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آفتابت هک فروغ رخ زرتشت ردآن گل کرده

است

خم
آسمانت هک ز خاهن حافظ قدحی آورده است
گس
کوهسارت هک ربآن همت فردوسی رپ ترده است
نس
بوستانت کر یم نفس سعدی گل رپورده است

من
ـن
همزباانن د

تاریخ معاصر ایران به صورتی کام ً
ال بی طرفانه
توسط پروفسور فرهنگ مهر به رشته تحریر
درآمده است  .این کتاب که حدود  465صفحه
است شمارااز بسیاری ناگفته ها درباره ایران آگاه
می کند و اززبان کسی که خود درشکل گیری
بسیاری از آنها حضور داشته و دربعضی موارد
نقشی ایفا کرده است به عمق این رویدادها پی
می برید.
پروفسور مهر تاریخ ایران معاصررا که منجر به
روی کار آمدن حکومت اسالمی شد به شیوه ای
شفاف و روشن مورد بحث و بررسی قرار می دهد.
خواندن این کتاب را به همه کسانی که مایلند
تاریخ واقعی سالهای آخر حکومت پادشاهی را
بدانند توصیه می کنیم .
همزبانان من کتاب مرجع بسیار مهمی است که باید
در کتابخانه شخصی هر ایرانی وجودداشته باشد.
همزبانان من شمارااز مسائل نفتی ایران وسازمان
اوپک تا معامالت تسلیحاتی رژیم پادشاهی و
بسیاری از مسائل پشت پرده دیگر آگاه می کند.

برای سفارش کتاب «همزبانان من» می توانید با « پارس بوک »
1434Westwood Blvd., Los Angeles, CA 90024
تلفن 310-446- 6151 :تماس بگیرید
شماره -54سال پنجمتلفن  310-441-1015ویا ُکلبه کتاب
آزادی
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* 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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هنری

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

صفحه3

ادبی

* لطفا مقاالت خودرا به
فارسی تایپ کرده وبه یکی از
آدرسهای زیر ایمیل کنید:
pmm@parsmassmedia.org
azadimagazine@aol.com
* آرشیو مجله برروی
سایت زیر برای همگان قابل
دسترسی است:
www.parsmassmedia.
org

فهرست مطالب
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اجتماعی

نشریه ماهانه
اجتماعی  -ادبی -هنری
شماره پیاپی  - 54سال پنجم
اول امرداد ماه 1393
ناشر :رسانه گروهی پارس
مدیر مسئول  :مرتضی پاریزی
زیر نظر شورای نویسندگان
* برای اشتراک مجله به ما
تلفن ویابا آدرس زیرمکاتبه
کنید:
Pars Mass Media,Inc
P.O.Box 455
Westwood, MA 02090
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پ
ی
ا
مه
خائن یا خادم؟

نشریه وزین آزادی
درشماره ی  53اول تیرماه 1393
صفحه  4یکی از هموطنان به آن
نشریه اعتراض کرده است که چرا به
دکتر بختیار خائن این قدر بها می
دهید وجرم اورا عضویت درجبهه ملی
اعالم نموده است  .این هموطن گرامی
اگر به رادیو وتلویزیون دسترسی
نداشته که محال است ،الاقل می
توانسته به روزنامه ها مراجعه کند،.
تا بداند جبهه ملی  ،بختیاررا به
جرم قبول نخست وزیری اخراج
نمود وخبرآن را با بوق وکرنا دررسانه
ها اعالم کردکه به گوش خمینی
برسد و او عمل بختیاررا به حساب
جبهه ملی نگذارد .چون این عمل
شجاعانه بختیاررا خیانت به ملت
ایران عنوان می کرد .درصورتی که
عمل شجاعانه بختیار درآن شرایط
و «نه» گفتن به خمینی بزرگترین
خدمت بود .بی انصافی است اقدام
شجاعانه اورا در«نه» گفتن به خمینی
واعالم خطر به مردم ایران را نادیده
بگیریم .او تنها کسی بود که خطر
تسلط آخوندهارابه مردم گوشزد
کردوهشدارداد که دیکتاتوری نعلین
خطرناک تر از دیکتاتوری چکمه است .
پاریس  -شریفی
بنظر ما هرکس به خائن بودن بختیار
معتقد است به مقاله« بختیاررا
بشناسیم »که درچندشماره آزادی
به چاپ خواهد رسید مراجعه کند تا
پاسخ خودرا در یافت کند .

داستان کوتاه
با درود های گرم خدمت همه دست
اندرکاران نشریه ماهانه آزادی  .خسته
نباشید مدتها بود داستان کوتاه
درمجله جای خاص خودرا داشت
اما درشماره  53هیچ داستانی نبود
 .البته مجله شما آنقدر متنوع است
که نیازی به جدول و داستان ندارد
 .اما بعضی از خوانندگان که حوصله

صفحه4

ا
ی
شم

مطالب جدی را ندارند با جدول خودرا
سرگرم می کنند  .بعضی ها نیز از
داستان ها می آموزند .درهرحال
اگر جنستان جور باشد همه قشر از
خوانندگان خود را راضی خواهید
کرد .امیدوارم به خواست داستان
خوان خود هم توجهی بفرمائید.
امان اهلل ح  .شرق آمریکا
با سپاس از شما  .درشماره گذشته
داستان کوتاه نداشتیم ودلیل آن
کثرت مطالب بود .بعضی اوقات
آنقدر مطلب زیاد است که نمی
دانیم کدام را حذف کنیم  .چون همه
مطالبی که نویسندگان ما می نویسند
جالب و خواندنی است .سعی ما هم
براین است که بقول شما جنسمان
جورباشد  .ولی بعضی وقت ها موفق
نمی شویم  .شما به بزرگواری خود
ببخشید.

احوالپرسیازآقایبهروزی
الو آزادی ؟
 بفرمائید درشماره قبل نوشته بودید آقایکیخسرو بهروزی کسالت دارند .
امیدوارم حالشان بهتر و کسالتشان
رفع شده باشد  .سالم ویژه بنده
را به ایشان برسانید و ازقول من
احوالپرسی بفرمائید.
 خیلی ممنون از این محبتی کهابراز می فرمائید  .به ایشون بگم
چه کسی تلفن کرده است ؟
 اسم مهم نیست  .بگوئید هزارانخواننده احوالپرسی کرده اند.
 از کجا تلفن می فرمائید؟ از آمریکا از کجای آمریکا؟ چه فرق می کنه ؟ ببخشید ما سازمان خفیه از مابهتران نیستیم  .چرا باما اینجور با
رمز وراز صحبت می کنید؟
 بسیار خوب من از سیاتل زنگ میزنم وبرای آقای بهروزی و همه شما

آزادی

ا

تندرستی و موفقیت آرزو دارم
 سپاسگزار شما هستیم  .وازطرفآقای بهروزی هم از شما ممنونیم .
درضمن اگر مایل باشید می توانید
مستقیم ًا با خود آقای بهروزی با
تلفن کلبه کتاب که در صفحه جدول،
هرماه چاپ می شود تماس بگیرید.

داعش از چه قماشی است؟
با سالم  .این روزها درباره داعش
زیاد می شنویم و می خوانیم اما هیچ
منبعی به ما نمبی گوید این داعش چه
صیغه ای است وازکجا آمده  .ممکن
است توضیحی دراین مورد بدهید؟
با تشکر  -ج .ر .از نیویورک
لطف ًا به مقاله ای که درصفحه  8چاپ
شده است مراجعه بفرمائید.

ازآقایدکترپرویزعدلچهخبر؟
نوشته های آقای دکتر پرویز عدل را
بسیار می پسندم و همیشه آن هارا با
دقت می خوانم  .اما چند شماره است
که از مطالب ایشان خبری نیست  .آز
ایشان چه خبر دارید؟ .چرا دیگر برای
«آزادی» نمی نویسند؟
مرجان .ع .از کالیفرنیا
جناب دکتر عدل درحال حاضر
خاطرات
ویراستاری
مشغول
خود هستند که قرار است بزودی
بصورت کتاب درآید .حال ایشان
هم خداراشکر خوب است و از لطف
شما هم تشکر کردند .تا قبل از چاپ
کتاب خاطراتشان سعی خواهیم کرد
مطالبی از آن را برایتان چاپ کنیم .
مجله بدستم نرسیده
 الو نشریه ماهانه آزادی؟ بله بفرمائید. سالم  .من از داالس زنگ میزنم . بله خانم صداتون را شناختم میخواستم بپرسم مجله تیرماهمنتشر نشده ؟

 چرا منتشر شده شماره  53استکه عکس آقای پرویز صیاد روی جلد
آن چاپ شده
 بله اونرا دارم . خوب اون شماره تیرماه هست . بله ببخشید چون مدتی بود مجلهرا دریافت نکرده بودم فکر میکردم
شماره این ماه را دریافت نکردم .
معذرت میخوام  .خیلی ببخشید.
 استد عا می کنم  .دلیل این تصورشما این است که شماره تیرماه را
چند روز زودتر منتشر کردیم و حاال
تقریب ًا یک ماه از آن گذشته  .شما
معمو ً
ال قبل از اول هرماه خورشیدی
باید شماره جدید آزادی بدستتان
رسیده باشد .تا به حال این 54
شماره بدون تأخیر بدست مشترکین
عزیز رسیده است که این سر وقت یا
زودتر از موعد منتشر شدن آزادی
از افتخارات ماست .
 موفق باشید -خیلی ممنون

پرداخت حق اشتراک
با درود بسیار  .نام من درباالی ئی
میل من آمده است  .خواستم از شما
بپرسم چه زمانی باید حق اشتراکم را
پست کنم  .چون حساب آن را خودم
ندارم  .لطف ًا هرزمانی که باید اشتراکم
را تجدید کنم به من یادآوری
بفرمائید.
ارادتمند محسن شیروانی از تکزاس
معمو ً
ال ما برای مشترکین خود
نامه یاد آوری می فرستیم  .ولی
هرزمان که تعداد مجالت دریافتی
شما به  12جلد رسید آن موقع
وقت پرداخت حق اشتراک است .
بعضی خوانندگان دوست ندارند
نامه یاد آوری خدمتشان ارسال
شود به همین دلیل هم ما درارسال
نامه خیلی دقیق نیستیم و دربسیاری
از مواقع این نامه را نمی فرستیم .
تا بحال هم تعداد کسانی که حق
اشتراکشان را به موقع نفرستاده اند
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بسیار اندک است  .شماهم هروقت
احساس کردید که موقع تجدید
اشتراک فرارسیده است چک خودرا
بفرستید  .جای دوری نمی رود.

بخش مشاورت !
با گرم ترین درود ها به شما دوستان
عزیز که در راهنمائی ما به مسائل
مختلف می کوشید و با آرزوی
موفقیت برای همه شما مخصوص ًا
آقای شریفی  ،مجزا ،بهروزی  ،تیمور
شهابی و سردبیر نشریه  .استدعای
من از شما این است که اگر ممکن
است یک بخش مشاورت در مورد
مشکالت خانوادگی درمجله دایر
کنید تا خوانندگانی که مشکل
خانوادگی دارند آن را با مشاور مجله
درمیان بگذارند و پاسخ وراهنمائی
الزم را دریافت دارند.
با احترام  :مرضیه از کارولینای جنوبی
با تشکر از شما  ،اعتقاد ما براین
است که مشاورت مسائل و مشکالت
خانوادگی را باید در مطب مشاور
خانواده بررسی و حل و فصل کرد
 .اگر هم در نشریه ای این مسائل
مطرح شود منجر به حل وفصل
موضوع نخواهد شد  .تنها صفحه
مجله پُر می شود .بازهم با یکی از
کارشناسان و مشاورین خانواده
تماس می گیریم و موضوع را مطرح
می کنیم اگر نظرشان مثبت بود حتم ًا

این بخش را به نشریه اضافه خواهیم
کرد.

خبرنگارمجله
درود برشما
من مصطفی هستم ودر نیویورک
زندگی می کنم  .علت نوشتن این
نامه عالقه ای است که به کار روزنامه
نگاری وبخصوص خبرنگاری دارم .
چگونه می توانم خبرنگار مجله آزادی
شوم ؟ لطف ًا مرا راهنمائی بفرمائید
چون هم می خواهم به کار مورد
عالقه ام مشغول شوم و هم تا آنجا که
از دستم برمی آید به مجله دوست
داشتنی آزادی کمکی کرده باشم .
با احترام  .مصطفی  -نیویورک
دوست عزیز  .احساس خوب شما
نسبت به مجله خودتان ستایش
برانگیز است .درمورد شغل خبر
نگاری تصور ما این است که شما می
خواهید بعنوان خبرنگار استخدام
شوید و حقوق بگیرید.
متأسفانه بودجه نشریه به اندازه ای
نیست که بتوانیم کارمندی استخدام
کنیم.
وهمه همکاران ما داوطلبانه بانشریه
همکاری دارند .ولی اگر مایلید
خبرهای مربوط به منطقه خودرا
برای ما ارسال دارید تا به نام
خودتان چاپ شود با کمال میل
درانتظار دریافت آنها هستیم .

آزادی
نش

رهی مااههن
اجتماعی ادبی،هنری

چگونه پرداخت کنیم ؟
مخلص همه دست اندر کاران آزادی
هستیم  .امیدوارم این ئی میل را
مسئول محترم مجله آزادی دریافت
کنند و به من پاسخ بدهند که برای
اشخاصی که چون من ساکن اروپا
هستیم و میخواهیم مجله را سر
موقع خودش مطالعه کنیم چگونه
باید حق اشتراک را بفرستیم  .ما
اکنون می توانیم مجله را پس از 15
روز که ازتاریخ انتشار آن می گذرد
بطور رایگان ازروی سایت شما مطالعه
کنیم  .اما  15روز صبر کردن تازگی
مجله را از میان می برد.
سپاسگزارشما  -بهروز از آلمان
ماهم مخلص بهروز خان هستیم .باور
کنید ماهم دراینجا از این اوضاع
و احوالی که برای ارسال پول از
آمریکا به خارج و یا ازخارج به
آمریکا بوجود آمده سر درگم و
ناراحتیم  .بعضی از مشترکین ما از
طریق دوستانشان و یا اقوامی که در
آمریکا دارند مجله را مشترک می
شوند  .شما هم می توانید از طریق
دوست و یا فامیلی که در آمریکا
دارید به راحتی این کاررا انجام
دهید.

یادداشت ها بی نظیر است
مدتی است یادداشتهای شمارا می

خوانم  .سبک نوشته شما بگونه ای
است که خیلی خوب می فهمم منظور
چیست ولی بعضی از روزنامه ها بگونه
ای می نویسند که خواننده باید با رمل
واُصطرالب به مفهوم آن نوشته پی
ببرد .از طرفی موضوع یادداشتهای
شماهم همانهائی است که ما خواهان
آگاه شدن درمورد آنها هستیم .
خواستم با این ئی میل مراتب تشکر
خودرا از شما ودیگر نویسندگان
مجله ابراز دارم  .برای همه شما
سالمتی و موفقیت آرزو مندم .
ابوالقاسمی از اروپای غربی
با سپاسگزاری از شما خواننده
عزیز این مایه افتخار ماست که
شما مطالب مجله را می پسندید و
می توانید با مفهوم مطالب ارتباط
برقرار کنید .مجالت دیگرهم زحمت
می کشند و نویسندگان بسیار
خوبی دارندو خودمن از خواندن
مطالبشان لذت می برم  .درنوشتن
یادداشت سعی می شود تا آنجا که
ممکن است از جمله پردازی های
گیج کننده پرهیز شود و به قول عوام
ُلب مطلب را برای شما بنویسیم .
شاید یکی از دالیل ی که ما خواننده
دانشگاهی داریم و خواننده ی خانه
دار با سواد دبیرستانی و دبستانی هم
داریم وهمه بیکسان از مطالب مجله
لذت می برند .خدارحمت کند دکتر
علی بهزادی را که هرچه از روزنامه
نگاری آموختیم از او بود.
برقرار باشید.
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صفحه 5

برای قاچاقچیان درمرزهای جنوبی
ایاالت متحده آمریکا قاچاق کودکان
به مراتب با صرفه تراز آوردن
بزرگساالن به خاک آمریکاست.
کودکان برخالف بزرگساالن پس از
گذشتن از »ریو گراندولی» درتکزاس
نیازی به فرارازدست مأموران گمرک
آمریکا ندارند .وقتی مأموران مرزی
آمریکا آنهارا دستگیر می کنند
بسیاری از آنها بالفاصله به جمع
خانواده هایشان که درآمریکا زندگی
می کنند می پیوندند.و سالها طول
می کشد تا دادگاه های امور مهاجرت
درآمریکا رأی خروج آنها از خاک
آمریکا را صادر کند.
درهفته های اخیر دولت اوباما ،
خودرا درجنگ با کارتلهای جنائی
درآمریکای مرکزی می بیند .این
کارتلها با دریافت 8هزاردالر کودکی
را به شمال می آورند و آنهارا از
مرزهای جنوبی آمریکا به داخل
خاک ایاالت متحده سرازیر می کنند.
درطول  8ماه گذشته  34611کودک از
هندوراس  ،گواتماال و ال سالوادور در
مرزهای آمریکا بازداشت شدند.که ده
برابر تعداد کودکانی است که درسال
 2009وارد خاک آمریکاشدند .کاخ
سفید ذبراین بتوراست که کارتلها
روایات دروغین از شهروندی آمریکارا
برای جمعیتی آسیب پذیر باز گو می
کنندو دستیاران سناتور کالیفرنیا
دایان فاینشتاینادعا می کنند که
مدارکی بدست آورده اند که تبلیغات
گول زنندۀ رادیوئی به این جمعیت نا
آگاه وعده ورود به بهشت آمریکارا
می دهند.

وزارت امورخارجه آمریکا مبارزه
عمومی خودرا آغاز کرده و جوبایدن
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مهاجرت کودکان آمریکای مرکزی به ایاالت متحده
آمریکا و هزینه ای که روی دست آمریکا میماند
معاون ریاست جمهوری آمریکا زمانی
که از سفر به برزیل برای شرکت
درجام جهانی فوتبال باز می گشت
توقفی هم در گواتماال داشت سی
سیلیا مانیوز مشاور کاخ سفید می
گوید «:ما آنچه از دستمان بر می آید
انجام می دهیم که اطمینان دهیم
پیام ما روشن است ».
درهر گام مقامات ایاالت متحده
آمریکا به الیحه اصالح قوانین
مهاجرت اشاره می کنند و فرامین
اخیر قوه مجریه آمریکا که توسط
پرزیدنت اوباما صادر شده است
امیدی برای پناهندگان جدید باقی
نمی گذارد.
اما این فرامین که شاید ظاهرا ً برای
پسران ودختران اهمیتی ندارد
وشواهدبسیاری را برای نومیدی از
کسب شهروندی آمریکا درپیش
رویشان قرارمیدهد اما آنها به
پیدا کردن محلی امن برای زندگی
امیدوارند .سالهاست دراین سه
کشور گروه های سازمان یافته  ،بر
میزان خشونت خود افزوده اندوبا
خراب ترشدن وضع اقتصادی این سه
کشور گروههای مزبور درحیاط خلوت
قاچاق مواد مخدر به رشد قدرت و

سازماندهی خود افزوده اند.رئیس
جمهور هندوراس  ،خوآن اورالندو
هرناندزکه کشورش باالترین نرخ
قتل و آدمکشی را داراست اخیرا ً
فرار جوانهااز کشوررا بعنوان « آواره
جنگی» قلمداد کرده است  .روایات
موربوط به آدم ربائی  ،قتل و باج
گیری صفحات روزنامه های محلی را
پر کرده است  .الیزابت کندی یکی
از دانشگاهیان آمریکائی که درال
سالوادور برروی زندگی کودکان
تحقیق می کند می گوید«:من با بچه
ها صحبت می کنم و آنها می گویند
به هیچ کس نمی توانند اعتماد کنند.
برای آنها دیگر میهنی وجود ندارد»
گفتگو با کودکان دستگیر شده
در آمریکا تأیید می کند که این
دریک
وحشتناک
داستانهای
آمارگیری به این شرح است :
 66درصد از کودکان ال سالوادور ،
 44درصد ازکودکان هندوراس  ،و
 20درصداز کودکان گواتماالئی دلیل
فرارازکشورشان را قتل وخشونت
ذکر کرده اند .آمریکا تنها جایگاه امن
برای آنها نیست  .آمار سازمان ملل
متحد نشان میدهد که از سال 2008
تا  2013تعداد پناهندگان ازاین

آزادی

سه کشور به کشورهای دیگر آسیای
مرکزی نظیر نیکاراگوئه  ،مکزیک و
بلیز هفت برابر شده است .
مت سلمون نماینده جمهوری خواه از
آریزونا که ریاست کمیسیون نیمکره
غربی را درمجلس نمایندگان برعهده
دارد می گوید  «:همه این کودکان
می گویند که شدیدا ً ترسیده اند.
آنچه ما در این کودکان بی سرپرست
آمریکای مرکزی می بینیم تنها موج
نخستین این مهاجران است ».
اگر چنین باشد ایاالت متحده آمادگی
پذیرائی از موج دوم این مهاجرین
را ندارد.اوباما سه پایگاه نظامی را
برای اسکان دادن این کودکان آواره
اختصاص داده است  .برای کاهش
باری که بردوش مسئولین اردوگاه
آوارگان است وزارت دادگستری
آمریکا عده ای از وکالی حرفه ای
را برای نمایندگی کردن این کودکان
درنظر گرفته است .
اینک آمریکائی ها بابهای جدیدی که
کشورشان بخاطر سقوط کشورهای
دیگر پرداخت می کند درحیاط خلوت
خود روبرو می شوند.

صفحه 6

گروه داعش چگونه
بوجود آمد؟
گروهی که به زبان عربی خودرا
«الدولة االسالمية في العراق والشام»
وبه زبان انگلیسی Islamic State
 of Iraq and the Levantمی نامد
یک شبه پدید نیامد .دراین جا به
خالصه ای از تاریخچه پیدایش این
گروه اشاره می کنیم :
دولت اسالمی عراق و شام که دررسانه
های فارسی زبان به آن داعش می
گویند دولتی غیر رسمی متشکل
از جهادگرانی است که درعراق و
سوریه سکونت دارند .درروزهای
اخیر این گروه نام خودرا از دولت به
خالفت تبدیل کرده است و رهبر این
گروه ابو بکر بغدادی خودرا خلیفه
مسلمین جهان معرفی کرده است .
وزارت امورخارجه ایاالت متحده
آمریکا درروز  4نوامبر  2011ابوعمر
بغدادی را درلیست تروریستهای
جهانی قراردادو برای کسی که
اطالعاتی برای پیدا کردن او ویا خبر
مرگ او ده میلیون دالر پاداش تعیین
کرد .تا آن زمان فقط برای پیدا کردن
ایمن الظواهری بیشترین پاداش
یعنی مبلغ  25هزاردالر تعیین شده
بود.
ابوبکر بغدادی درسال 1971
درنزدیکی سامره عراق متولد شد.
گزارشها حاکی است درسال  2003که
آمریکا عراق را اشغال کرد بغدادی در
مسجدی امام بود .بعد وارد دانشگاه
علوم اسالمی در شهر ادهمیه بغداد
به دریافت فوق لیسانس و دکترا
دررشته علوم اسالمی نائل آمد .هم
زمان با سقوط صدام حسین  ،بغدادی
گروه های کوچک شبه نظامی را به
دور خود جمع کرد وبعد به عضویت
مجلس شورای مجاهدین و شورای
داوری کشور اسالمی عراق درآمد.
برمبنای اسناد وزارت دفاع آمریکا ،
نیروهای آمریکائی  -عراقی از فوریه
 2004البغدادی را به عنوان زندانی
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ویژه  Civilian interneeدر
اردوگاه نظامی بوکانگهداری میکردند.
این زندانی ها معموال افراد غیر نظامی
هستند که به دالیل امنیتی در
پایگاههای نظامی نگهداری می شوند.
برای مثال در جنگ دوم جهانی
تعدادی از ژاپنی ها درپایگاههای
آمریکائی زندانی بودندوپس از پایان
جنگ آزاد شدند ..بغدادی هم پس از
برقراری امنیت در عراق بدون هیچ
قیدوشرطی آزادشدو هیچ سابقه
دیگری از دستگیری او وجود ندارد.

دولت اسالمی عراق
دولت اسالمی عراق که با نام القاعده
عراق شهرت داشت بخشی از سازمان
القاعده جهانی بشمار میرفت .در16
مه  2010ابوبکر البغدادی پس از
کشته شدن عمر البغدادی بعنوان
جانشین او رهبر این دولت معرفی
شد .او بعنوان رهبر دولت اسبلمی
عراق باید کارهای زیادی انجام می
داد تا قدرت خودرا تثبیت کند .از
جمله در  28اوت  2011مسجد ام
اقرای بغداد را منفجر کرد که دراین
انفجار یکی از قانونگزاران مشهور
سنی بنام خالدالفهداوی به قتل
رسید .بین ماه مارس و آوریل 2011
دولت اسالمی عراق ادعا کرد که 23
حمله در جنوب بغداد سازمان داده
است که همه آنها با دستور مستقیم
ابوبکر بغدادی بوده است .
به دنبال حمله کماندوهای آمریکائی
به ابوت آباد پاکستان  ،مخفی گاه
بن الدن و کشتن او دردوم مه 2011
البغدادی بیانیه ای منتشر کرد و
انتقام سختی را وعده داد .سه روز
بعد ازاین واقعه البغدادی ادعا کرد که
به ح ّله حمله کرده و 24پلیس و 72
نفر دیگررا به قتل رسانده است .
در 15اوت  2011موجی از حمالت
انتحاری در موصل براه افتاد که

نتیجه آن کشته شدن  70نفر بود.
کوتاه زمانی پس از این رویداد دولت
اسالمی عراق درسایت خود ادعا کرد
که به تالفی قتل بن الدن یکصد
حمله را درسرتاسر عراق تدارک
دیده است  .دراین بیانیه اعالم شده
بود این حمالت بصورتهای گوناگون :از
شبیخون  ،حمله انتحاری  ،بمب های
کنار جاده ای وحمله با سالح های
کوچک در همه شهرها و روستاهای
عراق صورت خواهد گرفت .
در 22دسامبر  2011انفجاریک سری
بمب های کارگذاشته شده دراتومبیل،
ده ها منطقه حومه بغداد را به
لرزه درآورد .در 26دسامبر دولت
اسالمی عراق درسایت «جهادیست»
مسئولیت این حمالت را برعهده
گرفت وادعا کرد که به لشکر الدجال
مرتیط با مقتدا صدر ضربه زده است .
دردوم دسامبر  2012مقامات عراقی
ادعا کردند پس از دوماه رد یابی موفق
شده اند البغدادی را دربغداد دستگیر
کنند .اما این ادعا در 7دسامبر 2012
درمصاحبه ای با تلویزیون الجزیره
توسط دولت اسالمی عراق تکذیب
شد .کفیل وزارت کشور عراق مجبور
شد اعالم کند که فرد دستگیر شده
البغدادی نبوده است بلکه یکی از
اعضا در سلسله مراتب فرماندهی
دولت اسالمی عراق بوده است .

