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آزادی

صفحه 1

یادداشت
شکیبائی یک ملت
درسالهای دور که ملت ما سرمست از
موفقیتهای بین المللی به رهبری پادشاه
رئوف ومهربان خود بودو زندگی آرام و
سرشار از امنیت و رفاه را تجربه مبیکرد
قیمت بلیط اتوبوسهای شرکت واحد از
پنج ریال به ده ریال افزایش پیداکرد.
مردم با آنکه وسعشان میرسید تا این
پول را پرداخت کنند اما آنقدر فهم
سیاسی داشتند تا بفهمند که دوبرابر
شدن قیمت یکی از خدمات دولتی
ممکن است به اضافه شدن بهای خدمات
دیگرهم بیانجامد و دست به اعتراض
زدند.
درآن زمان پادشاه در سفر خارجی
بسر می بردو اگر درست به یادم مانده
باشد در یوگوسالوی بود که این خبر
به گوش او رسید .بالفاصله سفر خودرا
ناتمام گذاشت و به ایران مراجعت کرد
و دستورداد نرخ بلیط به همان بهای
قبلی باز گردد .سالها بعد وحتی امروز
مخالفان پیشرفت ایران ویا بهتراست
بگوئیم مخالفان محمدرضاشاه پهلوی
 ،اورا رهبری فارغ از دردورنج مردم و
خائن به ملت ومملکت می دانند.
همیشه شنیده بودم که گفته می شد
تاریخ داور منصفی است  .اگرچه امروز
می بینیم در مملکی  7هزار ساله بنام
ایران تاریخ هم درحق ملت ایران ظلم
می کند و انصاف ندارد اما طبیعت
تاریخ و ویژگی آن داوری است و به ما
نشان می دهد که رهبران امروز ایران
ُهرم نفسهای مستضعفین را با گوشت
وپوست واستخوان خود حس می کنند
وبجای کمک به این ملت  ،ضربه دیگری
نیز برسرش وارد می کنند تا بکلی از
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پای درآید.آن رهبر ایران خواه و مردم
دوست از فرسنگها دورتر  ،صدای
مردمش را شنید و خودرا درکنار آنها
جای داد و به درمان دردآنها پرداخت
اما اینان حتی در خصوصی ترین نقاط
محل سکونت مردم حاضرند و به درمان
دردی نمی پردازند .این همان داوری
تاریخ است .اکنون که درحال نوشتن
این سطور هستم روز  18فروردین
است  .روزی که هویدا نخست وزیر 13
سال از دوران پادشاهی محمدرضاشاه
پهلوی به دست یک جانی بنام هادی
غفاری درزندان به شهادت رسید .و نه
تنها قاتل اورا به قول خودشان قصاص
نکردند بلکه بعنوان دستمزد کارخانه
جوراب استارالیت را به او بخشیدند .از
کیسه مردم با بخشش خلیفه جماران.
در دادگاه هویدا همان صفاتی که امروز
حکومت خودشان به مراتب شدیدتربآن
موصوف است اورا متهم کردند  .هویدا
گفته بود خودکار بیکی که شما باآن
مشغول نوشتن حکم محکومیت من
هستید درتمام طول صدارت من قیمتش
ثابت بود .کبریتی که شما درخانه ازآن
استفاده می کنید ویادراینجا سیگارتان
راباآن روشن می کنید درتمام طول 13
سال نخست وزیری من قیمت ثابتی
داشت .
وحال پس از  35سال ودرطول این
سالهای شوم وسیاه شاهدبوده ایم و
شاهدیم که هرروز برقیمت کاالها ،زمین،
خانه  ،ارزاق عمومی  ،وسایل حمل ونقل
و...و ...افزوده می شود و مردم صبور و
پر تحمل مارا درزیر بار زندگی ،خمیده
قامت می سازد.
هنوز چند هفته از آغاز سال نو نگذشته
است که قیمت بنزین  ،گاز  ،و به تبع آن
کاالهای دیگر افزایش یافته است  .مردم
همانند رژیم گذشته  ،دست به اعتراض
خواهند زد؟ آیا باألخره کاسه صبرمردم
لبریز خواهد شد؟ کاوه سان درمقابل
ضحاک زمان قدعلم خواهندکرد؟
شک نداشته باشید .امروز مردم صبورما
با فروش کلیه خود  ،با فروش فرزندی
که هنوز درشکم مادر است  ،و زبانم
الل با خود فروشی زنان بی نوا که هیچ
چاره دیگری برایشان باقی نمانده است
کنند .اما شک نداشته
زندگی را سر میآزادی

باشید که روزی خواهد رسید  ،همین
فردا شاید  ،که کاسه صبرمردم لبریز
خواهد شد و دیوژن وار چراغ بدست
بدنبال محمدرضا شاهی خواهند گشت
که غمخوار آنها باشد .که شاه آنها باشد ،
که درد آنهارا بفهمد ،که پدر ملت باشد.
محدرضاشاه برای ملتش پدر بود اگرچه
گاهی همانند یک پدر واقعی سخت
گیری هائی درمورد فرزندان شرور خود
انجام می داد تا آنهارا در راستای قوانین
خانه وخانواده قراردهد .اما دلی بی کینه
داشت وجودش سرشار از محبت و عشق
به سرزمینش و مردمش بود.
این روزها ملت ایران از هرسو مورد
شماتت قرار می گیرد .مخالفین رژیم
اسالمی ملت را به بی عرضگی متهم می
کنند که دربرابر ظلم ضحاکان تسلیم
است  .و موافقان این جمهوری ننگین نیز
مردم را شماتت می گنند که چرا مساجد
را خالی رها کرده اند .چرا به دستورات
آقا که همان دستورات خداست بی
توجهند .چرا می خواهند آداب ورسوم
چند هزار ساله نوروزشان را درایامی که
مسلمانان جهان در عزای مرگ دختر
پیامبر خود نشسته اند به اجرا دربیاورند.
اما این ملت که می گویند رهبر ی برای
مبارزه علیه این رزیم ندارد نقش خودرا
به خوبی بازی می کند .هم چهارشنبه
سوری را بخوبی برگزار کرد ،هم مراسم
نوروزی را به نحو احسن اجرا کرد و هم
برای دستورات آقا پشیزی ارزش قائل
نشد .می گویند بیش از  90درصد مردم
پیام نوروزی سیدعلی را اض ً
ال نشنیده
اند .این روزها مردم دیگر برای حرف
هیچکس تره خورد نمی کنند .نه حرف
رهبران فسادو ظلم داخل را می شنوندو
نه به اوامر اپوزیسیون خارج از کشور
وقعی می نهند .مردم دارند خودرا آماده
می کنند .شاید همین فردا در اخبار
بشنویم که :

حکومت فاسد آخوندی بدست ملت بزرگ
ایران سقوط کرد.

ودرآن لحظه است که شکیبائی یک ملت
را باور خواهیم کرد.
باش تا صبح دولتش بدمد.

مرتضی پاریزی
صفحه 2

آزادی

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

Tel:(781)769-5190
* ازطریق ئی میل به آدرس
زیر با ما درارتباط باشید

* مقاالتی که بفارسی تایپ شده
وازطریق ئی میل دریافت میشود
دراولین فرصت بچاپ میرسدولی
مقاالت دیگر باید درنوبت تایپ شدن
باقی بمانند.
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چه شوروغوغائی

عذرخواهی

الو مجله آزادی؟ بفرمائید اقا سالم سالم برشمامن سرهنگ  ...هستم .
 بفرمائید جناب سرهنگ اوال می خواستم بگویم دست شمادردنکند  .مجله ای بی نظیررا منتشر
می کنید که هیچ آگهی ندارد و همه
صفحاتش پراز مطلب است .
 ممنونم از لطف شما خواننده عزیز شما نمیدونید در داالس مجله شماچه شوروغوغائی بپا کرده است .
 بله دوستان داالسی خیلی به مجلهخودشون لطف دارند.
 حاال خواهید دید ازاین ببعد بیشترهم خواهد شد.
 ازاینکه درمهمانی های خود ماراتبلیغ میفرمائید سپاسگزارم .
 امیدوارم روزبروز موفق تر وآموزنده تر باشید.
 -بسیار ممنونم .

ضمن عرض درود بی پایان به
شما وهمۀ همکاران گرامی وضمن
تشکر وسپاسگزاری اززحمات شمنا
بدینوسیله مانی اردری جهت یکسال
تقدیم میدارم ضمن ًا ازاینکه دیر نسبت
به پرداخت سالیانه اقدام نمودم می
بخشید چون بدعوت فامیل به لندن
واسپانیا رفته بودم وچند روزی است
که برگشته ایم ومن بخاطر این دیر
کرد درپرداخت عذرخواهی می کنم
.ضمن اظهار تشکر امیدوارم همیشه
سالم وتندرست باشید.
جمشید ا .شمال کالیفرنیا

خیانت فرماندهان ارتش
بامالحظه اولین مجله آزادی ومطالب
مندرج درآن خداراگواه می گیرم
چقدر زیبا بودو مقاالت مندرج درآن
خواناومفید برای مردم ما که آزادی را
درکشورمان ازدست دادند و آزادی را
محکوم بفنا نموده اند.
بگذریم ازشرح وبیان آن که چه
بسرما آمده است ومن درآن زمان
 5سال بود بازنشسته ارتش بودم...
افسرانی که درخدمت بودند کاری
ازآنها ساخته نبود فرماندهان باال،
ارتش را دودستی تقدیم آخوندها
کردند و به سزای خود نیز رسیدند
وآثار باقیمانده ازآنان این زندگی
دربدری و خانمان برانداز برای ما باقی
گذاشتند .به امید آزادی ایران
ن  -ب داالس تکزاس

صفحه4

دوست عزیز قبل از هرچیز از کارت
تبریک زیبائی که خودتان ساخته
بودید و برای کارمندان مجله ارسال
کردید بسیار سپاسگزارم ومتقاب ً
ال
فرارسیدن نوروز را به شما وخانواده
گرامی تان شادباش می گویم .
درمورد تأخیر هم شما هنوز فرصت
داشتید و بهیچوجه زمان پرداخت
نگذشته بود .شما همیشه لطف دارید
که از شما ممنونم .

کمک به مجله
درودهای گرم وصمیمانه مارا بپذیرید
بااین امید که درکنار خانواده محترم
و عزیزان روزهای خوبی توأم با
تندرستی وموفقیت بگذرانید.
به ضمیمه چکی بامبلغی بسیار
اندک حضورتان تقدیم می گردد
اگر یادتان باشد وقتی خواننده ای
نسبت به مطلبی که درنشریه چاپ
شده بود انتقادداشت وتهدید کرده
بود اشتراک خودرا تمدید نخواهد
کرد که عین مکالمه او درنشریه چاپ
شده بود وقتی همسرم آن مطلب را
مطالعه کرد حق اشتراک آن خواننده
را پرداخت کرد تا خألئی دربودجه آن
نشریه وزین ایجاد نشود وامسال هم
مجددا ً همسرم تعهد خودرا انجام

آزادی

ا

داده است که  50دالر چک ضمیمه
بابت این تمدید اشتراک است .
همچنین از فرصت استفاده کرده
سال نورا به شما و همکارانتان
شادباش گفته وبهترین هارا برایتان
آرزو دارم .
دوستدارشما م.م .ماساچوست .
با سپاس بسیار از لطف شما وهمسر
گرامیتان  .متقاب ً
ال نوروز را به
شما وخانواده محترمتان شادباش
می گویم  .همین ابراز محبت ها
و حمایتهاست که مجله را سرپا
نگهمیدارد .موفق باشید.

از همه دوستداران بختیار درخواست
می کنیم این مبلغ را یا بصورت
کمک و یا به عنوان پیش خرید یک
یا چند جلد کتاب و یا بصورت وام
دراختیار آقای شریفی قراردهند
تا درچاپ این کتاب که صفحاتی از
تاریخ معاصر کشورمان است وقفه ای
حاصل نگردد.
تبریک هنرمندانه
دوست و هنرمند گرامی آقای
محمدعلی دولتشاهی کارت تبریک
زیبائی را برای ما و دیگر دوستان
خودش ارسال داشته که بدنیست با
چاپ این اثر زیبا شمارا نیز درلذت
بردن ازآن شریک کنیم  .درداخل
کارت نیز شعر زیبائی است که می
گوید:
بهار نغمه مهرو وفا و زیبائی است
بهار سنت دیرینه ی اهورائی است
مرا بهار همین به که با شما باشم
اگر که دوست نباشد بهار زیبا نیست

نشریه آزادی
حضورمحترم آقای مرتضی پاریزی
مدیر مسئول ماهنامۀ وزین آزادی
با درود ازاظهار لطفی که جنابعالی
نسبت به نوشته هایم ابراز می دارید
سپاسگزارم  .دربارۀ شادروان بختیار
کتابی در  600صفحه شامل مصاحبه
ها بارسانه ها آماده چاپ است که
امیدوارم درچهارده ژوئن امسال
که مصادف با صدمین سال زادروز
بختیار است آماده ی انتشار گردد.
مشکل اصلی هزینه چاپ آن است
که حدود  12هزار یورو می شود.
چاره را درآن دیدم که دست بسوی
دوستداران آن شادروان دراز کنم
وتقاضا کنم عالقمندان ودوستداران
درحد توان خود کمک مالی خودرا
به حساب بانکی زیر حواله فرمایند
تا این مشکل با همت یاران حل شود.
تاچه کند همت واالی دوست .
رحیم شریفی
IBAN:FR76300040082400
00045123637

ماهم متقاب ً
ال این بهار دل انگیزرا
به این هنرمند گرامی وخانواده
محترمشان شادباش می گوئیم وبرای
ایشان سالی سرشار از موفقیت آرزو
می کنیم .
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نشست گروه ادبی راه ابریشم:
نگاهی به کتاب رستم التواریخ
کتاب رستم التواریخ انقالبی در تاریخ
نویسی ایران است .نویسنده که در
یکی از بحرانی ترین و پر آشوب ترین
لحظات تاریخ ایران زندگی میکرد
بواسطه اینکه از خاندانی بزرگ و
با علم و دانش و در رابطه نزدیک با
کلیه نیروهای مدعی سلطنت بود
در مدت  56سال وقایع را نوشته
است .او برخالف دیگران هیچ کدام
از مدعیان را نه کامال نفی و نه تائید
کرده است و ضمن بر شمردن خصائل
آنها نقاط ضعف اشان را هم نوشته
است .بسیاری از داستانهای این کتاب
در افواه به کسان دیگری نسبت
داده شده است و از این زاویه روشن
شدن وقایع و اشخاصی که در آن
رابطه بودند اهمیت می یابد همانند
داستان سرسره ای « حظ خانه « در
خانه شاه و همچنین « لذت خانه « و...
یا داستان بیرون آمدن زنی از حمام
و تجاوز به او که به شاه نسبت داده
می شود ولی کار شاه نبود و در زمان
محاکمه آن شخص ،به جای تنبیه ،به
این نتیجه میرسند که زن هم لذت
برده و در آخر به او خلعت داده می
شود و مقامش باالتر میرود.
تجاوز به سفیر عثمانی و بسیاری
سفرای دیگر .ماجرای تجاوز به بالیوز
انگیز که بر اثر آن یکسال تمام در
بستر بیماری میافتد و ماجراهای
بسیار دیگری از همجنس بازی و یا
شاهد بازی با امردان و...

و زنان حرمسرا که در آرزوی آن
بودند که آزاد بشوند و به همسری
حتی یک کناس یا تون تاب در آیند تا
حداقل مردی را شب ها در کنار خود
داشته باشند و بهمین دلیل در اساس
برعلیه شاه بودند.
از داستانهای دیگر مشورت کریم
خان با یک مجتهد در باره همراه بردن
فواحش با لشکرش میباشد که چون
آن فقیه آن را مضموم میشمارد او از
فقیه خواهش میکند مدتی میهمان
او باشد و با عزت تمام از او پذیرائی
میکند ولی پس از  5روز فقیه بر اثر
شدت شهوت به طویله میرود و در
آنجا افتضاحش رو میشود و بقیه
ماجرا.
ایجاد فاحشه خانه در شیراز و آوردن
 6 -5هزار فاحشه و راه اندازی میخانه
ووو از کارهای کریم خان بود.
در این کتاب از شجاعت ها و دالوری
های تمام سرداران نام می برد اما از
سنگدلی آنها نیز صحبت می شود
و در عین حال نشان می دهد که
سلطنت طلبان پس از قدرت گیری
می بایست بفکر امنیت و آسایش
مردم میبودند .از جمله می بایست
دزدی و چپاول از جامعه رخت بربندد.
در داستانی سلطانی یکی از محافظان
خود را بدلیل دزدیدن تنها یک انار
بدست سایرین می سپارند تا همانجا
او را تکه تکه بکنند .مسلما ً مجازات
دزدیدن یک انار مرگ نیست ولی
اینکار را برای زهره چشم گرفتن از
سایرین انجام میدهند .بررسی این

آزادی
نش

رهی مااههن
اجتماعی ادبی،هنری

مسائل برای درک قوانین و ایجاد
ثبات در جامعه در شرایط گوناگون و
حتی امروزمهم میباشد.
از نکات جالب اینکه در عین دشمنی
و جنگ میان سران و سالطین ،آنها
برای هم ارزش و احترام قائل بودند و
در چند مورد کسیکه سر خان دیگری
را که با هم در حال جنگ بودند می
آورد بدلیل این جنایت می کشند.
در این کتاب سلطان حسین آدمی
بسیار خوب است که پس از  25سال
سلطنت با افتخار ،بعد از مرگ بهترین
وزیرش سلطنتش بدست خرصالحان
( نویسنده بعضی جاها خر شیعه و
خر سنی هم گفته است) می افتد و
همه چیز به کج راه میرود و از همین
نقطه همه چیز در سیاست داخلی و
خارجی ایران به گونه دیگری می
شود .او مستقیما آخوند مجلسی
شیعی و مال زعفران سنی افغان را
بدترین ها میداند.
جنایاتی که در حق افغانان سنی
توسط گرجی خان و پسرش خسرو
خان صورت میگیرد آنها را در نهایت
وادار به طغیان میکند با اینحال و بعد
از محاصره و تصرف اصفهان ( بر اثر
محاصره طوالنی اصفهانیان به آدم
خواری می افتند) ،محمد افغان خود
را شاه نمی نامد و آماده است تا در
خدمات شاه باشد .که بعضی مسائل ...
این نکات و بسیاری موارد دیگر در
نشست هفتم گروه ادبی راه ابریشم
مورد بررسی قرار می گیرد.
حسن بایگان -آپساال سوئد

شادباش نوروزی
باسالم وعرض ادب وبهترین آرزوها
برای سال جدید و باین امید که
نوروز ایام خوشی برای شما وخانواده
محترم بهمراه آو َرد.
ازاینکه درآگاهی ایرانیان خارج از
کشور قلم می زنید ونشریه ماهانه بی
نظیر ومرتب و منظم عرضه می نمائید
بشما تبریک می گویم .
اوامری دراین جا باشد درخدمت
حاضرم  .استدعادارم شماره حساب
بانکی برایم ارسال دارید تابتوانم
حق اشتراک آزادی را پرداخت نمایم .
باامید روزهای بهتر برای ایران و
دیدار شما
ش .غ .نوروز  - 93سویس
با درود های گرم به شما و با شادباش
متقابل به جنابعالی  .از مهر شما
سپاسگزارم  .درمورد شماره حساب
تلفنی با شما صحبت کردم .
بازهم از مهر و پشتیبانی شما از
نشریه خودتان سپاسگزارم

پول تمبر
جناب دولتشاهی عزیز بازهم شما
پول تمبر برای ما فرستادید .باتشکر
باید به اطالع شمابرسانم این پول
تمبرها از وجه اشتراک مجله بسیار
بیشتر است وما آن را به عنوان
حمایت مالی شما ازمجله تلقی می
کنیم  .باسپاس.

Azadi

Monthly Magazine

Subscription Request Form

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

My check is attached
First Name
Address:

حمایت کننده عزیزبرای مشترک شدن میتوانید این فرم را پست کنید ویا با آدرس ئی میل ما تماس بگیرید
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به بهانه سالگرد درگذشت هنرمند برجسته امان منطقی

کوروش می گویدبت خانه های منهدم شده را ازنو ساختم .وخدایان آنان را به
جای خود باز گرداندم  ».این بزرگ ترین فرمان دمکراسی تاریخ است .
امان منطقی فیلمساز  ،شاعر ونویسنده
و تاریخ دان کشورمان دوسال پیش
درچنین روزهائی درپاریس چشم
ازجهان فروبست .درسالهای آخر
عمرش با مجله آزادی همکاری
تنگاتنگی داشت و برروی  7کتاب خود
کار می کرد تا آنهارابرای چاپ آماده
کند .با مرگ او فرهنگ وهنر ایران
نابغه ای را از دست داد که به این
زودی ها جانشینی نخواهد داشت .آنچه
درزیر می خوانید گفتگوی خودمانی
امان با مجله آزادی است که ازروی
نوار پیاده شده و به نظر شما میرسد.
بزرگترین دمکراسی تاریخ بشر را
کوروش بزرگ درایران برپا کرد .باید
کارنامه رئیس هرکشوری را درظرف
مکان و زمان خودش بسنجیم .
شما ببینید زمانی که آشوربانی پال
پادشاه آسور ی قسمتهائی ازایران را
تصرف کرد درفتح نامه ای می نویسد:
خاک شهر شوش وشهرهای دیگر
ایران را به آشوب کشیدم و سراسر
آن سرزمین را از نغمات موسیقی
وآوازپرندگان محروم ساختم و به
جانوران وماران اجازه دادم سراسر
آن کشوررا فراگیرند.
درهمان زمان بخت النصر پس از
آزارو اذیت مردم می گوید :فرمان
دادم صدهزار چشم درآورند .صدهزار
قلم پارا بشکنند .هزاران پسرودختر
را زنده زنده درآتش بسوزانند.
وسربازان اسیر دشمن را دست بسته
به رود ودریابریزند..
دراینجاست که صدای کوروش بلند
می شود که می گوید« :هنگامی که
بی جنگ وستیز وارد بابل شدم همه
اهالی وجود مرا با شادمانی پذیرفتند.
برتخت پادشاهان بابل تکیه زدم .
پادشاهان سراسر عالم از دریای باال
تا دریای پائین  ،ازخاور تا باختر ،
و حاکمان چادرنشینان صحراهای

صفحه6

دور(یعنی عربها) دربارگاه من جمع
شدند وبرپای من بوسه زدند ( .البته
درآن زمان رسم بود که بر زانوی
پادشاهان بوسه می زدند ولی اینها به
پای کوروش بوسه زدند که دلیل ابراز
بندگی بیشتر است ).نگذاشتم صدمه
وآزاری به مردم شهر واردشود .فرمان
دادم خانه های ویران را ازنو بسازند.
بت خانه های منهدم شده را ازنو
ساختم .وخدایان آنان را به جای خود
باز گرداندم ».
این بزرگ ترین فرمان دمکراسی
تاریخ است  .یعنی کوروش بت خانه
ساخته  .این که بعضی افتخار می کنند
که بت شکن بوده اند نمی دانستند
که بت شکستن کارخوبی نیست  .بت
شکستن کار تحمیلی و نامردی است.
بت خانه چه عیبی دارد؟ بت هرکس
بغل بت دیگری است  .به جواهرات آن
بت هم کسی نگاه نمی کند .این برای
اولین بار به امر کوروش وبعد بوسیله

نمای داخلی کاخ بابل

آزادی

داریوش کبیر ساخته شده  .همین
کعبه بت خانه بوده است  .دالیل
زیادی دارم که چرا کعبه بعنوان بت
خانه ساخته شده چون فاصله اش
از دریا و نقاط دیگر طوری است که
هیچ ارتشی حمله به آن را مقرون
به صرفه نمی داند .درزمان کوروش
است که همه ادیان آزادند .ومردم
درآزادی مطلق هستند .زین العابدین
رهنما درکتاب «محمد پیامبری که
ازنوباید شناخت » نوشته قبل از این
که محمد بیاید پیغمبری درمکه شغل
بوده است  .مغازه داشته  ،مغازه فالن
پیغمبر ...بت خانه آزادبودن فقط
دلیل آزادی بتخانه نیست  .بلکه
هرمرامی  ،هر اندیشه ای  ،هرفکری
که از هرجای دنیا متواری میشده
میامده درسرزمین مکه که تحت امر
کوروش بوده می نشسته و زندگیش را
میکرده است  .وحتی از نقاط مختلف
جهان به مکه می آمدند و از اینجا

دین می بردند .یعنی مدتی مطالعه می
کردند تا ببینند چه نوع دینی برای
کشورشان مناسب است .ایران هم
محافظت این منطقه را برعهده داشت
تا آنها که برای انتخاب دینی به این
منطقه می آیند به آنها گزندی نرسد.
میدانید که دگر اندیشان دراغلب
حکومتهای جهان محکوم به اعدام
می شدند ..هرکجا که بدست فاتحان
فتح می شد کتابخانه هایش آتش زده
می شد .وآثارفرهنگی آن را ازبین
می بردند .درکتابهای مذهبی اشاره
شده است که فاتحان چه ستمهائی
می کردند .ویک باره کوروش می
آید و سدی عظیم در برابر این
اندیشه ایجاد می کند .بهمین دلیل
بعدازکوروش است که همه چیز ادیان
معلوم ومشخص است .بودائیسم
بعدازکوروش است  .که تمام قوانینش
مانده است .چون اززمان کوروش
دیگر کسی نمی توانست دینی را
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ازبین ببرد .کنفوسیوس بعداز کوروش
است که تمام آثارش برجای مانده.
هخامنشیان  233سال بر 127کشور
حکومت می کردند و این اصل را
مقدس می دانستند که برهرکجا
حکومت می شود مردم را قتل عام
نکنند .آثارفرهنگی تاریخی را نابود
نکنند ..به همین دلیل است که یونان
ماند .میدانیم کمبوجیه مصرراهم
گرفت .وتقریب ًا همه دنیای آن روز
تحت نفوذ ایران بود .درآتن یا سارد
گاهی عده ای شورش می کردند که
قوای ایران آنهارا سرجایشان می
نشاند واز خون ریزی و برادرکشی
توسط آنها جلوگیری میکرد .بهمین
دلیل این شهرها باقی ماندند.
اگر امروز درمملکت ما اثری از
دمکراسی نیست باید به خاطره ای
اشاره کنم تا دلیل آن رابدانید.
درسال  1347من تصمیم گرفتم جزوه
ای مثل تقویم جیبی چلپ کنم و
خالصه تاریخ ایران را درآن بگذارم.
تا هرکس خواست تاریخ ایران را
بداند این جزوه را باز کند و پاسخ
خودرا درآن پیدا کند .درآغاز من فکر
می کردم تاریخ ایران را امشب شروع
می کنم به خالصه کردن و دوروز
بعد تمام می شود  .اما وقتی کاررا
شروع کردم متوجه شدم این تاریخ
تحریف شده است  .تاریخ ما اشکال
دارد .تاریخ ما واقعیت ندارد .تاریخ ما
از روز اول دروغ است  .به این دلیل
برمبنای گزارش من شورائی تشکیل
شد مرکب از  50نفر  .و  45افسر که
به زبانهای مختلف تسلط داشتند
مأمورشدند که تاریخ ایران را اززبان
های مصری  ،چینی  ،هندی و زبانهای
دیگر جمع آوری کنند وتاریخ واقعی
ایران را برمبنای آنها دوباره نویسی
کنند .یکی دیگر از کارهائی که انجام
شد تشکیل کالس ایران زمین بود
که من کوچکترین عضو آن بودم
این کالس با حضور تیمسار آریانا،
دکتر بهرام فره وشی  ،برهان ابن
یوسف  ،سرهنگ کوثر  ،استاد دادبه
تشکیل می شد وهدف آن آموختن
تاریخ ایران به عالقمندان بود .حتی
پادشاه نیز ازاین کالس دیدن کرده
بود  .درهمین زمان ماجرای خلیج
فارس و اسم مجعول آن پیش آمد
که درآن زمان سرگرد «کی» که
بعدها سرلشگر هم شد  ،با بودجه
بسیارزیاد مأمور خرید نقشه های
قدیمی درسرتاسر جهان شد .نقشه
هائی که درآن ها نام این آبراهه خلیج
فارس ذکر شده بود تا ثابت کنیم که
نام این جا همیشه خلیج فارس بوده
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نمای گوشه ای ازشهربابل

است  .بعد ازاین نقشه ها نمایشگاهی
ترتیب یافت که مردم ازآن بازدید
کردند.برمبنای این نقشه ها ومدارک
دیگری که سرگرد«کی» از خارج آورد
این شورا شروع به نوشتن تاریخ
ایران کرد.یکسال بعد من ازارتش
استعفا دادم وبیرون آمدم ومتأسفانه
این کار متوقف شد .کالس ایران زمین
هم پس از یک سال فعالیت و باوجود
عالقه پادشاه به ادامه کارآن معلوم
نشد از کجا دستور آمد که تعطیل
شود .یادتان باشد کالس ایران زمین
که فرهنگ ایران را تجزیه وتحلیل
میکرد و درصدد بود اشتباهات تاریخ
ایران را تصحیح کند توقیف شد.
واین نشان میدهد که تالش برای
ازبین بردن تاریخ وفرهنگ ما ازهمان
سالهای  47ببعد آغاز شده بودکه
بدست رژیم اسالمی شدت گرفت .
دکتر مهرداد بهار کتابی نوشته
باعنوان «پژوهشی در اساطیر تاریخ
ایران» او ذکر می کند که من دنبال
کتابی بنام « تاریخ شهریاری ایران»
می گشتم  .این کتاب درسال 1347
چاپ شده بود .اما هرچه جستجو
کردم این کتاب پیدا نشد.
این کتاب را من بیاددارم که در
دفتر ماهنامه ارتش داشتیم اما گویا
پس از انتشار همه نسخه های این
کتاب جمع آوری شده بود .و دکتر
مهردادبهار همان زمان در مقدمه
کتاب خود بنام «اسطوره وتاریخ» ویا
شاید هم «پژوهشی دراساطیرتاریخ
ایران» (درست یادم نیست)  ،به
وضوح ذکر کرده است  .درغربت من
تصمیم گرفتم این کار تصحیح تاریخ
ایران را که برزمین مانده بود یک

تنه ادامه دهم  .بدون اینکه بودجه
ای داشته باشم بدون اینکه کسی
از من پشتیبانی کند .من ازآغاز
که درپاریس مقیم شدم تا به امروز
درگیر این کار بزرگ هستم  .علت
بیماری قند من  ،همین بی حرکتی
من است که ازبام تاشام اینجا نشستم
و به نوشتن و مطالعه درباره تاریخ
ایران مشغولم .
وقتی کار ادامه تصحیح تاریخ ایران را
آغاز کردم همزمان نوشتن چند کتاب
دیگررا نیز شروع کردم زیرا من عادت
دارم وقتی چیزی می نویسم برای رفع
خستگی به کاردیگری می پردازم  .لذا
وقتی از نوشتن یک کتاب خسته می
شوم به سراغ کتاب دیگر می روم .
این کتابها همه درباره تاریخ ایران

آزادی

است  .برای مثل «آه نامه» کتاب
طنزی است در 25هزار بیت شعر به
سبک «شاهنامه» که تاریخ ایران را به
زبان طنز بازگو می کند .کتاب دیگرم
«کتاب آخر» نام دارد که  50سریال
تلویزیونی از تاریخ ایران را شامل
می شود« .رساله درباره خریت» نیز
درباره تاریخ ایران است وطی آن
داستان سیمرغی که خرمیشود بازگو
میگردد .کتاب دیگری بنام «شاه
کلید» است که به نثر نوشته ام  .آنهم
درباره تاریخ ایران است .
یاد یارمهربان  ،امان منطقی عزیز را
گرامی می داریم بااین امید که آثاراو
بزودی به زیور طبع آراسته گردد.

کوروش و عده ای ازیهودیان

صفحه 7

اسالم و
3

مسعود میرزای قاجار مؤلف تاریخ
مسعودی می نویسد  :اسرزادگان روم
به مرور امیرزادگان شدند وپیرزادگان
خودرا از کنج خانقاه درویشان برتخت
سلطنت اردشیر و شاپور رساندند.
باورود شیخ حیدر به میدان وادغام
دین ودولت درهم تاروپائی ها یک
بار متوجه این اهرم کارساز شدندو
بسود خود درمقابل خطرات عثمانی
درغرب استفاده بردند درکتاب تشیع
و تصوف صفحه  384آمده است که
تشیع آشکار را دردوران زندگی شیخ
حیدر نمی توان دید .اومردی خشن
بود  .برای ارعاب مخالفین خود دست
به کارهای خشونت آمیز میزد.
درتاریخ سیاسی واجتماعی ایران
تألیف دکتر طاهری آمده است که او
دستورداد سگس را به نفت وگوگرد
آلوده آتش زدند ودرخانه یکی از
انداختند..
مخالفانش دراردبیل
اوشبی درخواب دید که  ...حضرت
امیرالمؤمنین براو ظاهر گشته فرمود
که ای فرزند وقت آن شد که از
عقب تو فرزند ما خروج کند و کافه
کفررا ازروی عالم براندازد .اما می
باید از برای صوفیان ومریدان ،
تاجی ازماهوت سرخ تدارک به بینی
وآن حضرت مقراض دردست داشت
وهیئت تاج رابرید وبه دوازده ترک
قرارداد  .چون سلطان حیدر بیدارشد
بهمان روش تاجی برید وصوفیان را
مقررکرد که هرکدام تاجی بدان نحو
ساخته وبرسربگذارند وآن را تاج
حیدری نام نهاد.
شیخ حیدر درسال  893ددرجنگ
کشته شد وبرادراو اسماعیل که پنج
سال بیشتر نداشت بوسیله  7نفر
ازمریدان شیخ حیدر که همگی ترک
و تاتار بودند به گیالن برده شد .این
 7نفر به امید دست یابی به قدرت
از اسماعیل تا سن  12سالگی

صفحه8

تشـی

ع رداریان

رحیم شریفی  ،مدیر مجله سهند درپاریس

شاه اسماعیل مذهب رسمی ایران را شیعه اثنی عشری اعالم کرد  .تا آن تاریخ
مذهب ایرانیان تسنن بود وشاه اسماعیل با کشتار هموطنان خود مذهب شیعه را
به مردم تحمیل کرد.

