود که چنگیز خان
مغول به ایران حمله کرد  .خواجه
به نزد ناصرالدین  ،حاکم قهستان
که اسمعیلی مذهب بود رفت و
درقلعه اسماعیلیان پناه گرفت
 .ناصرالدین اورا با احترام بسیار
پذیرفت  .خواجه به خواهش او کتاب
الطهاره ابوعلی مسکویه را به پارسی
ترجمه کرد و همچنین کتاب معروف
خود اخالق ناصری را تألیف کرد.
پس از آن به نزد عالء الدین محمد
صباحی
فرمانروای اسماعیلیان
رفت و همچنان تا سال  654درنزد
او زندگی کرد  ،تا دراین سال هالکو
خان بر خورشاه غلبه کرد و خواجه
از دست اسماعیلیان رهایی پیدا کرد.
وبه خدمت هالکوخان درآمد .اوهم
چنان خدمت هالکوخان مغول بود
و درهالکوخان تأثیر بسیار داشت
.وتوانست به کمک او کارهتای مهم
علمی خود را انجام دهد و مرکز
علمی مراغه و رصدخانه وحوزۀ علمی
وکتابخانه و خدمات دیگر از قبیل برپا
نگاهداشتن کاخ ویران دانش درزمان
تسلط مغول را انجام دهد و دانش
درزمان او ارزشی دیگر پیدا کرد .
حمداهلل مستوفی محل تولد اورا ساوه
یا قم می داند و لی خوداو درمقدمه
زیج ایلخانی و درکتاب فوات الوجنات
نوشته که از توس هستم .

صفحه6

خواجه درسال  657هجری پس از
فتح بغداد به دست هالکوخان مغول
از طرف او مأموریت پیدامی کند
تا رصدخانه مراغه را آماده کند .
خواجه عده زیادی از ریاضی دانان
بزرگ مانند مؤیدالدین العرضی
راازدمشق ونجم الدین دبیران
ازقزوین  ،فخرالمراغی را از موصل
و فخرالخالطی از ریاضی دانان
بزرگ را جمع کرد ودرهمان سال
شروع به ساختن رصدخانه مراغه
کرد .هالکوخان امر کرد تمام اوقاف
کشورهای ایلخانی رادراختیار خواجه
بگذارند ودرکتاب فوات اوفیات
ُ
والکتُبی به این موضوع اشاره دارد.

آزادی

خواجه دانشمندان پراکنده را دورهم
جمع کرد ومحیطی فراهم آورد که
پناهگاه دانشمندان بزرگ زمان
باشدو کتابخانه ای ترتیب داد که به
قول ُ
الکتُبی بیش از چهارصد هزار
جلد کتاب درآن قرارداشت  .ازاین به
بعد عمر خواجه صرف خدمات علمی
شد و به سبب نزدیکی به هالکوخان و
اباقاخان و نفوذ دراطرافیان دراشاعه
علم و تشویق دانشمندان کوشید
وکتابهای گرانبهائی تألیف کرد ونتیجه
کار خواجه وهمکارانش دررصد خانه
کتابخانه عظیم زیج ایلخانی شد که
از جمله زیج های معروف واز آثارمهم
خواجه نصیرالدین است  .خواجه از

قدرتی که پیداکرده بود درتربیت
دانشمندان و شاگردان و تألیف
کتابهای گرانبهای خود استفاده کرد.
او با نزدیکی به هالکوخان از کشته
شدن عده زیادی ازبزرگان زمان خود
جلوگیری کرد از جمله عالء الدین
عطا ملک جوینی را یک بار از کشته
شدن نجات داد .
اومردی بخشنده وفروتن وبسیار
خوش مشرب و بسیاردان بود یکی
از صفاتی که بعداز مرگش دربارۀ او
نوشته اند این بود که هرگز سخن
زشت برزبان نمی راندُ .
الکتُبی می
نویسد  :خواجه نصیرالدین از مراغه
درحالی که عده زیادی از شاگردان
ودوستانش همراه او بودند به بغداد
رفت و پس از چندماه دربغداد
درگذشت  .فرزندان او صدرالدین
علی و اصیل الدین حسن و فخرالدین
احمد بودند بعد از پدر صدرالدین
وارث اغلب مقامهای اوشد .بعدازمرگ
صدرالدین  ،اصیل الدین حسن به
جای او نشست و همراه غازان خان
به شام رفت و بااو به بغداد باز گشت
و نیابت بغداد به او واگذار شدولی
دراین سمت بخاطر بدرفتاری هائی
که انجام داد ازمقامش عزل شد .اما
غازان خان فخرالدین احمد را به
سبب بیدادگری و خیانتی که دراوقاف
روم کرده بود به قتل رساند.
مرگ خواجه نصیرالدین دربغداد
اتفاق افتاد ولی اورا درمشهد امام رضا
دفن کردند و عده زیادی ازبزرگان
درتشییع جنازه او حضورداشتند.
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خواجه نصیر طوسی توانست به کمک هالکوخان کارهای مهم
علمی خود را انجام دهد و مرکز علمی مراغه و رصدخانه
وحوزۀ علمی وکتابخانه و خدمات دیگر از قبیل برپا نگاهداشتن
کاخ ویران دانش درزمان تسلط مغول را انجام دهد و دانش
درزمان او ارزشی دیگر پیدا کرد .
تألیفات خواجه نصیرالدین درکالم،
درریاضیات و موضوع های علمی
بسیار است  .درادب فارسی نیز ید
طوالئی داشت  .آثار خواجه به نثر
بسیاراست بخصوص به فارسی .او
از جمله دانشمندانی است که به
مقتضای زمان بیش از همه به فارسی
کتاب نوشت  .بااین حال درآثارش
از ترکیبات فارسی یا تعبیراتی که
ترجمه های دلپذیری ازعربی باشد
کم نیست .
از جمله کتابهای اوست  :اساس
األقتباس درمنطق که مفصل ترین
کتاب به پارسی است و کتاب مقوالت
بشر یا طیفور یاس
درحکمت نظری؛ رسالۀ اثبات واجب
 جبروقدر -آغازوانجام یا تذکرهرساله فی النفی واألثبات
درحکمت عملی  :اخالق ناصری
که خواجه آن را براساس ترجمه
خودازکتاب الطهاره ابن مسکویه
تألیف کرد  .نصیحت نامه  -اخالق
محتشمی که طرز تألیف آن با اخالق
ناصری فرق دارد .
درریاضیات ونجوم :رساله درحساب،
رساله درهیئت ،شرح ثمرۀ بطلمیوس
مدخل فی النجومئ -ترجمه
صورالکواکب عبدالرحمن صوفی
سی فصل درتقویم  -بیست باب
دراسطرالب زیج ایلخانی .
درمسائل دینی  :فصول نصیریه ،
رساله در توال و تبرا

تمبر خواجه چاپ جمهوری آذربایجان

در طبیعیات  :رساله ای دربارۀ معادن
و احجار و صفات وخواص هریک از
آنها
اشعار :سروده های او که مجموع ًا
زیاده بر هفتصد بیت است در
ُجنگ ها و مجموعه ها پراکنده
است  .آقای مدرس رضوی واستاد
سعید نفیسی درکتاب احوال و آثار
خواجه اشعاراورا آورده اند .اشعاری
را ازاو نقل کرده اند که ازاو نیست و
از شخصی بنام طوسی مشهدی است
که غزل سرای معروف قرن نهم است .
از خواجه رساله های بسیاری
درمسائل دیگر باقی مانده مانند معیار
األشعار درعروض فارسی  ،شرح
فتح بغداد بوسیله هالکوخان مغول
که ضمیمه تاریخ جهانگشای جوینی
چاپ شده است .چندرساله در رمل ،
اوصاف األشراف که رساله ای بسیار
سودمند است درذکر احوال و مقامات
و سیروسلوک.
این جندرباعی ازاوست :

هرچند همه هستی خود می دانیم
چون کار به ذات می رسد حیرانیم
بالجمله به دوک پیرزن می مانیم
سررشته به دست ماوما حیرانیم
***
اندرره معرفت بسی تاخته ام
اندرصف عارفان سرافراخته ام
چون پرده زروی دل برانداخته ام
بشناخته ام که هیچ نشناخته ام
***
زین گوشه ی ایوان که برافراشته ای
وی خواستۀ خلق که برداشته ای
چه فایده بُد ترا چو نایافته کام
بگذشتی واینها همه بگذاشته ای
***
دراینجا نمونه ای از نثر خواجه را برای
آشنائی بیشتر خوانندگان عزیز به
نقل از کتاب اخالق ناصری می آوریم .

آداب سخن گفتن
باید که بسیار نگوید و سخن دیگری
به سخن خود قطع نکندو هرکه
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حکایتی یا روایتی کند و او برآن واقف
باشد  ،وقوف خود برآن اظهار نکند ،
تا آنکس آن سخن باتمام رساند،
وچیزی را که از غیراو پرسند جواب
نگوید  .واگر سؤال از جماعتی کنند
که او داخل آن جماعت بود  ،بر ایشان
سبقت ننماید .واگر کسی یجواب
مشغول شود واو بر بهتر جوابی
ازآن قادربود  ،صبر کند تا آن سخن
تمام شود .پس جواب خود بگوید ،
بروجهی که در متقدم ظعن نکندودر
محاوراتی که یحضور او میان دوکس
رود خوض ننماید  .واگر ازاو پوشیده
دارند  ،استراق سمع نکند و تا اورا با
خود درآن مشارکت ندهند  ،مداخلت
نکند .وبامهتران سخن بکنایت
نگوید وآواز نه بلنددارد ونه آهسته،
بلکه اعتدال نگاه می دارد  .واگر در
سخن او معنی غامض افتد دربیان
ّ
.وال
آن بمثالهای واضح جهد کند
شرط ایجاز نگاه دارد .والفاظ غریب
وکنایات نا مستعمل بکار ندارد.
وسخنی که بااو تقریر می کنند تا تمام
نشود به جواب مشغول نگردد .وآنچه
خواهد گفت تادرخاطر

آزادی

مقررنگرداند درنطق نیاردوسخن
مکرر نکند مگر که بدان محتاج شود.
وقلق و ضجرت ننمایدوفحش وشتم
برلفظ نگیرد  .واگر بعبارت از چیزی
فاحش مضطر گردد برسبیل تعریض
کنایت کند ازآن ومزاح منکر نکند
 .درهرمجلسی سخن مناسب آن
مجلس گوید .دراثنای سخن بدست
وچشم و ابرو اشارت نکند مگر که
حدیثی اقتضای اشارتی لطیف کند.
آنگاه آن را بروجه پسندیده ادانماید.
ودرراست ودروغ بااهل مجلس
خالف ولجاج نورزد ،خاصه با مهتران
وسفیهان  .وکسیکه الحاح بااو مفید
نبود براو الحاح نکند .واگردرمناظره
ومحاورات رف خصم را رجحان
یابد انصاف بدهد واز مخاطبه عوام
وکودکان ودیوانگان ومستان تاتواند
احتراز کند وسخن باریک با کسی که
فهم نکند نگوید ولطف درمحاورت
نگاهدارد .وحرکات واقوال وافعال
هیچکس را بقبح محاکات نکند
وسخنهای موحش نگویدوچون
درپیش مهتری رود ابتدابسخنی کند
که بفال ستوده دارند.....

صفحه 7

محمد مجزا

ب

مناسب
ت سال
گ
ر
د
ب
شوم و
ه رهب
ری خمین نکبت
ب
ا
ر
ی در
کودتا
 22بهمن ی آخ
و
ن
د
ی
1357

ِ
گوادلوپ
ُکنفرانس
Guadeloupe

ژیسکار دیستن در مصاحبه با روز نامه گاردین در سال  1979گفته بود تنها کشوری که در این جلسه زنگ خاتمه
شاه را به صدا در آورد جیمی کارتر بود و معتقد بود وقت تغیر رژیم ایران است که همه ما متحیر و متعجب شدیم.
هر ایرانی میهن دوست باید در
حد توان و امکانات خود نفرت و
انزجارش را نسبت به رژیم اشغالگر و
تازی پرست جمهوری اسالمی نشان
دهد .در راستای این وظیفه بزرگ
من ایران دوست کوچک نوشتاری را
تحت عنوان کنفرانس گوادولوپ که
در رابطه با  22بهمن  57می باشد
حضور خوانندگان محترم پیشکش
می کنم .زیرا تصمیمات نشست
گوادو لوپ از دید مردم ایران و جهان
کام ً
ال پوشیده و مخفی مانده است تا
نقشی که کشور انگلستان« آمریکا
»آلمان و فرانسه در به قدرت رساندن
خمینی گجستک داشتند پنهان بماند
و ژست ضد امپریالیستی که برای
خمینی ایجاد نموده بودند رسوائی و
خدشه ای وارد نشود.
کنفرانس گوادو لوپ جلسه ای بود
که سران چهار کشور بزرگ غرب .که
عبارت بودند از جیمی کارتر رئیس
جمهور آمریکا -جیم کاالهان نخست
وزیر انگلستان -هلموت اشمیت
صدر اعظم آلمان و به میزبانی والری
ژیسکار دیستن رئیس جمهور فرانسه
در هفته اول ژانویه  1979در جزیره
گوادولوپ که در جنوب فرانسه است
آمده بودند تا درباره بلند پروازی
های محمد رضا شاه پهلوی تصمیم
بگیرند.

هلموت شمیت  -آلمان

صفحه8

ژیسکار دیستن در مصاحبه با روز
نامه گاردین در سال  1979گفته بود
تنها کشوری که در این جلسه زنگ
خاتمه شاه را به صدا در آورد جیمی
کارتر بود و معتقد بود وقت تغیر رژیم
ایران است که همه ما متحیر و متعجب
شدیم .بحث در مورد پیشنهاد جیمی
کارتر آغاز شد و باالخره کار به رای
گیری انجامید.
جیمی کارتر و جیم کاالهان به
تغیر رژیم شاه رای موافق دادند.
ژیسکاردیستن رای ممتنع داد و
هلموت اشمیت نگران سرمایه گذاری
کالن ایران در آلمان غربی بود .لذا با
برنامه مطرح شده در کنفرانس شدیدا ً
مخالف بود و رای مخالف داد.
به هر حال آنها با این تصمیم خود و
با روی کار آوردن خمینی گجستک.
ایران را به ویرانی کشیدند  -خاور
میانه را به آشوب و دنیا را به اضطراب
و نا بسامانی دچار کردند.
نکته مهم در این است این تغیر
عقیده و قطع همکاری کشور های
غربی بخصوص آمریکا از محمد رضا
شاه و حمایت از خمینی عقب مانده
خرافاتی به چه دلیلی بوده است.
وقتی به زراد خانه اسناد مراجعه شود
متوجه می شویم قرار داد  25ساله
نفت بین ایران و کنسر سیوم در سال
 1979پایان می یافت .البته

جیمی کارتر  -آمریکا

آزادی

بعد از پایان  25سال سه دوره و هر
دوره  5سال با توافق طرفین می
توانست تمدید شود .هم چنین در
قرار داد کنسرسیوم قید شده بود هر
یک از طرفین قرار داد چند سال زود
تر از پایان  25سال باید موافقت و یا
مخالفت خود را با تمدید سه دوره و
هر دوره  5سال را اعالم نماید.
محمد رضا شاه پهلوی در سال 1975
اعالم کرد قرارداد کنسرسیوم برای
 15سال بعد تمدید نخواهد شد.
زیرا ایران توانسته بود با تکنولوژی
نفت از کشف معادن نفت « حفاری»
استخراج  -تصفیه و حمل نفت خود
کفا شده بود .هم چنین از جهت
سرمایه گذاری قادر به تآمین هزینه
ها بود .و محمد رضا شاه در سایه
تدبیر و جهان بینی خود دیگر اسب
سواری ده نبود .بلکه خود سوار کار
ماهری شده بود.
نکته قابل توجه این بود که بر خالف
زمان محمد مصدق در  4سال باقی
مانده قرار داد کنسرسیوم کمپانی
های نفتی نه اعتراض کردند و نه به
دادگاه الهه و شورای امنیت سازمان
ملل متحد شکایت نمودند .آرام و
بدون مزاحمت منتظر پایان قرار داد
کنسرسیوم در سال  1979میالدی
بودند.
***

جیمز کاالهان  -انگلستان

جلسه کمپانی های نفتی
در لندن

متآسفانه پژوهشگران و نویسندگان
و رسانه های گروهی اشاره ای به
جلسه سرنوشت ساز کمپانی های
نفتی در لندن نکرده اند .کمپانی
نفتی بریتش پترولیوم ( British
 ) petroleumدر سال  1975از 4
کمپانی نفت آمریکائی دعوت نمود
برای جلسه ای به لندن بیایند .این
چهار کمپانی عبارت بودند از اگزان
تکزاکو ( )Texaco
( ) Exxon
موبیل اویل (  ) Mobil oilو
استاندارد کالیفرنیا ( ُStandard of
 ) Californiaکمپانی شل چون یک
کمپانی هلندی -انگلیسی است جزو
دعوت شده ها نبود .این جلسه 4
روز طول کشید و آن قدر مهم بود که
در مدت  4روز نخست وزیر انگلستان
جیم کاالهان در آن حضور داشت.
تصمیم و یا قطع نامه کمپانی های
نفتی این بود که شاه باید از قدرت
به زیر کشیده شود .و مسئولیت ها
هم مشخص شد .کمپانی بریتیش
پترولیوم مسئول تهیه طرح و برنامه
برای به زیر کشیدن شاه از قدرت .
و کمپانی نفتی (  ) Exxonاز آمریکا
مسئول تآمین هزینه های این برنامه.

والری ژیسکاردستن  -فرانسه

شماره  -48سال چهارم

رای در
شاهلندن
رژیمجلسه
تنظیم شده
برنامه
بهوتغیر
جیمی کارتر و جیم کاالهان
ایران

Langston Hughes

موافق دادند .ژیسکاردستن رای ممتنع داد و
هلموت اشمیت رای مخالف داد.

سوال در این است چرا کمپانی
بریتیش پترولیوم مسئول طرح و
برنامه برای بر اندازی شاه از قدرت
شده بود .جواب روشن است برای این
که کمپانی بریتیش پترولیوم نزدیک
به یک قرن در ایران بوده و با تمام
آداب و رسوم ایرانی ها آشنائی داشته
و از همه مهمتر افراد بسیاری از تمام
طبقات را جزو جیره خواران و نوکران
و ایادی خود کرده بود.
پس از جلسه کمپانی های نفتی در
لندن بود که کنفدراسیون دانشجویان
در اروپا و آمریکا به تظاهرات بر علیه
شاه برخاستند .آقای ابراهیم یزدی و
یک سیاه پوست آمریکائی بنام دیوید
بلد فیلد تازه مسلمان شده که نام
صالح الدین را برای خود انتخاب کرده
بود و علی آگاه به عنوان اعتراض و
جلب توجه خارجی ها خود را با
زنجیر به مجسمه آزادی در آمریکا
بستند .قطب زاده و ابوالحسن بنی
صدر از النه هایشان بیرون آمدند و
شروع به فعالیت بر علیه شاه نمودند.
عکس ابلیس خمینی را در ماه
دیدند و مردم ساده لوح را تشویق
می کردند به ماه نگاه کنند تا عکس
خمینی را در ماه ببینند .نویسندگان،
مقاله بر علیه شاه در روز نامه ها می
نوشتند .و طنزپردازان اشعار زشت بر
علیه شاه می سرودند .و رادیو بی.بی.
سی لندن بسیار فعال شده بود
مرتب ًا بر علیه محمد رضا شاه برنامه
پخش می کرد .کریم سنجابی رهبر
جبهه ضد ملی ها به نوفل لوشاتو
رفت ودو روز منتظر شد تا به دست
بوس خمینی گجستک مفتخر شود و
بعد هم اعالمیه معروفش را در مورد
غیر قانونی بودن سلطنت در ایران
را منتشر کرد .سید جالل تهرانی
رئیس شورای سلطنت برای اینکه از
قافله عقب نماند دوان دوان به نوفل
لوشاتو رفت و برای این که بتواند به
دیدار امامش نا ئل شود از مقام رئیس
شورای سلطنت استعفا داد .در ایران
تظاهرات و اعتصابات و آتش زدن
اماکن و غارت بانک ها شروع شده بود.
آقای علیمحمد فاطمی پسر عموی
حسین فاطمی معروف با نام شاهین
فاطمی کهصدای اورا مرتب ًا از رادیومی
شنوید ،وقتی شاه برای دیدن کارتر
به آمریکا آمده بود .برنامه تظاهرات
جلوی کاخ سفید را سازماندهی و
سرپرستی می کرد و خیلی کار های
دیگر که شما خوانندگان محترم از من
بهتر و بیشتر می دانید .و اشاره به آن
ها اتالف وقت است.
همه این ها از سال  1975توسط

شماره  -48سال چهارم

خارج ادامه داشت .برنامه کنفرانس
گوادو لوپ سران  4کشور بزرگ غربی
هم جزو همان برنامه کمپانی های
نفتی بود که تشکیل شده بود .قرارداد
کنسرسیوم در سال  1979به پایان
آمد .و کودتای خمینی هم پیروز شد و
ابلیس خمینی بقدرت رسید و معلوم
نشد خمینی گجستک قرار داد جدید
نفت را با چه شرایطی و با چه قیمتی
با کمپانی های نفتی منعقد کرده بود.
محمد رضا شاه پهلوی یک ماه قبل از
بقدرت رسیدن خمینی گجستک در
 26دیماه  1357برای همیشه ایران را
ترک کردند و این سوال را شاه معصوم
و ایران دوست همیشه از خود می
کرد .من به این ملت چه کرده ام که
این چنین با من می کنند .محمد رضا
شاه پهلوی خود را فدای حفظ منافع
ایران و ایرانی کرد .واال می توانست به
همان علی امینی قاجار تبار مآموریت
می داد قرار داد سه دوره را که بمدت
 15سال بود با کنسرسیوم تمدید
نماید .و خواسته نا مشروع دو ستان
آقای جیمی کارتر را که یک قرار داد
 50ساله نفت از قرار هر بشکه  8دالر
را می خواستند را تنظیم می کرد .و یا
به برادر جیمی کارتر بنام بیلی اجازه
می داد اشیاء و لوازم موزه ها را ببرد.
همان طور که در زمان رژیم اشغالگر
جمهوری اسالمی باند قاچاقچیان
بین المللی اشیاء نفیس موزه ها را
در  100صندوق از ایران خارج کردند
و با همکاری بیلی برادر آقای جیمی
کارتر به لیبی بردند مقداری از لوازم
نفیس را قذافی بر داشت و بقیه را به
آمریکا و از امریکا به لندن بردند .شاه
اگر مانند ملک حسین پادشاه اردن
بجای حفظ منافع کشور و آن همه
سازندگی که انجام داد .بفکر خودش
بود در قدرت باقی می ماند و حقوق
بشر آقای جیمی کارتر که زنده زنده
روانش بسوزد هم بر قرار بود .و در
هنگام درگذشتش اسب شاه هم مانند
اسب ملک حسین در تشیع جنازه اش
جلوی همه حرکت می کرد .افسوس
که قدر میهن دوستی و خدمات آن
پادشاه را ندانستیم .ما به محمد رضا
شاه پهلوی بد کردیم .و امروز شاهد
فقر و فالکت و اعدام جوانان و زندگی
فالکت بار ایرانی های درون ایران و در
بدری  6تا  7میلیون ایرانی در خارج
ازمرزهای ایران هستیم.
به امید بیداری و آگاهی ملت ستم
کشیده و بی یار و یاور ایران

) ( 1902-1967
«شاعر هارلم »

لنگستون هیوز

از میان ادیبان وابسته به رنسانس هارلم  ،هیوز محبوب ترین و خالق ترین
است  .او سنت شفاهی و بداهه پردازی و ریتمهای موزیک سیاهان جاز و
بلوز را وارد شعرش کرد و به آن غنا بخشید  .اهل میسوری ( جنوب آمریکا
) بود  .پدرش از فرط انزجار از نژاد پرستی آمریکا به مکزیک مهاجرت کرد
و خانواده اش هم به شمال آمریکا کوچیدند و هیوز در کلیولند و دیترویت
تحصیل کرد .جوانی اش را با سیر و سفر و مشاغل متفرقه گذراند  .قلم می
زد و اشعارش را در جراید و کتابها چاپ می کرد  .از جمله یازده شعر در
گزینه « سیاه نوین» منتشر کرد .توجه برخی از ثروتمندان سفید پوست
طرفدار رنسانس هارلم به قریحه او جلب شد و آنها در تحصیالت بعدی
هیوز و چاپ ترانه هایش یاری بسیار کردند از جمله نخستین دیوانش«بلوز
خسته» که در سال  1926چاپ شد و رمان دیگرش « نه بدون خنده» با
سرمایه آنان چاپ شد  .از سال  30شهرتش تثبیت شد و «شاعر هارلم» لقب
گرفت  .در سالهای بحران و کسادی  ،هیوز یک چهره فعال هنری -اجتماعی
بود .در روزنامه مقاله می نوشت  .تئاتر سیاهان را در هارلم  ،شیکاگو و لس
آنجلس بنا نهاد و گزینه آثار سیاهان را چاپ کرد  .خودش شعر  ،سناریو ،
نمایش نامه و زندگی نامه می نوشت .حساسیت هیوز در قبال فرهنگ قومی
خود و احاطه اش به قالب نوشتار باعث شد که این کاراکتر عامی آفریده ی
ذهن او اقبال عام یابد  .ک ً
ال اشعار هیوز دو دسته اند  :سروده های اعتراضی
نژادی ريال و یا ترانه هایی در باب زندگی و حاالت و روحیات سیاهان آمریکا
با بهره گیری از ریتم جاز و ترجیعات موزیک جاز و بلوز  .هیوز در هر دو
شیوه مرزهای دشوار جامعه سیاه و سفید آمریکا را ترسیم کرده است

آزادی

س.ن  -الس وگاس
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قسمت سوم

پژوهشی از:ک .هومان

رضاشاه راآنگونه که بودبشناسیم
مصطفی فاتح  :از اقتدار حکومت مرکزی درخوزستان فقط نامی بیش
نبود،خوانین بختیاری درشمال آن استان وشیخ خزعل ازاهواز تامرز جنوبی
رادرحیطه ی اختیار خودداشتند
سر والتر تاونلی در گزارش محرمانه
ی دیگربه تاریخ 22اوت 1914به
وزارت امورخارجه ی انگلیس می
نویسد:
السابق به
فی
کما
ه
ی
مال
ی
مسأله
«...
ّ
ّ
اعلی درجه سخت است،خزانه[ایران]
بک ّلی خالی است وتص ّورآنهم بااوضاع
امروزه دراروپاازجایی بتوان پول
بدست آورد بغایت دشواراست».
ونیز درگزارش خیلی محرمانه ی مورخ
26ژوئن1914می نویسد...«:بانزدیک
شدن روز تاج گذاری[ احمد شاه ]
اوضاع پایتخت خیلی خیلی تاریک
میشود،دولت درنهایت تنگدستی
وضیق مالی است وهیچ معلوم نیست
که ازچه منبعی پول می توان بدست
آورد،دولت انگلیس به نظر می آیدکه
حاضر نیست بهیچوجه کمکی بکند...
کابینه ی وزراءدرخصوص حل بعضی
مسایل سرگردان است ومخصوص ًا
برضد
نمی دانندبه چه شکل
ّ
مداخالت روس درایالت آذربایجان
پروتست کنند،ژنرال کنسول روس
هم درآنجابه حکم پطرزبورغ ازاتباع
روس یا کسانیکه درتحت حمایت
روس هستندویا کسانیکه امالک
خودرا به این قبیل اشخاص اجاره
داده اند مالیات می گیرد...بعضی
ادارات پُستی هم ازطرف روسیه
درتهران وتبریزوچنانکه شنیده
میشوددرمشهدهم افتتاح شده است ».
(مأخذهمان)
میرزایحیی دولت آبادی درباره
ی وضع نابسامان وآشفته ی
ایران دراواخر دوره ی قاجارها
می نویسد...«:دولت ایران همان
دولت آبستن که به زودی بارحمل
خودرادرسیاست به صورتی برزمین
می گذاردکه ممکن است مملکت دارا
وانوشیروان رافدای هوسرانی ُمشتی
ازفرزندان ناخلف او بنماید ودر
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سایه ی سیاست ناتوان دربار
وفساداخالق وبدسیاستی گروهی
ازطبقه ی اول درهر لباس،استقالل
چندهزارساله ی ایران قربانی
وثوق
خان
گردد،میرزاحسن
الدوله برای مو ّفق شدن به گرفتن
چند میلیون لیره به عنوان قرض
واستحکام مقام ریاست خویش،حاضر
شده است درحال دایرنبودن مجلس
شورای ملی برخالف قانون اساسی
قراردادی با انگلستان به بنددکه
درحکم تسلیم کردن مملکت به
بیگانه است...دوایردولتی ازکشوری
ولشکری به اندازه ای خراب است
که براستی نبودن شان برای آسایش
مردم از بودن بهتر است،اشخاص
قدیم که اغلب بی اطالع و ُکهنه پرست
اند،سرکارها بوده اند،یکعده جوانهای
نیم تحصیلکرده ویا روزی چند زنگ
مدرسه دیده هم به هروسیله بوده
است خودرا به اداره های دولتی داخل
کرده اند،غیراز اتالف وقت ومال ملت
وافزودن مشکالت برای مردم هیچ
نتیجه ای مترتّب نمی باشد(».کتاب
حیات یحیی  -جلد)4

آزادی

مصطفی فاتح می نویسد:
«...دراین مرحله اقتدار حکومت
مرکزی درخوزستان فقط نامی
بختیاری
نبود،خوانین
بیش
درشمال آن استان وشیخ خزعل
ازاهواز تامرز جنوبی رادرحیطه ی
اختیار خودداشتند وشرکت برای
حفاظت اموال خود وتأمین امن ّیت
متوسل به فئودال های محلی می
ّ
گردید،قراردادهایی بین شرکت
ازطرفی وشیخ خزعل وخوانین
بختیاری ازطرف دیگر منعقد شده
بودکه بموجب آن هرسال شرکت
مبالغی به آنها می پرداخت تاامن ّیت
اطراف وجوانب حوزه های عملیات
شرکت را تأمین نمایند،ولی درداخل
مح ّوطه ی عملیات ،خودشرکت
سازمانی داده بودواداره ای داشت بنام
اداره ی تأمینه()security office
که وظایف آن عبارت بود ازحفظ
انتظامات وامن ّیت درداخل محوطه ی
شرکت وبرقراری تماس ورابطه باخان
ها وشیوخ محلی ومأمورین دولتی
ونظارت درکنتراتهایی که بین کارگر
وکارفرما بودواجاره وخریداراضی