دولت اسالمی عراق وشام
البغدادی درسال  2013دامنه عملیات
خودرا به سوریه کشاند ودر 8آوریل
 2013طی بیانیه ای پیوستن جبهه
النصره سوریه را به دولت اسالمی
عراق اعالم کرد و به این ترتیب دولت
اسالمی عراق و شام به وجود آمد.
رهبر جبهه النصره محمد الجوالنی
پس از ادغام جبهه اش با سازمان
البغدادی از این سازمان کناره گیری
کرد و اعالم داشت که ایمن الظواهری

آزادی

رهبر القاعده دستور داده است که
دولت اسالمی عراق وشام باید منحل
شودوالبغدادی فقط باید عملیات
خودرا به بغداد محدود کند .البغدادی
دستور الظواهری را نادیده گرفت و
کنترل بیش از  80درصد نیروهای
جبهه النصره را بدست گرفت  .در
ژانویه  2014القاعده هرگونه ارتباط
خودرا با داعش تکذیب کرد.
از  29ژوئن  2014گروه البغدادی
عنوان دولت اسالمی را از نام خود
حذف کرده است و خودرا خالفت و
رهبر خود ابوبکر البغدادی را خلیفه
مسلمین جهان می خواند .
درنخستین شب ماه رمضان امسال
سخنگوی این گروه بنام شیخ ابو
محمد العدنانی الشامی گفت «
تأسیس خالفت رویایی است که
دراعماق وجود هر مسلمان معتقدی
خانه دارد.شورای رهبری تصمیم
گرفته است که رسم ًا خالفت را برپا
دارد ومسلمین جهان موظفند با این
خالفت جدید بیعت کنند. .
ادعای خالفت جدید توسط روحانیون
داخل و خارج عراق به سخره گرفته
شد .حتی مسلمانان بنیاد گرائی چون
اعضای جبهه النصره نیز آن را مورد
انتقاد قراردادند.

منابع مالی
از نامه های خصوصی و اسنادی که
ازالقاعده عراق بدست آمده است می
توان به این نتیجه رسید که از 2005
تا  2010پنج درصد منابع مالی گروه
خالفت اسالمی از طریق اهدای پول
نقد از منابع خارج از عراق تأمین شده
وبقیه آن درداخل عراق جمع آوری
شده است  .بیست درصد بودجه آنها
نیز ازطریق آدم ربائی و گرفتن باج از
خانواده ربوده شدگان و عملیات دیگر
تأمین گردیده است .
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صفحه 7

ی
بابک ـخرم د ن
پژوهشی از:

استاد محمد معین درشرح حال بابک
نوشته است  « :بابک ،درجوانی
درخدمت دهقانی به نام جاویدان
دراردبیل به زراعت مشغول بود.
درزمان خالفت مأمون علیه حکومت
قیام کرد و پیروان بسیار درآذربایجان
گرد او جمع آمدند ووی با سپاه
وعامالن خلیفه مبارزه کرد و از سال
 201تا  222هجری قمری گروهی
کثیر از سپاهیان خلفای عباسی را
نابود ساخت  .وی با مازیار بن قارن
همدست شد  .افشین از طرف معتصم
خلیفه به جنگ بابک شتافت .و بابک
با حیله دستگیر شد واورا به بغداد
نزد معتصم خلیفه فرستادند .وی
دستورداد بابک را به سخت ترین و
فجیع ترین وضعی کشتند .ولی بابک
تا آخرین لحظه خلیفه را شماتت می
کرد».
استاد ذبیح اهلل صفا  ،درتاریخ ادبیات
جلد اول چنین نوشته است  «:قیام
بابک به سال  201درآذربایجان
صورت گرفت  .بابک خرم دین یابابک
خرم دینی یا بابک خرمی بنابرآنچه
محقق است درقیام دینی خود که
علی الظاهر دنباله ای ازدین مزدک
بود قصد ملی داشت و به همین جهت
با عرب ومسلمین کینه ای سخت می
ورزید و عده مقتولین از مسلمین را
به دست پیروان او تا یک میلیون
تن هم نگاشته اند .بابک پس از سالها
مبارزه وکوشش درسال  223به
دست افشین سردار ایرانی معتصم

صفحه8

دکتر طلعت بصاری (قبله)

از میان رفت ».
استاد محمد جواد مشکور درکتاب
تاریخ ایران زمین تا انقراض قاجاریه
دربارۀ قیام بابک خرم دین گفته
است که  «:خرم دینان یا خرمیه
فرقه ای دینی و سیاسی بودند که
پس از کشته شدن ابومسلم خراسانی
درآذربایجان قیام نمودند .آغاز کار
ایشان درسال  192هجری بود این
فرقه را محمره یا سرخ جامگان یا
سرخ علمان نوشته اند .مراکز مهم
خرم دینان درآذربایجان و ارمنستان
و نیز دراطراف همدان و اصفهان بود.
این مذهب از فرقه ی مزدکی بشمار
میرفت  .رئیس معروف این فرقه
درآذربایجان جاودان بن سهل نام
داشت  .وی بابک را که پسر روغن
فروشی بود به سرداری لشکر خود
برگزید .پس از او بابک جانشین
وی گشت ودر 202هجری در دردژ
بُذ نزدیک اردبیل برمأمون خروج
کرد وقریب بیست سال با خلفای
عباسی مقاومت می نمود .خرم دینان
آیینی اشتراکی داشته و به دو
اصل نور وظلمت یا یزدان واهریمن
معتقد بودند  .نهضت بابک درمیان
روستائیان و کشاورزان کوهستانهای
عراق و آذربایجان رسوخ پیدا کرده

آزادی

استادمعین :
بابک تا آخرین لحظه خلیفه را شماتت می کردو به
فجیع ترین وضع کشته شد.
استاد ذبیح اهلل صفا:
بابک در قیام دینی خود که ظاهر ًا دنباله ای ازدین
مزدک بود قصد ملی داشت بهمین جهت با عرب
ومسلمین کینه ای سخت داشت.
استاد دکتر محمد جواد مشکور:
فرقه بابک را محمره یا سرخ جامگان یا ُسرخ َع َلمان
می گفتند.
استاد سعید نفیسی:
حکمرانی وکامروایی بابک را باید به راستی جنبش
ملی ایرانیان دربرابر تازیان دانست  ..بابک اتفاق
کلمه وهمداستانی مردم آذربایجان و پایداریشان در
برابر سلطۀ تازیان بود.
شماره -54سال پنجم

بود ..معتصم دردورۀ خالفت خود
یکی از سرداران ایرانی خویش را که
خیذر پسر کاوس نام داشت و ملقب
به افشین بود به جنگ بابک فرستاد
 .وی درسال  223بربابک دست
یافت و اورا به اسارت به سامره آورد
ودرآنجا به امر معتصم کشته شد».

بابک که بود؟
و فعالیتهای او چه بود؟
پدر بابک مردی روستایی روغن
فروش بود که برای فروش روغن
ازروستایی به روستا ی دیگر می رفت
مادربابک  ،بابک را باردار بود که
پدرش دریکی ازاین رفت وآمدها
به دست راهزنی کشته شد .دوماه
بعدازکشته شدن پدر ،بابک دراتاقی
بسیار کوچک و فقیرانه چشم به
جهان گشود.
تاریخ تولد بابک درهیچ کجا نوشته
نشده زیرا :چه کسی میدانست که
نوزادی که در روستایی دورافتاده
درآذرآبادگان  ،درخانه ای خشت
وگلی چشم به جهان می گشاید ،
روزی پایه های تخت خلیفه های
ستمگر عباسی را می لرزان َد ،.تا
تاریخ تولد اورا یادداشت کند؟
ولی با رویدادهائی که رخ داده وگفته
شده که فعالیتهای او از چه سنی
شروع شده می توان گفت که تولد
او نزدیک سالهای  179و  180هجری
قمری بوده است .
مادربابک درنهایت تنگدستی  ،او
وبرادرش عبداهلل را که دوسال ازاو
بزرگتر بود اداره می کرد بابک ده
ساله بود که به چراندن گاووگوسفند
ان مردم روستا پرداخت  12 .یا 13
ساله بود که به خدمت مردی توانگر
به کار مشغول شد.ودرخدمت او
چراندن گاو وگوسفند انش ازروستایی
به روستا یی دیگر میرفت  .اما هنگام
استراحت ازغالمان اربابش تنبورزن
می آموخت  .بابک  18ساله بود که به
نزد مادرش بازگشت .
الزم به یادآوری است که بُذ ناحیه ای
است میان آذربایجان وآران  .کوه بُذ
بخشی از رشته کوههای کوتاه وبلندی
است که به کوه سبالن می پیوندد.
بهمین جهت بیشتر راههای این
بخش ازاستان آذرآبادگان ناهموار
 ،پیچاپیچ و دارای نشیب وفرازهای
تندی بود که حتی با اسب و استرهم
به سختی می شد از آنها گذشت .
درسالهائی که بابک هنوز ده  -یازده
سال بیشتر نداشت درنزدیکی این

شماره -54سال پنجم

بخش از کشورمان دومرد زندگی می
کردندکه با اینکه هردو پیرو مذهب
خرمی بود ولی پیوسته بایکدیگر
درحال جنگ وستیز بودند
این دو یکی جاویدان  ،فرزند شهرک
یا سهل بود که دارای مردان جنگی
بیشتر بود و دیگری ابو عمران این
دو تابستانها با هم می جنگیدند و
هنگام زمستان به ناچار دسا از جنگ
می کشیدند  .چون این دو دائم با
هم درجنگ بودند خلیفه کاری به
کارشان نداشت  .جاویدان و عمران
آتش بس دادند .جاویدان که مردی
توانگر بود متجاوز از دوهزار گوسفند
رابرای فروش خواست به زنجان ببرد
 .او با غالمانش به زنجان رسید و
گوسفندان را فروخت  .درمراجعت
درحالیکه برف می بارید قرارشد
درمنزل کدخدای ده بالل استراحت
کند چون کدخدا آنطور که بایدوشاید
شرط پذیرائی به جای نیاورد به او
بسیار برخورد وتصمیم گرفت که به
منزل فقیرترین فرد ده بر ود او کسی
جز مادربابک نبودوقتی جاویدان به
درخانه بابک رسید و درزد .بابک از
درون خانه پرسید کیست ؟ جاویدان
جواب داد  :جاویدان هستم  .بابک
دررا باز کرد و جاویدان گفته خودرا
تکرار کرد و گفت  :من جاویدان پسر
شهرک هستم آیا مرا می شناسی؟
بابک گفت  :درود برتو کیست که تورا
نشناسد  .من چه می توانم برای تو
انجام دهم  .جاویدان گفت میخواهم

من وشش تن از غالمانم شب درخانه
شما بمانم  .بابک گفت اگر منزل
ما شایسته شما باشد بفرمائید.
مادربابک هم به آنان خوش آمد گفت
وخوشامدگویان درمقام پذیرائی آنان
برآمد به این طریق جاویدان درمنزل
بابک بیتوته کرد  .او هنگامی که
مشغول شستن دست وروی خود بود
ازبابک پرسید  :جوان نامت چیست ؟
گفت  :بابک  .چندسال داری؟ نوزده
یا بیست سال  .گمان می کنم بیست
سال داشته باشم .
 کارت چیست ؟ گله چرانی وتیمار چارپایان مردم . تنها ازاین راه زندگی خود ومادرترا اداره می کنی ؟
 نه  .مادرم هم به خانه بعضی ازمردم ده می رود و کارهای آنهارا
انجام می دهد ومزد می گیرد.
جاویدان ازاینکه او مادرش را اداره
می کند تحسین می کند .بابک می
گوید:
 مادرم جز من و و برادرم کسیراندارد
جاویدان می پرسد:
 برادرت کجاست ؟بابک می گوید:
برادرم دوسال از من بزرگتر است
و درروستای دیگر به کار چراندن
گوسفندان مشغول است .
جاویدان پس از شستشوی دست ورو
به اتفاق بابک وارد اتاق کوچک آنها
می شود .دراین زمان هوای اتاق هم

آزادی

گرم شده بود.جاویدان دوسکه طال
به بابک داد تا برای او وهمراهانش
غذا تهیه کند  .اما ازاو می پرسد
آیا هوای سرد بیرون ترا اذیت نمی
کند؟ بهتر نیست که چند جوجه از
مرغدانی بیرون بیاوری و سر ببری و
برای ما غذا تهیه کنی ؟
بابک میگوید:
 اوالً من فرزند کوهستانم بنابرایناز سرما نمی ترسم درثانی من هرگز
از غروب آفتاب تا صبح به کشتن
مرغان وجوجه ها که دراستراحت
هستند راضی نیستم .
بهرصورت از منزل خارج می شود و
نیم ساعت بعد با دستهای پر به خانه
برمی گرددو وقتی خواست دوسکه
زرین را به جاویدان پس بدهد ،
جاویدان گفت چرا می خواهی سکه
هارا به من پس بدهی ؟ گفت برای
اینکه برای تهیه آنها پول نداده ام
و دوستان من همۀ آنهارا فراهم کرده
اند .پرسید دوستان تو چندنفرند؟
گفت  :بسیار هستند .جاویدان گفت
این دو سکه مال توباشد .بابک گفت
من کاری صورت نداده ام که شایسته
دریافت این سکه ها باشم  .جاویدان
گفت دیگر حرفی نزن من عادت
ندارم کسی روی حرف من حرفی
بزند .بابک با نگاه از مادر برای گرفتن
آن اجازه گرفت  .جاویدان از بابک
پرسید :آیا اسم من تا بحال بگوش تو
خورده است ؟ گفت  :بسیار شنیده ام .
گفت  :چه تصوری ازمن درتو پیداشد؟
یک دزد یا یک سردار؟
بابک گفت  :مطمئن باش اگر ترا
سردار نمی دانستم هرگز به منزل
خود راه نمی دادم  .پس از صحبتعای
دیگر جاویدان ازبابک پرسید:
 آیا تا حال نام خرمدین به گوشتوخورده است ؟
گفت  :من ومادرو برادرم خرمدین
هستیم .
 آفرین پسر آیا می خواهی با منباشی ؟
بابک گفت اگر مادرم نگران نشود
چرانه؟ من وقتی جنگهای تورا با
همراهان خلیفه می شنوم باخود
می گویم زندگی یعنی این  .یعنی
کوشیدن درراه رهائی مردم .
جاویدان به او می گوید:
 اگر خرم دین هستی چرا تا کنونبه من نپیوسته ای ؟
بابک گفت  :چون گذران زندگی من
ومادرم اجازه نمی دهد که مادرم را
رها کنم  .اگر زندگی مادرم تأمین
بقیه درصفحه 48

صفحه 9

پژوهشی از ک .هومان

قسمت نهم

رضاشاه راآنگونه که بودبشناسیم
-3چگونگی برافتادن
احمد شاه قاجار

اگرچه پیش ازاین اشارات کوتاهی
درباره ی احمدشاه قاجار شده است،
اما بی مناسبت نخواهدبود ،باشرح
وجنَم ورفتاراوکه
بیشتری ازشخص ّیت َ
منتهی به برکناری اش ازپادشاهی
شده است،به چگونگی برافتادن وی
وآنچه را که بخشی ازتاریخ میهن
ماازروی غرض ویا ناآگاهی،آلوده به
نادرستی شده،و ُمس ّبب به کژراهه
کشیده شدن باو ِرپاره ای ازهم میهنان
مادراین باره گردیده است،به پردازیم.
برخی ازنویسندگان وتاریخ نگاران
درراه مخالفت ودشمنی بارضاشاه،از
احمدشاه به نیکی یادکرده ومی
کنندوازدموکرات منِشی ومیهن
دوستی او داستانها ساخته وپرداخته
اند ،وبرکناری اورا ازپادشاهی،توطئه
ای ناجوانمردانه ازسوی رضاشاه
باطرح وبرنامه ریزی انگلستان برمی
شمارند،اما اسناد ومدارک وشواهد
بسیاری که سالها بعد دردسترس
پژوهندگان به دور ازجانبداری این
وآن قرارگرفته است،به بُطالن چنین
دیدگاه ونتیجه گیری های نادرست
واغواکننده گواهی میدهند که

تاکنون به بخش اندکی ازکالن آن
اسناد ومدارک اشاره شده است.
زمانیکه کودتای سوم اسفند1299
روی داد ،اسناد ونوشته های
بسیاری گواهی میدهندکه درآن
زمان آنچه که به ُمخ ّیله ی رضاخان
راه نیافته بود،خلع شاه ونشستن
بجای اوبودوتمامی اعالمیه هاوبیان ّیه
هایی که ازسوی او صادرمیشده
است،گواه برجانبداری واحترام
به اووفرمانبرداری ازاوبود،اوحتّی
درآرزوی رسیدن به مقام نخست
وزیری هم نبود،چراکه اوهمه ی
زمان،درخدمت
راتاآن
عمرش
سربازی گذرانیده بودوتنها هدفش
تشکیل یک ارتش یکپارچه وقدرتمند
وبرکنارکردن رجال ناالیق ویا بی
اثرویاوابسته به بیگانه وبرقراری
امن ّیت درسراسرکشوربود.
نخستین اعالم ّیه ایکه دربامدادسوم
اسفند 1299بانام خود صادر کرد وبه
اعالم ّیه ی «حکم میکنم »معروف
شده است،ازآن باعنوان:رییس
دیویژیون قزاق اعلیحضرت شهریاری
وفرمانده ی کل قوانام بُرد.
وبازدراعالم ّیه ا ی به شرح زیرکه
ازسوی وی انتشاریافت ،چنین نوشته
است:دیویژیون قزاق اعلیحضرت

ایراندخت قاجار دختر احمدشاه
صفحه10

آزادی

همایون شاهنشاهی ـ نمره ی
19مورخه 8برج حوت [8اسفند]
1299ـ اینجانب ازطرف قرین ّ
الشرف
اعلیحضرت شاهنشاهی به منصب
سرداری ولقب «سردارسپه» ُمفتخر
وسرآفراز گردیده،تشکرات غالمانه ی
خودرا به خاکپای مهر اعتالی
ملوکانه،تقدیم وازدرگاه حضرت
احدیّت ،توفیق واستمداد می جویم
که با تمام قوا از ُعهده ی هرگونه
خدمتگزاری وجانفشانی برآمده پاس
حقشناسی رابجای آورم ،رضا.ویا
دراعالم ّیه ی نسبت ًا طوالنی ،ضمن
قدسه ی فداکاری
اشاره به وظایف ُم ّ
،نسبت به شاه ووطن،درجنگ با
ُمتجاسرین گیالنُ ،متذ ّکر می گرددکه:
«...ما پایتخت راتسخیر نکرده ایم،زیرا
نمی توانستیم اسلحه ی خودرا
قدس
درجایی بلند کنیم که شهریار ُم ّ
وتاجدارما درآنجا حضوردارند،فقط
به تهران آمدیم که معنی حقیقی
سرپرستی مملکت ومرکزیّت بدان
اطالق گردد،حکومتی که درفکرایران
باشد،حکومتی که فقط تماشاچی
بدبختی هاوفالکت م ّلت خود نباشد...
همه شاه پرست وفداکاروطن،همه
اوالدایران،همه خدمتگزار مملکت
هستیم.
زنده بادشاهنشاه ـ زنده باد م ّلت
ایران ـ پاینده مملکت ایران  .قوی
وباعظمت بادقشون دالور ایران
رییس دیویژیون قزاق اعلیحضرت
شهریاری وفرمانده کل قواـ رضا.
که جملگی عبارات این اعالم ّیه ها
ازمصادیق بارزاین نکته می باشد که
رضاخان درابتدای امر دراندیشه ی
سرنگونی شاه نبوده است،وگرنه چه
کسی را دربرابراو ودر شرایط آن
روزها،قدرت ایستادگی بود؟
شاه بی خیال وگریزپای ایران
که پس از کودتا،باآنکه اغلب
دراروپا بسر می بُردوبه خواسته ها
وتقاضاهای ُمک ّرربسیاری ازرجال
ودولتمردان برای بازگشت به ایران
وقعی نمی نهاد،مع ذلک تاچهارسالی
برسرکاربود.

گفتنی است که این کودتا درابتدا
بیشتر به نفع شاه وتحکیم سلطنت
توجه
ُمتزلزل وبی اعتباراوبود،که با
ّ
به قرارداد1919که می رفت به اجرای
تاحد یک
کامل درآید،سقوط او
ّ
مهاراجه ِی هندی درزمان ُسلطه
ی انگلستان بر هندوستان ،حتمی
بود،بویژه با حقوق ماهانه ایکه
دریافت کرده بود ،نزد آن دولت
دارای شأن ومنزلتی نبود ،ونگهداری
او درمقام سلطنت تنهابه منظوریک
نمایش بظاهر سیاسی دربرابرروسیه
شوروی بود.
او پس ازکودتا پادشاه کشوری بود
که دست دولت ایران به گدایی نزد
دولت بریتانیادراز نمیشدتاحقوق
ومق ّرری نیروی نظامی ودوایردولتی
وهمچنین درباررابه پردازد،او پادشاه
کشوری شده بود که دیگر چهار
گوشه ی کشورش دردست نیروی
نظامی بریتانیا نبود ،او شاه کشوری
شده بودکه دولت مرکزی در ُگستره
ی کشوربه اقتداررسیده بود وخانها
وشیوخ وراهزنان وگردن کشان را
زهره ی تم ّرد و گردنکشی نبود وشاه
ودرباراعتباری یافته بودو...
درکدام کشوردیده شده است که
کودتا گران درهمان گام نخست،رژیم
موجود راازبُنیان برنکنده وحتُی دست
شتارزمامداران برسرکاروبسیاری
به ُک
ِ
ازرجال نزده وخود جای آنان
ننشسته باشند،این چه کودتایی
بودکه شاه،همان شاه،رجال همان
رجال،وکالی مجلس همان وکالورژیم
همان رژیمی باشد که بود!؟وجالب
تر اینکه حکم نخست وزیری یکی
ازسران کودتا ازسوی شاه صادرشده
باشد!
این چه کودتایی بودکه موقع ّیت
شاه بیش ازپیش مستحکم
ووقاری به سلطنت بخشیده شده
بود،وازسوی کودتا چی اعالمیه هایی
ّ
الشرف وشهریار
با عناوین«قرین
قدس و»..صادرمیشده است؟
ُم ّ
اگر احمدشاه از این موقع ّیت باتدبیر
وعالقمندی به کشورعمل می
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کردوازعیش ونوش طلبی دراروپادل
می کندوبفکرمردم می بود،رضاخان
برای رسیدن به تاج وتخت بهانه ای
دردست نداشت.
اگراو بارفتارش مردم را ازخود نمی
رنجانیدتاآنجا که عارف قزوینی شاعر
پُراحساس میهن مادرانعکاس انتقاد
وعدم رضایت مردم از رفتاروگفتار
احمدشاه ،سرود:
« خوشمکهدستطبیعتگذاشتدردربار
چراغ سلطنت شاه بردریچه ی باد»
واگراوبه وظایف پادشاهی خودآشنا
میبودوازخودنسبت به تاج وتخت
بی عالقگی نشان نمی دادواقامت
دراروپارا به ماندن درکشورترجیح نمی
داد،رضاخان به سادگی نمی توانست
اووسلسله اش را براندازد،اعمال
واهمال اوُ ،مس ّبب برانگیخته شدن
رضا خان برای دستیابی به مقامی
گردیدکه خود تازمان نخست وزیری
اش براین اندیشه نبود .
دکتر محمدجواد شیخ االسالمی
درپیشگفتار کتابش می نویسد...«:
افسانه ی مظلوم ّیت احمدشاه،احترامی
که وی ظاهراًبرای قانون اساسی
ایران قائل بوده وعدم تمکین اش
به خواسته های خارجیان(که بعضی
کوته نظران هنوزهم تص ّورمی کنند
باعث ازدست رفتن تاج وتخت اش
گردید) ازنوع همان شایعات بی
اساسی هستند که غالب ًا ازنسلی به
نسلی،ازسینه ای به سینه ای ُمنتقل
وبقدری تکرارمی شوند که سرانجام به
شکل نوعی«واقع ّیت تاریخی» درمی
آیندکه اصالح کردنش بسیار ُمشکل
است)1(».
درباره ی نادرست بودن عدم تمکین
احمدشاه به خواسته ی دولت بریتانیا،
بخشی ازسخنرانی وی درشب
مهمانی لردکرزن(درادامه ی این
بخش به متن کامل آن اشاره خواهد
شد) ودریافت مق ّرری ماهانه ازدولت
نامبرده را به شرط پشتیبانی ازوثوق
الدوله عاقدقرارداد1919به منظوربه
قراردادمزبورپیش
اجرادرآوردن
ازاین درج کرده ایم،اینک به منظور
روشنگری هرچه بیشتربه جنبه های
دیگرزندگی ورفتار این شخص ّیت
تاریخی می پردازیم.
دکتر شیخ االسالمی می نویسد:
«  . . .د ر سر ا سر تا بستا ن 1 2 9 8
شمسی. ..مذاکرات مربوط به
عقدقراردادبراساس همان مواد تنظیم
شده درلندن،درییالق پس قلعه ی
تهران،دریک ُمحیط استتارکامل
ودورازچشم اکثریّت اعضای کابی
نه  ،با و ز یر مختا ر بر یتا نیا و مشا و ر ا ن
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سیاسی وی درجریان بود،محارم
ایرانی عالوه برشخص احمدشاه
(که پیشرفت مذاکرات پس قلعه
مرتب ًا به حضورش گزارش میشد)
عبارت بودند از میرزاحسن خان
وثوق الدوله(نخست وزیر) صارم
الدوله اکبرمیرزاقاجار(وزیردارایی)
نصرت الدوله فیروزمیرزاقاجار(وزیر
خان
ومیرزاعلی
دادگستری)
منصورالملک(رییس اداره ی انگلیس
دروزارت امورخارجه).
وثوق الدوله وسرپرسی کاکس(وزیر
مختار وقت بریتانیادرایران)تمام
اطراف وجوانب کار رانیک سنجیده
وبرنامه ی عمل خودرا با توجه به
کل ّیه ی احتماالت آتی،به د ّقت تنظیم
کرده بودند،هردوی آنها خوب می
دانستندکه طغیان واحساسات ملی
ومذهبی درپایتخت ودیگرشهرهای
ایران(پس از منتشر شدن مواد
قرارداد) شخص مقام سلطنت را
درمحظوری بزرگ قرار خواهد داد
ومجبورش خواهدکرد که یاعلن ًا به
طرفداری ازقراردادبرخیزدوبه این
ترتیب خودرابا روحانیان ورجال
ُمتن ّفذ ملی طرف کند،یااینکه رسم ًا
اعالم داردکه قراردادایران وانگلیس
بی مشورت قبلی بااوتنظیم وامضاء
شده است ،که درآن صورت سفارت
انگلیس به ناچاراسنادومدارکی راکه
دراختیارداشت(وهمه ی آنهاحاکی
ازموافقت قبلی مقام سلطنت با عقد
این پیمان بود) منتشر می ساخت
وکاررا بدتر می کرد،پس بهترین
وصالح ترین راه ها برای شخص اول
مملکت این بودکه
درغوغای هیجانات ملی که
ُمس ّلم بود پس ازانتشار متن
قر ا ر د ا د بر و ز خو ا هد کر د  ،د ر ا یر ا ن
الدوله
وثوق
نباشدودست
رابرای سرکوب م ّلیون ومخالفان
قراردادبازبگذارد...مسئله ی مسافرت
شاه به اروپا به هرحال سابقه ای
طوالنی داشت...احمدشاه تمایل خودرا
به دیدارازفرنگستان برای نخستین
بار درنوامبر ...1918پیش وزیر
مختاربریتانیا ابراز کرد،اوکوشیدتاشاه
را ازاین مسافرت ُمنصرف سازد...
دراواخرژانویه ی 1919رسم ًا ازمقامات
انگلیس درخواست کردکه تسهیالت
الزم رابرای انجام این مسافرت
دراختیارش بگذارند[!] احمدشاه که
تازه 22ساله شده بود،شهرت داشت
که مبلغی درحدود یک میلیون
لیره ی انگلیسی(ازبابت سودهای
حاصله ازاحتکار غ ّله دردوران جنگ
وسایردرآمدهای سلطنتی