مراقبت و به تعلیم او پرداختند واورا
بازبان ترکی آشنا ساختند .آنها فقط
یک هدف را دنبال می کردند وآ«
دست یابی به بهانه ای برای کشتار
و قتل وغارت بودکه مثل عربها عادت
همیشگی آنها نیز هست  .آنها برای
دست یابی به این هدف به مذهب
متوسل وبه تبلیغ مذهب شیعه
پرداختندوتا آنجا که توان داشتند
ایرانیان را که اکثرا ً اهل تسنن بودند
بجرم عدم پذیرش مذهب شیعه به
قتل رساندند .دراین راستا درتبریز
 60هزار نفر را کشتند.
درسال  905امرای قبایل قزلباش
دریک جلسه سری پشتیبانی خودرا
از اسماعیل  12ساله ابراز داشتند
واورا نایب علی ولی اهلل و مرشد کامل
نامیدند.
دراولین اقدام اسماعیل یا بهتر
بگوئیم  7نفر مشاوران واداره
کنندگان او به جمع آوری لشگر
پرداختند.ودرسال  906با شعار
اهلل اهلل علی ولی اهلل برای حمله به
شروانشاه به حرکت درآمدند .او پس
از حمله به شروانشاه و تصرف باکو
رو به سوی تبریز نهاد ولی با مقاومت
مردم تبریز روبرو گردید .اسماعیل
دستور داد تمام سگها را با نفت
آلوده کرده آـش زدند و برای ارعاب
ووحشت ساکنان  ،تبریز را به آتش
کشیدند .او جنایتکاری بود که حتی
زن پدر خودرا کشت یکی از سیاحان
ایتالیائی درخاطرات خود می نویسد:
گمان ندارم از عهد نرون تاکنون
چنین ظالمی بوجود آمده باشد!
اودرسال  907شروتنشاه را شکست
داد و آ« شهررا غارت کرد .دراین
جنگ غنائم بسیاری از اسب واستر
واموال مختلف بدست شاه اسماعیل
رسید .او به شیراز و اصفهان و کاشان

آزادی

حمله برد و آنهارا هتح کرد .درقلعۀ
گلخندان درفیروز کوه ده هزار نفررا
کشت و قلعه را ویران کرد .وآب بست
و به نوشته احسن الواریخ صفحه 95
حسن کیا را در قفس آهنین محبوس
ساخت واو برای اینکه از چنگال
شاه اسماعیل خالص شود خودرا
کشت ولی شاه اسماعیل دستور
داد دراصفهان جسداورا دم توپ
گذاشتند و قطعه قظعه شد.
درسمنان مردم از ترس کشتار تشیع
را قبول کردندوشاه اسماعیل فرمانی
برای اخذ مالیات کمتر صادرنمود که
درمسجد جامع سمنان برروی سنگ
حک شده است  .از سال  910هجری
یزد را تصرف کرد و ازآن سال تا
سال  915سرزمینهای خوزستان
 ،کردستان  ،گیالن ومازندران را
صاحب شد .با شیبک خان ازبک به
جنگ پرداخت و او درجنگ کشته
شد .شاه اسماعیل وقتی جسد
خون آلود اورادید از شدت خشم

سه ضربه شمشیر بر جسد بی جان
اوزد وبه صوفیان گفت هرکس مرا
دوست دارد از گوشت این دشمن
بخورد .خواجه محمود ساغرچی که
درآ« معرکه حاضربئده گفته است
پس از فرمان شاه اسماعیل ازدحام
صوفیان برای خوردن جسد شیبک
خان بجائی رسید که جمعی تیغ
ها کشیدند و بجان هم افتادندوـآ«
مرد بخاک وخون آغشته را مانند
الشخوران از یکدیگر می ربودند .از
جسد شیبک خان تنها سرش مانده
بود که پوست سراورا با کاه پر کردند
و نزد سلطان عثمانی فرستادند.
وکاسه سراورا به زر گرفتند و بجای
جام شاه اسماعیل درآ« شراب می
خورد .ارسال پوست سر انباشته با
کاه موجب خشم سلطان سلیم شد
وچون شاه اسماعیل دائم شیعه های
ساکن آناتولی را تحریک می کرد پس
از مبادلۀ چندین نامه  ،سلطان سلیم
دستورداد  45هزار نفر شیعیان
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نجات ازاین بالئی که  34سال است این ملت را  1400سال به عقب برگردانده است فقط آنست
که تالش کنیم مردم را به تفکر واداریم تا از اطاعت کورکورانه وچشم وگوش بسته باز ایستد.
آناتولی را ازدم تیغ گذراندندو سپس
با  80هزار سپاهی به ایران حمله
آورد.ودردشت چالدران نیروهای شاه
اسماعیل و سلطان سلیم دربرابر هم
قرارگرفتند .شاه اسماعیل شکست
خورد و درحالیکه زخمی شده بود
فرارکرد .وتمام  22هزار سپاهیان او
کشته شدند.وزن شاه اسماعیل نیز
اسیر شد .او موقع فرار جرأت نکرد
به تبریز واردشود ولی بعد از چندی
دوباره واردتبریز شد وعده زیادی را
کشت و بالفاصله دریک نامه بسیار
احترام آمیز از سلطان سلیم تقاضای
صلح نمود .شاه اسماعیل مذهب
رسمی ایران را شیعه اثنی عشری
اعالم کرد  .تا آن تاریخ مذهب
ایرانیان تسنن بود وشاه اسماعیل با
کشتار هموطنان خود مذهب شیعه
را به مردم تحمیل کرد .بنا بنوشته
احسن التواریخ ( صفحه  )85او
دستورداد مردم زبان به لعن ابوبکر
وعمر وعثمان بگشایند.وخطبه بنام
ائمه اثنی عشر بخوانند.وهرکس بدین
نهج عمل نکند به قتل برسانند.
علمای تبریز به شاه اسماعیل نوشتند
که سه چهارم مردم سنی هستند
واین دستور ممکن است موجب
شود که مردم بگویند ما پادشاه
شیعه نمی خواهیم  .او جواب داد اگر
رعیت چنین حرفی بزنند شمشیر
می کشم و یک کس را زنده نمی
گذارم  .تبرداران او برای اجرای امر
شاه اسماعیل هرروز به لعن خلفا می
پرداختند ووقتی لعنت می فرستادند
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هرکس می شنید باید با صدای بلند
می گفت  :بیش بادکم مباد و
گرنه با تبر گردنش را می زدند.
شاه اسماعیل برای اشاعه مذهب
شیعه از هیچ جنایتی فرو گذار نکرد.
او بعد از جنگ چالدران  12سال گوشه
نشینی اختیار کرد و تمام وقت خودرا
با نوشیدن شراب و هم نشینی با زنان
و پسران زیبا رو می گذارانید والبته
باید گفت که او ازتوجه به موجودیت
وتمامیت کشور غافل نبود.
آری مذهب رسمی ما که امروز نیز
بالی جانمان شده و یک مشت
خداناشناس و جنایتکاررا برما مسلط
ساخته بوسیلۀ جنایتکاری که مذهب
رابرای رسیدن به قدرت وسیله
قرارداده بود به این کشور نحمیل شد.
منظورازنوشتن این مطالب  ،تاریخ
نویسی وداستان سرائی نیست .
دربارۀ تشیع هزاران کتاب ومقاله
به رشته تحریر درآمده است  .حرف
من این است که از آغاز اسالم واعالم
رسالت محمدبن عبداهلل جز جنگ
و آدم کشی مطلب دیگری به
چشم نمی خورد  26 .غزوه توسط
محمد  ،کشتار بی حساب مختار به
خونخواهی امام حسین وکشته شدن
او با  7هزار مسلمان یعنی برادران
اسالمی  ،کشته شدن  8هزار نفر
بنام خوارج توسط علی  ،حمله به
ایران وکشتار بی حساب که بیش
از پانصدسال ادامه داشت  ،کشتاری
که زمان امویان وعباسیان بدست
ترکان از ایرانیان شد حکومت های

غارتگر ترک با تکیه برخلفا وبیعت با
آنها وسرانجام داستان کشتاروغارت
توسط صفویان بخصوص درزمان
شاه اسماعیل چیز چشمگیری از
دین اسالم ومذهب شیعه نصیب
ملت ایران نشده است  .بااین همه
این مردم حتی بفکر این نیفتاده اند
که حداقل درباره دینی که ابتدا
به زور شمشیر وبعد بصورت ارث
آنرا پذیرفته اند تحقیقی بنمایند
وبعنوان یک مسلمان برای یک بار
شده قرآن را بطورکامل .نه فقط به
عربی  ،بخوانند چون به جرأت می
توان گفت اکثر آنهائی که تا بحال
قرآن را خوانده اند حتی معنی آن را
نمی دانند و طوطی وار آن را تکرار می
کنند .چون برخالف تبلیغ آخوندها
خواندن قرآن بدون درک وفهم
معنی آن هیچگونه ارزشی نداردونه
دردنیا ونه آخرت اجری ندارد .دراین
رابطه یاد بیانات آیت اهلل سنگلچی
به بازرگان افتادم که خالی از لطف
نیست  .دوست دانشمند وآزاده و
اسالم شناسی دارم که با بازرگان
جزو گروهی که رضاشاه برای تحصیل
به خارج فرستاد همراه بود .اوبرایم
تعریف کرد که چون هردو مرید آن
بزرگوار بودیم برای آخرین دیدار و
خداحافظی بخدمت او رفتیم  .او مارا
به کوشش برای کسب دانش تشویق
کرد  .بازرگان راجع به برگزاری
نماز وقبله وغصبی نبودن محل
نماز پرسید .حضرت آقا نگاهی ازآن
نگاههای عاقل اندر سفیه به بازرگان
انداخت وجواب داد تشریف ببرید به
جاهائی که تابلو توالت دارد همانجا
وضو بگیرید وهمانجا نماز بخوانید از
مسجدهای ما تمیز تر است  .بازرگان
وقتی این سخنان را شنید با تعجب
و حیرت به آیت اهلل سنگلچی نگاه
کرد  .آیت اهلل پرسید شما معنی
نماز را می دانید ؟ بازرگان سکوت
کرد .آقای سنگلچی گفت اگر معنی
آنرا نمی دانید نماز به شما واجب
نیست  .بازرگان باترس ولرز گفت
ممکن است بفرمائید برچه مبنائی ؟
بالفاصله آیت اهلل جواب داد  :طبق آیه
قرآن وسپس آن را خواند  «:العسر مع
الیسرا » راجع به قبله هم گفت خدا
درهمه جا وجود دارد به هر طرف به
نماز بایستی خدا وجود دارد  .دوستم
گفت با همه این حرفها وقتی راهی

آزادی

فرنگ شدیم او یک آفتابه با خود
آورده بود.
نجات ازاین بالئی که  34سال است
برملت ایران نازل شده ودر قرن
حاضر این ملت را  1400سال به عقب
برگردانده است فقط آنست که تالش
کنیم مردم را به تفکر واداریم تا از
اطاعت کورکورانه وچشم وگوش بسته
باز ایستد.
ولتر فیلسوف بزرگ فرانسه گفته
است  « :اگر ملتی به تفکر آغاز کند
دیگر نمی توان اورا متوقف ساخت
» .واداشتن مردم به تفکر احتیاج
به آگاهی دادن دارد که وظیفه همه
روشنفکران وهمه رسانه های گروهی
است که در برنامه های خود ازآثاری
که برای آگاهی دادن مردم وجود
دارد وخوشبختانه دردسترس قرار
دارند استفاده نمایند ودربرنامه های
خود بگنجانند وتوجه داشته باشند
که بهترین روش برای خداشناسی
الئیسیته است که با درنظر گرفتن
تنوع مذهب اقوامی که درطول
هزاران سال باهم ودرکنار هم
درصلح وصفا زیسته اند توجه شود.
مردم را درانتخاب دین ومذهب آزاد
بگذارند تا برای تقرب به خدا به
مترجم وواسطه نیاز نداشته باشند
ومانند آن چوپان که موالنا آن را با
شعر بیان کرده است هرکس خودش
به اندازه فهمش با خدای خود رابطه
برقرار کند  .وقت بیماری غمخوارش
باشد  ،چارقش را بدوزد و شانه
برسرش بزند وبه خاطر نظر و عقیده
اش محارب با خدا بحساب نیاید و
سروکارش با چوبه دار نباشد.
***
برای تدوین این نوشتار عالوه بر
منابعی که درمتن آمده از کتابهای زیر
بهره گرفته شده است :
 -1توضیح المسائل نوشته شجاع
الدین شفا
 -2شیعیگری  ،احمد کسروی
 -3اسالم شناسی  ،میرفطروس
 23 -4سال  ،دشتی
 -5تشیع وسیاست درایران نوشته
بهرام چوبینه
 -6شیعه گری وامام زمان  ،دکتر
روشنگر
 -7تشیع سرخ نوشته نور محمد
عسگری
 -8بررسی ادیان ثالثه از نادر پیمانی
 -9پژوهشی درزندگی علی از آله
دالفک
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قق
ن
ن
وس اریا ی
برگهائی از کتاب خاطرات دکتر پرویز عدل

اشاره  :دراواخر شهریور  1320به
اتفاق پدرم وپسر عمویم با اتوبوس
از تهران به تبریز می رویم  .این
یادداشت کوتاهی ازاین سفر است که
می خوانید:

حوادث 1941
سرزمین هائی که مابه عنوان
خاورنزدیک وخاورمیانه می شناسیم
قبل از جنگ اول جهانی جزو
ایاالت امپراتوری عثمانی بوده است
و شخصیت و موجودیت جداگانه
و استقالل نداشتند.کم کم وضع
اقتصادی امپراتوری عثمانی فالکت
بار شد و ارتش بمناسبت شکست
های پی درپی وازدست دادن اراضی
وسیع  ،روحیه پریشانی داشت .
سازوبرگ ارتش فرسوده شده و
فقط تعداد کمی از نیروهای زمینی
(پیاده نظام) مکانیزه شده بودند .
درچنین اوضاعی است که گروهی
از افسران ارتش که بنام افسران
جوان شهرت یافته بودند دست به
کودتا زده اختیارات سلطان عثمانی
را سلب کرده سرنوشت امپراتوری
را بدست گرفتند .اولین اقدام دولتی
که افسران جوان تشکیل داده بودند
اعالم بیطرفی درجنگ وسیاست
دولت ادامه وحفظ بیطرفی اعالم
گردید .ازنقطه نظر ژتویولتیک این
سیاست بسیار منطقی وباتوجه به
اوضاع اقتصادی مملکت درراستای
مصالح ملی امپراتوری قرارداشت
 .درهنگامی که عثمانی یک چنین
سیاستی را پیش می گرفت وقایعی
پیش آمد که ژئوپولتیک ایران را
تغییر می داد .این وقایع عبارت
بودند از  :طغیان رشیدعالی گیالنی
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درآن سالهاوقایعی پیش آمد که ژئوپولتیک ایران را تغییر می داد .این وقایع
عبارت بودند از  :طغیان رشیدعالی گیالنی درعراق وحمله آلمان به شوروی .

درعراق وحمله آلمان به شوروی .
قیام نظامی رشید عالی که به
تحریک آلمان شروع شده بود خیلی
زود توسط انگلیس سرکوب شد.و
انگلیسی ها پادگان نیرومندی
بااستفاده از هندی ها درعراق مستقر
کردند .این دوعامل ایران را کام ً
ال
به محاصرۀ متفقین درآورد ( امیر
نشین های عرب اطراف خلیج فارس
وافغانستان زیر نفوذ بریتانیا بودند).
این عوامل و پیوستن آمریکا به صف
متفقین وضعی ایجاد کرد که عقل
سالم ایجاب می کرد ایران با متفقین
سازش کرده اجازه دهد مهمات
ولوازم مورد نیاز ارتش سرخ را
ازایران به شوروی حمل کنند .ایران
ازبابت کرایه راه آهن وجاده ها می
توانست پول هنگفتی گرفته و به
زخم برنامه های سدسازی و ایجاد
شبکه راه وراه آهن وکارخانه تولید
لوازم وکاالهای مورد نیاز مردم بنماید.

خوش آمدگوئی روسها
کمک های متفقین که از گوشت
قوطی گرفته تا لباس وکفش تا تانک
وتوپ را دربرمی گرفت دربنادر
خلیج فارس تخلیه می شدوکامیونها
آنهارا به مرزشوروی حمل می کردند
ایرانی ها این راننده هارا شوفر کوپنی
نامگذاری کرده بودند .شایع بود که
درهفته های گذشته روس ها چند
مسافر را که اوراق تقلبی داشته اند
پائین کشیده جابجا جلوی چشم
مسافرها تیرباران کرده اند.
یک نظامی روس با یک مترجم ایرانی
که سوارشدند مترجم با صدای بلند
فریاد زد به احترام حضرت اجل
همگی برپا .مسافرها لرزان با شلوار
خیس بلند شدند .نظامی روس که
از گروهبان باالتر نبود با نگاه غضب
آلود مسافرهارابرانداز کرد و به روسی

جمالتی اداکرد که این معناراداشت
که می گوید :مادرپدر فالن فالن شده
ها خوب دراینجا جا خوش کرده اید
درحالی که ما باید درجبهه جلو آلمانی
ها را بگیریم وکشته بدهیم  .افسر
روس همانطور بالحن شدید ادامه
می داددرآخر بااشاره به مترجم ازاو
خواست که گفته هایش رابه فارسی
ترجمه کند .مترجم بالحن آرام گفت :
حضرت اجل به آقایان وخانمها خوش
آمده گفته می فرمایند از همکاریهای
شما تشکر دارد و ما به زودی شغال
های کثیف هیتلری را شکست داده
شمارا از خطر رها خواهیم کرد سفر
راحت و خوبی داشته باشید.
عجب  ...عجب این چه نوع سفر بخبر
گفتنی بود  .خیلی ها نزدیک بود قالب
تهی کنند .خدا پدر و مادرت رابا این
جور خوش آمد گوئی بیامرزد.

اسیران جنگی روسیه در دست آلمانی ها

آزادی

شماره  - 51سال پنجم

مروری بر یادداشت های
تیمسارآذربرزین
آنچه دریاد مردم ایران باقی مانده وخواهد ماند
دالوری های خلبانان جان برکف نیروی هوائی
شاهنشاهی است که درراه اعتالی نام افتخارآفرین
«ایران» از هیچ کوششی دریغ نداشتند و بسیاری
ازآنها نیز جان خودرا دراین راه پرافتخار فداکردند.
این لحظات غرورآمیز در تاریخ نیروی هوائی کشورما
کم نیست  .به زمانی برمی گردیم که یک هواپیمای
حمل ونقل برای زلزله زدگان طبس آب و غذا می
بُرد و باسقوط آن خلبان و خدمه آن جان باختند .
زمانی که دریک مأموریت برون مرزی نیروی هوائی
شاهنشاهی ،ظفاررا از تعدی چپگراهای منطقه
حفاظت کرد  ،ویا زمانی که دربحبوحه جنگ ایران
وعراق صدها خلبان ایرانی باعث شدند تا نیروهای
عراقی خاک ایران را ترک کنند.حتی زمانی که
مردم با حماقت کامل کمر به نابودی مملکت خود
بسته بودند نیروی هوائی را نورچشم خود می
دانستند .ارزش و اهمیت نیروی هوائی ما تنها به
نوع هواپیمائی که داشتیم و یا تجهیزاتی که برای
سوختگیری هوائی بکار می گرفتیم و یا پایگاه های
مجهزی که درسراسر خاک ایران گسترده بود ارتباط
پیدا نمی کرد .اهمیت نیروی هوائی ایران به پرسنل
ازخودگذشته ای مربوط می شد که دربین همه
نیروهای مسلح شاهنشاهی بیش از همه جانشان
درمعرض خطر بودو بیش از همه بین این پرسنل
عهد مودت و دوستی محکمی برقراربود.اگرچه
نیروی هوائی ما نیرویی جوان بود اما با کادری که
آن را مدیریت می کرد تجربه های زیادی درهمین
مدت کم بدست آورده بود.همانند بیشتر کشورها
که درطول تاریخ شاهد خیانت برخی از افسران و
فرماندهان ارتش خودبنفع دشمن بوده اند متأسفانه
در بهمن ماه  1357نیز ارتش ما با خیانت برخی از
فرماندهان به ولینعمت خود  ،ایران را درآتشی
خانمانسوز انداختند که هنوزهم شعله هایش فرو
نشانده نشده است  .بااینهمه دل خوش بودیم که
فرماندهان نیروی هوائی به فرمانده بصیروآگاه خود
یعنی شاه فقید وفادارند.وقتی دفاع جانانه سپهبد
جان باخته نادرجهانبانی را شنیدیم که دستگاه
قضای جمهوری اسالمی را بباد تمسخر گرفت براین
باورخودراسخ تر شدیم که نیروی هوائی شاهنشاهی
حقیقت ًا تافته ای جدابافته بودوفرماندهانش تاپای
جان حافظ منافع مردم و کشورخود بودند 34.سال
گذشت و ناگهان کتابی بانام « جانبازان آسمان
ایران که یادداشت های تیمسار سپهبد شاپور
آذربرزین راشامل میشود منتشر گردید .ازاینکه
تیمسار هنوزهم به فکر جانبازان بلند آسمان
ایران است و احتماالً از موفقیت های نیروی هوائی
شاهنشاهی مطالبی نگاشته است بسیار مشتاق
شدم که یادداشت های تیمساررابخوانم  .اما قبل
ازاینکه این کتاب را خریداری کرده وبخوانم از
گوشه وکنار انتقاداتی را برنوشته های تیمسار
شاهد بودم  .برخی معتقد بودند این خطاهائی که
درنوشته های تیمسار آمده است باید درمعرض
افکار عموم گذاشته شود تا مردم بدانند واقعیت
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چیز دیگری است .برخی نیز میگفتند این اشتباهات
را نباید بزرگ کرد و باید همچنان گذشته ،حم ّیت
قسمتی را رعایت کرد .چرا که تیمسارآذربرزین
سالها مورد اعتماد پادشاه بوده است و اگر بخواهیم
انتقادبرنوشته های ایشان را بیش از حد بزرگ کنیم
به حیثیت کل نیروی هوائی لطمه زده ایم .
چنانچه بگوییم که تیمسار با انقالبیون همکاری
داشته است نیاز به آگاهان و خبرگانی داریم تا
بتوانند برپایه دالیل مستند و ُجدای از احساسات،
با منطقی قوی این اتهام را اثبات و یا نفی کنند.
کسانی که در وطن دوستی و وفاداری تیمسار
آذربرزین شک ندارند باید افکار عمومی را به
آن آگاه کنند .آن دسته از امرای نیروی هوائی
شاهنشاهی هم که براین باورند تیمسار به شاه
وملت خیانت کرده است نیز باید با دالیل کافی
مردم را ازآن آگاه کنند .این یک وظیفه برای هردو
طیف مخالف و موافق نوشته های تیمسار است.
استخوان الی زخم گذاشتن روش ناپسندی

آزادی

است که دراین وانفسای تاریخی کشورمان که
هردروغی راست و هر راستی دروغ جلوه داده می
شود درنابودی تاریخ اصیل ما و خدشه دارکردن
شخصیت خدمتگزاران وطن نقش اساسی دارد.
مگر نه اینکه دشمنان ما شاهان خدمتگزار پهلوی
را خائن و دشمن ملت و دزد و ....معرفی کردند.
اگر ما سکوت می کردیم ودربرابر این یاوه ها
نمی ایستادیم اکنون نسل سوم انقالب همه این
تهمت هارا باورکرده بود  .اما نسل های اول ودوم
تا توانستند در رثای خدمتگزاران وطن دادسخن
دادند و امروز خوشبختانه تاحد زیادی این توطئه
ازمیان رفته است  .حتی معتقدم در متهم کردن
فردوست ها و قره باغی ها نیز باید با دالیل مستند
تری برخوردکرد.
شماهم می توانید یادداشتهای تیمسار آذربرزین
و کتاب پاسخ به یادداشتهای ایشان را مطالعه
کنید و خود به داوری بنشینید .به نظر ما آنجا
که تیمسار آذربرزین تیمسار نادرجهانبانی را به
دزدی متهم می کند قضاوتی نادرست است  .هشت
سال کارکردن با تیمسار جهانبانی به من آموخت
که او نسبت به اموال ملی وعدم حیف ومیل پول
مملکت بسیار جدی بود .ای کاش تیمسار آذربرزین
با دالیل بیشتری این دزدی را توضیح می داد تا
اگر من وامثال من به صداقت و درستکاری تیمسار
جهانبانی اعتقاد راسخ داریم از اشتباه خود بیرون
آئیم  .به باورمن جهانبانی یک انسان امیرنبود .او
برسرنفس خود امیر بود .او نخستین خلبان ایرانی
بود که با جت شکاری پرواز کرد و زمانی که به
اشتباه دررسانه های آن زمان تیمسار خاتمی را
نخستین خلبان جت معرفی کردند هیچ اعتراضی
نکرد .اینگونه برخوردها برای او که بی نیاز از مال
وجاه بود هیچ اهمیتی نداشت  .تیمسارآذربرزین!
نوشته ام را با احترام نظامی به شما پایان میدهم
وهنوزهم آرزوی قلبی من اثبات وفاداری شما به
ایران درافکارعمومی است .سر ُگرد مرتضی پاریزی
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پژوهشی از ک .هومان

قسمت ششم

رضاشاه راآنگونه که بودبشناسیم
...هرگاه بخواهم وقایع این ایام
رابنویسم بایدخودرا حاضرکنم
یک روضه ی حسابی دراینجا برای
خوانندگان بنویسم ،تصورنمیکنم
نظیر این حرکات وحشیانه ی
روسهاراکسی درتاریخ سراغ داشته
باشد...درروز عاشورا،درتبریزورشت
چوبهای داربرپاشد این چوبهای
داربا بیرق های دولت وحشی روس
آن روزآراسته شده بود،زعمای
وغیرمذهبی
راازمذهبی
ملت
برسردارکردند.
قشون روس دراین شهرها عده ای
ازرجال ایران را تیرباران کردند،به
نمودند،قطعه
دارزدند،شکنجه
قطعه کردند،جلوتوپ بستندوزنان
واطفال را به بدترین وضعی کشتند.
دراین تاریخ میرزا ابوالقاسم خان
قراگوزلوناصرالملک ،نایب السلطنه
بود،کسی که درانگلستان درس
سیا ست راآموخته ودرهمان مکتب که
لردکرزن معروف درس تزویرونیرنگ
خوانده بود،این نیزازهمان مکتب
تصدیق داشت،کسانیکه درآن
ایام وآن روزها با این شخص سر
وکارداشتند میدانند چه سلیقه
مخصوصی داشت...درهرحال نایب
السلطنه یعنی ناصرالملک مجلس
راقهراًتعطیل نمود[به دستورانگیس]
عده ازوکالوآزادی خواهان
ویک
ّ
رابه قم تبعیدکرد...پس ازتعطیل
مجلس وتبعید وکال وتوقیف جراید،
ادارات دولتی ودرهرگوشه
در
وکنارهرمردوطن خواه وایران دوست
بود،آنهاراخارج کردوتمام خواسته
های دولتین راانجام دادوتمام این
اعمال رابرای خاطردوستان دیرینه ی
خودبجاآورد(».تاریخ روابط سیاسی
ایران وانگلیس درقرن نوزدهم)
این چنین بوداوضاع اجتماعی
وسیاسی واقتصادی ایران درسالهای
پایانی سلسله ی قاجار،اما چه
زودآنهمه نکبت وحقارت وزبونی
وسیه روزی وخفقان ،ازسوی برخی
به خاطرکینه توزی وغرض ورزی
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بارضاشاه عالم ًا وعامدا ً ویا بعض ًاازروی
ناآگاهی،نادیده گرفته شدوبا چه آه
وحسرت ازآن دوران یادکرده ومی
کنند!
درپنجم اوت 14[1916مرداد]1295
ازطرف سفارتین روس وانگلستان
ضمن مراسله ای به دولت ایران
اطالع داده شدکه درآتیه کل ّیه ی
عایدات ومخارج دولت اعم ازهزینه
های نظامی وغیرنظامی  ،قب ً
ال
بایدبه تصویب کمیسیون مختلطی
که ازطرف دولتین تعیین شده
برسدوسپس اجازه ی پرداخت آنها
صادرگردد(.سیمای احمدشاه قاجار-
دکترشیخ االسالمی)
کدام ایرانی میهن دوست تداوم
چنین وضع وشرایط خ ّفت باری راکه
ازسوی دودولت بیگانه ومتجاوزبه
شاه وزمامداران قاجاردیکته وانجام
میشده است به شرایط پس از کودتای
سوم اسفند1299ترجیح میدهدوبرای
آن روزگاران آه ازسینه برمی آورد
وحسرت آن ایام رامی خورد،آنهم
ایامی را که با برقراربودن مشروطه،
منتقدی محکوم میشودباپای پیاده
تاقزوین برود وسپس به خارج

ازمیهن اش تبعید شودولبان روزنامه
نگاری(فرخی یزدی) به حکم حاکم
یزد(ضیغم الدوله) دوخته شود
ویابسیاری ازمخالفان سیاسی دولت
به زندان وتبعید گرفتارآیندویامجلس
قانون گزاری به امرزمامداروقت
تعطیل وعده ای ازوکال تبعید
شوندوهمچنان دم ازبرقراربودن
آزادی درآن روزگاران بزند؟
تذکاراین نکته را ضرور میداندکه
اشاره هایی که گه گاه ضمن ارائه
ی اعمال نادرست ونارواوبعضآ
خائنانه ی زمامداران قاجاردرعهد
مشروطه میشود،مخالفت بامشروطه
نیست،اگرچه همانگونه که پیش
ازاین نیز اشاره کرده ام،انتقاداتی
برآن وارداست ،باهمه ی این
حال ،جای تردیدوانکار نیست که
برقراری مشروطه درمیهن ما،گامی
به سوی پیشرفت وتعالی بود که
میهن دوستان وآزادیخواهان آن
روزگاران توانسته بودند باتحمل
که
دشواریهاوجانفشانیهاتاآنجا
شرایط وامکانات زمان وباورهای
وسنّتی ومذهبی اکثریّت
عرفی
ُ
جامعه اجازه میداده است،خواست

ناصرالملک نایب السلطنه

آزادی

مشروع خودرا به کرسی بنشانند که
درخور تقدیروارج نهادن است ،ولی
آنچه که ازآن اشاره ها مطرح است
 ،تبلیغات نادرستی است که باآآنهمه
ناروایی هاو حبس وتبعیدوبستن
مجلس وخفقان...همچنان ازفضای
باز سیاسی آن روزگاران باآه وحسرت
وتعطیل شدن مشروطه به دست
رضاشاه ،یادمیشود!
انتقاداتی که بربرخی ازموادقانون
اساسی واردبوده است وآنرا ازجهت
شمول دموکراسی زیر سؤال می ُبرد،که
اهم آنها عبارتند از1:ـ رسمی بودن
ّ
مذهب شیعه ی جعفری درکشوریکه
مذاهب گوناگون وجودداردکه این
خودبه معنای نادیده گرفتن حقوق
سایر هموندان ایرانی پیرو مذاهب
دیگراست 2.ـ برکنارنهادن پیروان
مذاهب دیگرازمناصب کلیدی
ازقبیل نخست وزیری ،مقامات عالیه
ی وزارتی،اعم ازکشوری ولشکری
و 3...ـ شاه غیر مسئول باید نگهبان
مذهب شیعه ی جعفری باشدوبدین
ترتیب شاه راکه بایدنگهبان معنوی
همه ی افراد کشور ازهردین
ومذهبی بوده باشد،درجای واقعی
خودقرارنمیدهد 4.ـ قوانین مصوبّه
مجلس باید به تنفیذ پنج تن
ازروحانیان برسد تا بامسایل فقه
شیعه مباینتی نداشته باشد 5.،ـ
نادیده گرفتن حق نیمی ازجمعیت
ایران یعنی بانوان ازجهت رأی دادن
وانتخاب شدن.
سیاوش بشیری می نویسد:
درآذربایجان
دردوران قاجارها ،ولیعهد ،هرکس
آذربایجان
بود،فرمانروای
که
محسوب میشد ،اما این استان
پهناور همیشه دستخوش آشوب
واغتشاش بود،ازدامنه ی آرارات
تارشته کوه های زاگرس وازکناره
ی ارس تاسفیدرود،عرصه ی تاخت
یاازسوی
بودکه
وتازنیروهایی
روسیه ویا ازسوی عثمانی تقویت
میشدند،سرسلسله جنبان این
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ناآرامی ها«اسماعیل سمیتقو»رییس
بود،سراسراین
شکاک
ایل
ُ
آدمکشی و
استان ازچپاول،
راهزنی درامان نبود،درحقیقت
ماکو،اروم ّیه،خوی،سلماس منطقه ی
خودمختاری وحشیانه ی اوبود.
درمازندران
ساعدالدوله،احسان اهلل خان وامیر
مؤیّد سوادکوهی ،سراسر استان
مازندران راناامن ساخته بودند.
درگیالن
سیدجالل چمنی ومیرزا کوچک
خان ازدو جهت گونه گون،گیالن
راتامرزجدایی ازمملکت کشانده
بودند*.
درگرگان
درگرگان  ،استراباد ،ترکمن صحرا
وگنبد کاووس ایالت یموت وکوکالن
،خواب وآسایش راازمردم ربوده
بودندوفجایع حمله ی مغول رابیاد می
آوردند
درخراسان
برخی ازهزاره ای هاازیکسووقبایلی
اززعفرانلوبه اتفاق نیمی از ترکمن
هاازخراسان تاسیستان ونوارمرزی
عامل ناامنی وراهزنی بودند.
دربلوچستان
بلوچستان وقسمت هایی ازسیستان
باخودمختاری سردار [دوست]محمد
خان بلوچ روبروبود.
دراینجا پیش از اینکه به دنباله مطالب
سیاوش بشیری به پردازم،ضرورت
توضیحی را برخودفرض میدانم وآن
اینکه برخالف باور برخی ازتاریخ
ونویسندگان،میرزاکوچک
نگاران
خان درراه جدایی سرزمین گیالن
ازپیکرایران نبود ،اویک ایرانی
ضددولت استعمارگر انگلیس وعاشق
ّ
ایران بود،دشمنی ومبارزات او برعلیه
دخالتهای دولت انگلستان ونامه
ی گالیه آمیزش خطاب به والدمیر
لنین نخستین رهبر ودبیرکل حزب
کمونیست اتّحادجماهیرشوروی از
ورود قوای نظامی آن کشور به خاک
ایران،وتب ِّری او از بلشویکهای وطنی
پس از آگاهی از ماه ّیت واهداف
ضد ایرانی آنان،همه وهمه بیانگر
ّ
وطن خواهی اوست،اوبخاطرعدم
بینش کافی درامورسیاسی وبرداشت
نادرست اول ّیه ازن ّیات بلشویکها به
هدف تقویت نیروی خود درمبارزه
بااستعمارانگلستان ورجال وزمامداران
فاسد،به آنان پیوست تامگرباکمک
وحمایت حامیان رنجبران جهان(!)
ش ّرانگلستان راازسرزمین ایران
برکند که این پیوستن دیر نپایید،
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درزمان قاجاریه ،ازدامنه ی آرارات تارشته کوه های زاگرس وازکناره ی ارس
تاسفیدرود،عرصه ی تاخت وتازنیروهایی بودکه یاازسوی روسیه ویا ازسوی عثمانی
ماکو،ارومیه،خوی،سلماس منطقه ی خودمختاری وحشیانه ی اوبود.
تقویت میشدند
ّ
اعالن مورخ شعبان (1338پیوست)
نشان میدهدکه اودرفکرجدایی
نبوده است،اعتراض او به سران
حزب مساوات بااعزام نماینده به باکو
درباره ی نامگذاری سرزمین آن سوی
رودارس بنام«آذربایجان» (برگرفته

بلوکی،نمدی وفارسی مدان وهمچنین
بعضی از طایفه های دشتستان
وتنگستان وچهارراهی هاوعشیره
های ممسنی وبویراحمدی،عامل
نارامی های محلی بودندکه گاهی
درجهت رقابت باهم،زمانی درراهزنی

ازتاریخ انقالب جنگل  -نگارش
ُ
گیلک«خمامی»کمیسر
محمدعلی
فوایدعامۀ درکابینۀ میرزاکوچک
خان)مب ّین روشن تری از ایران دوستی
اواست،اودرد وطن داشت وکارنامه
اش جدا ازیاغیان وطاغیان است.

ویاغی گری ووقتی هم به تحریک
وتسلیح بیگانگان اتفاق می افتاد.
درخوزستان
شیخ خزعل بندرخرمشهروآبادان
وبطورکلی ازدشت میشان تادامنه
ی کوه های شمال را ملک طلق
خودمیدانست.
درلرستان وکردستان
س ّقز ،بانه وگروس،منطقه ی تاخت
وتازسید طاها بودومریوانی ها
وسیدطاهادرهمکاری با اسماعیل
سمیتقوبه عنوان عامل بیگانه عمل
میکردند،کلباغی هابرحومه ی سنندج
وسرداررشیدبرکردستان خودمختاری
می کردندوکمک رسانشان بازهم
اسماعیل سمیتقوبود ،ازکرمانشاه
تاآنســوی مرزهای غربی ،منطقه ی
باباجانی ها و سنجابی هابود،
صحنه وکنگاورقلمرو طایفه های
چواری وکاکاوندبه حساب می
ونهاوندهم
آمد،مالیر،تویسرکان
به سبب شرارتهای طایفه ی
حسنوندناآرام بود،پاره ای ازلُرهای

درکرمان
کرمان هم ازجانب بلوچهاوهم ازسوی
ایلهای عشایری فارس مورددست ُبرد
واقع میشدواین جداازراهزنیهای
مح ّلی
کوچک
های
طایفه
بود،همینقدرگفتنی است که به سبب
این چپاول هاجایی برای سکونت
درفاصله ی کوه های ُمکران تادریای
ع ّمان وجودنداشت.
درفارس
ازاواسط کرمان درشرق تاآنسوی
درغرب
تا ُکهکیلویه
بهبهان
وازنزدیکی های اصفهان تامرزهای
جنوبی ایلهای عرب خمسه،باصری
وشیبانی وایلهای قشقایی باقبیله
های کشکولی،د ّره شوری،شش

آزادی

پیرانوندوسگوندهم فاصله ی
ساقط
راازامن ّیت
بروجردتاقم
کرده بودند،همچنانکه زُلفی ها
وخواجه نکویی هاکه ازچهارلنگ ها
وبختیاریهابودند،عامل ناامنی ازفریدن
واصفهان تاخوانساروگلپایگان وحومه
ی بروجردبه حساب می آمدند.
دراصفهان ومرکزایران
ازکناردشت خوزستان تااصفهان
زیرنفوذ ایلهای بختیاری بود ...
درحومه ی تهران
حومه ی تهران،پایتخت شاهان
قاجارنیزتوسط پاره ای ازایلهای
شمالی وجنوبی مانندشاهسون
هاوخلج هاکه اسکان داده شده
بودند،ناامن بود،مردم قلهک تحت
الحمایه ی انگلستان ومردم زرگنده
تحت الحمایه ی روسها بودند.
این نیز گفتنی است که هرگاه دولت
مرکزی تصمیم به سرکوبی راهزنان
می گرفت،بیدرنگ یا مورد اعتراض
سفارت انگلستان واقع میشد ویا
موردبازخواست سفارت روسیه!
وقتی درسال[1289ه ـ خ] نایب
حسین کاشی،کاشان را محاصره
کردودرچپاول شهربیش از دویست
نفر ُکشته شدند،دولت نیرویی برای
آرام کردن آنجافرستاد،این نیرو
توانست نایب حسین کاشی رابه کویر
فراری دهد،سفارت روسیه بیدرنگ
زبان به اعتراض گشود(».سایه ای
ازسردار)
سرآرنولد ویلسن درکتابش زیر نام
«جنوب غربی ایران» می نویسد:
«...ایران درحال حاضر در نهایت
درجه بدبختی است،حاضر است هر
حکومتی رابپذیردکه به این مملکت
ضد
امن ّیت بدهد،امروز احساسات
ّ
داردوضد
روس درشمال ایران جریان
ّ
ضد
واحساسات
انگلیس درجنوب،
ّ
هردولت ایرانی،هم درشمال وهم
ضد
درجنوب وهمچنین احساسات
ّ
شاه،ضدمشروط ّیت درهر شهربزرگ
ّ
وجوددارد(...تاریخ روابط سیاسی
ایران وانگلیس درقرن نوزدهم -
مجمود-محمود)
سیروس غنی می نویسد:
«...دربیشترنقاط کشور دولت
بقیه درصفحه 48
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محمود نفیسی

استاد

درگذشت

* مهمترین آثارتاریخی استاد پاریزی  ،آثاری است که در باره
کرمان نگاشته است  .این آثار که با اسلوب تحقیق تاریخ اجتماعی
و با کنکاش درتاریخ های محلی صورت گرفته خدمت مهمی به تاریخ
اجتماعی ایران محسوب می شود.
* استادباستانی پاریزی می گوید «:من از بیان هرواقعه تاریخی و پی جوئی
علل ومبانی وعواقب آن مقصودی دارم ومقصود اصلی من آن است که از
تاریخ گذشته برای زمان حال ومردم روزگار خویش نتیجه ای به دست دهم
افسوس ! سرپنجه تیزمرگدانشمندی
نامدار ومورخی کم مانند وانسانی
نیک دل ونیک اندیش را ازما گرفت
 .درگذشت استاد محمد ابراهیم
باستانی پاریزی  ،دوستان وآشنایان
وهرکس را که با دنیای دانش وپژوهش
وتاریخ نویس آشنائی داشت سخت
غمگین ساخت .