وبطورخالصه هرکاری که تماس بین
شرکت واهالی محل را ایجاب
میکرد،اداره ی تأمینه ی شرکت
عده ای دراستخدام خود داشت که
دراوایل نام پلیس داشتندوبعدهاکه
ازروی
مرکزی[پس
نفوذدولت
کارآمدن رضاشاه ]مستقر گشت به
نام مستحفظ وآتش نشان وغیره
خوانده شد(».کتاب تاریخ50سال نفت
ایران)
دکترمصطفی الموتی درجلد نخست
کتابش زیرنام«ایران درعصر پهلوی»
می نویسد:
«...اکثرمورخین ،دوره ی 151ساله ی
سلطنت قاجار[1193تا1344ه ـ ق]
راازبدترین ادوارایران میدانند،که
بعلت ع ّیاشی وبی عالقگی سالطین
قاجار،کشورما ایام سختی را گذرانیده
است،عالوه برمناطقی که ازخاک
ایران که ازدست رفت وحاک ّمیت
ایران برقسمتی ازجزایروآبهادرشمال
وجنوب منتفی گردید،ایران دوره
ی عقب ماندگی را گذرانیده وخیلی
ازفرصت های طالیی برای ترقی ورفاه
مردم ازدست رفت».
محمودمحمود می نویسد...«:بامطالعه
وبررسی دقیق اسنادتاریخی به
این نتیجه میرسیم که دردوره
ی قاجارهیچ کار مفیدی انجام
نشده،هیچگونه رجالی برای مملکت
تربیت نشد،اگریک وقتی یک
مردفهیم ومطلع به اوضاع زمان
پیدا میشدونمی خواست به مملکت
خیانت کند،شاه راوادار می کردندآن
مردایران دوست را برداردواغلب به
محووزوال آن شخص،کار خاتمه می
یافت (».کتاب تاریخ روابط سیاسی
ایران وانگلیس درقرن نوزدهم)
میرزا ابوالحسن خان یکی ازنمایندگان
دوره ی نخستین مجلس شورای ملی
دررابطه باقرارداد
1907بین دولتین انگلیس وروسیه ی
تزاری که بموجب آن ایران به دومنطقه
ی نفوذبین آن دودولت تقسیم شده
بود،در 5نوامبر 1907طی سخنرانی
درآن مجلس گفت...«:مقدمت ًا عرضی
دارم مملکت رامغشوش ومخصوص ًا
فارس راازهمه بدتر می بینم،الزم
میدانم حضوروکالی عظام عرض نمایم
ومقصودخودراروی کاغذآورم ،بسبب
آن حال عصبانی که دارم بتوانم مقاصد
خودرا کام ً
ال ادانمایم،خاطر محترم
شماوکالرا متوجه می سازم به جوابی
که ازطرف دولت عل ّیه به سفارت
دولت انگلیس درخصوص قراردادفیما
بین انگلیس وروس راجع به ایران
نوشته شده وجناب وزیرامورخارجه
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پریروزحضورا ً اعالم فرمودند،من
میگویم این استقالل خدادادراکه
مرقوم فرموده بودند،ایران بخودی
خود دارااست درصورتی معنی
حقیقی پیداخواهدکرد وپایدارخواهد
ماند که ماایرانیان این نفاق واغراض
رایک سونهیم،جنگ خانگی را
کنارگذاریم وباجان ودل ازروی قلب
بایکدیگرمتحد شویم تاازبرکت این
اتفاق واتحاد تحصیل قدرت وق ّوتی
السحرآن معاهده
نموده بتوانیم باطل ّ
شویم .
مگراین آتش که شعله ی آن
تمام مملکت مارا فروگرفته نمی
بینید،مگر استغاثه واستعانه ی
ایران رانمی شنوید،درکجااست که
این آتش شعله ورنیست،درفارس
نیست،درکرما ن نیست،درآذربایجان
نیست،دراسترآباد نیست،درخراسان
نیست درمازندران وگیالن نیست!؟
همه جا خشک وتررامی سوزانند
وازکجاست استغاثه که می فرماید
ـ ای اوالدمن مرا کمک نماییدوبفریاد
من برسید،شنیده نمی شود،نمیدانم
چرادرراه چاره واطفاء آن آتش نمی
کوشیدوایران که همه چیز مااست
احیا نمی کنید،عزّت ماایران است
شرافت ماایران است شمارا به خدای
ایران قسم میدهم بیاییدهروکیلی
از هر کجاکه هست بهر وسیله
وترتیبی که می تواندومیدانداهل
مملکت خودرا ازمخاطره ی وطن خود
بیاگاهاندوعالج این درد بی درمان
راکه امروز فقط بااتحادممکن است
ّ
حاصل شود
بنماییدوال بااین طول
زمان اغتشاش وانقالب روزگار ایران
وایرانی ازاین سیاه تر خواهد شدو
فاتحه ی س ّوم این مملکت راباید
بخوانید...تمام ترس من ازاین است
که ملتفت تحریک وتفتین نباشیم
واغراض را کنارنگذاریم ویک وقت
به بینیم که تمام درهای چاره بروی
مابسته شده است...ازاین می ترسم
ایران را ارزان نه گران[بفروشیم]
بخداقسم که کمترین بهای ایران
جانهای پاک ایرانیان است که
ب الوطن رادانسته قیمت
معنی ُح ّ
وطن عزیزرا شناخته ومعنی شرف
وافتخاررادرعالم فهمیده باشیم...
شمارا بخداقسم بیاییداتفاق کنید
ونفاق را کناربگذاریدونگذاریدایران
ازدست برود(».مأخذهمان)
محمودمحمود درکتابش همچنین
می نویسد...«:دولت انگلستان
11شوال
درتاریخ
یادداشتی
1328
مطابق با 16اکتبر26[1910
مهرماه]1289به دولت ایران داد،این
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یادداشت حکم ا ُولتیماتوم راداشت
ومضمون آن این بودکه اگربرقراری
نظم وامن ّیت درراههای تجارتی
جنوب ایران بطوردلخواه دولت
انگلیس درظرف سه ماه انجام
نپذیرد،دولت انگلیس این مسئله
راخودبنفسه بواسطه ی یک قشون
1000الی1200نفری درتحت فرماندهی
صاحب منصبان هندی وانگلیسی
دردست خودخواهد گرفت ومخارج
این قشون ازاضافه ی صدی ده
برگمرکات واردات بنادرجنوب ایران
بعالوه مالیات ایالت فارس پرداخته
خواهد شد،بعبارت واضح ترانگلیس
فقط برای رواج تجارت خوددرایران
می خواست که دولت مستقل ایران
ازعایدات خودیک قشون پلیس
حاضرکرده آنهارامس ّلح سازد وازهمه
حیث ازآنها نگاهداری کند...این
مقدمه ی تهیه ی پلیس جنوب بود.
انگلیس ...ازاین حالت بُحرانی ایران
که بواسطه ی اوضاع نظامی پیدا کرده
بوداستفاده کردباین شکل که جنگ
رقابتی مابین رؤسای ایالت جنوب
راکه ازقدیم االیام وجودداشت برای
فایده ی خودش بکاربرد.ابتدابرقشون
قونسولخانه درجنوب افزودند درغ ّره
ذیقعده1329انگلیس به دولت ایران
اطالع دادکه چهارصدنفرسپاهی
هندی برای حفظ منافع انگلیس
حرکت کردند  ،خواهشهای
متوالی دولت ایران ازانگلیس که
بگذاردخوددولت ایران نظم وامنیت
رادرمملکت خودبرقرارکندوانگلیس
دراقدامات قراسوران درتحت ریاست
سوئدی هاپیشدستی نکند،پُشت
گوش انداخته شد ورعایت نشد،این
اقدامات دولت انگلیس وسیله ای

شدبرای روسیه که اوهم به نوبه ی
خودبرقزاقهای کنسولخانه روس
دراصفهان ورشت افزود وعده ی
آنهارابه سیصدوپنجاه نفررسانید». ..
ملک الشعراء بهارنوشته است:
«...من اینجاباید به یک چیز
اعتراف کنم که مک ّررمحتاج به
تذکارآن نشوم،من ازآن واقعه ی
هرج ومرج مملکت وهتّاکی جراید که
درایام بعدازانقالب روسیه وفاصله ی
میان مهاجرت وکابینه ی دوم وثوق
الدوله روی داد،اوقاتی که هردوماه
دولتی به روی کارمی آمدوحزب
فحاشی وتُهمت وناسزا گویی
بازی ّ
به رجال سیاسی وپیشوایان حزبی
ازطرف منفی بافان وبه اصطالح
مخالفان مطلق هرچیزوهرکس،رواج
کاملی یافته بودونتیجه اش ضعف
حکومت مرکزی وق ّوت یافتن راهزنان
ویاغیان درانحاءکشوروهزاران مفاسد
دیگربود،ازآن اوقات حس کردم وتنها
هم نبودم که مملکت بااین وضع علی
التحقیق روبه ویرانی خواهد رفت!»(
تاریخ مختصراحزاب سیاسی ایران).
نیروی نظامی ایران عبارت بود
ازلشکرقزّاق که اززمان ناصرالدین
شاه وبنابه خواسته ی اوازتزارروسیه
تشکیل شده بودوتوسط افسران
روسی اداره میشد که فرماندهان آن
از سوی دولت تزاری برگزیده وروانه
ی ایران میشدند،سپاهیان آن ایرانی
وچندده ایرانی به عنوان افسردراین
نیرو خدمت میکرده اند،درجنوب
دولت انگلستان خودسر وبدون
کسب موافقت دولت ایران،نیرویی
بنام تفنگداران جنوب با نام کوتاه
شده ی ) )sprبه فرماندهی یک
وتعدادزیادی
افسرارشدانگلیسی

آزادی

افسران انگلیسی وهندی وایرانی
تشکیل داده بودکه نه تنها ازدولت
مرکزی اطاعت نمی کردبلکه
درمواردی خواسته های خودرا به
دولت دیکته میکردودرفارس وکرمان
ف ّعال مایشاءبودواتباع ایرانی راکه با
استقرارنیروی بیگانه درخاک ایران
مخالف بودند ،،بازداشت وبه زندان
می انداختند وحتی درمواردی نسبت
به اعدام آنان به عنوان افراد یاغی
ویافراری ازنیروی تفنگداران جنوب
دریغ نمی کردند.جالب اینکه هزینه
ی نگاهداری این نیرواز جیب دولت
ایران یعنی ازمحل مالیات ایاالت
فارس وکرمان واضافه صدی ده
گمرکات جنوب تأمین میشده است!
ژنرال سرپرسی سایکس که زمانی
فرماندهی این نیرورا برعهده داشت
درکتابش به نام«تاریخ ایران» درباره
ی ترک خدمت چندتن ازافرادایرانی
ازاین نیرومینویسد«:عدم رضایت
درپلیس جنوب باعث شروع دل
نگرانی شدیدوموقع ّیت بُحرانی
جدیدگردید...پس از شنیدن جواب
دولت ایران،من مقامات مسئول
رامطلع ساختم که ترک خدمت
دسته جمعی ازپلیس جنوب ممکن
است اتفاق بیفتدوبدبختانه پیشگویی
من به حقیقت پیوست،یک هفته
نگذشت که یک افسر جزء وده
سوار ازآباده فرار کردند،دوازده
ِ
نزدیک ده
نفردیگرهم درجاده ی
بیدفرارنمودندودرهرمورد،فراریان
می
راهمراه
واسلحه
اسب
بردند،فراریان آباده ازخودسندی
جاگذاشتندکه مدلل میساخت
فرارشان جنبه ی سیاسی دارد،فراریان
بقیه درصفحه 50
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قسمت ششم

ترجمه  :دکتر بهمن آقائی دیبا

سازمان ملل متحد
وحقوق بشر
نژادپرستی
تفکیک ومحدودسازی  ،قائل شدن
ارجحیت فردی بر دیگری وکنارزدن
افراد بخاطر تعصب نژادی  ،هنوز
هم دربین مردم ایجاد خصومت می
کندوموجب تحمیل رنج های بسیار
وحتی ازدست رفتن جان افراد می
شود .سازمان ملل متحد با تبعیض
نژادی مبارزه می کند زیرا نوعی بی
عدالتی بنیادی درآن نهفته است  .اما
تبعیض نژادی گویای خطر جدی برای
صلح وامنیت بین المللی نیز هست
.اکثریت مناقشات مسلحانه امروزی
ازنوع بین المللی نیستند بلکه ریشه
داخلی دارند  .همانگونه که آموزه
های (دکترین های) سیاسی مبتنی
بر برتری  ،برپایه تفکیک نژادی  ،نه
تنها از لحاظ علمی محدود است بلکه
از نظر اخالقی نیز محکوم است  .با
وجود موانع نژادی درتعارض با ایده
ی جوامع باز و آزاد  ،درحال صدمه
زدن نه تنها به قربانیان آن  ،بلکه
به کسانی است که تبعیض روا می
دارند درنتیجه  ،سازمان ملل نقش
رهبری را درتهیه پیش نویس قوانین
مربوط به نامشروع اعالم کردنتبعیض
و توسعه ی خط مشی های مبارزه ی
موثر با آن ایفاد کرده است  .دفتر
کمیسرعالی ملل متحد برای حقوق
بشر  ،پس از بررسی قوانین ملی علیه
تبعیض نژادی ،الگوی خاصی از قانون
گذتری برای منع تبعیض درموارد زیر
تهیه کرده است :
 تضمین مساوات افراد دربرابر قانون ،بدون توجه به نژاد  ،رنگ  ،ملیت یا
ریشه های قومی
 مجازات کردن پخش ایده هایمتکی بربرتری نژادی وتحریک
تبعیض نژادی و نیز فعالیت های
نژادپرستی
 منع سازمان های مروج وتحریککننده ی تبعیض نژادی
 -حصول اطمینان از حمایت و
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دادخواهی علیه اعمال تبعیض نژادی.
سازمان ملل متحد جهت هماهنگی
اقدام بین المللی علیه تبعیض
درزمینه های آموزش  ،فرهنگ و
اطالع رسانی نقش هدایت گر را ایفا
می کند .از سال  ، 1973سازمان ملل
متحد سه دهه پشت سر هم جهت
مبارزه علیه نژاد پرستی وتبعیض
نژادی اعالم کرده است  .دهه سوم
مبارزه علیه نژادپرستی و تبعیض
نژادی که از سال  1993شروع شد
 ،چار چوب مهمی جهت تدابیرالزم
علیه نژادپرستی است  .کنفرانس
جهانی مبارزه با نژاد پرستی؛ تبعیض
نژادی  ،بیگانه ترسی و نابردباری
وابسته به آنها  ،برای سال  2000برنامه
ریزی کرده بودکه فرصت مناسبی
جهت باز بینی پیشرفت مبارزه
علیه نژادپرستی و بسیج حمایت
مؤثر درکلیه سطوح جهت مبارزه
بانژادپرستی و تبعیض نژادی بود.
درسال  ، 1993کمیسیون حقوق
بشر یک مخبر ویژه برای اشکال
امروزی نژاد پرستی  ،تبعیض نژادی
 ،بیگانه ترسی و نابردباری مربوط
به آنها تعیین کرد  .مخبرویژه
مزبوردرگزارش سال  1998خود
متذکر شده است که تبعیض علیه
خارجیان درسراسر جهان رایج است
وبخصوص برعلیه سیاهان  ،عرب ها
و سایر مسلمانان  ،یهودیان وکولی
ها جریان دارد .همچنین  ،مطالعات
موجود نشان می دهد که تبعیض علیه
کارگران مهاجر درکشورهای میزبان
درسراسر جهان درحال افزایش است
 .جهانی شدن روابط اقتصادی بین
المللی باعث ترغیب بسیاری کشورها
به آغاز قوانین تبعیض آمیز وتدابیر
انتظامی جهت حمایت از نیروی کار
داخلی و کنار گذاشتن اقشار خاصی
از مهاجران شده است  .طبق گزارش
مخبر ویژه  ،یکی از نگران کننده
ترین پدیده های مربوط به تعصب
نژادی  ،گسترش فعالیت های نژاد

آزادی

پرستی درشبکه اینترنت است .بیش
از یکصد سایت افراطی  ،بخصوص
توسط نئو نازی ها که طرفدار برتری
نژادسفید و محرک تنفر نژادی
هستند بر روی شبکه اینترنت فعالند.
آلمان و سویس تاکنون قوانینی
علیه پخش الکترونیک تبلیغات
نژادپرستانه تصویب کرده اند  .درسال
 ، 1997سمیناری توسط سازمان ملل
متحد برروی نقش اینترنت دراشکال
جدید نژادپرستی متمرکز بود .شرکت
کنندگان درسمینار مزبور پس از
باز بینی برخی از پاسخ های ممکنه
به این روند  ،مثل ممانعت از پخش
برخی مطالب ومنع تبلیغات آنها
روی اینترنت  ،روی مشکل یافتن راه
حل مؤثری جهت جلوگیری از پخش
مطالب نژادپرستانه بدون لطمه زدن
به حق آزادی بیان  ،تأکید کردند.

مردم بومی

از قطب شمال گرفته تا جنوب
اقیانوس آرام  ،جمعیت های بومی

متعددی درجهان وجود دارند که
بطور تقریبی تعداد آنها  300میلیون
نفر یا  5درصد کل جمعیت جهان
برآورده می شود .این مردم بومی
که هنوز درسرزمین های اجدادی
خود به سر می برند بازماندگان
جمعیت های اصلی هستند که پیش
از ورودساکنان بعدی دارای فرهنگ
و ریشه های قومی متفاوت به آن
مناطق جغرافیائی  ،درآنجا زندگی می
کرده اند .تازه واردین بعدها ازطریق
فتح  ،اشغال یا اسکان برمنطقه

سلطه یافته اند .جمعیت های بومی که
دارای ویژگی های اجتماعی  ،فرهنگی
 ،اقتصادی وسیاسی کام ً
ال متمایز
از سایر اقشار جمعیت های ملی
هستند  ،اکنون بصورت اقلیت های
مورد تهدید و شاید آسیب پذیرترین
گروهها درجهان امروز درآمده اند.
تهدید اصلی نسبت به بقای مردم
بومی ناشی از منحصر به فرد بودن
فرهنگ  ،مالکیت ارضی و نیز وضعیت
حقوقی آنهاست  .گرچه برخی گروهها
درحفظ فرهنگ خود بالنسبه موفق
بوده اند  ،ولی درغالب نقاط جهان
مردم بومی درحال تالش برای حفظ
هویت فرهنگی وراه وروش زندگی
خود هستند .از سال  1982که سازمان
ملل متحد به بررسی رسمی وضعیت
مردم بومی باایجاد گروه کار جمعیت
های بومی پرداخت  .فعالیت های
گسترده ای درچهارچوب برنامه ی
حقوق بشر سازمان ملل متحد و نیز
کل نظام ملل متحد انجام شده است .

شماره  -48سال چهارم

مسائل عمده جمعیت های بومی از
لحاظ حقوق بشر عبارتند از::
 حقوق مالکیت اراضی و قراردادهایجمعیت های بومی با حکومت های ملی
 آوارگی تحمیلی و نسل ُکشیفرهنگی
 انزوای اقتصادی و اجتماعی ،منجمله فقدان نمایندگی سیاسی
درسطح ملی
 اثرات نامساوی مسائل مربوط بهبیکاری وفقر برجوامع بومی .

حقوق جمعیت های بومی است .
تصمیم مبتنی برعطف توجه خاصی
به حقوق مردم بومی باعث شد که
فراگرد طوالنی تهیه پیش نویس
اعالمیه حقوق مردم بومی از سال
 1985آغاز شود .تهیه این پیش

 فقدان زیر ساخت های بهداشتی وآموزش ناکافی  ،همراه با توجه اندک
به فرهنگ سنتی بومی دربرنامه
آموزش ملی
 فقدان حمایت از اموال فکری وفرهنگی بومیان  ،مثل دانش مربوط به
گیاهان داروئی و حفظ اشیاء فرهنگی
منحصر به فرد آنان
گروه کار جمعیت های بومی که
یک رکن فرعی از کمیسیون فرعی
پیشگیری از تبعیض وحمایت از
اقلیت هاست  ،متشکل از پنج
کارشناس مستقل است که هرکدام
نماینده ی یک منطقه ژئوپولتیکی
جهان است  .امروزه  ،گروه کار مزبور
که جلسات آن به روی نمایندگان
جمعیت های بومی وحکومت ها و
سازمانهای تخصصی ملل متحد و
سازمانهای غیر دولتی باز است  ،یکی
از مجامع اصلی بین المللی درزمینه ی
حقوق بشر است که مسئول باز بینی
توسعه معیارهای بین امللی درباره

نویس تا سال  1993طول کشید و
اعالمیه مربوطه حاوی تأکید حقوق
بشر و آزادیهای اساسی مردم بومی ،
منجمله مساوات  ،خودمختاری وعدم
تبعیض است
اعالمیه مورد نظر درکمیسیون فرعی
پیشگیری از تبعیض وحمایت از
اقلیت ها تصویب شده و اکنون توسط
گروه کاری که کمیسیون حقوق بشر
دربین جلسات خود موظف به تعقیب
اموراست دردست بررسی است .
مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال
 1993را سال بین المللی مردم بومی
جهان اعالم کرد تا آگاهی عمومی از
مسائل جمعیت های بومی افزایش یابد
و تالش های اول عضو جهت حمایت
از حقوق آنان بیشتر شود.برخی دولت
ها که دارای جوامع بومی قابل توجهی
هستند  ،مثل بلیوی  ،کلمبیا  ،نروژ و
کانادا  ،قوانینی تصویب کرده اند که
هدفش مشارکت دادن گامل مردم
بومی در هیئت سیاسی و اقتصادی

شماره  -48سال چهارم

درغالب نقاط جهان مردم بومی درحال تالش برای حفظ هویت فرهنگی
وراه وروش زندگی خود هستند.
ملت های مربوطه است  .کنفرانس
جهانی حقوق بشر  ،تأسیس مجمع
دائمی برای جمعیت بومی رادرداخل
نظام ملل متحد توصیه کرده است و
این پیشنهاد هنوز هم درحال بحث
درکمیسیون حقوق بشر است  .معهذا
 ،درسالهای اخیر  ،مسائل جمعیت
های بومی وارد مباحث مجامع دیگری
شده است که علی الخصوص می
توان به نقش آنان درتوسعه پایدار
و استفاده از دانش آنها درباره تنوع
زیستی  ،جلوگیری از گسترش
بیابانها و بوم شناسی پایدار اشاره
کرد.افتتاح دهه بین المللی جمعیت
های بومی جهان ()2004-1995
بمنزله ی آغاز فعالیت های ترویجی
متعددی جهت تقویت همکاری بین
المللی جهت حل مسائل جمعیت های
بومی درزمینه هائی چون حقوق بشر
 ،توسعه  ،محیط زیست  ،آموزش و
بهداشت است  .مجمع عمومی درحال
حاضر مشغول حرکت به سوی آغاز
اعالمیه حقوق مردم بومی  ،به عنوان
مهم ترین اقدام مربوط به این دهه
است .
دفتر کمیسر عالی متحد برای حقوق
بشر دو صندوق داوطلبانه جهت
کمک به مردم بومی که خواستار
مشارکت درفعالیت های گروه کار
جمعیت های بومی هستند تشکیل
داده است  .دفتر مزبور همچنین اقدام
به برقراری برنامه ی اعطای بورس
هائی نموده که شامل آموزشهای شش
ماهه درزمینه ی حقوق بشر و نظام
سازمان ملل متحد است  .این برنامه
به جمعیت های بومی فرصت می دهد
که دانش ومهارت های الزمه درزمینه
حقوق بشر بطور کلی وحقوق بومیان
بطور اخص کسب کنند و بتوانند
کمک ی برای سازمانها وجوامع
بسیاری از حکومت ها از مسائل
جدی که جمعیت هتای بومی ساکن
مناطق تحت حاکمیت خودشان با
آنها روبروهستند ونیز عواملی که این
جمعیت ها رابصورت آسیب پذیرترین
گروه درجوامع ملی درآورده است
آگاه هستند .دربرخی نقاط جهان ،
گفتگو هائی درجریان است  .دربرخی
نقاط دیگر  ،مذاکرات مستقیم بین
مردم بومی و حکومت ها آغاز شده و
با هدف بهبود روابط و تضمین حمایت
بیشتر از مشوق مردم بومی درحال

آزادی

پیشرفت است .

اقلیت ها
تقریب ًا همه کشورها یک یا چند گروه
اقلیت درقلمروخودشان دارندکه
صاحب هویت خاص قومی  ،زبانی
یامذهبی  ،متفاوت از اکثریت جمعیت
است  .گرچه احترام به هویت گروهها
کمک بزرگی به تنوع چند فرهنگی
جامعه جهانی ماست  ،روابط بین
اکثریت واقلیت ها و نیز بین اقلیت
های متفاوت اغلب سرشار خشونت
و تنش بوده تاست  .درسالهای اخیر
 ،تنش های قومی  ،نژادی و مذهبی
باال گرفته است و بافت اقتصادی ،
اجتماعی و سیاسی دولت ها  ،ونیز
یکپارچگی ملی آنها را تهدید می
کند .به همین دلیل  ،سازمان ملل
متحد توجه خاصی به حقوق بشر
اقلیت ها دارد.برخی از مسائل این
مقوله  ،مثل تقاضاهای استقالل یا
خود مختاری اقلیت ها  ،چالشی
است در برابر دولت ها که همیشه هم
از طریق رفع تبعیض حل وفصل نمی
شود .معهذا  ،پاسخگوئی به خواست
های جوامع مختلف قومی  ،مذهبی
و زبانی و نیز تضمین رعایت حقوق
اقلیت ها تا حدود زیادی تنش های
بین گروهها و افراد را کاهش داده و به
توسعه مشارکت آنان  .بالنتیجه صلح
و ثبات کمک می نماید.
باتوجه به تبعیض وخشونت فزاینده
علیه گروههای اقلیت که بسیاری از
آنها خواستار خود مختاری بیشتری
هستند  ،حمایت حقوق اقلیت ها به
همان اندازه ی حقوق دیگر بشر مورد
مالحظه قرارگرفته است  .درسال
 ، 1992سازمان ملل اعالمیه ی حقوق
افراد متعلق به اقلیت های ملی یا
قومی  ،مذهبی و زبانی را تصویب کرد
 .با عنایت به اینکه اشاره ی خاصی
دراعالمیه ی جهانی حقوق بشر به
اقلیت ها نشده است  ،اعالمیه ی
فوق الذکر وضعیت حقوقی خاص
وحقوق گروههای اقلیت را مورد اأکید
قرارداده وارزش حفظ هویت  ،سنت
ها و زبان آنان را به رسمیت شناخته
است  .این اعالمیه  ،مسئولیتدولت
هارا جهت حمایت و
بقیه درصفحه 50

صفحه 13

بازرگان و بختيار

وقتی شاه پيشنهاد جبهة ملي را پذيرفته و آماده رفتن است
دكتر سنجابي كه خود را نامزد نخستوزيري ميپندارد
خوشحالي ميكند و ميگويد «اشكال اين طرف برطرف
شده ،بايد اشكال آن طرف ،يعني خميني را نيز رفع كنيم...

نقدي بر نوشتة محمد حسين سروش
قسمت دوم-رحیم شریفی مدیر مجله سهند -پاریس
 10ـ رابطة بازرگان و برخورد نامساعد
او و يارانش (نهضت آزادي) با جبهة
ملي و همكاري با دكتر اميني در
هنگامي كه سران جبهة ملي به
دستور آقاي اميني نخستوزير وقت
به مدت  10ماه در زندان بودند و انتقاد
شديد سنجابي و حمالتش به بازرگان
در كتاب خاطرات سياسي دكتر
سنجابي صفحات  260ـ  261ـ 262
ـ  283آمده است كه اگر مورد توجه
آقاي سروش قرار ميگرفت دو نكتة
ديگر هم براي ايشان روشن ميشد.
الف ـ تغيير روش دكتر سنجابي
براي دلجوئي از بازرگان و نزديكي
مذهبيون كه جريان مشروح آن در
سهند شماره  13صفحات  163و 167
و كيهان شماره  585مقاله «مرگ
سنجابي و تحريف تاريخ» آمده است.
ب ـ وفاداري بختيار به آنچه در نامه
سه امضائي خطاب به شاه آمده بود و
پايداريش به آنچه زيرش امضا نهاده
بود برخالف دكتر سنجابي كه با وجود
نامه سه امضائي كه در آن خواستار
اجراي قانون اساسي شده بود ،براي
كسب مقام به ديدار خميني شتافت
و خواستار استقرار نظام جمهوري
اسالمي شد.
 11ـ دعوت سنجابي از مردم براي
شركت در رفراندم و پذيرش نظام
جمهوري اسالمي و پيشنهاد جشن
روز بزرگ ملي.

بختیار نخست وزیردرکنار شاه

صفحه14

(كيهان شماره  10671به تاريخ 11
فرودرين  )1358و شركت در راه
پيمائي وحدت (بيعت با خميني)
برخالف تصميم شوراي جبهة ملي
كه منجر به اعتراض شديد شادروان
دكتر صديقي شد (صفحة  43نقدي بر
خاطرات سياسي دكتر كريم سنجابي
شهريور  )1369كه نشان همگامي
بازرگان و سنجابي در خط امام دارد.
كه آقاي سروش همه را ناديده گرفته
است.
به دنبالة گفتار آقاي سروش بپردازيم،
مينويسد:
«(شاه) در آخرين لحظه هم به
توطئهچيني و ايجاد نفاق دست
ميزند و عملي انجام ميدهد كه هر
صاحب شعوري نتيجه و شكست آن
را ميتوانست به راحتي پيشبيني
كند( ».بعنوان برداشت شخصي
پانويس )13و سپس به قصة مالقات
بختيار با «سران جبهة ملي» در منزل
جهانگير حقشناس ميپردازد و به
نقل از «تحرير تاريخ شفاهي انقالب»
داير بر اين كه شاپور بختيار پس از
قرار و مدار گذاردن با شاه و قبول
نخستوزيري به آنها (سران جبهه)
ميگويد« :شاه پيشنهاد جبهة ملي
را پذيرفته و آماده رفتن است .چه
بايد جواب داد؟» دكتر سنجابي كه
خود را نامزد نخستوزيري ميپندارد
خوشحالي ميكند و ميگويد «اشكال
اين طرف برطرف شده ،بايد اشكال
آن طرف ،يعني خميني را نيز رفع
كنيم ...و همه تصديق ميكنند .اما
پس از آنكه خبردار ميشود صحبت
نخستوزيري بختيار است بار ديگر
حضرات گردهم ميآيند و ميگويند
ديروز حرف در بارة حكومت جبهة
ملي بود ،تو ديروز دروغ گفتي و
بختيار هم ميگويد «كاري است كه
كردهام و ميكنم!» و جلسه را با خشم
ترك ميكند.
مطلب عنوان شده واقعيت ندارد.
زيرا نگارنده كه عضو كميته مركزي
و مسئول تشكيالت حزب ايران بودم

آزادی

در جريان حوادث و رويدادها قرار
داشتم و عدم حضور من در جلسه
به اين دليل بود كه با مرحوم مهندس
حسيبي براي حل مشكل نفت به
جنوب رفته بودم در مراجعت موضوع
را دنبال كردم .تمام آقايان حاضر
در جلسه عضو حزب ايران بودند و
تحقيقات انجام شدة بعدي اظهارات
دكتر بختيار را تائيد ميكند.
دكتر بختيار ميگويد :اوالً اكثريت
اعضاي جبهة ملي از مدتها پيش از
كم و كيف جريان باخبر بودند و از
آنچه در پيش بود آگاهي داشتند و
هيچكس در جبهة ملي مخالف اين
امر نبود كه يكي از شخصيتهاي
جبهة ملي در شرايط حساس كنوني
براي نجات كشور زمام امور را بدست
گيرد .وقتي پيشنهاد نخستوزيري به
من شد بالفاصله سراغ دوستانم رفتم
و در منزل آقاي مهندس حقشناس
موضوع را حضور آقايان زيركزاده،
عزالدين كاظمي ،علي اردالن،
عبدالحسين دانشپور و دكتر سنجابي
در ميان گذاشتم و توضيح دادم كه
شاه تمام پيشنهادات مرا كه شامل
آزادي مطبوعات ،آزادي زندانيان
سياسي و اجراي كامل قانون اساسي
است پذيرفته و مهمتر از همة اينها
طرح كميسيون  8نفرة مجلس شوراي
ملي در بارة وظايف شاه و دولت را هم
پذيرفته و قرار است آن را در موقع
معرفي كابينه بخواند.
دكتر سنجابي مخالفت كرد و البته
مشروح آن را در مقاله «چرا بختيار
به ميدان آمد» آوردهام.
خالف بودن مطالب آقاي سروش (به
نقل از تحرير تاريخ شفاهي) در متن
پاسخ سنجابي آشكار است .آقاي