احمدشاه قاجار
ودریافت ُرشوه از ُح ّکام)به بانکهای
اروپایی منتقل کرده است،ویکی
ازدالیل پافشاری اش برای رفتن به
اروپا(طبق گزارش کاکس ولردکرزن)
همین بودکه می خواست این
پولهارادر«مجاری سودآور»ـ افتتاح
حساب سپرده یاخرید سهام پُرنفع به
کاراندازد...
شاه که به علت اصلی مخالفت
انگلیسیها پی برده بود،برای آسوده
کردن فکر آنهااعالم داشت که
پیش ازاقدام به این سفرحاضراست
تمام«شرایط سیاسی»دولت بریتانیا
را به پذیردوبه وثوق الدوله اختیارات
تام بدهد که مذاکرات مربوط به
قراردادراتارساندنش به نتیجه ی
نهایی ادامه دهد،نیزبه کاکس قول
مدتی
واطمینان ُمؤ ّکددادکه درعرض ّ
که درایران نیست ازعزل کردن وثوق
الدوله ودخالت درتصمیمات سیاسی
کابینه اش احترازکند...
وثوق الدوله سه ماه پیش ازامضای
)1919
درآوریل
قرارداد(یعنی
به کاکس اطالع داده بود که شاه
حاضراست برای انتخاب مجلس
فرمایشی(که اعضای آن قول قبلی
تصویب قراردادراداده باشند)بادولت
براینکه
کند،مشروط
همکاری
حکومت انگلستان :
1ـ ادامه ی سلطنت او واعقاب بال
فصلش رادرایران تضمین کند.
2ـ ُمق ّرری ماهیانه اش رااز پانزده
هزارتومان به بیست هزارتومان(آنهم
مادام العمر)افزایش دهد*
این مق ّرری پانزده هزارتومان که
انگلیسیها ماه به ماه به شاه می
پرداختند،مشروط به این شرط
اساسی بودکه اعلیحضرت،وثوق
الدوله رابرسرکارنگهداردوصمیمانه

آزادی

ازاوپشتیبانی کند.
امالندن هردو پیشنهاد شاه رابه
صورتی که ارائه شده بودردّکردوفقط
حاضر شد «احساسات دوستانه ی
حکومت انگلستان را نسبت به مقام
سلطنت» رسم ًا(ودرصورت لزوم کتب ًا
اعالم داردو ُمق ّرری شاه راهم به همان
مأخذ وشرط سابق(پانزده هزارتومان
درماه مشروط به نگاهداشتن وثوق
الدوله درمسند نخست وزیری)
مرتب ًابه پردازند...
سرپرسی کاکس به لردکرزن
** گزارش می دهد...«:درتمام
مدت مسافرت [مسافرت احمدشاه
ّ
به اروپا] تحت نظارت مستقیم
ماخواهندبودوتاروزیکه به پاریس
برسند درهیچ کدام ازشهر های
سرراه بدون تصویب واجازه ی ما نمی
توانند با کسی مالقات یا تبادل نظر
داشته باشند [!!]
اعلیحضرت درطول این سفر
انتظار دارند ُمق ّرری ماهیانه شان
راازمادریافت کنند وباآن حرص وولعی
که نسبت به پول دارند،بعیداست
اقداماتی علیه منافع ماانجام دهندکه
خودبهتر از همه میدانند ُمنجر به قطع
ُمقرری شاه خواهدشد،لذاباهمین
حربه ی مؤثّری که دراختیارداریم،توأم
باابراز احساسات دوستانه نسبت به
ُم ّ
عظم له دراین سفر،خوب می توانیم
برتمام اعمال واقداماتشان ُمس ّلط
ادامه دارد
باشیم)2(».
ــــــــــــــــــــــــــ

*گزارش تلگرافی مورخ 27
ژوئیه1919کاکس به لردکرزن،به موجب
سند س ّر ی شماره اف ،او . 416/65
**گزارش تلگرافی مورخ 6فوریه1919
کاکس به لردکرزن بموجب سند س ّر
ی اف،او.371/3858
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شاپور بختیاررابشناسیم
ـش
رحیم ریفی مدری مجله سهند  -پاریس

روایتی از
پوروالی
مدیر نشریه
اسمعیل پوروالی
روزگارنو دریکی از شماره های نشریه
اش مقاله ای به امضای آقای عضد
علیه بختیار به چاپ رسانده بود.
سراپا دروغ وتهمت  .بعد از کشته
شدن بختیار پوروالی از من خواست
که با او دیداری داشته باشم  .دراین
دیدار او خواهش کرد مطلبی دربارۀ
بختیار بنویسم  .جواب من این بود که
درنشریه شما من چیزی نمی نویسم .
علت را پرسید  .به مقاله ای که به
امضای آقای عضد چاپ کرده بود
اشاره کردم  .اوجواب داد که دراین
مورد من شرمنده ام چون بعداز چاپ
آن مقاله آقای عباس نراقی طی نامه
ای داستانی از گذشت وبزرگواری
بختیار دررابطه با امضای اسناد
مؤسسه نیشکر اهواز برایم نوشت
چون اظهار نظر کرده بود که آن ماجرا
را فقط برای اطالع من نوشته است
ناچار چاپ نکردم ولی پیش وجدانم
شرمنده هستم  .من قبول کردم وآن
مقاله «چرا بختیار به میدان آمد»
را نوشتم که درشماره دیماه 1370
نشریه روزگارنو چاپ شد.

کاندیداتوری
بختیار برای
باردوم

درسال  1339حزب ایران تصمیم
گرفت بختیاررا ازآبادان کاندید نماید.
آن زمان من عضو هیئت اجرائیه حزب
درآبادان بودم  .ما توانسته بودیم
انجمن انتخابات رادراختیار بگیریم
.آقای دیبا عضو شرکت نفت وعضو
حزب ایران  ،رئیس انجمن انتخابات
شد .نگارنده سفری به کاشان کردم تا
ازآقای اللهیار صالح که آن موقع دبیر
کل حزب ایران بود توصیه ای خطاب
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به مردم آبادان بگیرم .سپس اعالمیه ای
ازطرف بختیار آمــاده کردیم
که درآن شاپور بختیار  ،مهندس
حسن ایــزدی و
طاهری یکی از نمایندگان کارگران
که ملی ومورداحترام کارگران ومردم
آبادان بود بعنوان کاندیدای جبهه
ملی معرفی شده بودند طبق قرارقبلی
بختیار واردآبادان شد .ازفرودگاه
به اتفاق به بوبروی درب خروجی
پاالیشگاه رفتیم  .کارگران هنگام
خروج با بختیار روبرو می شدند و
بختیار ضمن دست دادن با کارگران
یک نسخه اعالمیه به آنها می داد.
فریاد سالم بر بختیار فضارا پرکرد.
بعداز ظهر به بازار آبادان رفتیم  .او
به هر مغازه ای که وارد می شد سالم
می داد .درپایان روز اول  ،انتخاب او
قطعی بنظر می رسید .آقای کرباسچی
(پدر) خانه ای را برای ستاد تبلیغاتی
دراختیار گذاشت  .روز سوم ورود
بختیار رئیس سازمان امنیت آبادان
سرهنگ امجدی مرا احضار و تهدید
نمود .بدنبال مشاجره ای که رخ داد
فردای آن روز تلگرافی ،به مرکز
احضارشدم  .خانه و زندگی رابه
بختیار سپردم و به تهران آمدم.
چون انتخاب بختیار قطعی بود
انتخابات را متوقف کردند .دردور دوم
کاندیداهای دولتی مرکب از مهندس
اخالقی ومهندس رضوی رئیس کار
که تازه به آبادان آمده بود و شناختی
ازآبادان نداشت ویکی از کارگران
حلبی سازی بنام شاه خوئی که
سواد چندانی هم نداشت از صندوق
ها سردرآوردند .مسئول انتخابات
درفرمانداری آبادان که ازعالقمندان
به بختیار بود به وی گفته بود که تمام
آراء اسم بختیاروطاهری بود.ولی
همه را بنام کاندیداهای دولتی می
خواندیم .که البته امری طبیعی بود و
تازگی نداشت .

تماس شاه
باسران
زندانی جبهه

آزادی

در 16اردیبهشت  1340امینی نخست
وزیر شد .درطول صدارت  14ماهه
او سران جبهه ملی از جمله بختیار
 10ماه درزندان ماندند .آقای صنعتی
زاده از طرف شاه مأمور مذاکره با
سران جبهه ملی در زندان قزل قلعه
شد ولی مذاکرات به نتیجه نرسید و
بهرحال سران جبهه ملی آزادشدند.
دکتر صدیقی درپایان این دوره
اززندان اعالم کرد که از عضویت
جبهه ملی کنار می رود.

میتینگ
جاللیه
روز 28
درتجمع و سخنرانی
اردیبهشت  1340میدان جاللیه
سخنرانان عبارت بودند از :سنجابی،
صدیقی  ،و شاپور بختیار  .سخنرانی
بختیار بسیار تندوپرشوربود که
با کف زدن های ممتد از طرف
شنوندگان استقبال شد .ودرپایان
منجر به تظاهرات خیابانی گردید.
این سخنرانی بعدها مورد اعتراض
سنجابی قرارگرفت که بختیار با حمله
به پیمان ناتو  ،آمریکائی ها را ازجبهه
ملی رنجانید

کنگره جبهه
ملی
دردیماه  1341کنگره جبهه ملی
درمنزل آقای حاج قاسمیه درتهران
پارس تشکیل شد .آنچه درآن کنگره
روی داد بحث امروز ما نیست  .دراین
کنگره باز بختیار کماکان به عضویت
شورا و هیئت اجرائی انتخاب شد.
تصمیمات کنگره مورد اعتراض
مصـدق قرارگرفت وطینامـهای اعالم
کرد که جبهه ملی باید ازنمایندگان
نیروها تشکیل شود .تابرای اجرای
مصوبات شورا نیرو دراختیار جبهه

باشد .چندین نامه بین مسئولین
ردوبدل شد وچون اعضای منتخب
حاضر نشدند توصیه های مصدق
را به اجرا درآورند جبهه ملی را
منحل اعالم کردند .بختیار تنها
مخالف تعطیل جبهه ملی بود وبا
اعتراض وبرخورد با صالح جلسه را
ترک کرد .سالها این کدورت ادامه
داشت  .درسال  1357باالخره
صالح را وادار کردم که دیداری با
بختیارداشته باشد .قرارروز وساعت
دیدارراگذاشتم .من بختیار رابـه خانه
صالح بردم .
متأسفانه صالح خانه را ترک کرده
بود .خانم صالح مهین بانو به من گفت
که امیر عالئی مانع این دیدار شد و
صالح را باخود برد .درباره جبهه ملی
مصدق درچهارم مهرماه  1343نامه ای
به دکتر شایگان درآمریکا می نویسد
که خواندنی است  .قسمت هائی ازآن
را دراینجا منعکس می کنم  «:اکنون
قدری از جبهه ملی عرض می کنم که
چون نخواست با نظرات بنده راجع
به تجدید نظر اساسنامه و آئین
نامه موافقت کند دست از کار کشید.
وجبهــه منحل گردید .نظریاتم
این بود  :اشخاص منفرد که درهیچ
اجتماعی نیستند وارد جبهه نشوند...
انتخاب اعضای شورا که اکثریتشان
درهیچ اجتماعی نبودند بدست
کنگره والیات که هردوسال یکبار
اگر تشکیل می شد سدبزرگی درراه
پیشرفت جبهه ملی بود ...بعضی از
اشخاص منفرد که وارد شورا شده
بودند مقصودشان این بود که وقت
خودرا دریک اجتماعی بگذرانند
و برخی دیگر مأموریت داشتند که
درکار جبهه نظارت کنند و گزارش
خودرا به جاهای الزم برسانند»....

قبول شغل
دراصفهان
درآن زمان بختیار از نظر مالی فوق
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العاده درمضیقه بود و زندگی را
باترجمه کارهای شرکتهای فرانسوی
می گذراند .تا اینکه آقای خردجو
رئیس بانک توسعه صنعتی اورا به
مدیریت کارخانه وطن دراصفهان
فرستاد .او مدیریت مؤسسه ای
راپذیرفته بود که مبالغ زیادی بدهی
داشت  .وقادربه پرداخت حقوق
کارکنانش نبود .نظر صاحبان سهام
را برای فروش محل کارخانه که
درکنار زاینده رود قرارداشت و بهای
زمین آن خیلی باال بود جلب کرد.
زمین کارخانه را فروخت مبلغی را
صرف ساختن محل کارخانه درجاده
تهران کرد  .بدهی هاراداد  .نقداری
هم به هریک از سهامداران رسید.
بختیار چون درجهت رفاه کارگران
تالش می کرد برای آنها همه نوع
امکانات حتی محلی برای نگهداری
کودکان کارگران زن تدارک دیده بود.
کارفرمایان سایر کارخانه ها دست
بکار شدند و بوسیلۀ ساواک عذرش
خواسته شد.

مدیریت
کارخانه شیشه
قزوین
پس از چندی آقای خردجو که صاحب
سهم کارخانه بود مدیریت کارخانه
شیشه قزوین را به وی واگذارنمود.
درآنجا نیز پس از یکسال و اندی
همین ماجرا تکرارشد و شغلش را
ازدست داد دراین رابطه یکی از
اعضای هیئت مدیره تعریف کرد
که موقع خداحافظی قالیچه بسیار
نفیسی را به او هدیه کردیم ولی
او قبول نکرد وگفت پول آن را به
کارگران نیازمند بدهید.

مدیریت
شرکت
داکتیران
آخرین کار بختیار مدیریت عامل
شرکت داکتیران بودکه توسط
فرانسوی ها بوجودآمده بود که
متأسفانه این کارهم دیری نپائید زیرا
شاه یک روز توسط جمشید اعلم
پیامی فرستاد که به بختیار بگوئید
دوسره بارکردن درست نیست .
بختیار بالفاصله ازپشت میزش بلند
می شود کلید اتومبیل را روی میز
می گذارد و کیفش را برمی دارد و
با حاضرین خداحافظی و شرکت را
برای همیشه ترک می کند .دراین
رابطه مطلبی به خاطرم رسید که
خالی از لطف نیست  .او برای  5روز
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از طرف شرکت به مأموریتی به پاریس
رفته بود .درمراجعت به دیدنش رفتم
جلسه داشت  .به اتاق رئیس مالی
شرکت رفتم که من معرفی کرده بودم
و نشستم  .اوسندی را بمن نشان
داد وگفت ببین رفیقت چه نوشته
است  .بختیار نوشته بود :آقای رئیس
حسابداری من از  5روز مأموریت
سه روزش را برای آشتی بنی
صدروسالمتیان صرف کردم که مثل
سگ وگربه بهم می پریدند  .سندرا
اصالح و برای من دوروز مأموریت
بنویسید.

جبهه ملی
چهارم
یک روز به اتفاق ابوالفضل قاسمی
سراغ دکتر بختیار رفتیم و با توجه
به فضای باز سیاسی موضوع آغاز
فعالیت جبهه ملی را مطرح کردیم .
بختیار گفت درتشکیل دورۀ جدید
باید نظر دکتر مصدق را تأمین کنیم
چون ازافراد منفرد کاری ساخته
نیست  .بعالوه جبهه حزب نیست
 .هرسه در این باره توافق داشتیم
 .هفته بعد درنشستی با غفروهر
درمنزل دکتر بختیار موضوع را مطرح
کردیم و این افراد را بعنوان نماینده
نیروها و شخصیت های سیاسی ،
فروهر و سیف از حزب ملت ایران ،
شایان وعاقلی زاده از سوسیالیستها
 ،حاج صدریه وقاسم لباسچی ازبازار،
شاه حسینی از اصناف  ،ذوالقدر
ازطرف فرهنگیان  ،نفردوم اصناف
و فرهنگیان قرارشد با مشورت
خودآنان تعیین شود واز نهضت
آزادی پیش بینی شد سنجابی ضمن
تماس بابازرگان دونماینده معرفی
نماید .اولین گردهمایی این گروه
روز  19خرداد  1356درمنزل بختیار
صورت گرفت .

نامه ای سه
امضایی به
شاه
موضوع ارسال نامه به شاه مفصل
است که خالصه آن ازاین قراراست.
روزی دراسفندماه  1355نگارنده
باتفاق یکی از دوستان به دفتر
نزیه درخیابان پهلوی رفتیم  .ضمن
صحبت ازاوضاع روز او مطلبی راکه
در 25صفحه نوشته بود نشان داد
وگفت میخواهد آن را منتشر کند .به
خواهش من نامه را داد که مطالعه کنم
و نظر بدهم  .نامه را خواندم  .بنظرم

جالب آمد .آن را نزد دکتر سنجابی
بردم  .روز بعد تلفن کرد که مطلب
جالبی است و خواست که بدیدنش
بروم که دربارۀ آ« صحبت کنیم  .البته
آن روزها بین رفقای حزب ایران این
بحث بود که نامه ای به شاه نوشته
شود وبا تشریح اوضاع نابسامان
 ،تقاضای اجرای قانون اساسی
بشود .وقتی به دیدن سنجابی رفتم
اوگفت من دوصفحه از مطالب نزیه را
استخراج کرده ام  .بنظرم اگر درنامه
به شاه بیاوریم بدنیست  .نکارنده
نامه نزیه ودوصفحه ای که آقای دکتر
سنجابی ازآن را خالصه کرده بود نزد
بختیار بردم  .چندروز بعد تلفن کرد
که بدیدنش بروم  .آنچه سنجابی از
نامه نزیه خالصه کرده بود نپسندیده
بود  .نشستیم نامه جدیدی که برخی
نکات نامۀ نزیه را هم درخود داشت
 ،نوشتیم  .اصل نامه به خط و انشای
من است  .آن را به سنجابی و فروهر
ارائه دادیم آنها هم نظراتی ابراز
کزدند که همه را نوشتیم ونامه آماده
شد .این نامه دراوایل فروردین آماده
بود .آقای سنجابی اصل نامه را به
بازرگان داد که نظر بدهد .این نامه
تا  18خرداد  1356نزد بازرگان ماند.
اوگاه پیشنهاد می کرد که امضاها
گسترده باشد  .گاه لیستی می داد
که اکثریت مذهبی بودند  .باألخره
نامه را توسط سنجابی پس گرفتیم
 .روز  19خرداد  1356از نماینده
نیروها دعوت کردیم درمنزل دکتر
بختیار گرد آمدند .موضوع جبهه ملی
چهارم مطرح شد و همه قبول کردند
 .دراین جلسه تصمیم گرفته شد
نامه با امضای سه نفر آقایان بختیار
 ،سنجابی  ،و فروهر ارسال شود.
صورت جلسه این نشست نیز به خط
من تنظیم شده است .

استعفای
سنجابی
ونتیجه آن
جلسات جبهه ملی درمنزل بختیار
هرهفته تشکیل می شد .آقای
سنجابی مأمورشد از گروه بازرگان
با مشورت ومعرفی خود آنها دونفر را
به جلسه جبهه دعوت کند .هفته بعد
او گزارش داد که توافق کرده است
 4نفر از گروه بازرگان درجلسات
شرکت کنند که مورد اعتراض
بختیارودیگران قرارگرفت  .هفته بعد
سنجابی استعفایش را توسط آقای
ذوالقدر فرستاد وشش ماه سراغ
تشکیل جبهه ملی اسالمی رفت که
درجریان انتخاب مسئولین اختالف
افتاد و جبهه ملی اسالمی پا نگرفت .
با میانجیگری صالح که داستانی

آزادی

جداگانه دارد بدنبال یک گفتگوی
سه ساعته دکتر سنجابی دوباره
برگشت  .متأسفانه دریک جلسه
همه اعضای قدیمی شورا رادعوت
کرد و باز برخالف وصیت مصدق
جبهه ملی چهارم نیز همان آش شله
قلمکار سابق شد.

چاپ نشریات
جبهه ملی
نشریات جبهه ملی اعم از خبرنامه
که با پشتکار وزحمت خانم پروانه
فروهر تهیه می شد وسایر اعالمیه ها
را ابتدا نگارنده دردفتر احمد انواری
دراوایل پیچ شمیران روبراه می
کردم  .این برنامه به مشکل برخورد
ولی دکتر بختیار بدادمان رسید .او
دوستی داشت بنام حاج بختیار که
یکی از مقاطعه کاران شرکت نفت
بود .دفتری درآبان غربی داشت
 .به سفارش دکتر بختیار نامبرده
کلید شرکت را بمن داد بدین ترتیب
شب ها به محل شرکت می رفتیم و
نشریات را درآنجا چاپ و آماده می
کردم .