شرح زندگی
باستانی پاریزی  89سال پیش درقریه
کوچک پاریز که درکوهستان میان
سیرجان و رفسنجان واقع است
متولد شدوتا پنجم ابتدائی رادرهمان
مدرسه پاریز درس خواند  .کالس
ششم را درسیرجان خواند که ده
فرسنگ تا پاریز فاصله دارد .باستانی
می گوید « :آ« روزها  ،این راه هنوز
ماشین رو نبود به ناچار طرف غروب
بایک چاپار راه می افتادیم وپس از
طی کویر طوالنی بی آب وآبادی به
()1
سیرجان می رسیدیم ».
پس ازآن دوسال تحصیل راترک کرد.
اما درپاریز درخدمت پدرش «ادبیت
و عربیت » آموخت ودرهمین سالها
بود که مجله ای خطی بنام «ندای
پاریز» منتشر کرد .سال  1318ه.ش
 .برای ادامنه تحصیالت دوباره عازم
سیرجان شدوسه سال اول دبیرستان
رادرآنجا خواند .باستانی ازاین سال
ها به سال های « تنگ وننگ جهانی»
یاد می کند .سالیانی که به سختی و
()2
زحمت گذشت ».
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باستانی پس از کالس نهم ( سوم
دبیرستان) باردیگر ترک تحصیل
کردولی بعدازمدتی به دانشسرای
مقدماتی کرمان رفت .ونخستین کتاب
خود تحت عنوان « پیغمبردزدان» را
درهمین زمان منتشر کرد ،.گو اینکه
پیش ازاین مقاله ای تحت عنوان :
« تقصیرازمردان است نه زنان »
درروزنامه بیداری منتشر کرده بود
که اولین مقاله وی محسوب می شود.
باستانی دردانشسرای مقدماتی
شاگرددوم شد وبه همین سبب
اجازه یافت که برای ادامه تحصیل به
دانشسرایعالی تهران بیاید .باستانی
دررشته تاریخ دانشکده ادبیات ثبت
()3
نام کرد.
وهم زمان مقاالتی نیز برای روزنامه
های خاور ،پوالد ،اقدام  ،رهبر ،تهران
مصوروخواندنیها نگاشت  .بعدها نیز
به عنوان مترجم عربی برای روزنامه
«کیهان » روزانه چندین ستون مقاله
وخبر ترجمه کرد .درپائیز  1330ه .ش
 .پس از به پایان رساندن تحصیالت
عالی  ،به سمت دبیری دبیرستان
های کرمان عازم شهرو دیار خودشد.
وتا سال  1337ه.ش  .درکرمان به
دبیری و سردبیری دبیرستان دخترانه
پرداخت  .درسال  1337برای تحصیل
دورۀ دکترای تاریخ به تهران منتقل
شد و زیر نظر استادانی جون دکتر
محسن عزیزی  ،دکتر هادی هدایتی
 ،دکتر فرمانفرمائیان مرحوم پورداود،
مرحوم سعید نفیسی  ،این دوره
رابه پایان برد ودرهمین زمان رساله

آزادی

«حکومت آتن» را که از رساالت
ارسطو است ازفرانسه به فارسی
ترجمه کرد که چندسال بعد با مقدمه
دکتر غالمحسین صدیقی منتشر شد.
باستانی ازسال  1341ه.ش  .به عنوان
مدرس وارددانشگاه تهران شد وازآن
زمان تا اوائل انقالب اسالمی مشغول
تدریس تاریخ به دانشجویان این
دانشگاه بود .آثار ارزشمند باستانی
نزدیک به هفتاد کتاب و یک هزار
تیتر مقاله  ،درزمینه های مختلف
تاریخی وادبی است که اغلب چندین
بار چاپ شده اند ..باستانی تعدادی
از مقاالت خودرا تحت عنوان «:فرمان
فرمای عالم» به صورت کتاب مستقل
منتشر کرده است  .هم چنانکه بیشتر
مقدمه هائی راکه برکتاب های دیگران
نوشته نیز ،یک جا جمع کرده وتحت
عنوان «جامع المقدمات» به چاپ
رسانده است  .ازمیان آثار تاریخی
باستانی  ،می توان از کتاب «تالش
آزادی» که درواقع تاریخچه ای
است از مشروطیت ایران تا سقوط
قاجار  ،کتاب یعقوب لیث و شاه
منصور که برای جوانان نگاشته شده
است  .کتاب « سیاست واقتصاد عصر
صفوی» که نتیجه یک سخنرانی
دراصفهان است و خاطرات سفر به
اروپا «ازپاریز تا پاریس» را نام برد.
اما شاید بتوان گفت که مهمترین
آثارتاریخی وی  ،آثاری است که در
باره کرمان نگاشته است  .این آثار
که با اسلوب تحقیق تاریخ اجتماعی
و با کنکاش درتاریخ های محلی

صورت گرفته خدمت مهمی به تاریخ
اجتماعی ایران محسوب می شود.
آثارمذکور  14کتاب وچندین مقاله
است واز جمله است «پیغمبردزدان»
 « ،نشریه فرهنگ کرمان »  ،راهنمای
آثارتاریخی کرمان  ،دوره مجله
هفتواد ،منابع ومآخذ تاریخ کرمان ،
سلجوقیان و ُغز درکرمان  ،فرماندهان
کرمان  ،گنجعلی خان  ،وادی هفتواد،
تاریخ شاهی قراختائیان کرمان
تصحیح دونسخه خطی  ،نامهای
تاریخ کرمان وجغرافیای کرمان
()4
نوشته احمد علی خان وزیری...
تألیفاتی تا این حد کثیر طبع ًا نمی
تواند عاری از اشتباهات موردی یا
اساسی باشد .باستانی برای رفع این
اشتباهات مقاله ای تحت عنوان
«خودمشت ومالی» در 400صفحه
نگاشته است که برخی ازدوستان
وی  ،به طنز و طعنه  ،آن را بهترین
()5
مقاله باستانی دانسته اند.

سبک نگارش کتابهای
تاریخی استاد باستانی
باستانی براین باوراست که درنگارش
کتابهای تاریخی خود دارای سبک
واسلوب ویژه ای است که بر نوعی
مردم گرائی ( )6ودخالت دادن معیارها
ومقیاس تازه ای درتاریخ نویسی ،
مبتنی است .
یکی ازاین معیارها  ،شاید این باشد
که برخالف اصول تاریخ نگاری نوین

شماره  - 51سال پنجم

که درآن نوشتن تاریخ از گذشته
آغاز می شود و سرانجام به به زمان
حال می کشد ،باستانی تاریخ را از
عصر حاضر به دوران قبل می برد
تا مراد خود را ازتاریخ نگاری تأمین
کند .باستانی منظور خودرا ازتاریخ
نگاری چنین شرح می دهد:
« من از بیان هرواقعه تاریخی و
پی جوئی علل ومبانی وعواقب آن
مقصودی دارم ومقصود اصلی من آن
است که از تاریخ گذشته برای زمان
حال ومردم روزگار خویش نتیجه ای
به دست دهم وموجباتی فراهم کنم
که خواننده خود بتواند  ،مقایسه ای
بین گذشته واکنون بنماید واز
()7
گذشته به سود آینده استفاده کند
باستانی اضافه می کند که دراین
رهگذر به کرات از طنزوکنایه
واشعار وامثال استفده کرده استکه
صدالبته عیب محسوب نمی شود
این حق هر محققی است که برای
خود سبک وشیوه ای درنگارش
داشته باشد .اگر گاهی برای نتیجه
گیری  ،شعری ازمولوی یا حافظ و
یا مثلی از امثال عامیانه زینت بخش
مقاالت تحقیقی من می شود بیشتر
ازاین روی است که آن شعر یا مثل ،
نظر و عقیده مرا با صراحت و ظرافت
()8
بیشتر ی منعکس می کند.
ازطرف دیگر شعروادب درنگارش
تاریخ  ،یک چاشنی ای به نوشته
می دهد که خواننده را به دنبال
کردن بحث تشویق وترغیب می
کند .منتهی البته مرزی هست میان
شعروادب  ،با تاریخ وسرگذشت  ،که
این مرز باید رعایت شود ونکته همین
جاست که کسی از مرز خود تجاوز و
از خط سیر خود عدول نکند .اما
اینکه مخلص را آخرین پدیده ادبای
مورخ یا مورخان ادب خوانده اند
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باید بگویم امیدوارم که من آخرین
پدیده این مورد نباشم  ،همانطورکه
()9
اولی هم نیستم .
باسانی درمقدمه ای که برای چاپ
سوم نای هفت بند نوشته به کش
و قوس های اول پیری خود چنین
اشاره می کند «:چاپ سوم نای هفت
بند  -با اضافاتی  -پس از هفت سال
که از چاپ اول می گذرد صورت
پذیرفت .
از بخت شکردارم وازروزگارهم گرچه
این روزها دیگر گرفتار عوارض
روزهای جوانی و کش وقوس های اول
پیری شده ایم ! وجمادی األول عمر
به ربیع اآلخر نیروها رسیده .
عصادرراستیهردمبهگوشپیرمی گوید
مگر درخواب بینی یادایام جوانی را
با همه اینها  ،باز درآرزوی آن هستم
که چاپ های بعدی کتاب راهم به
لطف آقای عطائی ببینم .
ماپیرشدیم ودل جوان است هنوز
تابستان »1357
عبدالرحیم جعفری بنیانگذار مؤسسه

سیمین بهبهانی درمراسم ختم استاد باستانی
انتشارات امیرکبیر درخاطرات خود از روزنامه های اطالعات و خاور و
باستانی پاریزی یاد می کند ودرباره مجالت خواندنیها وسخن مقاالتی
او چنین می نویسد «:ناشر کتابهای می نوشت وتا امروز بیش از پنجاه
دکتر باستانی آقای ابراهیم رمضانی جلد کتاب تألیف نموده ودرحدود
مدیر کتابفروشی ابن سینا بود که هزار مقاله ازاو درروزنامه ها ومجالت
کتاب های تاریخ کرمان وزندگانی مختلف به چاپ رسیده است  .آقای
یعقوب لیث را ازاو چاپ کرده بود .دکتر باستانی قامتی الغر و بلند و
سال ها بعد من با آقای دکتر باستانی سری بی موی و صورتی سبز ه با خال
آشناشدم وآن زمانی بود که مدیریت های سیاه دارد .شنیدن سخنان
کتابهای درسی را عهده دار بودم دل نشین ومفید درمحضر او با آن
وازآقای دکتر باستانی کتابهای پیغمبر لهجۀ گرم کرمانی هر شنونده ای را
()10
دزدان  ،خاتون هفت قلعه ،ازپاریز تا مجذوب و مسحور می کند.
پاریس  ،وحماسه کویر را چاپ کردم زنده یاد جمال زاده می نویسد« :
 .کتاب اخیر مورد استقبال فراوان پس اگر ما می خواهیم راست راستی
قرارگرفت وچاپ دوم آن سال های برای ایران کار بکنیم ونه برای خوش
بعد به قطع پالتوئی درپنجهزار جلد آمد اشخاص  ،باید متوجه معایب
توسطامیرکبیرانتشاریافتوتماممجلدات خودمان باشیم  .البته شماهم می
آن درظرف مدت کوتاهی به فروش روید ایران  ،می روید وصحبت می
رفت  .پس از خرید امتیاز انتشارات کنید .اگر عیبی درمن دیده باشید
ابن سینا  ،زندگی یعقوب لیث وشاه حتم ًا بگوئید یا کم کم خودتان به
منصور راهم امیر کبیر تجدید چاپ من حالی کنید .دیگر الزم نیست
کرد وجود آقای دکتر باستانی برای توی روزنامه بنویسید یا خودتان
ملت ایران مغتنم است .اوبرای به من بنویسید که مث ً
ال جمال زاده
تو راست راستی زیاد حرف میزنی !
باستانی پاریزی که رفیق خوبی هم
هست  ،برگشت به ایران و توی ایران
درروزنامه نوشت« :رفتم پیش جمال
زاده  .چمال زاده آنقدر حرف میزد که
نمی گذاشت من حرف بزنم  .این را
که نوشت دیدم راست می گوید  .من
مریضم  .حرف زیاد می زنم . .حرف
زیادی هم دارم که بزنم و شماهم که
()11
گوش می دهید».
باستانی درکتاب«ماهوخورشیدوفلک»
نکتۀ جالبی می نویسد:
« بدنامی امیر متقی بیشترازآنجا
ناشی می شود که می گفتند وسایل
عیش ونوش َع َلم را فراهم می کند.
وگویا بعدها درمقام معاونت وزارت
بقیه درصفحه 40
عکس :محمد حسین والیتی ،مهر

آزادی

صفحه 15

ترجمه  :دکتر بهمن آقائی دیبا

قسمت نهم

سازمان ملل متحد
وحقوق بشر
کودکان و
مناقشات مسلحانه

کودکان درسراسر جهان همچنان
قربانی جنگ های بزرگساالن بوده
ودرمعرض از دست دادن والدین ،
خانواده وخانه  ،از دست دادن دوران
کودکی وفرصت آموزش  ،از دست
دادن اعضای بدن و زندگی خود
درجریان مناقشات مسلحانه قرار
داشته اند  .فقط درعرض دهه گذشته،
حدود دومیلیون کودک برآورد می
شود که درمناقشات مسلحانه کشته
شده اند .تعداد بیشماری از کودکان
مجبور شده اند که شاهد و یا حتی
شریک اعمال وحشتناک خشونت
آمیز باشند .مطالعه یو نیسف درسال
 1995دربارۀ بیش از  3هزار کودک
دررواندا پساز کشتارهای نسل کشی
سال گذشته نشان می دهد که بیش
از  80درصد آنان اعضای بالفصل
خانواده خودرا از دست داده و بیش
از یک سوم آنها عم ً
ال شاهد کشتارها
بوده اند.
اثرات مستقیم جسمی ولطمات روانی
وارده بر کودکان در خالل مناقشات
مسلحانه برای توسعه آیندۀ آنها نقش
ویرانگری دارد .یکی از نگران کننده
ترین گزارش ها درجریان مناقشات
مسلحانه استخدام اجباری نوجوانان
به عنوان سربازان فعال است  .برخی
ازاین نوجوانان از طریق سربازگیری
جذب می شوند وبرخی دیگر ربوده
شده یا مجبور می گردند که به
گروههای مسلح ملحق شوند تا از
خانواده خودشان دفاع کنند .گاهی
از آنها بعنوان پیش مرگ یا مین یاب
استفاده می شود .گاهی والدین
تحت فشار گرسنگی شدید وفقر،
کودکان خودرا روانه خدمات نظامی
می کنند یا در مواردی که احتمال
ازدواج اندک است  ،دختران خود
تشویق می کنند که سرباز شوند.
برآوردمی شود حدود  500نفر کودک

صفحه16

درحال حاضر درسراسر جهان درگیر
مناقشات مسلحانه هستند.
جنگهای جدید اغلب باعث آوارگی
زیرا
شدید کودکان می شود.
خانواده های آنان مجبور می شوند
که به کشورهای همجوار فرار کنندویا
درداخل کشورشان آواره شوند.
ازمیان حدود  22میلیون پناهنده
جهان و  30میلیون آواره نیمی از آنها
کودک هستند .آوارگی دارای آثار
عمیق جسمی  ،احساسی و توسعه
ای بقرکودکان است و آسیب پذیری

قراردارند .رویۀ بسیار شایع تجاوز
توسط نیروهای مسلح اغلب دارای
آثار وخیم زنجیره ای است که دامنۀ
آن بسیار فراتر از رنج ها و تحقیرهای
اولیه است  .سوء رفتار جنسی می
تواند منجر به انتقال امراض و ابتالء
به ایدز شود  .قربانیان تجاوز که
حامله میشوند اغلب توسط خانواده
و جامعۀ محلی طرد شده ومجبور
می گردند که بچه ناخواسته خودرا
سقط کنند.دراین شرایط غیر قابل
تحمل  ،بسیاری از دختران مزبور از

آنهارا بشدت افزایش می دهد..
این کودکان آواره که اغلب از خانواده
های خودشان جداهستند درمعرض
تهدید مداوم حمالت ناگهانی ،
بمباران و مین های زمینی قرار دارند.
تجاوز وبهره کشی از شمار تهدیدات
مداوم درجریان مناقشات مسلحانه
هستند .علی الخصوص دختران
درمعرض خشونت های جنسی ،
مثل سوء رفتار جنسی و صدمه به
اعضاء ،روسپیگری و قاچاق انسان

فرط استیصال دست به خود کشی
می زنند.
عالوه بر از هم گسستن خانواده و
جامعه محلی  ،ازبین رفتن زیر بناها
و اختالل در آموزش بخاطر مناقشات
مسلحانه منجر به بروز آثار ویرانگر
دراز مدت درآینده کودکان می شود.
ازبین رفتن مدارس و شبکه های
آموزشی یکی از عقب نشینی های
کشورهای درگیر مناقشات مسلحانه
از لحاظ توسعه است  .آموزشهای

اثرات مستقیم جسمی
ولطمات روانی وارده
بر کودکان در خالل
مناقشات مسلحانه در
زندگی آیندۀ آنها نقش
ویرانگری دارد.برخی
ازآنها ربوده شده یا
مجبور می گردند که به
گروههای مسلح ملحق
شوند
انجام نشده و مهارت های از دست
رفته  ،مدت زیادی طول خواهد کشید
تا جایگزین شودو کار بازسازی پس از
مناقشات را بسیار سخت تر می نماید.
از سال  1990که اجالس سران برای
کودکان تشکیل شد ،سازمان ملل
متحد مصائب مربوط به کودکان درگیر
مناقشات مسلحانه را دراولویت های
دستور کار بین المللی خود قرارداده
است .گزارش سازمان ملل متحد تحت
عنوان « اثرات مناقشات مسلحانه
برکودکان درخالل جنگهاست .
درسال  1997دبیرکل ملل متحد
درپاسخ به نیاز فوری جهت حمایت
عمومی از حقوق کودکان درمناقشات
مسلحانه  ،یک نماینده ویژه برای
کودکان درمناقشات مسلحانه معین
کرد .یک گروه کار نیز مشغول
تهیه پیش نویس پروتکل اختیاری
کنوانسیون حقوق کودک دربارۀ
حضورکودکان درمناقشات مسلحانه
است که هدف آن افزایش حداقل من
جهت استخدام درقوای مسلح به 18
سال وتعیین تدابیر مربوط به خارج
کردن کودکان از کارهای نظامی وباز
گشت مجدد آنها به جامعه است .

فصل ششم
حقوق بشر ومناقشات

آزادی

امروزه برخی از مهمترین تهدیدات
علیه صلح وامنیت بین المللی از
مناقشات بین ملت ها ست و یا
از جنگ بین جناح های درگیر
دریک کشور است  .این وضعیت
های خشونت آمیز داخلی اغلب به
آن سوی مرزها نیز سرایت کرده
و امنیت سایر د َول را به خطر می
اندازد و منجر به بروز وضعیت های
پیچیده اضطراری از لحاظ انسانی می
شود .موارد نقض حقوق بشر که در
مناقشات داخلی به شدت بچشم می
خورد  .امروزه یکی از شقاوت آمیز
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ترین حاالت نقض این حقوق درجهان
است  .درسال  1996نوزده وضعیت
خشونت آمیز داخلی درجهان
وجودداشت که درآنها هزاران نفر
کشته شدند .مناقشات به اصطالح
« باشدت زیاد» درنهایت منجر به
کشته شدن  6/5تا  8/5میلیون نفر
گردیده است  .درهمان سال  ،حدود
 40مناقشۀ « با شدت اندک» بوقوع
پیوست که هرکدام منجر به کشته
شدن  100تا  1000نفر شد .اگر خشونت
های داخلی را که درسال  1996دامنۀ
آنها کاهش یافت به این ارقام اضافه
کنیم بایستی  2میلیون کشته دیگررا
به آنها اضافه کنیم .
تعداد کشته شدگان مرتبط با
مناقشات فقط نشانۀ کوچکی از رنج
ها  ،آوارگی ها  ،و ویرانی های ناشی
از مناقشات است  .نادیده گرفتن حق
اساسی زندگی بسیار گسترده بوده
است  .کشتارهای جمعی  ،حمالت
بی حساب به غیر نظامیان  ،اعدام
اسراء وگرسنگی تمامی جمعیت ها
نمونه آنهاست  .درمناقشات داخلی
شکنجه یک امر معمول است .واقدام
به محدود کردن آزادی مردم جهت
مسافرت همراه با اسکان اجباری ،
اخراج جمعی  ،سلب حق پناه جوئی
یا حق بازگشت به وطن به چشم می
خورد .زنان ودختران توسط سربازان
مورد تجاوز قرارمی گیرند ووادار
به روسپیگری می شوند .وکودکان
رابرای خدمت کردن بعنوان سرباز
می ربایند .دهها هزار نفر از مردم که
درارتباط با مناقشات هرسال ناپدید
می شوند معموالً کشته شده و بطور
مخفی دفن گردیده اندوخانواده های
آنان دررنج بی خبری از سرنوشت
آنها به سر می برند .هزاران نفر دیگر
بطور خود سرانه زندانی شده و هرگز
محاکمه نمی شوند و حتی اگر محاکمه
شوند درمعرض روش های بسیار غیر
منصفانه قرار می گیرند .خانه ها ،
مدارس  ،و بیمارستانها بطور عمدی
تخریب می شوند  .کاروان های کمک
رسانی بشر دوستانه به غیر نظامیان
مورد حمله قرار می گیرند (.نمونه آن
کمک به غیرنظامیان سوری در شهر
حمص بود که اخیرا ً مورد حمله ارتش
سوریه قرارگرفت).
محرومیت از حقوق اساسی مربوط به
اشتغال  ،مسکن  ،غذا  ،یا عدم احترام
به حیات فرهنگی وتبعیض گسترده
وکنار گذاشته شدن از فراگردهای
تصمیم گیری جامعه علل ریشه ای
بسیاری از بحران های وخیم امروزی
هستند .مناقشات مسلحانه آشکارا
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دهها هزار نفر از مردم که درارتباط با مناقشات هرسال ناپدید می
شوند معموالً کشته شده و بطور مخفی دفن گردیده اندوخانواده
های آنان دررنج بی خبری از سرنوشت آنها به سر می برند.

گویای غیر قابل تفکیک بودن واتکای
متقابل حقوق بشر است .سقوط زیر
بناها ونهادهای مدنی باعث صدمه
زدن به سلسله ای از حقوق مدنی ،
اقتصادی  ،سیاسی و اجتماعی می
شود .حق بهداشت کافی  ،مسکن
 ،آموزش و آزادی مسافرت ئبیتان ،
احترتام به زندگی خصوصی ومحاکمۀ
منصفانه تنها برخی از حقوق و
آزادیهای اساسی هستند که هنگام
بسته شدن بیمارستانها ومدارس
آلودگی آب ووسائل بهداشت  ،عدم
توانائی فعالیت ادارات محلی  ،و
پلیس و نظام قضائی دچار اختالل
و انقطاع می شود.نهادهای دولتی
اغلب بصورت فزاینده ای نظامی می
شوند و اعضای نیروهای مسلح پست
های مربوط به پلیس غیر نظامی را
بدست می گیرند و محاکم نظامی به
محاکمه غیر نظامیان می پردازند.
مناقشات طوالنی بر مناطق روستائی
اثر می گذارد ،محصوالت را نابود می
کند و میزان قابلیت تولید را درمزارع
کوچک وزمینهای کشاورزی مختل
می نماید و منجر به کمبودهتای
شدید مواد غذائی  ،سوء تغذیه و
قحطی می شود .بهداشت ناکافی
و فقر اغلب اوقات ویران گر ترین
عواقب دراز مدت مناقشات هستند.

حقوق بشر و گذار به صلح
کنفرانس های جهانی حقوق بشر
درسال  1993روی ارتباط بین صلح
و امنیت بین المللی و حکومت
قانون بشر صحه گذاشت و همۀ آنها
را درچارچوب کلی حرکت به سوی
دمکراتیک شدن و توسعه قرارداد.
نیاز به تقویت این ارتباطات حیاتی
درافزایش شدید مناقشات خونین
وفحایع ساختۀ دست بشر دردهه
حاضر منعکس شده است .
سازمان ملل متحد بطور فزاینده ای
تالش های مربوط به پیشگیری یا
خاتمه دادن به جنگ ها را با تدابیرس
که هدفشان کاهش موارد نقض حقوق
بشر در وضعیت های خشونت داخلی
است ترکیب می نماید .تأکید خاصی
برروی حصول اطمینان از حمایت
اقلیت ها  ،تقویت نهادهای دمکراتیک
 ،تحقق حق توسعه و احترام عمومی
به حقوق بشر می شود .پیشگیری از
نقض حقوق بشر واکنش نشان دادن
به موارد نقض پیش از اینکه از طریق
عکس العمل های نردبانی تبدیل به
کشمکش شودوکنترل و حل اختالفات
پیش از گسترش آنها  ،مالحظات
اساسی اقدامات پیشگیرانه است

آزادی

درچارچوب اقدامات پیشگیرانه
وعملیات برقراری صلح  ،شورای
امنیت و دبیر کل سازمان ملل
متحد به منظور انجام» مساعی
جمیله»  .خود از کمک های
ادارۀ امور سیاسی برخوردارند.
با شناخت اینکه نقض حقوق بشر
اغلب علت ریشه ای مناقشه وبحران
های انسانی است  ،سازمان ملل
متحد درحال تالش جهت تقویت
ظرفیت هشدار بموقع خود وواکنش
مناقشات از طریق یکپارچه کردن
نظارت بر رعایت حقوق بشر با عملیات
پاسداری صلح است  ،به نحوی که
توانائی رویاروئی آن با اتهامات مربوط
به نقض حقوق بشر افزایش یابد دفتر
کمیسر عالی ملل متحد برای حقوق
درحال برقراری تماسهای
بشر
نزدیک با دوائر مختلف سازمان
ملل  ،دفاتر وبرنامه های مسئول
پاسداری صلح وکمک بشر دوستانه ،
بخصوص ادارۀ عملیات پاسداری صلح
 )DPKOاداره امور سیاسی
(
(  ، ) DPAدفتر هماهنگی امور
 )OCHAو
بشر دوستانه (
دفتر کمیسر عالی ملل متحد برای
پناهندگان ( )UNHCRاست
برنامۀ حقوق بشر نقش مهمی نه تنها
درنظام هشدار به موقع سازمان ملل
 ،بلکه دربازسازی پس از مناقشه ،
ایجاد اطمینان متقابل وکمک به
برقراری مجدد ج ّو تفاهم دارد.جامعۀ
بین المللی این نکته رابه رسمیت
شناخته که حمایت از حقوق بشر
پس از مناقشات نمی تواند جدا از
نحوۀ پایان مناقشات مزبور باشد
تجرب کمک به کشورها جهت
.
ِ
انتقال به دمکراسی نشان می دهد
که وارد کردن مقررات حقوق بشر
درقراردادهای صلح و انتقال به صلح
چقدر مهم است .
درسالهای اخیر  ،پس از مأموریت
مربوط به السالوادور درسال 1990
بخشی ازچندین عملیات پاسداری
صلح وعملیات سیاسی دیگر از
ویژگی حقوق بشر برخورداربوده
اند .وجود عملیاتی جهت حقوق
بشر فراگردهای صلح در کامبوج ،
السالوادور  ،گواتماال و هائیتی بوده
بقیه درصفحه 48
است .
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محمد مجزا

شیادی و تقلب های علی اکبر هاشمی رفسنجانی
هاشمی رفسنجانی وقتی می خواست زن بگیرد پول عروسی نداشت می رود یک بار پسته را نسیه می خرد و نقد می فروشد و خرج
عروسی اش را این طوری فراهم می کند .این آدمی که در این شرایط و موقعیت مالی بود چه طور این قدر پولدار می شود ؟ ا
وقتی گوشه های نادیده و نا گفته
های کودتای آخوندی خمینی را بر
رسی کنیم مواردی را مشاهده می
کنیم که به راستی تعجب آور است.
چه طور می شود باور کرد که جریان
اوضاع آن روز های ایران توسط
محمد درخشش وزیر سابق آموزش
و پرورش بوسیله آخوند مهدی
بهشتی و فضل اهلل محالتی ساعت به
ساعت بدست کودتا چیان می رسید.
هم چنین مرتبآ تماس هائی میان
خمینی گجستک و خانم دوریان
مک گری مآمور  ( C.I.Aسیا )
آمریکا جریان داشت .افزون بر این ها
خانم دوریان با شاپور بختیار نخست
وزیر مرتبا تماس داشت .همچنین
شاپور بختیار نخست وزیر وقت خبر
هائی که از اقامت و بیماری شاه در
خارج داشت را به خمینی گزارش می
داد .براستی محمد رضا شاه پهلوی به
چه کسی می توانست اعتماد کند ؟
به وزیرش به نخست وزیرش .حرف
حرف می آورد .آقای حسیبی برادر
کاظم حسیبی که یکی از اعضای
جبهه ضد ملی ها و از یاران نزدیک
محمد مصدق بود ساکن آمریکا است
در یک دعوائی که با شهرداری محل
سکونت خود داشت  7 – 8میلیون
دالر برنده می شود .از آن پول ماهی 4
هزار دالر به یکی ازمدیران تلویزیون
فارسی زبان درلس آنجلس پرداخت
می کرد تایکی ازبرنامه سازانش بیاید
و به رضا شاه و محمد رضا شاه بی
احترامی کند.

عقل به منجالب غرور و تکبر و رذالت
و پستی کشید .آنچه را که ما در دوره
تاریخ سیاه و پر از فریب و نیرنگ و
عوامفریبی از آخوند ها به چشم دیده
و یا شنیده ایم .یک هزارم تبهکاری
هائی است که آنها در زمان قدرتشان
مرتکب شده اند .هنگامی که
حکومت زور و جنایت وکشتار آخوند
ها در میهن عزیزمان به گورستان
تاریخ فرستاده شود .آن زمان ما
بگونه کامل از جنایت ها و خیانت ها
و وطن فروشی های وحشتناک آخوند
ها با خبر خواهیم شد .در این نوشتار
با گوشه هائی از جنایت ها و خیانت
ها و وطن فروشی های اکبر هاشمی
رفسنجانی مطلع خواهیم شد.
هاشمی رفسنجانی وقتی می خواست
زن بگیرد پول عروسی نداشت می
رود یک بار پسته را نسیه می خرد
و نقد می فروشد و خرج عروسی اش
را این طوری فراهم می کند .سوال
در این است .این آدمی که در این
شرایط و موقعیت مالی بود چه طور
این قدر پولدار می شود ؟ االن که
ایران مال اوست.

آخوند اکبر هاشمی رفسنجانی
را بیشتر و بهتر به شناسیم

غرور و تکبر که خاص آدم های بد
سیرت و افراد دون مایه است گهگاه
بشکل هائی تجلی می کند که تصور
و انتظار آن حتی برای تبلیغ کنندگان
و مدیحه سرایان هم ممکن نیست.
آخوند اکبر هاشمی رفسنجانی
یکی از آن افراد است .اکبر هاشمی
رفسنجانی که ا ز سال ها پیش از
کودتای آخوندی خمینی از حمایت
کشور های استعمار گر بخصوص
اسرائیل بر خوردار بود .او را از مسیر
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آزادی

بعد از شورش  15خرداد سال 1342
که خمینی به عراق تبعید شد .عده
ای از روحانیان در نشست هائی به
بررسی واقعه  15خرداد پرداختند
و به دو راه حل برای مبارزه با رژیم
شاه رسیدند .یکی مبارزه مسلحانه و
چریکی و دیگری از راه تبلیغات.
آخوند محمد بهشتی در مورد
مبارزه مسلحانه می گوید مبارزه
مسلحانه  ،دوری از خانه و خانواده
دارد ،زندان دارد  ،کشتن و قتل و
درگیری دارد .ولی کار تبلیغاتی و
آگاهی دادن است که خطری ندارد.
یادمان باشد این تبلیغات مخرب و
تهمت زدن ها به شاه و خانواده او بود
که سبب پیروزی کودتای آخوندی به
رهبری خمینی گجستک در  22بهمن
 57شد.
ابولفضل تولیت که مسئولیت آستان
حضرت معصومه در قم را داشت در
سال  42زمانی که شاه برای بازدید
به قم می رود به توصیه خمینی که
گفته بود شاه را تحریم کنند گردن
می گذارد و در مراسم استقبال شاه
شرکت نمی کند لذا اورا ازتولیت

آستان حضرت معصومه عزل می
کنند .به این ترتیب دست ابولفضل
تولیت از ثروت باد آورده که در
خانواده او مورثی بود کوتاه می
شود و او تصمیم به مبارزه با شاه
می گیرد و به همین دلیل قسمت
اعظم دارائی خود را برای مبارزه در
اختیار خمینی می گذارد .برای این
که به میزان ثروت این آدم پی ببرید
همین را بگویم که بعد از مرگش وراث
او برادر و خواهرش میروند پیش
رفسنجانی و می گویند
هاشمی
اموال ابولفضل تولیت در لندن بالغ
بر چهار صد میلیون پوند است و از
رفسنجانی می خواهند که این ثروت.
دولتی اعالم شود .یعنی مدعی شوند
متعلق به جمهوری اسالمی است تا
از پرداخت مالیات معاف شوند .مورد
دیگر این است وقتی خمینی در نجف
بود ابولفضل تولیت پول و ملک به
خمینی بخشید و خمینی همه را داد
به رفسنجانی و آخوند بهشتی و سید
علی خامنه ای .وقتی خمینی به
پاریس می رود ابوالفضل تولیت را
با صندلی چرخدار و آمبوالنس
می آورند پیش خمینی که پول
کالنی به خمینی می دهد و خمینی
هم تمام پول را می دهد به رفسنجانی
و رفسنجانی با همکاری با هنر یک
شرکت ساختمانی بنام دژ ساز در قم
درست می کنند که مسئول و همه
کاره اش رفسنجانی بود و شروع
می کنند به بساز و بفروشی .زمین
می خریدند خانه می ساختند و به
کسانی که خودشان می خواستند
می فروختند .ابولفضل تولیت یکی
از چهره های مرموز کودتای آخوندی
خمینی بود .چون از زمان شاه دنبال
این بود که خمینی را به میدان بیاورد.
ابولفضل تولیت زن داشت ولی بچه
نداشت .خیلی از کار ها را کودتاچیان
و خمینی در سال  57با سرمایه تولیت
انجام دادند .و پول های بازاری ها را
هم خمینی بدست همین تولیت می
داد .می گویند مدرسه رفاه که امیران
ارتش در پشت بام آن تیر باران شدند
هم از همین پول درست شده بود.
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توجه شود در این مدرسه بچه های
آدم های عادی را نام نویسی نمی
کردند حتم ًا باید یکی از فامیل هایش
معمم ( آخوند ) باشد .ارجحیت هم با
کسانی بود که عمامه سیاه داشتند
یعنی سید بودند .عمامه سفید ها
در درجه دوم قرار داشتند .ابولفضل
تو لیت تا کودتای آخوندی خمینی
زنده بود.

تقلب رفسنجانی در سند ها:

رفسنجانی زیر عنوان کار های وقفی
و عام المنفعه و اسالمی زمین ها را به
قیمت ارزان می خرید .در سند ها
هم مشخصات زمین را دقیق نمی
نوشت مث ً
ال می نوشت از رود خانه
فالن تا تپه فالن .بعدا ً رفسنجانی
بولدوزر کرایه می کرد و تپه ها را
مسطح می کرد و خاک ها را
یکی دو کیلو متر آن طرف تر می
ریخت .مسیر رود خانه را هم با آب
بند تغیر می داد و می گفت از این تپه
تا آن رود خانه مساحت زمین است.
طبق سند هم درست می گفت .به این
وسیله کلی زمین های مردم را باال می
کشید و با رشوه و پارتی بازی زمین
های وقفی را به عنوان زمین معمولی
می خریدند و بساز و بفروشی می
کردند .رفسنجانی همیشه می گفت
خیر و شر همه چیز در زمین است
و بس .به همین دلیل همیشه دنبال
خرید و فروش زمین بود .در خیابان
ناصر خسرو تهران کوچه ای هست
به اسم خدا بنده لو .قسمتی از این
کوچه مال حاج مهدی خدا بنده لو
است .رفسنجانی به وسیله انتشارات
علمی با خدا بنده لو ها آشنا می
شود انتشارات علمی کتاب های
اسالمی چاپ می کرد .رفسنجانی به
وساطت محمد علی علمی و به بهانه
این که عایدات این کار به مصرف
کار های اسالمی می رسد و وقف
سیدالشهدا است و نمی شود فروخت.
زمین های وقفی را اجاره  99ساله می
کرد و کلمه وقف را در حاشیه سند
زمین های وقفی می نوشت ولی بعد
از پایان معامله حاشیه را با قیچی
می برید ! رفسنجانی با دادن رشوه
کالن ترتیب کار ها را می داد .مث ً
ال در
اداره ثبت کرج معلوم بود در حاشیه
سند نوشته بود وقف سید الشهدا ولی
بعدا ً بریده شده بود و مسئولین ثبت
کرج آن را نادیده می گرفتند .به
این ترتیب رفسنجانی صاحب تمام
زمین می شد و بعد از قطعه بندی
زمین .آنها را به چند برابر قیمت
می فروخت و نفع آن به جای سید
الشهدا به جیب گشاد سید کوسه
رفسنجانی سرازیر می شد.
مالحظه می شود شرکت بزرگ دژ
ساز را با چند آخوند نمی شد اداره
کرد .این جاست که محسن رفیق
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محمدریشهری
دوست وارد کارزار می شود .محسن
رفیق دوست همکار مالی و اقتصادی
رفسنجانی است و صاحب امپراتوری
بنیاد مستضعفان جمهوری اسالمی
بود .برادران محسن رفیق دوست
در میدان کاه فروش ها بنکداری
داشتند .دستشان را یکی کردند برای
کار .یعنی پول و سرمایه و استفاده
از امکانات دولتی از محسن رفیق
دوست باشد ولی به اسم کنسرسیوم
خدا داد که در رآس آن فاضل خدا
داد بود .نماینده محسن رفیق دوست
هم در این کنسرسیوم برادر رفیق
دوست بود .به علت سو استفاده هائی
که فاضل خدا داد کرده بود و گندش
در آمد از ایران به آمریکا فرار کرد.
رفسنجانی رفیق دوست را وادار کرد
که با فرستادن قرآن امضاء شده فاضل
را به ایران بر گرداند .رفیق دوست هم
با فاضل در آمریکا تماس گرفت و گفت
در ایران مسئله و مشکلی نیست و تو
هم که کسر پولی نداری و اگر بیائی
می توانیم موضوع را حل کنیم .فاضل
را خام کردند و او هم فکر کرد پول
که دارد که مث ً
ال جریمه ها را بدهد
با خیال راحت به ایران برگشت .به
محض رسیدن او را گرفتند و اجازه
دفاع هم به او ندادند .رفسنجانی و
گروهش از نظر سیاسی می خواستند
یک نفر را قربانی کنند قرعه به نام
فاضل خدا داد افتاد .به این ترتیب
هم فاضل خدا داد را از بین بردند هم
اموالش که عبارت بود از کار خانه برق
ادیسون  -کار خانه یخ سازی و زمین
های زیاد و ساختمان هائی در خیابان
فرشته و دروس را تصاحب کردند.
خانواده خدا داد اص ً
ال فکرش را
نمی کردند که فاضل را اعدام کنند
که کردند .خانه ای که خمینی در
جماران زندگی می کرد رفسنجانی و
همین فاضل پیدا کرده بودند .پشت
همین خانه فاضل خدا داد یک خانه
زیبا برای رفسنجانی درست کرد که
البته رفسنجانی هم مزدش را داد و او
را اعدام کرد.