بازرگان نخست وزیردرکنار خمینی

سنجابي كه بيعتنامة كذائي را امضا
و جبهة ملي را دربست با امضاي يك
طرفه تسليم خميني كرده بود آيا
ممكن بود بگويد« :اشكال اين طرف
برطرف شده ،بايد اشكال آن طرف،
يعني خميني ،را نيز رفع كنيم!؟» و آيا
جرأت ميكرد اين مطلب را با خميني
درميان بگذارد و اگر چنين ميكرد
نشانه سست عهدي و تلون او نبود؟
جالب است كه آقاي سروش بيآن
كه در اين زمينه تحقيقي كرده باشد
نتيجه ميگيرد كه «شاه براي انتخاب
شاپور بختيار براي خودش داليل و
سياستي داشت ،اما چرا دكتر بختيار
حاضر شد ،خالف تمام اصول حزبي با
گروههاي مؤتلفه و برخالف آنچه همه
به او گفته بودند پشتيبانيش نخواهند
كرد و خود هم ديده بود كه دولتهاي
پيشين هم نتوانستند در مقابل
آيتاهلل خميني مقاومت كنند ،تصميم
گرفت به تنهائي و جدا از جبهة ملي
با شاه توافق كند ...اگر مسائل ديگري
در پشت قضيه وجود نداشته باشد،
تنها ميتوان به «شهوت جاهطلبي»
و يا «فقدان شعور سياسي» و «عدم
درك اوضاع حقيقي مملكت» و
«ناتواني از پيشبيني عواقب خروج
شاه از مملكت» تعبير كرد.كه در
اين نتيجهگيري نامعقول نكات زير به
چشم ميآيد:
 1ـ از آنجا كه بطور كلي روايت «تحرير
تاريخ شفاهي ايران» مستند و با
واقعيتها همراه باشد و نتيجهگيري
ايشان با توجه به آن دادهها غيرواقعي
است كه براي دوري جستن از آن،
پژوهشگر محترم بايد به مشاهده و
مطالعة بيشتري ميپرداخت.
 2ـ هرگاه آقاي سروش در اين باب
تحقيق بيشتري ميكرد ،آنگاه به
بيراهه نميافتاد تا برخالف هرگونه
موازين علمي تحقيق به ارائه آن
قضاوتهاي منفي (بگوئيم ناسزاگوئي)
بپردازد و از بكار بردن نسبتهاي
«شهوت جاهطلبي» ـ «فقدان شعور
سياسي» و ...دوري كند.
آقاي سروش بدنبال گفتار به
«نگراني آمريكائيها» از پيمان فروش
اسلحههاي پيچيدهاي كه با شاه بسته
بودند ،اشاره داشته ميپرسد كه
آمريكا با يقين به اينكه خميني پيروز
خواهد شد ،آيا از بختيار قول نگرفته
بود كه اين پيمانها را فسخ كند؟ در
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حاليكه با سنجابي هرگز نميتوانست
به اين توافق برسد و سپس ميگويد:
«ميدانيم كه شاپور بختيار در اين
مورد ...توافقنامهاي را با ژنرالي كه
همزمان با ژنرال هويزر به ايران آمده
امضا كرد و اين ،سبب ميلياردها دالر
خسارت براي مملكت گرديده».
در اين بخش از گزارش «تحقيق»،
آقاي سروش چون جايي براي
«قضاوت قاطع» ندارد ،با گونهاي
داوري امكاني و بصورت پرسش به
بختيار حمله ميكند كه «محتم ً
ال»
آمريكائيها از بختيار قول گرفته
بودند كه در سمت نخستوزيري
پيمان مزبور را لغو كنند .اما به دنبال
اين ستيزهجوئي محققانه بطور قاطع
ميگويد كه« :ميدانيم» كه بختيار با
يك ژنرال آمريكائي (كدام ژنرال؟)
توافقنامه لغو پيمان را امضاء كرد .كه
اين قصه از بنياد دروغ است.
آقاي سروش ميگويد لغو پيمان
مزبور ميلياردها دالر به مملكت
خسارت وارد كرد .چرا آقاي سروش
حساب اين «ميلياردها دالر» را ارائه
ندادهاند .عالوه بر اين آقاي سروش به
سهو يا عمد فراموش كردهاند كه در
نشريات و شعارهاي انقالبيون تا كجا
براي حمله به دستگاه پادشاهي ،به
عقد اين پيمان ميتاختند و شاه را
به غارت منابع ملي متهم ميساختند
و دقيق ًا همين شعار مربوط به خيانت
شاه در خريد اسلحه از آمريكا تا
كجا جو مخالفي را براي شاه در ميان
عوامالناس فراهم ساخت.
در ادامه گفتار آقاي سروش ميخوانيم
كه بختيار به نخستوزيري رسيد و با
نطق خود در مجلس رسم ًا گفت:
«دولت من نتيجه مسلم انقالبي است
كه از دو سال قبل براي رفع تجاوزات
مستمر و فجايع غيرقابل توصيف»...
« ...بايد به دولتي كه در شرايط بسيار
دشوار با كمال حسن نيت و با نهايت
صميميت ميخواهد بر طبق تعاليم

کریم سنجابی
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در تاريخ جهان و در تاريخ كشور لحظههاي حساسي وجود
داشته است كه براي مقابله با آن ميبايد از موضعي محكم وارد
عمل شد و اغلب در اين موقعيتهاي حساس انسان تنهاست.
دکتر شاپور بختیار

عالية اسالم و قانون اساسي و حقوق
بشر اقدام نمايد ،فرصت داد»...
و از همين دو عبارت نتيجه ميگيرد كه:
«پس» ميبينيم كه شاپور بختيار
از همان آغاز كار ،خود را وابسته به
انقالب معرفي ميكند و آماده اداره
مملكت طبق تعاليم عاليه اسالم
است ،با قيد اين كه در گذشته
«فجايع مستمر غيرقابل توصيف،
وجود داشته است».
و در اين باب چنين داوري ميكند:
«آيا هيچ عقل سالمي ميپذيرد كه
چنين آدمي با اصرار شاه را از مملكت
به بيرون فرستاده كوچكترين احتمالي
براي بقاي رژيم باقي بگذارد؟»
كه در آن نتيجهگيري و اين داوريها
بيدرنگ نكات زير بچشم ميآيد:
نخست آقاي سروش از يك نطق چند
صفحهاي فقط به نقل دو عبارت (كه
به گمانشان با نيت ايشان ميخواند)
ميپردازد كه باز هم از آن نتيجهگيري
آقاي سروش بدست نميآيد ،بدين قرار:
دولت بختيار نتيجة انقالب بود و اين
حقيقتي است ،يك لحظه بينديشيم
كه اگر انقالب واقع نميشد شاه هرگز
به سراغ جبهة ملي و دكتر بختيار
ميرفت؟ نه ،پس اين سخن بختيار
كام ً
ال درست و مطابق واقع است.
ـ مگر در دوران گذشته تجاوزات
مستمر (به حقوق فردي و اجتماعي
و حقوق بشر) بعمل نيامد؟ و اين
سخن نيز عين ًا مطابق واقع است كه
خود بختيار يكي از قربانيان همين
تجاوزات مستمر بود.
ـ اگر بختيار به «تعاليم عالية اسالم»
اشاره ميكند ،به مباني قانون اساسي
و حقوق بشر نيز بعنوان ابعاد ديگري
از خطوط اصلي برنامه دولتش ،تكيه
ميكند كه آقاي سروش اين دو مبنا را
فراموش كرده و يا از خاطر برده است
كه بجاي آنها «چند نقطه» بگذارد.
قانون اساسي  1906و متم آن رسم ًا
تابعيت الزامي قانون از دين اسالم و
مذهب شيعة جعفري اثني عشري را
اعالم ميدارد و از طرفي بنيادهاي
مردمساالري غربي ،رعايت حقوق بشر
را براي دموكراسي الزامي ميداند.
راستي چرا آقاي سروش از چنين
نتيجهگيري سالمي پرهيز ميكند
و اصرار دارد كه به بيراهه برود؟
آقاي سروش اگر با كار تحقيق علمي

كمي هم آشنائي ميداشت و يا اگر
آشنا بود و اندكي از انصاف برخوردار
بود نيم نگاهي هم به سخنرانيهاي
مكرر بختيار و قضاوتها و پيش
بينيهايش در بارة آثار پيروزي مالها
ميافكند كه بهتر است نمونههايي
از آن را براي خوانندگان و يادآوري
جناب سروش بياورم:
در تاريخ جهان و در تاريخ كشور
لحظههاي حساسي وجود داشته
است كه براي مقابله با آن ميبايد از
موضعي محكم وارد عمل شد و اغلب
در اين موقعيتهاي حساس انسان
تنهاست( .كيهان  21ديماه )57
نخستوزيري من مولود جبر تاريخ
بود .در مدت  25سال يعني بعد از
كودتاي  28مرداد  ...32من در حال
مبارزه مستمر براي استقرار يك
حكومت مشروطه بر طبق قانون
اساسي بودم ،وقتي كه وضعي پيش
آمد ...ديدم كه اگر در آن شرايط
مخصوص ًا شانه خالي بكنم ،اين
بيشتر شبيه يك خيانت است ...ما
در مبارزات خودمان بعد از سقوط
دولت دكتر مصدق ،همواره طرفدار
مردم ،حكومتي كه به قوانين كشور
احترام بگذارد و يك سلطنتي كه
شاه بدون مسئوليت و بدون قدرت
تغيير و تبديل در قوانين ،سمبل و
مظهر استقالل و وحدت ملي باشد،
بوديم ...من خواسته تمام دوران 25
ساله عناصر ملي و مترقي اعم از
جبهة ملي و افراد چپگرا ...را انجام
دادم( .صفحه  7كتاب  37روز پس از
 37سال)
به گمان من دولت حاضر آخرين
بخت ايران براي پيشرفت بسوي يك

بنی صدر

آزادی

دموكراسي ملتگرا با گرايشهاي
سوسياليستي است .البته مقصودم
سوسياليسم به معناي ماركسيستي
كلمه نيست( .كيهان  21ديماه )57
جمهوري اسالمي براي من به تمام
معني مجهول است و تا به حال در
اين باره كتابي نخواندهام و چيزي
نديدهام كه مرا روشن بكند ...رژيمي
كه من مايل هستم در اين مملكت
استوار بماند نه رژيم ديكتاتوري شاه
است و نه چيزي شبيه به جمهوري كه
ما در ممالك مثل ليبي يا پاكستان
ميبينيم( .كيهان  16بهمن )57
 ...بعنوان عضو حزب ايران و جبهة
ملي ،وفادار به اصول و آرمانهاي اين
جبهه هستم و هرگز از اين اصول
تخطي نكردهام .رهبران فعلي جبهه
با اتخاذ سياست غلط باعث شكست
جبهة ملي و از بين رفتن محبوبيت
آن هستند( .نقل از گفتگوي راديوئي
بختيار در  16بهمن  57در تهران)
شايد هرگاه آقاي سروش به اين
اسناد رجوع ميكرد از بكار بردن
چنان ناسزاها مانند« :انسان (يعني
بختيار) چقدر بايد سادهلوح و فاقد
شعور سياسي باشد كه اين گونه فكر
كند؟» ،پرهيز مي نمود.
از بخش اول گفتار آقاي سروش (جز
مقدمه) شامل ناسزاگوئي به شادروان
بختيار كه بگذريم دومين بخش
دربردارنده ستايش از بازرگان است
كه بر اين بخش نيز مروري ميكنيم.
آقاي سروش پس از اشاره به نامه
بختيار خطاب به خميني داير بر
آمادگي او براي مذاكره مستقيم با
خميني مينويسد كه فرداي آن روز
خميني اعالم كرد كه اين ديدار را
پيش از استعفاي بختيار نميپذيرد كه
مورد اعتراض بازرگان قرار ميگيرد و
در اين تغيير نظر بنيصدر مؤثر بوده
كه خود بدين نكته معترف است.
سپس از قول بنيصدر نقل ميكند
كه او با عباسقلي بختيار قراري در
پاريس داشته كه پس از مالقات با
او اظهار داشت« :خود آقاي بختيار
حاضرند (استعفا بدهند) ولي ارتش
موافقت نكرده است.
به هر حال آقاي سروش از اين روايت
ساختگي نتيجه ميگيرد و قاطعانه
قضاوت ميكند كه:
(«ميبينيم» كه شاپور بختيار حاضر
به «قبول نخستوزيري» به فرمان
آيتاهلل خميني شده است )...در اين
زمينه از يادآوري دو نكته ناگزيريم:
ـ نخست آنكه روايت آن كتاب كذايي
از قول بنيصدر مطلق ًا ساختگي است
بقیه درصفحه 48
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گالویژ معتمدی

تق
ی زاده

و تمدید قرارداد نفت بریتانیا
تقیزاده،درنطقخداحافظیاش ازمجلس،انقالبمشروطهوروح
قانون اساسی را تشریح کرد و گفت هدفهای مشروطیت برآورده
نخواهد شد مگر با اجتناب از تهمت زدن به خدمتگزاران ملت
سخنان آزادی خواهانه ی تقی زاده
لرزه برارکان سلطنت محمد علیشاه
می افکند ودرراه استقرار مشروطیت
وبرقراری حکومت قانون مبارزات
بسیار کرده وسالهای بی شماری
رادرتبعید گذرانده بود  .جوان گنج
درآستین و کیسه تهی که سرش
به دنیا وعقبی فرود نمی آمد و جز
خدمت درراه حق و حقیقت به راهی
نمی رفت  ،می گویند آن تقی زاده
ُمرد و بجایش تقی زاده ی محتاج
دوران رضاشاهی تولد یافت  .او بر
طول وعرض زندگی افزود و کیست
که نداند نیازها آفت آزادگی هاست .
دراین نوشتار می پردازیم به تقی زاده
زمان رضاشاه  .اولین تصدی تقی زاده
دروزارت مالیه بود که از حساس ترین
دوران زندگی او به شمار می آید.
امضای قرارداد تمدید مدت امتیاز
نفت دارسی توسط او بزرگترین نقطه
ضعف سیاسی اش بشمار می رود.
که در تمام مدت عمر علیه وی مورد
استفاده دشمنانش و حتی دوستانش
قرار گرفت  .هنگام امضای قرارداد
همزمان با تقی زاده دروزارت مالیه
 ،فروغی دررأس وزارت خانه جدیدی
بنام اقتصاد ملی بود .آن دورا که
دوست ومحرم یکدیگر بودند عم ً
ال
اختیار دار امور مملکت نمود .رضاشاه
ازهمان ابتدای سلطنت بطور قطع و
جزم مصمم بود که همه ی عهدنامه
های نامطلوب و امتیازات و مداخالت
خارجیان رادرایران لغو کند و همه
ی قراردادهائی که ایران را درحیطه
ی قدرت وحکم دولت های خارجی
قرارمی داد فسخ ونسخ وباطل وملغی
سازد  .این کار را به نحو احسنت به
انجام رسانید تا آنکه اقدام به اصالح
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امتیاز نفت دارسی نمود  .چون
مذاکرات تغییر قوانین آن قرارداد
چندسال بدون نتیجه بطول انجامید،
رضاشاه حکم به فسخ امتیاز دارسی
داد .لغو قرارداد نفت منجر به شکایت
کمپانی وحمایت دولت او وتقاضای
حکمیت الهه شد .دولت ایران هم
به جامعه ملل شرکت کرد  .قبل از
صدور حکمی  ،به طرفین دعوا توصیه
مذاکرات مستقیم شد .درمذاکرات
توافقی حاصل نگردید  .شاه
اندیشناک گردیده مشخص ًا درجلسه
شرکت کرد که صحبت تمدید مدت
قرارداد به میان آمد  .شاه به وحشت
افتاد و بسیاربرآشفت وگفت :
این که دیگر هیچ شدنی نیست .
ماسی سال به گذشتگان که امتیاز
اول را منعقد کرده اند لعنت کرده ایم
حاال می خواهید برای این کار پنجاه
سال مورد لعنت آیندگان قرارگیریم ؟
حدسیات بسیار است اما هیچکس
به واقع ودرستی نمی داند چه شد
که رضاشاه ناگهان تصمیم به امضای
قرارداد گرفت  .رضاشاه میهن پرستی
که به تصدیق دوست ودشمن جز
ترقی ملت ایران وحفط حیثیت ایرانی
دردنیا آرزوئی نداشت  ،اوکه دردورۀ
سربازیش طعم تلخ تسلط اجانب
را چشیده بود چه شد که به این
درجه از سقوط تن داد . .می گویند
به دیگر قدرتمندان جهان نمی شود
راست گفت اما به رضا شاه کسی نمی
توانست دروغ بگوید  .پس چه شد که
از آنهمه وطن پرستان صدر مشروطه
و آزادیخواهان و سیاستمداران
برجسته ای که در کنار او بودند و
یا آنها که درتبعید ومورد غضب او
بودند و یا حتی آنها که بعدها برای

آزادی

تغییر قانون امتیاز نفت جانفشانی ها
کردند چرا این خفت را پذیرفتند و از
هیچکس صدائی یا اعتراضی شنیده
نشد .این رجال همگی از مبارزان
حکومت خونخوار محمد علیشاه
بودند .نمی شود گفت از ترس جانشان
سکوت کردند .رضاشاه مخالفان و
مدعیان تاج وتخت شاهی راقلع
وقمع کرده بود  ،اما هرگز نشنیدیم
کسی را به جرم کناره گیری وخانه
نشینی تنبیه کرده باشد .ویا کسانی
را که بی غرضانه وازروی احساسات
وطن پرستی با فرمانش مخالفت
کرده اند به کام مرگ فرستاده باشد.
محمود طلوعی می نویسد :ازآن
جمله دکتر محمد مصدق که منصب
وزارت خارجه و نخست وزیری شاه را
نپذیرفته همراه با تقی زاده با سلطنت
او مخالفت کرده بود وازآن باالتر به
فرستاده شاه گفته بود :من چون
نماینده ملتم به اصقای فرمایشات

شاه احتیاج ندارم  .سیرجانی می
نویسد:
همان مصدقی که ظاهرا ً این روزها
به حکم ورق گردانی لیل و نهار ،
صالحیت ووطن پرستی اش بیش
از پیش مورد تأیید استادان زمانه
قرارگرفته و بحکم همین ورق گردانی
روزگار امروز بی محابا ،بر رضاشاه .تیغ
می کشندوقلم بطالن برخدماتش .
ازجمله آنکه همان مصدق و همان
تقی زاده که شاه ازاو بیمناک بود،
همراه بابسیاری از مخالفان  ،هم
درصحنه ی سیاست درزمان رضا شاه
ومحمد رضا شاه بودند ومثبت ومنفی
درسرنوشت ملت مؤثرافتادند .آیا رضا
شاه بادیدن تقی زاده رنج نمی برد؟
و به یادش نمی آمد که چه بازیهای
ماهرانه ای انجام گرفته تا اورا دربن
بست قراردهند و بکنند آنچه نباید
بکنند؟ تقی زاده فقط چهارماه پس
از امضای قرارداد درمقام وزارت
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مالیه باقی ماند و رضا شاه با آنکه
به شدت ازاو ناراضی بود با پست
سفارت پاریس برای او موافقت
کرد و ازاین طریق تقی زاده ریاست
هیئت نمایندگی ایران را درجامعه
ملل نیز عهده دارشد .اختالفات
بین آن دو باال گرفت  .تقی زاده از
کار کناره گرفت به لندن رفت و تا
سقوط رضاشاه به ایران باز نگشت .
ودرتمام آن مدت مقاله های بسیاری
دراعتراض به حکومت رضاشاه نوشت .
اما شگفتا که درآ« سالهای تبعید او
هرگز و هرگز به امضای قراردادنفت
اشاره ای نکرد ،.توضیحی نداد و
هرگز اعتراضی به امضاء قرارداد از
طرف خود ننمود .و ده سال بعد تنها
روزی مدعی شد که آلت فعل  ،چشم
بر حکم و گوش برفرمانی بوده است
که دیگر امیدی به زنده نگهداشتن
امتیاز نامه نمی رفت ملت ایران
اهمیت قضیه را درک کرده بودو
استعمار درحال فروریختن بود  .تقی
زاده بعد از سقوط رضاشاه عهده دار
سفارت انگلستان شد و بعد از جنگ
که سازمان ملل درلندن شروع بکار
کرداو به نمایندگی ایران در سازمان
ملل نیز برگزیده شد .درهمان زمان
وایع آذربایجان و شکایت ایران از
روسیه پیش آمد  .باوجود مخالفت
وزیر خارجه وت انگلیس باطرح
شکایت ایران درشورای امنیت  ،تقی
زاده این شکایت را دردستور کار
شورا قرار داد .اما ناگهان کابینه ی
حکیم الملک درتهران سقوط کرد و
قوام السلطنه درمقام نخست وزیری
برای جلب رضایت روسها تصمیم
گرفت که شکایت ایران را پس بگیرد
ودراین مورد هم با دیلی تلگراف
مصاحبه کرد و هم تلگرافی به سفارت
درلندن فرستاد  .تقی زاده کارمند
سفارت را در اتاق حبس کرد  .رفت
و شکایت ایران رادرجلسه شورای
امنیت مطرح کرد وچنین وانمود
کرد که دستور دولت را بعد از طرح
شکایت دریافت نموده  ،عاقبت به
واسطه ی مجاهدت حسین عالء
و تالش و مصلحت بینی های تقی
زاده و تقویت آمریکا ،روسیه مجبور
به تخلیه ی ایران گردید .تقی زاده
سپس به ایران باز گشت و دو دوره
به مجلس سنا راه یافت و به ریاست
مجلس انتخاب شد  .او در  91سالگی
درگذشت .
تقی زاده  ،درنطق خداحافظی اش از
مجلس  ،انقالب مشروطه وروح
قانون اساسی را که برایش بسیار
مهم بود تشریح کرد و گفت هدفهای
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مشروطیت برآورده نخواهد شد
مگر با اجتناب از تهمت زدن به
خدمتگزاران ملت و لزوم مجاهدت
برای ریشه کردن یک صفت بسیار
بسیار پست و فوق العاده خطرناک
 ،و آن داشتن اعتقاد خرافی به
قدرت نفوذ خارجیان وقبول بندگی
و بردگی آنها ازبیم جن یاامید به
لطف پری ،او گفت اگر این عقاید
ساده لوحانه برنیفتد هیچوقت این
ملت قائم به ذات  ،سربلند و دارای
حیثیت بین المللی نخواهد شد .می
توانید دریابید که دریافت حقیقت
درمورد این چهره ناشناخته و بحث
انگیز بخصوص درمورد امضاء تمدید
قرارداد نفت بوسیله ی او تا چه اندازه
مشکل و تقریب ًا غیر ممکن باشد.
نمی توان دفترزندگی طوفانی تقی
زاده را بست .از نطق معروف اودر
مجلس پانزدهم سخن نگفت  .او
درمورد امضای تمدید قرارداد نفت
پس از سالها و پس از توصیحات
مفصل باألخره متوسل به ریا کارانه
ترین بهانه ی ممکن شد و گفت « همه
گناه ازفاعل بوده نه آلت فعل» یعنی
که همه تصمیم ها از رضا شاه بوده
ومن فقط مأمور ومجبور به امضای
قرارداد شده ام  .این سخنان بیش
از آنکه ازاو رفع اتهام کند اورا مورد
حمالت و انتقادات شدیدتری قرارداد
و باعث شد که بسیاری برعلیه او تا
حد نفرت قلم بزنند و مجری امضای
قرارداد یعنی تقی زاده را خیانت
کار و صددرصد سرسپرده ی بیگانه
بدانند وتا آنجا پیش رفتند که بی
محابا گفتند که او دربازی نفت ازاول
دست داشته وبه همین نیت وزارت
مالیه را پذیرفته و بعضی دردفاع
از تقی زاده واثبات بی گناهیش
عاشقانه و کورکورانه تعجب زده
نوشتند  :چگونه جانب انصاف را
رها می کنید ؟ واورا آلت خود آگاه
برای اجرای نیت استعماری خارجی
معرفی می کنید  .او هیچ چاره ای
نداشته و مقاومت درمقابل اراده ی
حاکم مطلق آن زمان نه مقد.ور بوده
ونه مفید .بله ادعای هرچیزی ساده
است واثباتش مشکل  .زمین تاریخ
را خیلی ها پیش از ما شخم زده اند.
اما اکثر ا ً به یک سو نگریسته اند.
مرحوم سعیدی سیرجانی جوردیگری
به ماجرا نگریسته  :تقی زاده زمان
محمد علیشاه رابسیارستوده اما می
گوید یافتن واقعیت اینکه او واقع ًا با
انگلیسی ها سروسری داشته وبرخالف
منافع وطنش با استعمارگران ساخت
و پاخت کرده قبولش برای طبع و

سلیقه ی من دشوار می نماید .اما
تحقیقش بعهده ی آیندگان است .
آن زمان که اسناد محرمانه ی مربوط
به نفت کام ً
ال علنی شده باشد و بشود
با بی غرضی حکم قطعی صادر کرد .
اما آنکه مرا وبسیاری وطن پرستان
دیگررا نگران می کند آنجاست که
تقی زاده می گوید من آلت فعل
و مصلوب األختیار بوده و قصوری
نداشتم  .اشتباه و تقصیر از فاعل بوده
 .ترسم آن است که مبادا این طرز
دفاع وتوجیه وسیله ای شود برای
خطا کاران در آینده .بهانه ای برای
دزدان وغارتگران و جنابیتکارانی که
درهر مجالی به جان ملت ما افتاده اند
وبالطایف الحیل درفردای حساب ،
خودرا مجبور بی اختیار قلمداد کنند
وهمه ی مسئولیتها رابردوش یک
نفر بگذارند .اگر او پشت میز خطابه
می گفت  «:من بدان دلیل به عنوان
وزیردارائی زیر قرارداد تمدید امتیاز
نفت را امضاء کردم زیرا درآن شرایط
آن را به مصلحت عمومی مملکت
تشخیص دادم و یا بسیار منطقی
و پذیرفتنی بود اگر می گفت که
لجبازی ومخالفت با دولت قدرتمند
و امپراتوری فخیمه درآن روزگاران
در حد توان ما نبود و برای استقالل
وتمامیت ارضی ایران خطراتی داشت
که من چاره ای نداشتم جز از مار به
عقرب پناه بردن و قراردادرا تمدید
کردن  .ویا اگر می گفت که انگلیسی
ها مقدمات حمله به خوزستان و
تجزیۀ این استان را فراهم کرده بودند
ورضاشاه وقتی احساس خطر کرد
که دیگر چاره ای جز عقب نشینی
نداشت و اگر او قبول نمی کرد یک
شیخ خزعلی پیدا می کردند و بااو
قرارداد می بستند .اما اگر بهانه
نامعقول تقی زاده را بپذیریم که

آزادی

نمی توانسته درمقابل اراده حاکم
مطلق زمان مقاومت کند  ،وسیله
ی فرار خطرناکی داده ایم به دست
هرجاه طلب فرومایه ای که ممکن
است روزی دراین کشور هزاران
جنایت بکند ووقتی که ورق برگشت
وخواستند به حسابش رسیدگی
کنند خودرا آلت فعل زمامدار زمان
معرفی نماید  .این فلسفه های غلط
مایه ی بدبختی ملت ما شده است .
هرانسان عاقل و بالغی مسئول اعمال
خویش است  .آنچه مارابه پرتگاه ذلت
 ،فساد وانحراف و پستی می کشاند
 ،وجود فرمانروایانمستبد وجبار ان
زمان نیست  .خویشتن خود ماست
 .امیال واغراض و افزون طلبی ها و
طمع ورزی های ماست  .واین نهایت
بی انصافی وحقارت است که دیگران
را مسئول اعمال ناهنجار خود معرفی
کنیم  .پذیرفتن و توجیه بهانه های نا
معقولی ازاین قبیل  ،رنج آفرین نسل
آینده ی ایران خواهد بود .اگر ملت
ایران جویای رفاه  ،آزادی  ،و سالمت
است باید خط ابطال بکشد به عبارات
پوچ و نکبت باری ازقبیل  :گذشته ها
گذشته است  .حق با مرحوم سعیدی
سیرجانی است .گذشته ها هرگز
نگذشته است  .گذشته تکرار شده
است و می شود.
خرما نتوان خورد ازاین خار که کشتیم
دیبا نتوان کردن ازاین پشم که رشتیم
ما کشته نفسیم و بس آوخ که برآید
از ما به قیامت که چرا نفس نکشتیم
پیری وجوانی پی هم چون شب وروزند
ماشب شد و روزآمد و بیدارنگشتیم
افسوس براین عمرگرانمایه که بگذشت
شب آمد و روزآمد و بیدار نگشتیم
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دولت تدبیر و امید برای جلوگیری از سقوط نظام عبا و عمامه که در سراشیبی مهلکی
افتاده است انتصاب شد که بالفاصله باکشیدن دنده معکوس و ترمز دستی و با شعار
داداش مرگ من یواش دوباره کفار و استکبار را سر بدوانند
چند مترجم خبره و وارد به زبان کفار
پیدا کنند تا دنیا بفهمد قصد رژیم
ساختن بمب اتمی نیست .شما تصور
بفرمایید که آن دیلماج بینوا چگونه
ادبیات الت و لوتی و چاله میدانی آنها
را میتوانست ترجمه کند؟
استاد بسیجی ما سعید جلیلی در
کنفرانس های قبلی ازپیام های
پرزیدنت مموتی برای شروع صورت
جلسه استفاده میکرد و دیلماج
بدبخت هم هاج و واج میماند که چه
جوری ترجمه کند .حرفهایی مثل «با
چاقوی زنجان ،دشمنان این مملکت
را به دو نیم می کنیم »!!!.و یا جمله
گهرباری که در دیوار سازمان ملل
کنده کاری کرده اند « آنقدر قطعنامه
بدهید تا قطعنامه دانتان بترکد»!!!.
ولی اینبار دولت تدبیر و امید با افراد
کار کشته ای مثل جواتی و اکبری و با
ظرافت و سیاستمداری اسالمی از نوع
تـقیه و سر هم بندی کردن ،دشمن
زبون را به تسلیم و فرار وا داشتند .با
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نرمش قهرمانانه در ترجمه شعارهای
وحدت آمیزی چون مرگ بر آمریکا
که منظور فقط دولت و سیاستهای
آمریکاست چون از کره مریخ آمده
و نه مردم معمولی آمریکایی که
انتخاباتی بسته و غیر آزاد دارند و
یا با شعار در ایران اعدام سیاسی
نیست ،آنها موفق شدند کفار را
مجاب کنند که رژیم آخوندی و امت
بسیج و حزب اهلل  ،منظور بدی ندارند.
کفار هم که چندین قرن است از نقاط
ضعف ناشی از فرهنگ های خرافی و
موهومی بویژه آنهایی که باعث عقب
ماندگی میشود  ،استفاده کرده و آنها
را استعمار میکند و به مقام اربابی
اقتصادی و استراتژیکی رسیده.
همین رفتار اخیر دولت فرانسه را
مثال میزنیم که با سنگ انداختن
و مخالفت یک هیاهویی راه انداخت
تا به نتیجه دلخواه خود برسد وگرنه
عاشق چشم و ابروی مردم ایران
نیست .پای پژو و رنو دوباره به ایران
باز شد ولی هنوز هیچ اعتراضی در
مورد پایمالی حقوق مردم ایران و
جنایات و کشتار رژیم نعلین و آفتابه
 ،جدی گرفته نشده است .قاتل
پاکروان بختیار را پس میفرستند و
در عوض امتیازات اقتصادی میگیرند.
دولت تدبیر و امید آشیخ حسن برای
جلوگیری از سقوط نظام عبا و عمامه
که در سراشیبی مهلکی افتاده است
انتصاب شد که بالفاصله باکشیدن
دنده معکوس و ترمز دستی و با شعار
داداش مرگ من یواش دوباره کفار و
استکبار را سر بدوانند تا اثر تحریم
ها کمتر شود  « ،دزد بازار» آخوندی
کارش راه بیفتد ،برنامه هسته ای را
با حقه و کلک ادامه داده و به هدف
نهایی دستیابی به بمب اتمی از نوع
شیعه دوازده امامی برسد .دسته ای
از ماله کشان امتی معروف به اصالح
طلبان هم که دانسته یا ندانسته و با
مزدوری یا داوطلبانه در تالش است
تا رژیم مرگ و چپاول را از درون
بازسازی کند و به دوران طالیی امام
هندی برگردند .مشکل اصلی از یک
فرد یا حزب سیاسی ویژه ای نیست
بلکه ذات نظام آسالمی است که از
پایه خراب است .همین اصالح طلبان
هستند که باعث تداوم و سرپایی
رژیم مزخرف دینی هستند

و فرقی نمیکند که فکلی باشند یا
عمامه بسر کنند .اگر خوانندگان
محترم نگاهی به تارنماهای خبری
و تحلیلی بیاندازند ،متوجه خواهند
شد که دو آتشه انقالبی همراه با بقیه
روشنفکران اسالمی مشغول بزن
بزن و اصالح طلبی هستند .کارچاق
کنان مشکوک که در مراکز علمی و
اجتماعی کفار پادویـی و داللی نظام
نکبت را میکنند با مغلطه و صغری
کبری چیدن و ژست های روشنفکرانه
به تداوم و بقای جمهوری اسالمی
کمک میکنند .دیگرچه بهتر از این؟
کفار راضی هستند چون منافعشان
محفوظ است ،جمهوری آخوندی
خوشحال است چون هیچ نوع کار
اساسی بدست نیروهای مخالف در
خارج صورت نمیگیرد و باز این وسط
مردم ایرانند که قربانی میشوند.
دولت تدبیر و امید برای مردم ایران
نیست برای نظام آخوندی و امت
ساندیس خور است و جر و بحث

آزادی

سر اقلیت و اکثریت طرفداران و
مخالفین نظام بی فایده است .نمونه
اش در تاریخ بشریت زیاد است مثل
عالیجناب آدولف هیتلر و امت نازی و
اس اس .خانه از پای بست ویران است
فرقی نمیکند چقدر طرفدار داشته
باشد .کماکان اعدامها ادامه دارد ،
فشار و بیدادگری در جامعه و انواع
تبعیض های قومی دینی هنوز پا بر
جاست  .آشیخ حسن و دارو دسته
مشاورین محترم با ساخت و پاخت
قهرمانانه هسته ای حاال افتادند به
جان حقوق شهروندی البته به سبک
آخوندی .استاد روحانی منشوری
تنظیم کرده و این امر خیریه را با بوق
و کرنا در دنیا اعالم کرده که بعله همه
شهروندان ایرانی در فالن و بهمان
آزادند مشروط بر اینکه از ادیان
پلمب شده باشند .به عبارت ساده تر
تمام حق و حقوق بهاییان و دراویش
و دیگردینان و یا حتی بیدینان را
زیر پا گذاشته اند .در این میان هم
که سازمان حقوق بشرسازمان ملل با
سرعت سرسام آور الک پشتی موی
دماغ نظام شده و تهدید به ادامه
تحریم ها میکند منتهی برای کارآیی
یک قطعنامه فکسنی هفت هشت ده
سالی طول میکشد .ایکاش این آقای
بان کی مون یک کارشناس ایرانی در
رشته رنگرزی میداشت که به ایشان
شیرفهم کند که آقای بان عزیز
اینجور منشورها که به کفر ابلیس
هم نمی ارزد فقط بدرد همشیره
ابوی همان روضه خوان میخورد.
شما را دارند رنگتان میکنند  ،فرقی
نمیکند چند تا منشور آزادی بدهند
یا  ٤بار با  ٥+١ساخت و پاخت کنند
اوضاع هنوز  ٣است و بدتر هم خواهد
شد .در خاتمه با جمله بسیار زیبایی
از آخوند احمد خاتمی  ،عضو ارشد
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و امام
جمعه یدکی تهران مقاله این ماه را به
پایان میرسانیم « ....مراقب باشید،
مساله هسته ای موضوع اصلی نیست
اگر این مساله نیز حل شد ،فردا
مشکل حقوق بشری راه میاندازند
که یکی از مفاد کنوانسیون آن تاکید
دارد همانطور که مرد حق دارد  ٤زن
بگیرد باید زن نیز حق داشته باشد ٤
مرد برای خود اختیار کند »...اینهم
از ترشحات مغزی مالی عقب افتاده
که اصالح طلبان میخواهند از درون
باز سازی کنند  ،البد میخواهند بخش
کرمینه مغز این آخوند را بردارند تا
دیگر از این فکرها نکند.
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کوچک
از گفته های بزرگان
از گفته های کنفوسیوس :
حرف زدن تخم افشاندن و گوش
دادن درو کردن است .