فتنه مذهبی
خمینی وروش
بختیار
بعداز اعالم فضای باز سیاسی وآغاز
تبلیغات گستردۀ مذهبی و پیامها
ونوارهای خمینی اولین برخوربختیار
درکنگرۀ حزب ایران درشهریور
 1356بود که ابوالفضل قاسمی
جنبش
درکنگره طی سخنانی
مذهبی خمینی رامهمتر از ملی
شدن نفت خواندوپیشنهاد کرد که
حزب ایران از خمینی حمایت کند.
اولین کسی که بشدت بااین نظر
مخالفت کمرد بختیار بودکه اعالم
نمود اگر این نظر تصویب شود از
حزب ایران کناره خواهد گرفت .
خوشبختانه این پیشنهاد با انتقاد
ومخالفت شدید اعضاء مواجه گشت
واص ً
ال به رأی گذاشته نشد .دراین
کنگره  ،بختیار به دبیر کلی حزب
انتخاب شد .او درمراسم عید فطر
کذائی که آخوندها درآن نقش عمده
داشتند شرکت نکردودرجواب پیغام
سنجابی گفت صدای نعلین می آیدو
با شمردن نقش آخوندها درگذشته
به سنجابی هشدار داد که این حرکت
مذهبی را ساده نگیرد.
ادامه دارد
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محمد مجزا

اعترافات حسین بروجردی

ماجرای آتش زدن سینما
رکس آبادان

براستی نوشتن مقاله در مورد امرداد
ماه برایم مشکل بود که کدام یک از
رویداد هائی که در امرداد ماه اتقاق
افتاده را حضورتان پیشکش کنم.
عجبا مگر می شود باور کرد ملتی این
چنین گذشته پر اشتباه داشته باشد.
قیام می کند برای بر قراری
مشروطیت ولی سبب می شود 5
آخوند معلوم الحال بدون انتخابات
به عنوان نماینده به مجلس شورای
ملی می روند تا کنترول کنند که
قوانین مجلس شورای ملی در
تضاد با قوانین اسالم نباشد و آن
وقت هر سال روز  14امرداد را جشن
مشروطیت می گیرد.
دو پادشاه ایران ساز پهلوی در امرداد
ماه و خارج از ایران به ابدیت
پیوستند .و پیکر پاک آن دو در خارج
از ایران است و آرامگاه رضا شاه در
ایران را خراب کرده اند دیگر برای
چنین ملتی چه ارزشی دارد که از
خدمات رضا شاه و محمد رضا شاه
بنویسیم.
در مورد  28امرداد  1332بنویسم
که شاه بر علیه نخست وزیرش محمد
مصدق کودتا نکرده است .وقتی
پادشاه برابر قانون حق انتخاب و
عزل نخست وزیر را دارد دیگر بحثی
نیست فقط می توانم بگویم در 25
امرداد  1332بنا به فرمان محمد رضا
شاه محمد مصدق از نخست وزیری
عزل شد و هر اقدامی که از  25امرداد
تا  28امرداد انجام داده است غیر
قانونی و یاغیگری بود .بهمین دلیل
مصدق در دادگاه نظامی بعنوان یاغی
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محاکمه شده بود.
ولی در امرداد ماه سال  1357تراژدی
و یا هولوکاستی توسط آخوند ها در
ایران اتفاق افتاد که هیچ دلیلی نمی
توانیم برای آن جنایت بیان کرد و آن
آتش زدن سینما رکس آبادن بود که
حدود  450زن و مرد و کودک بیگناه
در آن سوختند و جزغاله شدند.
بنا بر این شرح ماجرای آتش زدن
سینما رکس آبادان را برای امرداد
ماه انتخاب کردم که هم برایم آسان
است و هم مشکل.
آسان است از این جهت که مطمئن
هستم خوانندگان محترم بیشتر
و بهتر از من با این موضوع آشنا
هستند و آنچه بنویسم مروری است
بر دانستنی های خوانندگان و هم
درس و عبرتی است برای نسل های
آینده .چرا سخت و دشوار است؟
برای اینکه بعد از  36سال هنوز
آن جنایتکاران در قدرت هستند و
هر روز جوانان نازنین ایران را دسته
جمعی در مال عام اعدام می کنند و یا
در زندان ها صد ها بال سر آن ها می
آورند و زندگی را برای ملت ایران با
قوانین واپسگرای اسالمی خود سخت
و دشوار کرده اند و چوب حراج ایران
عزیزمان را زده اند و دارند ایران را
بگورستان تاریخ می اندازند .بنا بر
این به شرح ماجرای آتش زدن سینما
رکس آبادان می پردازم .ابتدا این
سوال وجود دارد چرا از بین تمام شهر
های ایران سینما رکس آبادان را برای
هدف پلیدشان انتخاب کردند .؟
جواب چنین می تواند باشد .در آن
روز ها که شهر های ایران در آتش
هرج و مرج و اعتصابات قرار داشت
تنها مردم آبادان بود ند که هیچ خود
را وارد تضاهرات و اعتصابات نکرده
بودند .بنا بر این با تهمت زدن آتش
زدن سینما رکس آبادان بوسیله
ساواک می خواستند احساسات مردم
آن منطقه را بر علیه شاه و حکومتش
بر انگیزند.
شرح آتش سوزی سینما رکس آبادان
آتش زدن سینما رکس آبادان را می
توان هولوکاست ایران نامید که آخوند

آزادی

ها دد منش و جانی برای رسیدن به
هدف پلیدشان از روی اجساد سوخته
شده عده ای بیگناه در سینما رکس
آبادان به قدرت رسیدند.
در کتاب اعترافات آقای حسین
بروجردی فردی بنام شهاب با
مقامات رده باالی آخوند ها در
تماس است .بنا بر این الزم است ابتدا
حسین بروجردی و شهاب را بشناسیم
و از انگیزه آنها مطلع شویم.
حسین بروجردی کیست :حسین
بروجردی مسلمان زاده ای بود که
به او تلقین شده بود در اسالم جائی
برای زور و بی عدالتی وجود ندارد و
امیدوار بود در سایه دین اسالم مردم
در آرامش و رفاه به سر برند .بنا بر
این پیش از کودتای خمینی گجستک
در سال  57برای برقراری چنین
اسالمی در جهان در دام عوامفریبان
 ،شیادان و دین فروشان اسالم افتاد.
و در ابتدای کودتای خمینی جزئی از
ساختار رژیم آخوند ها بود.
شهاب کیست :شهاب در نجف
درس طلبگی خوانده بود و نام واقعی
او عبدالوهاب نجفی بود و از رانده
شدگان عراق بود .بعد از آمدن به
ایران و جذب شدن به گروه های
اسالمی به طریقی به لبنان و عراق
رفت .در عراق با خمینی که در تبعید
بسر می برد رفت و آمد پیدا کرد و از
مریدان پر و پا قرص خمینی شد .با
خمینی به ایران آمد و گروه توحیدی
شهاب را تشکیل داد و از آن زمان
اسم او را شهاب گذاشتند و با حسین
بروجردی آشنا شد .حسین بروجردی
ماجرای آتش زدن سینما رکس آبادان
را چنین تعریف می کند.
اوایل خرداد ماه سال  1357شهاب
به حسین بروجردی گفت برای یک
مسافرت باید برویم که حدود ده روز
طول می کشد .حسین بروجردی می
پرسد کجا باید برویم .گفت جنوب
ولی دقیق ًا نگفت کجا است .از طرف
ارتباطات شهاب یک پژوی سفید
رنگ به آنها دادند که با آن مقداری
مواد آتش زا را ببرند حسین بروجردی
می گوید این مواد آتش زائی که می

خواستیم ببریم تا زمانی که جدا از
هم بودند هیچ خطری نداشت .بنا
به توصیه موسی بهنام کلیمی که
می خواست این مواد را به ما بدهد
گفت بهتر است مواد آتش زا را در
ظرف های پالستیکی نگذاریم بنا
بر این ظرف های نشکن بما داد و
گفت رویش اسفنج ببندیم که صدمه
نبیند .ما حدود شش کیلو از دو ماده
خریدیم که در شش ظرف نشکن
ریخته سر پوش آنها را رنگ کردیم تا
بدانیم درون هر ظرف کدام ماده قرار
دارد .قب ً
ال موسی بهنام کلیمی به ما
فرمول داده بود که چه مقدار از هر
ماده مخلوط کنیم و چه قدر طول می
کشد تا آتش بگیرد .شهاب ماشین
را در گاراژی که در وسط خیابان
بوذرجمهری بنگاه مصالح ساختمانی
حاج آقا رحمانی گذاشته بود تا
روزی که بخواهیم برویم .حاج آقا از
خر مقدس های معروف منطقه بود و
بعدا ً فهمیدم او عضو هیئت موتلفه
است .شهاب حدود  20دقیقه با حاجی
رحمانی صحبت کرد در همین موقع
یک آخوند عمامه سیاه و عینکی آمد.
اولین بار بود که می دیدم آخوندی
پیپ می کشید .شهاب مرا معرفی کرد
و حاج رحمانی هم آخوند را نشان داد
و گفت حاج آقا عبداهلل  ،من تعجب
کردم چون معموالً آخوند ها را این
طور معرفی نمی کنند .حاجی رحمانی
اطالعاتی در مورد کاغذ خرید ماشین
و شماره تلفن و آدرس خریدار را به
شهاب داد .تا این جا حاج آقا عبداهلل
صحبتی نکرده بود موقع خدا حافظی
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حاج آقا عبداهلل پاکتی از جیب خود
در آورد و گفت این امانت را بدهید
به حجت االسالم موسوی تبریزی
یا حاج آقا جمی .از آن جا ماشین را
برداشتیم از گاراژ که آمدیم بیرون
از شهاب پرسیدم اسم این حاج
آقا عبداهلل کیست ؟ گفت بعدا ً می
فهمی .با شهاب صحبت کردیم که
چه جوری میرویم و با کی ؟ شهاب
گفت هر چه کمتر باشیم بهتر است.
یکی دو نفر دیگر با اتوبوس یا هوا
پیما می آیند آنجا تا اگر الزم بود به
ما کمک کنند .قرار شد محمود با ما
باشد و سید رضا که کمی درشت است
با اتوبوس برود آبادان .دیگر فهمیده
بودیم به آبادان می رویم .قرار ها را
گذاشتیم که من و محمود و شهاب
سوار ماشین شدیم و بطرف آبادان راه
افتادیم .نزدیکی های اندیمشک بغل
گاراز تی .بی .تی خوابیدیم .نزدیکی
های صبح بود که شهاب چند تلفن به
افراد زد و بعد رفتیم آبادان .در آبادان
رفتیم منزل آقائی بنام ر .ل خانه تر و
تمیز و بزرگی داشت برایمان غذا آورد
کمی نشستیم سید رضا هنوز نرسیده
بود .ساعت  7 ، 6بعد از ظهر بود که
دو آخوند آمدند یکی آخوند موسوی
تبریزی که امام جماعت مسجد
بهبهانی ها بود و دیگری آخوند جمی
با شهاب صحبت کردند .ماشین هم
در حیاط آن خانه بود .شهاب گفت
می توانیم وقتی کسی این جا نیست
مواد را تحویل دهیم صاحبخانه که
حدود  35ساله و تقریب ًا نیمه چاق و
قد متوسط بود بلند شد و تلفن زد
بعد از نیم ساعت یک وانت آمد که
راننده اش در بازار آبادان کار می کرد
و اسمش تکب علیزاده بود.و یک نفر
دیگر با او بود بنام سید آقا که لولهنگ
دار مسجد بهبهانی ها بود ما وسائل
را تحویل آنها دادیم .شهاب با آخوند
موسوی تبریزی و آخوند جمی صحبت
کرد و همان پاکتی را که آخوند حاج
عبداهلل داده بود به آخوند موسوی
تبریزی داد .روی پاکت چسب زده
بودند که اگر کسی پاکت را باز می
کرد آن نوشته به هم می خورد
و معلوم بود پاکت را باز کرده اند.
حاج آقا موسوی تبریزی تشکر کرد و
گذاشت توی جیب عبایش .یک پاکت
هم حاج رحمانی داده بود که شهاب
آن را هم به او داد .هردو حاج آقا ها
رفتند .شهاب گفت ما این جا هستیم
تا فردا که حاج آقا بگوید با ید چه
کنیم .ساعت  3بعد از ظهر هواپیما می
آمد رفتیم فرودگاه و سید رضا را بر
داشتیم و به همان خانه بر
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آخوند سید حسین موسوی تبریزی راکه در سال  1359مسئول دادستانی انقالب تبریز بود از
تبریز به آبادان می فرستند تا خودش که به همه امور آگاهی دارد از نزدیک در جریان آن قرار
داشته باشد و سر و ته قضیه را هم بیاورد.

گشتیم ساعت  9شب آخوند موسوی
تبریزی و حاج آقا جمی آمدند آقای
رشیدیان و شخصی بنام کیاوش هم با
آنها بود .آن ها شروع کردند با شهاب
صحبت کردن بعد آمدند به اتاقی که
ما بودیم سید رضا را به آنها معرفی
کردیم .آخوند موسوی گفت فردا
صبح زود دو نفر می آیند این جا که با
شما جائی بروند اگر مسئله ای بود من
با شما تماس می گیرم .دیگر صحبت
خاصی نکرد و رفت وقتی داشت می
رفت به شهاب گفت من همه چیز را
همان طور که شما گقتید ترتیبش
را می دهم .او رفت یک ساعت بعد
برای ما از بیرون غذا آوردند .شهاب
گفت دو نفر می آیند یاد بگیرند که
چطور از مواد آتش زا استفاده کنند.
حسین بروجردی از شهاب پرسید
اینها می خواهند با این مواد چکار
کنند ؟ شهاب گفت کار خاصی نمی
خواهند بکنند مث ً
ال جائی مثل عرق
فروشی را آتش می زنند که وحشت
ایجاد شود ( .توضیح :پیش از کودتای
آخوندی خمینی در خانه رشیدیان
جلسات قرائت قرآن بر گزار می شد
بعد ها رشیدیان از اصالح طلبان
جمهوری اسالمی شد .کیاوش هم
پس از کودتای آخوندی خمینی مدتی
فرماندار بود و سپس بعنوان نماینده
اهواز در اولین مجلس شورای اسالمی
بخوانید طویله اسالمی نماینده شد )
شهاب گفت باید از این طرف یک
چیزهائی به تهران ببریم .بروجردی
پرسید چی ؟ شهاب گفت اسلحه
گفتم ما که جا
شهاب
نداریم
گفت می گذاریم
زیر ماشین که
جا سازی شده
محفظه خالی دارد.
مالقات حسین
بروجردی با حاج
عبداهلل :روز 22
بهمن  57ساعت
چهار بعد از ظهر
در گیری شدیدی
در تهران اطراف
شده
مجلس
بود شهاب گفت
در آنجا دارند
می
مقاومت
کنند برویم آنجا.
شهاب و سید
رضا رفتند به
پشت بام مسجد

سپهساالر و تیر اندازی می کردند
بطرف مجلس و من بیرون بودم .آنجا
یک منبع سوخت رسانی برای مجلس
بود .همین طور که ایستاده بودم دیدم
حاج آقا عبداهلل هم آنجاست .به هوای
اینکه بروم با او سالم و علیک کنم
نزدیکش دویدم گفتم حاج آقا سالم
علیکم می خواستم بگویم شما اینجا
چه کار دارید که او با زرنگی دستش
را آورد ضمن دست دادن خودش را
حاج عبداهلل معرفی کرد .با او حال و
احوال کردم دست دادم .حاج عبداهلل
ماشین شورلت قدیمی داشت پر از
اسلحه های غارت شده ارتش بود .با
حاج آقا عبداهلل فرد دیگری بود بنام
طهماسبی که برادر خلیل طهماسبی
بود ( .توضیح :خلیل طهماسبی قاتل
سر لشگر حاجعلی رزم آرا نخست
وزیر پیشین ایران بود ) حاج عبداهلل
را دیگر ندیدم تا زمانی که در سپاه
بودم .یک روز برای حفاظت یکی از
مقامات چند نفر را خواستند پرسیدم
برای چه کسی ؟ گفتند آقای سید
علی خامنه ای .گفتم سید علی خامنه
ای کدام است .گفتند از یاران قدیمی
امام است .گفتم آدرسش را بدهید.
آدرسش را دادند مدرسه رفاه البته
خانه اش آنجا نبود من سه نفر برای
محافظت ایشان کاندید کردم و آنها را
بردم به مدرسه رفاه .آنجا دیدم سید
علی خامنه ای یار قدیمی امام همان
آخوند حاج عبداهلل است که پیپ هم
می کشید.
سینما رکس آبادان را دقیقا در 28
امرداد سال  57آتش زدند و ، 400
 500نفر کشته و جزغاله شدند تا
گردن
بیندازند
رژیم محمد رضا
شاه پهلوی .آقای
حسین بروجردی
می گوید سینما
رکس آبادان را با
همان موادی که
ما به آبادان بردیم
آتش زدند .زیرا
غیر از آن مواد با
چیز دیگری نمی
شد .اگر بنزین
یا تیتر و یا هر
مواد آتش زای
دیگر غیر از این
مواد شیمیائی می
ریختند بو می داد
و مردم حتم ًا می
فهمیدند .تازه اگر
چیز دیگری می
ریختند چگونه
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می خواستند مشتعلش کنند باید
کبریت می زدند آن وقت مردم می
دیدند .تازه بنزین و مواد دیگر
به این سرعت و گستردگی آتش
سوزی ایجاد نمی کرد .توجه شود
همان نامه ای که حاج عبداهلل ( سید
علی خامنه ای ) به شهاب داد تا در
آبادان به آخوند موسوی تبریزی بدهد
فتوای آتش زدن سینما رکس آبادان
بود .نکته شرم آور تراژدی سینما
رکس آبادان این است که عمدا ً در
های سینما را از پشت بسته بودند
تا مردم نتوانند خارج شوند تا ابعاد
فاجعه بیشتر شود
آنطور که در روزنامه ها نوشتند همه
سینما یک جا سوخته بود  ،با فرمول
این مواد که توسط موسی بهنام
کلیمی بما آموخته بود و آشنائی که ما
با طرز سوخت آن مواد داشتیم سبب
شد سینما رکس با این مواد آتش
گرفته است.
آخوند سید حسین موسوی تبریزی
که در سال  1359مسئول دادستانی
انقالب تبریز بود از تبریز به آبادان
می فرستند تا خودش که به همه امور
آگاهی دارد از نزدیک در جریان آن
قرار داشته باشد و سر و ته قضیه را
هم بیاورد.
حسین تکب علیزاده در دادگاه می
گوید با سه نفر دیگر به نام های فرج
اهلل بذر کار -یداهلل و فالح سینما
رکس آبادان را با مواد شیمیائی آتش
زده است یک نکته مهم این است
که پس از انقالب تا روز دادگاه که
با فشار و پیگیری و تحصن چندین
ماهه بازماندگان قربانیان سینما رکس
صورت گرفت از ده ها متهم سخن
گفته می شود و افرادی را که ربطی به
ماجرا نداشتند برای بازپرسی احضار
می کنند ولی مطلق ًا از حسین تکب
علیزاده که به اصطالح متهم ردیف
اول این جنایت بود نامی برده نمی
شود هم چنین از متهمان اصلی که
در جایگاه حاکم شرع و ارکان سیاسی
کشور تکیه زده اند مانند آیت اهلل
علی خامنه ای ! ! تکب علیزاده نامه
ای بمادرش نوشته است .در این نامه
نوشته است ارتجاع خواه نا خواه مرا
خواهد کشت و از من نام ننگینی به جا
خواهد گذاشت .این رژیم ( آخوندی )
می خواهد مرا به رژیم سابق ربط دهد
و از عوامل آن بداند .کیهان شنبه 8
شهریور . 1359
به پایان آمد این دفتر حکایت
همچنان باقی است
به امید بیداری و آگاهی ملت بی یار و
یاور و ستم کشیده ایران
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شاهزاده  ،جایگاه ما ایرانیان را اصلی
تر ،باال تر ،و مهم تر از نقش و جای
خودمی داند .قدر و ارزشی که او به
حق و اندیشه و خرد همگانی در
رسیدن به هدف پیروزی و آزادی
ایران میدهد را تا به حال در جایی و
از کسی ندیده بودم

آنچه که در شورای ملی
ایران دیدم

پیام من به شما

شری الوندیان ُ -لس آنجلس
درود هم میهنان نازنینم
سال گذشته همه مخارج سفرم به
پاریس را  ١۴نفر از هم میهنانم مهیا
کرده بودند .امسال بلیت هواپیمایم را
با مایلهای سفری خودم به اضافه
 ٧۵دالرخریداری کردم .یکی از
دوستان ثروتمندم در واشنگتن دی
سی پیشنهاد کردند که مخارج هتلم
را بپردازند ،ولی چون خبری از ایشان
نشد ،پول هتلم را هم ازکرایه خانه
ماه آینده ام پرداخت کردم و خودم
را به تورانتو رساندم .تماس بعدی
این دوست متشخص با من چند روز
پس از ورودم به تورانتو بود ،ولی چون
حس کردم تمایل ایشان بیشتر
به نرفتن من به تورانتو بود ،دیگر
نمی توانستم کمکشان را بپذیرم و
پیشنهادشان را بر زمین انداختم و ّرد
کردم .بله دنیا این جوریست
به هر روی ،با تصوری حاکی از امید و
ترس و شهامت و اندیشه و مهربانی،
وارد تورانتو شدم ،تا در اولین نشست
رسمی شورای ملی ایران برای
براندازی حکومت جمهوری اسالمی
و برگزاری انتخابات آزاد در ایران
شرکت کنم
کمی بیش از یک سال از اولین دیدارم
با دیگر شرکت کنندگان شورا در
پاریس می گذشت .التهاب گیج کننده
ای ،که از دیگر جریانات راه و بیراه که
در مدت این یک سال برای شورای
ملی ایران پیش آماده بود ،همراهم بود
در این بازار آشفته روحی و تفکر
سیاسی ،توانایی و اصالت خودم را
در این پیدا کردم که محکم ترین و
بهترین پایم را پیش بگذارم و مدار
جهان بینی و گفتارو پندار و کردارم
را بر بنای حقیقت خودم استوار کنم
این گام در من تشکیل شده از اندازه
زیادی مهربانی و درست کاری ،و بقیه،
توانایی ها ،استقامت ها ،و نپذیرفتن
دروغ و شکست بود .قدرتی که نتیجتا
درخودم پیدا کردم خشن نبود ولی بی
اندازه توانا بود ،ضعیف نبود ولی بی
اندازه مهربان بود
از اولین مالقاتم در بدو ورود ،با

صفحه16

همرزمانی که گویا انتظار ورودم را
می کشیدند تا شاید ته و توی جریان
آمدن من به تورانتو را در بیاورند
گرفته ،تامالقات های بعدی با اعضای

دلسوزی و همکاری در فضا موج میزد
از روز بعد از ورودم که جلسات ودیدار
ها شروع شد ،تا دو روز بعد که جلسات
به پایان رسید ،قبول کردم به جمعی

شاهزاده  ،جایگاه ما ایرانیان را اصلی تر ،باال تر ،و
مهم تر از نقش و جای خودمی داند.

فعال دیگر ،متوجه شدم که اشخاصی
در این دیدار حضور دارند که
هوشیارانه از مقصد ها و مقصود های
آنچه که در این یک سال بر شورای
ملی ایران گذشته خبر دار هستند ،و
محترمانه و صادقانه وعادالنه با ابراز
موضع خودشان به شنیدن متمدنانه
مواضع دیگران و دیگراندیشان نیز
مایل هستند و صریحا با همدیگر وارد
گفتگو میشوند
این صفت های پسندیده و شفافی بود
که بالفاصله بر خرد و درایت من خوش
نشست و احساس کردم که شانه به
شانه ی قهرمانانی گام بر میدارم که
تاب وتوانایی حمل پایه های آینده
ایران بر شانه های خویش تا پیروزی
مردم را دارا میباشند این صفات بر تر،
با آنچه که یک سال پیش از بسیاری
در پاریس دیده بودم تفاوتی از زمین
تا آسمان داشت ّجو مطلوبی آکنده از

پیوسته ام که ارزش ،لیاقت ،و توانایی
آن را داریم که در همکاری های
صمیمانه و صادقانه با یکدیگر شریک
باشیم .آن جمع ،چیز دیگری به جز
خود ما نبود .جای تک تک شما هم
میهنان نازنینم را در این پیوند ملی
خالی کردم
در اولین دیدارم با شاهزاده در
تورانتو ،احساس کارم که در حضور
موجود استثنایی و ناشناخته ای
هستم .احساس کردم مثل آینه ای،
روشنایی ها وتاریکی های درون خودم
را منعکس می کند .از دیدنش نمیدانم
چرا اشک در چشمانم جمع شده بود
دو روز بعد ،در آخرین دیدار در هنگام
وداع ،او را هم بند ،هم رزم ،هم پا ،هم
شانه ،هم سطح ،و هم میهن عادی
خودم دیدم .این بار می دانستم چرا.
من ازاخالقیات و درایت و سادگی و
صمیمیت تا این اندازه او خبر نداشتم.