توضیحات اضافی خارج از اعترافات
آقای بروجردی برای آگاهی بیشتر
توسط تهیه کننده این نوشتار:
اکبر هاشمی رفسنجانی از سن 14
سالگی که نو جوانی زیبا رو بود برای
فرا گیری امور دینی به قم رفت .تو
خود بخوان حدیث مفصل از این
مجمل .شاید وقاحت و بی شرمی
هاشمی رفسنجانی بخاطر اقامت او در
حجره های قم است که سبب پر روئی
و وقاحت او شده است .رفسنجانی در
سال  1337خورشیدی در سن 24
سالگی ازدواج کرد .و دارای  3پسر و
 2دختر است.
اکبر هاشمی رفسنجانی یکی از
چهره های تآثیر گذار و موثر در
روند کودتای آخوندی به رهبری
خمینی و هم چنین دوران پس از
آن تا امروز است .هاشمی رفسنجانی
یکی از مخالفان برنامه های مترقی و
نوگرایانه شاه در ایران مانند انقالب
سفید معروف به انقالب شاه و مردم
بود .و به جرم فعالیت های مخفیانه
علیه حکومت محمد رضا شاه فقید به
زندان افتاده بود.
اکبر هاشمی رفسنجانی پیوند عمیقی
با گروه موتلفه اسالمی داشت که
مسئول ترور حسنعلی منصور نخست
وزیر بود .هم چنین از آغاز سال
 1350به گروه مارکسیست اسالمی
مجاهدین پیوست .پس از کودتای
آخوندی خمینی گجستک اکبر
هاشمی رفسنجانی یکی از مهره
های بسیار موثر در تمام ارکان رژیم
اشغالگر و دد منش جمهوری اسالمی
بوده و هست.
یکی از دالیل کشته شدن صادق قطب
زاده علی اکبر هاشمی رفسنجانی
بود .پس از اعدام صادق قطب زاده
کسی که در برابر محمدی ریشهری
تیر خالص به پیشانی قطب زاده زد.
همین هاشمی رفسنجانی بود.
در اسناد آمده است اسلحه ای که
محمد بخارائی حسنعلی منصور
نخست وزیر وقت را ترور کرد .علی

آزادی

سعیدامامی

اکبر هاشمی رفسنجانی تهیه و به
محمد بخارائی داده بود.
پس از کودتای آخوندی خمینی .اکبر
هاشمی رفسنجانی یکی از اعضای
شورای انقالب اسالمی شد .هم
چنین یکی از اعضای موسس حزب
جمهوری اسالمی بود .بطور کلی در
تمام ارکان رژیم اشغالگر و دد منش
جمهوری اسالمی نقش بسیار سازنده
داشته و یکی از مهره های اصلی
جمهوری اسالمی بوده و هست .شایع
است در انفجار دفتر حزب جمهوری
اسالمی که طراحی انفجار آن توسط
مهندسین اسرائیل طراحی شده بود
و حدود  100نفر از مقامات جمهوری
اسالمی به هالکت رسیدند .اکبر
هاشمی رفسنجانی دست داشته
است.
اکبر هاشمی رفسنجانی و علی
فالحیان وزیر وزارت اطالعات که
خود را به عبای هاشمی رفسنجانی
سنجاق کرده بود و سعید امامی
معاون امنیتی وزارت اطالعات مثلث
کارگزاران سیاست اسرائیل در
ایران را تشکیل داده بودند .حتی
آخوند محمد ریشهری در زمانی که
مسئولیت وزارت اطالعات را بر عهده
داشت .جاسوس بودن سعید امامی
را مطرح کرده بود که در پرونده وی
موجود بود .هم چنین از آخوند
هاشمی رفسنجانی کوسه عوامفریب
و شیاد هر چه بگوئید بر می آید .اگر
خوب بررسی شود متوجه می شویم
علی اکبر هاشمی رفسنجانی ،بد تر از
دزدان سر گردنه ایران را چاپیده است
و نام کثیف او در کنار  5ثروتمند دنیا
است .یکی از عوامل اصلی بدبختی و
فالکت ملت ایران همین اکبر هاشمی
رفسنجانی است .گفته زیبائی از نادر
شاه افشار بیادم آمد که در مورد همه
آخوند ها بخصوص علی اکبر هاشمی
رفسنجانی صدق می کند .نادر شاه
می گوید :هر آخوند را باید دو بار
اعدام کرد .یک بار برای زندگی بی
ثمر و بی خاصیت و بی حاصل و مرده
خواری او .و بار دوم برای فریب مردم و
بلعیدن دست رنج و حاصل تالش و کار
و دارائی آنان .وقتی تاریخ  500سال
گذشته ایران را مطالعه کنیم مالحظه
می شود هر مقام کشوری و یا افراد
عادی که با آخوند در افتاد ور افتاد.
زیرا پایگاه آخوند ها افراد واپسگرا ،
عقب مانده فکری و خرافاتی مسلمان
است .که در کودتای آخوندی خمینی
گجستک در سال  57ثابت شد.
نوشتارم را با شعاری پایان می دهم:
ایران بدون آخوند چه با عمامه و چه
بی عمامه .حق مسلم ماست.
به امید بیداری و آگاهی ملت ستم
کشیده و بی یار و یاور ایران
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تیم

ورشهابی

رد ام القرای اسالمی هچ میگذرد؟

هردمبیل آخوندی

خدمت خوانندگان گرامی عرض کنم
که خوشبختانه آنقدر ابله و چاخان
گو و خالی بند  ،میوه های بارآمده
از فرهنگ شلم شوربای ما ایرانیان
بویژه خرمن بعد از انقالب است که
آدم هیچوقت سوژه کم نمیآورد.
در جامعه و فرهنگ ایران امروزی
نه تنها هیچ پیشرفت چشمگیری
بسوی کماالت و روشنی نداشته
ایم  ،بلکه در سراشیبی دهشتناک
نابودی اخالقیات نیز افتاده ایم به
عالوه چندین بالهای خانمانسوز
دیگر وچند نسلی طول میکشد تا
اثرات ضایع حکومت ننگین و ضد
بشری آخوندی  -اسالمی از بین برود
 .همه اش سر این سرطانی است که از
زمان های قدیم گریبانگیر ما بوده و
به اسم خدا و پیغمبر و دین و آخوند،
باعث عقب ماندگی و بندگی ما شده
است .نظام مقدس جمهوری اسالمی
هم که نشانه های پیشرفت کامل این
بیماری سرطانی است با کردار خود
در این سی و پنج سال اخیر گواه
دهنده ادعای ماست .وحوش حاکم
بر ایران چون حرف حساب  ،آدم
بودن  ،انسانیت  ،راستی و درستی
را نمیدانند چیست ،مجبورند در
جوابگویی کارهای ضد بشری خود به
عالم و آدم حرفهای مزخرف و بیربط
بگویند .البته نا گفته نماند آن امت
ابلهی که به اراجیف اینها دلخوشند
و با اشتیاق فراوان پای منبر روضه
خوانها می نشینند  ،واقعیت قضیه
برایشان همین است و نمی توانند پا را
از دو وجبی محدوده فکریشان فراتر
بگذارند .باید برای واژه وقاحت و بی
چشم و رویی یک معنی دیگری پیدا
کرد .بد نبود یک مسابقه ای ترتیب
میداند و به آن آخوند و بسیجی
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از استادان حوزه علمیه قم ادعا کرده که « ...امام دوازدهم شیعیان در راهپیمایی
 ۲۲بهمن سال  ۱۳۸۸دیده شده است؟»..

که مزخرفاتش ازهمه شاخدارتر
است جایزه میدادند  .ما طبق روال
همیشگی این خبرها را از رسانه های
آخوندی برایتان گردآوری کردیم .
یک :این اواخر یکی از برادران
قزمیـت الریجانی رییس قوه
ُمقــنیان !!! جمهوری انسان ستیز
نعلین و آفتابه (با پوزش از چاه کنان
شریف) در یک سخنرانی در قم
معلومات دینی اش را به رخ چند تا
بسیجی کشید و گغت « پیغمبر اکرم
نگرانی داشتند که بعداز رحلتشان
اسالم به دوره جهالت برنگردد» خب
اگر تمدنتان اینست که امروزه در
کشورهای مسلمان منطقه به چشم
میخورد وای به حال جهالتتان با
همین منم منم کردنها و آتش به
خرمن زدن اختالفات و چند دستگی
انداختن بین امت مسلمان میخواهند
قبله عالمیان اسالم شوند و نگرانند که

آزادی

امت به جهالت برنگردد .این امت هنوز
بعد از هزار و پانصد سال سرگرم تکه
تکه کردن و لت و پار کردن همدیگر
است .کشور با صفای سوریه در حال
حاضر میدانگاه نبرد شیعه و سنی
است و رژیم آخوندی به بهانه حفاظت
از استخونهای پوکیده و اماکن متبرکه
!!! لشکریان امام زمان را به سالخ
خانه سوریه میفرستد .بعدش وسط
همه این حرفها  ،بین گروه های مثآل
همدست خودشان هم جنگ وجدال
است  .مثل باند القاعده و یا دسته
جدیدی بنام « حکوت اسالمی عراق و
سوریه » که آنها درجه اعالی توحش
و جهالت هستند .اینجاست که شاعر
میفرماید «خودتی» از شما جاهل تر
خودتان هستید.
دو :به گزارش خبرگزاری امتی
«تسنیم » آخوند دیوانه ای به نام
روحاهلل قرهی که مدیر حوزه علمیه

امام مهدی شهرک حکیمیه تهران
است میگوید «...علی خامنهای
«مهره» امام دوازدهم شیعیان است و
در جریان حوادث سال  ۸۸نیز از امام
زمان دستور میگرفت »...استاد حوزه
علمیه وارد جزئیات جریان نشد ولی
گویا حضرت در الوجه الکتاب ( فیس
بوک ) با رهبر معظم در تماس بودند
که چه جوری دمار از روزگار ایران و
ایرانی در بیاورد چون خراب کردن
ایران توسط اجداد محترم حضرت
به اندازه کافی نبود و تخم و ترکه این
اهریمنان مشغول یکسره کردن کار
میباشند تا فرهنگ بیگانه پرستی
و مرده خوری را ترویج دهند  .طبق
خبر دیگری در دی ماه سال  ۱۳۸۹نیز
مهدی احدی از استادان حوزه علمیه
قم ادعا کرده بود « ...امام دوازدهم
شیعیان در راهپیمایی  ۲۲بهمن سال
 ۱۳۸۸دیده شده است؟ »..خب بعله
گویا حضرت آقا در آن راه پیمایی
مشغول ساندیس خوری و شعار دادن
مرگ بر امریکا و مرگ بر اسراییل بود
و با لباس گشاد بسیجی و دستمال
چفیه بعد از رأی دادن به مموتی ،
چماق بدست منتظر بود اگر یکوقت
بچه سوسول های سبز پوش سر و کله
شان پیدا شد با چماق و چاقو و قمه به
جان آنها بیفتد.
سه :به گزارش استان بان که
خبرگزاری مخصوص استانهای ایران
است محمود انوشه روانشناس و
استاد دانشگاه در جمع گروهی از
دانشجویان یزد گفت «...بسیاری
از بیماریهای روانی با خواندن
قرآن برطرف میشود و بسیاری از
گرفتاریها به دلیل پیله کردن به خدا
در رابطه با استجابت دعا است.
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توکل به خدا کنید و به بیکاری و فقر و اعتیاد و ناهنجاری های جامعه زیاد پیله نکنید.
این نمونه ای از دستاوردهای انقالب با شکوه است که شورای عالی فرهنگی اش دانشگاه
و مدارس عالی را پاکسازی! کرد و بجای آدم های با سواد و با خرد و متعادل  ،یک مشت
امتی و بسیجی عقب افتاده را مسئول تربیت و پرورش نسلهای آینده ایران کرد.
توکل یعنی کار خدا را به خدا واگذار
کنیم و ما نیز کار خود را انجام دهیم
و توجه داشته باشیم که امروز اگر
بیچارگی داریم به دلیل بیتوکلی
ما است »...شما تصور کنید که
فرزندانتان را به دانشگاهی بفرستید
تا زیر دست اعجوبه ای مثل این
نابخرد بیسواد آموزش ببینند بیچاره
ها بدتر روانی میشوند .توکل به خدا
کنید و به بیکاری و فقر و اعتیاد
و ناهنجاری های جامعه زیاد پیله
نکنید .این نمونه ای از دستاوردهای
انقالب با شکوه است که شورای عالی
فرهنگی اش دانشگاه و مدارس عالی
را پاکسازی! کرد و بجای آدم های با
سواد و با خرد و متعادل  ،یک مشت
امتی و بسیجی عقب افتاده را مسئول
تربیت و پرورش نسلهای آینده ایران
کرد.
چهار :به گزارش خبرگزاری مهر،
آخوند حیدرمصلحی وزیرسابق
گشتاپوی اطالعات دکتر مموتی که
از نازپروردگان رهبر معظم است
در همایش عاشورائیان شهرستان
شهرضا گفت ...«:فتنه  ٨٨یک
کودتای بینالمللی برای براندازی
نظام جمهوری اسالمی ایران بود و در
همین جریان ما دفتر یکی از سران
فتنه را گرفته که در این دفتر جزوه
ای یافت شد که بسیار قابل توجه
بودوازیک سال پیش از انتخابات تا
یک سال پس از آن پیشبینی شده
بود .پس از انجام مطالعات گسترده
در خصوص این جزوه به این نتیجه
رسیدیم که تمامی سیاست گذاری
های موجود در آن مبتنی بر تفکرات
حزب توده است و در واقع دشمن
و در راس آن آمریکا برنامه ریزی
های مختلفی را برای نابودی انقالب
اسالمی ایران دنبال کرده است».
این آخوند عقب مانده باید گوش
هیئت عزاداران دیوانه را با همین
چرندیات پر کند وگرنه به وظیفه
دینی خود عمل نکرده است  .پس
معلوم شد که جوامع بین المللی
به رهبری امریکا با سیاست های
برداشته از مانیفست حزب توده ،
توطئه و نقشه چیدند که با انتخاب
شدن کروبی و موسوی نظام اسالمی
را نابود کنند .خوب بود استاد ما یک
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کمی در باره پیش بینی یکسال بعد
از انتخابات  ،اطالع میداد .البد جناب
میرحسین و جناب کروبی قرار بود از
کرملین که قبله گاه و کعبه توده ای ها
است دستور بگیرند و دوباره استقالل
ایران را به خطر بیندازند حاال امریکا
این وسط چه سودی از « تفکرات
حزب توده» میبرد خدا میداند و
البد معصومین! .واقعأ باید به وجود
چنین نخبگانی در تاریخ ایران افتخار
کرد .آین روضه خوان الیشعرهر
هذیانی که به فکر ناقص اش میرسد
به زبان میآورد بدون اینکه بفهمد چه
میگوید و او در رأس وزارتی بود که
کارش خفقان و کشتار مردم است .
پنج :شاید برای خیلی از مردم معنی
حقوق بشر مشخص نباشد ولی چون
ما افراد تحصیل کرده و فهمیده در
حکومت ایران زیاد داریم میتوانیم از
گفته های آنان یاد گرفته و بهره ببریم.
یکی از این اعجوبه ها رئیس سازمان
صدا و سیمای نعلین و آفتابه است .به
گزارش مهر ،عزت اهلل ضرغامی در
خصوص دیدار گروه پارلمانی اتحادیه
اروپا که ضمن دیدار با برخی مقامات
جمهوری اسالمی ،با جعفر پناهی
و نسرین ستوده نیز دیدار داشتند
گفت ...« :در حالی از حقوق بشر یاد
می کنند که وقتی از خارج به کشور
سفر می کنند دزدکی با یکی دو نفر از

متهمان فتنه مالقات می کنند و بعد
در دیدار با مقامات کشورمان از سر
جایشان بلند نمی شوند»...
پس معلوم شد که اگر کسی جلوی
پای حاج آقا رفسنجانی بلند نشد ،
حقوق بشر را نقض کرده و دیدار با
آقای پناهی و خانم ستوده که مورد
رحمت و رأفت رژیم اسالمی هستند
به شقیقه چه ربطی دارد؟ رژیم فاسد
جمهوری آخوندی با خودش هم
دعوا دارد .بقول معروف یکی از یکی
خرتر .استاد موسوی و شیخ کروبی
ازفرزندان انقالبند و هیچوقت منکر
آن نشدند و نگفتند آقا بی خیال
سیستم مذهبی  -آخوندی  ،بیاییم
فردا رفراندم بگذاریم  .ما هزار بار
گفتیم این خانه از پایبست ویران
است  .کدام فتنه؟ تازه حتی آنها هم
بدون پشتیبانی گله آخوندهای رنگ
و وارنگ نمیتوانند امورات مملکت را
بچرخانند چون همه راه ها به رهبر
معظم ختم میشود .شاه فقید ایران
اسمش بددر رفت او حتی به گرد راه
این عجوزگان هم نمیرسید.
شش :باآلخره بارگاه و دم و دستگاه
خلفای مسلمین  ،شعبده باز و رمال و
فالگیر ودلقک و سیاهی لشگر داشت
بدین معنی که هر کدام در رشته
خود متخصص بودند و باعث تفریح و

آزادی

سرگرمی امیر المؤمنین امتی ها .حاال
رژیم عمامه بسران خیلی ترقی کرده
و هر کدام از امتـش در همه این فنون
متخصص است .در این دوره و زمونه
عجایب تاریخ ایران ،شخصی معروف
به دکتر روازاده که طبق مدارک
موجود در ایتالیا مشق دکتری کرده
و در ایران مدرکش را گرفته( البد
یک چیزی تو مایه های مدرک قالبی
و ساختگی آشیخ حسن خودمان که
از بالد کفار گرفته) .او مشهور به
پیوند زدن طب سنتی به شقیقه طب
غربی است و برای خودش کلی دکان
باز کرده است .نظریات او درست مثل
جفنگیات مال حسنی است ولی در
باب طبابت .دو سه تا نمونه از خروارها
نظریات استاد روازاده را خدمتتان
باز گو میکنیم
« بچههایی که آدامس میخورند
به دلیل الکل موجود در اسانس آن
عینکی میشوند»
« ادعای تهیه مارگارین (کره گیاهی)
از فاضالب »
« ادعای مضر بودن چای به دلیل
هجوم االغها به مزارع آن »
خداوند یک عقلی به اینها بدهد و
یک پولی به ما که خرج میگساری
بکنیم و به حال و روز این امت فلک
زنده بخندیم.

صفحه 21

کوچک
کودکان سوری
سه سال پیش ناآرامی های سوریه
آغازشد وتاکنون بیش از  150هزارنفر
دراین شورشها جان باخته اند.
یونیسف اعالم کرد که بیش از 5/5
میلیون کودک سوری درداخل وخارج
سوریه به کمکهای انسانی نیازمندند.
نزدیک به یک میلیون ودویست هزار
کودک سوری هم اکنون ازکشورخود
گریخته اند و در کمپ های پناهندگان
درلبنان  ،ترکیه و کشورهای دیگر با
والدین خود اسکان یافته اند .هنوز
هم چشم اندازی برای پایان این
دربدری و بی سامانی نیست .

کاهش حقوق دولتی ها
رئیس جمهور کنیا اهوروکنیتا گفته
است حاضراست برای کم کردن
هزینه های دولتی حقوق خود و
اعضای هیئت دولت خودرا بین ده تا
بیست درصد کاهش دهد .به این می
گویند از خود گذشتگی و بفکر مردم
بودن .درهمین حال هرسال بربودجه
شورای نگهبان که یک سازمان بی
ربط درایران است  40تا  50درصد
افزوده می شود .ببین تفاوت ره
ازکجاست تا به کجا.
کنیا سرزمین پدری آقای اوباما است .

صفحه22

و

اندنی

خو
تغییر ساعت

اخیرا ً ساعت رسمی درآمریکا وکانادا
یک ساعت به جلو کشیده شد و
درایران هم از اولین جمعه سال نو
ساعت تغییر کرد  .جالب اینجاست که
خیلی ها در بیان ساعت جدید دچار
اشتباه می شوند و بجای اینکه بگویند
یک ساعت به جلو کشیده شده می
گویند یک ساعت به عقب کشیده
شده است  .ازجمله شهردار تورنتو که
معرف حضور همه شماست آقای راب
فورد درتوئیتر خود به دوستانش گفت
یک ساعت  ،ساعتهای خودرا به عقب
بکشیدو همین ،موضوع باعث ساختن
جوک های زیادی برای این شهردار
معروف تورنتو شد.

پوتین بازنده است؟

رعنا فروهر

آزادی

خانم رعنا فروهر یکی از اقتصادی
نویسان مجله تایم است که همیشه به
ایرانی بودن خود اذعان داشته وآن را
پنهان نمی کند.خانم فروهر در شماره
 24مارچ هفته نامه تایم دربارۀ اقدام
روسیه در اوکراین می نویسد:
« صدورنفت وگاز روسیه  50درصد
درآمد دولت را تأمین می کند .اگر
روسیه توسط آمریکا واروپا تحریم
شود ساالنه یکصد میلیارد دالر از
دست خواهد دادوباتوجه به اینکه
امسال روبل دربرابر دالر آمریکا ده
درصد ارزش خودرا ازدست داده است
روسیه دربازار پولی نیز به دردسر
بزرگتری دچار خواهدشد.

نقش زنان درمدیریت

اگرچه در بیشتر نقاط جهان هنوز
نقش زنان دراداره کشور ها کم رنگ
است اما انتظار میرود نقش زنان در
مدیریت جهانی روزبروز افزایش
پیداخواهد کرد .هم اکنون  18درصد
زنان درجهان درمشاغل اجرائی نظیر
مدیران شرکتهای مالی و صنایع بکار
مشغولند 17 .درصد از کادر هیئت
مدیره شرکت فورچون  500را زنان
تشکیل می دهند درشرکتهائی که
زنان نقش مدیر را برعهده دارند 15
درصد هزینه کسب موفقیت برای

شرکت کمتر است .

قتل گاوبازان

درسالهای  1600میالدی زمانی که
گاوبازی پربیننده ترین مسابقات
اسپانیا بود روزانه  25تا 30نفر در
میادین گاوبازی شهرهای بزرگ به
قتل می رسیدند واین موضوع باعث
شد که استفاده از گاوهای عادی که
جنگ با آنها خطر کمتری داشت
رواج پیداکند .به همین دلیل اسپانیا
اولین کشوری است که درآن برای
شخم زدن زمین بجای گاو ازاسب و
یابو استفاده شد .قراراست بزودی
گاوبازی دراسپانیا ممنوع شود.

سانسور
عمر سانسور تقریب ًا با عمر چاپ
برابراست  .بعدازاینکه نخستین
کتابهای چاپی به بازار آمد بالفاصله
سانسورهم متئاول شد .اولین
کمیسیون سانسور در  1482از طرف
اسقف « ماگونزا» شهری که  26سال
قبل ازآن گوتنبرگ انجیل خودرا
به چاپ رساند ه بود تشکیل شد
که درآن چهار مرد دینی عضویت
داشتند وآنها تمام نوشته هارا مطالعه
نموده اجازه چاپ می دادند و یا اینکه
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تحویل شعله های آتش میشد.

ودمش
روباه ُ

روباه ازقدیم درادبیات کشورها
به زیرکی وحیله گری معروف بود
وتحقیقات دانشمندان حیوان شناس
معاصر نیز که کار خودرا براساس
تجربه و تحقیق قرار داده اند نشان
می دهد که نظر اجداد ما درباره این
حیوان بی پایه نبوده است واو ضعف
جسمانی خودش رابا بهره گیری از
هوش وذکاوتش جبران می کند.
وقتی که یک روباه طعمه ای شکار
می کند درهمان حال که بخوردن آن
مشغول می شود تمام حواس خودرا
به کار می گیرد تا از طرف حیوان
دیگری غافلگیر نشودوبرخالف اکثر
حیوانات وقتی مشغول خوردن می
شوند بهیچ جا توجه ندارند روباه
دراین موقع دقت ومراقبت بیشتری
بکار می برد .چشم های نافذ او ،
حس شنوائی او وشامه بسیار قوی
این حیوان به او امکان می دهد
کوچکترین خطری را که ممکن است
از طرف دشمن پیش آید احساس
کندوبه چاره جوئی برخیزد.
نکته دیگر که درباره روباه باید
دانست استفاده جالب او از دم بلند
و پرمویش است .دم روباه عالوه بر
حفظ تعادل حیوان درهنگام دویدن
به عنوان ترمز نیز استفاده می شود
و درحالیکه به سرعت مشغول دویدن
است می تواند به سرعت توقف
کرده وازهمان نقطه عقب گرد کند و
درجهت عکس بحرکت درآید.

پلیس شهری
اولین نیروی پلیس شهری درسال
 1190توسط فیلیپ دوم پادشاه
فرانسه برای شهر پاریس بوجود
آمد که شش نفر از اعضای آن را
فروشندگان وسائل نقلیه دریائی
تشکیل می داد به همین خاطر
پادشاه فرانسه دستورداد که برروی
آرم پلیس عالمت یک کشتی بادبانی
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حک شودکه امروزهم این عالمت
درآرم پلیس پاریس دیده می شود.

بدون شک سرآغاز ترجیح دادن
گوشت گاو توسط ورزشکاران بود که
ازآن تاریخ تا به امروز همچنان ادامه
دارد.

زبان گلها زبانی است که با آن برحسب
سنتها و ُعرف ها خیلی چیزهارا می
توان بیان کرد.
گلهای ُرز درهمه نقاط جهان
نمایشگر کمالند یاس سفید درچین
وهندوستان وبرخی از کشورهای
اروپائی جنبه یادبودی دارد  .دربرزیل
برای مراسم بخاک سپاری گلهای
ارغوانی رنگ می فرستند .درمکزیک
گلهای زردرنگ مخصوص مراسم
تدفین است  .اما درایران برای این کار
گل سفید بکار می برند .و رنگ زرد را
مظهر بی وفائی می دانند.

باران سازها

زبان ُگلها

رژیم غذائی

درروزگار گذشته وقتی درروسیه
خشکسالی می شد سه مرد ازیک
درخت کاج باال می رفتند  .یکی از
آنها یک بشکه کوچک بدست می
گرفت و با چوب برروی آن ضربه
میزد .وبه این ترتیب صدای رعد
درمی آورد  .نفردوم با دو چوبدست
دیگر حرکاتی بعمل می آورد که تو
گوئی دارد ظاهرشدن برق را مجسم
می کند  .نفرسوم ازباالی درخت
برروی زمین آب می پاشید و ادعا می
کردند که بزودی باران خواهد بارید.
اگر طبیعت یاری می کرد و بهنگام
اجرای مراسم یا کمی بعدازآن باران
می بارید مردم دهکده های اطراف
پاداش خوبی به سه مزد باران ساز
می پرداختنداما اگر باران نمی بارید
وخشکسالی ادامه می یافت مردم سه
مرد رادریک اتاقک ویژه زندانی کرده
و با چوبدستی به سرشان می زدند .
خوشبختانه این رسم اینک متداول
نیست وگرنه معلوم نبود چه برسر
هواشناسان امروزی می آمد.

وقتی ما به بررسی و امتحان شیئی
می پردازیم اگر ازآن خیلی خوشمان
بیاید مردمک چشم ما ناخودآگاه
درشت تر می شود.

نکته ها !
* بشر هیچگاه از سرنوشت خود
راضی نیست وهمیشه حسرت
سرنوشت همسایه خودرا می خورد
ولی نکته جالب اینجاست که همین
همسایه آرزو می کند که سرنوشت
اورا داشته باشد!.
* بجای آنکه از دیگران تقلید کنید
سعی کنید خودتان باشید .چه کسی
بهتراز شما می تواند خود شما باشد.
* کسی که با خودش راستگو
ودرستکار باشد بطور حتم با دیگران
نیز چنین خواهد بود.

بزکوهی سفید

درحوالی سال  450پیش از میالد
مسیح  ،دریونان باستان متخصص
تغذیه وجودداشت  .دراین دوره ،
جنگاوران سپاه برای آنکه شهامت
وشجاعت پیداکنند قلب شیر می
خوردندوبرای آنکه بتوانند سریع
تر بدوند جگر غزال میل میکردند .
متخصصین تغذیه یونان باستان به این
نتیجه رسیده بودند که ورزشکاران
برای آنکه صاحب عضالت قوی واندام
ورزیده شوند باید از گوشت حیوانات
پرعضله نظیر گاو تغذیه نمایند .واین

دربعضی نواحی کوه آلپ دراروپا
بزهای کوهی شاخدار سفید رنگی
زندگی می کنند که تمام بدنشان یک
پارچه سفید است این حیوانات مورد
احترام شکارچی ها هستند ودرهیچ
فصلی شکار نمی شوند زیرا برطبق
یک اعتقاد قدیمی هرکس آنهارا
شکار کند درهمان سال خواهد ُمرد.

یک کشف باستانی
در قدیم فروشندگان سنگ یشم
درچین عادت داشتند و قتی با
مشتری روبرو می شدند برای اینکه
بفهمند مشتری از سنگ خوشش
امده وآن را پسندیده یانه بادقت
به چشمان او می نگریستندو وقتی
متوجه می شدند که مشتری از سنگ
جواهر خیلی خوشش آمده آن را
گرانتر به او می فروختند.
امروز روانشناسان از نظر علمی این
روش را تأیید می کنند و می گویند

آزادی
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وپاسخ علمی
پُرسش
ُ
دفاع طبیعی بدن

دوام بیشتربوی عطر

باکتریهائی که واردبدن می شوندباید
با لوکو سیت ها (گلبولهای سفید
خون ولنف) دست وپنجه نرم کنند
بدن ما بااین باکتریها به مبارزه بی
امانی دست می زند  .هرروز میلیونها
میکروب روی قسمت قدامی چشم
می نشیند یا وارد سوراخهای بینی
می شوند اما این میکروبها با دفاع
های طبیعی رو به رو می شوند اشکی
که پلکها مدام روی قرنیۀ چشم می
گسترند مادۀ باکتری کشی دربردارد
که با کتریها را می کشد  .این ماده
باکتری ُکش لیزوزیم خوانده می
شودوبه همین ترتیب هم مخاطی
که سوراخهای بینی را می پوشاند
باکتریهائی را که آنجا گردمی آیند می
کشد پس هوائی که به وسیله بینی
استنشاق می شود هوای استرلیزه ای
است .

بیشتر عطرها روغنی هستندو اگر
پوست بدن شما خشک باشد عطری

که برپوست خود میمالید بالفاصله
جذب پوست می شود و بوی آن ازبین
میرود .برای دوام بیشترذ بوی عطر
باید ابتدا پوست خودرا با لوسیون بی
بو پاک کنید وسپس عطرموردنظررا
روی آن بمالید دراین صورت مدت
زمان بوی خوش عطر برپوست شما
افزایش می یابد.

شب ادراری
خیلی ها شکایت می گنند که وقتی
جوان تر بودیم تا لحظه رفتن به
رختخواب مایعات می نوسشیدیم
و تاصبح راحت می خوابیدیم  .اما
اکنون هرشب چندبار بیدار می شویم
و اجبارا ً به دست شوئی میرویم .
علت این امر آن است که وقتی
سن ما زیاد می شود هورمونی بنام
واسوپ رسین که درجلوگیری از ادرار
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مؤثراست دربدن ما کاهش می یابد.
اگر پس از رفتن به بستر چندبار باید
به دست شوئی بروید سعی کنید در
زندگی خود تغییری جزئی بدهید و
حدود  2ساعت قبل از رفتن به بستر
هیچ مایعی را ننوشید.وقبل از رفتن
به بستر حتم ًا به دست شوئی بروید.
این روش برای کم کردن دفعات
بیدارشدن شما ورفتن به دست شوئی
مؤثراست  .اگر این اقدام شما مؤثر
واقع نشد و بیش از یکبار از خواب
بیدار می شوید ممکن است شرایط
بهداشتی بدن شما دچار اختاللی
باشد که حتما باید به پزشک مراجعه
کنید.

آزادی

 30دقیقه راه رفتن درروز بهترین راه
حل است  .چند هفته قبل از عمل
جراحی آب کافی بنوشید و غذای
متعادلی بخوریدو مواد پروتئین
دار مانند مرغ  ،ماهی و حبوبات
را دربرنامه غذائی خودقراردهیدو
مقدارزیاد انتی اکسیدان که در میوه
ها وسبزی ها وجوددارد میل کنید.
پروتئین یکی از عوامل عمده برای
ترمیم سلولهاست وآنتی اکسیدان در
التیام زخم و باالبردن سیستم دفاعی
بدن شما مؤثراست .

رنگین کمان
قبل از عمل
آیا قبل از هر عمل جراحی می توان
شرایط جسمانی را در موقعیتی قرار
داد که اوالً نتیجه بهتری از عمل
گرفته شود وثانی ًا دوره نقاهت بعداز
عمل تا حد امکان کوتاه تر شود.؟
درپاسخ این سؤال به کوتاهی می
توان گفت که ورزش معمولی  ،حتی
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رنگهای رنگین کمان از کجا بوجود
می آید؟ میدانیم که نورسفیذ از هفت
رنگ مختلف تشکیل شده است که
عبارتنداز :قرمز  ،نارنجی  ،زرد ،سبز،
آبی  ،نیلی ،بنفش  .این رنگها را توسط
یک قطعه شیشه که منشور نامیده
می شود می توان ازهم جداکرد
نورخورشید وقتی به یک قطره
باران دقیق ًا گار منشوررا انجام داده
ونور خورشید را به هفت رنگ تجزیه
می کند ودرنتیجه تابش خورشید
به قطرات بی شمار باران شما آن
رابصورت رنگین کمان می بینید.

گل سنگ

تاکنون بیش از  1/5میلیون موجود
زنده شامل انواع گیاهان  ،حیوانات و
موجودات ذره بینی کشف  ،شناسائی
ونامگذاری شده اند .بیولوژیست ها
می گویند هنوز بیش از ده میلیون
موجود زنده دیگر وجوددارد که
هنوز ناشناخته اند و باید کشف و
موردبررسی قرارگرفته و نامگذاری
شوند.

رازیانه

رومی ها گیاه رازیانه یا بادیان رومی
را از مصر به اروپا آوردند و به عنوان
مالیات  ،محصول این گیاه را به دولت
می دادند .ودرهمین زمان بود که این
گیاه به عنوان نوعی ادویه در ساختن
کیک  ،شیرینی و نان مورد استفاده
قرار گرفت .

سالمت قلب

گلسنگ ها موجوداتی زنده یاارگانیزم
هائی هستندکه برروی سنگها  ،شاخه
درختان  ،وحتی زمین لخت می
رویند .آنها ترکیبی از جلبک های
سبز  ،و قارچ های بی رنگ هستند که
بصورتی مسالمت آمیز درکنارهم به
حیات خود ادامه می دهند .گلسنگ
ها ریشه  ،ساقه و برگ وگل ندارند.
قارچهای این مجموعه نیز عاری از
ماده سبزینه یا کلروفیل هستندونمی
توانند غذای مورد نیاز خودرا تأمین
غذای جلبکهارا جذب
کنندو
می کنند و به مصرف می رسانند.
همبستگی جلبکها و قارچها به گونه
ای است که این مجموعه را بصورت
یک ارگانیزم واحد نشان می دهد.

موجودات ناشناخته

شاموآ چیست ؟

پزشکان وپژوهشگران دریافته اند که
سالمت قلب با شادی نسبت مستقیم
دارد .نتیجه پژوهشها نشان می دهد
کسانی که شاد هستند و از غمها می
گریزند  22درصد کمتر از کسانی که
همیشه زانوی غم بغل گرفته اند به

بیماریهای قلبی دچار می شوند.
مرکز پزشکی دانشگاه کلمبیا
درسال  2010میالدی پرسشنامه
هائی را دراختیار  1700نفر از ساکنین
ن ُوااسکوشیاقرارداد و با بررسی
پاسخهای داده شده به نتیجه باال
دست یافت .

آجیل نخورید .اما ما توصیه می کنیم
بادام درون آجیل را بخورید که فوق
العاده برای شما مفید است  .بادام
محتوی ویتامین وچربی های اشباع
نشده استکه اگر درروز  36عدد ازآن
را بخورید تاحد زیادی کمتراحساس
گرسنگی خواهید کرد .حال اگر یکی
از این مغزدانه ها مانند فندق یا گردو
را هم دروسط روز ویا درساعات بعداز
ظهر بخورید کام ً
ال سیر خواهید شد.
این یکی از بهترین روشها برای
کسانی است که دنبال رژیم غذائی
مناسب می گردند تا از چاق شدن
خود جلوگیری کنند.

نسخه ای برای پوست
همه ما بویژه دختران وزنان مایلند
پوستی شاداب و بدون چروک داشته
باشند .معجونی که می تواند شمارا به
این خواسته تان برساند به شرح زیر
است :
  4برگ کلم پیچ نصف خیار یک سیبیک لیمو ی پوست کنده یک بُرش از زنجبیل تازهاین موادرا در یک مخلوط کن بریزید
تا خوب درهم مخلوط شوند .آنگاه
آن را میل بفرمائید .یکی دوهفته
که چنین معجونی را خوردید متوجه
خواهید شد که تا چه حد پوست شما
نرم ولطیف شده است و چروکی که
خبر از افزایش سن می کند ازبین
خواهد رفت .

ارزش غذائی بادام

این روزها در آغاز بهار وعید نوروز
درهر خانه ایرانی آجیل دیده می
شود و بعضی توصیه می کنند که زیاد
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آزادی

شاموآهمان بز کوهی است که
درکوهستانهای اسپانیا  ،اروپای
مرکزی  ،جنوب اروپای مرکزی ،
بالکان  ،آسیای صغیر و قفقاز دیده
می شود .بز کوهی بسیار چابک است
و گامهائی استوار دارد.حس بویائی
بسیار قوی دارد.پرش هائی به طول
دومتر بباال انجام می دهد و قادراست
تا  6متر به جلو بجهد.وباسرعتی
معادل  30کیلومتر درساعت می دود

پوست این حیوان ،چرم « شمی »
است که برای پاک کردن شیشه و
همچنین تمیز کردن بدنه اتومبیل
وسیله مناسبی است  .درایران ما نیز
دربسیاری از نقاط وجوددارد.