ازگفته های استاسار:
از پیش غم خوردن دوبار غم خوردن
است .
از گفته های ولتر:
غرور مثل بالون لباد کرده ای است که
چون سوزنی به آن زده شود طوفانها
ببار می آید.
از گفته های هگل :
آدمهائی که ضعف بینائی دارند بد را
آسانتر از خوب می بینند.
وبزرگی هم گفته است ازترس آنکه
مبادا نخندیده بمیرید پیش از
خوشبخت شدن بخندید.

اتومبیل برای همه
ذراوایل پیدایش اتومبیل فقط
ثروتمندان و متخصصین قادر به
استفاده ازآن بودند  .وقتی هنری
فورد (  )1863 - 1947کمپانی فورد
را درسال  1903در « دیترویت»
آمریکا تأسیس کرد تصمیم گرفت
اتومبیلی بسازد که همگان بتوانند
آن را خریداری کرده ومورداستفاده
قراردهند .او با بوجود آوردن خط
مونتاژ توانست اتومبیل را به تولید
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انبوه برساند ودرنتیجه قیمت آن را
آنقدر پائین بیاورد که همگان بتوانند
آن را خریداری کنند.
فورد توانست اتومبیل مدل «تی » را
که اتومبیلی کوچک وخانوادگی بود
روانه بازار کند .تولید اتومبیلهای مدل
تی حدود  18سال ادامه یافتو 16
میلیون ازآن به فروش رسید .قیمت
این اتومبیل درسال  1909حدود 950
دالر بود.درسال  1922به علت تولید
زیاد قیمت آن به  295دالر رسید.و
درهر  15ثانیه یک اتومبیل تولید می
شد ..این کار فورد تغییرات عمده ای
درزندگی افراد بوجود آورد و اتومبیل
را از یک کاالی لوکس به وسیله ای
برای استفاده همگان تبدیل کرد.

اصل ونسب ارامنه
اصل ونسب ارامنه درتاریخ بیداری
ایرانیان به این صورت نقل شده است :
« ارمن و ارمنی بنا برآنچه دردائره
المعارف نوشته است  ،قدیم و بزرگتر
طایفه وملت بوده که بعد از طوفان
(نوح) تشکیل شد ،که سیصد نفر
از اوالد و نوۀ «یافث بن نوح» از بابل
به طرف ارمنستان مسافرت نموده و
درآنجا شهری بنا کردند موسوم به
« هایکاعمار» یعنی شهر « هایک» که
رئیس آن جماعت بود .بعضی گویند
اصل این طایفه از کلدانیین است  .ابن
خلدون گوید :جد آنها قموئیل پسر

آزادی

« ناحور» برادر حضرت ابراهیم است .
دراول معروف به « هاپکا نیین » بودند
پس منسوب به ارمن گردیدند .ارمنی
منسوب است به ارمیناک پسر هایک

و یا خواجه های سلطانی پناه می
بردند و بست می نشستند .و کم کم
مکانهای بست نشینی آنقدر زیادشد
که مردم دیگر حرم ائمه را ازیادبردند.
احتماالً این یکی از مهمترین اقدامات
ناصرالدین شاه در برگرداندن توجه
مردم از مکانهای مقدس بود.که تا
حدزیادی با موفقیت همراه شد.

خیاط به کوزه افتاد

بست نشستن درطویله
درقدیم مرسوم بود که هرکس از
حکومت ظلمی می دید به حرم یکی
از ائمه می رفت و در آنجا بست می
نشست تا دادخود از کهتر ومهتر
بستاند .درزمان ناصرالدین شاه بنا
به کوشش خود او این بست نشینی
از حرم ائمه به سرطویلۀ شاهی تغییر
مکان داد .و درنتیجه هرکس عارض یا
ورشکسته و یا مظلوم واقع می شد
به توپ مرواری و یا سرطویلۀ شاهی
و یا منزل یکی از خانمهای درباری

حتم ًا شماهم ضرب المثل « خیاط
درکوزه افتاد را شنیده اید .همه
ضرب المثل ها به مناسبتی خلق شده
اند .مناسبت این ضرب المثل هم به
نقل از کتاب قابوسنامه تألیف امیر
عنصرالمعالی قابوس بن وشمگیر به
این شرح است :

«درشهری مردی درزی  ،بردروازۀ
شهر دکان داشتی  ،بردرگورستان،
وکوزه ای درمیخی آویخته بود و
هوسش آن بودی که هرجنازه ای که
از د ِر شهر بیرون بردندی وی سنگی
درآن کوزه افکندی و هرماهی حساب
آن سنگها کردی که چند کس بیرون
بردندوآن کوزه را تهی کردی و باز
سنگ در همی افکندی ،تاروزگاری
برآمد .درزی نیز ب ُمرد .مردی بطلب
درزی آمد و خبر مرگ او نداشت .
د ِر دکانش بسته دید .همسایه اورا
پرسید که این درزی کجاست که
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حاضر نیست ؟ همسایه گفت که
درزی نیز درکوزه افتاد.

شهردار جدید نیویورک
ازاول سال  2014میالدی شهردار
جدید نیویورک شروع بکار کردو
نخستین تصمیمی که قصد دارد
به مرحله اجرا درآورد جمع کردن
درشکه های شهر نیویورک است که
سخت مورد توجه توریست هاست
 .رسانه های آمریکائی دراین مورد
بحث های زیادی با مردم نیویورک
داشته اند  .هنوز معلوم نیست
شهردارجدید که شایعات زیادی هم
درباره خانواده اش برسر زبانهاست
موفق به اجرای این تصمیم خواهد
شد یانه.

دانشمندی که درامور محیط زیست
تخصص دارد می گوید :
 اگر قصد سفر به دور ئنیاراداریداین نکته را همواره بیادداشته باشیدو
رعایت کنید:
درکشورهای عقب افتاده آب ننوشید
و در کشورهای صنعتی نفس نکشید.
کارشناس دیگری می گوید :
آلودگی محیط زیست جواب طبیعت
به اهانتی است که بشر نسبت به
طبیعت روا می دارد.

به این ترتیب شماره تلفن 3742
هرگز به کسی واگذار نشده بود برای
اینکه هیچکس این شماره را نمی
خواست  .برطبق اعتقادات ژاپنی ها
این شماره برطبق خرافه ای باعث
مرگ صاحبش می شد.

حاضرجوابی
یکی از خدمۀ محمدشاه علی
عباس بیک نام داشت که با حاجی
میرزا آقاسی بدبود .محمدشاه هم
میدانسته روزی محمد شاه به او امر
می دهد برود حاجی میرزا آقاسی را
احضار کند علی عباس بیک آمده
و سر بداخل اتاق برده به ترکی
می گوید شاه ترا می طلبد .حاجی
میرزا آقاسی که دربین عده ای بوده
خوشش نیامده می گوید :
 مگر آدم نبود که تورا فرستاده اند.جواب داد چرا آدم ها را به سراغ
آدمها فرستاده اندو مرا به سراغ تو.

األخالق فرانسه بخاطر کلمات قصار
وپر مغز ش درتمام دنیا شهرت دارد .
اهمیت مسئله دراین است که مجموع
کلمات قصاراو از  500کجمله تجاوز
نمی کند اما همین مقدارکم کافی
است تا اورا برای قرنها در بین ملل
مختلف دراوج شهرت نگهدارد.

ضربان قلب یک نوزاد  140بار دردقیقه
است  .همین نوزاد وقتی بزرگتر می
شود ضربان قلبش کندتر می شود.
وزمانی که به سن  70سالگی می رسد
ضربان قلبش به نصف کاهش می یابد.

خواب عجیب

ژاپنی های اولیه
درحدود دوهزارسال قبل عده کثیری
از مهاجمین که از نژادمغول بودند به
سرزمین ژاپن هجوم بردند  .دراثر این
هجوم عده ای از سکنه قبلی ژاپن
بسوی شمال رفتند وبقیه باساکنان
جدید درآمیختند که نژادفعلی ژاپن
نتیجه این آمیزش است .
ولی گروهی از ساکنان اولیه هنوز هم
درشمال آن کشور بخصوص درجزیره
«هوکائیدو» زندگی می کنند .این
افراد که به آنها «آئی نو» می گویند

سروصدا

پمپ بنزین غیرواقعی
یک توریست پیش از آنکه به صحرای
آریزونا برسد باالی پمپ بنزینی این
اعالن بزرگ را دید:
« باک اتومبیلتان را همین جا پرکنید.
اگر ازاینجا دور بشوید هرچه بمپ
بنزین دیگر ببینید سراب است ».

وقتی که مارتین لوتر رفورماتور بزرگ
دین مسیح و بوجود آورنده مذهب
پروتستان درقرن شانزدهم میالدی
عقاید خودرا ابراز داشت درباریان
«شارل کن» لوتررا بخاطراینکه ازیک
خانواده فقیر و وپدرش آهنگر بود
تحقیر می کردند.
در 15اوت « 1729فردریک کبیر»
پادشاه پروس خواب دید که یک
جنگجو متولدشده که بعدها پادشاه
می شود .او جریان رابرای همه
تعریف کرد  .ازقضای روزگار همان
شب از بطن «لُتسیارامولینا» نوزادی
متولدشد که بعدها بنام ناپلئون
بناپارت معروف گردید..

خرافه پرستی
تا چندی پیش درژاپن وجه اشتراک
تلفن برحسب خوش یمن یا بدیُمن
شمرده شدن نمرۀ تلفن تفاوت پیدا
می کرد.

آلودگی محیط زیست
شارل کن درپاسخ آنها گفت :
 به این کشیش کوچک نخندید .بزودی او درکلیسا و حکومت بیش
از آنچه که پدرش یک عمر ازکوبیدن
چکش برروی سندان صدا بوجود
آورد  ،سروصدا ایجاد خواهد کرد.

کلمات قصار وشهرت
فرانسوا الرشفوکو دانشمند علم
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ضربان قلب نوزاد

آزادی

ازنظر شکل وقیافه باسایرژاپنی
ها فرق دارند ومهمترین فرق آنها
داشتن موهای زیاد بدن است بطوری
که بعضی از مردان برخالف سایر
ژاپنی ها که ریشی بسیار کم وکوسه
مانند دارند از ریش بلند و پرپشتی
برخوردارند.
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متخصصین پوست به این نتیجه
رسیده اند که گل رز وقتی هنوز به
صورت غنچه ناشکفته است برای نرم
کردن پوست بدن بسیار مفید است .
دانشمندان دریافته اند که برآمدگی
انتهای گل رز و روغن این گل محتوی
مقدارزیادی ویتامین  Aاست که تولید
سلولهای پوست را افزایش می دهد و
چین وچروک پوست را کاهش می
دهد .همینط.ر روغن گل رز حاوی
ویتامین  Cاست که باعث لطافت
پوست می شود .ملکولهای روغن
رز بسیار ریزند وبه آسانی در نسوج
پوست نفوذ می کنند

دارچین وفشارخون

آیا دارچین در کاهش فشارخون
مؤثراست؟
اگر روزی  2گرم یا حدود نصف قاشق
چای خوری دارچین سابیده را به
غذای خود اضافه کنید تا حدودپنج
درصد فشار خون شمارا کاهش می
دهد.

بهترین سالهای عمر
از زنان آمریکائی پرسیدند :
اگر می توانستید زمان را متوقف
کنید و در سن وسال معینی برای

همیشه به زندگی سرشار از سالمت
خود ادامه دهید دوست دارید
درچه سن وسالی این زمان برای شما
متوقف شود؟
اکثریت این افراد پاسخ داده بودند
که سن  50سالگی را برسنین دیگر
ترجیح می دهند.

استفاده از میوه ها
میوه هارا به سه طریق می توان
مورداستفاده قرارداد:
 -1میوه تازه  :وقتی میوه را از درخت
می چینیم چرخه تغییرات در آن میوه
آغاز می گرددو براثر فعل وانفعاالت
شیمیائی که درآن صورت می گیرد

شماره  -48سال چهارم

ارزش غذائیش لحظه به لحظه کاسته
می شود .اگر میوه مسیری طوالنی را
از تولید به مصرف طی کند نیزازارزش
غذائی آن کاسته می شود.

آب شما بگونه ای است که نمی توان
درآن فیلتر قرارداد می توانید دوش
آماده را که درآن فیلتر قرارداده شده
خریداری کنید که دراین صورت قیمت
دوش فیلتردار حدود  130دالراست .

عمر ماهی
ماهی چندسال عمر می کند ؟

زغال سنگ

 -2میوه یخ زده  :معموالً میوه ها
وسبزیجاتی که بالفاصله پس از چیده
شدن منجمد می شوند بیش از میوه
تازه ویتامین و آنتی اکسیدان دارند.و
انجماد آنها باعث ذخیره کردن این
مواد باارزش در آنها می شود.
 -3میوه خشک شده  :وقتی میوه ای
را خشک می کنیم بسیاری از مواد
غذائی آن حفظ می شود .اما مواظب
این نکته باشید که معموال میزان شکر
در میوه های خشک شده خودبخود
باال میرودو میوه های خشک شده
شیرین تراز میوه تازه آن هستند.

آب حمام
آیا آبی که درحمام استفاده می شود
باید فیلتر شود؟
آبی که برای دوش گرفتن
مورداستفاده قرارمی دهیم حاوی کلر،
فلوراید  ،وآلمینیوم است که هریک
ازاین مواد می توانند بر پوست بدن
شمااثر سوء باقی گذارند.لذا فیلتر
کردن آب حمام می تواند پوست بدن
شمارا سالمتر نگهدارد .فیلتری را که
درداخل دوش قرار داده می شود می
توانید از هوم دیپو به قیمت حدود
 23دالر خریداری کنید .اگر دوش

زغال سنگ ازچه زمانی مورداستفاده
قرارگرفت؟
هیچکس بدرستی نمی داند استفاده
اززغال سنگ ازچه زمان آغاز شد و
چه کسی آن را کشف نمود.نخستین
نویسنده ای که که اززغال سنگ یاد
کرده است  .ارسطو فیلسوف بزرگ
یونانی بود .اما می دانیم که نخستین

بار یک آهنگر بلژیکی درسال 1198
میالدی از این مادهبه عنوان سوخت
استفاده نمودونخستین محموله
زغال سنگ درسال  1520از نیو
کاسل انگلستان وارد پاریس شد
ومورداستفاده قرارگرفت .نخستین
معدن زغال سنگ انگلستان
درقرن دوازدهم دراسکاتلند کشف
وموردبهره برداری قرار گرفت امروزه
تقریب ًا درتمامی کشورهای جهان
زغال سنگ استخراج وموردبهره
برداری قرار می گیرد.

عینک تک لنزی
عینک تک لنزی چکونه متداول شد؟
دراوایل سالهای  1800مقامات عالی
رتبه نظامی انگلستان استفاده از
عینک را که در آن موقع وسیله ای
تجملی محسوب می شد برای افسران
ممنوع نمودند .یکی از افسران
انگلیسی که چشمهایش بشدت
نیاز به عینک داشت برای رفع این
مشکل یک عینک تک لنزی ساخت
تا با استفاده ازآن حداقل با یک چشم
بتواند خوب ببیند .این کاراو خیلی
زود شیوع پیداکردوباعث رواج عینک
های یک چشمی شد.

آزادی

معموالً ماهی های آب شیرین عمرشان
طوالنی تر از ماهی های آب شور است
ودربعضی از حاالت استثنائی طول
عمر آنها به  150سال نیز می رسد.اما
اردک ماهی با 70سال سن  ،ویا ماهی
کپور با  50سال ومارماهی که سنش
به 40سال رسیده است زیاد پیدا می
شوندوبسیار عادی است  .دربین ماهی
های آب شور  ،شاه ماهی بیش از 30
سال و ماهی روغن بیش از  20سال
عمر نمی کند.

اسکیمو ها
اسکیمو یعنی چه ؟
اسکیموها که امروزه بیشتر در
آالسکا زندگی می کنند و جزئی از
ملت آمریکا بشمار میروند امروزه با
مظاهر تمدن کام ً
ال آشنا هستند .اما
زمانی درخانه های تراشیده شده
درداخل یخ های قطبی زندگی می
کردندواز وسایل پخت وپز اطالعی
نداشتند .آنها گوشت را بصورت خام
مصرف می کردند و بهمین دلیل به
آنها «اسکیموس» به معنی خورنده ی
گوشت خام می گفتند.این واژه کم کم
به اسکیمو تبدیل شد.
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ـعرافن حلقه (کیهانی )
زرینظر :د.اخـتری

آخرین قسمت
خداوند بي نياز است و ما به سوي او
حركت مي كنيم پس در واقع ما به
سمت بي نياز شدن حركت مي كنيم .
او رحمان است پس ما به سمت
رحمان شدن حركت مي كنيم  ،انسان
در مسير كمال به سمت صمد شدن ،
غني شدن و ...پيش ميرود و در نهايت
در انتهاي چرخه در جهان تك قطبي
با او يكي مي شود.
تعريف كمال  :كمال تعاريف بسياري
دارد كه از منظر ديدگاه ناظر با آن
آشنا شديم كه كمال يعني ارتقا ي
ديد ناظر از منظري
ديگر كمال يعني حركت از نيازمندي
به سوي بي نيازي
انسان در زندگي دنيا تا حد مشخصي
به بي نيازي مي رسد و بيشتر از آن
امكان پذير نخواهد بود براي مثال نياز
به خوراك ،پوشاك  ،هوا و...در زندگي
دنيا از بين نخواهند رفت
برخي مثل مرتاضها ممكن است اندكي
از نيازهاي مادي خود را مثل خوراك
و پوشاك و ....را كم كنند اما باز هم
نياز به تنفس وتغذيه و  ...دارند- .اگر
زندگي دنيا جاويدان باشد در نتيجه
نيازمندي هم جاويدان خواهد بود
و نيازمندي جاويدان همواره خالف
مسيرا ليه راجعون مي باشد و به تبع
آن خالف كمال مي باشد .هيچ انسان
وارسته اي طلب زندگي جاويدان را
ندارد و مشتاق لقا اهلل است
وقتي گفته ميشود كسي به دنبال
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آب حيات است  ،منظور از آب حيات
آگاهي ناب است كه باعث جاودانگي
مي شود و اينكه گفته
مي شود « و جعلنا من الماء كل شئ
حي « همه چيز به آب زنده است
منظور اين است كه همه چيز به شعور
و آگاهي زنده است.
اولين دليل طراحي مرگ اين است
كه اگر زندگي جاودان بود  ،نيازمندي
جاودان را به دنبال داشت كه اين
مخالف اليه راجعون ومخالف مسير
كمال است
دليل دوم طراحي مرگ ؛پاسخي به
بهانه جويي هاي انسان است  .انسان
همواره براي كم كاري هايش بهانه مي
آ ورد  .براي مثال مي گويد به دليل
وجود جسم و گرفتاري براي تامين
نيازهاي آن وقتي براي انديشه و تفكر
در باره فلسفه خلقت و خداوند و...
وجود نداشت در اينجا پاسخ اين است
كه با مرگ بُعد مكان از انسان گرفته
مي شود و در زندگي بعدي درعالم

آزادی

فرامكاني نيازمندي هاي مربوط به
جسم از او گرفته مي شود  ،اما انسان
باز هم بهانه مي آورد اين بار از زمان
گله مي كند كه زمان براي اين انديشه
كافي نبود  ،در اينجا با مرگ بعد زمان
نيز از او گرفته مي شود.
چرا مرگ اختياري نيست؟اگر هنگام تولد اين امكان در اختيار
انسان قرار ميگرفت كه هرگاه بخواهد
مرگ خود را رقم بزند  ،براي مثال با
فشار دكمه اي بتواند بميرد  ،هرگز
مشتاق مرگ خود نخواهد بود و تصور
مرگ را هميشه براي ديگران دارد و
نه براي خود .ونيز اگر لحظه ي مرگ
خود را از پيش مي دانست آنگاه مي
تواند اندكي پيش از مرگ خود از
تمام گناهان خود توبه كرده و  ...و
اين بسيار غيرواقعي است  .معماي
خلقت اين است كه انسان لحظه ي
مرگ خود را نداند وهر لحظه آماده ي
مرگ باشد .
در مورد مرگ چيزي به نام جان
كندن نداريم و اين را در دوره دفاعي
و با صحبت با كالبدهاي ذهني متوجه
خواهيم شد . .روايتي هست كه مي
گويند :مرگ آنقدر سريع اتفاق مي
افتد كه اگر چشم ها بسته باشد
فرصت باز كردن نيست و اگر چشم ها
باز باشندفرصت بستن نيست
مرگ و نحوه ي تولد در زندگي بعدي:
از هر مرگ تا تولد در زندگي بعدي
فاصله اي وجود دارد به نام برزخ و
برزخ هر زندگي درون همان زندگي

است  ،براي مثال دراين دنيا وقتي
انسان مي ميرد همچنان در كنار
اطرافيان است و هنوز در محيط
زندگي دنيا قرار دارد .هرگز قرار
نيست كه انسان در برزخ بماند به
همين دليل نيرويي وجود دارد كه
همواره از وي در جهت حركت به
سمت زندگي هاي بعدي دعوت مي
كند كه پيام روح هادي است كه
همان هدايت گر انسان از هر زندگي
به زندگي بعدي است  ،اما نيرويي نيز
وجود دارد كه او را به ماندن در برزخ
دعوت مي كند كه همان وابستگي ها
و دلبستگي ها مي باشد .برزخ نبايد
توقف گاه باشد .جزئيات زندگي هاي
قبلي فوق محرمانه مي باشد و بعد از
طي كردن برزخ هر زندگي در حافظه
وآرشيو اطالعات ابدي فرد ذخيره
شده و ديگر دسترسي به آن نيست.
در زندگي هاي قبلي  ،خود شيفتگي
نيرويي بوده است كه دعوت به ماندن
داشته و احساس گم شدگي نيرويي
بوده است كه دعوت به رفتن به دنيا را
داشته است.كساني كه از برزخ زندگي
قبلي وارد دنيا مي شوند بر خود
شيفتگي غلبه مي كنند و متعالي تر
مي شوند.
در زنگي دنيا روح هادي پيام و نيرويي
را جهت دعوت به زندگي بعدي مي
دهد و دلبستگي ها و وا بستگي ها
دعوت به ماندن دربرزخ دنيا را دارند.
در زندگي هاي بعدي در فرا مكاني
و فرا زماني يك نيرويي كه عامل بي
تضادي است دعوت به رفتن ميكند
و يك نيرويي كه عامل تضاد است
دعوت به ماندن مي كند .هر كسي كه
از برزخ خارج شود هرگز نمي تواند
به زندگي هاي قبلي بازگردد  .و اگر
كالبد ذهني در برزخ باشد در خواب
ديگران ديده مي شود  ،تنها چيزي
كه قابل انتقال از زندگي هاي قبلي به
زندگي هاي بعدي مي باشد  ،كليات
دانش كمال است.
دانش كمال در انتخاب تشعشع نطفه
در زندگي هاي بعد بسيار موثر مي
باشد.
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انگيزه متعالی

داستان انسان همانند داستان ضحاك
مار دوش مي باشد .همان طوركه گفته
شده است ابليس بر شانه هاي ضحاك
بوسه مي زند ودو مار بر شانه هاي
ضحاك رشد مي كند كه آنها پيوسته
خوراك مي خواهند و خوراكشان
مغزانسان هاي جوان است و اگر تامين
نشود مجبور به خوردن مغز ضحاك
مي شوند.
انسان نيز داراي دو مار روان و مار
ذهن مي باشد كه اگر مشغول كاري
نباشند روان و ذهن انسان را در گير
مي كنند.
براي مثال وقتي شخصي رژيم غذايي
مي گيرد  ،در ابتدا چون انگيزه دارد
همه برنامه ي رژيمي اش را رعايت مي
كند زيرا تا آن زمان مار روان و مار
ذهن اصطالحا خواب بوده اند اما پس
از گذشت چند روز از رژيم غذايي مار
روان بيدار شده و احساس خمودي و
احساس پريشاني و افسردگي رژيم
غذايي را براي فرد به وجود مي آ ورد
و مار ذهن نيز كه مديريت ادراكات را
برعهده دارد بيدار شده و ادراك فرد
را نسبت به غذا تغيير ميدهد  ،غذا
مقدس مي شود و به يكباره فرد تحت
فشار دو مار روان وذهن رژيم غذايي
خود را مي شكند.اين تجربه در طي
روزه هاي ماه رمضان هم ديده مي
شود.

انسان= ضحاک مار دوش

مار های شانه ی انسان= روان و
ذهن
گاهي پيش مي آيد كه همان فردي
كه نمي توانست رژيم غذايي بگيرد ،
روزي در گير انجام كاري باشد وپس
از گذشت چندين ساعت متوجه
بشود كه هيچ غذايي نخورده است بي
آنكه تحت فشار مار روان و ذهن قرار
گرفته باشد.
مشكل انسان نداشتن انگيزه ي
متعالي است  ،اگر انسان انگيزه
متعالي داشته باشد آن گاه مار روان
و مار ذهن در گير آن خواهندبود و
ديگر فشاري بر فرد تحميل نمي كنند
اينكه گفته مي شود مشكل انسان
نفس است نادرست است ،اما اوال
كشتن نفس كشتن اميال غلط است.
نفس را بايد هدايت كرد.
نمودار ساده اي از اجزاي كلي وجودي
انسان:
انسان به مانند ماشيني است كه
ساخته شده از يك مركب و يك
راننده و يك مسافر مي باشد .
مركب:جسم انسان است.
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راننده  :نفس است
مسافر  :روح اهلل است ( كه در حفاظي
از كارماهاي ماست و هيچ دسترسي
به آن تا جهنم نيست)
تفكيك مركب و نفس امر بسيار
مهمي است اينكه گفته مي شود خور
و خواب و شهوت مربوط به نفس است
اشتباه مي باشد ،خوردن و خوابيدن
و شهوت سرويس هاي مركب هستند
در واقع نياز هاي جسم ما هستند.
راننده بايد سرويس هاي الزم را به
مركب بدهد تا بتواند مركبش را به
مسير درستي براند  .اما هدف حركت،
سرويس هاي مركب نيست و مهم
مسيري ست كه درپيش مي گيرد.
بحث نفس كشي ،بحث درستي
نيست ،نفس را نمي توان كشت  .نفس
بايد هدايت گردد تا بتواند مركب را
در مسير درست براند و مسافر را به
مقصد برساند.
مشكل انسان  ،مشكل اميال است كه
نمي شود جلوي آنها را گرفت  .مانند
ميل به خوردن  ،ميل به زيبا شدن و....
و همينطور به اميال انسان اضافه مي
شود (همانند فرد روزه داري كه ميل
به خوردن دارد)
مار هاي روان و ذهن به دليل وجود
اين اميال فعال مي شوند.
آسمان وجودي انسان
وجود انسان به مانند آسماني است كه
ميليون ها ستاره دارد و اين ستاره ها،
ستاره هاي اميال هستند .تنها زماني
كه خورشيدانگيزه ي متعالي طلوع
كند  ،ستاره ها ديده نمي شوند .
.هنگامي كه خورشيد انگيزه ي
متعالي مي تابد ستاره هاي اميال خود
به خود محو مي شوند .ولي از بين نمي
روند .اگر فردي كه ميخواهد رژيم
غذايي بگيرد انگيزه متعالي براي
نخوردن نداشته باشد ،دو مار روان و
ذهن فعال مي شوند.
مشكل انسان ،در برابر اميالش،
نداشتن انگيزه متعالي است.