شورای ملی ایران سازمانیست که
آمادگی همگی ما را برای پیوستن و
به راه انداختن یک جریان منسجم
برانداز ،و همکاری و فعالیت ایران
دوستان را دراین حرکت در کنار خود
خواهان است .شخص شاهزاده مهره ی
با ارزشیست که ایران را برای ما
ایرانیان می خواهد ،و ما او را برای
آزادی ایران.
اینگونه است که اتحاد بین رهبر و
مردم شکل می گیرد و فاصله ای بین
آن دو نیست
شاهزاده به قدری مهربان و با درایت
است که میتوانیم با مدد از توانمندیش
کاخ های سعادت و مهربانی را برای
ایرنیان بسازیم .تالش های ما ،از هر
موضعی که داریم ،برای رسیدن به این
هدف ،تنها مستلزم به بکار انداختن
خرد جمعی ما ،و بیدار کردن عشق
به امانت گذشته ایزد ایران در درون
قالب هایمان است،که تنها با کاربرد،
پرورده و توانا میشود ،و ایستادگی و
چیرگی بر نامالیمات تا آزادی ایران را
به همراه خواهد داشت
شکست از آن کسانیست که بر بام
بلند عشق به انسانیت جایی ندارند
مهربانی را اگر قسمت کنیم
من یقین دارم به ما هم می رسد
آدمی گر ایستد بر بام عشق
دست هایش تا خدا هم می رسد
با قدم هایی استوار و تعلق قلبی،
فعالیتم را در این تاریخ در کمیته
حقوق بشر و ارتباطات عمومی شورای
ملی ایران شروع می کنم .دوست
دارم در دفاتر وکمیته هایی که از هم
اکنون شروع به کار کرده اند ،حضور
و فعالیت چشمگیر شما هم میهنان
بیدار و واالگهرم ،از هر دسته و گروه
و باوری که هستید راشاهد باشم ،تا
از خرد ،دانش ،بینش ،فرهنگ ،و مهر
همگانی برخوردار باشیم ،و ایزد ایران
را تجلی شویم .باشد که همدلی و
شادمانی را توشه ،و خرد جمعی را نور
راهمان کنیم با مهر فراوان
شری الوندیان
http://www.irannc.org/sign.html

آزادی
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معرفی کتاب

یک جهان مطلب

غزاله یزدی

راجع هب حافظ واشعاراو
نگارش  :مهدی شمشیری

حافظ از آغاز حیات ادبیش تا به امروز
دردل هر ایرانی با هر مرام ومسلک
جای دارد .شخصیت
ومذهبی
حافظ همچون اشعارش پراز ایهام
است .هرکس به رأی خود بامفهوم
شعرهایش همراه می شود .یکی اورا
جبری می داند  ،دیگری اورا کافر می
شناسد  .سومی حافظ رامسلمانی می
داند که قرآن را با چارده روایت از بر
بوده است  .و باألخره خیلی ها اورا
مبارزی بزرگ دربرابر همه خرافات و
بطور کلی مذهب ستیز می دانند.
تاکنون کتابهای زیادی دربارۀ حافظ
نوشته شده است که هریک درباره
حافظ  ،شعرش و شخصیت خوداو
حقایقی را بازگو کرده اند .اخیرا ً
کتابی با نام « یک جهان مطلب راجع
به حافظ و اشعار او بوسیله محقق
ارجمند آقای مهدی شمشیری
منتشر شده است که بدون هیچ
مبالغه ای یک جهان مطلب درباره
حافظ و اشعار او را درخود جای داده
است  .دراین کتاب هم به ایهامات و
اشاراتی که در شعر حافظ است سخن
رفته است و با استناد به دومین غزل
از دیوان حافظ می توان نتیجه گرفت
که « نشستن دریک جلسه وضع و
استماع سخنان خالف منطق  ،پر
کسالت و خستگی آور واعظ که اتالف
وقت  ،همراه با ناراحتی وشکنجه
روحی  ،تلقی می شود ،چگونه می
تواند با شرکت در جلسه ای که نغمۀ
ُرباب  ،یعنی سازوآوازوموسیقی درآن
برقرار است  ،برابری نماید یا مقایسه
شود» .
خود حافظ در دومین غزل دیوانش
دراین مورد می گوید:
دلم زصومعه بگرفت و خرقه سالوس
کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا؟
چه نسبت است به رندی صالح و تقوی را
سماع وعظ کجا؟نغمۀ رباب کجا؟
اوج مخالفت حافظ با واعظان ریایی
دراین بیت نهفته است که متأسفانه
دربسیاری از دیوان های حافظ به
دست سانسور گرفتار آمده است :
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شیخمبهطیرهگفت:حراماستمی،مخور
گفتم که گوش هوش به هر خر نمی کنم
این تقوی ام تمام که با شاهدان شهر
نازوکرشمهبرسرمنبرنمیکنم
پیرمغانحکایتمعقولمیکند
معذورم ار محال تو باور نمی کنم
آنگاه آقای شمشیری توضیح می دهد که
 «:نگارنده براین تصور می باشد که شیخ
مورد نظر حافظ دراین غزل  ،که با شاهدان
سروسری داشتههمانپیریبودهکه
شهر
ّ
به قول خواجو درخانقاه با جوانان عشرتی
برقرار کرده بوده است ؟ ونیز صفت «خر»
درغزل باال که به نظر نگارنده تنها کلمه
بی ادبانه درسرتاسر دیوان حافظ بشمار
میرود ،هرگاه موصوفش  ،فرض ًا کسی غیر
از همان سعیدالدین بلیانی نباشد آیا به
نظر خوانندگان گرامی این شخص نیز با
توجه به همان چند سطری که بطور نمونه
درباال از کتاب او نقل گردید  ،استحقاق
داشتنهمانصفتراندارد؟»
کتاب یک جهان مطلب  ،قب ً
ال بصورت
جزوه هائی بنام «حافظ نامه» منتشر
شده ودراختیار عالقمندان حافظ قرار
گرفته است و اینک بصورت مجموعه ای
کامل توسط «آمازون» منتشر شده
است  .اما همه حقوق این اثر به خود
نویسنده تعلق دارد.
دراین کتاب نویسنده مطالبی
درمورد تولد ومرگ حافظ دارد .آنگاه
درهربخش یکی از غزل های حافظ
را مورد بررسی قرارداده است  .جار
جالب آقای شمشیری آن است که
ابتدا درمورد وزن غزل  ،و صنعت بدیع
که درشعر بکار رفته است توضیح می
دهد سپس معنی واژه های دشوار را
یاد آور می شودو بعد درمورد ابیات
توضیحاتی می دهد و معنی آن را
می نویسد آنگاه به تفسیر ابیات می
پردازد.و درآخر معنا و مفهوم کلی
ازغزل را بررسی می کند .درحقیقت
آنچه این کتاب را از سایر کتاب های
حافظ شناسی متمایز می کند آن
است که شما هرچه باید درباره غزل
موردنظر بدانید پاسخ آن را در بخش

آن غزل پیدا می کنید.
دربسیاری از صفحات کتاب به
مطالبی بر می خوریم که اگرچه
بصورت مستقیم ارتباطی با حافظ
و شعر اوندارد اما چون بازگو کننده
اوضاع اجتماعی روزگار حافط است
بصورتی غیر مستقیم به حافظ مربوط
می شود .ازسوی دیگر نویسنده این
مطالب آموزنده را در ارتباط با معانی
واژه های بکاررفته دراشعار حافظ ذکر
کرزده است .
درصفحه  49از حجاب و بوالهوسی
مردان مسلمان مطالب آموزنده ای
است که بسیار هشدار دهنده است
.ویا درصفحه  51درمورد امردبازی
می نویسد «:بدترین بی ناموسی وبی
عفتی که درآن دوره از تمدن اسالم
پدید آمد اَم َرد بازی و همخوابه شدن
با جوانان بود».
درصفحه  53درمورد برده های سفید
و سیاه توضیح می دهد و می نویسد:
« برده سیاه به تقسیمات مصری،
هندی  ،حبشی و سفیدها به
تقسیمهای تُرک و َصقالبی تقسیم
شده بودند».
درصفحه  147کتاب  ،منظور از مسجد
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وزاهد دردیوان حافظ توضیح داده
شده است :
« چنین بنظر می رسد که حافظ با
مؤمنان و زاهدان مسجد رو  ،امامان
و فقیهان شریعت  ،درگیری و مشکل
مهمی نداشته و نوعی همزیستی
مسالمت آمیز بین وی و آنان برقرار
بوده است  .بطوری که نوشته اند وی
با باالترین فقیهان وقت (مانند قوام
الدین عبداهلل و میرسید شریف
گرگانی که آنانرا به غلط استاد حافظ
دانسته اند) درشیراز روابطی بسیار
صمیمانه داشته ونیز دراشعار خود
کمتر با فقیهان مدرسه یا امامان و
زاهدان مسجدی مخالفت و یا از آنان
بد گوئی کرده است و متقاب ً
ال با اینکه
اشعارش به روشنی وی را شرابخواره
و حتی منکر بهشت ودوزخ و روز
قیامت معرفی مینموده است ولی
فقهای بزرگآن زمان آنهارا اشعاری
عرفانی و الهامات و حدیث قدسی
و لطائف حکمی و قرآنی معرفی
مینموده اند
.برای تهیه این کتاب ارزشمند با آقای
شمشیری به آدرس
P.O.Box866672
Plano, TX 75086-6672
تماس بگیرید
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تیم
ورشهابی

رد ام القرای اسالمی هچ میگذرد؟
مرگ بر یوگا

من هزار بار به خودم گفتم که مبادا
از خواندن اخبار نظام مقدس نعلین
و آفتابه  ،شگفت زده بشم .از این
جانوران هر چه بگویید بر میآید و
کماکان برگ برنده در بازی « رو کم
کنی « دست آنان است  .هر گاه که
فکر کنیم باالتر از سیاهی دیگر
رنگی نیست  ،اشتباه فکر کرده ایم
چون اینها هر جوری که باشد از یک
جایی تکخال برنده را رو میکنند که
آدم بخود میگوید جل الخالق  .اجازه
بدهید با یک پیش در آمد نه چندان
طوالنی خدمتتان عرض کنم.
با یک نگاه سطحی در جریان خیمه
شب بازیهای سیستم آخوندی -
امتی در گذراندن امورات مملکت ،
میتوان آشکارا دید که رژیم روضه
خوانان ،بی وقفه زور بسیار زیادی
در ترویج فرهنگ بسیار پیشرفته
و انسان دوستانه اسالمی میزند .از
طرفی پیکار با هجوم فرهنگ های
غربی مثل ماهواره  ،توالت فرنگی ،
پاتیناژ  ،رقصیدن بدون حجاب روی
پشت بام  ،روبوسی و حرف زدن ! ،
و از طرف دیگر دشمنی و کوشش
به نابودی نمادهای ایرانی نا آلوده
به هجویات مذهبی مثل نوروز و
شادمانی و سرافرازی و میهن دوستی
و ..و ..و..میکنند .در همین راستا هم
بخش بسیار بزرگی از درآمد کشور
را به نهادهای من درآوردی اختصاص
میدهند که هیچکس بجز خود مافیا
نمیداند دستور کارشان چیست .از
نظر نیروی انسانی هم که به هیچ
وجه کمبود ندارند ،هیئت عزاداران
دیوانه سر به میلیونها میزند و همه
آماده بندگی و عضویت دائمی در امت
میباشند .از فضای مجازی گرفته تا
روی پشت بام خانه مردم اینها آدم
دارند البته اگر بشود که اسمشان را
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آدم گذاشت یعنی یک چیزی تو مایه
های شبه آدم که هنوز شامل حال
جریان تکامل چارلز داروین خدا بیامرز
نشده اند .یک جورایی بال تکلیفـند
یعنی بخت آدم شدن را دارند ولی
هنوز در مرحله اورانگ اوتانی پرسه
میزنند .خالصه که همه در حالت دون
کیشوتی مشغول مبارزه اند .به روال
همیشگی که دنبال اخبار میگشتم
به تارنمایی به نام خبرگزاری بسیج
برخوردم  ،من همیشه فکر میکردم که
از تارنمای « رجا نیوز» مزخرفتر پیدا
نمیشود ولی در اشتباه محض بودم .
طبق گزارش خبرگزاری بسیج از
قم  :اولین همایش آسیب شناسی «
یـوگا » به همت پایگاه نجمه خاتون
حوزه چهار بسیج خواهران ناحیه
امام حسن مجتنی برگزار شد .در
این همایش آخوند ابلهی بنام سیف
که از کارشناسان مذهبی ! است طی
سخنانی « نسبت به آسیب های جبران
ناپذیر « یـوگا» و مسائل پیرامون آن
شفاف سازی نمود و هوشیاری آحاد
جامعه بخصوص بسیجیان را در این

آزادی

ما همانطوریکه همیشه گفته ایم  ،نقش بانوان در پرورش
فرزندان ایران بسیار ارزشمند است و تا زمانیکه فرهنگ مذهبی
زن ستیزی و خرافات نابود نشود ستم بر زن ایرانی ادامه دارد

مورد خواستار شد  .خانم مهدوی
فرمانده پایگاه نجمه خاتون در حاشیه
این همایش  ،آگاه سازی افراد از وجود
چنین دسیسه های شیطانی  ،علیه
دین را هدف اصلی همایش عنوان کرد
و رسالت بسیج را آگاه سازی و کمک
به حفظ آرمانها و ارزشهای دینی و
انقالبی دانست»
خب ما در آغاز این نوشتار گفتیم جل
الخالق!  .این پرسش برای آدم پیش
میآید که چنین طرز فکرعقب افتاده
ای از کجا شکل گرفته؟ زیر کارآیی
کدام تربیتی به این روز افتاده؟ ورزش
یوگا نیازی به شناسایی ندارد  ،بازده
های سودمند آن چندین قرن است که
آزمون خود را پس داده است .حاال
مشکل خواهران منتظر صیغه و منتظر
ظهور با ورزش یوگا چه میباشد  ،خدا
میداند .اگر به اندازه یک جو خرد در
کله این امت فلک زده میبود ،وقت

خود را برای مبارزه با دشمن های
خیالی تلف نمیکرد و چنین است که
سرمایه پولی و انسانی ایران را با این
کارهای دور از منطق از بین میبرند.
مشتی بسیجی مسخ شده دور هم
جمع میشوند تا گوسفند وارانه به
اراجیف آخوند و مال گوش بدهند.
دشمنان اسالم ،کار و زندگی را
ول کرده اند تا با دسیسه ای مثل
ورزش یوگا به آرمانها و ارزشهای
دینی و انقالبی آسیب برسانند .مبادا
خواهران زینب با این نوع ورزشها ،
هیجان زده بشوند و فکرشان از دین
و مذهب و انقالب برگردد و به فکرهای
آنچنانی مثل زنای محصنه بیفـتند
که مجازات سنگسار را دارد .البته
هیچ بعید نیست که این امت عقب
افتاده ورزش یوگا را با دستورالعمل
کاماسوترا اشتباهی گرفته چون از
جهت برداشت فکری ،سیب زمینی
پیش آنها سقراط حکیم است حاال یک
چیزی از روضه خوان شنیده اند ،دیگر
دنبال جستجوی حقیقت نمیروند .ما
همانطوریکه همیشه گفته ایم  ،نقش
بانوان در پرورش فرزندان ایران بسیار
ارزشمند است و تا زمانیکه فرهنگ
مذهبی زن ستیزی و خرافات نابود
نشود جریان از همین قرار خواهد بود.
بخش زیر را برایتان از کتاب خاطرات
«تاج السلطنه» یکی از دختران
ناصرالدین شاه قاجار میآورم  .او
جریانات عقب ماندگی و کوتاهی
های فرهنگی را به خوبی میدانست
و در زمان خودش بسیار روشنفکر و
واقع بین بود .شوربختانه هنوز بعد از
تقریبأ صد سال آنچه که گفت حقیقت
دارد حتی بعد از زحمات پهلوی های
ملعون! که کوشیدند این امت اسالم
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آخوند صدیقی امام جمعه یدکی تهران گفت :
«...خداوند بر اساس توانایی جسمی و روحی بندگانش خلقت زن و مرد را به گونه ای قرار داده که زن در خانه
به خانه داری و فرزند داری و شوهر نیز به کسب وکار در خارج از خانه اشتغال داشته باشد.
زده را از ته چاه جهالت بیرون بیآورند
و هنوز آن دایره مینای جهل و عقب
افتادگی شکسته نشده است که هیچ
بلکه بدتر هم شده است.
او درباره مادر خود و اوضاع بانوان
چنین میگوید:
«...من در اواخر سال یک هزار و
سیصد و یک [قمری] در سرای
سلطنتی متولد شدم  .مادرم از فامیل
خودم و دخترعموی پدرم بود .وقتی
که من متولد شدم او خیلی جوان و
خوش صورت و دارای صفات حمیده
بوده است .از جمله بی نهایت مذهبی
و معتقد به عقاید دینیه ،بلکه تمام
ساعات عمر مشغول به خدا و نماز
آیات [و] تالوت کتب مقدسه .اما
این تنها کفایت نمیکند برای اینکه
همین طوری که شاهزاده خانم
باشند ،مادر خوبی باشند .زیرا که در
مادر چیزهایی که الزم است داشته
باشیم ،در ایشان نبود .نه اینکه خدای
نخواسته من در اینجا مادر مقدس و
محترمه خو درا تکذیب نمایم ،نه
ایشان صاحب تقصیر نبودند ،بلکه
عادات و اخالق مملکتی را باید در
اینجا مالمت نمایم که راه و طرق
سعادت را به روی تمام زنها مسدود
نموده و این بیچارگان را در منتهای
جهل و بی اطالعی نگاه داشته و
تمام عیوب و مفاسد اخالقیه به
واسطه عدم علم و اطالع زنها در
این مملکت تولید و نشر داده شده
است ......آری مادر[ی] خوب است
که مربی اخالق است  .مادر با علم
است که دارای اوالد با افتخار است
و باز همین مادرها است که امروز
ما را دچار یکنوع بدبختی و غفلت
استقالل شکنانه ای نموده در اسفل
السافـلین دچار و سرگردان نموده اند
و به کلی آن احساسات وطن پرستانه
و آن جدیت تجدد پرورانه با شرفانه
را از بدو طفولیت میرانیده اند و جز
خورد و خواب[و] اخالق بد تن پروری
چیزی به ما نیاموخته اند.... .فرق
است بین آنچه در طفولیت به شخص
القاء بشود تا آنکه پس از فراگرفتن
خرافات و حرکات ناالیق ،در عین
شباب  ،خودآرایی نموده تقلید از
همسایگان نماید .هرچند انسان عاقل
باشد ،امکان پذیر نیست چیزهایی که
در طفولیت تحصیل نموده از خود دور
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کند »...بهتر از این نمیشود توصیف
کرد ،مجموعه دین و مذهب خرافی و
حکومت و دولت پیرو آن هر دو باعث
مسمومیت اخالقیات و جامعه میشود.
آن دولت و مذهبی که زنان را در یوغ
اسارت و جهالت نگه میدارد خوب
میداند که با ترویج این نوع طرز فکر،
سیاهی لشکر سربازان امام زمان،
همیشگی خواهد بود و این بانوان
فرزندانی تحویل جامعه میدهند که
نتایج آنرا امروز می بینیم .اینهم
نمونه دیگری از پریشان گویی های
آخوند اسالم زده ضد بشر .به گزارش
یکی دیگر از بنگاه های خرافه پراکنی
رژیم « آروغ و باد شکم» خبرگزاری

حوزه ،آخوند صدیقی امام جمعه
یدکی تهران در شبستان خمینی
حرم معصومه چنین گفت :
«...خداوند بر اساس توانایی جسمی
و روحی بندگانش خلقت زن و مرد را
به گونه ای قرار داده که زن در خانه
به خانه داری و فرزند داری و شوهر
نیز به کسب وکار در خارج از خانه
اشتغال داشته باشند .وی با بیان
اینکه حضرت زهرا در سن نه سالگی
ازدواج کرده و تا سن هجده سالگی
که از دنیا رفتند برترین فرزندان
را تربیت کردند گفت :اینکه دختر
منتظر است درس و دانشگاه را تمام
کرده و بعد از آن شغلی پیدا کند تا

تاج السلطنه

آزادی

در ادامه درآمدی برای خود داشته
باشد ؛ اینکار سن ازدواج او را بتأخیر
می اندازد »...واقعأ باعث افتخار است
دختربچه نه ساله را که نه پختگی
فکری و نه پرورش جسمی یافته
مورد تجاوز قرار داد و ادعا کرد که
فرزندان برتر!!! تربیت میکند .وقتی
ما میگوییم که این مکتب بدرد الی
دیوار هم نمیخورد ،میگویند این نوع
حرفهاضد دین است و باید به عقاید
مردم احترام گذاشت .هیچ انسان
واالیی با خرد پاک به خود اجازه
نمیدهد که با دختر بچه نه ساله
نزدیکی کند مگر آنکه خدا و پیغمبر
بگوید بالمانع است .حاال ممکن است
که روشنفکر اسالمی هزار و یک دلیل
بیآورد که نه آقا شما نمی فهمید،
جامعه آنموقع فالن و بهمان بود و
با حاال خیلی فرق میکرد .در جواب
آنکه به طرفداری از افکار واپسگرای
خود میبالد باید گفت  :بله حق با
شماست اوضاع آنزمان با حاال زمین
تا آسمان تفاوت دارد و یک رخداد
بسیار غم انگیزی صورت گرفته به
اسم « پیشرفت » که طایفه آخوند و
مال با امت مسلمان از آن قافله عقب
افتاده اند .حتی تکرار چنین روایاتی
باعث شرمساری و سرافکندگی است.
جماعت بی مخ میخواهد در قرن و
عصر حاضر که زنان شایستگی خود
را در هر گوشه ای از علم و ادب و
فناوری ثابت کرده اند  ،آنها را بدون
اینکه در باره سرنوشت خود تصمیم
بگیرند  ،به خانه شوهر بفرستند .در
امثال و حکم عالمه دهخدا مثلی
آمده که چنین است « :زن که رسید
به بیست  ،باید به حالش گریست » و
دهخدا در تفسیر میگوید « :این مثل
که میگوید زن پس از بیست سالگی
طراوت جوانی را از دست میدهد
گزافه و در ردیف اکاذیب است ،چه
کمال حسن زن بی شبهه در نزدیکی
این سن آغاز شود».
هیچ چاره ای جز تصفیه این فرهنگ
شلم شوربا نیست .باید بخش ایرانی
را زنده کرد و بخش اسالمیش را
خارج کرد که بدرد همان عرب باده
نشین هزار و چهارصد سال پیش
میخورد ،و تا زمانی که این خزعبالت
دامنگیرعوام الناس باشد  ،جامعه
درست نخواهد شد .
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سرتیپ ابوالفتح اقصی

هرسال درروزهای  4و 5امردادماه
با وضع اسفبارسیاسی که برای
کشورمان پیش آمده الزم است
که همگی ما ایرانیان آگاه و
هوشیارباشیم وجای شاهان پهلوی
را خیلی خالی احساس کنیم  .دراین
موقعیت حساس زمانی برای ما ایرانی
ها دوچیز الزم است  .اول یادآوری از
خدمات شاهان پهلوی و دوم آگاه
سازی و لزوم آن درحدی که بتواند
تمامی قشر جامعه را در بر بگیرد و
آگاه کند .زیرا اگر آگاهی تنها شامل
معدودی باشد دوباره استعمار میرود
به سراغ افراد کم سواد و ساده اندیش
وآنهارا فریب می دهد و ازآنها سیل
خروشانی فراهم می شود تا آگاهان
را هم همراه خویش به نیستی بکشاند
همین کاری که درسال  1357انجام
گرفت که نتایج آن را داریم با ناباوری
احساس می کنیم .
اصوالً
درکشورهای پیشرفته و
مترقی مردم را طوری عادت می
دهند که هر کسی منافع خودش را
در منافع اجتماع جستجو می کند که
اگر منافع اجتماعی فراهم شد اورا
هم شامل می شود .اما درکشورهای
جهان سومی مث ً
ال درکشورخودمان
هرکسی دنبال منافع شخصی خودش
هست  .درنتیجه منافع اجتماعی و
ملی رعایت نمی شود .این عادت
از دوراه گریبان ملت
ناپسند
ماراگرفته علت اول آن را مدیون
خرافات مذهبی هستیم  .وچون
مروجین دینی به افراد توصیه می
کنند که هرکسی درزمینه رفتارش
بایستی پرونده شخصی با خدا داشته
باشد  .برای رضایت خداوند ورفتن
به بهشت یا جهنمی که مروجین
دینی تراشیده اند بصورت جمعی
نیست بلکه فردی هست  .امنیت که
براساس این تفهیم مذهبی هرکس
درامور اجتماعی هم تنها بفکر
خودش است .
علت دیگر این روش ناپسند راهم
فریب سیاسی د َول استعمارگر مردم
مارابه این راه کشانده است  .به این دو
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امردادماه :
تداعی جای خالی شاهان پهلوی

علت هرکسی تصور می کند که تنها
باید بفکر منافع خودش باشد نه منافع
جمعی واجتماعی وملی  .به این مثال
توجه کنید :دردورۀ قاجاریه درزمان
فتحعلی شاه سیدی بنام سیدمحمد
به شاه پیشنهاد کرد که باید با روسیه
جنگ کنیم هرقدر فتحعلیشاه دلیل
آورد وگفت که ما قادر نیستیم و
شکست می خوریم آن آخوند تهدید
دکرد که اگر اعالن جنگ ندهید من
فتوا صادر می کنم  .بهرحال جنگ
بین ایران و روسیه درگرفت  .خیلی
تلفات و ضایعات دادیم دست آخر
هم شکست خوردیم و  17شهر قفقاز
بعنوان غرامت جنگی به روسیه
واگذار شد.و کاپیتوالسیون هم برما
تحمیل گردید .اما وقتی که درسال
 1917انقالب بلشویکی درروسیه
واقع شد روسها نیروهای خودشان
را ازایران خارج کردند واز مطالبات
خودشان هم صرفنظر کردند ورفتند
بداخل کشورشان تا انقالبشان را جا
بیندازند .ضمن ًا برای مخالفت باروش
تزارها یک اعالمیه ای هم صادر کردند
به این شرح که خیلی مهم است  .این
اعالمیه درروز  16دسامبر  1917برابر
با  25آذر  1296صادرشده درآن می
نویسد کلیه قراردادها ومقاوله نامه
هائی که دولت ِ واژگون شده تزاری
بازوروفشار بردولت ایران تحمیل
نموده ازاین تاریخ ملغی وکان لم
یکن می باشد.
رئیس شورای کمیسرهای ملی لنین
شما دیگر ازاین واضح تر می خواهید
که جانشینان یک دولت استعماری
خط بطالن بر عهد نامه های سلف
خودشان بکشند .واگر به تاریخ
این اعالمیه توجه کنید درست سه
سال بیشتر به ظهور سردارسپه
نمانده بود .معهذا بااین گذشتی که
حکومت بلشویکی نسبت به ایران
کرده درآن تاریخ حتی یک نفر آدم
میهن پرست و ایران دوست وملی
گرا درخانواده قاجار وجود نداشته
که دنبال این اعالمیه رابگیرند و آن
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همه بفکر منافع شخصی خودشان
بودند  .ببینید این فکر منافع شخصی
چه ضرربزرگی به ایران وملیت ما زد.
ولی وقتی که سیاست استعماری
الزم دید افرادی ازهمان خانواده
شدند ملی گرای مطلق .
این ها که عرض می کنم  ،ذکر
مصیبت کربال درباالی منبر برای
کسب معیشت نیست  .اینها تاریخ
وسرگذشت ملی ماست  .اگر این
واقعیت ها را پهلوی هم نگذاریم و
بهمدیگر متصل نکنیم تا مثل یک
عکس پاره شده نمایان نشود و بی
خیال و بی هدف باشیم تاریخ دوباره
برای ما بشکل جدید و بدتری تکرار
خواهد شد .پس ما متوجه شدیم که
به دوعلت درکشورمان هرکسی تنها
بفکر منافع خودش است نه منافع
اجتماعی و جمعی وملی وبرای همین
تک روی ها بود که ما گرفتار این
بدبختی عظیم شدیم  .اما شکست
سال  57طوری وحشتناک بود
وبالئب برسر ما ایرانی ها آورد ه
که درتاریخ جهان بی سابقه است
 .ولی درموقعیت فعلی خاورمیانه
که دارند یکی یکی دیکتاتورها
را سرنگون می کنند تمام تالش
دولتهای استعماری بخصوص یکی
ازآنها که سابقه طوالنی درروشهای
استعماری دارد تالش ها دراین است
که درایران حکومت پادشاهی آنهم
از خانواده پهلوی برقرار نشود .ما اول
باید دلیل این خواسته استعمار گران
را پیدا کنیم  .ووقتی دانستیم که
خواسته آنها درجهت عکس خواسته
ملت ایران است و به ضررهمگی
ملت ایران تمام می شود .همان
عادت حفظ منافع شخصی وفردی
مارا وادار به عکس العمل دراین
کار می کند و دراین راه تالش می
کنیم  .تالشهائی که استعمار برای
سرنگونی حکومت پادشاهی درسال
 57انجام داد ومماشاتی که امروز
دارند با رژیم دست نشانده خود سان
علیرغم آنهمه رفتارهای غیر انسانی
درسراسر جهان ومقایسه وضع