بوی بد اسکانک

حتم ًا شما هم به دفعات با بوی بدی
که اسکانک ها در منطقه ای پراکنده
می کنند روبروشده اید .این ماده
که درحقیقت وسیله دفاعی حیوان
بشمار میرود مرکب ازکروتیل
مرکاپتن  ،ایزوپنتیل مرکاپتن و متیل
کروتیل است این مایع روغنی شکل
از دو غده که درداخل مقعد اسکانک
قراردارد تا فاصله دوسه متری به
بیرون پاشیده می شود.بوی این ماده
روغنی تا حدود سه کیلومتر دورتر
احساس می شود.و برای چشم بسیار
خطرناک است .
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دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی
تاریخ نگار ،نویسنده  ،شاعر و استاد
دانشگاه تهران درسن  89سالگی
درتهران آخرین برگ از تاریخ زندگی
خود را نوشت و خود به تاریخ پیوست.
استاد باستانی پاریزی اخیرا ً از بیماری
کبدی رنج می برد .او از اواخر دهه 1330
تا سال  1387دردانشگاه تهران استاد
تاریخ بودو دراین سال همراه با تعدادی
از استادان دیگر بطور غیر منتظره
بازنشسته شد .به زادگاهش پاریز و
به همه نیاخاک ایرانش عشقی فراوان
داشت  .کتابهای متعددی درزمینه تاریخ
وادبیات نوشته است که بیشتر آنها
درباره کرمان و زادگاهش پاریز است.
اما درزمینه فرهنگ وادب ایران نیز
کتابهای باارزشی ازخود بیادگار گذاشته
است  .نثر استاد پاریزی بسیار روان و
جذاب بود بطوریکه خوانندگان کتابهای
قطورش را هرگز خسته نمی کرد .اویکی
از مشوقین بزرگ مطبوعات درداخل و
خارج از ایران بود .تابستانها که برای
دیدار دخترو نوه هایش به تورنتوی کانادا
می آمد مجله آزادی را که بطورمرتب
برایش ارسال می شد می خواند و گاه
که مقاله ای نظرش را جلب می کرد
کتابی به عنوان صله برای نویسنده
آن مقاله می فرستاد .وبه این ترتیب
گردانندگان نشریه را دلگرم می ساخت
که خواننده ادیبی مانند استاد پاریزی به
نوشتههایاینمجلهتوجهدارد.بانشریات
فارسیزبانخارجازکشورمعموالًمصاحبه
نمی کرد و نشریات داخل ایران نیز گاه
بعنوان خبر مطالبی را اززبان او نقل می
کردند .اهل تظاهرو
فضل فروشی نبود.
درخلوت خود برای
بقای فرهنگ و ادب
ایران کار می کرد و
تا آنجا که فرصت
داشت می نوشت .
گاهی نیز برای رفع
خستگی از طبع
روانش کمک می
گرفت و اشعاری
برصفحه کاغذ می
آورد که ماندگار
می شد:
یادآن شب که
برسرما
صبا
گل می ریخت
از درو بام وهوا
گل
برسرما
ریخت
می
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از اینجا

دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی به تاریخ پیوست

کتاب «یادبود من» و« یادویادبود » دو
مجموعه شعر اوست  14 .کتاب درباره
کرمان ومجموع ًا نزدیک به هفتاد جلد
کتاب در زمینه تاریخ و ادب ایران از
استادپاریزی برجا مانده است  .کتاب
تالش آزادی او جایزه یونسکورا بخود
اختصاص داد .کتاب یعقوب لیث او
نیز درسال 1976به زبان عربی ترجمه
ودرمصر منتشر شده است  .بیشتر آثار
او ده ها بار تجدید چاپ شده است  .بنا
به وصیت او جسدش دربهشت زهرا
درکنار همسرش به خاک سپرده شد.
نشریه آزادی درگذشت استاد
محمدابراهیم باستانی پاریزی را به همه
عاشقان آثاراو  ،به شاگردانش  ،به جامعه
فرهنگی ایران  ،به فرزندان استاد ونوه
هایش از صمیم دل تسلیت گفته و
خودرا درغم آنها شریک می داند .
روانش شاد باد
درهمین زمینه مقاله ای از نویسنده
ومحقق ارزشمند آقای محمود نفیسی
درصفحه  14چاپ شده است که توجه
خوانندگان رابه آن جلب می کنیم .

آزادی

ازهمــــــــ

داغ ترین مراکز قمار درجهان
ویلز جنوبی دراسترالیا از نظر
دارابودن ماشین های قمار دومین
رتبه را درجهان داراست  .الس وگاس
در نوادای آمریکا  181هزارو یکصدونه
ماشین قمار دارد که بیش از هرکشور
دیگری درجهان است .درآمد سال
گذشته کازینوهای الس وگاس بالغ
بر یازده میلیاردو یکصد میلیون دالر
بوده است .اما سنگاپور که درآمدش
از کازینوها برابربا شش میلیارد
دالرآمریکا بوده است دومین رتبه
را ازنظر درآمد قمار درآسیا بخود
اختصاص داده است .
ماکائو ازنظر تعداد ماشین های قمار
از الس وگاس عقب تراست اما سال
گذشته درآمدش چهاربرابر الس

وگاس بوده است یعنی  45میلیاردو
دویست میلیون دالر.ماکائوی چین
باالترین درآمد قماررا به خود
اختصاص داده است .
موناکو کشور بسیار کوچک با
جمعیتی کم باالترین سرانه ماشین
های قماررادارد .یعنی به نسبت
جمعیت تعداد ماشینهای قمارش از
کسشورهای دیگربیشتراست درسال
گذشته کازینوهای مونت کارلو حدود
 243میلیون دالر درآمد داشتند.
وامادر ژاپن قمار غیر قانونی است
.با اینهمه  4/5میلیون ترمینال قمار
دراین کشوروجود دارد که به بازی
کنان خود به جای پول نقد جوایز
مختلف و ژتون می دهد
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از

موارد اختالف واشنگتن با ریاض چیست ؟

آنجا

ـــــــــه جا

پایان استثنای قانونی عجیب و غیر معمول

حدود چهاردهه پلیس هاوائی برطبق
قانون می توانست هنگام انجام
وظیفه با یک فاحشه هم بستر شود.
این استثناء درقالب دامی که برای
دستگیری فاحشه ها گسترده می
شد امکان پذیر بودو افسر پلیس می
توانست با یک روسپی هم بسترشود
تا بتواند سندی محکم برعلیه این
زنان نگون بخت دردست داشته باشد.
اما شکایاتی که ازاین افسران پلیس
می شد و دال بر سوء استفاده های
پلیس از فاحشه ها بود قانونگزاران
هاوائی را برآن داشت تا این قانون را
از مجموعه قوانین خود حذف کنند.

درقانون آمده بود که پلیس می تواند
به زنی که مشکوک به خودفروشی
است پیشنهاد همخوابگی بدهد و اگر
آن زن قبول کرد همین سند شفاهی
کافی است
اما اخیرا ً یکی از وکال در سنای ایالتی
ادعا کرد که یکی اززنان مشتریش
شکایت کرده که قبل از دستگیری به
اتهام روسپیگری سه بار توسط افسر
پلیس به او تجاوز شده واین با روح
قانون موجود منافات دارد.
وسرانجام این قانون تبعیض آمیز از
قوانین هاوائی حذف گردید.

اخیرا ً پرزیدنت اوباما به ریاض رفت
تا پادشاه عربستان را که از اقدامات
اخبر واشنگتن دلگیر شده است از
نگرانی بیرون بیاورد ..دراینجا به اهم
موارد اختالف بین واشنگتن و ریاض
می پردازیم :
اولین اختالف درمورد اوضاع مصر
است  .آمریکا می خواهد که خشونتی
که توسط ژنرال های حاکم بر قاهره
درجریان است پایان گیرد .اما
عربستان خواهان ازبین رفتن اخوان
المسلمین است و میخواهد بطورکامل
از رژیم نظامی درمصر حمایت بشود.
حتی با نیروی نظامی درصورت لزوم.
مورد دوم ایران است .آمریکا می
گوید معامله سیاسی با ایران بمنظور
دست برداشتن از ساختن بمب اتمی
باید صورت گیرد .ولی عربستان براین
باوراست که ایران به دلیل اقدام برای
ساختن بمب اتمی و رفتار تهدید

آمیزی که درمنطقه دارد باید مورد
تحریمهای شدیدتر قرار گیرد.
مورد سوم سوریه است  .آمریکا
براین باوراست که باید برای معتدل
کردن جنگجویان مخالف اسد اقدام
کردو با تروریستهای مخالف اسد
هیچ ارتباطی نباید داشت حتی اگر
بشار اسد برسر قدرت باقی بماند .و
عربستان می گوید آمریکا باید خطر
بیشتری را بپذیرد تا اسد را شکست
دهد .
عربستان امیدواربود که سال گذشته
اوباما سوریه را بمباران کند که این
اتفاق نیفتاد.
وآخرین مورد عراق است  .آمریکا
مایل است دخالت خودرا در اتفاقات
پس از جنگ عراق به حداقل برساند.
خواستار فشاربیشتر
وعربستان
آمریکا بر بغداد است تا نفوذ ایران را
بر عراق کاهش دهد.

تکرار تاریخ دراوکراین
اخیرا ً پس از فرار رئیس جمهور
اوکراین به روسیه مبارزین اوکراینی
پس از تصرف کاخ ریاست جمهوری
توانستند اسنادی مربوط به فساد
ریاست جمهوری را که به ماشین
کاغذ خرد کن داده شده بود پیدا
کرده و آنهارا با صرف وقت درکنارهم
قرارداده و این اسنادرا باز سازی
کنند.
قب ً
ال همین کارهادر سفارت اشغالی
آمریکا درایران نیز توسط دانشجویان
خط امام صورت گرفته بود اما
بعدها معلوم شد برخی ازآن اسناد
ساختگی
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آزادی
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یافته های جدید
دربارۀ دستگاه ایمنی
بنابرگزارش دکتر دیوید کیفِر
ازدانشگاه آریزونا مصرف ترکیبات
زیر در تقویت دستگاه ایمنی بدن
مؤثربوده ودرمقابله با سرماخوردگی
وگریپ (فلو) بسیار مؤثر ند:

پروبیوتیک ها

Probiotics

دونوع باکتری مفید موسوم به
الکتو باسیلیوس اسیدوفیلوس و
الکتوباسیلوس بیفیدوس که بطور
طبیعی درروده ها وجوددارند با تولید
آنتی بیوتیک های طبیعی میکربهای
خطرناک راازبین می برند .این باکتری
ها پروبیوتیک نامیده می شوند
وتولید پادزهر  Antibodyرا دربدن
افزایش می دهند.
دریک پژوهش جدید  40درصد
ورزشکارانی که روزانه از پروبیوتیک
دچار
بودند
کرده
استفاده
سرماخوردگی نگردیدند.منبع اصلی
پروبیوتیک ها ماست می باشد.
سالیان دراز ماست درطب سنتی
بکار رفته است موارد مصرف پرو
بیوتیک ها عبارتنداز بیماریهای
مزمن گوارشی مانند التهابات روده
 ،نفخ شکم  ،سندرم کولُن تحریکی
 ،ونیز درمان عفونت های قارچی
دستگاه تناسلی زنان .

الدربری

قارچ های خوراکی

D

ویتامین  Dبه سلولهای ایمنی برای
تولید پادزهر  Antibodyکمک
کرده ودرمحافظت بدن درمقابل
سرماخوردگی وگریپ نقش دارد.
بررسی های جدید نشان داد که
کمبود این ویتامین خطر ابتالء به
عفونت های تنفسی را افزایش می
دهد.
ویتامین  Dهمچنین به تنظیم میزان
کلسیم وفسفر خون وجذب کلسیم
دربدن کمک کرده ودراستحکام
دندان ها واستخوان ها نقش عمده ای
را بازی می کند .افزون برآن بدن را
درمقابل بعضی سرطان ها محافظت
می کند.
مقدارمصرف :برای افراد کمتراز 50
سال  200واحد بین المللی  ،برای
سنین  51تا  ، 70چهارصد واحد بین
المللی  ،وبرای سنین باالتراز  70سال
 600واحد بین المللی است .

قارچ های خوراکی بسیار کم کالری
ودارای سلنیوم  ،ریبو فالفین ،
(ویتامین  ، ) B2ضداُکسیدانها  ،مواد
فیبری وترکیبات پلی ساکاریدها و
بتا گلوکان هستند .این ترکیبات با
تقویت دستگاه ایمنی با میکربهای
بیماری زا مقابله می کنند.
یک بررسی درسال  2013آشکار
تعداد سلولهای ایمنی
ساخت
اشخاصی که خشک شده قارچ های
آسیائی مانند قارچ شییتاکی را
خورده بودند افزایش یافته بود.
این قارچ ها همچنین دارای اثر ضد
انعقاد بوده ودرپائین آوردن میزان
کلسترول خون وپیشگیری سرطان
مؤثر می باشند.
قارچ شییتاکی بصورت کپسول نیز
دردسترس است .
مقدارمصرف 400 :میلی گرم  ،سه
باردرروز.

Elderberry

این میوه کم کالری ازانواع توت
ها و سرشار از موادلیفی  ،ویتامین
های  ، ،واسید فولیک می باشد.
ضداکسیدانهای موجود در الدربری
سلولهای بدن را ازآسیب ناشی از
مولکولهای زیان بخش اکسیژن
(ریشه های آزاد) محافظت می کند.
همچنین دستگاه ایمنی را تقویت
کرده وواکنش التهابی را کاهش می
دهند.
بموجب یک بررسی عالئم بیماران
مبتال به سرما خوردگی چهارروز پس
از نوشیدن شربت الدربری برطرف
گردید.
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ویتامین

دکتر همایون آرام

آزادی
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گش
تی ردمیان کتابها
هب انتخاب م.ع.آشنا

پاسخ دندان شکن
ازیکی از قضات یا دادستان انگلستان
حکایت می کنند که کشیشی را
محاکمه می کرد  .کشیش که اسرار
فن خطابت را نیک فرا گرفته و بجای
اینکه برای خویش وکیلی انتخاب
کند خود دفاع خویش را برعهده
گرفته بود مدت دوساعت سخن گفت
و مباحث مذهبی و فلسفی گوناگون
را درگفتار خویش واردنمود و همه را
از پرچانگی خویش به ستوه آورد .اما
قاضی بنابر شیوۀ دادگستران جوانمرد
که از طول کالم عارض ومعروض  ،چین
به چهره نمب افکند با بردباری بسیار
به هر سخنی گوش فرا می دهند ،
درتمام مدت حوصله کرد و کلمه
ای برزبان نیاورد  .همین که سخنان
کشیش پایان یافت با نهایت ادب رو به
وی کرد وگفت :
« گفتار جنابعالی مرا به یاد صفات
ویژه باریتعالی انداخت  .زیرا دیدم
سخنان تان مانند رحمت حق بی پایان
و مثل عدل الهی از فهم بشری خارج
است » .
در هرانجمن ومحفلی که بروید نظایر
این اشخاص را مالحظه خواهید کرد
که شهوت سخن گفتن بسیار دارند.
درهرمورد وهر موضوع اظهار نظر می
کنند  .درسخنان دیگران می دوند و
کالم آنان را قطع می کنندوموضوع
های تازه را ازدهان طرح کنندگان آن
می ربایند .هرگاه خود مطالبی دارند
باهمه آب وتاب وطول وتفصیل به بیان
آن می پردازندوکوچکترین زمزمه
ای را منافی آبرو و عظمت خود می
شناسند ولب به پرخاش می گشایند.
حق همیشه به طرف آنهاست  .اینکه
من وتو طلوع خورشید یا نور پاشی
ستارگان را دلیل بروجود روزوشب
می دانیم درمقابل عقیده ومنطق آنان
خدشه بردار و نادرست است  .چرا
شب آن گاه است که آنان اراده کنند
وروز وقتی است که میل وهوای نفس
آنان وجود آن را تسجیل کرده باشد.
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انسان گاهی که دچار یکی از این
خود بینان پر چانه می شود درکف
دست خویش احساس خارش شدید
می کند .وبی اختیار به هوس می آید
که جای برخیزد ودهان اورا فروبندد
تاهرچه دردل دارد ونگفته باشد
دست از جلوی دهان وی برندارد .
البته اگر این پرچانه ها  ،چانه ای
ظریف ولبی ازآن ظریف ترداشته
باشند درلبان ما نیز همان احساس
به جنبش درمی آید تا سخن طویل
وی رابابوسه ای کوتاه کنیم  .چنانکه
گویا مجنون سخنان گله آمیز لیلی
را و خسروپرویز شکوه های دامنه
دار شیرین را به همین گونه قطع
می کردندو ...عیب کار اینجاست که

وهریک رابه مطالعۀ روزنامه ای وادار
ساخت وی نیز به تقلید دیگران
روزنامه ای رابرداشت وبه آن نظری
انداخت اما یک دقیقه بعد آن را
به زمین پرتاب کرد وبدون آنکه به
مخاطب معینی متوجه باشد لب به
شکایت اعتراض گشود به همه کس
وهمه چیزبدگفت  .ازلباس بانوان ،
صدای اتومبیل  ،آب پاشی خیابانها،
بی ادبی مردم مخصوص ًا از صنف
سلمانی عیب جوئی ها کرد.
دراین هنگام یکی از کرسی ها
ها آزادشد ووی را برای تراشیدن
صورت دعوت کردند .بی آنکه دنباله
سخن خویش را درمذمت سلمانی
ها قطع کند روی کرسی نشست

اغلب این گرانان یاوه سرا ی ازنعمت
لطف جمال بهره مند نیستند ولب
آدمی اگر نسبت به آنان تحریک شود
برای ادای سخنان آبداروناسزاست ،
وانگهی ما آنقدر ازپران خویش اصول
ادب فراگرفته ایم که دربرابر آنها
سکوت رابرهرپاسخی مرجح بشماریم.
اما دیروز دردکان سلمانی این قضیه
کام ً
ال برعکس شده بود .هنگامی که
من بی مضایقه سررابدست استاد
سلمانی داده بودم که سرسری موهارا
کوتاه کند یکی از این خوش سخنان
واردشد وهمینکه مشاهده کرد که
کرسی های آرایش را مشتریان پیش
ازوی گرفته اند بانهایت اکراه روی
صندلی به انتظارنوبت خویش نشست
 .چهره درهم کشید ه وعبوس وی
دیگر مشتریان منتظررا از وی رمانید

وگفتار خویش راادامه داد .ولی استاد
سلمانی بابی اعتنائی بسیار به صابون
مالی چهره وی مشغول گشت .
مرد می گفت اص ً
ال سلمانی ها ی
ایران بی ادب هستندو انسانیت
نمی شناسند والزم است برای آنان
نیز ازاروپا مستشار بیاورند .استاد
سلمانی بدون آنکه به این سخن
توجهی کند به بهانه صابون زدن
برپشت لب مقداری کف صابون
روی لب وی مالید ودرکمال سادگی
پرسید «:چه فرمودید؟» بیچاره
درجواب عاجز ماند زیرا اگر دهان می
گشود مقداری کف صابون دردهانش
فرومیرفت  .استاد ازآ« رندان دنیا
دیده وتجربه آموخته بود وبه این
آسانی ها دست از سر حریف بدزبان
بر نمی داشت  .همینکه نوبت به

آزادی

تراشیدن موهای روی حنجره رسید
درحالی که با یک دست پوست روی
حلقوم وی رابلند کرده وبادست دیگر
تیغ را بسیار نزدیک گلوگاه وی آورده
بود گفت  «:سلمانی های این کشور
هم چندان مردم بدی نیستند بامداد
تا شامگاه جان می کنند وکسب
روزی حالل می ُکنند .ولی عیب دراین
است که مردم این کشور به نوبه وحق
خویش قائل نیستند ومی خواهند با
زودترازهمه
آنکه دیر آمده اند
کارشان انجام یابد .غالب این هیاهو
وازدحامی که مقابل دکانهای نانوائی
می شود ازاین سبب است که همه
می خواهند درآن واحد نان بگیرند .
بزرگساالن کودکان را عقب میزنند .
مردان زنان را به این طرف وآن طرف
پرت می کنند  .درصورتی که اگر همه
دریک صف قرار گیرند کار همگی
ظرف نیمساعت انجام خواهد گرفت .
دیدم چند قطره عرق درشت
درپیشانی مرد شروع به درخشیدن
کرد .بیچاره در شکنجه بزرگی
قرار گرفته بود زیرا اگر دهان باز
می کرد کف صابون را به دهان می
فرستاد یا اگر سررا به عالمت امتناع
باال می برد تیغ دالک را با حلقوم
خویش آشنا می کرد .ناگزیر مانند
کودکی گه دربرابرپدر یا آموزگار
بایستدو بخواهد به گناهی که کرده
است اقرارنماید.به عالمت تصدیق
چشمهارا فرو بست .
ازاین طرز جواب وسئوال بی اختیار
به خنده افتادم  .زیرا دیدم آنچه را
که منطق وعقل سلیم و اصول ادب
و انسانیت نتوانسته بود به این مرد
پرچانه بفهماند قدری کف صابون ولبه
تیغ برنده دالکی به وی گوشزد کرد.
همینکه اززیر چنگال استاد رهائی
یافت ونفسی به آسودگی کشید وبه
اطرافخویش نظری افکند باآنکه اورا
نمی شناختم رو به سویش کردم
وپرسیدم  « :خوش گذشت ؟»
دکتر لطفعلی صورتگر صفحه 193
کتاب « گفتارهای آموزنده ودالویز»
تهران 1374
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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

گذشته ام بافت رنگارنگی است ازترکیب این
تاروپودها  .نه ابدیت زیر زمین آن مرد قوزی مرا
از تنگنای خودم بیرون میکشدونه آرامش دلپذیر ،
و زیبائی وصف ناشدنی این مدینه فاضله با آفتاب
درخشانش  ،و آسمان نیلی ژرفش  .وعطر دل آویز
گل هایش ولبخند شادمانه مردمش  ...من با وسواس
وواهمه وسرگردانی ودلهره ودردهای بی اسم دیگر
بزرگ شدم وبا همۀ این زخمهای درمان ناپذیر
خوگرفتم .ودرجزرومد ها و کشاکش های دریاها
غوطه خوردم .حاال چگونه می توانم جدا ازاین
حوادث ازاین جهنمی که از آغاز زندگی درجان
من شعله ها افروخت زندگی کنم .اص ً
ال جهان بی
غم ودرد چه لطفی دارد .دلی که درآتشی نسوزددل
نیست .وچشمی که از نم اشکی خیس نشود حفره
تاریک گور است  .من جاودانگی را آزمودم .چقدر
هولناک است  .هولناک وسرگیجه آور .برای همیشه
زنده ماندن وجسد عزیزان را تشییع کردن وعبور
شتایزده نسل ها را باچشم های باز تماشا کردن
عذابی الیم است .مرگ پایان زندگی نیست  .قله
زندگیست  .دراین قله است که آدمی روح عریان
خودرا به داوری می گذارد  .سگ از جایش بلند
شد .دوباره زوزه کشید مثل اینکه اوهم از احساسی
تلخ رنج می برد .ازتنهائی وبی کسی  ...باخود
گفتم :فردا به شهرم باز می گردم به شهری که مرا
در آغوش خود پرورش دادودرآنجا با زشتی ها ی
مأنوس ودیوانگی های مطبوع مردمش  ،با کجتابی
ها ودلهره ها وسرگردانی هایش به زندگی ام ادامه
می دهم تا به ته خط برسم  .به واپسین دم حیات.
نزدیک ظهر بود که سروکله پیرمرد پیداشد .نفس
زنان به درون اتاق غلتید .مردغریبه ای همراهش
بود .باصورتی آفتاب سوخته وقامتی بلند  .نه چاق
ونه الغر .کت سورمه ای دراز پوشیده بود با شلواری
گشاد وروشن  .پیرمرد درآن حال که چانه اش تکان
میخورد گفت :
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 سیامک  ،برادرت  ...ازاون سر دنیا برگشت  .تویخیابان شلوغ الی مردم یخه اش را سفت چسبیدم.
همون کاری که باتو کردم  .اول سراغ ترا گرفت
وگفت  :چهل ساله که برادرموندیدم  .همراهم دراز
شد که با چشمهای خودش تورو ببینه .
سیامک جلو آمد .دستها را دور شانه ام حلقه کرد و
صورتم رابوسید .بوسه اش بوی شیره نارگیل را می
داد .سگ الیید .دستی به سرش کشیدم  .ساکت
شد  .بعد سه دتائی زانو به زانوی هم نشستیم .
سیامک درد دلش باز شد ،و ازاینجا وآنجا گفت .
چیزهائی که برایم تازگی داشت  .طرز بیانش به
گوش ناجور وغریبه می امد ولی دلچسب بود.
میگفت  :مثل سنگی که از فالخنی رها بشه همه
جای دنیا رو زیر پا گذاشتم  .باقبیله ها ونژادهای
مختلف درآمیختم  .بارها سرم به سنگ خورد وپایم
درگِل فرورفت  .سالها توی الیه های پیچ در پیچ
وتاریک ذهن وباورمردم هردیار به جست وجو
پرداختم  .ومثل غواصان دراعماق فرورفتم .
ودرگرداب روحشان غوطه خوردم  .آدمهای عجیبی
دیدم  .با اعتقادهای عجیب تر .هرقوم برای خودش
خدائی داشت وسنتی  ،وقانونی  .یک روز مهمان
مرد پیری شدم که خدای او «بعل» بود ومجسمه
کوچکش را به گردن آویخته بود  .مثل تعویذی که
دربچگی ما به گردنمون آویزان میکردیم  .پرسیدم
:
 ازگذشته چه به خاطر داری ؟درجوابم بالبخند گفت :
 جز گناه هیچ .پرسیدم :
چه وقت ازگناه پاک میشی ؟
گفت :
 هروقت که «بعل» اراده کنه .بعد اضافه کرد:
 دنیا تاریکه  ،مثل شب  .همانطورکه هرشب بهچراغ احتیاج داریم که جلوی پامونو ببینیم  ،به
«بعل» هم که چراغ دل ماست احتیاج داریم  ،تا
گمراه نشیم  .بادرون تاریک نمیشه زندگی کرد.
از حرفش تعجب نکردم  .چون عجیب ترش راهم
شنیدم  ...از سیامک پرسیدم :
 باخودت چه کردی ؟ اجاقت روشن شد؟خندیدوگفت :
 درقبیله ای بایه دختر زنگی ازدواج کردم کهمثل اون پیرمرد خدایش رو به گردن آویزان کرده
بود .وقتی که زن من شد گفت  :من تاحاال دوتا
خدادارم  .اولی بعل ودومی تو ،که شوهر من هستی.
بوسیدمش وگفتم :
 نه من خدای توهستم و نه بعل خدا بزرگترین ازاینحرفهاست  .نفهمید .آنچنان غرق دراعتقادش بود
که توجهی به گفته ام نکرد .ولی کم کم به چیزهائی

آزادی

پی برد که تا آنوقت به فکرش نرسیده بود.وحاال
همون خدائی رو می پرسته که من می پرستم .
سئوال کردم :
 چندتا بچه داری؟گفت :
 سه تا  .سه پسر .اولی کشیش شد .دومی جاشو.سومی گاوچران .
گفتم  :این سه برادر چطور باهم کنار میان؟
گفت :
 هیچوقت یکدیگر رو نمی بینن .اولی تو کلیساشب وروز باانجیل ور میره  .منتظره که روح القدس
بهش بتابه  .یا مسیح به خوابش بیاد واز خون و
گوشت تنش به او نان وشراب عطا کنه  .دومی
مثل ماهی سال تا سال تو دریاست  .فکر می کنه
اگه پاشو روی زمین بگذاره از بوی خاک نفسش
می گیره  .ومثل ماهی زود هالک میشه  .اوآب را
مثل اون فیلسوف یونان قدیم روح جهان میدونه
وعقیده داره ماهی ها برگزیده ترین وپاک ترین
مخلوقات خداهستن  .سومی گاورو مقدس ترین
موجودات عالم میدونه  .هرگز پابه شهر نمیذاره
 .از مردم بیزاره  .ازآلودگی هاشون  ...شب وروز
روی علفها دراز می کشه  .به پستان پر شیرگاوها
چشم میدوزه  .اوپستان گاو رو چشمه آب حیات
میدونه  .میگه خداوند زمین را روی شاخ گاو
قرارداد تاازجایش تکان نخوره ساعتها سه تائی
نشستیم وازاکناف عالم گفتیم  .چشمهای پیرمرد
از خستگی کالپیسه شده بود .ودایم چرت میزد.
سردرگوش سیامک بردم وآهسته گفتم :
 میشناسیش .به من میگه پدرتوأم  .نشونی هاشهمه درسته .
سیامک گفت :
به من هم همین حرفها رو زد .انگار خودشه  .گفتم :
چطور ممکنه  .من با همین دستها خاکش کردم .
مردن که دروغ نیست .
گفت :

نزدیک ظهر بود که پیرمرد بازگشت
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 تودنیا هراتفاقی ممکنه بیفته  .هیچ جچیز عجیبنیست  .چیزهائی دراین چهل سال دیدم که اگه
برات بگم ازناباوری شاخ درمیاری.
به دنبال این حرف ازجایش بلند شد بطرف پنجره
رفت واز پشت شیشه نگاهی به دورنمای شهر
انداخت سرش رابسوی من برگرداندوگفت :
 چه شهر قشنگیه  ..نه دود ودمی  ،نه سروصدائی.گفتم :
 ازاین سرتا اون سر شهر یه قیافۀ جهنمی  ،یهآدم شندرۀ وپاپتی نمی بینی  .نه فریادی از گلوئی
به گوش میرسه ونه رگۀ خشمی به صورتی و یا
درنگاهی دیده میشه  .همه از خوشحالی می خندن.
مثل بچه ها .نه قفس دارن ونه زندان .هم پرندگان

آزادن و هم آدم ها!
پرسید:
 باتبهکاران چه میکنند؟گفتم :
 نمیدونم .گفت :
 هرجاکه قانون هست زندان هم هست  .آدم هایکسان نیستن  .بعضی ها گول شیطونو میخورن
ودست به کارهای خالف میزنن .زندان جای این جور
آدمهاست .
گفتم :
 شاید توی این شهر نه شیطونی باشه ونه فاوستکه گولش رو بخوره
پس ازدرنگی کوتاه اضافه کردم:
 میخوام ازاینجا فرارکنم  .باتعجب گفت : چرا؟گفتم :
 اگه سیزیف رو هم وارد این شهر کنی  ،نصفههای شب فرار میکنه .وبرمیگرده به جهنم تا مثل
همیشه اون سنگ های عظیم رو به دوش بکشه
وازکوه باال بره  .آدم وقتی بادرد ورنج وهراس خو
گرفت دیگه حاضر به تغییر وضع نیست  .من که
یه عمر باهیاهو وجنجال سرکردم .مثل خاشاک
درتوفان ها زیروروشدم وهرشب بااین دلهره که
فردابه سرم چه خواهد آمد به رختخواب رفتم .
حاال برایم مشکله که درسکوتی سنگین وپردوام
مانند سکوت قبر زندگی کنم .
پیرمردبیدارشد .درحالیکه پشت چشمش را
میماالند گفت :
 همۀ حرفها تو نو شنیدم .روکردبه من و افزود:
 توراست میگی پسرم  .بهتره برگردیم به شهرخودمون  .ماکه زنبور نیستیم روی برگ گلها
بنشینیم  .جای ما توی خونه های سرکوفته و
تاریک و کاهگلی پائین شهره  .هرشب با عوعوی
سگ های ولگرد باید به خواب بریمن وهرصبح
صدای غژغژ چرخ های گاری زباله کش بیدارمون
بکنه .
داشتم دست وبالم را جمع می کردم که ازپله ها
صدای پائی شنیدم  .رویم را بطرف در برگرداندم
دیدم دخترک هفده ساله سرش را توی اتاق کرد
و بالبخند محزونی گفت  :خداحافظ...
جا خوردم وروی تختخواب نشستم ودوباره به
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درنگاه کردم  .کسی نبود .چند دقیقه بعد ازتوی
خیابان صدای گازدادن کامیون راشنیدم  .دویدم
به سمت پنجره  .کامیونی وجود نداشت  .پیرمرد
از جایش برخاست  .وراه افتاد .ماهم پشت سرش
ازپله ها پائین رفتیم  .وقتی که ازداالن می گذشتم
ناگهان قلبم تپیدو پاهایم سست شد  .چشم
هارابستم وبه سی وسه سال پیش بازگشتم  .به آن
فضای دورومحو ومه آلود دوران جوانی .
نمیدانم چه وقت به ایستگاه اتومبیل های کرایه ای
رسیدیم  .فورا ً سوار ماشین لکنته ای شدیم  .سگ
خودش را توی بغلم قایم کرد .اتومبیل با صدای
گوشخراشی روشن شدوحرکت کرد .هشت ساعت
وچهل دقیقه توی راه بودیم  .تا به شهر رسیدیم .
توی کوه وکمرها وجاده های پرپیچ وخم  .بازهم
همان میدان جلو دروازه بود وصدها کامیون
ودرشکه وگاری واتومبیل سواری ودوچرخه
وموتور که توی هم گره خورده بودند.
سرچهارراه ماچه االغی که باریخ برپشت داشت
باگوش های تیز کرده جلوام ایستاد و عر زد .یخ
قطره قطره آب می شد و به زمین فرو می چکید.
فکر کردم این همان ماچه االغی است که دربچگی
به کفلش سخک فرو کرده بودم .جلو رفتم و سر
درگوشش بردم وآهسته گفتم :
 خوش به حالت که بارت یخه وزود آب میشه .مردم برپشتشون قوز دارن که هیچوقت آب
نمیشه .
پیرمرد به خنده گفت :
 توگوشش چی خوندی؟گفتم :
 ازخودش بپرس .قاهقاه خندید .االغ خیره نگاهش کرد  .یخ از
پشتش چکه چکه به زمین می ریخت  .مثل دانه
های اشک ما درروزهای ابری .چشمم را به قیافه
کسانی دوختم که با عجله از کنارم می گذشتند.
تعجب کردم هیچکس قوز نداشت  .انگار قوزها
یکباره فروکش کرده بودند  .رو به پیرمرد کردم
وگفتم :
پدر  ،راست می گفتی .گفت :
به من اعتماد کن  .همانطورکه من به چشمهایم

اعتماد می کنم  .خیلی مونده که مردم شهر قوز
دربیارن  .هنوز روح ها آنقدر مسخ نشده که به
جسم بشینه  .اون هیوالی قوزی مظهر ده قرن بعد
هست .
ساعت ها توی خیابان پرسه زدیم تا ازدورمنارۀ
بلند محله مان به چشم خورد که مثل بازوی هرکول
ازباالی سر ساختمانها به مغازۀ بقالی حاج اسمال و
خانه سرکوفته ام سایه انداخته بود .ازخیابانهای
گشاد و پرزرق وبرق خبری نبود .ومنزل من هم
مثل گورزاد بین دو آسمانخراش گیر نکرده بود.
خانه های محله و مغازه ها همان قیافه قدیمی
خودشان را حفظ کرده بودند .کوتاه وبلند وبه
اشکال هندسی نا منظم  .دود زده و رنگ باخته
 .کوچۀ جلوی خانه ام همان کوچه بود .نه تنگ تر
ونه گشادتر و حاج اسمال بقال با یک قبضه ریش
حنائی وعرقچین ترمه وچشم های موذی براق
پشت ترازو سرگرم راه انداختن مشتری هایش بود.
نگاهش که به من افتاد با صدای دورگه اش گفت :
 خوش اومدی ! ...سری تکان دادم ورفتم به طرف در خانه ام  .دست
درجیب کردم که کلید رابیرون بیاورم ودرراباز کنم.
کلیدی درجیب نبود .یک لحظه به فکر فرورفتم .
درآن حال نگاهی به سراپایم انداختم  .به کت قهوه
ای چرک تاب و شلوار آبی تنگ بالیفه های دراز .به
یادم آمد که مردک قوزی لباسم را عوضی پوشیده
و لباس خودش را توی اتاق جا گذاشت .
درباز بود .مثل همیشه  .تا پارا درون داالن گذاشتم
صدای جیغ کرکی بلند شد .هوای خانه سنگین
بود .پراز بوهای تند و تهوع آور.بوی عرق تن
نسل هائی که قرن ها پیش دراین خانه زندگی
می کردند ..وبوهای ناشناس دیگر .سگ پیشاپیش
من داخل خانه شد .ویک راست ازپله ها باال رفت
 .توی داالن نگاهی به پشت سرم انداختم  .کسی
نبود .نه پیرمرد .ونه برادرم سیامک  .برگشتم به
طرف درونگاهی به کوچه انداختم  .توی کوچه
هم نبودند .گوئی اینهمه راه را آمده بودند که مرابه
خانه ام  ،به آغوش یادگارهای ایام بچگی ام باز
گردانندوهمینکه مثل پرستوی مهاجر به النه ام
برگشتم ناپدید شدند.
ادامه دارد.

کوچۀ جلوی خانه ام همان کوچه بود .نه تنگ تر ونه گشادتر

آزادی
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کیخسروبهروزی

غم مخور

گفت
پس
مت چون دور حدیثی گرتوانی داشت هوش
گوش کن پندا ی ر وزبهر دنیا غم مخور
* روحانی از دوازده سالگی به سرودن اشعار فکاهی وجدی پرداخت اما
اشعار فکاهی اوبیشتر مورد توجه قرارگرفت .

طرح چهره کیخسروبهروزی کارژاک فراست

غالمرضا روحانی
«غالمرضاروحانی» در  21اردیبهشت
سال  1276خورشیدی درمشهد زاده
شد.ودرتهران نشو ونما یافت  .پس از
پایان تحصیالت در  1296به خدمت
وزارت مالیه (دارائی) درآمد .سپس
چندی درشهرداری ودوباره به وزارت
دارائی برگشت وپس از سی وشش
سال خدمت در  1333باز نشسته شد.

روحانی از دوازده سالگی به سرودن
اشعار فکاهی وجدی پرداخت اما
اشعار فکاهی اوبیشتر مورد توجه
قرارگرفت .
آثارروحانی با نام های مستعار
«روحانی» « ،اجنه» و « مجنه»
درنشریات گل زرد  ،امید  ،نسیم
شمال ،تهران مصور ،ناهید ،توفیق
ونشریات دیگر چاپ شده است.
غالمرضا روحانی از سال 1300
خورشیدی دربرنامه های انجمن های
ادبی که زیر نظر وزارت معارف و
«شیخ الرئیس افسر» و «محمدعلی
ناصح» تشکیل می شد  .شرکت می
کرد وپس ازآن دربیشتر انجمن های
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* روحانی پس از سی وشش سال خدمت در  1333باز نشسته شد و درشهریور
ماه  1364درتهران درگذشت .