جاذبه ها و دافعه ها
همه ي امور زندگي براي انسان يا
جاذبه محسوب مي شود و يا دافعه.
بررسي دافعه ها:
دافعه ها به دو شكل مي باشند :-1دافعههايافزايشيابندهدرطولزمان
-2دافعههايكاهشيابندهدرطولزمان
دافعه ها ي افزايش يابنده در طول
زمان با گذشت زمان تشديد شده و به
آلرژي ذهني تبديل مي شود .
براي مثال در خانواده اي كه زن بسيار
منظم است و مرد نامنظم است  ،عدم
رعايت نظم توسط مرد براي زن دافعه
محسوب ميشود و به مرور زمان اين
دافعه شدت مي يابد و تا جايي كه زن
ديگر نمي تواند شرايط را تحمل كند.
كه به اين پديده آلرژي ذهني گفته
مي شود .مثال زني را در نظر بگيريد
كه هر شب در خميردندان را باز مي
بيند .اگر سي شب تكرار شود واكنش
زن درشب سي بسيار شديدتر از شب
اول است و حتي سر همين موضوع
به ظاهر بي اهميت ،به خاطر ايجاد
آلرژي ذهني ممكن است كار به
جدايي بكشد.
انواع آلرژي  -1 :آلرژي ذهني  :مانند
همين مثال باال (دافعه افزايشي)
 2آلرژي جسمي  :ايجاد حساسيت باخوردن يك خوراكي خاص
 - 3آلرژي رواني  :بروز همان
حساسيت با شنيدن نام همان
خوراكي خاص
دافعه هاي كاهش يابنده در طول
زمان به طوري است كه شدت اين
دافعه با گذشت زمان كمتر مي شود
تا جايي كه كامال از بين برود .
براي مثال كودكي مادرش را
طي حادثه اي از دست مي دهد:
مرگ مادر براي كودك دافعه
محسوب مي شود و در ابتدا كودك
بسيار بهانه مي گيرد .در اين شرايط
وقتي چنين دافعه اي پديد مي آيد ،

آزادی

بايد جاذبه اي را ايجاد كرد كه بتواند
از شدت دافعه بكاهد .اگر كودك بهانه
گيري كند مي توان با ايجاد جاذبه اي
مانند سفر و تفريحات براي مدتي او
را سر گرم پس از مدتي باز هم دافعه
مرگ مادرباعث بهانه گيري كودك مي
شود اما به دليل اينكه مدت زماني از
آن گذشته و اين دافع كاهش يابنده
در طول زمان بوده است ،اين بار به
شدت قبل نيست و جاذبه اي كه
ايجاد مي شود كمتر از جاذبه ي قبلي
ست و اين روال ادامه دارد تاجايي كه
اين دافعه به حداقل خود برسد.
به اين پديده مديريت بحران گفته مي
شود .در بحران هاي اجتماعي وقتي
يك دافعه ي خبري باعث هرج و مرج
مي شود ،سيستمهاي حكومتي براي
كنترل اين ماجرا از جاذبه هاي خبري
استفاده مي كنند تا به مرور زمان از
شدت دافعه ي به وجود آمده بكاهند.
انسان در طول زندگي با جاذبه
ها و دافعه ها رو به رو است .براي
مثال تدارك يك مهماني  ،خريد
خانه،خريد ماشين  ،تدارك سفرو...
براي انسان جاذبه محسوب مي
شود بخشي از انرژي ذهني انسان
را به خود معطوف مي كند .اما بخش
ديگري از انرزي ذهني انسان  ،صرف
دافعه ها مي شود ،براي مثال قضاوت
هايي كه در طول روز انجام مي شود
 ،غيبت كردن  ،تشتت ذهني ،دشارژ
بيروني  ،دشارژ دروني و...
يكي از گله هايي كه افراد در مسير
كمال از خودشان دارند اين است كه
چرا دريافت آگاهي به راحتي صورت
نمي گيرد .بايد ديدچقدر آن فرد
انرژي ذهني براي انديشه كل گذاشته
است تا انتظار دريافت آگاهي هم
داشته باشد
انديشه كل
هنگامي كه انرژي ذهني انسان
اينطور براي جاذبه ها و دافعه هاي
روزمره زندگي صرف مي شود  ،ديگر
انرژي براي انديشيدن به فلسفه ي
خلقت (انديشه كل) باقي نمي ماند .
نمودار جاذبه ها و دافعه ها و انديشه
كل:
در عرفان حلفه هيچ اعتقادي به
رياضت كشيدن و تارك دنيا شدن و
قطع جاذبه ها وجود ندارد  ،نيازي به
قطع جاذبه ها نيست
كافي ست دافعه ها حذف گردند
وانرژي ذهني كه معطوف به آنها مي
گرديد را صرف انديشه كل نمود آنگاه
انديشه كل به ميزان قابل توجهي
افزايش مي يابد و جاذبه ها نيز به
بقیه درصفحه 48
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گشتی درمیان کتابها

به انتخاب م.ع.آشنا

از کتاب لطائف الطوائف

دیوانه ای راپرسیدند که پروردگار
خودرا می شناسی؟ گفت چگونه
نشناسم کسی را که همیشه مرا
گرسنه و برهنه می داردو عقل مرا
غارت کرده و اطفال شهررا برمن
مسلط ساخته ومرا دربالی ابد
انداخته».
* « مردی ظریف زن جمیله ای را
دید وگفت  :چه شود ای خاتون
اگر رخصت فرمائی که ترا بچشم و
چاشنی گیرم تا ببینم که تو شیرین
تری یا زن من .گفت  :برو از شوهرم
باز پرس که هردورا چشیده است تا او
خاطرنشان تو کند».
* « یکی از بزرگان عرب که مشهور
به قباحت وجه و کراهت منظر بود
زنی داشت به غایت صاحب جمال و
حمیده خصال  .روزی زن اورا گفت
 :یقین میدانم که من وتو هردو اهل
بهشتیم  .گفت  :از کجا میدانی ؟ گفت
 :ازآنجاکه تو دایم شکل جمیل مرا می
بینی و شکر می گوئی و من وجه قبیح
ترا می بینم و صبر می کنم  .وصابران
و شاکران اهل بهشتند».
* « خواجه محمود شهاب وزیر امیر
تیمور بود .بعد از وفات وی خواست
که مسجد محله خودرا که از هم
ریخته بود و خراب شده بود عمارت
کند .مزدوری چند آورده بود و
دیوارهای کهنه شکسته را خراب می
کرد .ظریفی از آن محله می گذشت .
گردوغبار بسیار دید و پرسید که این
چیست ؟ گفتند که خواجه محمود به
ویران کردن دیوار مسجد مشغول
است .گفت  :تا امیر زنده بود خانه
مسلمانان ویران می کردواکنون که
امیر ب ُمرد خانه خدارا ویران می کند.
* « مؤذنی تکبیر می گفت ومردم به
تعجیل روی به مسجد نهادند و برای
ِ
صف پیش بهم سبقت می جستند .
ظریفی حاضر بود وگفت  :واهلل که اگر
مؤذن بجای حی علی الصلوات  ،حی
علی الزکات می گفت مردم در فرار
ازمسجد برهم سبقت میکردند».
* « حکیمی بعد از کدخدائی ،
دامادشدن گفته است  :تا ما مجرد
بودیم که خدایان گنگ بودند  ،یعنی

شماره  -48سال چهارم

مارا به نصیحت منع نکردند  .اکنون
که کداخداشده ایم مجردان کر گشته
اند یعنی نصیحت مارا نمی شنوند».
* « پیر کمندی که مردی ظریف و
بسیار خواربود می گفت که  :مدت
 60سال است که غیر از مثنوی وغزل
موالنا جالل الدین رومی نخوانده ام
و یاد نگرفته وچون پرسیند  :چند
هزار بیت از غزل و مثنوی موالنا بیاد
دارید؟ گفت  :از تمامت دیوان موالنا
یک بیت و از تمامت مثنوی نیز یک
بیت ...بیت دیوان اینکه :
کوه بود نواله ام  ،بحر بود پیاله ام
هردوجهان چو لقمه ای  ،هست دراین
دهان من
وبیت مثنوی اینکه :
چون که لقمه می شود درتو گهر
دم مزن چندان که بتوانی بخور»
*« طبیبی را دیدند که هرگاه به
گورستان رسیدی ردا برسر کشیدی
 .ازسبب آن سئوال کردند گفت :
از مردگان این گورستان شرم می
دارم چون بر هرکه می گذرم شربت
من خورده است ودر هرکه می نگرم
ازشربت من مرده است ».
* « لقمان حکیم سیه چرده بود  .کسی
اورا به بندگی گرفت ومدتی خدمت
می فرمود وازوی آثار علم وحکمت
مشاهده می نمود روزی خواجه به
رسم امتحان وی را گفت گوسفندی
را بکش و بهترین اعضای اورا به نزد
من آر ..لقمان گوسفند را بکشت و دل
وزبانش را پیش خواجه آورد  .روزی
دیگر گفت گوسفندی بکش و بدترین
اعضایش را بیاوذر .لقمان گوسفندی
دیگر بکشت و هم دل و زبانش را
آورد .خواجه گفت این چگونه است ؟
کفت هیچ چیز به از دل وزبان نیست
اگر پاک باشد .وهیچ چیز بدتر از آن
نیست اگر ناپاک باشد».
* « فقیهی را پرسیدند که سر درکدام
روز تراشیم و ناخن درکدام روز گیریم
و شارب در کدام روز چینیم ؟ گفت
 :درروز درازشنبه  .یعنی هرروزی که
موی و ناخن و شارب دراز شده باشند
و بالیده گشته  ،بباید چید».
* « نزد قاضیی نقل کردند که دراین

لقمان حکیم
شهر هزالی است مقلد که در مجالس
ومحافل تقلید شمارا بر می آورد و آن
را ماده هزل ساخته ومردم را بدان
سبب می خنداند .قاضی درغضب
شد و کس به طلب او فرستاد که تا
زیانه زند .چون حاضر شد قاضی با
او آغاز اعتراض کرد و گفت که هی
مردک ترا می رسد که هرجا رسی مرا
برآری؟گفت لعنت خدای برکسی که
شمارا برآوردست ».
*« جمعی دهقانان پیش مأمون
از عامل ظالم شکایت کردند و
دادخواهی نمودند گفت  :درمیان
ُعم ّال من به راستی و عدالت او کسی
نیست  .از فرق تا قدم هر عضو او
پراست از عدل و انصاف  .ظریفی از
آن دهقانان گفت  :ای خلیفه چون
حال چنین است هر عضوی از اعضای
او را به والیتی فرست تا همه قلمرو
ترا عدل فرا گیرد و مردم به رفاهیت
گذرانند  .مأمون بخندید و آن عامل را
معزول ساخت ».
* « منجمی را بردار کردند  .کسی در
آن محل ازاو پرسید که این صورت
را درطالع خود دیده لبودی ؟ گفت:
رفعتی می دیدم لیکن ندانستم که
براین موضع خواهد بود».
*« درزمان یکی از پادشاهان ...
خواجه توانگری بمرد وازاو مالی خطیر
بماندوکودکی داشت به غایت زیرک و

آزادی

با شعور و غیر از او آن خواجه را هیچ
وارثی نبود .اهل سعایت پادشاه را از
آن صورت خبر کردند  .پادشاه طمع
درمال خواجه کرد  .آن کودک را طلب
کرده پرسیدکه از پدر تو چه مانده
است.گفت نقد وجنس این و ضیاع و
عقار چندین واز وارثان ،پادشاه دین
پناه و این کودک بی گناه  .پادشاه
بخندید و مال را به او گذاشت و خاطر
به تربیت او گماشت ».
***
حرالدین علی صفی نویسنده کتاب،
از خاندان اهل دانش وقلم بود که
درقرن نهم ودهم هجری میزیسته
و در  939هجری قمری در گذشته
است  .وی پسر کمال الدبین حسین
بن علی واعظ کاشفی  ،مؤلف کتاب
معروف روضه الشهدا  ،و آثار دیگر
است  ...از سوانح حیات او محاصره
هرات بوسیله عبداهلل خان اوزبک
بود  .محاصره کنندگان حتی آب را
بر مردم شهر بسته بودند  .نویسنده
این دوره مشقت بار را درمقدمه کتاب
خود و حبس یکساله هرات  ،خوانده
است تا اینکه با روی آوردن شاه
طهماسب بجانب هرات عبیداهلل خان
شهر را رها کرد.
از کتاب دیداری با اهل قلم  -از
انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
صفحات  317ببعد.
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غم مخور

گ ک پ ا پس به ن غ مخ گفت
مت چون دور حدیثی گرتوانی داشت هوش
وش ن ند ی ر وز ر د یا م ور

پرویز خطیبی

طرح چهره کیخسروبهروزی کارژاک فراست

دروغ بشر
منم که شهرۀ دهرم ،منم حقوق بشر
منم که گوش فراداده ام به بوق بشر
منم میانجی صلح ومنم منادی عشق
تنم به لرزه درافتد  ،زتق وتوق بشر
زرنج مردم دنیا  ،فتد به جان شررم
ازاین جهت شده ام موردوثوق بشر
نشسته ام سرجایم  ،نمی گذارم هیچ
که الی چرخ حوادث  ،نهند «چوق» بشر
چه غم زکشته اگرپشته ساخت آمریکا
مکید خون بشر را گراز عروق بشر
شکست پشت جهانی ولی ککش نگزید
زآه وناله وفریادوزاق وزوق بشر
منم که دایه شدم  ،مهربان ترازمادر
دروغ گنده این قرنم و «حقوق بشر»!
«پرویزخطیبی»
***
برای آشنائی بازندگی وآثارپرویز
خطیبی  ،برای آنکه هم خنده ای به
لبان شمابیاید و همچنین یادآوری
مطالبی که مربوط به دوران خوش
گذشته ما می شود بخش هائی
ازگفت و گوی بلندی را که دریک
برنامه رادیوئی بااو داشتم انتخاب
کرده ام که درزیر می خوانید.
***
بهروزی  :لطف ًا بفرمائید درچه سالی
ودرکجامتولد شده اید؟
خطیبی  :من درسال  1302درتهران،
خیابان الله زار متولدشده ام .
ازنوجوانی فعال بوده ام وهرگز ازپای
ننشسته ام  .هرگز کارم راترک نکرده
ام  .همیشه قلم زده ام .همیشه آن
کاری کرده ام که دوست داشته ام
.مادرم معصومه خطیبی که متأسفانه
در 53سالگی فوت شد  ،دختر میرزا
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نامدارترین طنزپرداز دوران ما
هنرمندی همه فن حریف
پرویز خطیبی یکی ازاشتثناهای هنرایران بود.
اوطنزنویس  ،روزنامه نگار ،نویسنده  ،ترانه سرا ،شاعر ،آهنگساز ،نمایشنامه نویس،
کارگردان تآتر ،کارگردان سینما ،فیلمنامه نویس  ،پیش پرده نویس وصاحب
هنرهای دیگر بود.
آغاز نوشتن:
بهروزی  :چندساله بودید که شروع
به نوشتن کردید؟
خطیبی  :در 13سالگی  .به کالج البرز
که رفتم درانجمن های ادبی شرکت
کردم و همین استاد مؤتمن به من
گفتند  :تو ذوق طنزنویسی داری.
توباید به این کار ادامه بدهی .از
یکی دوسال پیش ازاین من باروزنامه
فکاهی توفیق آشنائی پیداکرده بودم
وعالقمند شدم بااین روزنامه همکاری
کنم  .خوب بیاددارم اولین شعری که
ساختم استقبالی بود از غزل حافظ:
پستهیبیمغزبازآیدبهسمنانغممخور
میشودازقمنمایانرویسوهانغممخور
این شعررا با ناباوری برای توفیق
فرستادم ؛ هفته بعد چاپ شد.

رضای کرمانی بود .مردی که آزادی
خواه بود وبرای آزادی ونجات مردم
کوشش کرد  .آدم باسوادی بود.
برادرنداشتم .هفت خواهرداشتم که
شش تن ازآنها به اصطالح تنی بودند
و یکی ازآنها ازهمسراول پدرم بود.
دوران نوجوانی وجوانی  ،دوران خوش
زندگی من بود.
بهروزی  :کدام مدرسه رفتید؟
خطیبی  :اول ازمدرسه سن لوئی که
مدرسه فرانسوی بود شروع کردم .
چون این مدرسه بسته شد ،ازکالس
سوم رفتم مدرسه «امیرمعزی» دراین
مدرسه همشاگردی ها ودوستان

آزادی

خوبی داشتم .ازجمله  :مجیدمحسنی،
هوشنگ بهشتی واحمدفرنیا که
دررادیو بنام فراز درنمایشنامه ها
بازی می کرد.
دوران متوسطه رادر سه دبیرستان
گذراندم  .یک سال در«ایرانشهر»
یک سال در «فیروزبهرام» و بعدرفتم
«کالج البرز»  .درکالج البرز معلمی
داشتم بنام آقای «زین العابدین
مؤتمن» که کتابی نوشته بود بنام «
آشیانه عقاب» درده جلد  .او یکی از
کسانی بود که من رادرکارنوشتن و
شعر تشویق کرد.
***

همکاری با نشریه توفیق
بعد  ،هم کاریکاتور می کشیدم وهم
شعر طنز می ساختم وبعدازظهرها
که ازکالج برمی گشتم آنهارا ازدرز
درروزنامه توفیق می انداختم
داخل  .این ها چاپ می شد وکسی
نمی دانست این مطالب از کیست
.دفترتوفیق درسنگلج بود ومرحوم
حسین توفیق پایه گذار روزنامه
توفیق آن را منتشر می کرد  .یک
روز وقتی که این مطالب را به داخل
می انداختم درباز شد  .پیرمرد
موسفیدی دست مرا گرفت به داخل
برد .من برخالف حاال خیلی حجالتی
بودم  .گفت  :چرا یواشکی کطالب را
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می اندازی و میروی ؟ گفتم آخه آقا
من شاگردمدرسه هستم  ...گفت  :نه،
این شعرهائی که تو می گوئی خیلی
هم خوب است می بینی که همه
آنهارا چاپ می کنیم  .توبایدبیائی
در جلسه نویسندگان توفیق که
چهارشنبه شبها تشکیل می شود
شرکت کنی  .گفتم آخه آقا من ...
گفت  :نه  ،آقای ابوالقاسم حالت هم
مثل تو جوان است  .هیچ اشکالی
ندارد( .البته سن آقای حالت کمی
از من بیشتر بود) باألخره چهارشنبه
شب رفتم  .واردشدم  .دیدم کم سن
وسال ترین آنها حالت بود که حدود
 23سال داشت  .عباس فرات  ،ملک
حجازی قلزم  ،محمد افراشته وعده
دیگری گوش تا گوش نشسته بودند.
من با «مجید یاسری » که همکالسی
من بود و اوائل برای توفیق کاریکاتور
می کشید وبعد رفت دنبال کسب
وکار و کارخانه رنگ سازی راه
انداخت  ،همانجا  ،دم در نشستیم .
مرحوم حسین توفیق رو کرد به من و
گفت  :به به شعرهای خوبی است .به
آقا جانتان تبریک بگوئید .یعنی این
که این شعرهارا خودت نمی گوئی .من
خیلی ناراحت شدم  .حسین توفیق
هم متوجه شد  .جلسه تمام شد .رفتم
وهفته بعد نیامدم  .توفیق تلفن کرد .
پرسید :چرا نیامدی ؟ گفتم  :آخه آقا،
اینا ...گفت  :اشکالی ندارد ناراحت
نشو  ،توبیا من د ُرسش می کنم .هفته
بعد رفتم  .نشستیم  .مرحوم توفیق
گفت  :می خواهیم یک شعر دسته
جمعی بگوئیم  .ردیف وقافیه را می
ریزیم توی این گلدان  .هرکسی باید
دست کند توی آن یک قافیه بیرون
بیاوردوبراساس آن یک بیت بسازد.
این ابیات را دنبال هم می گذاریم
هفته بعد چاپ می کنیم  .اول از همه
«عباس فرات» دست کرد یک قافیه
درآورد .این بیت راساخت:
دیشب چومن به خانه ننه رفتم
باهیمنه وکبکبه و طنطنه رفتم .
تانوبت به من رسید .دست کردم
ازتوی گلدان قافیه را درآوردم  .دیدم
«تنه» است  .ساختم:
چون خیر زباالتنه ی یار ندیدم
برخاستم وجانب پائین تنه رفتم .
آقای فرات از باالی مجلس بلند شد
آمد به طرف من گفت :
من از شما معذرت می خواهم  .من
فکر می کردم این اشعار راپدرشما
میگوید  .حاالفهمیدم که شاعری .

سردبیری روزنامه توفیق
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ازآن ببعد من عضو هیئت تحریریه
روزنامه توفیق شدم ودر 17سالگی
سردبیر توفیق شدم .
بهروزی  :خاطره ای از آن دوران بیاد
دارید؟
خطیبی  :خاطره زیاد دارم  .جوان
بودم  ،هنوز دبیرستان می رفتم  .آن
موقع دفتر روزنامه توفیق آمده بود
کوچه «ناموس » درخیابان «شاپور»
روزی پشت میز سردبیری نشسته
بودم  .درزدند .درراباز کردم  .دیدم
آقای درشت هیکلی مثل ُکشتی
گیرها واردشد .شعبان جعفری بود.
اورا نشناختم  .چون هنوز شهرت
عام پیدا نکرده بود .توی همان محلۀ
خودش معروفیتی داشت  .گفت  :بچه
برو به رئیست بگو بیاد  .گفتم رئیسم
کیه ؟ گفت  :آقای توفیق  .گفتم رئیس
اینجا منم  .با تعجب پرسید  :تو؟
گفتم  :بله  .من سردبیر روزنامه
هستم .درمورد روزنامه اگر کاری
دارید بفرمائید .گفت با محمدعلی
خان کاردارم .گفتم ایشان بانک کار
می کنند  .ساعت سه ونیم می آیند.
نشست تا محمدعلی خان توفیق
که پس از درگذشت حسین توفیق
صاحب امتیاز روزنامه شده بود آمد
 .باهم سالم وتعارفی کردند .شعبان
جعفری به محمدعلی توفیق گفت :
این بچه چی میگه؟ میگه من اینجا
رئیسم  .توفیق گفت  :درست می
گوید .ایشان سردبیر هستند وهمه
نوشته ها باید زیر نظر ایشان چاپ
شود .بهرحال من روزنامه نگاری را از
آن زمان شروع کردم .
بعدها درسال  1323که  21سال
داشتم به این فکر افتادم که خودم
یک نشریه منتشر کنم  .اما چون
سن قانونی برای گرفتن نشریه 30
سال بود رفتم به ناچار «روزنامه
بهرام» را که صاحب امتیاز آن مرحوم
عبدالرحمن فرامرزی بود ازاو گرفتم.

سرمایه گذارسردبیر و همه مسئولیت
ها به عهدۀ من بود  .فقط اسم او
بنام صاحب امتیاز روی روز نامه بود.
مدتی این روزنامه را منتشر کردم
که بعلت تندوتیز بودن مطالب ،
این روزنامه توقیف شد .باز برگشتم
وازسال  1325تا  1326سردبیر توفیق
شدم  .درسال  1326یکی از دوستان
من  ،مرحوم محسن هنری روزنامه
ای داشت به نام علی بابا  .این نشریه
را گرفتم و بصورت فکاهی منتشر
کردم .ولی متأسفانه بعداز مدتی
خادثه تیراندازی به شاه دردانشگاه
پیش آمد وتعدادزیادی نشریه ها
توقیف شدند  .حزب توده منحل شد
وروزنامه علی بابا هم بسته شد .یک
سال بعد باز درصددبرآمدم نشریه
ای منتشر کنم ولی هنوز به سن
قانونی نرسیده بودم .بنابراین به
نام خواهرم امتیاز نشریه حاجی
بابا را گرفتم  .این نشریه رااز سال
 1328تا  1332منتطر کردم  .تااین که
ماجرای  28مرداد  1332پیش آمد
که من درآن زمان همراه با گروهی
درشوروی بودم وروزنامه حاجی بابا
هم توقیف شد.

سفربه شوروی

بهروزی  :لطف ًا درمورد سفرتان به
شوروی توضیح بدین  .برای چی رفته
بودید؟

آزادی

خطیبی :درتیرماه  1332زمانی که
حکومت دکتر مصدق سرکا ربود
بدعوت فستیوال بخارست به رومانی
رفتم  .آنجا پانزده روز فستیوال صلح
بود ومن به عنوان تنهاروزنامه نگار
همراه با با گروهی دعوت شده بودیم
 .پس از  15روز نماینده اتحادشوروی
که او هم به فستیوال دعوت شده
بود از ما دعوت کرد که سفری
دورودراز به شوروی داشته باشیم
ماباقطار به شوروی رفتیم  .مدتی
درآنجا بودیم که درهمین زمان
جریان  28مرداد اتفاق افتاد  .برخالف
آنچه که می گفتند درشوروی رادیوی
سایر کشورهارا نمی شود گرفت
وگوش کرد مادرآنجا رادیو دهلی
و رادیو لندن را می گرفتیم ومن
روزی درهتل به رادیو دهلی گوش
می دادم که شنیدم نام من را برد
که درایران فرمانده نظامی احضار
کرده بود .نام افرادی را که دادگاه
نطامی احضارکرده بود به ترتیب
خواند .سومین نفرمن بودم  .گوینده
گفت  :دکتر ملک اسماعیلی  ،دکتر
حسین فاطمی  ،و سومین نفر پرویز
خطیبی بود وعده ای دیگر .درآنجا
روسها به من پیشنهاد کردندوگفتند
 :شمادرهمین جا بمانید  .رفتن شما
به ایران برای شما خطرناک است .
ممکن است کشته شوید .من اول
بطور ضمنی موافقت کردم .
بقیه درشماره آینده
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داستان کوتاه

شم
س

ی
علی تاج بخش

شیخ نصراهلل کجوری سرفه ای کرد .
عمامه سفیدرنگش را کمی باال داد و
روی موهایش کشید .سیداحمد قوری
چای راازروی خاکستر منقل برداشت
و چای سیاه رنگ رادراستکان
کمرباریکی ریخت و بدون آنکه
حرفی بزند قوری را گذاشت روی
سینی نقره ای کنار قنددان ومنقل
را بادو دست وبااحتیاط وبه آرامی
ازروی سفره برداشت وکمرراست
کرد وخواست از اتاق خارج شود که
شیخ باصدای گرفته فریادزد:
« مردک باز چت شده  .باز که ُعنُقی .
بگو ببینم دردت چیه ؟»
احمد که ایستاده بود وبه حرفهای
شیخ گوش می کرد باساکت شدن
نصراهلل زیرلبی حرفی زد که ارباب
متوجه نشد چه می گوید برای همین
فریاد دیگری زد:
« پدرسوخته بلند حرف بزن تا ببینم
چه می گوئی ؟»
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سیداحمد جواب نداد ه ازاتاق بیرون
رفت و شیخ نصراهلل ازشدت عصبانیت
قند دان رابرداشت و بطرف در سید
احمد ازآن خارج شده بود پرتاب
کرد  .دانه های قند و خرده های
نبات زعفرانی پخش شد روی فرش و
قنددان هم بگوشه ای افتاد.
***
سیداحمد  12ساله بود که پدرش
اورا ازیکی ازدهات مازندران به تهران
برد .ودرخانه ی کجوری هابه نوکری
گذاشت  .واودراین خانه نوجوانی
وجوانی را به نوکری گذراند هرچند
که نصراهلل یکی دوسالی از احمد
کوچکتر بود اما غیراز چند باری
محدود  ،هیچگاه رابطه ی ارباب
نوکری از بین نرفت و نصراهلل از همان
بچگی زور می گفت و سیداحمد چاره
ای جز تحمل نداشت .
***
نصراهلل را در 16سالگی به نجف

آزادی

فرستادند که تا  25سالگی درآنجا
به تحصیل پرداخت  .شیخ درسن 25
سالگی که به تهران برگشت آنچنان
زرنگی وذکاوت از خود نشان داد
که بعنوان مجتهد سرشناس مسجد
سنگلچ  ،شهره ی تمام تهران شد
و نردبان ترقی رادر نفوذ بین مردم
به سرعت طی کرد  .شیخ نصراهلل
کجوری فرزند غالمحسین کجوری
پایش به دربارهم بازشد و هفته ای
یکبار برای خانمهای حرم روضه
خوانی میکردو همین رفت و آمد
سبب شد تا شمسی اعظم خانم
دختر ششم شاه شهید همسر سوم
بودن نصراهلل را بپذیرد وبی سروصدا
به ازدواج شیخ نصراهلل درآید .راز
چگونگی موافقت شاه بااین زناشوئی
همچنان مستور ماند.تا آنکه خواجه
مسرت که مورد اعتماد خانمها بود
داستان حاملگی شمس اعظم را
بگوش شاه رساند وهمه دراندرون و
بیرونی خبردارشدند که شیخ نصراهلل
پدرکودک دربطن شمس اعظم است.
چگونه؟.کسی ندانست و دختر و شیخ
هم سکوت کردند.
***
رفتارسید احمد بعد از آمدن شمس
اعظم به خانه ای که نصراهلل برای
تازه عروس خریده بود عوض شد.
دیگر سربفرمان ارباب نبود .بهانه می
گرفت  .بدخلقی می کرد .فقط وقتی
می خندید و مزاح می کرد که شمس
اعظم حضورداشت .
درماههای اول نصراهلل توجهی به
لبخندهای شکس اعظم خانم به
سیداحمد نداشت وحتی زمانی که
حس کرد که نگاههای بین دونفر
معنای خاصی دارد  ،یا نفهمید ویا اگر
فهمید به روی خودش نیاورد.
تا آن روز سید احمد بی اعتنائی به
ارباب را بحدی رساند که سید نصراهلل
قنددان رابه سویش پرتاب کرد و
سیداحمد گفته بود«:دردم توئی»
شیخ نصراهلل نشنید احمد چه گفت
وازاتاق خارج شد.
***
شمس اعظم خانم روی پله اول که
به زیرزمین می رفت نشسته بود
وموهای بلندش راباشانه ی چوبی که
همیشه با خودداشت شانه می کردو
انتهای موهای پشت سرش رابادست
می کشید .سید بی محابا باشمس
اعظم بگو بخند داشت  .آن روزهم
که منقل به دست ازاتاق خارج شد
لبخندی زد و به آهنگ  :حاج آقا
رو ولش کن  ...تکانی بخودداد ورفت
بطرف بید مجنون  .خاکستر منقل را

پای درخت خالی کرد و بعد ذغال های
سرخ شده را درآتشگردان سینمی با
انبر درمنقل برروی هم قراردادو
بداخل ساختمان برگشت وحین
بازگشت بازهم چشمکی به شمس
اعظم زدوخندید.وارداتاق شد نصراهلل
در حال تکه کردن لول تریاک بود.
سید احمد منقل را جلوی ارباب وسط
سفره گذاشت و خواست خارج شود
که شیخ وافوررا بشکل گرز دردست
گرفت وباصدائی آرام گفت :
 احمد یادت میاد چندساله تو اینخونه کار می کنی ؟ یادته ؟ احمد
جواب داد:
 چطور مگه ؟ نه میخوام ببینم یادته یه بچهفسقلی بودی که با بابات اومدی خانه
ما  .همیشه فکر می کردم مثل یک
عضو خانواده  ،میشه بهت اعتماد
کرد .اما تو حروم زاده نمک خوردی
نمکدان شکستی
احمد رنگش پرید .خیلی وقتها شده
بود که کتک بخورد و با مشت ولگد
با چوب و ترکه  .اما این اولین باربود
که لحن شیخ نصراهلل اینگونه هوای
تهدید آمیزداشت
 چی سشده آقا چی شده؟زانوهایش رمق ایستادن نداشت .
دوپایش همزمان خم شد وروی فرش
نشست  .شیخ نصراهلل تکه تریاک را
روی حقه چسباند و باگذاشتن ذغال
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روی آن هوارا دروافور دمید  .بعد
شروع کردبه مکیدن دود و پخش آن
درهوا .سید تکان نخورد.
شیخ گفت :
 توخودت میدونی منظورم چیه .می خواستم به زبان خودت بگی چه
غلطی کردی بی ناموس .
سید لرزید .رنگش زرد شد فکر کرد
مگر می شود؟ وباصدای بلند گفت :
 کدوم بی ناموسی؟ متوجه هستینچی میگین ؟
شیخ نصراهلل بست دیگری چسباند و
چشمش رادوخت به تکه تریاکی که
می سوخت  .پکی زد وبی آنکه نگاهی
به سید احمد کند گفت :
معاون فراشباشی تاقبل از غروب
آفتاب می آید ترا به همان قبرستان
ببرد که درآن زائیده شده ای حاالبرو
بقچه ات را آماده کن.
سیداحمد گیج بود  .فکر کرد شیخ
نصراهلل شوخی می کند .او بهمین
سادگی  28سال نوکری رابفراموشی
می سپارد؟ ازجابلندشد تاروی پای
ارباب بیفتد اما مکث کرد .مگر شیخ
همه ی مسائل را نمی داند پس چرا
کوتاه بیاید .سرازما تقدیر از خدا و
صدایش رابلند کرد:
 حدود  30سال نوکری کردم  .یکمثقال کم وزیاد نکردم .چشمم رو پاک
نگهداشتم .حاال این دستمزد منه؟
خندیدن وحرف زدن گناهه؟ حاال که
اینطوریه پس گوش کن  .شمسی خانم
تنها دوست منه  .سنگ صبورمنه
 .آره ازمن خوشش میاد نه از تو که
شکمت مثل دهل پرسروصداست و
دهنت بوی گند میده .
شیخ که دودراازدماغش بیرون میداد
تازه متوجه شد که نوکر چه می
گویدفریادزد:
ساکت شو بدبخت میدم تو پوستت
کاه پر کنند .توپدرنامرد ...بروبیرون
صدای دق الباب درحیاط شنیده شد.
سیداحمد که خواست برود درراباز
کند نگاهی انداخت به شمس اعظم
خانم که هنوز باموهایش بازی می کرد.
سید احمد از کنارش ردشد و شنید
که زن ارباب زیرلب گفت :
 احمق !این رابه چه کسی گفت معلوم نشد
 .سیداحمد دررابازکرد  .چندفراش
ومعاون فراش خانه دستهایش را
بزور گرفتند واوراسوار درشکه کردند
 .حتی اجازه ندادند بقچه اش رابردارد
 .دیگر کسی خبری از سید احمد نوکر
شیخ نصراهلل نشنید.
آن شب ارباب دررختخواب پشت
کردبه شمسی و تاصبح تکان نخورد.

شماره  -48سال چهارم

دکترقاسم غنی از نویسندگان
وسیاستمداران معاصر است که آثار
بسیاری ازخود بیادگار گذاشته است.
درجلد نهم خاطراتش بخشی را به
مطایباتی اختصاص داده است که از
دیگران شنیده و یا خود آنهارا خلق
کرده است  .درزیر نمونه هائی ازآن را
میخوانید:

1

مؤمنی از مسئله گوئی پرسید که من
دیروز صبح وضوگرفته نماز خواندم .
ظهروعصر ومغرب وعشا هم با همان
وضو نماز گذاشتم  .امروز صبح که
برخاستم چون هنوز وضو باطل نشده
بود با همان وضوی دیروز صبح نماز
گذاردم  .آیا می بایستی تجدیدوضو
کرده باشم یانه؟ مسئله گو گفت :
نه نمازت درست بوده ولی قدر کونت
را هم بدان.

2

مقصری را نزد خانی بردند  .حکم کرد
عریان کنند وهزارتازیانه بدر  ...بزنند.
مقصر خندید .خان سبب خنده اش را
پرسید  .گفت سرکارخان یا حساب
نمیدانی ویا یا تازیانه به در  ...نخورده.

3

معلمی که می خواست به نماز بایستد
بشاگرد خود گفت من نماز میخوانم
تو هم قرآن بخوان  .اگر غلط بخوانی
من سرفه می کنم تا غلط خودرا
اصالح کنی .چون معلم مشغول نماز
شد شاگردقرآن راباز نموده و شروع
به خواندن سورۀ «ق» کرد و گفت :
«قاف والقرآن الحکیم »قضارا سرفه
ای به معلم عارض شد  .شاگرد به
خیال آنکه قاف غلط است خواند«
قوف والقرآن الحکیم» معلم دوباره
سرفه کرد .شاگرد قرآن را بهم
گذاشت وگفت یاهلل  .معلم نمازت را
تمام کن من بهرشکل می خوانم تو
دست از سرفه برنمیداری.