آزادی

زندگی مردم ایران دراین دو دوره
روشن می کند که استعمار با خدماتی
که شاهان پهلوی انجام می دادند
مخالف است این مخالفت یعنی زیر
پا گذاشتن پیشرفت و ترقی وتمامی
حقوق فردی واجتماعی ملت ایران
بنابراین منافع فردی و اجتماعی
ملت ایران ایجاب می کند بخاطر
مقارن بودن با  4و  5امردادماه
یادآوری فشرده ای از خدمات آن
مردان ایران ساز بکنیم تا ملت ما
درپایان اینهمه زجر و شکنجه روحی
و جسمی وتلفاتی که داده برخیزند و
یکپارچه شوند و براساس راهنمائی
فرهنگمان که دستور همبستگی داده
و در یک سطر شعر می گوید
قطره دریاست اگر با دریاست
ورنه آن قطره است وآن دریاست .
وهمگی ملت ایران که هریک به
نوعی دچار فقر و ستم استعمار شده
اند چون قطره ها بهم به پیوندند
ودریای خروشانی شوند تا دیگر
نتوانند ملت مارا تا ابد زیر مهمیز
خودشان نگهدارند  .اولین قدم توجه
به اهمیت این مسئله است  .کشور
ما ایران دریک موقعیت حساس
ازتاریخ چند هزارساله خودش
قرارگرفته  .مسئله بود ونبود یک
ملت کهنسال درمیان است بنابراین
به تمامی آنها که درایران متولد شده
اند یا فرزندان آنها هستند می گویم
باید خیلی مواظب بود چون اولین
اشتباه آخرین اشتباه زندگی یک
ملت است  .برای روشن شدن این
اصل مهم یک مثال زنده می آورم
 :وقتی که من دردانشکده افسری
دانشجو بودم یکی از دروس نظامی
ما شناخت مین وتله های انفجاری
بود درهمین کالس درس معلم ما که
یک سروان مهندس بود روزی مسلح
کردن مین را درکالس یاد می داد.
برای این کار یک مین ضد تانک را
آورد و گذاشت روی تریبون استاد
بعد برای مسلح کردن یعنی آمادگی
مین یک ماسوره یا چاشنی فلزی
بطول  5سانتیمتر به قطر یک مداد را
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بایستی دریک محفظه و سوراخی که
درسطح باالی مین هست داخل کند
تا این مین بحال مسلح درآید .این
عمل داخل کردن چاشنی درمحل
خالی بایستی خیلی آرام و با دقت
کامل انجام بگیرد که کوچکترین
لغزش و سهل انگاری بالفاصله مین
منفجر خواهد شدوتمام کالس و45
نفر شاگرد و استاد تکه وپاره می
شوند .استاد مرتب تذکر می داد و
می گفت دراین کار اولین اشتباه
آخرین اشتباه زندگی من است .
من حاال امروز پس از سالها که ازآن
درس و کالس می گذرد گفتار آن
استاد رادربارۀ لزوم دقت و آگاهی
درباره موقعیت حساس کشورمان
ایران برای شما تکرار می کنم
تابدانیم اگر همگی باهم بفکر ایران
نباشیم درواقع آخرین اشتباه یک
ملت کهنسال را مرتکب شده ایم .
بنابراین باید بفکر ایران ومنافع
ملی خودمان باشیم واگر استعمار
گران منافعشان ایجاب می کند که
ما بی خیال و سهل انگار باشیم و
با بدگوئی ها مارا ازبرقراری رژیم
پادشاهی منحرف کنند برای حفظ
منافع خودشان وغالب ًا سعی دارند
با نوشتار و گفتارهای نادرست
ملت مارا به اشتباه و قضاوت غلط
بکشانند.
برای پرهیز از قضاوت غلط مقاله
ای درمجله آزادی شماره  28خرداد
 1391نوشته ام  .اگر هم میهنان آن
را بخوانند ممکن نیست سیاستی
بتواند دیگر آنهارا فریب دهد.

خدمات شاهان پهلوی
درمورد رضا شاه بزرگ زنده یاد
سیاوش بشیری درمقدمه کتابش بنام
سایه ای از سردار می نویسد:
روزی که سردار چهره سوخته
مازندرانی از دیار شاهنامه آمد تا
ایران را برانگیزاند با هواپیمای چارتر
از فرانسه و ازطرف استعمار نیامد او از
جبهه های جنگ با یاغیان سرسپرده
واستعمار که درایران برای ناامنی وبی
ثباتی فراهم کرده بودند می آمد .او
آمد تا همه چیز را دگرگون کند  .همه
چیز با او شروع شد.
نام ومام خانوادگی  ،راه وجاده ،
خیابان ،صنعت  ،غرور ،دادگستری،
آموزش وپرورش  ،موسیقی وهنر ،
پوشاک  ،بهداشت  ،دانشگاه  ،موزه،
باغ ملی  ،کتابخانه  ،کودکستان،
دبستان  ،دبیرستان  ،ارتش  ،حکومت،
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آزادی زن ،راه آهن  ،برق  ،سینما،
تآتر ،روزنامه  ،کشتی  ،هواپیما ،قاشق
 ،چنگال  ،حوله  ،صابون  ،میز وصندلی
 ،و همه آنچه را که الزمه زندگی یک
انسان است و از ایرانی دریغ شده
بود  .ولی ما با او که همه ایران ازاو
بود چه کردیم ؟ اورا به وسعت مزاری
فرصت ندادیم  . .آرامگاهش را ویران
کردیم  .استخوانهایش را لرزاندیم .
روح پاکش را از ناسپاسی آزردیم که
این ناسپاسی را بهائی است که امروز
داریم آن را به تلخی می پردازیم .
اورا که بیگانه ستیزی بی تالی بود
به بهتان عاملیت بیگانه آلودیم .
اورا که قلم دردستمان گذاشت تا
بیاموزیم به بیسوادی متهم کردیم
 .دانشگاهی را که برایمان بوجود
آورد به پایگاه توطئه علیه او تبدیل
کردیم  .فرزندش را درهمان دانشگاه
به گلوله بستیم  .به جان زد تا قضاوت
و آموزش وپرورش را از چنگال
سرطانی شیخ بیرون بیاورد اما ما
درسال  57بنا به خواست استعمار
هردوی آنهارا دودستی به آخوند
دادیم  .درجنگ دوم جهانی بااینکه
کشور ژاپن مورد حمله اتمی سختی
قرارگرفت وقتی ژنرال مک آرتور
فرمانده نیروهای شرق دور برای
امضاء متارکه جنگ به ژاپن رفت
مردم ژاپن با حفظ مقام و موقعیت
کامل امپراتور آن را امضاء کردند اما
ما درهمان جنگ وقتی کشورمان
رااشغال کردند بدون درگیری زیاد
یا دریافت انفجار اتمی وقتی استعمار
درصدد برآمد رضاشاه بزرگی را که
آنهمه به ایران خدمت کرده بود با
کشتی زیر نظر یک فرد استعمار
گر انگلیسی بنام سر کالرمنت به
جزیره دوردست آفریقا تبعید کند
همه مان ترسیدیم  ،لرزیدیم  ،جا
زدیم وازترس و خیانت ازاستعمار
تعریف وتمجید هم کردیم ما وضعی
فراهم کردیم تا محمد رضا شاهی که
آنهمه به ایران وایرانی خدمت کرد
و بخاطر منافع ملی با بیگانگان و
استعمارگران درافتاد با نا سپاسی
اورا با چشمی گریان ازایران برانیم
وخودمان را آنچنان همکار بیگانه
کردیم که سی وپنج سال است دیگر
رمقی برای ملت باقی نمانده است .
حال که به چاه مذلت افتاده ایم نسل
نوپای ایران قصد دارد برای زندگی
درقرن  21خودش را نجات دهد .پس
باید همگی ما ملت برای جبران این
بدبختی با نسل جوان همکاری
کنیم ازبی تفاوتی بیرون بیائیم .
گفتارهای عوامل بیگانه و مزدوررا
رد کنیم  .اتهاماتی که ناروا و بی جا
به شاهان پهلوی میزنند پاسخ کافی
بدهیم  .آنها معتقدند که رضاشاه
دهاتی بی سواد بود و دیکتاتور
بود .درمورد دهاتی بودن رضاشاه

باید دانست بیشتر افرادی که به
بشریت خدمت کرده اند نظیر آلبرت
اینشتین  ،نادرشاه  ،کمال آتاتورک ،
جرج واشنگتن  ،یعقوب لیث صفار،
مهاتماگاندی  ،تردهات کوچک آمدند
تا شهرهای بزرگ وکشورهارا اداره
کنند .پس رضا شاه کبیر هم می
تواند درقریه آالشت مازندران 1261
متولد شده باشد درمورد بیسوادی
رضاشاه باید گفت درایران دانشگاهی
نبودقاجاریه درزمینه تحصیالت تنها
به مکتب خانه و عمه جزء اکتفا کرده
بودند .عالوه براین درسال  57خیلی
از تحصیلکرده ها بزرگ دانشگاهی
 ،ملت ایران را به بدبختی کشاندند.
درمورد اتهام دیکتاتوربودن رضاشاه
بهتر است ازنوشته خود آن مردبزرگ
نقل کنم که درسفرنامه مازندران
می نویسد « :مملکتی که اهالی آن
را استعمار دردوران گذشته دچار
رخوت وسستی و بی عالقگی کرده
درواقع مثل پیچ ومهره هی یک
کارخانه ای هستند که دراثر بیکاری
زنگ زده اند و نمی توانند حرکت
کنند ان وقت که برای بهبود وضع
کشور الزم باشد که همگی افراد فعال
باشند ودریک چنین موقعیتی چرخ
دنده بزرگ بخواهد همراه گردش
خودش سایر چرخ ها وپیچ ومهره
هارا به گردش درآورد آیا باید اسم
آن را گذاشت دیکتاتوری؟» حال به
یکی از مصاحبه های محمدرضاشاه
پهلوی اشاره می کنم که فرمود:
« ایران با موقعیت خاص جغرافیائی
وسیاسی  ،کشوری بود درحال
توسعه  .جمعیت آن درسال 1347
 27میلیون نفربود ودرآخر سال
 1357یعنی پس از ده سال به 36
میلیون نفررسید .بااین ترتیب
درسال  1370به  50میلیون نفر
میرسد یعنی درهرسال باید برای
یک میلیون نفر که اضافه می شوند
کار وغذا و سرویس فراهم کنیم  .این
کار یک اقتصاد سالم وشکوفا الزم
دارد وهریویک محیط دمکراسی می
خواهد .حاال اگر قبول کنیم که تنها
راه تحقق دمکراسی واقعی وجود یک
اقتصاد سالم وشکوفا هست پس ما
که یک کشور درحال توسعه هستیم
برای رسیدن به آن دمکراسی باید
همه نیروهای خودمان را برای زیر
بنای یک اقتصاد سالم بکار بگیریم
پس ناچار بودیم ابتدا به سازندگی
اقتصاد ملی بپردازیم تا آن را شکوفا
کنیم  .ممالک پیشرفته امروزی
وقتی ترقی وتوسعه خودشان را
شروع کردند رقیبان خطرناکی
مثل امروز ما نداشتند وتوانستند
اقتصاد خودشان را شکوفا کنند و
به یک نظام دموکراتیک برسند.اما
فراموش نکنیم که آنها دراین راه
غالب ًا با زور و خشونت منابع زیادی

آزادی

ثروت ازکشورهای مستعمره را مورد
استفاده قراردادند بنابراین قسمت
مهم پیشرفت وصنعتی شدن آنها
از غارت ثروت های کشورهای عقب
افتاده تأمین شد .ولی حاال همانها
پیشرفت کشورما که قصد داریم با
مال شخصی خودمان انجام بدهیم
مخالفت می کنند پس دریک چنین
وضعی کشور ما برسر یک دوراهی
قرار می گیرد  .یا باید برای همیشه
درحال عقب ماندگی و افتادگی
باشیم و یا به هر قیمت که شده
علیرغم خواست بیگانه با تمام آن
دشواریها وموانع فقدان تجربه ،
کمبود متخصص  ،درراه توسعه قدم
بگذاریم .تاهم برای پیشرفت تالش
کنیم وهم جلو خرابکاریهای پی
درپی عوامل دست نشانده خارجی
را بگیریم یعنی باید نیروهای خودرا
دردو جبهه بکار ببریم آنوقت جلو
گیری از هرابکاریها ی د َول خارجی
اسمش بشود دیکتاتوری واقدامات
ساواک  .دریک چنین وضعی مابرای
پیشرفت وترقی کشورمان ورفاه ملی
آیا راه دیگری داشتیم ؟ »
دراسناد سفارت آمریکا در جلد
 12سفیر آمریکا گزارشی از وضع
ایران به وزارت امور خارجه آمریکا
فرستاده ودرمورد محمد رضا شاه
اینطور اظهار نظر کرده بود می
نویسد « :او باتوجه به هرمعیاری
شگفت انگیز است  .استقالل ملی
بی مانند ،نفوذ درمجامع بین المللی
 ،اصالحات ارضی آزادی زنان  ،باال
رفتن سریع سواد آموزی با اعزام
سپاهیان مختلف که حتی سخت
ترین منتقدانش بطور معمول تصدیق
می کنند که درخالل فرمانروائیش
ایران از ردیف کشورهای فقیر به
پایه کشورهای نسبت ًا مرفه ترفیع
یافته »
این یک قسمت از گزارش یک سفیر
خارجی بود به کشورش که واژه
شگفت انگیز را دربارۀ شاه بکار برده
بود .ولی به ما چیز دیگری می گویند
البته خودشاه نمیگویند یکنفررا
تعلیم می دهند و اوراباهواپیما ی
فرانسوی به ایران میفرستند تا به
مردم ایران بگویند شاه همه ایران را
خراب کرد  .درعوض قبرستانها را آباد
کرد  .یا شاه اقتصاد مملکت را خراب
کرد .و ملت را فقیر کرد.
( ازگفتار خمینی دربهشت زهرا)
همه اینها مارا آگاه می کند که آن
اصل کلی را فراموش نکنیم اگر همه
برنخیزیم و اقدام نکنیم این آخرین
اشتباه زندگی یک ملت است.
پاینده ایران
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کوچک

همه چیز درباره جام
جهانی فوتبال

بیستمین دورۀ جام جهانی فوتبال در
برزیل ادامه دارد .قیمت بلیط های این
بازیها از  90دالر تا  1250دالر متفاوت
است  .سی و دو تیم دراین بازیها
شرکت دارند  .پیش از آغاز بازیها
تظاهرات و اعتصاب در برزیل نگرانی
هائی بوجود آورده بود اما شوروحال
این بازیها مردم فوتبال دوست برزیل
را درروزهای برگزاری مسابقات آرام
نگاه داشته است  .بیش از  1500نفر
از وابستگان رژیم جمهوری اسالمی
با پرچمهای حکومت ایران دربرزیل
حضوریافتند .ازجمله عده ای از
هنرپیشگان زن ومرد ایران وظیفه
تشویق تیم ایران را برعهده داشتند.
تعدادی هم ایرانیان مقیم خارج با
پرچم شیروخورشید نشان ایران
درمراسم حاضر شدند که البته تعداد
شان بسیار کم بود .دولت برزیل از
بازیهای این دوره حدود بیش از سه
میلیارد دالر درآمد ارزی داشته است .
تیم ایران ثابت کرد که آقای کیروش
نتوانسته است بازیکنان خوبی همانند
دهه های قبل مانند :روشن  ،قلیچ
خانی  ،عرب  ،حجازی  ،بهزادی و یا
عزیزی ،دائی  ،باقری ،مهدوی و ده ها
بازیکن صاحب نام دیگر تربیت کند.
واین روزها تیم ملی فوتبال ایران
با فقر بازیکن خوب روبرو است .

و

اندنی

خو

ورشکستگی رئیس جمهور
ِ
وبانویاول

خانم هیالری کلینتون در گفتگوئی با
شبکه  ABCبه دایان سایر گفت :
ماوقتی کاخ سفید را ترک کردیم نه
تنها آه دربساط نداشتیم بلکه کلی
هم بدهکار بودیم  .همین موضوع مارا
به سختی هائی که بیشترمردم آمریکا
درزندگی امروزخود با آن مواجه
هستند آگاه می کند .خانم کلینتون
توضیح نداد که چرا خانواده اش پس
از ترک کاخ سفید بدهکار بوده اند.و
آیا آقای کلینتون همه درآمدش را
خرج عیاشی های جنجال برانگیز
خود کرده است یا دلیل دیگری
داشته است .

انعام هزاردالری ز
ومشکالت آن

هفته گذشته درایالت کارولینای
شمالی پیشخدمت یکی از رستورانها
مبلغ یکهزار دالر انعام دریافت کرد.
اما چون برطبق قوانین این رستوران
مبالغ چند صد دالری را نمی توان با
کارت اعتباری پرداخت کرد این خانم
جوان مجبورشد آن را پس بدهد.
اما انعام دهنده بعدا ً چکی بمبلغ
یکهزاردالر رابه خانم پیشخدمت
رستوران اهدا کرد .معلون میست به
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آزادی

چه دلیل این انعام عجیب و غریب به
خانم پیشخدمت اهداشده است ؟

صلح به جای انتقام ز
در اوکراین

فساد در بیمه پرسنل ز

پرزیدنت پترو پوروشنکو رئیس
جمهور اکراین که اخیرا ً به این سمت
برگزیده شد پس از ادای سوکند
گفته است درفکر انتقام از کسی
نیست و خواهان برقراری صلح
وآرامش درکشورش اوکراین است .
او درهفتادمین سالروز پیاده شدن
متفقین درنرماندی با آقای پوتین
مالقات کرد  .ویکی دوبارهم تلفنی
با پوتین صحبت کرده است و درصدد
آن است که هرچه زودتر کشورش را
با صلح وثبات همراه کند.

اخیرا ً بررسی ها نشان داد که بیش
از  57هزار نفر از کهنه سربازان
آمریکائی که برای مداواو یا چک
آپ سالیانه به مراکز پزشکی ویژه
خود مراجعه کردند با قرارمالقاتهای
بیش از  90روز مواجه شده اند .همین
امر باعث استعفای وزیر مربوطه شد.
اینک دولت آقای اوباما درصدد رفع
این مشکالت و بررسی سوء استفاده
هائی است که دراین سازمان پزشکی
کهنه سربازان بوقوع پیوسته است .

حساب بانکی ز

نظامی

آمریکا ئی ها

دولت آمریکا ازبانکهای خارجی
خواسته است اطالعات مربوط به
حساب بانکی اتباع آمریکارا با این
بانکها دراختیار دولت فدرال آمریکا
قراردهد .تاکنون بانکها و موسسات
مالی خارجی اطالعات مربوط به 77
هزار نفر از آمریکائی ها را دراختیار
اداره مالیات دولت فدرال آمریکا قرار
داده اند.
دلیل این درخواست آمریکا سپردن
پول آمریکائی ها به بانکهای
خارجی بمنظور نپرداختن مالیات
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بردرآمدبوده است .
این عمل می تواند از خروج سرمایه
های آمریکا به خارج و فرار
ثروتمندان از پرداخت مالیاتهای کالن
جلوگیری کند.

ویروسی کشنده
بنام مرس

ازسال  2012که سروکله ویروس
جدیدی درعربستان پیداشد و بیماری
ُشتری مرس را به جهانیان عرضه کرد
تا کنون دوسال گذشته است  .مرس
حروف اول این عبارت است :

امیه نفوذواقتدار پیداکردند زیرا
عقاید آنها با کردارو رفتار خلفای
اموی که از هیچ معصیتی احتراز
نداشتند موافق بود( .فرهنگ عمید)

Coronavirus

فرقه ای از
مؤمنین

فرقه ای از مسلمانان درزمان معاویه
پیداشدند که به آنان « ُمرجئه» می
گفتند .این فرقه می گفتند هرکس
ادای شهادتین کند مؤمن است اگرچه
عمل به تکالیف اسالم نکند.

ایمان درنزد آنها عبارت بود از گفتن
کلمۀ ال اله االاهلل  ،محمدا ً رسول
اهلل عبادات واعمال مذهبی را جزو
ایمان نمیدانستند حتی کسانی را
که مرتکب معاصی می شدند مؤمن
میخواندندو می گفتند هیچ مسلمانی
را هر معصیتی مرتکب شود نباید
کافرخواند .فرقه ُمرجئه درزمان بنی
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هیچ وقت ز

حیله جنگی

دیرنیست

تاتارها

اگرچه این روزها شبه جزیره کریمه
به تسخیر روسها درآمده است  ،اما در

Middle East Respiratory Syndrome

که به معنی عارضه تنفسی خاورمیانه ای
است  .ازبدو پیدایش ،این بیماری تا
کنون  282نفر را به کام مرگ کشیده
است .تاکنون سرطان وایدز دوبیماری
مرگ آفرین بودند که راهی برای
درمانشان نیست واینک مرس هم به
این لیست اضافه می شود .این بیماری
را کورونا هم نامیده اند.

شده بودند شنیدند که می گفت :
 بزودی دربهشت خواهم توانستهمه آهنگهایم را بشنوم !

طول تاریخ چندین بار این شبه جزیره
دست به دست گشته است ازجمله
درتاریخ می خوانیم که :درسال 1308
میالدی  ،طاعون درجنوب روسیه
کشتار می کرد ولی اهالی شهر «کافا»
درشبه جزیره کریمه بعلت اینکه
درمحاصرۀ تاتارها بودند وبا شهرهای
دیگر تماس نداشتند ازاین خطر
دور ماندند .لیکن وقتی تاتارها که
خود نیز تلفات زیادی بعلت بیماری
داده بودند متوجه این موضوع شدند
بوسیلۀ دستگاههای پرتاب کننده
هزاران موش حامل بیماری طاعون را
به داخل شهر پرتاب کردند درنتیجه
طاعون به سرعت درشهر شیوع
پیدا کرد و ساکنان آن درمدت کمی
تسلیم قوای دشمن شدند.

ماجرای عجیب ز
فرانتس میلر

درسال « 1940فرانتس شیلر» آلمانی
درراه بین شهر «ماینز» و «ویسبادن»
بایک اتومبیل دیگر تصادف کرد .نام
راننده اتومبیل دیگر هم «فرانتس
شیلر» بود .پاسبانی که خودرا به محل
حادثه رسانید نیز «فرانتس شیلر»
بود .دکتری هم که برای معالجه آمده
بود « فرانتس شیلر» نام داشت و
پسرش هم که دستیار اوبود «فرانتس
جونیر شیلر » نامیده می شد.

عالقه رومیهاز
به تآتر

مردم روم قدیم به تآتر عالقه زیادی
داشتند وتماشاخانه های بزرگی که از

آن دوران به جای مانده نموداری از
این عالقه است .
یکی از نمایشنامه های مورد عالقه
مردم روم سرگذشت رهبر یکدسته
از راهزنان بود که پس از چندین بار
فرار از دست قانون باألخره گیر افتاده
در محل گردن زده می شد.درزمان
حکومت دومیتزیانو (اواخر قرن
اول) یکبار برای آنکه به صحنه
رنگ واقعیت ببخشند یک برده را
واداشتند که نقش راهزن را بازی کند
ودرآخر نمایش اورا بصورت واقعی
گردن زدند.

ورزشکار

بسیار هستند کسانی که از سنین
جوانی دم از خستگی و ناامیدی و
باز نشستگی می زنند  .این افراد
بدنیست بدانند که :
گراندماموزس نقاش معروف در
صدسالگی هم نقاشی می کرد.
برتراند راسل فیلسوف لنگلیسی
در 94سالگی یک مبارزه بین المللی
بنفع صلح براه انداخته بود  .برنارشاو
در 92سالگی نمایشنامه «فارفچد
فایلز» رانوشت  .ایون دو والرا در91
سالگی رئیس جمهور ایرلند شد.
آلبرت شوایتزر در 89سالگی یک
بیمارستان را درآفریقا اداره می کرد.
ُکنراد آدنائر در 87سالگی صدراعظم
آلمان بود  .گوته در  83سالگی
داستان معروف «فاوست» را به اتمام
رسانیدو ...و..

جوان مرد

درمسابقات المپیک سال  1896جه
پس از قرن ها برای اولین بار درآتن
برگزار شد درمسابقه فینال دوچرخه
سواری روی پیست بطول  100کیلومتر
قهرمان فرانسوی بنام ار .فالمنگ
متوجه شدکه رقیبش به علت خرابی
دوچرخه اش متوقف شده است
.اوهم بالفاصله توقف کرد و پس از
کمک به او برای تعمیر دوچرخه اش
هردو مسابقه را ادامه دادند ودرپایان
فبلمنگ درمیان شورو شادی و
تشویق تماشاچیان برنده شد.
مثل این که درآن ایام جوانمردی بیش
از روزگار ما رواج داشته است .