ادبی که درتهران ومراکز استانها برپا
می شد حضوری فعال داشت  .او
درکلوپ های موسیقی و نمایش نیز
هنر آفرین بود وترانه ها واشعاری
برای کنسرت ها ،نمایشنامه ها به گونه
جدی و فکاهی آفریده است.
اشعار ومقاالت روحانی از نظر کمیت
فراوان واز نظر کیفیت بسیار برجسته
وارزشمند است  .کتاب « طلیعه
فکاهیات روحانی» شامل حدود یک
هزار بیت درسال  1313خورشیدی
و کتاب « کلیات اشعار وفکاهیات
روحانی (اجنه) » حدود هفتهزار
بیت درسال  1343با مقدمه ای
از«سید محمد علی جمال زاده» چاپ
ومنتشر شده است .
روحانی درشهریور ماه  1364درتهران
درگذشت .
***
دراین شماره چند نمونه از اشعار
معروف غالمرضا روحانی را انتخاب
کرده ام که درزیر بخوانید و لذت
ببرید.

دادازدست زنم
پایمنماندهچوخردرگلودلگشتهپریش
اوبه فکر قر خویش
گویدم عطر بخر تا که به زلفم بزنم
دادازدست زنم
آن زن باقر هیزم شکن کودن خر
رخت نو کرده به بر
من نه کمتر ززن باقرهیزم شکنم
دادازدست زنم
گفت بهر سر طاسم تو ُکله گیس بخر
ُمدِ پاریس بخر
شد فدای سرطاسش همه طشت ولگنم
دادازدست زنم
خواست جوراب فرنگی که برایش بخرم

ن ُب َود سیم وزرم
وطنی گر بخرم دورکند از وطنم
دادازدست زنم
گفت گر پول نداری زچه هستی زنده؟
من شدم شرمنده
گفتمش زنده ازآنم که نباشد کفنم
دادازدست زنم
گفته بودم که نگیرم زن  ،تاگردم پیر
پدرم گفت  :بگیر
گفتم  :این لقمه بزرگ است برای دهنم
دادازدست زنم
آهنین دل زنی افکنده مراسخت بدام
رفته یک عمر تمام
جای دارد که شمارند  ،خالیق چدنم

دادازدست زنم
شب عیداست وگرفتار زن خویشتنم
دادازدست زنم
اوست جفت من ومن جفت مالل ومحنم
دادازدست زنم
هم «کرپ ژرژه» زمن خواهدوهم چادروال
ُمِد و ُفرم امسال
خودنه شلوار بپای ونه به تن پیرهنم
دادازدست زنم
گیوه ام پاره شده ،وین زن عفریته پیر
کفش خواهد از جیر
من نه حاجی فرج آقا ونه حاجی حسنم

آزادی

شماره  - 51سال پنجم

سر ماتیک وکرم معرکه برپاکردیم
جنگ ودعوا کردیم
ریش من کند و تُف افکند به موی ذقنم
دادازدست زنم
گشت از خانه ماشیون وفریادبلند
دادوبیدادبلند
مشت زدبردهنم آخ دهنم وای دهنم
دادازدست زنم
***

فقیه شهر
فقیهشهربگفتاینسخنبهگوشحمارش
که هرکه خر شود البته میشوندسوارش
جناب مفتی ازاین روی گفته اند به مفتی
کهمفتیاستهمهخرجوبرجلیلونهارش
شکم تغار بدیدم یکی زمردم سوری
کهدیگهایجهانچمچهایستپیشتغارش
به نزدخلق مشو +بردبار ،زانکه شتررا
چوبردباربدیدند کرده اند مهارش
درآورم پدرش را و بشکنم قلمش را
اگر رقیب بیفتد بکوی یار گذارش
بود شکایت روحانی از کشاکش دوران
کهبینوا ُکشیوسفلهپروریستشعارش
کسی که حق مرا قطع کرد دربلدیه
خداکند که به عدلیه اوفتد سروکارش
***

سه پلشت
سه پلشت آیدوزن زاید و مهمان برسد
عمه ازقم برسد خاله زکاشان برسد
تلگراف خبر مرگ عمو ازتبریز
نامه رحلت دائی زخراسان برسد
صاحب خانه و بقال محل از دو طرف
این یکی رد نشده  ،پشت سرش آن برسد
طشتهمسایهگرورفتهوپولششدهخرج
به سراغش زن همسایه شتابان برسد
هربالئی بزمین میرسدازدورسپهر
بهر ماتمزده ی بی سروسامان برسد
اکبرازمدرسه با دیده ی گریان آید
وزپی اش فاطمه با ناله وافغان برسد
این کندگریه ،که من دامن وژاکت خواهم
آن کند ناله که کی گیوه وتنبان برسد
کرده تعقیب زهرسوی طلبکار مرا
ترسم آخر که ازاین غم به لبم جان برسد
گاه از محکمه آید پی جلبم مأمور
گاه ازاین ناحیه  ،آژان پی آژان برسد
من دراین کشمکش افتاده ناگه میراب
وسط معرکه چون غول بیابان برسد
پول خواهند زمن  ،من که ندارم یک غاز
هرکه خواهد برسد این برسد آن برسد
من گرفتار دوصدماتم و روحانی گفت
سه پلشت آیدو زن زاید ومهمان برسد
***
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ازدواج بی پول

محوومات وپکرم زن ببرم یا نبرم
میل میل توبود خواه ببر خواه مبر

یاراگر ناز فروشد بخرم یانخرم
همچو بلبل به هوایش بپرم یا نپرم ؟
همچو گل چاک گریبان بدرم یاندرم؟
نخل بی بارو برم زن ببرم یا نبرم؟
میل میل توبود خواه ببر خواه مبر
وصل دل دار تمنا بکنم یا نکنم؟
مهراو دردل خود جا بکنم یا نکنم؟
مجلس عیش مهیابکنم یا نکنم؟
خون شدازغم جگرم زن ببرم یا نبرم؟
میل میل توبود خواه ببر خواه مبر
پیش معشوقۀ خودقربدهم یاندهم؟
قرو غربیلۀ وافر بدهم یاندهم؟
دل بدان زلف پراز فر بدهم یاندهم؟
منکه لوطی پسرم زن ببرم یا نبرم؟
میل میل توبود خواه ببر خواه مبر
گربگوئید ببر زن زشمادرعجبم
زانکه بی پولمو محروم زعیش وطربم
چکنم گرنبرم زن  ،زرفیقان عقبم
منهم آخر بشرم زن ببرم یا نبرم؟
میل میل توبود خواه ببر خواه مبر
طالب ُصلحم و اقبال بمن درجنگ است
روزن روزی و سوراخ معاشم تنگ است
پای من سالم و پای گذرانم لنگ است

آبجی خانم
آبجی خانم! سالم علیکم  ،یاهلل
علیک سالم  ،والده ی مش ماشاهلل
آبجی خانم حال شما چطوره؟
شوهر امسال شما چطوره؟
کارش چیه از کجا پول میاره؟
حجره میره یاکه میره اداره؟
الحمداهلل گردنش کلفته
دورازجناب  ،دشمن مال مفته
از صبح تا شوم هتل موبین سواره
سجاف اسلمبول و الله زاره
خیلی به مردم میکنه افاده
سوادمواد داره یابی سواده؟
برف اومده  ،نم کشیده سوادش
از«عمه جزو» هیچی نمونده یادش
حق داره هرچی به خودش می نازه
بختش بلندواقبالش درازه
راستی میگن تازگی زن گرفته
همشیره ی حاجی حسن گرفته
زن قدیمش کفش به پا نداره
خاک تو سرش عقل معاش نداره

آزادی

هفتا پسر داره و شش تا دختر
هریکیشون از یکی خیره سرتر
پسربزرگش که جنون گرفته
کت شوداده  ،کیسه توتون گرفته
دختراو اصال حجاب نداره
باباش ازاین مسئله خواب نداره
به مدرسه مشغول مشق ودرسه
میگه دیگه از یه سرو دوگوش می ترسه
ازوقتی که مدرسه را وا کردند
مردمو پاک کافرو ترسا کردند
عقیده هیچ کس به خدانداره
چوب خداهم که صدانداره
بچه ها المصبوحقه بازند
فکر تیاترومشق تاروسازند
همین که یک جغرافیا می خونن
خیال میکنن همه چیزومیدونن
دختره تا درس فرنگی خونده
واسش دیگه مصب ودین نمونده
میگه زمین مثال گردو گرده
از صبح تا شوم دورخودش می گرده
ازخودشون چه چیزادرمیارن
حوصله ی انسونو سرمیارن
نیم وجبی وربپری ایشاهلل
خدابه دور والده ی مش ماشاهلل
***

اکبر لشه
گفت به اصغر شله اکبر لشه
روز مگس میگزدم شب پشه
این حشرات آفت خواب منند
وزپی آزاروعذاب منند
بس مگس وپشه ستمکاره اند
آفت جان من بیچاره اند
گشته مگس زیب بر ودوش من
برده پشه ازسرمن هوش من
روزمن ازدست مگس گشته شب
شب زپشه آمده جانم به لب
نیست مرا خواب وخوراک ای خدا
پشه مرا ساخت هالک ای خدا
کاش من از زمرۀ اعیان بُدم
موسم گرما به شمیران بُدم
پشه نمیزد من بیچاره را
طعنه زنان عقرب جراره را
تا به سحر مانع خوابم نبود
باعث این حال خرابم نبود
مسکن من قلهک وتجریش بود
ثروت من ازهمه کس بیش بود
این سخن اصغر شله را کوک کرد
روبه سوی آن لش مفلوک کرد
گفت  :مزن الف وگزاف این همه
ازبرمن خیزو مالف این همه
گر نکشیدی چپق وچرس وبنگ
ازچه زنی این همه حرف جفنگ؟
آه وفغان بس کن ای نره غول
رو بچران غاز  ،نداری چوپول
***
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کتاب
وکتابخانه
درزمان
ساسانیان
اوستا حاوی تعالیم مردی بزرگ است که بیشتر به اخالق پرداخته  .اوستا حاصل
فلسفۀ قومی است کشاورز .اخالق وآداب وروشها وسلوک ومقدسات مردمانی است
که اغلب وبلکه جملگی درراه زندگانی عملی جد وجهد ورزیده اند.
دکتر طلعت بصاری (قبله)

داستان بنیان گذاری دودمان ساسانی
ازداستان کوروش وحتی ارشک که
بطورکلی هردوبااصول حماسه سرتئی
شروع شده اند چندان دور نیست .
درکارنامک اردشیر مذکور است که :
ساسان شبان پاپک شاه بود و درشهر
استخر نزدیک تخت جمشید حکومت
می کرد .ساسان خودرا ازاعقاب
هخامنشیان می دانست ولی این راز
را پنهان می داشت .تا آنکه پاپک
خوابی دید وآن را چنین تعبیر کرد
ند که پسر ساسان روزی فرمانروای
گیتی خواهد شد .پاپک دختر خودرا
بازدواج ساسان درآورد وازاین پیوند
اردشیر به دنیا آمد  .همین داستان را
فردوسی درشاهنامه آورده است .
اردشیر درسال  244میالدی آخرین
پادشاه سلسلۀ اشکانی اردوان پنجم
را پس از سه جنگ متوالی مغلوب و
مقتول ساخت وحکومتی تأسیس کرد
که متکی به دین ملی نیز بود .بدین
طریق پس از پنج قرن ونیم بعداز
سقوط هخامنشیان حکومت ایران
مجددا ً به دست قوم پارس افتاد.
بمناسبت نام جد اردشیر «ساسان»
این سلسله ساسانیان نامیده شد.
تشکیل قدرت مرکزی و قوی
وتأسیس سپاهی منظم وتربیت یافته
وسازمان دقیق داخلی همه موجب
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گردید که اساس حکومتی پی ریزی
شودکه با ادامۀ تمدن ایرانی دورۀ
تمدنی جهانگیر بوجود آید.
درکتیبه های
ازلقبهای پادشاه
ساسانی می توان به گسترش
قدرت آنان پی برد .لقب «ساسان»
« ،بزرگ» بود اما پاپک را «شاه»
نامیده اند .ازاردشیر شاهنشاه ایران
و از «شاپور» پادشاه ایران یادشده
است .
فراوانی عنوانها و لقبها درسراسر
تاریخ ساسانیان چنان مورد توجه
واهمیت بود که ازآن پس تا قرن
بیستم هم ادامه داشت .
پادشاهان ساسانی به شهر سازی
بسیار گرایش داشتند  .اردشیر و
شاپور اول ازبزرگترین بنیانگذاران
شهرها دراین سلسله محسوب می
شوند.
ازسال  224میالدی که اردشیر به
سلطنت رسید بیست وشش تن
برایران سلطنت کردند بدینقرار:
اردشیر بابکان  ،شاپور اول  ،هرمز
شاپور ،بهرام هرمز ،بهرام دوم  ،بهرام
سوم  ،نرسی  ،هرمزد ،شاپور هرمزد،
اردشیر هرمزد -شاهپور پسر شاهپور،
بهرام پسر شاهپور ،یزدگرداول  ،بهرام
گور ،هرمزدپسریزدگرد ،یزدگرددوم ،
فیروز ،بالش  ،قباد ،خسروانوشیروان،
هرمزد چهارم  ،خسروپرویز ،قباددوم

آزادی

شیرویه  ،اردشیرشیرویه  ،پوراندخت
 ،آذرمیدخت  ،یزدگردسوم.

وضع دین وعلم وادب
درزمان ساسانیان
باتوجه به اینکه برطبق روایات ،
ساسان جد سلسلۀ ساسانی درمعبد
آناهیته (ناهید) دراستخر مقامی واال
داشت اردشیر برای کسب قدرت
بیشتر تصمیم گرفت که قدرت
روحانی را نیز دردست بگیرد .بنابراین
مسئله دین شدیدا ً مورد حمایت
وتقویت اردشیر قرارگرفت  .آئین
زرتشت دین رسمی مملکت گردید.
موبد موبدان سرسلسلۀ روحانیان
مقامی بس ارجمند یافت و متن
کتاب اوستا به زبان پهلوی ساسانی
که زبان مردم بود تیین وتفسیر شد
تا دمردم بتوانند از تعالیم زرتشت و
اوستا بهتر بهره مند شوند.
اوستا حاوی تعالیم مردی بزرگ
است که بیشتر به اخالق پرداخته.
اوستا حاصل فلسفۀ قومی است
کشاورز .اخالق وآداب وروشها
وسلوک ومقدسات مردمانی است که
اغلب وبلکه جملگی درراه زندگانی
عملی جد وجهد ورزیده اند .قسمتی
از اوستا درزمان ساسانیان با بیست
ویک نسک جمع و تدوین شد.

اوستای کنونی قسمت کوچکی از
اوستای عهد ساسانی است  .اما
ازبیست ویک نسک اوستا خالصه ای
درجلد هشتم ونهم دینکرد که کتابی
است به زبان پهلوی باقی مانده است
ودرآن مطالب بسیارمهم وجوددارد.
شرح اوستا رازندوشرح زندرا پازند
نامیدند .موبد بزرگ تنسریا توتوسر
مأمور تدوین کتب مقدس وتجدید
نظر درآنها وحفظ دین شد ,وچون
اوستای ساسانی منبع تمام علوم
محسوب می شد بدون شک علمای
آن زمان بیشتراز طبقۀ روحانیان
بوده اند .درکتاب بندهش  ،خالصۀ
فهرست مانندی ازعلوم طبیعی
ونجوم بدان طریق که دراوستای
ساسانیوتفسیرهای آن به دست آمده
ثبت شده است .
درکتاب میراث باستانی ایران مذکور
است که شاپوراول به آزادیخواهی
شناخته شده وبرخالف روش
بازماندگانش آزاداندیشی او در دین
قابل توجه است .
الیزه وارداپت وقایع نگار ارمنی از
دست خطی یاد می کند که مربوط
به شاپوراست  .شاپور امر داده
است مغان ویهودیان وپیروان مانی
وطرفداران تمام مذهبهای دیگر
رادرهرنقطه ایران که باشند درانجام
مراسم مذهبیشان آزادبگذارند.
آئین زرتشت پیروان خود را دربرابر
تعلیم وتربیت دیگران مسئول می
داند وهرزرتشتی را به فراگرفتن
دانش و آموختن آن بدیگران موظف
کرده است .
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ادبیاتملیوعمومی کهازنسلیبهنسل دیگرباروایاتشفاهیانتقال
می یافت درزمان ساسانیان جای خودرا به ادبیات مکتوب داد.
دینشاه درکتاب اخالق ایرانیان
باستان می نویسد «:ترویج معارف
وتوسعه تعلیم وتربیت یکی از وظایف
مذهبی زرتشتیان است » چنانکه
دروندیداد آمده است  «:کسی که می
خواهد ازعلم وهنر بهره مند گردد او
رااز پیام ایزدی برخوردارگردانید».
دراوایل سدۀ بیستم میالدی هیئتهای
روسی  ،آلمانی
باستانشناسی
وفرانسوی وهمچنین دانشمندان
انگلیسی در «سین کیانگ» (نامی
چینی وبمعنای رودخانۀ غربی است
 .این سرزمین درشمال غرب و
درمغرب چین بناشده وباافغانستان
وهندوستان هم مرز است وبه زبان
فارسی آن را ترکستان چین نامیده
اند ).اسناد ومدارکی ازمانویان بدست
آورده اند  .اخیرا ً نیز آثاری از مانویان
درمصر به دست آمده است که
گنجینه آثار مانوی را غنی تر ساخت
ازآنجمله اند کفاالیا مجموعه ای که
پس از مرگ مانی بوجود آمد ( این
مجموعه به زبان قبطی است ودرمصر
پیداشده است ) ،شاپورگان  ،منسوب
به شاپور یکی از مهمترین کتابهای
مانی به زبان جنوب غربی ایران
(پهلوی ساسانی) نوشته شده  ،این
کتاب ازمطالب متعلق به مبدأ ومعاد
برطبق عقیدۀ مانوی گفت وگو می
کند« .انجیل زنده» کتابی که حاوی
اصول تعالیم دینی مانی است .
بخش هائی ازاین دوکتاب در«تورفان»

بدست آمده است  .خواستوانیف
() Xvastovanifدعای توبۀ مانویان
است  .این کتاب به شکل قطعاتی
به زبانهای سریانی  ،اویغوری ،
درنزدیکی تورفان و صحرای دون
هوان پیداشده  ،نامه های مانی به
شاگردانش  ،کتاب دعاها و نیایشها،
کتابهای مذهبی وغیره  ،برخی ازاین
آثارویا قسمتهایی ازآخرین سفرمانی
وآمدن پیامبر به کشورایران حاوی
اطالعات بسیار جالب دربارۀ پیشرفت
آیین مانی وتاریخچه آن است .
بخشهائی از آثار مانوی که درتورفان
به دست آمده توسط ک  .زالمان تحت
عنوان  Manich Aicaدرنشریۀ
اطالعاتی آکادمی علوم ( سال )1912
و ف .س  .آندریاس و ب .هنینگ در
 Spawسالهای  1932و  1934و
بخشهائی که درمصر بدست آمده
توسط س  .شمیت و ه .پولوتسکی
 Spawسال  1933منتشر
در
گردید .مآخذ مربوط به تاریخ درسده
های سوم تا پنجم میالدی که طی
چند دهه قبل بدست آمده ک ً
ال تفسیر
شده وانتشار یافته است .
دراین مآخذ نه تنها اعالمیه های
رسمی شاهنشاهان ونوشته های
رسمی موبدان وهیربدان ساسانی
بلکه اسناد ومدارک اقتصادی ونامه
های خصوصی وعهد نامه های تاریخی
نیز به چشم می خورد .درزمان قباد
مزدک ظهورکرد.

یکی از اوراق تورفان
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یکی از اوراق تورفان که تاحدی آسیب دیده است
فقروبیچارگی که درنتیجۀ قحطی عالقۀ فاتحان به دانش به جا مانده
دراین زمان بوجودآمده بود تقسیم معرف گنجینه سرشار ادبی وفلسفی
غیرعادالنۀ ثروت را درجامعۀ ایرانی وتاریخی وداستانی و اخالقی
آشکارکرد .قباد پیرو طریقۀ مزدک ونموداری از ادبیات وفرهنگ وتمدن
شد که رفع هرگونه امتیاز طبقاتی ساسانی می باشد.
ونوعی زندگی اشتراکی پیشنهاد درعهد ساسانی اشعار حماسی ،
کرده بود اوپادشاهی نیرومند وبا اراده قصیده  ،غزل وترانه بسیار مورد توجه
بود .ولی روابطش با مزدکیان وبدعت بوده وآثاری چند به شعر ازآن دوره
هایی که آنان ایجاد کرده بودند به جای مانده است مانند :یادگار
موجب شورش مردم شد وسرانجام زریران ودرخت آسوریک (نخل وبز).
مزدک کشته شد ومزدکیان پراکنده یکی از اشعار پهلوی متنی است به
گشتند وآثار مزدک را سوزاند ند ( نام اندرز که شاهنامه پهلوی خوانده
«ایران درزمان ساسانیان»)
می شود .این قطعه از نظر بیان
ادبیات ملی وعمومی که ازنسلی به شاعرانه شایان دقت است  .متن
نسل دیگر باروایات شفاهی انتقال موجود بصورت اصلی باقی نمانده و
می یافت درزمان ساسانیان جای کلماتی ازآن افتاده وبعضی از ابیات
خودرا به ادبیات مکتوب داد.
آن گم شده است معهذا نردیدی
استاریکف دانشمند روس می نویسد نیست که نمونه ای از قطعات منظوم
 «:می توان گفت که ادبیات دردورۀ آن زمان است واز خصوصیات آن این
ساسانیان خاصه دردوسده آخر آن است که که قافیۀ آ« مانند قصیده
دوره به نحو درخشانی راه ترقی درسراسر شعر یکی است .
وتکامل را پیموده است  .ازآ« زمان شعردیگری از پهلوی ساسانی به
یادگارهای ادبی هم به جای ماند که نام «درآمدن شاه بهرام ورجاوند»
بسیاری ازآنها درترجمه های عربی به دست آمده که بصورت قصیده و
وسریانی باقی مانده است .
دوازده هجائی است ودارای قافیه می
دراین عهد عالوه برشعر وخطابه باشد.
کتابهای بسیاری نوشته شد که درآنها ترجمه آثارخارجی یونانی  ،التینی،
دربارۀ ادبیات وهنرها وکلیۀ علوم هندی از عهد شاپوراول شروع
وفنون زمان مطالب بسیار به رشتۀ شد .شاپور دستورداد تابسیاری از
تحریر درآمده وازآنهمه آثار آنچه از کتابهای طب و ریاضیات رابه پهلوی
دست برد حوادث ودگرگونیها وعدم
بقیه درصفحه 48

آزادی

صفحه 35

ن
شع
ل
ی
ردرپند ی روزغل
مهدی اخوان ثالث

فروغ فرخ زاد

بابـهاران

تاکه آمد نوبهاران دامن صحراگرفتم
آهوئی گم کرده بودم راه جنگلها گرفتم
داشت کم کم دست هجران عشق را کم رنگ می کرد
بابهارتان بوی یارآمد من از سر ،پاگرفتم
ازبسی جنگل پریدم ،ازبسی گلشن گذشتم
نزدرختی گل پذیرفتم نه جائی جاگرفتم
عهد کن کز چشم ساران بگذری باتشنه کامی
وقت رفتن اول ازدل عهدرا امضاگرفتم
آشیان قُمریَم رایافتم دررشت آخر
یادازآن ساعت که رفتم پرده راباالگرفتم
روزهاماندم ندیدم ازوفارنگی درآن گل
بعدازاین معذورم ای دل  ،کز زسرسوداگرفتم
شکوه ام بسیارگشت وغصه چون کوه ازبزرگی
رشت کوچک بود رفتم دامن دریا گرفتم
بشنو ای دریا که همچون عشق ناپیدا کرانی
من زهستی بی خبر این ساغر صهبا گرفتم
عاشقی بیماری دیوانگان باشد«امیدا»
بسکه من بادل نشستم کم کم ازاو واگرفتم .

رپنده فقط یک رپنده بود

پرنده گفت «:چه بوئی  ،چه آفتابی! آه
بهارآمده است
ومن به جستجوی جفت خویش خواهم رفت ».
پرنده ازلب ایوان
پرید -مثل پیامی پریدورفت ...
پرنده کوچک بود
پرنده فکر نمی کرد
پرنده ،آه فقط یک پرنده بود...
صفحه36

آزادی
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لیال کسری

سه قطعه از م.آزاد

به تماشای این غروب
که دشت
مثل دنیای خفتگان زیباست
گه زمان نیلگونه می بارد
به تماشای این پرنده ی سبز
به تماشای این بهار  ،بیا.

بـهار
1

2
نه بهاری ونه باغی
غم جاودانه ای بود
به که گفت باید این غم؟
«نه بهاری و نه باغی»
3

رقص بهار

دردستهای پاک و پذیرنده ی زمان
اندوه رامشی و ستوه نهفتنی ست:
آه ای روان روشن کاریزهای ژرف
بابوته های سبز نیایش ،که بارور،
گلها شکفته تر باد!

بهار درعروق من جاری است
ورقص بهار درمویرگهایم
به قلبم تحرک می بخشد
ومن عصیان این تحرک را
زندگی می نامم
وآیا آن بهارها
که هستی ام  -پیکره انجماد بود
وتوقف و توقف...
من زنده بوده ام؟
فضل اهلل روحانی «سهند»

درختها عاشقند...

ردختان عاشق
***

قد ،می افرازند
بانوازش شورانگیز نسیم بهاران
بر ،می دهند
درگرمای نفس های ُگشن تابستان
برهنه برپا می مانند
دربارش تازیانه های خشمگین خزان
نمی خمند
زیر کوهبار برف های زمستان
***
درخت ها  ...آری؛
درخت ها عاشقند...
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آزادی

صفحه 37

		

سلطان جام شراب را با ترش کردن
رخ و نیمه بستن چشمها تا به آخر
نوشیدوجام دیگری طلب کرد .بعد از
چند لحظه که درنظر سلطان طوالنی
بود .نگاهی به اطراف انداخت و با
خستگی  ،نتیجه گرفت که آوردن
شراب دیر شده است وبهمین دلیل
نعره ای کشید و«پدرسوخته هائی»
گفت وبا چشمانی مست وخمار
نگاهش را به سوی ایاز کشید ولی
غالم بچه کوچکترین حرکتی از خود
نشان نداد و همچنان با مزمزه کردن
شراب خودرا مشغول نشان داد.
کنیزان به سرعت جامهای شراب
وعقب عقب رفتند
راپرکردند
وازتاالر خارج شدند.
ایاز خمیازه ای کشید ه پشت دست
را روی لبها نشاند و همانجا نگاهش
داشت وسعی کرد که کسی بویژه
سلطان خمیازه اش را نبیند ولی همه
دیدند وسلطان هم بروی خودش
نیاورد ونگاه مهربانش را ازروی ایاز
حرکت نداد اما ایاز به سرعت رو
گرداند ودرنقطه ای نا مشخص چشم
دوخت .
سلطان باردیگر شراب خواست
وبا حالتی عصبی شروع کرد به
خندیدن ،ازآن خنده هائی که ایاز
متنفر بود و دلش می گرفت و چاره
ای نداشت جز تحمل .
آن شب شراب بسیار نوشیدند وایاز
درکنار هیکل بی هوش سلطان بدون
آنکه حرفی بزند سربر تشکچه ای
گذاشت وبخواب رفت .
***
سلطان به رائو بهادر حاکم گجرات
و امین سومنات پیغام داده بود که
باید تسلیم شود تا سومنات برای بار
سوم خراب نشودوازبین نرود .پیام
خیلی روشن بود اما ؛ بهادر درجواب
سلطان را به تمسخر گرفت وفرستاده
هایش را پاالن برپشت کذاشت
وآنهارا با خشونت بازگرداند .سلطان

صفحه38

ایاز

داستان کوتاه

علی تاج بخش

خشمگین شد اما ایاز ازاو خواست که
برخشمش فائق آید وکمی فکر کند .
به چه فکر کند؟
سلطان پرسید :چرا باید درحمله
شک داشته باشیم ؟
ایاز دستی برپیشانی اش کشید وبا
بیحوصلگی گفت  :همه می دانند که
من از جنگ تنفردارم .
سلطان خندید  «:پس دلت می خواهد
که همچون زنان درداخل قصر بمانی
وروزگاررا به بطالت بگذرانی ؟
ایاز خودش را لوس کرد :چکار کنم،
دل رحم هستم » و هردو خندیدند.
سلطان نمی توانست از فکر معبد
خارج شود ! بااین حال درظاهر به
ایاز قول داد که ازحمله به سومنات
بگذرد .وکاری با هند نداشته باشد.
ایاز چهره اش به رضایت گشوده
شد وسلطان صمیمانه زیر لب
آایازجانی«» گفت و چشم هارا بست .
***

قیمتی معبدرا حفظ کند  .پیر مرد
هندو سئوال کرد  .جواب دادند:
زبان نرم باید بکار گرفت اما زبان نرم
برای سلطان چگونه زبانی می تواند
باشد.
هریک از مشاوران پیشنهاد ی مطرح
کردند فرستاده های رائد بهادر را
سرزدند و بدستور سلطان  ،سپاه
آماده شد.
***
درحمله ی اول پدربزرگ بهادر قصر
و باغهای اطرافش راترک کردو به اگرا
رفت  .ودرروستای کوچکی برای چند
سال زندگی مخفی داشت ولی طاقت
نیاورد و بازهم سراز گجرات درآورد
واین بار از نقره وطال که زائران می
آوردند سومنات را برپاکرد.
حاال دیگر رائد  20سال داشت وپدرش
حاکم گجرات بود وناظر بربناکردن
سومنات زیر نظر پدر همسرش  .برای
باردوم معبدرا برپاکردند  .پدربزرگ
این شانس را نداشت که پایان کاررا
ببیند ولی معبد بار دیگر با بهره
گیری از نذورات و هدایای هندوها ،
با شکوه بیشتر سر به آسمان کشید
و برپاشد.
***
سومنات علیرغم تالش بهادر مورد
حمله قرارگرفت وبدست سلطان
بازهم با خاک یکسان شد.

کاروانی از اسیران وصندوقهای
جواهرات وهرچه که درمعبد یافت
می شد بسوی قصر سلطان روان شد.
درمیدان بزرگ شهر اسیران را به
خط کردند وزن ومرد وپیروجوان
را ازهم جدا قراردادند و سلطان به
اتفاق ایاز که هنوز بااو قهر بود برای
بازدید آمدند .سلطان حرفی نمیزد
وبه آرامی از مقابل صف شکست
خوردگان حرکت می کرد تا آنکه به
صف پسران جوان رسید چند قدمی
نرفته بود که ایستاد ایازهم ایستاد
 .مقابلشان پسرجوانی ایستاده
بود  .سلطان با لبخندی صورتش را
بسوی ایاز گردش داد و باز به چهره
ی پسرجوان نگاه کرد و زیر لب گفت :
 عجیبه ! اینهمه شباهت؟ایاز متحیر نگاه می کرد .پسر اسیر
بااو هم سن بود  .غالم بچه ای با
پوست مسین رنگ چشمهای سبز و
موهای سیاه  ،همچون پرهای کالغ .
ایاز ازکنار دست سلطان گذشت به
سوی صف رفت ـ دست پسرراگرفت
وهمانند رفیقی قدیمی اورا بدنبال
خود از صف خارج کرد ومقابل
سلطان ایستاد .سلطان لبخندی
زدوپرسید « کجائی هستی ؟» پسر
جوابی نداد  .ایاز کمی جلوتر رفت .
دستش رابه سوی صورت پسر جلو
برد و گونه ی اورا با سرانگشتان

جاسوسان خبرآوردند که بت خانه
پراست از طال و نقره وسنگهای قیمتی.
حتی دیوارهائی درآن از طال ساخته
شده است  .سلطان با شنیدن این
خبرها نمی توانست خودش را از فکر
حمله به سومنات رها سازد .بنابراین
پس از چند روزی  ،شب هنگام چهار
نفر از سرداران ترک را به قصر رائد
بهادر اعزام کرد  .هرچهار نفر لباس
رزم پوشیدند و شمشیر برکمر و نیزه
دردست وارد قصر شدند .این بار
سرداران برای بهادر خبر برده بودند
که حرفهای سلطان دیگر شوخی
نیست واگر بیاید سیلی خواهد بود
و صاعقه ی ورودش نه تنها سومنات
که هرچه دراطرافش وجود داردرابه
آتش خواهد کشید.
بهادر بعد از دریافت پیام سلطان با
مشاورانش به شور نشست  .هندوهای
سلیم وآرام  .رائد می خواست بهر

آزادی
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نوازش کرد  .سلطان سربازی را که
درکنار ی ایستاده بود با اشاره دست
بسوی خود خواند ودستورداد پسررا
به داخل قصر ببرد واورا به یکی از
ندیمان بسپارد تا شست و شویش
کند  .ایاز خواست بهمراه پسر برود
اما سلطان اجازه نداد  .ایاز اخم کرد.
***
چند ماهی گذشت  .صمیمیت عمیقی
بین دو جوان بوجود آمد که همین
موضوع باعث تیرگی خاطر سلطان
شد.
***
سلطان زیر لب زمزمه کرد «:ایازم !
قهرت درتلخی شیرین است ».
کنیزی که از اهالی مصر بود ودراسارت
توانسته بود نظر پیشکاررا جلب کند
و خدمتگزار شخصی سلطان شود
نگاهش را با ولع به پسرهندی
دوخته بود و سعی داشت بدون آنکه
سلطان یا ایاز متوجه شوند توجه
جوان را جلب کند ولی پسر هندو
حواسش پیش مرشدش رائو بهادر
بود ونیم نگاهی هم بسوی کنیز نکرد
 .سلطان متوجه شد با آرنج به پهلوی
ایاز زد که حرکات کنیزرا متوجه
باشد .اما ایاز عکس العملی نشان
نداد  .درعوض به کنیز دستورداد که
رقاصه ها بیایند و سلطان به شوخی
فریاد زد « صبر کنید مگر مسلمانی
فراموش شده است » .ایاز هم مسخره
گی کرد «:یکبار دیدن گناه ندارد.
فقط نباید با نگاه حرام به آنها چشم
بیفکنید».
سلطان با صدای بلند خندید پسر
هندی هم خندید و ایاز شادکامانه
و بسرعت از جایش بلند شد و رفت
به سوی پسر اورادرآغوش گرفت و
بوسه ای برگونه اش کاشت  .حرکت
ایاز آنچنان سریع شکل گرفت که
سلطان هاج وواج نگاهشان کرد
وحرفی نزد .رقاصه ها آمدند .کنیز
مصری هم درمیانشان بود  .جوان
هندی از جا برخاست رفت بطرف
رقاصه ها و دست کنیزرا گرفت و اورا
به سوی خود کشید وازبقیه جدایش
کرد .زن مقاومتی نشان نداد وحتی
خودرا درمیان عضالت بهم پیچیده
بازوهای جوان رها کرد.
ایازهم بی اختیار از روی تشک چرمی
از جنس پوست ببرهای بنگال جهید
و رفت بطرف رقاصه ها و درحین
رفتن به نوازندگان دستور شروع
نواختن را داد و بسرعت برگشت
ودرکنار سلطان نشست وچند بار
بوسه بردستهای ولی نعمتش زد و
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سلطان هم موهایش را همچون
کودکی خردسال نوازش کرد واوهم
بوسه ی کوچکی برلبان ایاز نشاند
و به تماشای رقص رقاصه ها مشغول
شد.
پسر هندی همراه با باکنیز همچنان
پایکوبی می کرد و بدورش می
چرخید  .سلطان هم هنوز موهای ایاز
را نوازش می کرد ولی چشمهایش به
پسر هندی خیره مانده بود.
ایاز نگاه سلطان را پی گرفت ورسید
بصورت پسرک هندی  .نگاهی
خشمناک به سلطان کرد و با چهره
ای درهم از جا برخاست واز تاالر
خارج شد .سلطان اشاره ای کرد و
از جوان خواست که برود وکنارش
بنشیند.
بامدادان ایاز غمگین وناراحت به
دیدار سلطان رفت وگالیه کرد و
سلطان درظاهر اهمیتی نداد  .اما
وقتی متوجه شد کدورت از کجا آب
میخورد دریک آن تصمیم گرفت که
جوان را به گجرات پس فرستند تا ایاز
دیگر بدخلقی نکند .ایاز به وضوح
شادمانی کرد .پس هندی تقاضا کرد
که کنیز مصری را به او ببخشند
و سلطان چنین کرد اما درباطن
بسیار غمگین بودو ظاهرش را خندان
نشان داد و به داخل قصر باز گشت .
ایازهم بدنبالش  .ایاز گفت  « :قربان
خاک پای مبارک گردم  .آیا غمگین
وعصبانی هستید؟»
سلطان با تکان دادن سر جواب منفی
داد
ایاز یاد میهمانی افتاد که ازراهی
دور به دیدار سلطان آمده بود .کتاب

شعرش راهم همراه داشت .
از بدشانسی زمانی آمده بود که
سلطان خشمگین بود .ایاز زیر لب
گفت :
پس یک طوری بدنبالش بفرستید