4

پیاده خسته ای درمانده مناجات
نموده گفت  :خدایا چهارپائی برسان
 .فی الحال رهگذر سرخوشی به شانه
اش برجست  .پیاده درمانده گفت :

ُمطایبات

خدایا هنوز سروته دعایم را نفهمیده
اجابت می فرمائی؟

4

شخصی نزد سلمانی مشغول
سرتراشیدن شد .سلمانی ناشی هردم
جراحت جدیدی به سرش وارد می
کرد و برای مشغول کردن مشتری
بیچاره پرسید آقا شما چند برادرید؟
مشتری جواب داد اگر من ازدست تو
جانی بدربرم دو برادریم .

5

شخصی برسیدی برآشفت و گفت  :ای
ناسید.
درجواب گفت  :برفرض صحت ،تازه
مثل توأم .

6

یکی ازوزرا وقتی به منزل حاجی
کاظم ملک میرود وعمارت جدیدی را
که بنا نموده گردش نموده ازجمله می
پرسد چرا درب مبال را قفل کرده اند؟
ملک می گوید برای اینکه کسی ...
زیادی نخورد.

7

واعظی درهزارجریب مازندران
برمنبررفته وبشارت قرب ظهور
امام غائب را می دادومی گفت چون
ظاهر شود دنیا پراز عدل وداد شود
وهرمؤمن صادقی به منتها آرزو نائل
گردد ومعامالت با صلوات انجام پذیرد.
یک نفر مازندرانی بپا خواسته پرسید:
شیخنا این که می گوئی خواهد آمد
تُک دارند یا نه یعنی دهان دارد یانه .
گفت  :البته که دهان دارد.
گفت  :پس یقین بدان که اوهم برای
خوردن مال ما خواهد آمد.

8

واعظی شرح پل صراط را می گفت که
ازمو باریک تر وازآتش سوزان تر واز
تیغ بران تراست  .مازندرانی پرسید
حاال بااین تفاصیل دست گیره ای دارد
یانه .
واعظ گفت خیر.
مازندرانی گفت :پس مرا ازهمین حاال
افتاده فرض کنید.

آزادی

9

ترکی به خیال خود اشعاری گفته بود.
وقتی آن اشعار رابرای ادیب فقیری
خواند ادیب به حک واصالح پرداخت.
ترک برآشفت وچندین دشنام آب
نکشیده ترکی وفارسی نثار کرد .
ادیب درجواب دشنام گفت  :می بینم
که نثر سرکار خیلی بهتراز نظمتان
است .

10

شخصی به منزلی رفت  .نوکر گفت :آقا
درمنزل نیست  .شخص زائر گفت حاال
که تشریف ندارند ولی اگر تشریف هم
میداشتند ُ
گ ...نبودند.

11

مؤمنی از مرحوم شیخ مرتضی انصاری
سؤال کرد که آیا خون امام پاک است
یا نجس ؟ شیخ گفت این چه سؤالی
است العیاذ باهلل امامی ظاهرشده ومی
خواهی اورا بکشی ؟
مؤمن جواب داد خیر .ولی فرض کنیم
فردا امام زمان ظاهرشود واز من
بخواهد حجامتش کنم  .می خواهم
بدانم چون درطی حجامت دستم به
خونش آلوده شود باید تطهیر کنم
یانه ؟ شیخ گفت درطی حجامت از
خودامام این سؤال را بفرمائید.

12

آخوندی که عزم حج بیت اهلل داشت
به دائره تذکره رفت که تذکرۀ
مسافرت بگیرد .مشخصات ازاوسؤال
کردند تا به عالمت مخصوص رسید.
گفت عالمت مخصوص «یبوست
مزاج» است .

13

شریعتمدارسبزواری وقتی امر می
کند که زنها نباید بدون ساتر عورت
وارد حمام شوند .زنی که لنگ نداشته
دستمالی را بدست گرفته وروی عورت
خود می گذارد .چون واردحمام می شود
زنان براو می شورند که مگر حکم حضرت
شریعتمدار رانشنیده ای که فرموده زنها
حق ندارند کون برهنه واردحمام شوند.
جواب می دهد اصالمازنها نباید لنگی
ببندیم این دستمال هم برای اینست
که دهان آقابسته شود.

صفحه 35

سگ عصبانی
نوشته  :بهزاد دولتشاهی
وقتی که پا به محل کنونی گذاشتم
گیج گیج بودم  .باورم نمی شد که این
بال سرم اومده  .االن که چند هفته از
اون زمان گذشته دیگه آدمی رو به
چشمم ندیده ام  .فقط اون مردی که
گاهی میاد و برامون غذا و آب میاره
و اسمش پیتره .از روز اولی که اینجا
اومدم سرم درد می کنه و حالت تهوع
دارم .
همه اطرافم سگ بود که واق واق می
کرد  .یکی از هم قفسی های من ان
قدر واق زد که باالخره منو از کوره بدر
برد .چند بار بهش چشم غره رفتم و
اخطار دادم ولی به گوشش نرفت.
فکر کنم تیک (کنه) هم داشت و
حشرات زیادی به تن و بدن اش
نشسته بودن .مجبور شدم پاش رو
گاز بگیرم تا از صدا بیفته  .خون
جاری شد و او هم بجای واق زدن ناله
ی التماس آمیزی کرد و از من فرار
کرد.رفت اون گوشه قفس  .دلم خنک
شد  .معلوم بود از اون سگهای ناز
نازی بود که عادت به سختی کشیدن
رو نداشت  .بوی گند هم می داد ولی
این بو به شامه یکی از سگهای نر که
درقفس بغلی بود خوش می آمد مرتب
باهاش الس خشکه می زد  .من که از
بوی او چندشم می شد و نمی تونستم
تحملش کنم .
حاال واق واق هم بهش اضافه شده بود.
فکر کنم دیگه داشت به جنون می زد
 .همه اش توی این قفس کوچک عقب
می رفت و جلو می اومد و دور خودش
می چرخید و وق می زد  .حاال دیگه
بی ادب حساب کار خودش رو میکنه
 .گه گاهی یک نفر میاد از جلوی قفس
های ما رد می شه و ما رو برانداز می
کنه و نمی دونم دنبال چی می گرده
 .بعدش می ره به قفس بعدی  .توی
این اتاق حدود بیست تا قفس بزرگ
هست که توی هر کدومش هفت
هشت ده تا سگ بی سرپرست اسیرن
 .گاهی یکی از ماها رو انتخاب می
کنن و می برن  .معموالً هم سگهای
کوچکتر و قشنگ تر رو می برن ولی
سگ های بزرگ و کثیف رو نمی برن
که ما از دستشون خالص بشیم  .مث ً
ال
اون سگ که من گازش گرفتم مثل
اینکه بیشتر از یک ماهه که اینجاست
 .شنیده ام که بعد از پایان یک ماه

صفحه36

اقامت در اینجا ما رو می برن برای
شستشو با آب گرم و میگن اونایی رو
که می برن حسابی بهشون می رسن .
غذای خوب می دن و یک شستشوی
حسابی و لذتبخش و تمیز ،بعدش هم
نازشون می کنن ولی نمی دانم چرا
هیچکدومشون دیگه برنمی گردن .
راستی چرا ؟ گاهی یه لغتی به کار
می برند که بعدها فهمیدم به معنای
شستشو هست  .یه چیزی شبیه یوتن
ژیا  .خوب یو که یعنی تو ،تن هم که
یعنی بدن  ،و ژیا هم که لغت قشنگیه
 .پس حتم ًا می برنشون که تن و
بدنشون رو بشورن و قشنگ کنن .
حتم ًا بعدش می برن پیش یه صاحب
مهربون و خوب که ازشون نگهداری
کنه  .ولی راستی چرا هیچکدومشون
بر نمی گردن که به ما سر بزنن ؟
نکنه یه بالیی سرشون میارن  .نکنه
اص ً
ال غذای خوب و شستشو در میون
نیست  .نکنه بهشون داراشکنه می
خورونن تا از دستشون خالص بشن .
سه هفته بعد :
خوشبختانه امروز حالم بهتر شده .
سر دردم خوب شده و حالت تهوع ام
هم از بین رفت  .دیگه به من نمی گن
که سگ عصبانی هستم  .کمتر عصبی

آزادی

می شم  .بعد از اون جریان گاز گرفتن،
منو بردن توی یک قفس کوچک و
تنها  .راحت شدم  .از این لقب که برام
گذاشتن  ،زیاد خوشم نمی یاد  .اگه
یه بار دیگه منو سگ عصبانی خطاب
کنن یه جاشونو گاز می گیرم .
با اینکه صدای واق واق سگ های
قفس های بغلی میاد ولی الاقل اینجا
تنها هستم و راحت  .بعد هم صحبت
این شد که شاید منو Euthanasia
بکنن  .همون لغتی که معنی شوخوب
نمی دونم  .می گفتن دیگه داره مدت
اقامت من به یک ماه می رسه  .دوروز
بعد یک خانم قد کوتاه و چاق اومدبه
من نگاه کرد و رفت  .دو سه ساعت
بعدش دوباره اومد و به من لبخند زد
و با پیتر صحبت کرد  .پیتر هم منو
از قفس آورد بیرون و یک قالده به
گردنم بست و سر قالده رو داد دست
خانم و قبل از اینکه از ساختمان
بیرون بریم چند تا امضا از خانم
گرفتن و یک سند دادن دستش .
موقع رفتن پیتر چشمکی به من زد و
گفت  :خوب در رفتی ها  .خانم هم منو
آورد پشت ماشین اش سوار کرد راه
افتاد  .یک ماشین سفید بود که پنج
شش تا سگ توش جا می گرفت ولی
من تنها سگ بودم  .توی راه مرتب با
من صحبت می کرد .
برام جالب بود و مرتب به خیابان
ها نگاه می کردم  .خیلی وقت بود
خیابانها را ندیده بودم  .چند هفته بود
که فقط توی قفس اسیر بودم  .وقتی
چشم ام به سگ های دیگر می افتاد
حالم بهم می خورد و می خواستم
همشون رو گاز بگیرم  .بوی بد و
صداهای بلند آزارم می داد ولی حاال
توی ماشین خانم سواری می کردم
و خوشحال بودم  .به منزلش که
رسیدیم منو از ماشین بلند کرد و
برد توی خونه  .اولش خیلی مشتاق
بودم و به تمام اتاق های خانه سر
زدم  .خیلی جالب بود  .به اتاق خواب
دوم که رسیدم دیدم پسر بچه هفت
هشت ساله اش خوابیده زیر مالفه .
سرش رو بیرون آورد و به من لبخند
زد  .اول خواستم ازاتاق بیام بیرون
ولی کنجکاوی ام جلب شد  .رفتم
جلوتر و دیدم با عالقه به من نگاه
کرد  .بوی خوبی هم می داد  .جلوتر
رفتم دیدم دست زد به سرم و نازم
کرد  .خیلی وقت بود کسی منو ناز
نکرده بود  .گذاشتم منو بیشتر ناز
کنه  .بدون اینکه توی چشماش نگاه
کنم گذاشتم نازم کنه  .حس کردم
غم بزرگی توی چشماش جمع شده.
همین طور دست به سر و گوش ام می
کشید و به من چیزهایی می گفت .
من هم پریدم رفتم روی تختخواب
اش و باالی سرش ایستادم  .نگاهش
کردم  .بعد اومدم پایین و دویدم توی

اتاق بغل  .خانم چاق که بعدا ً فهمیدم
اسمش نانسی بود صدام کرد  .گفت
پاپی بیا اینجا برات غذا آوردم .
تا حاال کسی به من پاپی نگفته بود
 .بعدها فهمیدم که اسم من از اون
به بعد پاپی شده  .اسم غذا که اومد
خوشحال شدم  .رفتم توی آشپزخانه
 .دیدم که یک ظرف سگ بزرگ که
پر بود که از اون غذاهای خشک
بیسکوییتی که من خیلی دوست دارم
روی زمین گذاشته بود  .از دیشب
چیزی نخورده بودم  .تا رسیدم باالی
ظرف با حرص و ولع شروع کردم به
خوردن  .نانسی هم از خوشحالی من
خوشحال شد و دستش رو کشید به
سرم و من یکدفعه بهم برخورد  .رگ
غیرت ام به جوش اومد  .آخه هیچ
کس حق نداره موقع غذا خوردن به
من دست بزنه  .غریزه سگانیت حکم
می کنه که از حق خودت دفاع کنی.
یه چشم غره و دو تا خر و خر جدی
کافی بود که حساب کار خودش رو
بکنه و دستش رو با سرعت برداره.
من هم بالفاصله به کار خودم ادامه
دادم و مشغول خوردن شدم  .تمام
ظرف رو تا آخر تموم کردم  .بعدش
هم چند لیس بزرگ به ظرف آب که
بغل ظرف غذا بود زدم  .آب کمی مزه
کلر می داد .
خوشم نیومد ولی چیکار می تونستم
بکنم ؟ کمی حال بهم خوردگی پیدا
کردم که کم کم رفع شد  .این خانه
برای من خیلی جالب بود  .از توی اون
قفس که هفت هشت تا سگ دیگه هم

اتاقم بود خیلی بهتر بود .
سگ اش هم به اون جا می ارزید .
عصر که شد نانسی قالده رو آورد
فهمیدم که می خواست به گردن
من ببنده .ترسیدم  .گفتم حتم ًا می
خواد منو برگردونه به اون جا که پر
از قفس بود  .از دستش فرار کردم
رفتم پشت تخت «جاشوا» قایم شدم
« .جاشوا» همون پسر هفت ساله
نانسی بود که بیماری داون سیندرم
داشت  .اینو نانسی ظهر اون روز به
دوستش آهسته گفت به طوری که
خود «جاشوا» نفهمه  .نمی دونم مگه
بیماری چه بدی داره که باید اینجور
آهسته در موردش صحبت کنن  .من
که از او خوشم اومد.
اون اولین کسی بود که بعد از هفته
ها منو ناز کرد  .گله ای هم نکرد که بو
میدم یا کثیف ام  .معلوم بود
از من خوشش می آد  .نانسی باالخره
منو گرفت و قالده رو به گردنم بست .
بعد منو برد بیرون و سوارماشین کرد
 .دلم ریخت  .دیگه مطمئن بودم که
می خواد منو برگردونه پیش پیتر
و دوباره بندازه توی قفس  .بی تابی
کردم  .شروع کردم به داد زدن  .واق
و واقم همه ماشین رو پر کرد  .نانسی
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ردرپند ی روزغل
رهی معیری

ـفروغ صبحدم

ساقی بده پیمانه ای
زآن می که بی خویشم کند
بر حسن شورانگیز تو ،
عاشق تر از پیشم کند
زآن می که درشبهای غم
بارد فروغ صبحدم
رهی معیری
غافل کند ازبیش وکم
فارغ ز تشویشم کند
نصراهلل فلسفی
نورسحرگاهی دهد ،
فیضی که می خواهی دهد
با مسکنت شاهی دهد،
سلطان درویشم کند
سرانجام این زیستن مردن است
که بشکفتن آغاز پژمردن است سوزد مرا سازد مرا
درآتش اندازدمرا
مپندار کین پی گسسته سرای
دیرپای
ترابود خواهی بسی
وزمن رهاسازدمرا،
دوروزی اگرمرگت آوازند
بیگانه از خویشم کند

یس
سرانجام ز تن

همه سازوبرگ تو بپراکند
تنت تیره خاک اندرآید به بند
درآن تنگ زندان بمانی نژند
نصراهلل فلسفی ()1360-1280
استادتاریخ دردانشگاه تهران-
نویسنده کتاب زندگی شاه عباس
اول پدرش از مستوفیان دربار قاجار و
پدر بزرگش حائری مدرس از حکمای
معروف عهد ناصر الدین شاه قاجار
بود
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رهی معیری درسال  1288درتهران
متولدشدودر آبان 1347بدرودحیات
گفت -این شعر گرمی زبان موالنارا
بیاد می آورد .رهی ازترانه سازان بنام
کشورمان بود.

آزادی

مینااسدی

ایپم دیکـتاتور

آی شاعران برگردید

مامیهن شمارا

ازخاروخس روبیدیم

آی نویسندگان برگردید
ما برای ثبت آثارشما
به تمام جهان سفارش کاغذ داده ایم
آی مادران برگردید
ما ازهمه ی زندان ها
مدرسه ودانشگاه ساخته ایم
آی جوانان برگردید
وبرای آینده ی سرزمین تان
طرحی نو بریزید

آی نقاشان برگردید
وبردیوارهای خونین جنگ
کبوتر سپید صلح نقاشی کنید
آی معماران برگردید
وبرای بازگشتگان
خانه هائی بسازید
براجساد مبارزانشان!
شماره  -48سال چهارم

مرتضی میر آفتابی

نقش نقش دیوارها
درکولبارم

پاک باخته

دفتراندوهم
ودردستم
چوبی چون عصا ازکودکی ام

دردیاری که سکه مرا

ودرقلبم

به پول سیاهی نمی گیرند
دردروازۀ شهر
رخت وبخت خویش باخته ام
پاک باخته

جهانی سرگردان را
درآینه ها می نگرم

به هرسو می کشم.

دررنگ رنگ صورتها

مرتضا میرآفتابی استاد دانشگاه
درسالهای پیش از  ، 1357شاعر
نویسنده وسردبیر مجله سیمرغ

وچهره ها

بهزاد دولتشاهی

حش
مرغ و ي

اين مرغ وحشي،

چندي خموش است
چندي است ساكت،
بي قال و جوش است
اين مرغ وحشي با بال بسته
راحت ندارد
ديگر دل او همچون دل من
طاقت ندارد
بازش نماييد تا اوج گيرد
پيش آنكه آرام در خواب ميرد
بنگر تو او راتنها و ساكت
ليكن دريغاپاهاش در گل
آري سرانجام دل باز كردم
با مرغ وحشي
سوي نداناپرواز كردم
شماره  -48سال چهارم

ایرج میرزا

مارد

گویند مراچوزادمادر
پستان به دهن گرفتن آموخت
شبهاب ِر گاهواره ی من

فرهادعابدینی

کوچ رپنده اه

بیدارنشستن آموخت
لبخند نهادبرلب من
برغنچه ی گل شکفتن آموخت

نگاه کن !

دستم بگرفت و پا بپا برد

 که چگونه پرندگان بهارازاین دیار به آفاق دور می کوچند
بهگیسویترگههایسپیدپیریزد
وموی من همه آهنگ رفتگان دارد
وما ستاده به حسرت
 کنارشط زمانبه موج های گریزان نگاه می دوزیم
عزیزمن  -همه ی برگ های شادابی
زشاخه های جوانی به زیر می افتند
وما کنارافق

تا شیوه ی راه رفتن آموخت
پس هستی من زهستی اوست
تا هستم وهست دارمش دوست

رباعی

ابوسعید ابوالخیر

گفتم:چشمم.گفت:

«به راهش میدار»
گفتم  :جگرم.گفت:

 کوله بارغم بردوشدرانتظار افول ستاره ها هستیم
نگاه کن!
که چگونه پرندگان بهارازاین دیار به آفاق دور می کوچند

آزادی

«پر آهش میدار»
دل من .گفت :
گفتم ِ :
« چه داری دردل»
گفتم  :غم تو .گفت :
« نگاهش می دار»
صفحه 39

تا اینجا خوانده اید:

پیرمرد خنازیری به خانه ام آمد  .اعضای بدنم راازهم جداکرد ودرکیسه ای ریخت و به خانه اش بردودرقفسه
ای جای داد . .روزدیگر دوباره بدنم را به حال اول درآورد وگفت به دنبال من بیا .درمیان جمعیت اوراگم
کردم  .به مردی برخوردم که گفت  :من پدرتوأم .شبی باز پیرمرد آمد تا اعضایم را ازهم جداکندخودرا به
طناب که از سقف آویزان بود آویختم وپیرمرد با دیدن من گفت میخواستم عمر جاوید بهت بدم  .لیاقتش
رانداشتی .صبح زنی که درطبقه پائین میزیست برایم صبحانه آورد صدایش شبیه مادرم بود.او مرا به همه
خطوط و گوشه وکنارزندگی سالهای دوربرد .واینک دنباله داستان
کاش می توانستم زمان را متوقف کنم وآنقدر
دربچگی بمانم تا بمیرم  .دراین موقع صدای پائی
که از پله ها باال می آمد به گوشم خورد  .رعشه
مرگباری به تنم نشست  .با خودم گفتم  :این
عفریت باز به سراغم آمد  .فورا ً برخاستم که دوباره
خودم را حلق آویز کنم  .چشمم به سوی دربود.
دیدم آن پیرمرد  ،یا بقول خودش پدرم  ،با صورتی
ویران و آشفته داخل اتاق شد ،و با صدائی که لبریز
از نفس بود گفت :
 با یه ماشین لکنته هشت ساعت و چهل دقیقه توراه بودم  .با چهار پنج تا آدم های قد و نیم قد که همه
از دست روزگار می نالیدند  .اینهمه راه اومدم که با
دست های خودم ترا به خاک بسپرم خوشحالم  .که
زنده ای  .آن مردک قوزی دروغ گفته بود  .داشت
منو مسخره می کرد .قوزی ها آدم های سالمی
نیستن  .گلیم شونو ابلیس بافته  .من تو زندگیم هیچ
آدم کج وکوله ای ندیدم که روح آلوده ای نداشته
باشه  .از اون لحظه ای که توی رستوران از پیشم
گریختی  ،ومثل یه قطره آب به زمین فرورفتی ،
دربه در دنبالت گشتم  .دوتا پسرمو ازدست دادم
 .نمیخواستم سومی هم مثل پرنده وحشی از لونه
اش پر بزنه و بره توی ابرها .نمیخواستم ازکنارم
دوربشی  .هنوز پدرنشدی که حال منو درک کنی.
روز های دراز توی همون پیاده رو مثل دیوونه ها
پرسه زدم  ،به این امید که بازهم میون ازدحام تورو
پیداکنم  .یه روز که از مقابل خونه ات می گذشتم
دیدم روی پله آجری یه سگ درشت ملوس به رنگ
زعفران کز کرده وبا چشم های میشی خواب آلودش
مراقب رفت و آمد رهگذرهاس  .غل گردنش چرمی
بود .مثل این که صاحبش رو گم کرده بود.وبه هوای
صاحب خود چشم به مردم دوخته بود .جلورفتم و
به چشم های قشنگش که پرتوی و اندوهی داشت
خیره شدم  .عکسم توی آینه مردمکش افتاد دیدم
چقدر پیرشدم  .چین های درشت پیشانی وکنار لب
ها مثل شیار یونجه زار گودی سایه خیزی داشت .
د ِر خانه باز بود .رفتم تو .سگ هم پشت سرم راه
افتاد  .فکر کردم شاید خوابیده ای  .ازپله ها باال
رفتم  .توی اتاق خواب کسی نبود .یک قاب آبنوسی
لخت و بدون عکس به دیوار  ،و یک قطره خون روی
تشک به چشمم خورد  .تعجب کردم  .سگ دست
هایش را به لبه ی تخت گذاشت و گردن رادراز کرد
و خون را لیسید .بعد به من زل زد .انگار می خواست
چیزی بگوید .تو طبقه ی اول یه قفس آویزوون بود
که ازپرنده فقط منقارش بود و مشتی غبار  .سگ
زوزه کشید و روی پا ایستاد که پرنده رو بگیره .
درحالی که دستهایش درهوا خم وراست میشد
صدائی از شوق و یا از سر کنجکاوی از گلویش
بیرون میومد .همینکه مأیوس شد واق واق کرد و
دورخودش چرخیدودوباره خیز برداشت  .از خطی
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منحنی عبور کردم  .مثل خرمگسی که از قوس
کالهی بگذره  .سگ هم قدم به قدم با من بود .گوئی
قوس رنگین کمان را طی کردیم  .دم در مردی بلند
قامت با قوزی مثل کوهان شتر برپشت وچشم هائی
مانند چشم پلنگ سرخ  ،و صورتی مسخ و پرلک
وپیس وکتی قهوه ای چرکتاب و شلواری آبی تنگ
و چسبیده بالیفه ای دراز جلوام سبز شد  .نگاهش
وریختش ترسناک بود .من تا آن ساعت هیچکس را
ندیدم که قوزی به پشت داشته باشه.
توی حرفش دویدم وگفتم :
 من که هرکس رادیدم قوز داشت .پیرمرد با تردید گفت :
 مگه میشه  ...قوز که مثل وبا و طاعون مسرینیس .
گفتم :
 چشم اشتباه نمیکنه.پیر مرد به طنز گفت :
 پس شهرهم قوز داره  .کوه دماوند قوزشه .گفتم :
 آن مردقوزی...گفت :
 دم دربازویم رو گرفت و پرسید  :تو این خونه چهمیکردی؟
گفتم :
 اومدم پسرمو ببینم .گفت  :پسرت خودشو حلق آویز کرده برو چالش
کن .اگه تو هوا بمونه گندش همه ی دنیا رو میگیره .

آزادی

بی اختیار تکان خوردم و ستون پشتم لرزید.
پرسیدم :
 کجاست ؟گفت :
 ناکجا آباد  .محله گناهکاران  .خیابان پانزدهم.کوچه غریبه ها .د ِر پنجم  .هشت ساعت و چهل
دقیقه باید تو راه باشی.
هرجوربود خودمو رسوندم  .سگ هم بامن اومد.
همون سک ملوس زعفرانی  .شاید اومد که صاحبشو
پیدا کنه  .گفتم :
 کجاست ؟گفت :
 پشت در کز کرده .بعد پاشد ودررا باز کرد  .سگ بی درنگ به درون
خزید ومقابلم ایستاد و بربر نگاهم کرد .اندام
کشیده ی خوش تراش  ،چشمهای براق میشی ،
پوزه ی دودی  ،سینه ی سفید ،دست وپای قلمی
چاالک و رنگ زعفرانی خیال انگیز خصوصیات
جالب آن سگی بود که سالهای سال توی قاب
آبنوسی برابرچشمم قرارداشت .وازدیوار مقابل
تختخوابم با چشم های رگ زده ومعصوم به نقطه ای
موهوم که هرگز نمی دیدمش خیره می شد .هروقت
نگاهم به آن تابلو می افتاد ازتماشای تصویر آن
حیوان خوش ترکیب لذت می بردم ودرچشمان
بی نگاهش که درعین تاریکی و بی نگاهی پراز
رازو رمز بود لحظه های گم شده ام را جستجو می
کردم  .لحظه هائی که تصور می کردم خوشبختی
مرا درخود دارند  .گاهی این تصویر درخواب برمن
ظاهر می شد .ازقابش بیرون می آمد .باسرو ودوشم
بازی می کرد  .دم تکان می داد ومرا می لیسید.
سپس سرش راروی زانویم می گذاشت وچرت
میزد .حرارت مطبوع بدنش  ،و آن لرز خفیف غیر
محسوس تا زیر پوستم می رفت  .حاال آن سگ
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 | Ö» Ã|¿YÂy Oratorial Rhythms
ÖÁ½Á«Ö¬ÌÂ»Ä¯Õ´Ë{Äf°¿
Ö» ËZ¼f» Á»Y Ö¬ÌÂ» Y Y ZaÁY
¶j» ÕÁ»Y ÕZÆ»Z³ {ÂmÁ ¹| {¯
®ÌeZ»Á¯ZËÂÀÌ»ZËÁÁZ»
ÖWÂ´·Y ZY]ZÆ´ÀÅM¹Z¼eÁ{Â]
Õ|À] ½YÂzfY Ä¯ | Ö» ÄfyZ
{Y{Ö»¶Ì°eYZÌ¸¯Ö¬ÌÂ»
ÕZÆ´ÀÅM ¹Z¼e Õ{ÔÌ» ºÆ¿ ½« Ze
¶]Z« Ö¬ÌÂ» Â¿ ZÆÀe Ä¯ Ö^Å~»
®ËÕÄËZa]{Â]ZÅd»Â°uµÂ^«
| Ö» YmY  Ö¿Â§ Â¿Â» ZË ÖWYÂ¿
½M] ½YZ´ÀÅM | ] Ä] ½« ¾ËYY 
d·ZuYZe{ÂyÕZÅÄfyZÄ¯|¿|
ÃÌ´¿Y ¾Ë|]  |¿Z kZy ÖfyYÂÀ°Ë
Ö¸YÕ{Â¸»Ä]YÕ´Ë{ÕZÅÕ{Â¸»
ÕZÅ Õ{Â¸» ÕYmY Á |¿{¯ Ä§ZY
Ö¸Y ²ÀÅM ½Z^Ìfa Ä¯ Y Ö§ZY
Á ¹Á{ ¦Ë{ ½Z³|À¿YÂy Ã|Æ ] {Â]
 |ÀfY~³ ¹ZÆq ¦Ë{ Öfu Á ¹Â
Ö¬ÌÂ» | ] Ä] ºÆ¿ ½« Y ¾ËY]ZÀ]
Ä ]ZaÖ¿Â§Ö¸4a ZËÖWYÂ¿|Àq
d·MpÌÅÂÀÅÖ·ÁdY~³{ÂmÁÕ
Ö¼¿ÖÅY¼ÅY¯ÕZÆÅÁ³Ö¬ÌÂ»
½Z¼ÅÖ¿Â§Ö¸aÖ¬ÌÂ» ZY {¯
Ö·Á{Â]dÀq¾ËÂ´Ë³Ö¬ÌÂ»
¹ÂÁ ¹Á{ ÕZÅY| ½{¯ Ä§ZY Z]
ÕYmY{ Õ|Ë|m ËYM  ¹ZÆqÁ
Ä] ½YZ´ÀÅM Á |»M |Ë|a Ö¬ÌÂ»
ZiM ª¸y Ä] d{ ÂÀe ¾ËY ÃÌ´¿Y
ÕÂ¿Y§ ½YZ´ÀÅM  |¿{ Õ|Ë|m
d¿Y{Y|]Y¾ËYY~³ÄËZaÖfËZ]Y
Ä¸Z§  ZY] Ä¯ |¿{Â] ZÆ¿M YË
Ö¿Â»ZÅd¸°YÄ¯ºnÀaÁ¹ÂÕZÅ