آخرین کالم
بتهوون

بتهوون آهنگساز بزرگ آلمانی
درآخر عمر ناشنواشده بود باوجود
این آهنگهای زیادی ساخت که خود
از شنیدن آنها محروم بود.
درلحظۀ مرگ عده ای که گرداوجمع

آزادی

سریع ترین ُرشدز
برای حیوان

سرعت تکثیر حیوانی بنام «کریسه
تو» که شبیه موش است ازتمام
حیوانات دیگر بیشتر است  .نوزاد
این حیوان پس از  16روز از شکم
مادر بیرون می آید و بعد از یکماه
به بلوغ میرسد ومیتواند حامله شود.
حال اگر فرض کنیم در درهرزایمان
بیشترین تعدادممکن یعنی حدود
 18نوزاد متولد می شوند که معموالً
 9نر و 9ماده هستند ،به این ترتیب
از یک زوج درظرف یک سال نزدیک
به  2000میلیارد « کریسه تو» بوجود
می آید.
اما خوشبختانه این حیوان به آسانی
توسط حیوانات دیگر شکار می شود و
درنتیجه تعداد آنها همیشه در سطح
متعادلی باقی می ماند.
عجیب نیست ؟!!
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وپاسخ علمی
پُرسش
ُ
بزرگترین ستاره
دانشمندان ستاره هارا به بزرگ و
کوچک تقسیم کرده اند.خورشید از
ستارگان کوچک است و بزرگترین
ستاره درفضا ستاره ای است که
 400بار از خورشید بزرگتر است  .هر
کهکشان دربر گیرنده چند میلیارد
ستاره است  .ستاره ها گاه میلیونها و
گاه میلیاردها سال  ،بسته به اندازه ی
آنها  ،عمر می کنند.

ماهواره ها
قمر وسیله ای است که شیئ را
درمدار زمین حرکت می دهد.قمر
طبیعی همان ماه است و قمر مصنوعی
ساخت دست بشر است .واژه ماهواره
یا قمر زمانی مورد استفاده قرار
گرفت که گالیله  4ماه اصلی را
برای مشتری ،یا ژوپیتر کشف کرد.
قمرهای مصنوعی درزمینه های
مختلف مورد استفاده بشر هستند.
برخی از آنها سیگنالهای تلویزیونی
ارسال و یا دریافت می کنند .و بهمین
دلیل ما می توانیم کانال های متعدد
تلویزیونی را مشاهده کنیم  .ماهواره
هواشناسی  ،به هواشناسان امکان
می دهد تا وضع جوی روزهای آینده
را پیش بینی کنند.ودرنتیجه جان
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هزاران نفررا از خطر بارانهای سیل
آسا  ،صاعقه و طوفانهای شدید حفظ
کند .بعضی از ماهواره ها از سطح
زمین عکس می گیرندو برمبنای
آن دانشمندان می توانند تغییرات
جهانی را مورد مطالعه قراردهند.
همین تغییرات به دانشمندان می
گوید که کوههای یخ که هزاران سال
در قطب وجود داشته اند اکنون براثر
گرم شدن هوای جهان ،درحال ذوب
شدن هستند .و بسیاری از ماهواره
ها نیز مخابراتی هستند که ارتباط
تلفنی ،فکس  ،اینترنت و ارتباط
کامپیوتر ها ی مارا درسطح جهان
امکان پذیر می سازند.
نخستین قمر مصنوعی که
درمدارزمین قرارگرفت سپوتنیک
اول بود(عکس زیر) که در چهارم
اکتبر  1957توسط شوروی سابق
در ارتفاع  250کیلومتری ازسطح
زمین قرارگرفت و پس از سه ماه که
اطالعاتی از جو زمین را دراختیار
دانشمندان قرارداد بهنگام بازگشت
به زمین آتش گرفت و بکلی سوخت .

یوزپلنگ ایرانی

این روزها نام یوزپلنگ ایرانی به
دلیل چاپ تصویر آن برروی لباس
فوتبالیست های ایرانی باردیگر
برسر زبانها افتاده است  .یوز پلنگ
از خانواده گربه سانان بزرگ نیست
چون قادر به غرش نیست  .اما چون
از طرفی بسیاری از ویژگی های گربه
سانان بزرگ را داراست لذا بعضی
زیست شناسان اورا کوچکترین عضو
خانواده گربه سانان بزرگ میدانند .
یوزپلنگ که برجسته ترین نوع آن
یوز ایرانی است  ،سریع ترین موجود
دونده برروی زمین است .گاهی دیده
شده که این حیوان باسرعت 110
کیلومتر درساعت برابر با  70مایل
درساعت می دود.

اختراع چرخ

آزادی

درتاریخ همه اختراعاتی که از
ایرانیان بوده است را نادیده گرفته
و می نویسند معلوم نیست مخترع
کیست  .برای مثال چرخ که یکی
از مهمترین اختراعات بشری است
اولین بار توسط ایرانیان مورد
استفاده قرار گرفت و پیشرفتهای

امروز در وسایل حمل ونقل مدیون
همین اختراع ساده است .اختراع
چرخ ابتدا از برش عرضی تنه درختان
که بصورت استوانه بود آغاز شد و بعد
بتدریج این استوانه ها نازک تر شد و
درطول قرنها وسط این استوانه را نیز
بیرون آوردند و بعد برروی آن برشی
الستیکی قرار گرفت و بعد تنه چوبی
آن به فلزات سخت تبدیل شد و آنگاه
با ایجاد تغییرات کلی در ساختمان آن
تایر بوجود آمد.

پادشاهی درچین
قدیمی ترین سلسله پادشاهی
درچین سلسله شیا  Xiaبوده است
که از 2100تا  1600پیش از میالد براین
کشور پهناور حکومت میکرده است.
این سلسله بر  14نسل چینی حاکم
بود.پس از آن سلسله شانگ بود
که از  1600تا  1027پیش از میالد
سلطنت کرد.ودراین دوران بود که
نوشتن تحقق پذیرفت وتاریخ چین
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نوشته شد  .درهمین دوره بود که
مردم توانستند از برنز اشیائی را
بسازند و مورد استفاده قراردهند.از
سال  1027تا 221پیش از میالد نیز
سلسله ژو برتخت سلطنت نشستندو
دراین دوران چینی بکاربردن آهن را
آموختند.پادشاهان این سلسله مردم
چین را به کاشت غالت ،ریسندگی
ابریشم  ،کوزه گری  ،قایق سازی ،
شکار با تیروکمان تشویق کردند.
در  221پیش از میالد امپراتور قین
شای هوآنگ اولین پادشاهی بود که
بر سراسر چین حکومت کرد.ودرزمان
او نوشتن با سه هزار حرف مرسوم
شد.

مرکب روزنامه

مرکبی که برای چاپ روزنامه ومجله
بکار می رود دارای وزن است  .اکنون
نیز که درماشین های چاپ جدید
تونر بکار می رود نیز این ماده وزنی
دارد .درکشور دانمارک سالها پیش
تخقیقی به عمل آمد که نشان می داد
روزنامه ای که صبح وعصر برای یک
میلیون و ششصد هزار خانوار چاپ
می شود یک میلیون وپانصد هزار
کیلو مرکب بکار می رود .یعنی تقریب ًا
برای هر خانوار درسال یک کیلو گرم
مرکب مصرف می شود.
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چوب پنبه

چشم حیوانات

دردنیای حیوانات بیش از هرچیز
به چشمان متفاوت برمی خوریم .
چشمانی می بینیم که ازباالی سر
بیرون زده اند  .پلک های پرده
مانند نازکی را می بینیم که از سمت
راست به چپ وعمودی درحرکتند
ویا ماران ازسوراخهای بسیارریزی
که درون گوشه چشمشان است به
جهان خارج می نگرند.هرکدام ازاین
چشمهای عجیب و غریب مفهومی
وفلسفه ای دارند و هرکدام متناسب
با احتیاجات صاحبش بدین صورت
حیرت آور پدید آمده است .
موجوداتی که می پرند  ،باال می
روند و یااینکه صعمه های تند
وسریع راشکار می کنند معموالً
چشمانی بزرگ ودیدی بسیار تیزی
دارند .عقاب چشمانی تیزبین تر
ازسایرپرندگان داردحیواناتی که
درزمین تونل کنده ودرآ« زندگی
می کنند چشمانی کوچگتر دارند
ودید شان از دیگرموجودات ضعیفتر
است  .ماهی هائی که دراعماق تاریک
اقیانوس ها زندگی می کنند کورند و
نیازی به چشم ندارند.

درجه حرارت بدن

گرمای بدن ما برحسب ساعتهای روز
تغییر می کند  .این تغییر رائیده تأثیر
خارجی یا کیهانی است و با فعالیتهای
ما ارتباطی ندارد  .درجۀ حرارت بدن
یک انسان سالم ممکن است در 24
ساعت شبانه روز از  36/5درجه تا
 38/5درجه سانتیگراد تغییر کند
پائین ترین درجه حرارت بدن انسان
را می توان بین ساعت دو و پنج صبح
اندازه گرفت  .اشخاصی که کار شبانه
دارند همین آهنگ تغییر گرما را
حفظ می کنند و این امر نشان می
دهد که درجه حرارت بدن نسبت به
تقسیم ساعتهای کار مستقل است
و به زبانی ساده  ،ربطی به تقسیم
ساعات کار ندارد.

چوب پنبه ای که ما سربطری ها می
گذاریم و یا بعنوان کف پوش اتاق
ازآن استفاده می کنیم یک ترکیب
صنعتی و یا سنتز نیست بلکه یک
فرآورده گیاهی است و از پوست
درختی موسوم به ( بلوط چوب پنبه
ای) بدست می اید.
بلوط چوب پنبه ای که درزبان
التین ( کوئر کوس سوبر) Quercus
 suberگفته می شود جزو درختهای
همیشه سبز و ازتیره بلوط هاست .
درخت چوب پنبه به یک روایت
پوستش را درقرون قبل نیز به بازار
می بردند و به بیان دیگر درهزاران
سال پیش نیز شناخته شده بود و
مورد بهره برداری قرارمیگرفت .
وقتی پوست درخت کنده شد تنه
درخت به رنگ قرمز خوش رنگی
باقی میماند.

انرژی آب
یک لیوان آب معمولی محتوی
سوختی است که اگر ده درصد از
انرژی موجود درآن بسوزد تقزیب ًا
می تواند معادل  114لیتر بنزین
باشد .این سوخت دوتریوم خوانده

آزادی

می شود و نوعی ازاتم ئیدرژن است
اما مشکل بزرگ اینجاست که برای
آنکه بتوان این انرژی را به دست
آورد باید کاری کرد که هسته های
دوتریوم دردرجۀ حرارتی نزدیک
به درجۀ حرارت خورشید درهمدیگر
ادغام شوند و همین موضوع است که
کاررا مشکل می کند.

کسوف وخسوف

دریک دورۀ  6هزار و  585روزه یا
 18سال و یازده روز که دراصطالح
علمی ساروس خوانده می شود ( واین
اصطالح علمی نیز اززبان آشوری و
بابلی آمده است ) بطور متوسط 43
بار کسوف و  43بار خسوف رخ می
دهد .از  43فقره کسوف ( که عبارت
از خورشید گرفتگی است )  28بار
کسوف کلی و  15بار کسوف جزئی
خواهد بود .و از  43فقره خسوف ( ماه
گرفتگی )  13بار خسوف کلی و  15بار
خسوف جزئی و  15بار نیز شبه ظل
پیش می آید.

مقاومت حیوانات

قدرت مقاومت حیوانات در مقابل
گرسنگی و سرما متفاوت است :
قورباغه مدت یک سال  ،افعی بیست
ماه  ،مارزنگی  27ماه و ماربوآ 28
ماه  ،عقرب  3سال می توانند گرسنه
بمانند .ماهی گول یا ماهی قزل آال
ممکن است در 40درجه زیر صفر
منجمد شود و دوباره زنده گردد.
هزارپا درمقابل  50درجه زیر صفر
و غاز در برابر  100درجه زیر صفر ،
حلزون درمقابل  120درجه زیر صفر
و سگ درمقابل  160درجه زیر صفر
می توانند مقاومت کنند .یک جفت
اسب توانسته اند باری به وزن 55
تن را روی سورتمه بکشند .زنبور
می تواند نیروئی معادل  24برابر
وزن خودرا داشته باشد و برخی از
حشره ها می توانند نیروئی معادل 40
برابروزن خودداشته باشند.
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پادشاه اسپانیا بنفع پسرش از سلطنت کناره گیری کرد

از اینجا

پادشاهی دراسپانیا پس از دوران دیکتاتوری ژنرال
فرانکو باردیگر در این کشور احیا شدو خوآن
کارلوس توانست به مدت چهاردهه بر قلب ملت
اسپانیا حکومت کند.فیلیپ یا فیلیپه خودرا از
رسوائی مالی که شوهر خواهرش و بعضی از اعضای
خاندان سلطنت به آن آلوده شدند دور نگهداشت.
خود خوآن کارلوس درسال  2012به دلیل شکار
فیل درآفریقا دست به یک سفر پرهزینه ای
زده است که سخت اورا شرمنده کرد .خواهرش
کریستینا نخستین شاهزاده دوران اخیر بود که به
دادگاه احضارشدتا به فساد مالی گسترده شوهرش
پاسخ گوید .درژانویه امسال دریک نظر سنجی
 66درصد مردم اسپانیا اورا تأیید کردند  .فیلیپه
با مجری معروف تلویزیون اسپانیا بنام لتی زیااُرتیز
ازدواج کرده است  .خانم اُرتیز قبال ازدواج کرده بود
و از یک خانواده متوسط اسپانیاست .شاه جدید
فارغ التحصیل دانشکده افسری اسپانیا و همچنین
دانش آموخته دانشگاه جرج تاون آمریکا دررشته
حقوق است .
پادشاه فیلیپه و ملکه جدید این کشور دو دختر
دارند .الزم به یادآوری است همزمان باشادی به
تخت نشستن پادشاه جدید اسپانیا  ،مردم این
کشور تلخی باخت تیم فوتبالشان را درجام جهانی
تجربه کردند.

درروز دوم جون  2014خوآن کارلوس پادشاه
اسپانیا پس از  39سال تکیه زدن بر تخت سلطنت
این کشور اعالم کرد که از سلطنت کناره گیری می
کند .در روز  19جون پسرش فیلیپ که ولیعهد بود
درمراسمی بسیار ساده و بی زرق وبرق سلطنت را
از پدر ش تحویل گرفت و سپس به تنهائی روانه
مجلس شد تا درآنجا سوگند یاد کند.

بدترین بازی برزیل درطول تاریخ این کشور
برزیل میزبان جام جهانی فوتبال پیش از برگزاری
مسابقات  ،با تظاهرات مردم به بهانه ساختن
استادیوم های ورزشی بجای بیمارستان ودرمانگاه
و تأمین وسایل رفاه مردم  ،روبرو بود .اما با بردهای
تیم کشورشان در جریان بازی های گروهی و یک
شانزدهم و یک هشتم ملتی که عاشق فوتبال
است تصمیم گرفت فع ً
ال دست از آشوب و اعتراض
برداردو این مهم را به پس از پایان بازیها از سر
گیرد .همه امید مردم وبیش از آنها  ،امید رهبران
مملکت این بود که تیم برزیل به مقام شایسته
ای دست یابد و احتماالً به مقام قهرمانی یا نایب
قهرمانی این دوره از مسابقات جام جهانی فوتبال
برسد .اما نتیجه ای که دربرابر نیم آلمان نصیب
برزیل شد خشم مردم برزیل را برانگیخت و اکنون
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که این خبررا می نویسم هنوز بازی ها به اتمام
نرسیده است و معلوم نیست که مردم برزیل با این
شکست خفت بار که گفته می شود بدترین بازی
درطول تاریخ فوتبال این کشور بوده است که طی
آن در  20دقیقه  5گل خورده و درپایان با نتیجه 7
بر  1زمین را ترک کرده است چه اقدامی دربرابر
دولت خود انجام خواهند داد ؟
جام جهانی فوتبال  2014اکنون که این سطوررا
می خوانید پایان یافته است و نتایج کام ً
ال مشخص
شده است  .آنچه دربازیهای این دوره توجه همگان
را به خود مشغول داشته بود شگفتی هائی بود که
درهربازی شاهد بودیم  .برای مثال اسپانیا قهرمان
پیشین جام هیچ حرفی برای گفتن نداشت  .درزیر
تصویر تیم ملی برزیل را در آخرین مسابقه می بینید.

آزادی

ازهمــــــ

سالح شیمیائی دراختیار داعش

:BBCگروه تندروی دولت اسالمی عراق و
شام (داعش) کنترل بخش بزرگی از زرادخانه
جنگافزارهای شیمیایی عراق  -واقع در
شمالغربی بغداد  -را در دست گرفته است.

به گزارش خبرگزاری اسوشیتدپرس ،نماینده دولت
عراق روز سهشنبه8ژوئیه در سازمان ملل متحد،
 ۱۷تیر ماه ،نامهای را در میان نمایندگان حاضر در
جلسه این سازمان پخش کردند که بر اساس آن
جنگافزارهایی که به چنگ «داعش» افتادهاند ،از
جمله ،باقیمانده  ۲۵۰۰راکت شیمیایی تضعیف شده
را شامل میشود که دههها پیش با ماده مرگبار
سارین و دیگر مواد شیمیایی خطرناک پر شده بود.
دولت ایاالت متحده تهدید ناشی از تحول اخیر را
کماهمیت دانسته و اعالم کرده که هیچ جنگافزار
شیمیایی دستنخوردهای در این مکان یافت
نمیشود .واشینگتن همچنین توضیح داده که به
فرض استفاده از این مواد  -اگر نگوییم غیرممکن
 به دشواری میشود از آن برای مقاصد نظامیاستفاده کرد.
محمد علی الحکیم ،سفیر عراق در سازمان ملل،
در نامهای به بان کی مون ،دبیرکل سازمان ملل،
نوشت «گروههای مسلح تروریستی» در تاریخ ۲۱
خرداد ،افسران و سربازان محافظ این تأسیسات را
به اسارت گرفته و خلع سالح کردند.
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از

اتومبیلی بنام اِلف که با باطری کار می کند

آنجا

ـــــه جا

بازسازی حافظه ازدست رفته

جنگ همیشه فاجعه بار نیست  .گاهی نیز باعث
پیشرفتهای علمی عمده ای می شود که هرگز
درزمان صلح دست یابی به آن پیشرفتها ممکن
نیست  .برای مثال پنی سیلین درزمان جنگ
پیداشدو به مبارزه با عفونت های سربازان مجروح
پرداخت  .اکنون نیز ایاالت متحده آمریکا با تعدادی
سرباز مجروح از جبهه های عراق و افغانستان است
 .بسیاری از آنها براثر شوک وارده در جنگ حافظه
خودرا ازدست داده اند .پژوهشگران آمریکایی از
شروع تحقیقی با هدف کمک به بازسازی حافظه
سربازان مجروح و غیرنظامیان خبر دادند .هدف
این برنامه پژوهشی که چهل میلیون دالر به آن
اختصاص داده شده ،ساختن قطعه مصنوعی برای
قرار دادن در مغز و با هدف کمک به کارکرد حافظه
است .به گزارش خبرگزاری فرانسه این پزوهش گام
بزرگی در این زمینه خواهد بود با این حال برای
عملی کردن و کاربرد آن در انسان ،باید موانع
زیادی پشت سر گذاشته شود.
این برنامه به ابتکار و مدیریت سازمان پروژههای
تحقیقاتی پیشرفته دفاعی «دارپا» وابسته به
وزرات دفاع آمریکا انجام میشود.
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یورو نیوز :نام این خودرو “الف” است و به گفته
اختراع کنندگان آن ،نمونه یک وسیله نقلیه پایدار
برای آینده خواهد بود .نیمی از “الف” دوچرخه و نیم
دیگر آن خودروی الکتریکی است .چرخ دنده آن به
گونه ای طراحی شده که انرژی تولید شده توسط
رکاب دوچرخه و موتور تولید انرژی خورشیدی را
هماهنگ می کند و به حداکثر می رساند .مخترع
این وسیله“ ،راب کوتر” در کارولینای شمالی
آمریکاست .او می گوید “الف” درهم آمیزی کاملی
بین نیروی انسان و ماشین است.
راب کوتر می گوید“ :با استفاده از الف در جاده ها،
می توان تولید گاز کربنیک را تا حدود  ۶تن در سال
کاهش داد و انرژی صد در صد خورشیدی داشت و
این هزینه ها را به شدت پائین می آورد.
الف با سرعت  ۴۸کیلومتر در ساعت و  ۱۶۰کیلوگرم
ظرفیت ترابری ،دارای کارآیی یک خودرو معمولی
است .هنگامی که راننده احساس خستگی کند،

موتور آن در طول روز می تواند به تنهایی ۲۷
کیلومتر را طی کند که بیش از میانگین رفت و آمد
روزانه در آمریکاست.
اما این همه ویژگی های الف نیست و راب کوتر
می گوید“ :در آینده می توانیم الف خودکار داشته
باشیم .تصور کنید که شما سر قراری باید بروید .با
تنظیم قبلی الف نزد شما می آید و شما سوار می
شوید و الف حرکت می کند .الف همچنین می تواند
به عنوان یک هواپیمای بدون سرنشین کوچک،
بسته هایی را حمل کند.
راب کوتر و همکارانش اکنون در حال طراحی برادر
بزرگ “الف” هستند که اوکس نام دارد و می تواند تا
 ۴۰۰کیلوگرم را حمل کند.
طی دو سال گذشته بیش از  ۴۰۰دستگاه الف در
 ۷کشور جهان فروخته شده و راب کوتر می گوید
فروش آن رو به افزایش است.

تنفر وخشونت در هرنقطه از جهان رو بافزایش است
تنفر قومی علیه قوم دیگر به منطقه ،گروه و مذهب
خاصی وابسته نیست  .امروز در همه جای جهان
تنفر ریشه می دواند و خشونت بشر علیه همنوع
خود به حد اعلی خود رسیده است  .درخاورمیانه
قتل و خونریزی بیداد می کند  .در آفریقا  ،مردم
بی گناه و دختران بی پناه کشته و یا دزدیده می
شوند .در آمریکای التین گروههای قاچاق انسان
ومواد مخدر به جان مردم افتاده اند .و خالصه
اینکه  :هرکجا خاک خداهست درآن ؛ پرچم
جنگ برافراشته اند .درعکس روبرو پلیس کامبوج
تظاهرکنندگان مقابل سفارت ویتنام راکه به ادعای
تعلق کامپوچا کروم به ویتنام اعتراض داشتند
پراکنده کرد .استعمار نوین برای همه ملت ها برنامه
ای برای برهم زدن آرامش و آسایش آنهابمنظور
بلعیدن سرمایه های ملی شان دارد .برای استعمار
نو رحم وشفقت بی معنی است وضع بد اقتصادی در
کشورهایی که سابقه استعمارگری آنها برهیچکس

آزادی

پوشیده نیست آنهارا بار دیگر تشویق کرده است
تا بر ملت های محرومی که معادن پر بهائی درخاک
خود نهفته دارند و افرادی ناالیق برآنها حکومت
می کنند چنگ بیندازندو پاشیدن تخم نفاق و
نفرت دربین آنها سرآغاز اجرای برنامه های شوم
آنهاست.
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پاسخی به گفتگوی دکتر
عباس میالنی دررسانه ها
هم میهنان عزیزم
دراوایل ماه مه من شاهد یک مصاحبه
ای بودم که صدای آمریکا با آقای
دکتر عباس میالنی انجام می داد .این
مصاحبه درفیس بوک هم انتشاریافت
ودرزمینه عمل کرد محمدرضاشاه
درطول  37سال خدمتی که به ایران
وایرانی کرده بود سئواالتی می شد
ابتدا باید بگویم که طرح سئواالت
طوری بود که پرسش ها بصورت یک
عمل قطعی و انجام شده از آقای
دکتر پرسیده می شد.
مث ً
ال می پرسید  :نظر شما دربارۀ
کودتای  28مرداد چیست ؟ یعنی
عمل کودتارا قطعی می دانست .
درحالی که وقتی انسان با کودتاهای
انجام شده درسایر کشورها مقایسه
می کند می بیند که ابدا ً کودتائی
درکار نبوده .تنها دستگیری فردی
که حاال فکر میکنم ازروی نا آگاهی
وضع کشوررا به افالس کشانده
وکمونیست هارا آزاد گذاشتهتا
پرچم داس وچکش درمیدان سپه
باالی شهرداری برپا کنندوحقوق
کارمندان را قادر به پرداخت نباشد
ودرنبودن هیچگونه مراجع قانونی
درکشور ناچار پادشاه دستور تعویض

ویلیام ناکس دارسی
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قرارداددارسی مدتش  60سال بود یعنی در  1960قرارداد
تمام میشد و بایستی پس از اتمام مدت قرارداد همه
دستگاههارا باید نو می کردند و به ایرانی ها آموزش الزم
میدادند و خداحافظی می کردند  .آیا بهتر نبود صبر می
کردیم مدت قرارداد تمام بشود و ملت خودش با وسایل نو
وآموزش کافی  ،صاحب دستگاههای کامل نفتی خودش
بشود و به هیچ متخصص خارجی هم احتیاج نداشته باشد.