آزادی

وجبران کنید .سلطان خمیازه ای
کشید وگفت :
من می شناسمش  .محال است دیگر
باز گردد .محال است .
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بقیه :استاد باستانی
دربار هم همین خدمات را برای شاه
انجام داد و به همین جهت فرح به
شدت ازاو متنفر بود  .باستانی پاریزی
می نویسد «:رندهای شیرازی بعدازآ«
که امیر اسداهلل علم رئیس دانشگاه
شیراز شد وامیر متقی معاون او
گفته بودند باید لقب دارالتقوی راهم
برالقاب شیراز افزود که دانشجویان
پهلوی شیراز عِلم را از َع َلم می
()12
آموزند و تقوی را از متقی !
محمود طلوعی می نویسد « :خاطرۀ
شنیدنی دیگر ی که ازآن دوران به
یاددارم این است که روزی دردفتر
مجله خواندنیها با باستانی پاریزی
نشسته بودیم که چند نفر با حالتی
عصبانی وارد دفتر شدند و سراغ
مدیر مجله را گرفتند .من اتاق
امیرانی را که دری به هیئت تحریریه
داشت نشان دادم وآنها بدون دق
الباب دررابازکرده وواردشدند.چند
دقیقه بعد دربازشد وامیرانی درحالی
که باستانی پاریزی را به آن اشخاص
نشان می داد گفت خبررا ایشان
انتخاب کرده اند هر مطلبی دارید
به ایشان بگوئید  .شخصی که سمت
ریاست بردیگران داشت وبعد فهمیدم
که واحدی یکی ازرهبران فدائیان
اسالم است خطاب به باستانی گفت :
این خبر مربوط به فدائیان را تو
انتخاب کرده ای ؟ باستانی پاریزی
که درآن موقع جوان تکیده سیه
چرده ای بود  ،فورا ً متوجه خطر شد
وباگردن کج گفت :
قربان من فقط این خبرهارا قیچی می
کنم .خودآقای مدیر آنهارا به چاپخانه
می دهند .واحدی که گویا ازقیافه
مظلوم و مستضعف باستانی دلش به
رحم آمده بود کوتاه آمدوفقط گفت:
« پسر ! دیگر ازاین خبرهای مزخرف
قیچی نکن وبه مدیرت هم بگو که
اگر بعدازاین چیزی برضد فدائیان
اسالم چاپ بشود مسئولش خودش
()13
است».
یکی ازدوستان نزدیک که دردوران
دانشجوئی درکوی امیرآباد نزدیک
به اتاق باستانی پاریزی زندگی
میکرده است تعریف می کرد که یک
روز می دانستم که باستانی ساعت
 2دردانشگاه یک امتحان کتبی
دارد ساعت  1/5شده بود واو هنوز
ازاتاقش بیرون نیامده بود.
نگران شدم به سوی اتاقش رفتم .
دررا بازکردم دیدم خوابیده است اورا
صداکردم بیدارشدونشست .گفتم
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مگر ساعت  2امتحان نداری ؟ ساعت
خودرا نگاهی کرد و خمیازه ای کشید
وگفت  «:بماند برای شهریور» ودوباره
خوابید.
یکی دیگر از دوستان ازقول خوداو
نقل می کرد که دریکی از امتحانات
هرچه به سئوال امتحانی فکر کرده
مطلبی به یادش نیامده است  .پس
شعرزیررا روی ورقه خود نوشته
وورقه را به مسئول امتحان داده واز
جلسه بیرون آمده است .
زبسکه فکر نمودم شدم زغصه ملول
به  ...ممتحنین یا ردم و یا که قبول

پایان زندگی پُربار
زنده یادباستانی پاریزی متولد سال
 1304بود ودر روز سه شنبه پنجم
فروردین  1993برابربابیست وپنجم
مارس  2014درسن  89سالگی جهان
راترک گفت  .نام وباداو مانا و پایا باد.
پانویس ها:
 -1باستانی پاریزی -محمدابراهیم
حضورستان  -تهران ارغوان 1370ص 36 -2همانجا
 -3باستانی دراین زمان از محضر
استادان بزرگ ونامی سود جست .
کسانی چون نصراهلل فلسفی  -رشید
یاسمی  -عباس اقبال  -خانبابا بیانی
 احمد بهمنش ومحمد حسن گنجیکه باستانی ازآنان به نیکی یاد می کرد.
 -4برای آگاهی ازفهرست کامل آثار
دکترباستانی رجوع کنید به کتاب
اؤدهای هفت سذ -تهران  -دنیای
کتاب  1263ص  635تا 652
 -5باستانی پاریزی  -محمدابراهیم -
حضورستان ص 51
 -6حضورستان ص 88
 -7باستانی پاریزی -محمدابراهیم
 زیراین هفت آسمان  -تهران -جاویدان -1363ص 168
 -8همانجا ص 200-199
 -9باستانی پاریزی  -محمدابراهیم
حضورستان ص 53 -10درجستجوی صبح  -خاطرات
عبدالرحیم جعفری ص  666جلد دوم
 -11لحظه ای وسخنی باسید
محمدعلی جمال زاده  -مؤسسه
دیدگاه  -ص 114
« -12ماه وخورشیدوفلک» تألیف
باستانی پاریزی ص 269
 -13بازیگران عصر پهلوی  -ازفروغی
تا فردوست  -محمود طلوعی  -جلد
دوم ص 788

آزادی

همشهری ما پروفسورریچاردفرای هم درگذشت
ریچارد نلسون فرای بعداز روی
کارآمدن جمهوری اسالمی و
مهاجرت ایرانیان به خارج ازکشور
وبویژه آمریکا درشهر بوستن
همشهری ما شد .به عبارت صحیح
تر ما همشهری اوشدیم  .او خیلی
دلش می خواست همشهری
اصفهانی های ماهم باشد چرا که
وصیت کرده بود همانند پروفسور
پوپ وهمسرش اورا درکنار زاینده
رود به خاک بسپارند .احمدی نژاد
هم گویا خانه مجللی را درکنار
زاینده رود به او بخشیده بود که
چند صباحی پیر مرد را خوشحال
کردو دعوت مارا برای گفتگو و چاپ
آن در«آزادی» نپذیرفت زیرا فکر
می کرد آن خانه را ازدست خواهد
داد .این روزها می شنویم که آن
خانه را احمدی نژاد درعالم خیال
به او بخشیده بوده و واقعیت نداشته
است  .اما عشق او به ایران عشق
راستین وواقعی بود .او در دهم
ژانویه  1920دربیرمنگهام آالباما
چشم به جهان گشود .برای مدتی در
شهر مالمو سوئد بسربرد وسرانجام
برای تحصیالت دانشگاهی وارد
دانشگاه ایلی نویز شد ودرسال
 1939لیسانس خود را درشته
فلسفه دریافت کرد  .آنگاه برای
اخذ فوق لیسانس وارد هارواردشد
وپس از آن درسال  1946دکترای
خودرا دررشته تاریخ آسیا از
هاروارد دریافت کرد .درجنگ
دوم جهانی او با دفتر خدمات
استراتژیک همکاری خودرا آغاز
کرد و به افغانستان رفت  .و ازآنجا به
کشورهای آسیای میانه  ،خاورمیانه
و جنوب آسیا مسافرتهای زیادی
کرد .اوکه ازسال  1948عضو هیئت
آموزشی هاروارد بود مدتی پس از
پایان جنگ به هاروارد بازگشت و
آموزش تاریخ را به دانشجویان
مشتاق خود آغاز کرد و تا سال 1990
در کادر هیئت آموزشی هاروارد
باقی ماند, .آنگاه استاد ممتاز وباز
نشسته هارواردشدو به سخنرانی
و ـآموزش دردانشگاههای مختلف
پروفسور
جهان مشغول شد.
ریچاردفرای از سال  1970تا
 1976دردانشگاه پهلوی شیراز به
آموزش تاریخ مشغول شد .و با زبان
وفرهنگ ایران بیش از پیش آشنا
گردید .ودرهمین زمان بود که آرزو

کرد پس از مرگش در کنار زاینده
رود به خاک سپرده شود.
پروفسور فرای دریافته بود که
فرهنگ ایران بسیار ناشناخته
مانده و بویژه اعراب درک نکرده
اند که زبان و فرهنگ ایرانی تا چه
حد در پیشرفت اسالم سهم داشته
است  .او می نویسد  :شاید اعراب
بخواهند گذشته را فراموش کنند اما
نمی دانند که هرکس بخواهد تاریخ
ایران را به فراموشی بسپارد(ازجمله
رژیم اسالمی) اساس وبنیان اسالم
را ازبین خواهد برد .بدون درنظر
گرفتن تاریخ گذشته و احترام بسیار
برای آن قائل شدن  ،شانس بسیار
کمی برای پیشرفت واعتالی اسالم
باقی می ماند .و درسال  1953علی
اکبر دهخدا عنوان « ایران دوست »
را برای پروفسور فرای بکار برد.
احمدی نژاد درسال  2010خانه
اصفهان را به پروفسور فرای اهدا
کرد اما همانگونه که گفتم شایع
است این خانه را به او ندادند و پس
از مرگ فرای نیز شاهد بودیم که
جسد او به ایران انتقال نیافت .
زمانی که او وصیت کرد تا دراصفهان
به خاک سپرده شود بسیاری از
دوستان وهمکاران آمریکائی او براو
خورده گرفتند که چرا با این عمل
خود به جمهوری اسالمی مشروعیت
بخشیده است  .اوبرآشفته گفت  :من
با حکومت ها هیچ کاری ندارم آنچه
برای من اهمیت دارد مردم ایران
هستند .ومن عاشق مردم ایرانم
او همواره مردم ایران را مهماندوست،
وتاریخ وفرهنگ ایران را یکی از
مفاخر جهان می دانست .
پروفسورفرای در 27مارچ 2014
درگذشت .
روانش شاد.

شماره  - 51سال پنجم

نقد کتاب

مجموعه اشعار حسین توسی

کوچه تنهائی
به باور من  ...انسان موجودی است تنها
تنها به جهان گام می نهد
تنها از کوچه زمان می گذرد
وباشتاب فاصله دو نبودن را می پیماید
وبه ابدیت می پیوندد
این کتاب را به او پیشکش می کنم
به انسان تنها
با جمالت باال کتاب کوچه تنهائی آغاز می شود.
حسین توسی را قب ً
ال هم با کتاب شعرهای طنزش
به شما معرفی کردم .شعرهائی که درکوچه تنهائی
آمده است از نظر صنایع شعری و محتوا به مراتب از
کتاب قبلی او «فریادها» بهتر است  .کتاب بوسیله
خود شاعر انتشاریافته است که نشان دهنده عشق
عمیق او به زبان وادبیات سرزمین پدری است .
وبازگو کننده این حقیقت است که این روزها کسی
برای شعر وادبیات ما دل نمی سوزاند  .شاعر باید
بسراید  ،و با پول اندکی که درحساب پس اندازش یا
در گوشه ای از اتاقش پنهان کرده است آن شعرهارا
به چاپ برساند .شنیده ام بعضی از نشریات فارسی
زبان درخارج از کشورهم شعر های شاعران گمنام
را چاپ نمی کنند .گویا به زعم آنها هر کس ادعای
شاعری می کند باید وقتی از مادر زاده شد شاعر
بدنیا بیاید .اینهم روش مبارزه فرهنگی ماست.
بگذریم  .شاعران زیادی هستند که شعرهای خوبی
سروده اند هیچ پس انداز ی هم ندارند که شعر
خودرا به چاپ برسانند .هیچ نشریه ای هم شعر
آنهارا چاپ نمی کند  .پس چه باید کرد؟ ما دراینجا
از همه نویسندگان و شاعرانی که آثارشان را در
جای دیگر چاپ نمی کنند دعوت می کنیم آن را
برای ما بفرستند با کمال میل آن را چاپ خواهیم
کرد.خوشبختانه آقای حسین توسی توانسته است
با صرفه جوئی پولی پس انداز کند و اشعارش را به
چاپ برساند .او از شهر توس می آید همان آب و
خاکی که فردوسی را شاعر کرد  .صدها جوان توسی
دیگررا شاعر کرد که من وشما آنهارا نمی شناسیم .
توسی فصل اول کتاب را به «شعرگونه ها» اختصاص
داده و با شعر آخر زمستان شروع می کند.
چندشعری که در پائیز سالهای قبل سروده را به
دنبال آن می آورد و بعد به شعر آغاز سال نو می
رسد :
وقتی بهار
از دشت سرد زمستان عبور کرد
بربال های چلچله با برگ های گل
آماده پرواز می شود
درهردلی دوباره ُگلی باز می شود
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وآیه های عشق

هرآن لبی که خنده مستانه می زند
ازشادی وسرور ،غنچه طناز می شود
ای خسته  ...ای نگاه تو درانتظار
دوست
بگشای در  ...که سال نو آغاز می شود
شعر مادر پس از شعر آغاز سال نو با
محتوای عاطفیش انتخاب بسیار خوبی
است اما من با انتخاب دوسه شعر که
درپائیز سروده است مشکل دارم  .البته
این مشکل را طراح کتاب باعث شده
است و به خود شاعر ارتباطی ندارد .من
اگر جای طراح کتاب بودم باشعر آغاز
سال نو کتاب را شروع می کردم .
حسین توسی شعر نیمائی و شعر عروضی
را خوب می شناسد .وزن را در هردو
مورد بکار می گیردو و مصراع شعر های
نیمائیش را به دلخواه کوچک وبزرگ نمی کند.
درحقیقت با آگاهی کامل شعر می سراید.
توسی درمقدمه کتاب صادقانه و صمیمانه حرف
دلش را با مخاطبش میزند:
« اینجا آخر خط است .اگر امروز این هارا ننویسم
فراموش می کنم  .تا هنوز می توانم بیاد بیاورم
وبنویسم نباید کوتاهی کنم .اگرچه فرقی هم نمی
کند که این هارا بگویم ویا نگویم .برای آدمی که
ادعائی نداردزمان شهرت طلبی عشق بازی و پول
پرستی وهمه شهوات دیگر انسانی برایش تمام شده
شاید این یک ادای دین باشد.ولی باز هم می ترسم
نوشتن ونگهداشتن این نوشته ها به نماد یکی از
همان شهوات تعبیر شود».
او که در کوچه های سرزمین پدری با حکیم
ابوالقاسم فردوسی سهیم است  ،همانند او بازگو
کردن حقایقی از زندگی امروز را درقالب شعر دینی
برای خود می داند .تالش او ادای این دین است .
اگرچه نگران ادامه زندگی و زمان کافی برای ادای
این دین است  ،اما هنوز زمان زیادی پیش رو دارد
 .و مسلم ًا خواهد توانست دفتر های شعر دیگری
نیز فراهم آورد و به دوستداران شعر وادب فارسی
پیشکش کند .جای هیچ شکی باقی نمی ماند که
دفترهای شعر بعدیش از اینهم بهتر خواهد بود.
آنچه ناگفته می ماند وظیفه و دین ما به چنین
خدمتگزارانی است که بی هیچ چشمداشتی سعی
دارند برای فرهنگ وادب خود کاری بکنند.
کم ترین کاری که ما می توانیم انجام دهیم خرید
کتاب این گونه افراد است  .وگرنه زمانی این ها
به جائی می رسند که دیگر قادرنیستند از هزینه

آزادی

های زندگی خود بزنند تا بتوانند پول چاپخانه را
بپردازند.
بخش دوم کتاب به « آیه های عشق» اختصاص
دارد .او دربارۀ این بخش از شعرهایش می نویسد:
« اگرچه کار آنچنان نوئی نیست اما مقصود را که
کوتاه گوئی درشعر می باشد میسر می سازدونوعی
تک بیتی یا رباعی درقالب شعر امروز را می توان به
آن اطالق نمود.
بنظرم رسید که آنهارا آیه بنامم که تمایز آنها از
سایر اشکال شعری میسر و ساده باشد».
این بخش به اشعار سفید می پردازد که چون من با
این نوع شعر میانه ای ندارم درباره آن اظهارنظری
نمی کنم .
بخش سوم کتاب به برگزیده ها توجه داردکه
قسمت اعظم آن نثر است که قب ً
ال در روزنامه های
فارسی زبان نیویورک  ،لندن و استرالیا چاپ شده
است  .یکی از شعرهای فصل سوم کتاب را به عنوان
حسن ختام این نقد باهم می خوانیم :
قاصدک آمد وازباغ شقایق
خبرآمدن گل راداد
شادی از راه رسید
جشن گلها چه شکوهی دارد
هرگلی گوشه ای ازباغچه هستی ماست
باغمان پرگل باد
مطالعه کتاب کوچه تنهائی و آیه های عشق را به
شما توصیه می کنم  .برای تهیه این کتاب می
توانید با تلفن  8187722772تماس بگیرید.
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هذالکتاب

رساله وافور
که حضرات وافوریه باید به
مسائل آن عمل منایند
األحقر ابوالقاسم یزدی
مرجع وافوریان جهان

�بسم الله الرحم ن� الرح ب�م
مداهلل الذی َخ َلق األفیون ب ُفدرتهِ
الح ُ
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ک
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خیر َخلقِهِ
َعن َبینِه و صلی اهلل علی
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یر ِب ُرتبه
ُم َح َمدٍ َوآلِه َو َاصحا ِبهِ ُهم َخ ِ
عدائهموغاصبی
َو َلعنه اهلل َعلی َا
َ
َ
یر ِبرتیه
خ
کان
حقوقهم ِب ُحر َمته مِن َ
ٌ
واما بعد چنین گوید عبد اثم
ابوالقاسم یزدی عفی اهلل عنه که
اززمانی که حضرت وافور دربین
ناس مشهور ومعروف گشته الی اآلن
کسی کم ًا وکیف ًا قدرآن را ندانسته
وبعضی هم که طالب وی گشته وعارف
درحقش شده اند برخی ایشان را نهی
از شرب آن می نمایند لهذا الزم
دانستم که شمه ای ازاوصاف وفضائل
وبعضی از آداب ومسائل آن را بعرض
دوستان و محبان برسانم چه اگر
اوصافش بسیار است وفضائلش بی
شمار واین رسائل را گنجایش عشری
از اعشار وک ّمی از بسیارآن نیست
من جمله معالج امراض جسمانیست
مداوای آالم روحانی  ،عهد دوستی
ومحبت وپیمان اتحاد ومودت را
درمیان طالبین خود محکم می سازد
و شاربین خودرا از فسق وفجور وظلم
شرور وکبرو غرور دورمی اندازد و
شارب الخمر را ازشرب نمودن و زانی
را اززنا کردن باز می دارد

هو
وجوب حرمت وکراهت واباحه
که دراین رساله مطرح شده است
وجوب ارشادی است نه وجوب
شرعی تا که علمای اعالم کثرهللا
امثاهلم درحمل طعن و دقت درنیاورند

جسمی که شود طعمه مارآخرومور
بگذار که کاهیده شود از وافور
وغصه بی جا مخور که گوشت بدنم
ازکشیدن وافور کاهیده شود.
فربه تن خود نمودی از مال حرام
اینست که گویند به عقبی بخرام
زان پیش که درلحد شوی طعمه مور
وافور بکش تا شودت کار به کام
مگر ندید درهرمجلسی ومحفلی که
اجتماع حضرات وافوری کثر امثالهم
می شود چگونه اتحاد ویگانگی باهم
دارندودرچسباندن جب های تریاک
یکدیگر را اعانت میفرمایند:
وافور که این زمان ندیم عرفاست
منکر شدنش بهرجهت عین خطاست
تاحضرت او دراین جهان گشت پدید
اوواسطۀ جمع میان عرفاست
وایض ًا خطبه ای درشأن آن بزرگوار
عرض شده وآن این است که به جهت
عزت یا رفعت یا میمنت یا شوکت ،
شفا دهنده هر َشل و کور  ،جذب

کنندۀ نزدیک ودور ،با مالحت تر از هر
شیرین وشور ،گرم کننده تراز بخاری
وتنور ،سردتر از شیرخشت وکافور،
زننده تراز ماروعقرب وزنبور ،سخی
کننده هرهرد لگور ،ذلیل نمایندۀ
هرشخص غیور ،پر خواص تراز مغز
عصفور ،شکنندۀ بازار آب انگور ،
منفعت بخشندۀ قبرکن ومرده شور،
دورکننده از درگاه خداوند غفور،
آباد کنندۀ مزاروگور  .اعنی حضرت
وافور غفراهلل ذنوب المشتاقین فی
یوم النشور و الیهم اهلل حلل النور فی
دارالسرور.
آنکه َد َمش چون د َِم مسیح محیا
زنده کند مرده را به یک دوسه حبا
بسا عاشقان کویش که دمی
قرارندارند ولحظه ای در مفارقتش
صبروشکیبائی نتوانند وچه بسیار
رخسار گلناری که درعشقش به
زعفرانی مبدل گشته وعمرهای

شعر

چیستاینتازهکهزاندازهفزونروحافزاست
گرمی کهنه ازاو تازه کندروح سزاست
پس ای برادرمن برتوباد که این
چهارروز عمر خودرا جز کشیدن
حضرت وافور مصروف دیگر همی
نفرمائی که عنقریب اجلت می رسد
واین گوشتهای بدن نازکت را که
چندین سال برای حرام وحالل فربه
ساخته ای طعمۀ مارومور می سازد.
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یکی از اصحاب حلقه وافوریان درزمان قاجار

آزادی

طبیعی خویش را درمحبت وی به
سی چهل رسانیده هرکه دراین درگه
مقرب تر است دنیا و عقباش مخرب
تر است  .باری بعضی کسان را می
بینیم که سالها مرید وخادم حضرت
وافور بوده اند وحال فخریه می کنند
که ما وافور را کم کرده ایم یا آنکه
اقرار می نمایند که ما وافوررا ترک
کرده ایم  .مگر نمی بینی چه صدمه
ها از نکشیدنش برآنها وارد می آید؟

مثنوی دربارۀ تارکان وافور
آنکه وافوری بُدو نرکش نمود
زندگانی بعدازاین بر وی چه سود
سالها بودی ُمرید و خادمش
جان ودل کردی فدای مقدمش
گرتوحبی کم کشیدی یک پسین
بودی اندر ماتم آن حب غمین .
چون ُشدت اکنون که اغوا گشته ای
دست ودل از یاری او شسته ای
رحم کن برخود زبعد شصت سال
پامنه تو اندرین وزر و وبال
گرنباشد عشق وافورت بسر
عامل وی گشته ای خاکت بسر
هرکه نبود خادم وافوریان
دسات او کوته بود از حوریان
گربهشت نقد خواهی ای کیا
یک قدم روسوی وافوری بیا
یک دو حبی کش که تا مخلص شوی
پاک از غش گردی و خالص شوی
بد چه دیدی هم تو از وافوریان
از جنان گشتی تو در دوزخ چنان
شرم از شافور کن ای بوالفضول
تاشود طاعات تو یک سر قبول
همدمی این دم به از وافور نیست
کی توان بی حضرتش یک لحظه زیست
بشنو ازمن معنی وافوررا
تا چو درمانی  ،بکارآید ترا
گربه این پنج حرف نامش پی بری
می نداری حرمتش را سرسری
معنی اجمالی آن رابدان
واو او واصل بحق جزآن مدان
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هم الف از الفت وواحسان بود
فانی فی اهلل فاء آن بود
واو دیگر وحدت دود و وداد
راء آن ریحان و روح است و رشاد
چون که دانستی تو قرب وحرمتش
جز دم وافور دیگر دم مکش
ای خوش آنمردی که وافورش بدست
خادم چائی وقندوقوری است
ای خنک آنکس که عمر خویش را
صرف در وافور کرده بی ریا
ای «ابوالقاسم» برو خدمت نما
مجلس وافور با صدق و صفا

درمذمت و ضرر
وافورفرماید
زینت دنیوی به مال و ولد
وین دورا لذتی بود بسیار
کرده وافور هرورا مقطوع
وای ازاین غافالن کج رفتار
این عیال که جان ومالت را
می نمودی فدای او صدبار
مونس وغمگسار هم بودید
ُخفت درهرشبی ترا به کنار
می نمودی جماع پی درپی
داشتی زین عمل بسی اصرار
حالیا ماه وسال می گذرد
که بکلی نمیرسد اخبار
برخود و برعیال و برمالت
کن ترحم که این نباشد کار
بر«ابوالقاسم » ای خدای رئوف
رحم فرما بحق هشت و چهار

ایض ًا
ای که گشته قامتت همچون الف
عقلت از سر رفته و گشتی خرف
می کشی وافور درهرروزوشب
خویش را افکنده ای اندر تعب

عمر خود بیهوده بنمودی تمام
می کشی وافور صبح وظهروشام
نه زحق شرم ونه از پیغمبرش
پیروی ناکرده شرع انورش
شب چو خوابی یارتوآید کنار
می گشاید از وفا بند ا ِزار
از خجالت میزنی خودرا بخواب
مطلق ًا اورا نمی گوئی جواب
دل پراز حسرت رود درگوشه ای
چون غریب گرسنه بی توشه ای
هرچه با تو دست بازی می کند
چشم گریان دلنوازی می کند
نه نمازوطاعتت ماند بجا
جمله اعمال تو یک سرشد قضا
کیف وافورت اگر یک برصد است
می نیرزد ای برادر بی خود است .
صبح میخوابی الی وقت غروب
گشته ای غافل تو از کل عیوب
برسر هرسفره بنشینی مدام
خون دل را می خوری جای طعام
می زنی پیوسته َچرت وبنگکی
رفته غیرت ازتو  ،ازبس بی رگی
سرفه  ...میکنی تا نصف روز
که به باال سرفه  ،پائین گاه گ...
مختصر دنیا و عقبایت تباه
در دو دنیا مفلسی و روسیاه
برگشا «قاسم» تو چشم کوررا
ترک بنما زود این وافوررا

درفائده وخواص
وافورگوید
آن را که عصر موسم وافور می شود
بی اختیار گشته ومجبور می شود
آنها که فربهند یقین دان بزیر خاک
بعداز دوهفته این تنشان عور می شود
نازم به حبه های شریفش که هریکی
فورا ً عالج درد َشل و کور می شود
رفتن دراین سرای نکرده کسی عالج
نه زر نه التماس نه هم زور می شود

صدحیف جسم نازک واین عنصر لطیف
اندر لحد چو خانه زنبور می شود
تعجیل کن کشیدن وافور ای رفیق
زان پیشتر که خانه تو گور می شود
لیکن عالج فربهی و ماروموررا
ازکثرت کشیدن وافور می شود
چون قبض روح مؤمن وافورمی کنند
موسی صفت روان به ُکه طور می شود
برمؤمنین حضرت وافور «قاسما»
گر دمبدم دعا نکنی دور می شود

درمجلس آراستن حضرت
وافور فرماید
منقلی پرزآتش همچون نور
کن تو حاضر بخدمت وافور
بعدازآن گرم کن سماوررا
زودآور که موسمش شد دور
چائی مشک فام را دم کن
که حمار آمدو شدم مخمور
باسلیقه بجان من زودی
استکان وپیاله را تو بشور
زود قلیان را مصفا کن
که جزایت دهد خدای غفور
جمله هم صحبتان وافوری
گو که آیند یک بیک بحضور
طالب چند حبی ار هستی
بعدازاین ها نشین بکیف و به فور
مدح وافور از«ابوالقاسم»
هرکه بشنید می شود مسرور

درمناجات

تریاک مرا خودت رسانی ربی
توفیق بده تا که کشم چند حبی
یارب توبده جزای آنها که کنند
وافوری دلشکسته ات را سبی
بگذشت اگر زموسم وافورم
یک لحظه دگر ززندگی معذورم

شماره  -51سال پنجم

آزادی

یارب تو جدا مکن مرا ازوافور
رحمی فرما بصورت ناشورم
یارب تو به بخشا گنه وافوری
یک لحظه مفرمای زآنها دوری
هرعصربرایشان پیاپی برسان
تریاک و دگر چائی دم درقوری

ساقی نامه

به وافور بنماتوجانرافدا
که آسوده باشی تو ازهرصدا
بچسبان توحب و کبابش بکن
که ترسم شود موسم آن قضا
مغنی بیا  .تو وافوررا
بکن یاد یکدم تو شافوررا
بگیرانبرو آتشی ده به من
چه آتش مثال گلی درچمن
سماوربکن آب وآتش بکن
بز.دی بیاور دراین انجمن
چو تریاک درقوطیت پر بود
به ازیک قطاری زاُشتر بود
بده تا که منهم کشم چند حب
که بیزارگردم زآب عنب
بساطی که وافور آید میان
مده هر خسی رادگر ره درآن
دوحب دگر مانده درقوطیم
کشم تا نگویند من عاصیم
بده ساقیا چائی دشلمه
پیاپی بیاور تو بی واهمه
نما دم بزودی تو چای سفید
خمارآمدوموسمش دررسید
اگر ذکر وافور دانی چه هست
دگر لب ازآن برنخواهی توبست
کسانی که وافورکش نیستند
برای چه اندر جهان زیستند
بده ساقیا نصفۀ استکان
که شد کیف وافور اینکهمان
بکن چاق قلیان توبا آب وتاب
که باشد به پیش خدایت ثواب
بقیه درصفحه 50
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مروری برفیلم :واگرا
Divergent

«واگرا» یا دایورجنت داستانی علمی
تخیلی است از ورونیکا ُرت که درسال
 2011منتشرشد .ورونیکا درآن زمان
دانشجوی دانشگاه نورت وسترن بود.
پس ازآن او با درجه لیسانس دررشته
نویسندگی فارغ التحصیل شد .اوقبل
از فارغ التحصیل شدن همه حقوق
مربوط به فیلم شدن این داستان را
که اولین اثراو بود به
 Summit Entertainmenفروخت
این داستان ویژگی های آخرالزمانی
شهر شیکاگو را نشان می دهد.
دراین داستان دختری بنام بئاتریس
درجامعه ای که از  5جناح مختلف
تشکیل شده و هرجناح از روابط
اجتماعی و شخصیت کام ً
ال متفاوت
شکل گرفته درجستجوی چناحی
است که با خصوصیات او هماهنگ
باشد .مشکل بئاتریس یا «تریس» آن
است که متوجه می شود او درقالب
هیچیک از این جناح ها نمی گنجد و
درتضاد با این جناح هاست .داستان
فیلم ازنظر طبقه بندی با داستان
 The Hunger GamesوThe
 Maze Runnerبسیار شبیه است
و در طلب همان مخاطبین است
درنخستین تعطیل آخرهفته یعنی
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 22و 23ماه مارس همین تماشاچیان
جوان بودند که با رفتن به دیداراین
فیلم مبلغی معادل  54میلیون و 600
هزار دالر به گیشه سینماها پرداختند.
که موفقیت عظیمی برای یک فیلم به
حساب می آید.واز نظر موفقیت به
دیگر فیلمهائی که به دنبال کسب
موفقیت هستند درس بزرگی میدهد.
فیلمبرداری این اثر در ماه اکتبر 2013

آزادی

آغاز و در  21مارچ 2014بروی اکران
رفت  .هالیوود درتابستان امسال می
خواهد با عرضه فیلمهای نوجوانانه
نظیر «واگرا» شانس موفقیت چنین
فیلمهارا دربوته آزمایش بگذارد.
قب ً
ال هم فیلمهای نوجوانانه مانند
Twilightساخته شده است که با
موفقیت نسبی گیشه روبرو گردیده
است فیلمی نظیر «اشتباه در
ستارگان ما » نیز که فیلمی ویژه
نوجوانان است هنوز اکران نشده
با اقبال تماشاچیان روبرو گردیده
است وکلیپ تبلیغاتی آن بیش از
 13میلیون بار تماشا شده است .
یکی ازویژگی های فیلمهائی که برای
نوجوانان ساخته می شود و قراراست
درتابستان امسال بوسیله هالیوود به
آزمایش گذاشته شود برمبنای درسی
است که فیلم «واگرا» به فیلمسازان
داد :از صحنه های پرهیجان وغیر
واقعی کم کنید و بر صداقت و
صمیمت تأکید داشته باشید.
یکی از این فیلمها که تا دوماه دیگر
آماده اکران خواهد شد داستان

عاشقانه ای را بین دو نوجوان مبتال
به سرطان به نمایش می گذارد که
دراین فیلم هم شایلین وودلی ستاره
فیلم «واگرا» شرکت دارد .همانگونه
که قب ً
ال اشاره شد نام این فیلم اشتباه
ستارگان ماست .
درفیلم واگرا مسیحیت نیز مورد نقد
وبررسی قرار می گیرد .بهمین دلیل از
طرف جوامع مسیحی مورد تحسین و
انتقادواقع شده است  .فیلم بوسیله
نیل برگر کارگردانی شده است و
شیلین وودلی درنقش بئاتریس یا
تریس ظاهر می شود .او هنرپیشه ای
است که درفیلم بستگان درکنار جرج
کلونی ظاهرشد و می گوید موفقیت
آینده خودرا به او مدیون است چرا
که از کلونی بسیار آموخته است .
دیگر بازیگران این فیلم عبارتند از:
تئوجیمز درنقش توبیاس  ، 4اشلی
جاد درنقش ناتالی ،جی کورتنی
درنقش اریک و کیت وینسلت
همچنین گروه تهیه کنندگان این
فیلم عبارتنداز :لوسی فیشر ،پویا
شابازیان  ،چان جی  .کلی برای
والدمن  ،داگالس ویگ ومدیر
فیلمبرداری الوین کالچر
مدت زمان نمایش فیلم  139دقیقه
است برای ساخت این فیلم 85
میلیون دالر هزینه شده است .
تقریب ًا همه منقدین سینمای هالیوود
نوشته اند که شایلین وودلی درنقش
بئاتریس بازی هنرمندانه ای را ارائه
کرده است  .اشکالی که برفیلم گرفته
میشود آن است که طرح فیلم کمی
به توضیح بیشتر احتیاج دارد تا برای
همگان قابل فهم باشد.
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سزار چاوز
یک مبارز کارگری
سزار چاوز کارگر مزرعه  ،رهبر
اتحادیه های کارگری ،فعال حقوق
بشر در  31مارچ  1927در یومای
آریزونا از پدرومادری مکزیکی بدنیا
آمد و در  23آوریل  1993در 66
سالگی بدرود حیات گفت  .داستان
زندگی اواکنون بصورت فیلم بر
صفحه سیمین نقش بسته است.
کارگردانی این فیلم را هنرپیشه ای
که کارگردان شده است یعنی دیه گو
لونا برعهده داشته است  .دیه گو قب ً
ال
فیلمهائی نظیر »میلک»  « .الیسیوم»
را کارگردانی کرده است .

فیلم نشان می دهد که وقتی سزار
«مجمع ملی کارگران مزارع » را
تأسیس می کند فقط  35سال دارد.
او موفق می شود کارگران را درسراسر
کالیفرنیا به تظاهرات وادارد .درسال
 1968که چهل و یک ساله است به
مدت  25روز دست به اعتصاب غذا
میزند.
علیرغم سخنرانی های آتشین سزار
چاوز فیلم فاقد عامل تهییج کننده
است و تالش کارگران استثمار شده
درهاله ای از ابهام قرار دارد.البته
درهمین جا باید گفت که اتحادیه ای
مایکل پینا درنقش سزارچاوز

داستان سزار چاوز داستان زندگی
یک سازمان دهنده اتحادیه دوراز
خشونت کارگری است که دراواخر
دهه  1960درمورد شرایط حاکم بر
جوامع کارگری درآمریکا فقط از
طریق سخنرانی به کارگران هشدار
می دهدوازآنها می خواهد که تسلیم
این شرایط نشوند .نقش سزار را
مایکل پینا بازی کرده است
پینا از بازیگران خوب سینماست
که درفیلمهای مرکز تجارت جهانی
وکمدی هائی نظیر “& Eastbound
 ”Downدر HBOدیده بودیم .
پینا نقش کارگر مکزیکی  -آمریکائی
را که از یومای آریزونا برخاسته تا ح
کارگران را از صاحبان زرو زور بگیرد
و به آنها بدهد به خوبی ایفا می کند.
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که چاوز بنیان می گذارد نیز به
فعالیتهای ابهام آمیز دست می زند.
آمریکا فرارا درنقش هلن همسر سزار

ظاهر می شود .رزاریو داسون درنقش
دولورس هرتا همکار عمده سزار بازی
می کند.
کان مالکوویچ نقش صاحب یک
شرکت شراب سازی را برعهده دارد
هرکجا فیلم به تظاهرات کارگران می
پردازد تحرک و کشش زیادی ایجاد
می کند اما وقتی به زندگی خصوصی
سزار چاوز سر می کشد صحنه های
جالب و قابل دیدن بسیار کم است
نمایش .بعضی از صحنه های فیلم
هائی از رونالد ریگان و ریچارد
نیکسون می تواند تماشاچی را از
یک نواختی بیرون آورد.
فیلم توانسته است گوشه ای از
شخصیت مقتدر سزار چاوز را به
نمایش بگذارد اما آنچه نشان داده می

شود همه آن چیزی نیست که ما به
سزار چاوز مدیونیم .
بودجه ای که برای تهیه این فیلم
هزینه شده است فقط ده میلیون دالر
است  .این فیلم درتاریخ  12فوریه
 2014درفستیوال برلین به نمایش
درآمد و از  28مارچ در سینماها
نمایش داده می شود.
فیلم سزار چاوز درمکزیک و آمریکا
فیلمبرداری شده است  .تهیه
کنندگان فیلم عبارتند از امیلیو
آزکاراگا جین  ،لیان هافمن  ،جان
مالکو ویچ  ،دیه گو لونا و پابلو کرو
هستند.