¹ZÆqµZ ÃZ¼

Á»YZeZ£MYÖ]£Ö¬ÌÂ»Z]ÖWZÀM
Á»Y
Ze
£
Z]ÖWZ

Guido D› Arrezzo
Á ¶¿ Ä] ¶¿Á ÄÀÌ Ä] ÄÀÌ 
|ËM{ [Âf°» cÂ] Ä°ÀËY ½Á|]
 µZ{ Ä°ÀËYZe {¯ Y|Ìa Ä»Y{Y
, Áe5 M Á|Ì³ ¹ZÀ] Öz Õ{ÔÌ»
Ä¯ {¯ Y|]Y Ö¬ÌÂ» ÕY] Öy
Ây½MÕÁ]YÖ¬ÌÂ»ÕZÅd¿
¶»Z Ö¬ÌÂ» ÖWY|f]Y y  {Y{Y«
ÕZÅ d¿ Á {Â] ¶»Zu y  Ze 
|¿{Â]  ÕYY{ ¬§ ºÅ Ö¬ÌÂ»
cÂ° Á ²Àq cZ»Ô Á ÄÀe YÁ
 {Â^¿ Õ^y Ö¬ÌÂ» cZ»Ô ËZÁ
Neumes  ¹ZÀ] Ö¬ÌÂ» d¿ Â¿ ¾ËY
]»ÕYÄ¸¯ÕYY{Ä¯|Ö»Ã|Ì»Z¿
d¿ |À¿Z» Ä¿ |¿{Â] ¶° Ö¿ÂZË
y {³ÕYÄ¸¯Z]Zu½Z»ÕZÅ
ºÌZÀÖ»ÃÁ»YÄ¯Ö¬ÌÂ»d¿Á
½« ¶WYÁYÁ ºÅ{¿Z ½« yYÁY{
|»M{ÕÁ»YcÂ]Á¶»Z¯ºÅ|¨Å
 µZ Y| ] Ö¬ÌÂ» y Y|]Y
Àu{Â]ÖÀZv»Á\ËZ »ÕYY{
½YZ´ÀÅM a ½MY Ä¯ {Â] ½M
ÕZÅÂ¯ Ä] Y{Ây ZiM |¿{Â]{Z«
Ze |ÀËZ¼¿ {Z YmY ÕY] ´Ë{
|ÀËZ¼¿Y«]ÕÀÅZ^eYÄ¸ÌÂÀË|]
ZÌfyY]½Ô]º¸«Ä¯{Â]½M^ÌÁ
Ö¿YÂy ÄÆË|] Ä] ¬§ Ä¯ ½Z³|À¿YÂy
ÕÁM{ZËÄ]¹Ó |Ì¯|ÀfyY{aÖ»
ÖWY|f]Y Ö^Å~» Ö¬ÌÂ» Ä¯ dY

dY|¿{ÂmÁ ÓÂ° ZË Ö^Å~» Ì£
,ZaÁY Ö¬ÌÂ» Õ{ÔÌ»  µZ Ze
Ö¬ÌÂ»cÓMYÁ{Â]ÕYÁMÖ¬ÌÂ»
®eÁcÂ]ºÅZÅYÁMÁ{Â^¿Õ^y
Ä¯|Ö»YmY®Ì¿Â§Â¿Â»ZËÖWYÁM
Plain ChantY½MÖ¬ÌÂ»sÔY{
¾ËY Õ|Ë|» ÕZÆe|» Ze Á |¿|Ì»Z¿ Ö»
ZaÁYÕZÅÂ¯fÌ]{Ö¬ÌÂ»Â¿
ÖWZÅÆ Á ZÌ¿ZbYÁ ZÌ·ZfËY ¶j»
ÕÂ´·Y ¶³ ¹Á , ½ÔÌ» ¶j»
µZ{ Ä°ÀËYZe{Â] ½YZ´ÀÅM Z¯
Ä¿Y§ÃZ{ZaÖ¿Z¼·ZÕ{ÔÌ»
ZaÁYÖ¬ÌÂ»½{¯d|°ËÄ]¹Y|«Y
ÄÀÌ»{ Öfu Y ÃÂÌ ¾ËY Á {Â¼¿
d]Z°]ÖZÌ
ÕY] Ö¿Z¼·Z Ä¯ Ö¬ÌÂ» s
Äf§³ cP¿ d¬Ì¬u{  dzË ZaÁY
¹YfuY Ä] Á {Â] ¹Á Ö¬ÌÂ» Y
ÕÂ´Ë³_ZaÖÀ ËZÆ°Ì·ÂeZ¯^Å
®Ì·ÂeZ¯^ÅZeµZYÄ¯
Y Ö¬ÌÂ» Â¿ ¾ËY  {Â] ½ZÆm ÕZÅ
¹Z¿ ¾ËY  |¿|Ì»Z¿Gregorian Chant
Y| ] ½«  Ze Öfu Ö¬ÌÂ» ÕY]
cÂ ¾Ì¼Æ] ÕÂ´Ë³ _Za ±»
|¿Z»Ö«Z]
, Ö¿Z¼·Z ½Z»{ ÕÀÅ ÖWZ§Â°
ÕÀÅ¿Z¿ÕÃÁ{Ã|¿ÁM{ÂmÂ]
¥Á » Carolingian  ¹ZÀ] Ä¯ {Â]
Ö¬ÌÂ» ZÆe|» Ze ÂÀÅ Ö·Á|Ë{³
Ä¿Y§ÃZ{ZaÖ¿Z¼·Z

̵ΧέͿ

ÖÁ½Á«Ö¬ÌÂ»
Õ{ÔÌ»ºÅ{¿ZaZeº½«Y
Y  ÖÁ ½Á« Õ Ä·ZYÅ ½YÁ{
Ö¬ÌÂ»ÕÄ¿YÂfaÁZÀ]Ë½YÂeÖ»
 d¿Y{Ö]£ÕZaÁYÌyY½«ZÆq
½Á« {ÂmÂ» Ö¬ÌÂ» Ö»Z¼e Z0 ^Ë¬e
Ä¯ºnÀa½«yYÁYYÖÀ ËÖÁ
Ze  {Â] ¹ ÕÂeYb»Y Y¬¿Y ½Z»
ZÌ·ZfËY ¿Z¿Á  ÖWZ§Â° ½YÁ{
Ä¯ dY Ö¬ÌÂ» ºÅ{¿Za ½«
Ã| ÄfyZ ®Ì·ÂeZ¯ ÕZÌ¸¯ ÕY]
®Ì·ÂeZ¯ ¾Ë{ Õ Ä¸ Á c|« {Â]
{§{§ Ö³|¿{ ÖÁ ½Á«{
ÕÔÌfY Á Ã{¯ ÄÀy ZaÁY ¹{»
Â^n» ¹{» Ä¯ {Â] Õ|v] Ö^Å~»
ÕYmY ÕY] Z] d¨Å Ä¿YÁ |¿{Â]
Á Äf§ ZÅZÌ¸¯ Ä] Ö^Å~» ºY»
¾¼{ |ÀÅ{ ¹Zn¿Y ÖÀË{ WY§
ÕZÅ ÃÁ³ cÂ] Ä¯ Ö¬ÌÂ» Å
|¿{¯ Ö» Â³ |Ë{³ Ö» YmY ¯4
Ã|ÀÅ{ÂfW ¶»Z ZÆÀe Ä¿ \Å~»
Ä°¸]{Â]Ö»Z¹{»Ä¿YÁÖ³|¿{
Ã|Z«¾ËYY½Y|À¼¿Y{Á½Y°¨ÀÁ
ÕZÅ dÌ·Z § ¹Z¼eÁ |¿{Â^¿ ÖÀjf»
ZÌ¸¯ ÔY Ä] ÖfËZ] Ì¿ Ö¼¸
ZÌ¸¯d¬§YÂ»cÂ{ Á|Ì Ö»
ª^ | Ö» Ã{Y{ dÌ·Z § ÃZmY
ÕZÅ dÌ·Z § ¹Z¼e Ö^Å~» ]YÂ
YÃ|¿Z»Zn]ÁZ³{ZËÄ¯ÖÁÁÕÀÅ
GRECO-ROMAN¹ÁÁ½Z¿ÂË½YÁ{
ZÅÂeZË{Ô³ ÕZÅ ËZ¼¿ ¶j» {Â]
ÕZÅ cÀ¯ Á Ö»Â¼ ÕZÅ ËZ¼¿Á
c|« ZÌ¸¯Á |Ë{³ ¾£|« Ö»Â¼
½YÂÀdveÁ|ÄÀÌ»Å{ª¸»
¹Z¼eAge of faith ZËÖ^Å~»ÌÅa
ZÆq { ÖfËZ] ÕÀÅ ÕZÆfÌ·Z §
Y Ä¯ d§³ Ö» Y« ÖWÂ´·Y Á [Âq
Öfu  {Â] Ã| Á ZÌ¸¯ ¥
½ZZ¬¿ Á ½Z³|¿YÂ¿Á ½YZ´ÀÅM
ZÌ¸¯ ÕÂ´·Y { Ä¯ ÕZiM ª¸y ªu
d¬Ì¬u {  |ÀfY|¿ Y |ÌnÀ³ Ö¼¿
Ö¬ÌÂ» ZË ÀÅ Y ÕiY Ä¿Â´rÌÅ

Äv¨

ÄÀÌÄ]ÄÀÌÖ¬ÌÂ»ZÆe|»ZeÂÀÅÖ·Á{Â]ÕÀÅ¿Z¿ÕÃÁ{Ã|¿ÁM{ÂmÂ],Ö¿Z¼·Z½Z»{ÕÀÅÖWZ§Â°
{¯Y|]YÖ¬ÌÂ»ÕY]Öy,Áe5 MÁ|Ì³¹ZÀ]ÖzÕ{ÔÌ»µZ{Ä°ÀËYZe{¯Y|ÌaÄ»Y{Y
ÕZÅ dÌ·Z § Ä»Y{Y  µZ{
|Ë{³Y~³YÁ ¾eÁa Ä] ¾Ì¿ÂX·
¶»Z°eYÖWY||ÀqÖ¬ÌÂ»ÕÁ
¹ZÆqÁ¹ÂÕZÅY|ÕY]Á|Ìz]
Ä]®^¾ËYÄ¯{ÁÖWZÅÄ¼¤¿Ì¿
Organum ÁOrganum Triplum
 |Ë{³ÕY~´»Z¿Quadruplum
 ¾eÁa Ö¬ÌÂ» cZZfyYY
ÕZÅ Ö¬ÌÂ» ¥Ôy] Ä¯ {Â] ¾ËY
ÖfyYÂ¿®Ëd·ZuÄ¯Ö¸^«ÖWYÂ¿|Àq
|Ë|m Ö¿Â§ Ö¸a Ö¬ÌÂ» |ÀfY{
Ä¯dY{ÖÂÀf»ºfËÁZ¿d·Zu
0 »Z¯ Ö¸^« ÕZÅ Ö¬ÌÂ» Z]
cÁZ¨f» Ô
hZ]|Ë|mÖ¬ÌÂ»{ÂÀe¾ËY {Â]
ZÆÀe Ä¿ ÁY ZiM Á | ¾ÌeÁa cÆ
Ä] Ä°¸]  |Ë{³ Ì³ Ä¼Å Ä¿Y§{
ZÌ·ZfËYÁ,ZÌ¿ZbY,½Zf¸´¿YÕZÅÂ¯
½M ÕZÅ ZÌ¸¯{ Á |Ë{³{Z Ì¿
|YmYZÅZ]ÁZÅZ]ZÅÂ¯
Ö¬ÌÂ»{ Ä¯ Õ{Z Á ÂÀe
dY{{ÂmÁ ¾eÁa ÖWYÂ¿|Àq
Ö¬ÌÂ» Â¿ ¾ËY Ä¯ |Ë{³ \mÂ»
¾Ë´ËZm ¼Ë¯ «Â» {
Ö´¼ÅÄ¯Ö¸^«ÖWY||ÀqÕZÅYÁM
Ä¯ Õ|v] |Ë{³ |¿{Â] dyYÂÀ°Ë
Ö¿ZÆm cÆ Ä¯ ¹Y{f¿ ÕZÌ¸¯{
¾eÁaÕZÆ´ÀÅM¬§{Â]Ã{¯Y|Ìa
Ä¯ Õ|Ë|m ÕZÅZ¯ Y  | Ö» YmY
|Ë|m Ö¬ÌÂ»{ ¾eÁa Âe
{ ºfË ZË [ {ZnËY |Ë{³ Y|]Y
½{Â¼¿®Ëf»ÖÀ Ë{Â]ZÅ²ÀÅM
0 ^« Ä¯ ZÅ ²ÀÅM
 {Â] Ä¬]Z Ö] Ô
¾eÁa Ä¯ d¨³ ½YÂe Ö» ¾ËY]ZÀ]
½YÌ» Ä¯ {Â] ÕZ´ÀÅM ¾Ì·ÁY
½Ô]º¸«Á{ÁM{ÂmÂ]Ö¬ÌÂ»{Y
|Ì¯Ö¬ÌÂ»Ö¿ÁÖ]½YÁ{Ä]

¾eÁ{  |¿{¯ ¯¼f» ¹Z¼eZ¿ ÕZÌ¸¯
¹Â¿Z³Y\f°»ZfÌa½YZ´ÀÅMY
Õ´Ë{Á ¾Ì¿ÂX· Y |¿{Â] cZ^
Ä¯ Z´ÀÅMÁ{ ¾ËYY  ¾eÁa
|¿|Ìz]¶»Z°eYÖ¿Â§Ö¸aÖ¬ÌÂ»
µZ{ dYÃ|¿Z»Zn]Ö]Âf°»ZiM
ÕY]ÖÂz»ÕÃÂÌ¾Ì¿ÂX·
¾Ë|]  {¯ Y|]Y Ö¿Â§ Ö¸a Ö¬ÌÂ»
¬¿ ÂÀe ZË º] ÕY| Ä¯ cÂ
Ö¬ÌÂ» ¾f» Õ Ã|¿Y|Æ´¿ Á Y|ËZa
ÕeÓZ]ÕY|Ä¯¹Á{ÕZXÁ|Ë{³
|Ë{³ÂÆ»ÖWY|Á{YÁMZË
ÕZÅ dÌ·Z § Ä»Y{Y  µZ{
|Ë{³Y~³YÁ ¾eÁa Ä] ¾Ì¿ÂX·
{¯{ZnËYÖ¬ÌÂ»{YºfË¾eÁa

¹Y{f¿ÕZÌ¸¯ |¿{¯ ª¸y ÕZiM |Å|Ì» ¶Ì°eY
©§ Äf~³ dyYÂÀ°Ë ZiM Z] Ä¯
¥Á » ¹Â¿Z³Y ¹ZÀ] Á dY{
ÖÀ Ë ½«ZÆq c|» Ä] Ä¯|Ë{³
 dY{Ä»Y{YºÅ{ÌZeºÆ¿½«Y
ÕÁM{ZËÄ]¹ÓÄ¯ÖeZ°¿Y´Ë{Ö°Ë
ÃÁ{¾ËYY¶^«ZeÄ¯dY¾ËYdY
Ä] ¹¸» Y{Ây , ½YZ´ÀÅM \¸£Y
Z] Ö·Á|¿|Ë{ Ö¼¿ {Ây ZiM ¾fÂ¿
 ½MÖ³|ÌrÌaÁÖ¿Â§Ö¸aY|]Y
Y{ÂyZiMÄ¯|¿|½M]½YZ´ÀÅM
YmY Ä¯|¿ÁM { [Âf°» cÂ]
Ã{Z ½Z³|À¿YÂy ÕY]  ¯{ Á
¾ËYY Ö¬ÌÂ»  Y|»  {{³ e
Â¿ ¾ËY  Ë|e Ä] | ] Ä] ½Z»
Á|Ë{³ ½Z» ½M °¨ÀÁ Ä¬^ Ä¯|ÀfyY{a ÖWY| |Àq Ö¬ÌÂ»
ËZ ÕÂ´·Y ½Y|À»ÀÅ ¾ËY ÕZÅZ¯ ÕÂ¸§ Ä|» |¿ZÆ¸¼n¿M Y
|´Ë{ÕZÅÂ¯½Y|À»ÀÅ  frÀËÁ  Ä|» Á ¿YÂ¸§{
ÕZÀ] ²À ¾Ì·ÁY  µZ{ µZ¼{ ¹Â Ä|» Á ½Zf¸´¿Y{
| ÄfY~³ ¾Ì»] ¹Y{f¿ ÕZÌ¸¯ Ä|» ½Z¼Å ¾ËYÁ dY{Y« ZÌ·ZfËY
µÂ]µZ{Á|u½M½Z¼fyZÖ·Á y|^»4 ºÅ{ZË½«{Ä¯{Â]ÕY
 |Ì½ZËZaÄ]µZ{Á|Ì»Zn¿Y Zn¿M{ÁeMÁ|Ì³ÖÀ ËÖ¬ÌÂ»
¹Z¼eZ¿ÕZÌ¸¯¾Ì¼Å{ÄÅ{{ | ] Ä] ½Z» ¾ËYY  {¯ Ö» Ë|e
{¯Y|Ìa Ä»Y{Y ÕÀÅ ÕZÅ dÌ·Z § Ìv» ÕZ´ÀÅM{ ÂÀe {ZnËYZ]
½YZ´ÀÅM Y ºY ½Y|À»ÀÅ ¹Z¼eÁ Á |Ë{³ {ZnËY Ö¬ÌÂ»{ Õ|Ë|q
½YZÁ½YZÄ¼n»,½ZZ¬¿, Ä¿Z§Y cÂ]  dÀq ¾ËÂ´Ë³ 
|»M{
dÌ·Z § Ä] Ä¿Y§ ¥YY{ Ä¯
ZÌ¸¯ ¾ËY [~m  |¿{Â] µÂ¤» ÕÄ¬À»{Õ{ÔÌ»ºÅ{YÁ{½«{
¶yY{{ Y{Ây ÕZÅ dÌ·Z § Á|¿| ¾ÌÀr¼ÅÁÄ¿Y§[ÂÀm{Limoges
ÌPeÕ³Y»ZÌ¿ZbYÖ]£µZ¼{
|Àq Ö¬ÌÂ» µÂve ÄËZa Ä¯ |Ë{³
|ÀËMÖ»[ZuÄ]Ö¿Â§Ö¸aZËÖWYÂ¿

¹Y{f¿\f°»
Ö¬ÌÂ» Õ{ÔÌ»  µZ {Á|u{
kÁY Ä] ËZa Æ{ ÖWYÂ¿ |Àq
ËZa ½Z» ¾ËY Ö{Á |Ì{Ây
Ö¬ÌÂ» Y ½Y|À»ÀÅ ¼ne ¯»
¹Z¼eÁ½YZÁ½ZZ¬¿ZeÄf§³ZÆ¿Y{
¯»ËZa½Z»½M°¨ÀÁÄ¬^
ZÆ¿Y|Ì¬ÌÂ»Y ½Y|À»ÀÅ ¼ne
¹Z¼e Á ½YZ Á ½ZZ¬¿ Ze Äf§³

{Y{Ä»Y{Y

Äv¨
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دوستاره ای که خاموش شدند

پیتر اوتول و جوآن فونتین

غزاله یزدی

جوآن فونتین را در فیلم آلفرد
هیچکاک بنام ربه کا ( )1940همواره
به یاد خواهیم داشت وسیمای پیتر
اتول را دیوید لین درفیلم لورنس
عربستان ( )1962برای ما جاودان
ساخت .این دوهنرپیشه که نسلی با
هم فاصله داشتند مدتی در آسمان
هنر هفتم خوش درخشیدند و به
فاصله  24ساعت از یکدیگر  ،خاموش
گردیدند .پیتر اتول درسن 81
سالگی در  14دسامبر  2013در لندن
هاسپیتال و فونتین روز بعد در خانه
اش در کرمل کالیفرنیا در  96سالگی
با دوستداران خود وداع کردند.
پدر پیتر اتول یک صحاف ایرلندی و
مادرش هم نرس اسکاتلندی بودکه
دردوم اوت  1932خداوند پیتر را
به آنها هدیه داد.پیتر سیموس اتول
چندبار روی صحنه ظاهر شد و درچند
فیلم کم اهمیت بازی کرد.تا اینکه
دیوید لین اورا برای بازی درنقش
لورنس عربستان انتخاب کرد .پیتر
اتول  8بارنامزدجایزه اسکار شد اما

صفحه44

هرگز برنده نشد تا اینکه درسال 2003
آکادمی ،جایزه اسکار افتخاری برای
تالشهای یک عمر بازیگری را به او
اهدا کرد.او یک بار یه خبرنگاری که
از او پرسیده بود برای سالمت خود
ورزش می کند یاخیر گفته بود:
« تنها ورزشی که من می کنم راه
رفتن پشت تابوت دوستانی است که
ورزش می کرده اند».او سرانجام در
 14دسامبر  2013دربیمارستان لندن
بدرود حیات گفت .
واما فونتین که پس از تولد ،جوآن دو
بیووار دو هاویلند نام گرفت در 22
اکتبر  1917درتوکیو ازپدرومادری
انگلیسی بدنیا آمد ..او درسایه ی
خواهر بزرگترش اولیویا دو هاویلند
بزرگ شد اولیویا هنرپیشه بود و
دوبار جایزه اسکار را ربوده بود.
فونتین جایزه اسکار خودرا بخاطر
بازی درفیلم هیچکاک بنام « سوء
ظن» ( )1941به دست آورد . .او بخاطر
لبخند حزن انگیز و نگاه نافذش
مورد توجه فیلمسازان قرارگرفت .

آزادی

بازی او درمقابل اورسن ولز درفیلم
جین ایر ویا نقش او دربرابر لوئی
جوردن درفیلم« نامه ای از زن
ناشناس» اورا دختری شرمگین
معرفی کرد که می توانست دربرابر
مردان مغرور  ،ایستادگی کند .رقیب
همیشگی او خواهرش اولیویا بود .
این دوخواهر چندین دهه باهم قهر
بودند .درسال  1978خبرنگار مجله
 Peopleاز او پرسیده بود دوست
دارد چگونه بمیرد .وفونتین چواب
داده بود «:مایلم درسن  108سالگی به
دور صحنه نمایش پیتر پن پرواز کنم
وآنگاه خواهرم طنابی را که با آن
برفراز صحنه می چرخم پاره کند»...
اما اولیویا همیشه می گفت من
درهرموردی پیشرو فونتین بوده ام و
درمردن هم قبل ازاو خواهم مرد .و او
خشمگین خواهد شد که من باردیگر
قبل از او به آنچه خواست او بود دست
پیدا می کنم .
جوآن درسال  1954درنمایشنامه
«چای و همدردی » درنقش لورا

خوش درخشید .دراین نمایش در
چند شوی رادیوئی نیز شرکت کرد و
اجرای آن را بعهده گرفت  .او درسال
 1978بیوگرافی خودرا بانام « بستری
بدون گلهای سرخ» منتشر کرد.
تا سال  1980فعا لیت های هنری
خودرا ادامه داد و آخرین نقش خود
را درسال  1994در فیلم تلویزیونی
 Good King Wenceslasایفا کرد.
پس از آن باز نشسته شد و در امالک
خود در کارمل کالیفرنیا به استراحت
پرداخت وسرانجام در همین مکان
وفات کرد .فیلم آیوانهو( )1952یکی
از فیلمهای بیاد ماندنی اوست .
جوآن فونتین و پیتر اتول هریک
نماینده مکتبی خاص از هنر هفتم
بودند که با کناره گیری آنها از سینما
سبک آنها نیز به فراموشی سپرده
شد.
جوآن فونتین درآوریل  1943تابعیت
آمریکارا بدست آورد.
یاد این دوهنرمند همواره درخاطر
هنردوستان خواهد ماند.

نقش مقابل اورا آنتونی هاپکینز بازی
می کرد .در دهه  1940جوآن بسیار
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مروری برفیلم

ُگرگ
وال ستریت

غزاله یزدی
تازه ترین ساخته مارتین اسکورسیز
بانام گرگ وال ستریت سرگذشت
ظهور وسقوط یک سهامدار نابغه و
شیطان صفت آمریکائی است که با
مواد مخدر سروکاردارد .این سهامدار
یا به عبارتی بورس باز با نام جوردن
بلفورت با مهارتی که در فروش سهام
دارد یک شبه از هیچ به همه چیز
می رسد .زندگی او براساس پولهای
بادآورده از زن و موادمخدر شکل
می گیرد .با پشتوانه پول سهامداران
زندگی شاهانه ای برای خود ترتیب می
دهد .اما این گرگ دربرابر هیوالهای
دیگری که بر وال ستریت سایه
افکنده اند حتی یک گربه هم حساب
نمی شود .بلفورت دربرابر غولهائی
مانند میدآف و نظایر او بسیار حقیر و
کوچکند  .فیلم اسکورسیز یک فیلم
اروتیک محسوب می شود درطول سه
ساعت بیننده باید منتظر آخروعاقبت
کار بلفورت باشد .یک مأمور اف بی
آی نیز قدم به قدم بلفورت را ( که
نقش اوبرعهده لئوناردو دی کاپریو
است) تعقیب می کند .بلفورت
شریکی دارد که اورا از یک تعمیرگاه
پیداکرده و رمزوراز بورس بازی را به
او یادمی دهد .دربسیاری از حوادثی
که بورس بازان با آن دست بگریبان
هستند نقش مواد مخدر بویژه
کوکائین بسیار چشمگیر است  .گوئی
اسکورسیز می خواهد به ما نشان
دهد که آنها که پول وسرمایه مارا از
چنگ ما بیرون می آورند خود عاری
از عاطفه و به دوراز یک زندگی بی
غل وغش هستند .درکنار موادمخدر
زن نیز جای مهمی درزندگی بورس
بازان دارد .بلفورت برای موفقیت
خود وهمکارانش مهمانی می دهد
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ودرآن مهمانی ده ها دختر نیمه برهنه
حضوردارند .درمحل کار نیز کارمندان
مرد درجلوی چشم یکدیگر با زنانی
به عشقبازی مشغول می شوند .در
این صحنه های اروتیک ،اسکورسیز
تاحدی زیاده روی می کند .اگر این
صحنه ها درفیلم نبود اوالً زمان
نمایش فیلم کوتاه تر می شد و ثانی ًا
بر اعتبار فیلم نیز افزوده می گردید.
شرکتی را که بلفورت در محل یک
بادی شاپ پایه گذاری می کند
بزودی صاحب میلیونها دالر می شود
و دراینجا توجه اف بی آی را به خود
جلب می کند.
ماجرای انتقال پولهائی که بلفورت
وشریکش بدست آورده اند نیز
تاحد زیادی غلو آمیز و باورنکردنی
است .وقتی بلفورت متوجه می شود

آزادی

که یک  Martin Sosnoffمأمور
اف بی آی بدنبال اوست تصمیم
می گیرد پولهای خودرا به یکی از
بانک های سویس منتقل کند .برای
این کارحسابی دربانک سویس با
همکاری شخصی بنام ژان ژاک سورل
( نقش اورا هنرپیشه فرانسوی ژان
دوژاردن برعهده دارد) باز می کندو
از طریق زنی بنام ا ِما عمه همسر
بلفورت که زن جاافتاده ای است و در
انگلستان زندگی می کندومی تواند
هربار ازآمریکا باخود پولهائی را خارج
کند و به حسابش در بانک سویس
واریز کندبه نجات سرمایه اش می
پردازد.روزی به بلفورت خبرمی دهند
که عمه دچار سکته شده و درگذشته
است  .و از این جا دردسرهای بلفورت
آغاز می شود .سرانجام همسرش با

داشتن یک فرزنداز او تقاضای طالق
می کند.
سرانجام بلفورت هم همکاری با پلیس
و بسربردن چندسال درزندان و سپس
آزادی است  .واو دوباره سعی می
کند از صفر شروع کند و به ما می
فهماند که تبهکاران سرانجام شاهد
خوشبختی را درآغوش می کشند.
واما ریتم فیلم درسراسر این سه
ساعت حفظ می شود و بیننده
را برروی صندلی خود میخکوب
نگهمیدارد.
خاطرات بلفورت درسال  2007منتشر
شد .این خاطرات برمبنای
ثروتمندشدن یک دالل بورس براثر
سوء استفاده از پول سرمایه گذاران
است .
بازی دی کاپریو از نظر استحکام بسیار
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خوب و روان است درمقابل نقش خود
احساس ضعف نمی کند.وبخوبی نقش
یک دالل منحرف و شیطانی را ایفا می
کند .او حتی در مقابل همسر خود نیز
عاطفه ای نداردو این حس را بخوبی
به تماشاگرش القاء می کند .از نظر
اشتباهاتی که درزندگی اش مرتکب
می شود بازی او خنده داراست واز
جذابیت زیادی برخورداراست .
برخی براین باورند زمان 3ساعته
فیلم برای تماشاچی خسته کننده
خواهد بود .خودفیلم این ادعارا
رد می کند زیرا نه تنها تماشاچی
خسته نمی شود بلکه همواره چشم به
صحنه می دوزد تا چیزی را ازدست
ندهد .ازسوی دیگر اسکورسیز می
خواهد به تماشاچی نشان دهد که با
مردی روبروهستید که هرگز درطول
زندگیش برای کارهای خالفی که
انجام داده است متأسف نیست .تنها
چیز بدی که درزندگی خود سراغ
دارد بدشانسی اوست که اورا به دام
پلیس می اندازد.
بسیاری از منتقدین کارگردان
فیلم مارتین اسکورسیز را مورد
مالمت قرارمی دهند که چرا بدون
درنظرگرفتن ارزشهای انسانی
فیلمی ساخته است که مروج فساد
و انحطاط اخالقی جامعه است  .برای
مثال درصحنه ای که بلفورت روی
زنش دراز کشیده ومیخواهد به او
تجاوز کند و زن مقاومت می کند اما
سرانجام تسلیم می شود .دی کاپریو
در گفتگوئی با  Hitfixمی گوید :
اسکورسیز براین باوراست که او
درمقامی نیست که بخواهد شخصیت

شماره  -48سال چهارم

های فیلم خودرا مورد قضاوت
قراردهد .او به شما بعنوان بیننده
امکان می دهد تا ازفیلم لذت ببرید
بدون اینکه درباره شخصیتهائی که
می بینید قضاوت کنید .واین فیلم
یک فیلم سرگرم کننده به تمام معنی
است .
به عنوان یک بیننده من براین باورم
که دراین فیلم به مقام زن توهین شده
است  .درفیلم گرگ وال استریت ،زن
یک وسیله سرگرمی است  .یک
شریک روابط جنسی است .به باور
سازندگان این فیلم زن نه باید به فکر
آسایش همسر خود باشد  .نه باید به
فکر بهتر کردن شرایط خانه باشد نه

بفکر فرزندش باشد و نه چیز دیگری.
فقط باید به فکر فرونشاندن عطش
سیری ناپذیر همسر شهوترانش باشد.
ودراین عیب جوئی منتقدین ،
کارگردان  ،نویسنده و بازیگر فیلم
نیز مورد سرزنش قرار می گیرند.
یکی از منتقدین بنام مارتین ساسناف
Martin Sosnoffکه درامورمالی
مدیریت می کند می نویسد :
من به جوردن بلفورت کاری ندارم من
مارتین اسکورسیز را موردخطاب
قرارمی دهم ومی گویم که فیلم او
آبروی ما آمریکائی هارا برده است .
این فیلم اهانت مستقیمی به مردم
آمریکاست  .به تهیه کننده فیلم نگاه

آزادی

کنید که یک بلشویک سابق است .
ساسناف می افزاید که این فیلم
مرا بیاد تالش بورس بازان شریف
وال استریت می اندازد که چگونه
فعالیت کرده اند تا اوضاع اقتصادی
مارا بهبود بخشند نه اینکه تجاوز و
فسادرا ترویج کنند.
فیلم ُگرگ وال استریت با همه بدیهاو
بدآموزی هائی که دارد همانگونه که
لئو ناردو دی کاپریو می گوید فیلمی
صددرصد سرگرم کننده است
دراین فیلم عالوه بر لئوناردو دی
کاپریو  ،جونا هیل ( شریک او)
ژان دوژاردین( شریک بلفورت در
بانک سویس)
ماتیو مک کانافی ( حنا،دالل الگوی
بلفورت)
کیل چندلر( مأمور اف بی آی)
راب راینر( پدر بلفورت )
ِرسل ( همسر اول بلفورت)
کریستین اب ُ
مارگوت رابی ( معشوقه وهمسر دوم
بلفورت )
کارگردان  :مارتین اسکورسیز
نویسنده  :جوردن بلفورت
سناریو از :ترنس وینتر
تهیه کنندگان  :مارتین اسکورسیز،
لئوناردو دی کاپریو  ،رضا عزیز،
جوی مک فارلند ،ا ِما تیلینگر
کاسکوف
پخش از  :پارامونت پیکچر
زبان فیلم  :انگلیسی
مدت زمان فیلم  :دوساعت و 59
دقیقه
بودجه فیلم  :یکصد میلیون دالر
تاریخ انتشار فیلم  17 :دسامبر 2013
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بقیه  :بازرگان وبختیار

چرا كه در اين باب آقاي عباسقلي
بختيار ميگويد:
«بنيصدر و قطبزاده و يزدي
پيشنهاد كرده بودند (بدنبال توافق
بختيار و بازرگان داير بر مالقات
بختيار و خميني) هيئتي از طرف
دولت به پاريس برود و با آنها گفتگو
كند .من گرچه موافق نبودم به اتفاق
دكتر اعتبار به پاريس رفتم .يك ديدار
با بنيصدر داشتيم كه بيشتر در باره
مسائل اقتصادي دور ميزد .روز بعد
من تنها به ديدار قطبزاده رفتم زيرا
دكتر اعتبار مذاكرات را بيهوده خواند.
در اين ديدار قطبزاده براي تسهيل و
بهبود روابط دولت با آيتاهلل خميني
پيشنهاد كرد چند تن از اميران ارتش
اعدام شوند و من در پاسخ گفتم
چنين كاري از بختيار ساخته نيست او
عمري بر عليه آدمكشي مبارزه كرده
است .خداحافظي كردم و از محل
مالقات خارج شدم و به ديدار يزدي
هم نرفتم ».توضيح بيشتر در اين باره
را در مقالة «در بارة روشنگريهاي
آقاي بنيصدر» در همين مجموعه
ميتوانيد بخوانيد.
ـ دوم آن كه ،چنانكه خود آقاي
سروش در مقدمه اين روايت نوشته
قصد از عزيمت بختيار به پاريس
«مذاكره با آيتاهلل خميني» بود
كه اين نكته در متن نامه بختيار
به خميني منعكس است و در آنجا
هيچگونه سخني از اين كه بختيار
دريافت فرمان نخستوزيري از

بقیه  :عرفان حلقه

اندازه ي قبل درخشش ندارند.
اگر انرژي ذهني صرف شده براي
دافعه ها حذف گردند و به انديشه كل
اضافه شوند ،قطعا خورشيد انديشه
كل ،ستاره هاي جاذبه ها را هم كم
رنگ مي كند  .هرچند جاذبه ها نياز
به حذف ندارند.
گر از انديشه تو كل گذرد كل باشي
ور بلبل بي قرار بلبل باشي
تو جزئي و حق كل که اگر روزي چند
انديشه كل پيشه كني كل باشي
تا در طلب گوهر كاني كاني
تا در هوس لقمه ي ناني ناني
اين نكته رمز گر بداني داني
هر چيز كه در جستن آني آني
با سپاس
گروه آموزش مجازي دوره هاي عرفان
حلقه
پایان
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آيتاهلل خميني را پذيرفته است ،در
ميان نيست.
آقاي سروش سپس به استعفاي
شادروان بختيار ميپردازد و از
مصاحبه احمد صدر حاج سيد جوادي
به نقل از روزنامه كيهان  13اسفند 57
ميپردازد با ذكر اين نكته كه بختيار
نگران بود مبادا استعفا بدهد و امام
او را به نخستوزيري برنگزيند ،متن
استعفانامة منسوب به بختيار را از
همان منبع نقل ميكند و ميافزايد
كه آن متن با خط بختيار تصحيح
شده (كه نزد من است) ولي از امضاي
آن سرباز زده!»
باز هم آقاي سروش با واژه قاطع
«ميبينم كه» داد سخن داده و
ناسزاگوئي به بختيار را طي مقايسه
حال او با حال شاه از سر گرفته است و
از قول بختيار چنين انديشيده كه :اگر
اين اصل تأمين شود (قدرت در دست
خودش باشد) ديگر هر بالئي به سر
مملكت و مردم بيايد اهميت ندارد!!! و
آن وقت ،يعني پس از آن كه بختيار را
با اين مجعوالت (استعفاي امضا نشده
و دستخط ديده نشده بختيار) سياه
ميكند ،يك مجسمه قهرمان ملي از
بازرگان را پرداخته و با بختيار خود
ساخته مقايسه ميكند كه به راستي
اگر خوانندهاي خام يا «خرد گريز» آن
را بخواند به احتمال بسيار آن بافتهها
را باور ميدارد.
در اينجا به موقع ميدانيم از مذاكرات
بازرگان ـ بختيار با هدف راهحلي
براي چيرگي به بحران ،يادي كنيم:
بختيار در كتاب «يكرنگي» (صفحه
 217و  )218چاپ پاريس مينويسد:
«سعي كردم راهحلي پيدا كنم و با
دوستاني كه به درجات مختلف ،با
شدت و ضعف به اهداف خميني جذب
شده بودند مالقات كنم .ديدار بازرگان
بنظرم مفيد آمد ،چون هم به اندازه
سنجابي دمدمي نبود و هم متدين بود
و ميتوانست كمكم كند .بعالوه سابقه
و آشنائي ما هم با مبارزات گذشته
و خفقاني كه مشترك ًا در زندانهاي
پادشاه چشيده بوديم عامل ديگري
بود كه به اين ديدار حكم ميكرد.
مالقات ما ميبايست به بيسر و
صداترين نحو برگزار ميشد .از دكتر
سياسي ،رئيس اسبق دانشگاه تهران
خواستم كه ما را در خانهاش بپذيرد
و چون امروز او در فرانسه به سر
ميبرد ميتوانم بدون وحشت از اين
كه صاعقه ژوپيتر اسالمي بر سر او
نازل شود ،نامش را ببرم و در ضمن
از اين فرصت براي اظهار تشكر از او
استفاده كنم.