امریکا فرارا درصحنه ای ازفیلم سزارچاوز

آزادی
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آشنائی با موسیقی غربی از آغاز تا امروز
دورۀ ُرنسانس
لغت رنسانس به معنی تجدید حیات
فرهنگی یا دوباره زنده کردن واقعه
ای است که درگذشته های دور
برزندگی مردم اثر گذاشته واین
تأثیر درجهت مثبت زندگی مردم
بوده ولی بعللی آن حوادث هنری یا
عملی یا فرهنگی به بوته فراموشی
سپرده شده و یا بکلی ازبین رفته
است  .با دوباره زنده کردن آنها -
درحقیقت تاریخ هنری گذشته زنده
می گردد  -فرهنگ غرب در طول
قرون متمادی شاهد تحوالت زیادی
بوده است ولی درهیچ قرنی به اندازه
قرون پانزدهم وشانزدهم هنرمندان
چه درزمینه موسیقی وچه درسایر
زمینه های هنری مثل مجسمه
سازی  ،نقاشی  ،وهمچنین متفکرین
ودانشمندان آثار پرشکوه فراموش
شده گذشته را زنده و دستخوش
تحول ننمودند.
این هنرمندان درجستجوی زمینه های
هنری قوی وفراموش شده تاریخ
برجسته یونان وروم تهی بودند و
با الهام ازفرهنگ غنی وفراموش
شده آن دوکشور سعی کردند خودرا
اززیر یوغ وفشارمذهبی قرون وسطی
خالص نمایند .ازاین رهنگذر بارقه
ای به تمام جامعه اروپا درخشید
که شروع «فوران هنری» نام گرفت
و دوران قرون وسطی را تحت الشعاع
خود قرارداد و بدین صورت دروازه
های تازه ای به روی دنیای جدید
گشوده شد.
پیشتاز دورۀ رنسانس کشور ایتالیا
بود که شروع تحول هنریش بسوی
رنسانس ازسال  1300میالدی درضهر
فلورانس شروع گردید ودرسال
 1420این شکوفائی درهنر درتمام
ایتالیا دیده میشد تا اینکه دراواخر
قرن پانزدهم یعنی اواخر دهه 1400
این تحول وشکوفائی درتمام اروپا
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گسترده گردیدوازآن به بعد هر اثر
هنری که درسایر کشورهای اروپا
بوجود می آمد ته رنگ وچاشنی
هنری ایتالیا درآن حس می شد.
کشورهائی که دردورۀ رنسانس باعث
تحول زمینه های هنری گردیدند
عبارتند از  :فرانسه  ،آلمان  ،هلند،
اسپانیاوانگلستان درتمام آثار هنری
این کشورها عالمت ها و نشانه هائی
از هنر ایتالیا دیده می شود . .تحولی
که دردوران قرن پانزدهم و شانزدهم
رخ داد دگرگونی طرزتفکری بود که
تمام جامعه اروپا را درخود گرفته وآن
اعتقاد بنیادی به دنیای پس از مرگ
و انجام هرکاری برای پاداش اُخروی
بود.این طرز فکر وروش زندگی
توسط پیشتازان رنسانس دگرگون
گردید وتحت تأثیر عقاید وفلسفه
ومکتب حکیم یونانی بنام « پرو تا
گوراس » که دوست ورفیق سقراط
بود قرارگرفت که می گفت  «:انسان
باالترین مقام را دارد»
همچنین پیشتازان هنری دورۀ
رنسانس تحت تأثیر گفته های نمایش
نامه نویس رومی بنام «ترنس» که
درقرن دوم پیش از میالد میزیست
قرار گرفتند.او می گفت « :واقعیت
زندگی همین است که می بینیم
وکسی اززندگی پس از مرگ خبر
ندارد» وباید بخاطر داشت که مردم
که برای قرون متمادی عقیده مردم
براین بود که این دنیای گذران فاقد
ارزش بوده وزندگی واقعی پس از
مرگ شکل می گیرد .بااین زمینه
ها حاال انسانی می خواست با
افکار جدید و فلسفه جدید زمینه
های فکری مردم را عوض کند که
کارمشکلی بود .اولین مانع دراین
راه کلیسابود .انقالبیون دورۀ رنسانس
براین عقیده بودند که قضاوت
براعمال هرشخص  ،خودانسان است
 .نه قدرت نادیده دیگر .دردورۀ
رنسانس خداوند بصورت مهربان
تری به مردم معرفی شد .واعتقادات

آزادی

خشک مذهبی دراین دوقرن کم کم
با چاشنی روشن بینی مالیمتر می
گردید .این تغییرات درنقاشی های
بجا مانده «گیوتو» ( 1337میالدی)

خندان
دیده می شود.که مالئک راگیوتو
نشان میدهد.واین با نقاشیهای
نقاشان دوران قبل کام ً
ال متفاوت است
یکی دیگر ازاشخاصی که باعث تحول
دردورۀ رنسانس گردید « پترارک»
( )1347شاعر اهل فلورانس بودکه
دراشعارش از «مدونا» عشق زمینی
آفرید واورا انسان زمینی که دارای
گوشت وخون واحساس مردم عادی
است وصف کرد که کام ً
ال با توصیف
دوران قرون وسطی متفاوت است .
پترارک دامنۀ توصیف خودازمقدسین
را بطوری شرح می داد که درآن

پترارک

مجیدزندیه
دوره تصورش هم خطرناک بود .او
تحقیقات وسیعی درادبیات و فلسفه
قدیمی یونان نمود و دامنۀ اطالعات
خودرا به زبان التین گسترش داد
 .درقرن پانزدهم بیشترین فعالیت
هنری وهنرمندان بنام از شهر
برخاسته ازآن جمله
فلورانس
« ماساچیو» (متولد  )1401تصویر
مقدسین مذهبی را درست شبیه
آدمهای زمینی می کشید یعنی نه بال
به بدن آنها اضافه می کرد ونه هاله
ای ازنور به دورسرشان می کشید .
همچنین « دو نا تلو» ()1466-1386
مجسمه ساز فلورانسی مجسمه
هائی می ساخت که کام ً
ال عریان بوده
ودرکارهایش از ستر عورت که الزمه
تقدس به حساب می آمد دیده نمی
شود .درپایان قرن پانزدهم تمام
مردم کشور ایتالیا آماده دوران جدید
یا دوره رنسانس بودند .نوآوری درتمام
زمینه ها درایتالیا بچشم می خورد.
بقولی این دوره به دورۀ «فوران نبوغ»
مشهور گردید.ازجملۀ نوابغ این قرن
لئوناردو داوینچی ()1519-1452
است که نه تنها نابغۀ هنری محسوب
میشد بلکه وی دانشمند  ،فیلسوف
 ،موسیقی دان  ،مخترع و طراح نیز
بود .یکی دیگر ازاین نوابغ «میکل
آنژ» ( )1564-1475است که نه تنها
بهترین مجسمه ساز قرن محسوب
می شد بلکه شاعری توانا و نقاشی
ماهر بود  .یکی دیگر ازاین جمع «بنه
و تو سلینی» ( )1571-1500است که
نویسنده بنامی بوده است  .حتی
هنرمندانی که شهرت ومهارتشان
دردرجه دوم اهمیت قرارداشت نابغه
هائی بودند که آثارشان باعث اعجاب
جامعه اروپا می شد .ازاین جمله می
توان ازنقاش معروف «گاستیک لیون»
نام برد .بطور کلی دورۀ رنسانس دورۀ
دوباره زنده کردن عظمت فرهنگی
یونان وروم بوده است  .یکی دیگر
از تحوالت دورۀ رنسامنس ارزش
نهادن به وجود انسان است  .انسان
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که خالق هنراست  .چه در زمینۀ
نقاشی وموسیقی ومجسمه سازی چه
درزمینه مادی وفلسفی ازابین لحاظ
واژۀ «علوم انسانی» واژه ای است که
دردورۀ رنسانس ریشه گرفت واز آن
پس تمام زمینه های هنری از مقام
باالئی برخوردار گردید .واین تشویق
وقدردانی از بزرگانی که درزمینه
علوم انسانی فعال بودند به تمام
کشورهای اروپائی گسترش پیدا
کرد . .درتمام آثارهنری باقی مانده از
دورۀ رنسانس آن چیزی که مشهود
است ارتباطی است که این آثار با
زیر بنای قوی هنری دوران قدیم و با
عظمت تمدن یونان وروم دارند.
از مجموع هنرهائی که نام برده شد
هنر موسیقی با دشواری بزرگی رو
برو بود زیرا هیچ اثری ازموسیقی
عهد عتیق دردسترس موسیقدانان
نبود که دستاویز خلق آثار هنری
آنها گردد .و تنها منبع اطالعات این
گروه ازهنرمندان  -داستانهائی بود
که ازدوران قدیم شنیده می شد.
اما این کمبود نکات مثبتی را نیز
دربرداشت ویکی ازآنها آزادگذاشتن
دست موسیقیدانان برای خلق آثار
جدید بود .دستاویز آهنگسازان
دورۀ رنسانس داستانهای کالسیک
قدیمی یونان وروم بود  .یکی دیگر از
انگیزه های این آهنگسازان اشعاری
بود که مورد استفاده آنها قرار
می گرفت وباالهام از داستان های
کالسیک و اشعار موزون به خلق آثار
موسیقی می پرداختند.
درکتابهای تاریخ موسیقی قرون
رنسانس رابه سه دوره تقسیم کرده
اند.که عبارتنداز:
 -1آغاز رنسانس ()1475-1420
 -2دوران میانی رنسانس ( -1475
)1530
 -3دوران پایانی رنسانس( -1600
)1730
***

آغاز رنسانس

سبک آهنگسازی دردورۀ رنسانس
مانند تمام هنرهای دیگر این دوره
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از سال  1420شروع شدولی جالب
توجه است که پیشتازان موسیقی
دوره رنسانس موسیقیدانان ایتالیائی
نبودند بلکه کشورهای شمال ایتالیا
بودند که عبارتند ازفرانسه  ،هلند،

گیوم دافی
انگلستان  -آهنگسازان این کشورها
درآثارخود آثاری خلق کردند که
زیر بنای آن درایتالیا ریشه داشت.
ازمیان آهنگسازان این دوره به نام
دوآهنگساز برمی خوریم که آثار
باقی مانده ازآنها حائز اهمیت است
واین دو آهنگساز بنام «گیوم دافی»
که از سال  1400تا  1474زندگی کرد
و دیگری «گیلز بین شوآ» است که
دوران زندگیش از 1400تا  1460می
باشد .آثاراین دوآهنگساز نشاط
انگیز وآغاز بهارو زیبائی طبیعت را
بخاطر می آورد.که به شرح حال
آهنگساز اولی می پردازیم .
«گیوم دافی» آهنگسازی است که
بیش از تمام آهنگسازان این دوران فرم

آهنگهایش موسیقی دوران رنسانس
را تصویر می نماید .اوبود که کارهایش
مورد تقلید سایرآهنگسازان اروپا
قرار می گرفت  .اودرمدت تقریب ًا
طوالنی اثرهنری خودرا هرگونه
تغییری که به سبک آهنگهایش
بالفاصله موردتقلید
می داد.
قرارمیگرفت .
سایرآهنگسازان
تأثیری که موسیقی او به سایر
موسیقیدانان اروپا داشت نکته ای
است که باعث تأیید نویسندگان
تاریخ موسیقی است  .درآثار سالهای
 1430او ته رنگ موسیقی فرانسه
شنیده می شود .درآثار سالهای 1460
وی ملودی های بسیار زیبا که از
طبیعت الهام گرفته است وجوددارد.
وی درسال  1400متولد شد .دوران
اولیه زندگی رادرشهر «کامبره»
واقع در شمال فرانسه گذراند.
درسال  1409جزو گروه ُکر نوجوانان
نام نویسی کرد  .درسال  1420به
ایتالیا سفر کرد ودرساحل شرقی آن
بعنوان آهنگساز باستخدام خانواده
های معروف وثروتمند وپرقدرت «
ریمی نی » و«پسارو» درآمد .بزودی
شهرت او همه گیر شد ودرسالهای
 1420و  1430به شهرهای بولونیا -
فلورانس وکلیسای کاتولیک روم
بعنوان آهنگساز دعوت می شد.
شهرت آهنگسازی وی بحدی رسید
که ازوی بعنوان برگزارکننده مراسم
مذهبی ومراسم جانشینی پاپ دعوت
بعمل می آمدکه با آهنگهایش مراسم
را باشکوه تر می ساخت  .ازاو حتی

هـم

گیلز بین شوآ

آزادی

برای مراسم عقد قراردادهای صلح
که با سایر کشورها منعد می گردید
بعنوان سفیر صلح و شادی دعوت
می شد .درسالهای  1450وی به
شمال ایتالیا برگشت و بخدمت ُکنت
« سا ُوی» درآمد .درسال  1458به
«کامبره» بازگشت وتاسال 1474که
سال درگذشتش بود درآنجا اقامت
گزید .پس از مرگ او مدیریت وخلق
آثار موسیقی بعهده یکی از مریدانش
بنام «یوهانس ا ُ که گم» واگذار گردید.
وپس ازوی این وظیفه را شاگردش
«جاسکین دوپِره» بعهده گرفت .
درتمام صدسال اول دوره رنسانس
این سه آهنگساز فرانسوی پیشرو
والگوی موسیقی تمام کشورهای
اروپائی بودند.
«دافی» درطول زندگی هنریش خالق
آثار باارزش زیادی بود ازآنجمله
است آهنگهائی که برای گروه ُکر
کلیسا ساخت وآهنگهای موته برای
مراسم خاص هنری  -آهنگهای
پلی فونی ایتالیائی وفرانسوی برای
مراسمی که در باریان و ُکنت های
قدرتمند برگزارکنندگان آن بودند
 .او همچنین خالق آهنگهائی است
که خارج از الگوی کلیسابود و بنام
«شانسون» معروف گردید .همزمان
با سایر آهنگسازان هم قرنش  ،دافی
فرم مته دوران رون وسطی را تغییر
داد و موته هائی ساخت که با حالت
و سبک موسیقی رنسانس هماهنگی
داشته باشد .یکی از کارهای دافی
بقیه درصفحه 48

دردی

نخس
همس
رد تین روز سال نو رهم کار زعزیمان آاقی مجید زندهی و دوست زعزی آاقی دکتر بهروز
نش
سطوت ردسوک ازدست دادن مارد خود خانم مرضیه صدر نیای مقدم (سطوت) ستند.
مص
همس
یبت وارده را هب مجیدزندهی و ر گرامی اش ودکتر بهروز سطوت وخانواده اهی وابسته
نش
ت
رهی آزادی
سلیت گفته وخوردا ردغم ایشان شریک می دانیم .
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بقیه  :رضاشاه
برامور تس ّلط نداشت ،عالوه
برمیرزا کوچک خان ودارودسته
ی انقالبی اووسربازان شوروی
درگیالن،خانهای ترکمن دراستراباد،
اقبال السلطنه ماکویی درشمال
غربی آذربایجان،قبیله ی شاهسون
دراردبیل ودشت مغان،کردها به
سرکردگی سرداررشید درقسمتهایی
ازغرب ایران ورؤسای ایالت سنجاب
وکل ُهردرکرمانشاه،ازاقتدارحکومت
مرکزی خارج بودند،جنوب جوالنگاه
قشقایی ها بودوبهرام خان ودوست
محمد خان،سران ایل بلوچ برجنوب
شرقی ایران فرمان می راندند،شیخ
خزعل بی منازع درنهایت قدرت
برخوزستان حکومت می کرد،ومرکز
قلمروبختیاریهابود،حتی
ایران
تهران واطرافش هم کام ً
الامن وامان
نبود،دسته های جانی شبها خیابانها
رادرقبضه داشتند(».برآمدن رضاشاه/
برافتادن قاجار)
درهمان روزهای تیره بختی،
روزنامه ی «عهدانقالب»به مدیریّت
میرزاآقاخان همدانی درمقاله ای با
عنوان«ایران عوامل فداکارایرانی
الزم دارد»نوشت:
ـ ایرانی بیچاره بایست چه انتظاری
داشته باشد!؟
ـ ایرانی بایست منتظر اعدام
واضمحالل باشد!
ـ ایرانی بایست برای بندگی
وعبودیّت اجانب حاضرشود!
ـ ایرانی بایست همه ی ذلّتها،فالکت
هاوبدبختی های متص ّوره ی دوره ی
زندگانی رااستقبال کند!
ـ ایرانی بایست شرافت واستقالل
خودرا ازدست بدهد!
چرا؟
برای اینکه عوامل فداکار وزمامداران
ازجان گذشته ندارد،ایران بیچاره
دردست یک جماعت الاُبالی،یک
مردمان
القید،یک
جمع ّیت
غیرحساس ویک زمامداران بی
ّ
نزاکتی دچارشده که مملکت راخراب
وخانه ی خودرا آباد می خواهند.
تغییراسم «صدراعظم» به «رییس
الوزرا»یا تبدیل نام «حکومت
فروش»به وزیرداخله،مملکت راآباد
نخواهدکرد،مملکتی که ُغ ّرش توپ
همسایگان ازچهارطرف ،پایتخت
اش راتهدید میکنددرسایه ی خائنان
ووطن فروشان دوره ی استبدادنمی
یابد(».دوقرن
تواندازخطررهایی
فرازونشیب مطبوعات درایران)
ِ
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حسن اخوی می نویسد...«:کشتی
های انگلیسی درورود به بنادرایران
قاعده ی بین المللی را که نصب
پرچم دولت صاحب بندراست
رعایت نمی کردندوپرچم ایران را
روی کشتی نمی افراشتند،دولتهای
اروپایی هم به تبع ّیت ازآنهاهمین
بی احترامی رابه دولت ایران
نمودند،دربیشتربنادرجنوب
می
ایران(خرمشهر ـ بوشهر ـ
بندر عباس ـ جاسک)پُست
بهداشتی(قرنطینه)وپلیس انگلیسی
عمل میکردودربعضی ازآنهاشعبه
ی پُست انگلستان دایربودوتمبر
انگلیس فروخته میشد.
مرکز وم ّقر فرمانروایی انگلیس
به سواحل عربی خلیج فارس
رزیدنسی(GULF
ُگلف
بنام
 )R E S I D E N C Yد ر بند ر بو شهر
مستقربود،به همین جهت مردم
سواحل خلیج فارس همان حق
امرونهی و تس ّلطی راکه انگلستان
برسواحل عرب نشین داشت،برای
سواحل ایرانی آنهم قایل بودند.
انگلیس
عالیرتبه
مقامات
درمنطقه،آنقدردربنادرایران دخالت
خودسرانه کرده واعتراضی ازدولت
ایران ندیده بودند،که سرپرسی کاکس
هم بوشهررامانند کویت وشارجه
.منامه،خارج ازقلمرو ایران می
سپس درادامه ی
دانست...او
مطالب فوق می نویسد:نگارنده دریکی
ازسالهای نزدیک کودتادرخیابان
نا صر یّه ( نا صر خسر و بعد ی ) مو کب
وزیرمختار انگلیس را دیده بودکه
برای سالم احمدشاه به درشمس
العماره نزدیک میشدوسواران مس ّلح
بااونیفورم های مختلف(هندی
می
بدرقه
وغیرهندی)آنرا
کردند،درصورتیکه هیچ سفیری
حق استفاده از اسکورت مس ّلح(به
اصطالح انگلیسی آن SWAR
)ESCOURTSراندارد...دولتهایی
که خوشحال وسپاسگزار بودندازاینکه
نیروی نظامی انگلستان راه پایتخت را
بروی بلشویکهاومتحدان ایرانی آنها
بسته است،دولت هایی که اگروزیر
مختار انگلیس سرهرماه مساعده
رانمی دادنمی توانستند جیره وحقوق
سربازان[وکارکنان دولت] خودرا
بپردازد،چگونه به خوداجازه می
دادندکه برای آنگونه تجاوزات وبی
حرمتی ها اعتراض کنند؟»(فصلنامۀ
ره اورد -شماره)24
اکر بخواهیم به تمامی نوشتارها
واسنادیکه درباره ی اوضاع آشفته

آزادی

بقیه  :کتاب وکتابداری

ترجمه کنندتادانشمندان ایرانی
بتوانند به آسانی دانش های
گوناگون زمان را درسطح وسیع
تری بیاموزند.
درکتاب معروف
ابن الندیم
می
(الفهرست)
ومعتبرخود
نویسد «:اردشیر شاهنشاه ساسانی
برای گردآوردن کتب ازچین
وهندوروم و جیت وجوی بقایای
آثاری که درعراق مانده بود کسان
بدان نواحی فرستاد وازآنها هرچه
را متفرق بود گردآورد وآنچه
متباین بود تألیف داد».
استاد همائی می نویسد « :بقول
مورخ شهیر ابوالفدا  ،در دورۀ
ساسانیان اولین نهضت علمی
ایرانی درزمان شاپور اول شروع
شد .واوعده ای را به یونان فرستاد
وکتب علمی یونانی را از قبیل طب
و فلسفه به ایران وارد نموده به
فارسی ترجمه کرد و بواسطۀ
تشویق وترغیب او مردم به
تعلیم و تعلم واستنتاخ این کتب
مایل شدند ودرنتیجه علوم وآداب
شهرتی یافت وبیشتر زمینه برای
پیشرفت علمی وادبی ایرانیان مهیا
گشت ».
عهدبزرگ تمدن ادبی وفلسفی
خسرو اول
ایران با سلطنت
آغاز شد  .اگر درزمان انوشیروان
فرهنگ یونانی درایران حیاتی
تازه پیداکرد وفرهنگ هندی
نیز درمیان ایرانیان رواج یافت
 .خسروانوشیروان بیش از سایر
شاهنشاهان ساسانی به توسعۀ
علوم وفرهنگ معمول آن زمان
همت گماشت  .فیلسوفان یونانی را
که دریونان مورد اذیت قرارگرفته

بقیه  :موسیقی کالسیک
تغییرفرمواستخوانبندیplainchant
هائی است که درقرن یازدهم سروده
شده بود .نمئنه آن آهنگی است که
آهنگساز آلمانی بنام « هرمانوس
واسفبارایران ودرماندگی ها و
پریشانحالی مردم درآن ایام بیخیالی
ویا عدم کفایت زمامدارانش اشاره
کنیم،بدون تردید کتابی شامل چند
هزاررویه خواهد شدکه از حوصله ی
خواندن خارج خواهدبودوبرمالل
خاطر خواهدافزود.
ادامه دارد

بودند بخود جلب کرد وازایشان در
تیسفون پذیرائی نمود .مهمترین
نام داشت
آنها پریسکیانوس
که کتابی درپاسخ پرسشهای
انوشیروان ترتیب داده بود که
ترجمۀ ناقصی ازآ« به التین دردست
است  .وشامل جوابهای مختصری
درمسائل مختلف روانشناسی ،
فیزیولوژی  ،حکمت طبیعی  ،نجوم
و تاریخ طبیعی است .
«آگاتیاس» مورخ معروف یونانی
با تمام عنادی که نسبت به
انوشیروان داشت درشگفت بود
چگونه پادشاهی باآنهمه اشتغاالت
وگرفتاری های نظامی وسیاسی
توانست به دانش ها و فرهنگ
یونان توجه داشته باشد.
پادشاهان وبزرگان ایران درزمان
ساسانی سعی داشتند به بیشتر
دانش های زمان خودآشنائی
داشته باشند .وگفته اند انوشیروان
درجوانی به تحصیل فلسفه پرداخت
وبا مکتب های فلسفی افالطون
.وارسطو آشنائی داشت ودستورداده
بود اغلب آثارآنان را به زبان پهلوی
ترجمه کنند .یک نفر عیسوی
موسوم به پولوس پرسا مختصری از
منطق ارسطورابرای انوشیروان به
زبان سریانی ترجمه کرده بود می
توان تصورکرد که خسرواول به
زبان سریانی آشنابوده است .
بنیان
باید دانست تحکیم
		 بیشتر مرهون
ادب سریانی
زحمات پیشروان مدرسۀ ایرانیان
در«رها» و نسطوریان ایرانی است
 .نسطوریان به جای ادبیات یونانی
بیشتر به ادبیات سریانی توجه
داشتند.درعهد خسروانوشیروان
عالوه برعلوم یونان علوم هند نیز
ازسانسکریت به پهلوی ترجمه کردند.
ادامه دارد.
کنتراکتوس» برای توصیف مریم
مقدس درقرن یازدهم ساخته بود.
«دافی» باتغییر ی خاص دراین
آهنگ آنراکامل کرد بحدی که هنوز
درسالنهای کنسرت اجرامیگردد.
نام این آهنگ Alma Redemtoris
Mateerاست  .منتقدین ودست
تعییرهای
موسیقی
اندرکاران
گوناگونی درمورد کارهای دافی
ومخصوص ًا همین قطعه آلما نموده
اند وآنرانمونه کامل اثری می دانند
که نشانگر دگرگونی کامل ومثبت
دردوره رنسانس می باشد.
ادامه دارد
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جدول کلمات متقاطع
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15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

افقی -1 :وقتی بیاید طبیعت دیگرگون میشود-نصف جهان-2تکان -باعث
بروز بیماری واگیر می شود -برابریک قرن -3باهمنوعش پرواز می کند-
درهم رفته وبهم چسبیده -پشته وتل  -مظهر بهار -4اسبی که رنگش
سرخ مایل به سیاه است  -مقیاسی برای طول -چلچراغ -قریه ای ازتوابع
شمیران  -5-پای بعضی حیوانات دارد  -شهری درآلمان  -نتی از موسیقی
-6پدرشعرایتالیا -پرنده ای بین فرانسه وآلمان -نگهبان آب  -7برش بوته
های جو وگندم  -پسر نریمان -حرف ربط -8فلزنیست ولی گاهی با زر می
آید-فرورفته وگود -نام آشنا درفوتبال سی سال پیش -زاج  -9تک صدای
حیوان  -برهنه وعریان -خورشید -10آخرین مسابقه ورزشی است -
دستگاه بامزه موسیقی ایرانی  -ادیب وشاعر فرانسوی  -11-نرخ  -پایتختی
درآمریکای شمالی  -رئیس  -12مخالف نیست -آسمان  -حشره ای که
ازهرطرف یکسان است  -بلدرچین  -13گیاه باتالق  -مال بعضی ها رنگ
ندارد-گل سرخ -میوه  -14پدربزرگ -ائتالف صاحبان چندمؤسسهویاکارخانه
تصدیق انگلیسی -15حرفی که برسرسفره سال نو می نشیند -یادآوربهار
عمودی -1:حاصل ونتیجه کار-دهی درهمدان ومنطقه ای درشمیران -2کوه
کوچک -شاعرنامی ایران -دریای بیگانه  -3مارک اتومبیلی -ریسمان -طالی
سیاه -نقلیه ای سریع السیر -4چاشنی بیشتر غذاها-روش خارجی -همنشین
گل -گمان  -5دریا  -رب النوعقدرت دریونان -رودی درفرانسه  -6واحدپول
کشوری درآسیا-مخترع ماشین بخار-مکان جمع شده  -7حرف پیروزی
ابریشم ناخالص  -زمستان  -8رنگ بسیار-آتش -زن اول  -سودپولسبدوزنبیل
 -9گونه  -طریق  -مبحث -10جایزه معروف سینمائی -
درفوتبال ماه ُکشنده  -درخت همیشه بهار -پوشیده ونهفته  -14نام قدیم
تفصیلی
صفت
فضاپیمای قرن بیستم درشماره ها وانواع مختلف  -11عالمتفرانسه -دستهای اعراب -شام  -15شیرینی های سرنشین عروس وداماد -ظهر
حرف
یکازکتاب
 زمین ناهموار -بدی وفساد -12یک قسمت مستقلطراح جدول  :زنده یاد جهانگیر پارساخو -حل درشماره آینده
وسه حرف  -واحد شمارش حیوان  -موجودی افسانه ای  -13اصطالحی
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تهیه ودراختیارتان می گذاریم
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Kolbeh Ketab
1518Westwood Blvd.
Los Angeles,CA 90024
Tel:(310)446-6151

برنامه «همراه آفتاب» با اجرای کیخسروبهروزی شنبه ها ساعت
 9/5شب به وقت شرق آمریکااز رادیو صدای ایران

آزادی

www.parsmassmedia.org
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بقیه  :رسالۀ وافور
بود دائم ًا ذکر او یامجیر
چوازوی برآید خروش ونفیر
کسانی که وافوررا منکرند
برآنها حرام است چائی خورند
مغنی بیاور توقلیان برم
که شوری زنوافکنی درسرم
برآن خانه کاثار وافور نیست
صاحب خانه باید گریست
برآن
ِ
مبادا که قلیان به آنها دهید
کزآنها وفا درجهان کس ندید
هرآنکس فروشد چو تریاک بد
بود درجهنم معذب اید

توضیح

شافور  ،وافورهای بزرگ است که ؟
بلند برروی آنها می زنند ومرحوم آقا
سید احمد رشتی رحمه اهلل علیه آن
را شافور نامیده اند ودر وافورآوران
که خطاب به مغنی شده ارباب کمال
ایراد نفرمایند که وافور آواز نتواند
بخواند هستند آقایان وافوری که
قسمی وافور می کشند که مثل آواز
درآن می خوانند که اسم آن را بردن
باعث بدی می شود.
***
چون قرب ومنزلت وخواص حضرت
وافور را دانستی الزم است که مسائل
وشرایط آن را نیز بدانی وعمل نمائی
که چنانچه جاهل از مسائل آن باشی
هرچه تریاک بکشی باطل است و
شرایط ومسائل وآداب آن برپنج
مزخرف است :
مزخرف اول  :درمقدمات ومقارنات
ومؤخرات ومحرمات وافوراست
شخص وافوری باید یک ساعت
قبل از داخل شدن وقت درتدارک
مقدمات وافور بوده باشد .مقدمات
وافور یازده چیز است  :اول رفیق
خوب تحصیل کردن  .دوم منزل را
2فا دادن و پاکیزه کردن  .سوم آتش
خوب شعله دار تدارک گرفتن ومهیا
کردن چهارم سماورراپاک کردن
وآتش نمودن پنجم چائی سفید آغپر
اعال وچنانکه ممکن نشود چائی تمیز
اعلی دم گذاردن ششم قند اُرسی
وچنانچه ممکن نشود قند سفید
والیتی خوب وخشک مهیا کردن
هفتم فنجان نعلبکی چائی خوری
راشستن وصفادادن هشتم قلیان را
صفا دادن نهم تنباکوی مصری اعلی
مهیا کردن دهم تریاک لوله خشک
وخوشرنگ وبی عیب آماده کردن
وحب نمودن یازدهم وافور راپاک
نمودن وکوک کردن.
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مقارنات وافور هفت چیز است:
اول وافوررا داغ کردن دوم پس
از چسباندن تریاک به وافور آن
را کباب کردن سوم موقوف کردن
صحبت هنگام کباب شدن تریاک
خصوص ًا وقتی که جوش آمده باشد.
چهارم ظرف زیر وافور گذاردن که
هرگاه آتش یا خورده آتش بیفتد
حواس وافوری پریشان نشود .پنجم
حب را یک نفس کشیدن  .ششم دود
وافوررا حتی األمکان نگاه داشتن
وفروبردن و چنانچه نتواند خرده
خرده ازسوراخ دماغ بیرون کردن .
هفتم تا وافورگرم است دودفعه جب
حب پیاپی
چسبانیدن و المحاله سه ّ
کشیدن ولب مشغول چائی خوردن
وقلیان کشیدن شدن .
مؤخرات وافور چهارچیز است :
اول قلیان را زیر لب گرفتن وطول
دادن که اقل آن نیم ساعت بشود.
دوم خاموش نمودن به قسمی که
هر ده کلمه بااوکه صحبت بدارند
یک کلمه آهسته جواب بگوید سوم
سروصورت وگردن را خارانیدن است
چهارم چشم ها را خماری نماید
وخودرا شبیه بخواب رفتن وچرت
زدن بدارد.
محرمات وافور هشت چیز است :
اول حرام است درجائی که بادزیاد
می آید نشستن ووافور کشیدن دوم
حرام است درمجلس که کسی آنهارا
مالمت نماید نشستن ووافورکشیدن
سوم حرام است حب تریاک را
ترکردن وبه وافور چسباندن چهارم
حرام است جای کثیف نشستن
ووافور کشیدن پنجم حرام است
در تاریکی نشستن ووافورکشیدن
درصورت قوه و استطاعت ششم
حرام است حرف زدن درمیان وافور
کشیدن هنگامی که حب تریاک
بجوش می آید هفتم چای شب مانده
ودرقوری زیادمانده یا جوش خورده یا
کم مزه شده جایز نیست وباطلست
واحوط گرم کردن و اعاده خوردن
است  .هشتم باوافور سوراخ گشاد
یا میانه وافور سوراخ تنگ یا ترک
خورده درصورتیکه میانه و دوات
خوب ممکن نباشد .افور کشیدن
برآنها حرام است .
دنباله مزخرفات را درشماره آینده
می خوانید.
این رساله شریفه را دوست گرامی با
نام مستعار حسین داالسچی دراختیار
مجله قرارداده اند که امیدواریم مفید
فایده واقع شود .با تشکر از ایشان

آزادی

برگزاری نمایشگاه نقاشی در
الس وگاس

کاری از سمیرا نوزری

نمایشگاه نقاشی مشترک
از دو نقاش و شاعر معاصر
نمایشگاه نقاشی مشترکی از آثار
بهزاد دولتشاهی و سمیرا نوزری دو
نقاش و شاعر و نویسنده معاصر با نام
“ ”Fusionaromaاز تاریخ سوم
آوریل  2014درآرت گالری در شهر
الس وگاس بر گذار میشود و به مدت
بیش از دو ماه و نیم تا تاریخ بیست
و یکم ژوئن  2014ادامه دارد .
آثارمورد نمایش که آخرین کارهای
نقاشی این دو شاعر می باشند
به سبک های مدرن  ،آبستره ،
کانسپچوآل آرت ( هنر مفهومی )  ،آال
پریما  ،رآلیسم و سه کار فیگوراتیو و
با تکنیک های رنگ روغن و آکریلیک
هستند  .در این نقاشیها از فرم ها و
رنگهای تمثیلی برای بیان مفهوم
استفاده شده و کیفیتهای انتزاعی و
تلفیقی ارتباط انسان هنرمند با جهان
 ،به تصویر کشده شده است و از اینرو
قابل انطباق با ایجاز در حوزه ادبیات
ایران و جهان به سبک امپرسیونیسم
انتزاعی متضاد انطباقی :
( Comparative Contrasting
)Abstract
Impressionism
میباشد.
بعضی از آثار از یک سو ساده هستند
و از سویی دیگر جهت غنی کردن اثر
 ،از هر گونه شبیه سازی روی گردانده
شده و مفهوم یا ایده موجود در آثار ،
مهم ترین جنبه خلق آن است
در بعضی از آثار با عدم تاکید بر
ساختار و شکل و فضا که ازقید
بازنمایی عینی رها شده است می
توان احساسات لحظه ای و آنی خالق
اثر را مشاهده کرد .

کارمشترک سمیرا نوزری و بهزاد
دولتشاهی
تجربه ای از نظم در قالب بی نظمی
که در آن قیود و تکنیک دستوری
زیر پا گذاشته می شود تا ضابطه ای
مدرن از زیبایی شناختی اعالم شود.
این نمایشگاه به مدت بیش از دو
ماه و نیم تا بیست و یکم ژوئن 2014
ادامه دارد .
بازدید هم برای عموم آزاد می باشد
April 3, 2014 to June 21,
2014
Address: Rainbow Library
Art Gallery
N. Buffalo Drive
Las Vegas, NV, 89128 -3150
Monday –Thursday 10: 15
am to 7:30 pm
Friday – Sunday 10:15 am to
5:30 pm
Telephone: 702 – 507 – 3710

کاری از بهزاد دولتشاهی
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نمایش شکلک و سقراط درتهران

مقارنات وافور هفت چیز است :

نمایش «شکلک» بهمن و اسفند  92در تاالر «شمس» موسسه فارسیزبانان
روی صحنه بود و از آنجا که با استقبال چشمگیر تماشاگران تئاتر روبهرو شد،
گروه اجرایی تصمیم گرفتند اجرای نمایششان را در تعطیالت نوروز هم ادامه
بدهند« .شکلک» با بازی پانته آ بهرام ،امیر جعفری ،ستاره پسیانی و نوید
محمدزاده روی صحنه میرود بنابر گزارش ايسنا نمایش «سقراط» نوشته و
کار حمیدرضا نعیمی که از  21آذرماه و سپس در جشنواره سیودوم تئاتر
فجر اجرا شده بود ،بهدلیل استقبال مردم و تقاضای برخی هنرمندان تئاتر،
نویسندگان و مترجمان از هفتم فروردینماه  93دوباره روی صحنه رفت.
درزیر صحنه ای ازنمایش سقراط را می بینید

تعلیق گواهینامه رانندگی
کریس پاین  33ساله هنرپیشه نیو زیلندی در
نخستین روز ماه مارس درحال مستی رانندگی
می کرد که توسط پلیس نیوزیلند بازداشت
شد و عالوه بر پرداخت جریمه به مدت  6ماه
گواهینامه رانندگی نیوزیلندی او به حالت
تعلیق درآمد.

عدم موفقیت لیدی گاگا
درسال  2011که لیدی گاگا آلبوم Born
this wayرا منتشر کرد درظرف یک هفته
با موفقیت عظیمی روبروشد .اما ازماه نوامبر
 2013که آلبوم جدیدش را بانام «آرت پاپ»
منتشر کرد با بی اعتنائی طرفداران موزیک
روبروشده است .گفته می شود مایلی سایروس
با موفقیت چشمگیر خود باعث شکست لیدی
گاگا شده است .

کتاب جین فوندا
ستاره مشهور سینمای آمریکا جین فوندا خیلی
چیزهارا بدست آورده است اما مشخص ترین
آنها ویژگی منزوی بودن اوست .دلیل منزوی
بودن خانم فوندا دوران کودکی ونوجوانی
اوست  ،که مادرش را بخاطر خودکشی
ازدست داد وپدرش هنری فوندای مشهور
همیشه سر صحنه فیلمبرداری بود و به تربیت
دخترش توجهی نداشت  .خانم فوندا که 76
سال داردکتابی نوشته است که امیدواراست
کودکانی را که دورانی شبیه به کودکی اودارند
را کمک کند تا بر مشکالت این دوران فائق
آیند.این کتاب «نوجوان بودن» نام دارد.

ازدواج مجری تودی
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ساوانا گاتری  42ساله یکی از مجریان تودی
شو که هرروز صبح ازشبکه ان .بی.سی پخش
می شودروز  17مارچ  2014فاش کرد که اخیرا ً با
یکی ازمشاوران سیاسی بنام مایکل فلدمن 45
ساله ازدواج کرده واکنون بارداراست  .مراسم
ازدواج بطور خصوصی برگزارشده بیشتر
داشته
همکاران ساوانا دراین مراسم شرکتآزادی
اند.

خبری از خانه تآتر
به گزارش سينما خبر  ،مجمع
عمومی ساالنه خانه تئاتر 30
فروردین  93ساعت  17در سالن
اصلی تئاترشهر برگزار خواهد شد و
خانه تئاتر از همه اعضای پیوسته و
وابسته خانه تئاتر دعوت میکند تا
در این مجمع حضور یابند.
دستور جلسهی این مجمع شامل
گزارش عملکرد یک ساله و مالی
توسط مدیرعامل خانه تئاتر ،گزارش
بازرس و انتخاب هیئت مدیره و
بازرس است.

بهترین های همفری بوگارت
کلکسیونی از قیلمهای همفری بوگارت که در
کنار اینگرید برگمن بازی کرده است برروی
دی.وی.دی به بازار آمده است  .این فیلمها
درفاصله سالهای 1941تا  1951ساخته شده
است  .کازابالنکا و ملکه آفریقا از جمله این
فیلمهای خاطره انگیز و بیاد ماندنی است .

عالء الدین دربرادوی
باردیگر نمایش دزد جوان عالءالدین برصحنه
برادوی برای کودکان به نمایش درآمده است.
دراین نمایش آدام جیکوبز  ،کورتنی رید ،جیمز
مونرو ایگل هارت  ،شرکت دارند .جیمز مونرو
ایگلهارت درنقش جینی بازی درخشانی را
ارائه می کند.
عالء الدین از داستانهای هزارویک شب است
که بارها بصورت فیلم عرضه شده است .
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خورشیدخانم  .کاری از محمد علی دولتشاهی
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آزادی
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