آزادی

ما حدود يك ساعت و نيم به بحث
نشستيم ،بازرگان به تمام نظرات من
بدون تغيير با اين كلمات جواب ميداد:
ـ حرفت درست است.
پس چرا همين جا توافق نكنيم كه
روش واحد پيش بگيريم؟ در اصول
گفتگوها اختالف و برخوردي وجود
نداشت ولي اطالعاتي كه من داشتم
نشان ميداد كه در عمل توافق نيست.
ـ شنيدهام كه قصد دارد ترا
نخستوزيرش كند ،تو مطمئني كه
ميتواني با او كار كني؟
ـ آسان نخواهد بود ،او كه مثل من و
تو استدالل نميكند.
ـ ما هم شبيه هم استدالل نميكنيم،
اما هنوز امكان توافق در باره بسياري
نكات داريم.
ـ درست است ،اما كار مشكل خواهد
بود .مخصوص ًا در فضاي هيجانزده.
از اين حرف ،بايد به اين نتيجه رسيد
كه همكاري بين آن دو راهحل دلخواه
نبود ،معهذا بازرگان كار كردن با
خميني را به همكاري با من ترجيح داد.
چرا؟ در ادامه تبادلنظرها باالخره
متوجه شدم كه بازرگان چنين رويائي
در سر ميپرورد« :خميني در تهران
است ولي ظرف چند روز آينده به
قم خواه رفت و جا را خالي خواهد
كرد و سرگرم فعاليتهاي مذهبيش
خواهد شد .در حاليكه من «بازرگان»
حكومت خواهم كرد .االن وقت آن
نيست كه سوار قطار بختيار شوم كه
تازه در بهترين شرايط حكم كمك
رانندهاش را خواهم داشت».
بازرگان بيچاره تنها كسي نبود كه
چنين حسابي ميكرد ،ولي بازرگان
از آينده بيخبر بود :خميني زاهد
گوشهنشين نشد به قم رفت ولي
دوباره به تهران بازگشت و اگر خدا
به داد ما نرسد تا لحظة مرگ همانجا
خواهد بود...
بازرگان در باره اربابش به من
گفته بود« :اين مرد عجب حيوان
درندهاي است! معهذا پذيرفت كه
نخستوزيرش شود».
بختيار در باز گفتن اين ياد ماندهاش
از يك سو بازرگان را چندان منصف
ميبيند كه پذيراي منطق اوست و
حرفش را تصديق ميكند و از قول
او يادآور ميشود كه آيتاهلل طرز
استداللي متفاوت دارد و كار خود را با
او دشوار ميبيند و از سوي ديگر آنچه
به انديشهاش ميرسد اين است كه بنا
بر پيشبيني ،بازرگان چنين تصور
ميكند كه آيتاهلل به قم خواهد رفت
و او و يارانش را در كار حكومت آزاد
خواهد گذارد و با قبول چنين فرض

ميگويد بازرگان اشتباه كرد ،چرا كه
خميني تا زمان مرگ تهران را ترك
نخواهد گفت كه چنين شد .سرانجام
گاليهاي تلخ از همرزمش ميكند كه
او با آن كه آيتاهلل را حيوان درندهاي
ميدانست باز هم حاضر شد كه
نخستوزيرش شود.
جالب است كه اين دو دوست (بختيار
و بازرگان) كه هر دو از دوره خفقان
ديكتاتوري رنج برده بودند ،حتي پس
از جدائي از يكديگر (يكي در تهران
و در منصب نخستوزيري و سپس
وكالت مجلس شوراي «اسالمي»
و ديگري در پاريس در موقعيت
پناهندگي) ،هيچكدام از ستودن آن
ديگري خودداري نكردند .بازرگان،
حتي در آن جو ترور و وحشت طي
يك نطق مطبوعاتي بختيار را «وطن
پرست» خواند كه انصاف ًا جرأتي در
خور تحسين ميخواست.
به گفتار آقاي سروش برگرديم كه
در پايان سخن از آنچه خوانده و
شنيده و در دنياي خيال پرورده
است نتيجهگيري ميكند كه :بازرگان
مردي بود ،نه مذهبي بدان معنا كه
مالها بودند.
ـ بازرگان به مردم اعالم كرد كه
شرط قبولي نخستوزيري از جانب
او معتبر بودن قانون اساسي منهاي
فصل سلطنت ،عدم دخالت روحانيت
در امور اجرائي و منحصر بودن كار
روحانيت به ارشاد مردم است .كه
متأسفانه ديديم هيچ يك از اين
شرايط تحقق نيافت و حتي به زمان
حكومت بازرگان راهگشايي روحانيت
به اداره امور كشور صورت واقعيت
يافت و قانون اساسي بر راستاي نظر
آيتاهلل خميني تدوين شد.
بازرگان اعالم كرد كه من انقالبي
نيستم .در حاليكه خود از معماران
انقالب و عضو شوراي انقالب بود.
آيا با «انقالبيون» پيمانشكني كرد؟
آقاي سروش سرانجام در ختم كالم بار
ديگر بختيار را به باد ناسزا ميگيرد و
در بيان اشتباهي كه هر يك مرتكب
شدند به ستايش از بازرگان ميپردازد
و آرزو ميكند كه رسانههاي گروهي
موضوع (بازرگان و بختيار) را به لحاظ
«خلق و خوي حاكم بر جامعه ما در
نحوه برخورد به مسائل و قضاوت در
باره آن مورد بحث و بررسي عميق
قرار دهند»...
و ما نيز آرزو داريم كه چنين شود و در
اين «بررسي و تحقيق» آقاي سروش
را نيز از مشاركت بينصيب نگذارند!
فروردين 1375
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بقیه  :رضاشاه
توسط یک افسر انگلیسی بنام
کاپیتان وینتر()capitain winter
ویکدسته افرادکه وفاداری شان
مشکوک بودودونفر آنها درراه
فرارکردند،تعقیب شدند،به هرجهت
شش نفر ازفراریان نزدیک اصفهان
دستگیر گشتند ومن دستور اعدام
آنهاراصادرنمودم،حکم مزبور توسط
نایب سرهنگ ت  .و .هایک(liewt.
) Colonel t.w. haigکنسول
انگلیس که همراهی های دایمی
اش ذی قیمت بوداجراگردید]!![.
شوربختی آن روزگاران آنچنان
بود که فرمانده ی یک نیروی خارجی
درایران بخود حق میداد که دراعدام
چند سرباز فراری ایرانی ازآن نیرو،
خودسرانه عمل کند ویک دیپلمات
دولت بیگانه که موظف به رعایت
ضوابط دیپلماتیک درکشورخارجی
است ،نقش مسئول اعدام افراد ایرانی
رابه عهده می گیرد وصدای کمترین
اعتراضی حتی به ظاهر امر،ازدولت
ایران بلند نمی شود!
گفتنی است که دولت بریتانیا
درجنگ جهانی نخست عالوه
مورداشاره،سپاهی
برنیروی
دربخش شمالی ایران بنام(north
 Persia forceبانام کوتاه شده
ی ) nor per forceوسپاهی
دیگردرشرق ایران به فرماندهی
ژ نر ا ل « و یلفر ما لسو ن » گر د آ و ر د ه
بودکه کمترین اعتنایی به دولت ایران
نداشتند.
همچنین عالوه برنیروی قزاق ،نیروی
دیگری نیزبنام«ژاندارمری»تشکیل
شده بودکه دولت بریتانیابرای مقابله
بانیروی قزاق،دربرپایی آن نقش داشت
ودرابتدای امر درامورآن مداخله
میکرد،فرماندهی این نیروهمواره
برعهده ی فرماندهان سوئدی
بود که درکار امن ّیت کشورچندان
مؤثر وکارساز نبود وگاه دربرخی
ازواحدهای آن شورشها وتم ّرد هایی
برعلیه دولت مرکزی روی میدادوبا
وجود این نیرو ،راهزنان وچپاول
گران ویاغیان در ُگستره ی کشور
همچنان به تاخت وتازمشغول بودند.
نظم ّیه نیز زیر نظرافسر سوئدی
اداره میشد،سازمانی که کارآیی
چندانی نداشت تاآنجا که ماذون به
دخالت درامورانتظامی دوقریه ی
تهران بنامهای «قلهک» و«زرگنده»
نبودودولت کمترین نفوذ وقدرتی
براین دودهکده نداشت!
سلیمان بهبودی درکتاب خاطراتش
مینویسد...«:مناسب است برای
صفحه50

اطالع جوانهاازوضع اداره ی
مملکت،هرج ومرج وبی انضباطی
قبل از کودتامطلبی دیگر که
بخاطردارم همین جا بگویم،قبل
ازکودتا حکومت قلهک باسفارت
انگلیس وحکومت زرگنده باسفارت
روس بودومأمورین دولت دراین
مناطق حق مداخله نداشتند،به
این معنی که یکی ازمستخدمین
سفارت انگلیس درقلهک،درداخل
سفارت دفترداشت،هریک ازاهالی
قلهک گرفتاری داشت یاهرگاه
بین دونفرنزاعی درمی گرفت،باید
بروندسفارت انگلیس نزدآن
مستخدم که بنام کدخدابود
عرضحال خودرابدهدواو رسیدگی
که
کند،همینطوربوددرزرگنده
مأمورین دولتی حق مداخله نداشتند،
درنتیجه مأموردولتی به قلهک
وزرگنده نمی آمد،چندی قبل از
بفکرافتادپاسگاهی
کودتا،نظم ّیه
درقلهک ایجاد کندوبکارمردم
رسیدگی کند،درسفارت انگلیس
[محل ییالقی آن سفارت]مغازه
ی جدید االحداثی بودکه اجاره
کردندوچهارنفرکه یک وکیل باشی
سوم وسه پاسبان بودند،بامیزولوازم
دفتری آمدندومشغول شدند،اما
بالفاصله همان کدخدای سفارت آمد
میزتحریرولوازم دفتررابه خیابان
ریخت وباناسزا گویی مامورین نظمیه
را ازقلهک بیرون کرد وصدا ازجایی
بلند نشد[آنهم باوجودبرقراربودن
ودربرابرچشم
مشروطه
نظام
نمایندگان مجلس شورای ملی!]این
بودوضع پایتخت مملکت ما».
اشتباه نشوداگرگه گاه به نظام
مشروطه ویانمایندگان مجلس
شورای ملی ضمن شرح مداخالت
دودولت روس وانگلیس درامورایران
درعهدقاجاراشاراتی میشود،غرض
مجلس
نمایندگان
بیخیالی
ویااصوالًمخالفت با رژیم مشروطه
نیست(اگرچه درمواردی نکات ضعفی
درآن دیده می شودکه درآینده به آنها
اشاره خواهدشد)بلکه اززمامداران
ناالیق ورشوه خواروبعض ًامحافظه
کارانی است که اعتنایی به مشروطه
وقوانین آن نداشتندویانمی توانستند
داشته باشند.بدیهی است که فداکاری
ومیهن دوستی بسیاری ازنمایندگان
مجلس درآن ایام درانتقاد از دولتهای
وقت ومخالفت با مداخالت بیگانه
درامورایران،جای انکارنبوده ونیست.
سردنیس رایت سفیر اسبق
انگلستان درایران می نویسد...«:
به مأمورین ایرانی قدغن شده بود

آزادی

به اهالی قلهک که تحت الحمایه
ی انگلیس بودند کاری نداشته
باشندآنان ازخدمت سربازی معاف
ومالیات سرانه ی خودرابه
بودند
وزیر مختار می پرداختندواو برای
شان کدخدامعین میکرد...روسها
حقوق مشابهی درروستای مجاور
یعنی زرگنده داشتند،روسهادرسال
 1921ازاین حقوق صرفنظرکردندوان
گیس
درسال 1307[1928ه ـ خ]بابی میلی
ازآن چشم پوشید(».کتاب ایران در
عصر پهلوی  -جلدیکم  -نگارش
مصطفی الموتی).
داریوش همایون می نویسد«...
میرزا یحیی دولت آبادی که
درسال1914پس ازن ُه سال که ازآغاز
انقالب مشروطه گذشته بود،به
ایران برمی گردد،بادیدن اوضاع
واحوال کشورومردم آن چنین
می نویسد:هرچه بیشترمردم را
دیده،سخنان ایشان را می شنوم
بیشترحس میکنم که روح حیات
ازپیکراین قوم بیرون رفته،احساسات
م ّلی بالم ّره محوونابودشده،گویی
مرغ مرگ برسرهمگی نشسته،یأس
وناامیدی سرتاسرمملکت رافراگرفته
ازستمکاران،سروران
است،جمعی
قوم شده به یغماگری پرداخته
اند،دوق ّوه ی فاسده که قرنهابزرگترین
بدبختی ایران راتشکیل میداده یعنی
ق ّوه ی دولتیان ستمگروروحانی
نمایان طمع کاربعد ازآنهمه انقالب...
به صورتی قبیح تر ازتمام صورتهای
گذشته حکمروایی می نماید...پیش
ازاین تس ّلط برزیردستان ازطرف
دولتیان بود وگاهی ازطرف روحانی
نمایان واکنون ق ّوه ی اجنبی اسباب
دست شده هرکجا درمانده شوند...
مقاصدنامشروع خودرابردوش ملت
بارمی نمایند...ق ّوه ی دولت بعدازخلع
محمد علیشاه...ازسلطان احمدشاه
نابالغ ناشی بودکه مدت چهارسال
درانتظار تاجگذاری می گذرانید
واکنون داردبه آرزوی خود می
رسد،بی آنکه بداندسلطنت چیست
ومملکت کدام است،وازوزرایی که
بایکدیگرضدوناسازگاربوده
اغلب
ّ
اند...بعالوه معارضین تاج وتخت چه
ازخانواده ی سلطنت وچه ازچپاولیان
داخلی درنقاط مختلف مملکت
مکررحمله کرده قوه ی مستقیمی برای
دولت دررفع آنها موجودنبوده است
ومجبوربوده اندزمام اموررابدست
رؤسای بختیاری بدهند...بدیهی است
حکومت ایلیاتی درمملکتی مانند
ایران بااوضاع ایالت دیگرورقابتی که

درآنها هست چه اثر می کند...حال
زیردستان پیدااست به کجامیکشد.
سپس دردنباله ی این مطالب نتیجه
می گیردکه:این بودکه کار ستمکاری
درتمام مملکت مخصوص ًا درنقاطی
که حکومت ایلیاتی بودشدیدتر
ازدوره های استبدادی شد ومردم
ناچار میشدند به قوای اجنبی
متوسل گردند،سیاست اجنبی هم
ّ
وحسن استقبال
همین آرزو راداشت ُ
میکرد،بلکه خودوسایل آنرا فراهم
می آورد .واما ق ّوه ی روحانی...جمعی
ازروحانی نمایان که به وراثت دراین
لباس باقی مانده اندودرانقالبات
اخیروخلط ومزج دولت وملت
شریک المصلحه گشته به دستیاری
کا ِربیکار،اشخاصی
طمع
مردم
را به وزارت وحکومت ووکالت
وملت
و..میرسانندودراموردولت
دخالت نموده استفاده می کنند»...
(ازکتاب نگاه ازبیرون ).

بقیه :سازمان ملل
ترویج حقوق اقلیت ها از طریق
ایجاد شرایط مساعد جهت بیان
فرهنگی ومشارکت آنان درتوسعه
اقتصادی هرملت  ،تشریح می
کند .بازدید از کشورها و گزارشات
مخبرهای ویژه دراجرای قطعنامه
های مربوط به حقوق اقلیت ها نقش
اساسی داشته اند.
تنوع شدید وضعیت های اقلیت ها
(برخی ازآنها دارای میراث مشترک
فرهنگی هستند وبرخی دیگر صرف ًا
قرابت جغرافیائی دارند) اغلب ،
مسائل مربوطه را پیچیده تر می
نماید .اما این امر مانع ازتالشهای
سازمان ملل جهت ترویج معیارهای
بحقوق بشر درباره ی این گروههای
آسیب پذیر نشده است  .درسال
 ، 1995کمیسیون فرعی پیشگیری
از تبعیض وحمایت اقلیت ها اقدام
به ایجاد یک گروه کار برای اقلیت
ها کرد .جلسات این گروه کار که به
روی نمایندگان دولت ها و سازمان
های غیر دولتی مرتبط با حمایت
از گروههای آسیب پذیر  ،باز است
بصورا کانونی جهت فعالیت های
سازمان ملل درزمینه ی حقوق
اقلیت ها درآمده است .

شماره  -48سال چهارم
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هچ بایدکرد؟

بیش از سی وچهارسال است که درتمام رسانه های
فارسی زبان خارج از کشور به خودمان ومردم ایران
یادآور می شویم که جمهوری اسالمی دیوی خون
آشام است  ،فاسد است  ،دزد است  ،خمینی اش با
خامنه ای اش تفاوتی ندارد ،همه مسئولینش سروته
یک کر باسند و ..و..
بیش از سی وچهار سال است درد بیمار را بازگو
کرده ایم ولی از درمان عاجز بوده ایم .
بیش از سی وچهارسال است به تکرار بیان مشکالت
عادت کرده ایم و این کار میرود که بصورت یک
سنت دیرینه درآید.
همه ی ما آگاهانه و نا آگاه طوطی واردردهارا به
گوش هم می خوانیم و نمیدانیم این تکرار چگونه
مانند سوهانی  ،روح مارا می ساید و غرور و
سرفرازی ملی مارا چگونه درهم می شکند.
حال  ،این روزها  ،رسانه های ما به این فکر افتاده
اند که خوب پس از  34سال بازگو کردن درد ،حال
بیائیم آشتین هارا باال بزنیم تا درد را درمان کنیم .
یکی می گوید رسانه ها باید متحد شوند  .اما
مشخص نیست که برای چه متحد شوند؟ رسانه
هائی که عمر بعضی ازآنها کوتاه است  ،عمر بعضی
بس دراز و برخی هم عمرشان سرآمد ه است
 ،چگونه می توانند متحد شوند؟ هریک ازاین
رسانه ها برنامه سازان و مدیرانی دارد که برخی
ازآنها می خواهند سر به تن دیگری نباشد .اساس ًا
همین رسانه ها بودند که ُقبح پرداختن به خبرهای
جمهوری اسالمی را ازبین بردند 24 .سال پیش که
من دربوستن هفته ای یک ساعت برنامه تلویزیونی
داشتم برای خبرهای یک هفته گذشته به چند
تلفن که  24ساعته خبر پخش می کردند متوسل
می شدیم  .یکی تلفن مجاهدین بود  ،دیگری تلفن
سازمان تحت ریاست دکتر منوچهر گنجی بود و
یکی هم تلفن دفتر حفظ منافع جمهوری اسالمی
بود .هریک ازاین تلفن ها اخبار یک سویه را که بنفع
سازمان خودشان بود پخش می کردند .اگر درخبر
می گفتیم که وزیر بهداشت و درمان جمهوری
اسالمی درفالن مراسم چنین گفت  ،مخاطبین با

تلفن های متعدد مارا سرزنش می کردند که به ما
چه مربوط است که آن وزیر منتسب چه کاری کرده
است و چرا شما بلندگوی جمهوری اسالمی شده
اید؟ کم کم تعداد رسانه ها اضافه شد .اینترنت
عمومی شد و خبرهای ترجمه شده غلط و نادرست
را که خود جمهوری اسالمی زحمتش را می کشد
وروی سایتهای مختلف می گذارد دررسانه ها دهان
به دهان می گرددو با آب وتاب پخش می شود .تازه
یک نفر هم باد به غبغب می اندازد و اسمش را در
تیتراژ خبر می نویسند و خود او نیز می گوید که
مسئول تنظیم خبر « فالنی».
اگر  24سال پیش ما دربوستن مورد عتاب وخطاب
مخاطبین خود قرار می گرفتیم که چرا فالن خبر را
از جمهوری اسالمی پخش کردید امروز همه خبرها
از کانال های جمهوری اسالمی به دست ما میرسد
و ما آنهارا بگوش شنوندگان وبینندگان خود می
رسانیم  .حال فرض کنید که این رسانه ها با هم
متحد شوند ؛ چه کاری از آنها ساخته است ؟
دیگری درپاسخ چه باید کرد می گوید :باید با
اسلحه پاسخ اسلحه جمهوری اسالمی را داد .برنامه
ساز می گوید  «:نه ! نه آقا! این چه افکاری است
که درسر دارید؟ خشونت  ،خشونت می آ َو َرد و این
دور باطل ادامه پیدا می کند ».ازآن طرف جمهوری
اسالمی هم خیالش راحت می شود که می تواند
مردم را بکشد بدون آنکه تلفاتی بدهد .کور چه می
خواهد دوچشم بینا.
شنونده یا بیننده دیگری می گوید « :آقا ! به شما
چه که برای داخل ایران نسخه می نویسید؟ این
کاررا به مردم ایران واگذارید .آنها بهترازشما دردرا
می شناسند و خود آن را درمان می کنند».
بالفاصله نفر دیگری روی خط می آید و می گوید:
« اگر مردم داخل ایران می خواستند درد را درمان
کنند که  34سال صبر نمی کردند .پس نتیجه می
گیریم که باید از خارج نسخه نوشت ».
دیگری از داخل ایران خطاب به مردم می گوید :
« آقا شما کنار گود نشسته اید ومی گوئید لنگش
کن ؟»
به هرحال این خیمه شب بازی جدیدی است که
می تواند تا  34سال دیگرهم مردم مارا سرگرم کند.
وهمه ازهم بپرسیم که چه باید کرد؟
با همه ی اینها این سؤال بسیار مهمی است که واقع ًا
چه باید کرد؟ درخارج از کشور که همه ما مشغول
کوبیدن به سر یکدیگر هستیم .درداخل کشورهم
که مردم دربرابر گلوله های آتشین اوباش جمهوری
اسالمی هستند و جرأت هیچگونه اعتراضی ندارند.
وباز به این سؤال میرسیم که چه باید کرد؟
شما به عنوان یک ایرانی که امیدوارم دل درگرو
وطن و هموطنان خود داشته باشید آیا هرگز این
سؤال را ازخود کرده اید که چه باید کرد؟
پاسخی که به آن رسیده اید چه بوده است ؟
آیا به این پاسخ رسیده اید که  «:به سوریه نگاه
کنید که هرروز ده ها نفررا می کشد و هنوز بشار
اسد برسرکاراست وهیچکس به او نمی گوید باالی
چشمش ابروست  .پس جمهوری اسالمی که مرتب
به خارجی ها باج می دهد نیز حاال حاال ها بیخ
ریش ما ست ؟»
یا به این پاسخ رسیده اید که  « :این رژیم برخر مراد

سواراست و رفتنی نیست ؟»
این پاسخ ها همان جوابهای مورد عالقه ی
استعمارگران است  .پاسخ هائی است که از دهان
ملتی نا امید بیرون می آید .ملتی که نا امید شد
محکوم به فناست .
حال که این غده شکافته شد و دانستیم که چرا
این غده بوجود آمده است شاید بهتر می توانیم به
سؤال جه باید کرد پاسخ دهیم .
پاسخ این است  ،یا الاقل پاسخ من این است که:
« باید ملت را امیدوارکرد و بقیه کارهارا به دست
خود آنها سپرد.
اگر من امید پیداکنم که به فرض کشته شدن
درنبرد نابرابر با جمهوری اسالمی  ،می توانم
هموطنانم را به برخاستن و اعتراض کردن تشویق
کنم بی محابا جلوی گلوله ی نانجیب های مسلمان
می روم وجان می بازم  .اما وقتی جوان ایرانی می
بیند که با رفتن به خیابان و کشته شدن یا حداقل
زندانی شدن وتحمل شکنجه های قرون وسطائی
آب از آب تکان نمی خورد با خود می گوید چرا به
خیابان بروم وکشته شوم ؟
هررسانه ای وظیفه دارد مطالبی را درراستای
امیدوارکردن مردم داخل ایران تهیه وپخش کند.
آن عضو جبهه ملی که با خطای نابخشودنی اش و
ائتالف با خمینی مملکت را به باد داد و می خواست
به جای نخست وزیری شاهی متمدن به نخست
وزیری دیوانه عقب مانده ای به نام روح اهلل برسد و
نرسید دیگر باید پیروانش الاقل سکوت کنند  .این
ماجرای کودتا یا قیام  28مرداد  ،بدگوئی ازرژیم
گذشته جز ریختن آب به آسیاب دشمن نتیجه
دیگری ببار نخواهد آورد .
هر انتقادی که به رژیم گذشته دررسانه های مث ً
ال
ضد جمهوری اسالمی به عمل بیاید برنومیدی
جوانان ما درداخل دامن می زند .چون اختالف بین
ما « ساحل نشینان دریای عافیت» را می بینند
و به جای ترغیب شدن برای مبارزه با جمهوری
اسالمی یأس ونومیدیشان روزبروز زیادتر می شود.
حال بجای پاسخ دادن به سؤال «چه باید کرد؟» به
راههای امیدوارکردن مردم داخل ایران فکر کنید.
مطمئن باشید زودتر به نتیجه خواهیم رسید.
به امید آن روز.
***
این شماره آخرین شماره سال چهارم ماست .
چهارسال با تالش خستگی ناپذیر با شما بودیم .
ازشماره آینده وارد پنجمین سال خدمت خود می
شویم  .ما و نشریات نظیر مارا پشتیبانی کنید  .این
هم یک کاری است که شما خارج نشینان به آسانی
قادر به انجام آن هستید .با معرفی ما به دیگران
برجمع مشترکین ما بیفزائید و بدانید که خدمت
بزرگی کرده اید.
یادآوری می کنیم کسانی که حق اشتراک خودرا
پرداخت نکرده اند از شماره آینده مجله را دریافت
نخواهند کرد.

خب
هـن
راهی ری

اصغرفرهادی همانند سال گذشته دربخش فیلمهای به زبان غیرانگلیسی
درمراسم گلدن گلوب شرکت کرد  .اوکه سال گذشته جایزه بهترین فیلم
خارجی را با جدائی نادرازسیمین کسب کرده بود امسال با فیلم گذشته
وبا بعضی هنرمندان فرانسوی نتوانست موفقیتی کسب کندو فیلم او مورد
توجه قرارنگرفت .
فیلم گذشته را فرهادی با سرمایه فرانسویها ساخت اما جمهوری اسالمی
آن را ازآن خود کرد و انتظارداشت که جایزه ای هم کسب کند که نکرد.
این فیلم برای اسکارهم فرستاده شد اما راهش ندادند.

با اخذ سه جایزه کالهبرداری آمریکائی موفق ترازدیگران بود

هفتادویکمین مراسم اهدای جوایز گلدن
گلوب از شامگاه یکشنبه دوازدهم ژانویه
 2014آغازشد و فیلم کالهبرداری آمریکائی
جوایز نقش مکمل زن (جنیفر الرنس) بهترین
فیلم دررشته کمدی  ،وهمچنین بهترین
هنرپیشه زن( ایمی آدامز ) را کسب کردکه
ازنظر تعداد جایزه موفق ترین فیلم امسال
گلدن گلوب بشمار میرود.
بعدازاین فیلم « ،باشگاه خریداران داالس»
دوجایزه را بخوداختصاص داد .تیو مکانهی به
خاطر بازی در این فیلم جایزه بهترین بازیگر
مرد را دررشته درام برد.و جارد لتو جایزه
بهترین بازیگر مکمل مردرا گرفت .
فیلم  12سال بردگی که انتظار میرفت جوایز
زیادی کسب کند تنها یک جایزه بعنوان
بهترین فیلم درام رابخود اختصاص داد.
بهترین کارگردان آلفونسو کوران برای فیلم
جاذبه بود.

هنرپیشگان فیلم کالهبرداری آمریکائی

یاسمن غمگین بود.
بهترین بازیگر مرد درفیلم موزیکال یاکمدی
لئوناردو دی کاپریو بود که بخاطر بازی روان
و چشمگیرش درفیلم گرگ وال استریت به
دریافت جایزه نائل شد.

ساندرا بوالک برای بهترین هنرپیشه زن
نامزدشده بود که نتوانست جایزه ای دریافت
کند.

باآرزوی بهروزی برای ملت بزرگ وسرفراز ایران
مرتضی پاریزی

گذشته اصفر فرهادی درگلدن گلوب

کیت بالنشت برنده بهترین بازیگر زن درفیلم

فیلم کارتونی « منجمد» جایزه بهترین فیلم
دراین رشته را برد .دراین مراسم بعضی
از سریالهای تلویزیونی نیز جایزه بهترین
هارا بردند .بهترین سریال تلویزیونی فیلم
 Breaking Badبود
جایزه بهترین موسیقی به فیلم همه چیز
ازدست رفته تعلق گرفت  .بهترین فیلم
خارجی نیز زیبائی بزرگ ازایتالیا بود.

مجریان شوی گلدن گلوب
اجرای برنامه اهدای جوایز امسال گلدن گلوب برعهده
تینا فی و ا ِمی پولر بود که درشهر لوس آنجلس آمریکا به
اجرا درآمد .مدتها قبل از اجرای این برنامه د ر مورد این
دونفر درمطبوعات و رادیو تلویزیونهای آمریکا تبلیغاتی
صورت گرفت .درمورد اجرای این دونفر که خود از کمدین
های معروف هستند نیز پس از اجرای برنامه تعریف ها و
تمجیدهای زیادی شد.
گلدن گلوب امسال با نتایجی همراه بود که تاحدی غیر
منتظره بود.شاید خیلی ها به برنده شدن فیلم جاذبه
بعنوان بهترین فیلم و یا اهدای جایزه به ساندرابوالک
چشم دوخته بودند .