نخست وزیر را صادر می کند.وایشان
راه یاغی گری درپیش می گیرد.
دستگیری چنین فردی وتسلیم او به
دادگاه  ،آیا اسمش کودتاست؟
آیا در یک کودتای نظامی فقط یکنفر
را می گیرندو تحویل دادگاه می
دهند؟ مث ً
ال درمصر که فرمانده نظامی
رئیس جمهور جنایت کار رااز کار
برکنار کرد به نفع ملت مصر اسمش
را می گذارند کودتا!
سئوال دیگر این بود که شاه خودش
به دین وابسته بوده ودربعضی مراسم
شرکت کرده .ولی به مردم عادی
اجازه نمی داد درامورسیاسی دخالت
کنند.
چون پخش این مصاحبه ممکن بود به
ضرر ملت ایران باشد و تمام زحمات
پادشاه خدمتگزار را خدشه دار کند
من ناچار شدم مدت  4جلسه دریکی
ازتلویزیون های فارسی زبان به
یکایک آن پرسشها پاسخهای کامل
وکافی تقدیم کنم که شرح وتفصیل
همه آن گفتارها دراین مجله میهنی
فرصت نیست تا به عرض هم میهنانم
برسانم بنابراین خیلی خالصه عرض
میکنم که :
مطرح کردن مسائل و رویدادهای
گذشته یک ملت برای پند گیری

آزادی

دکتر محمد مصدق
است  ،نه برای انتقامجوئی ونه برای
اینکه کسی بخواهد مطالب مربوط
به  50سال پیش را برای مردم امروز
که  50سال فکروعقل و درکشان
پیشرفت کرده باز گو کند و آنهارابه
قضاوت بکشاند تا بتواند استفاده
سیاسی کند و این درست یک خیانت
علنی است  .تنها مردمان  50سال
قبل می توانند دربارۀ مسائل 50
سال قبل قضاوت کنند.نه مردمان
امروزی .درمجله آزادی شماره 28
سال سوم اول خردادماه  1391مقاله
کاملی زیر عنوان راه جلو گیری از
قضاوت نادرست تقدیم کرده ام که
بهتر است مصاحبه کننده و همچنین
آقای دکتر عباس میالنی هم بروند آن
را بخوانند تا دیگر رسانه ای نتواند
یک استاد دانشگاه را گول بزندواورا
وادار کند تا مسائل  50سال قبل را
بصورت قضاوت به مردم ارائه کند.
البته پس از ذکر این مهم که تکراری
از گذشته بود درصدد برآمدم به سایر
سئواالت آنها هم پاسخی داده باشم .
مث ً
ال درباره اینکه شاه خودش هم به
دین ومذهب اعتقاد داشته و درمراسم
مذهبی شرکت می کرده پاسخ دادم :
مردم ما باید بدانند که عالوه براینکه
هرکسی به مذهبی وابسته است اما

درقانون اساسی ایران وابستگی شاه
را به مذهب تأکید کرده است  .شما
ازیک طرف می گوئید شاه قانون
اساسی را اجرا نکرده وازطرف دیگر
می گوئید چرا مذهبی بوده  .درقانون
اساسی  1907ایران می نویسد:
ماده  :1مذهب رسمی ایران اسالم و
طریقه حقه جعفری اثنی عشری است
وپادشاه باید دارا و مروج آن باشد.
سئوال بعد دربارۀ عدم اجرای قانون
اساسی  .پاسخ این است که درقانون
اساسی آمده است  :تمام اهالی ایران
دربرابر قانون مساویند .قرنها بود که
نصف جمعیت ایران که زنها هستند
ازاین قانون جدا بودند تا اینکه
شاهان پهلوی زن را جزء اهالی ایران
دانستندو حقوق الزم را به آنها دادند.
سئوال دیگر ندادن اجازه به مردم
عادی برای دخالت درامور سیاسی
بود .پاسخ آن است که اوالً بروید
ببینید سیاستی که امروز دربین
دول برقرار است چه معنی ومفهومی
دارد آیا می دانید سیاست یعنی چه ؟
اجازه بدهید سیاست را معنی کنیم .
سیاست یعنی هنر استفاده از موقعیت
های مناسب برای خدمت به جامعه
درقالب روشهای انسانی .آیا رفتاری
که دردنیا دارد بنام سیاست اجرا می
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شود درقالب رفتارهای انسانی هست؟
و آیا مردم عادی ایران که محصول
دوران قاجاریه بودند درظرف 53
سال دوران پهلوی به آن درجه از فهم
و عقل و درک وسواد رسیده بودند که
بتوانند در امور سیاسی شرکت کنند؟
اما اینکه شاه گفته است  « :صدای
انقالب شمارا شنیدم» باید بگویم :
شاه تاروزی که زنده بود یک عده
را آماده کرده بودند که حرکات و
سروصدای انقالبی راه بیندازند و
شاه هم گفت صدایش راشنیدم .
اما دربعدازآن سروصداها ودرموقع
حاصل انقالب و دستاورد انقالب
که شامل دستگیری ها و زندانها
و اعدامها و غارت ثروت های ملی
بود شاه زنده نبود تا ازملت بپرسد
آیا برای رسیدن به زندان واعدام
و گرسنگی انقالب کردید؟ البته
پاسخهای من در 4جلسه سخنرانی
ادامه داشت  .اینها که دراینجا می
نویسم خالصه ای از آنهاست .
مسئله آخر که از همه مهمتربود این
پرسش بود که  « :درمورد کودتای 28
مرداد نظرتان چیست ؟» البته آقای
دکتر هم سعی داشت سئوال کننده
را راضی نگهدارد .اما پاسخی که من
به آنهادادم این بود که  28 :مرداد
ریشه درقرارداد نفت دارسی دارد که
در 1901آنهم با چه تمهیدی انگلستان
موفق می شود این قرارداد را برای
ویلیام ناکس دارسی استرالیائی
تبعه انگلیس بگیرد.قرارداد مدتش
 60سال بود یعنی در  1960قرارداد
تمام میشد و بایستی پس از اتمام
مدت قرارداد (که بعدها شرکت شد
و انگلیس با خرید سهام  ،خودش را
داخل کارکرد) همه دستگاههارا باید
نو می کردند و به ایرانی ها آموزش
الزم میدادند و خداحافظی می کردند
 .ملت ایران مدت  50سال با هرگونه
ناراحتی و حق کشی که این شرکت
کرد  ،ساخت و طاقت آورد  .آیا بهتر
نبود صبر می کردیم مدت قرارداد
تمام بشود و ملت خودش با وسایل نو
وآموزش کافی  ،صاحب دستگاههای
کامل نفتی خودش بشود و به هیچ
متخصص خارجی هم احتیاج نداشته
باشد.
هم میهنانم شما واقع ًا برروی این
مسئله  ،دقیق فکر کنید و ببینید که
آیا برای منافع ایران بهتر بود که ما با
تحمل  50سال سختی  ،این ده سال
هم تحمل می کردیم تا وضع نفت ما
از هر ملی کردن هم ملی تر باشد.
وآیا این فکر ملی کردن  ،آن هم در ده
سال به آخر قرارداد مانده به نفع ملت
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ایران بود ؟ بنابراین اگر دیدید که
شرکت دوست نداشت که به شکلی
دستش ازنفت ایران بریده شود و
دست ازپا درازتربرود ملت ایران را
فریب داد و با حربه ملی کردن نفت
اولین کسی که این حرف را درمجلس
زد آیت اهلل کاشانی رئیس مجلس بود.
همان آیت الهی کافی است تا بدانیم
که موضوع از کجا آب می خورد
بعد برای انجام این کار باید قانونی
وضع شودو حاال ملت باید دراین
سیاست دخالت کند که کرد .با هو
وجنجال و تنها اسم ملی کردن و هورا
کشیدن مردمی که دکتر میالنی الزم
می دید درسیاست دخالت کنند  .ما
ملت بیشتر با اسامی گول میخوریم .
خمینی هم گفت  :استقالل  ،آزادی ،
جمهوری اسالمی بعد دیدیم که حاال
نه استقالل داریم و نه آزادی و نه
جمهوری .
به هرحال شرکت می دانست که
این کار ملی شدن نفت مارا چگونه
به گردش بیائرد که کم کم نفت
ایران بذون خرید دربماند و ماهم
که نه بلد بودیم و نه پیش بینی کرده
بودیمدرماندیم  .انگلستان الزم نمی
دید که ما حتی برویم از دولتهائی که
نفت خودشان را ملی کرده بودند

بپرسیم که چه برسر آنها آمده است ؟
بهرحال شرکت نفت انگلیسی آن
سیاست ملی کردن را همه جا چرخاند
تا به فقر و گدائی دولت ایران بیانجامد
و او به هدف اصلی خود برسد وملت
ایران بجای خاتمه قرارداد دارسی
وداشتن دستگاههای نو و آموزش
الزم و آگاهی های دیگرورهائی از
اسارت خارجی را خواب ببیند ،که
همینطور هم شد.نقشه انگلستان
عملی شد و با کمک شرکتهای نفتی
توانستند ایران را ورشکسته کنند
بطوریکه دکتر مصدق هم درمجلس
درنطقی اعالم کرد که ملی کردن نفت
به شکست کشیده شده است .
عین نطق دکتر مصدق درمجلس
شورای ملی درشروع ملی کردن نفت
و تعهد اجرائی آن به نمایندگان ملت
ازاین قراراست :
حقیقت این است که کشور ایران
دچار هیچگونه ضرر اقتصادی و
ارضی نخواهد شد .زیرا اگر بازهم
براساس فروش هرتن  5لیره دولت
ایران  30میلیون لیره عایدی خواهد
داشت  .و بازهم بر ای اینکه نشان
بدهم که دراثر ملی کردن نفت
هیچگونه مزاحمت سیاسی ممکن
نیست برای ملت ایران پیش بیاید

آزادی

جریان گفتگوی ملی کردن صنایع
داخلی بیرماانی را درمجلس انگلستان
یاد آوری و به اطالع نمایندگان رساند
 26آذرماه  1329مجلس شورای ملی .
دکتر محمد مصدق»
حاال به نطق دیگر ایشان درمجلس
دربارۀ شکست ملی شدن نفت توجه
فرمائید:
« تصور می شد که بجای  32میلیون
تن نفتی که درسال اخیر شرکت
سابق نفت استخراج می کرده ما
بتوانیم خودمان الاقل  5میلیون
تن نفت استخراج کنیم  .متأسفانه
مشکالت بحدی بود که تا بحال
نتوانستیم از نظر اقتصادی کامیاب
باشیم  .تصور می کردیم اگر ما به
عواید نفتی احتیاج داریم انگلستان
هم به نفت ما احتیاج دارد ولی
متأسفانه دولت انگلستان احتیاجات
خودرا بوسیلۀ کمک آمریکا برطرف
کردونتیجه این شد که بتواند مارا
تحت فشار قرار بدهد و دستگاه نفت
مارا متوقف کند».
مجلس شورای ملی  23فروردین
 1330دکتر محمد مصدق.
یک دولت
هم میهنانم برآورد
آنهم درزمینۀ دارائی مهم ملت اگر
بر اساس ماتصور می کردیم باشد
این هم نتیجه آن است که ازقبل هم
معلوم بود.
وباألخره دکتر مصدق درنطق
دیگرفرمود:
« اکنون وجدان ًا فکر می کنم اگر
من بروم و این گار نفت مطابق مرام
وآمال ملی ایران انجام نشود لعنت
ابدی برمن خواهد بودو خواهند گفت
شما آمدید یک کاری را خراب کردید
و نتوانشتید به هدف برسید » .سوم
آذرماه  1330مجلس شورای ملی.
نتیجه ملی شدن نفت ایران نشان
می دهد که تمام این کارها ازشروع
تا خاتمه که به مرحلۀ شکست
اقتصادی رسیدیم و خزانه دولت
خالی ماند که حتی حقوق کارمندان
را نداشتیم تا برسد بروزی که بخاطر
فقر اقتصادی مجبور شویم دوباره و
به شکل دیگری تن به کنسرسیوم
و شرکتهای نفتی بدهیم  .یعنی دائم
اسیر و گرفتارباشیم تمام ًا یک خیمه
شب بازی بود ه که د َول استعمارگر
دراین کارها استادند.
از هم میهنانم خواهش میکنم مقاله
من را در آزادی شماره  28اول خرداد
 1391بخوانید تا دیگر کسی نتواند
مارا فریب بدهد.
با آرزوی پیروزی نوربرتاریکی ها
سرتیپ اقصی
پاینده ایران
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BLUEBERRY
بلوبری از منظر سالمت
دکتر همایون آرام
بلو بری از سودمندترین میوه ها
برای مقابله با بیماریهای مختلف به
شمار میرود .این میوه کم کالری (
یک فنجان حاوی  80کالری) سرشار
از ترکیبات ضداُکسیدان  ،مواد لیفی
گیاهی  ،ویتامین های  ، ، ،و اسید
فولیک می باشد .رنگ آبی بلوبری
به سبب ماده ضد اگسیدان آن
آنتوسیانین است  .این ماده به دفع
سموم از بدن کمک می کند.
صد اُکسیدان ها ریشه های آزادرا
که درنتیجه سوخت وساز موادغذائی
دربدن تولید می شوند وبه سلول
های بدن آسیب می رسانند خنثی
می کندد .این ترکیبات عالوه بر
مقابله با سلول های سرطانی  ،اثرات
زیان بخش هورمونهای استرس مانند

کورتیزول را خنثی می کنند.
بلو بری با تقویت دستگاه ایمنی ،
بدن را درمقابل بیماریهای مختلف
مانند سرطان رودۀ بزرگ  ،و پستان
محفوظ می دارد.
ترکیب دیگری دربلو بری وجود دارد
که به آن اسید االژیک می که از قوی
ترین ضد اکسیدان ها است  .تجربیات
برروی جانوران آزمایشگاهی نشان
داد که این اسید درمقابله با سرطان
ها مؤثراست و از تکثیر سلولهای
سرطانی درپوست  ،پستان و ریه
جلوگیری می کند.
از کارکردهای دیگر بلو بری کمک
به دستگاه ادراری و نیز محافظت
درمقابل بیماری های قلبی است .
پژوهش های جدید نشان داده است

که برنامه غذائی سرشار از بلوبری
خطر بروز حملۀ قلبی در زنهارا
33درصد کاهش می دهد .بری ها به
سه طریق با بیماریهای قلب و عروق
مقابله می کنند:
 -1پائین آوردن فشار خون
 -2باالبردن مقدار کلسترول خوب
خون( )
 -3پالکت ها ی خون با چسبیدن به
یکدیگر موجب انعقاد خون و درنتیجه
سکته قلبی ومغزی می شوند  .بلو
بری از فعالیت پالکت ها ی خون
جلوگیری می کند.
بلو بری به سبب دارابودن ضداکسیدان
ها غذای مغز نیز به شمار می آید .به
تقویت حافظه کمک کرده وبا بیماری
الزهایمر ( زوال مغزی) مقابله می کند.

یک بررسی دردانشگاه ریدینگ
انگلستان نشان داد که بلو بری
حافظه از دست رفته را به سالمندان
باز می گرداند.

بابونه

تسکین دهنده درد
استفاده درمانی از بابونه سابقه
تاریخی دارد  .بنابر یک گفته « برای
تسکین دردانسان  ،خداوند بابونه را
فرستاد» .این گفته گویای آن است
که بابونه تاچه حد درطی سالهای
متمادی حائز اهمیت بوده است .
رومیان از خواص ضد اسپاسم و ضد
التهابی آن باخبر بودند.
امروزه چای بابونه یکی از مؤثرترین
چای های شفابخش و داروئی
محسوب می شود  .بخاطر اثر مالیم
بابونه و نداشتن عوارض جانبی می
توان آن را برای مدتهای طوالنی حتی
درمورد کودکان بکار برد.
اثرات شفابخش بابونه بعلت وجود
روغن های فرار Eaaential Oils
آن می باشد .بابونه آلمانی کیفیت
بهتری دارد زیرا غلظت این مواد
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درآن بیشتر است .بابونه دارای اثر
آرام بخش  ،ضد درد  ،ضد تورم  ،ضد
اسپاسم وضد میکروبی است  .بدین
سبب درموارد دردمعده  ،بی خوابی و
حمالت قولنج می توان ازآن استفاده
کرد.
روغن های فرار گیاهی و سایر
ترکیبات مانند گوگردوکلسیم
دربابونه به کاهش التهاب دستگاه
گوارش کمک می نمایند .برای تسکین
دردو کمک به هضم غذا نوشیدن یک
فنجان چای بابونه که تازه تهیه شده
باشد  ،به مدت چند هفته سه یا چهار
بار درروز توصیه می گردد.
ترکیبات فالونوئید درچای بابونه نیز
از نفخ جلوگیری کرده ودردمعده را
تخفیف می دهد .دردهای قاعدگی
تنتور بابونه (ترکیب الکلی) مؤثر تر

آزادی

است ،چون مواد فالونوئید درآن
غلظت بیشتری را داراست .
برای تهیه چای بابونه یک قاشق مربا
خوری گل آن را به یک فنجان آب
جوش که کمی سردشده باشد باید
اضافه کرد .آب جوش مواد درمانی
بابونه را ازبین می برد.
چای بابونه را می توان برای کمپرس
های مرطوب به کار برد یا به آب
حمام اضافه کرد .کمپرس چای بابونه
برای تسکین درد چشم وتورم پلک
ها مؤثر است  .برای این کار می توان
دوقطعه پنبه را درچای بابونه صاف
شده ولرم خیسانده و بمدت چند
دقیقه روی چشمها گذاشت .
حمام بابونه دربرطرف کردن التهابات
پوست  ،بی قراری و بی خوابی مؤثر
است  .بدین منظور می توان به

تقریب یک لیتر چای بابونه را به وان
پراز آب گرم افزود .برای درمان بی
خوابی بهتر است حمام بابونه را قبل
از خواب انجام داد.
برای درمان سرفه و گریپ میتوان
دو فنجان گل بابونه را به دولیتر
آب داغ افزوده  ،سررا باحوله
پوشانده و بخارآنرا استنشاق کرد.
درصورت بیماری قلبی از این روش
باید خودداری کرد.بابونه ممکن
است درافرادی که به گیاه ابروسیا
 Ragweedیا سایر گیاهان خانواده
گل داودی حساسیت دارند موجب
بروزواکنش الرژیک گردد.
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خواب خوش درسایه
دیوار سایه

رئیس دفتر دانشکده وارد کالس شد
و خطاب به چند دانشجوی حاضر
در جلسه گفته بود :امروز جناب
استاد درمجلس سنا چلسه دارند
و نمی توانند درکالس درس حضور
یابند .برای این درس فردا عصر ،
جلسۀ جبرانی تشکیل خواهد شد.
دانسجویان که دردورۀ دکتری بودند
واغلب سالی از عمرشان می گذشت
بهم نگاهی کردند وکم کم از کالس
خارج شدند.درحالی که با خود می
گفتند  :جناب استاد معموالً ساعت
درس را به هیچ کاری نمی پرداخت ،
البد بحث خیلی مهمی بوده که کالس
را تعطیل کردند و یکی از آنها نیمه
شوخی ونیمی جدی گفت  :وقتی
بحث نفت درمیان باشد دیگر کالس
وغیر کالس نمی شناسد  .گفتگوها
خاتمه یافت  .بعدا ً معلوم شد که آن
روز درمجلس سنا بحث تأمین مقرری
برای یک هنرمند «بانو قمرالملوک
وزیری» درمیان بوده است  .ومرحوم
بدیع الزمان فروزانفر رئیس دانشکده
ادبیات مخصوص ًا خواسته بودحضور
پیدا کند  -وازاین تبصره که مورد
ایراد بعضی بوده است دفاع کند و او
رفت وچنین کردوتصویب شد.
بعدها سرکالس جبرانی  ،یکی از
دانشجویان ازاستاد سئوال کرد
که اصرار ایشان درحضور درآ«
جلسه دلیلی داشته است ؟ و استاد
درجواب گفت  :روزی که استاد من
ادیب پیشاوری درگذشت موقع
خاک سپاری درکنار گور او برخالف
انتظار ما یک زن سیاه پوش هم
آمده بودوما می دانستیم که ادیب
زن نداشت و طبع ًا فرزند هم نداشت
و بستگان او اگر کسی باقی مانده
بود  -در پیشاور بابد بوده باشند .
پس این زن جوان سیاهپوش کیست
که درماتم ادیب گریه می کند؟ ادیب
پس از فرار از نیشابور  -درحالی که
طفل بود به غزنه آمد ومدتی مجاور
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قبرستانی بود  -با مادرخود وازآنجا
به مشهد آمد ودرجوار امام رضا
زندگی می کرد .بعد از مرگ مادر به
توصیۀ میرزا سعید خان وزیر خارجه
از مشهد به تهران آمد و درخانه قوام
الدوله مسکن گرفت وکتابخانه اورا
اداره می کرد .با پاشیده شدن بساط
قوام الدوله و پراکنده شدن کتابخانه
او رجال ادبی اوایل سلطنت پهلوی
 قرار گذاشتند و برنامه ای چیدندکه اوقات ادیب را درخانه های خود
شان تقسیم کردند و طبق این برنامه
مرحوم ادیب درهفته سه روزوسه
شب را درمنزل آقای اورنگ و دوشب
منزل آقای بهاء الملک قراگوزلو و
یک شب درخانۀ آقای ذکاء الملک
فروغی و یک شب در منزل آقای
حاج محتشم السلطنه اسفندیاری
مهمان بود .وعلت آن بود که ادیب
نه خانه داشت و نه زندگی ونه جل
و پالس  .خودش بودو دودست لباس
و چند جلد کتاب  .ادیب نزدیک به
پنجاه سال و کل این مدت را درخانه
دیگران گذراند .ادیب آخرین روزهای
عمر خودرا درخانۀ بهاء الملک بود.
درباال خانۀ کاخ بهاء الملک قراگوزلو
درآخر خیابان ارباب جمشید بدرود
زندگی گفت  .تیرماه 1309
بدیع الزمان گفته بود :ما می
دانستیم که ادیب زن وفرزند نداشت
که برمزارش حاضر شوند  .بعدها
فهمیدم که این زن بانوقمرالملوک
وزیری است و او درآن روزگار ،

دراوج اشتهار بود وکمترین مجلس
او مجلس بزم تیمورتاش  -وبزرگانی
ازاین دست بود .معلوم شد که
قمر به این علت درتشییع وتجلیل
جنازۀ ادیب شرکت کرده بود که به
وارستگی او اعتقادداشت  .بهمین
دلیل  ،شعر اوراپسندیده بود و یک
شعر اورا درصفحه پرکرده بود قمر
شهرت خودرا بعدازآن میدانست که
این غزل معروف ادیب را گویا

درابوعطا خواندو صفحه پرکرده بود.
سحر به بوی نسیمت به مژده جان سپرم
اگرامان دهد امشب  ،فراق تا سحرم
چوبگذری  ،قدمی بردوچشم من بگذار
قیاس من که من است از غبارخاک درم
فروزانفر درجواب آ« دانشجو گفته
بود :این حق شناسی که درحق استاد
من  ،ازقمر روی داده بود مرا مکلف
می کرد که درمجلس سنا ،ازحقوق
این زن درسرپیری دفاع کنم .
( درواقع بدیع الزمان دراینجا یک
درس دیگر هم برای دانشجویان
داده بود وآن حق شناسی از معالم
بود ).البته چنانکه می دانیم مرحوم
فروزانفر بعد از  28مرداد  32مزد
طرفداری خود را ازمصدق که درسنا
کرده بود وگفته بودکه :
ای مصدق که مرد مردی تو
با ددو دیو درنبردی تو
ای مصدق ترا ثنا خوانم
زن سنا دانم
گرچه برهم ِ
و ....به عقیده من اص ً
ال رفتن بدیع
الزمان به سنا خواست خداوندی بود

آزادی

که رئیس دانشکده معقول ومنول
سابق والهیات الحق برود واز حقوق
یک زن هنرمند سالخورده فقیر که
هیچ طرفدار دیگری درآن روزها
نداشت دفاع کندوچون دفاعش
موجه بود  ،همه قبول کردند.و...
اما خودقمر درمرداد 1338
درگذشت .جنازه اش را خواستند
به مسجدی منتقل کنند وازرادیو
برای تشییع  ،مردم را بخوانند .اما
هیچ مسجدی جسد قمررا بخود راه
نداد .به پزشکی قانونی بردند  .روزبعد
بدون تشییع درآرامگاه ظهیرالدوله
به خاک سپردند.
قمر تخصصی داشت درخواندن ابو
عطا  .سه چهار صفحه ازاو داریم که
درابوعطاست ویکی از دیگری بهتر .
اولین او همان شعر ادیب پیشاوری
است  .دومی شعر استاد اجل سعدی
است که قمر درابوعطای آن سنگ
تمام گذاشته است .
مگر نسیم سحر بوی زلف یارمن است
که راحت دل رنجور بی قرارمن است .
اتفاق ًا یک شوخی هم درمورد خودقمر
وابو عطا هست که حاال باید بگویم :
مرحوم عطاء الملک روحی کرمانی
از دوستان نزدیک تیمورتاش بود
ودرمجالس خصوصی او شرکت میکرد.
ودربعضی ازاین مجالس قمرالملوک
خوانندۀ نامدار نیز شرکت داشت واین
شوخی دریکی از مجالس آنها هست
که گویا یک مورد عطاء الملک از خود،
جسارت است بادی غیر عادی بدرکرده
وجمع را خندانده بود .تیمور تاش به
شوخی پرسیده بود راستی نفهمیدیم
این صدای عطاء الملک درچه مایه ای از
موسیقی بود .قمرجواب داده بود هیچ
قربان  .درمایۀ ابوعطابود.
«ازکتاب ای عشق همه بهانه ازتو صفحه
 96ببعد اثر باستانی پاریزی»
روزی که ادیب پیشاوری ُمرد جنازۀ
شاعر را  4وزیر نامدار بردوش گرفته
و چندقدم بردند .آن چهاروزیر عبارت
بودند از -1 :بهاء الملک  -2فروغی
 -3ادیب السلطنه  -4تیمورتاش .
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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.مردقوزی که باز گشته بود به
من می گفت  :خواستم بهت جاودانگی ببخشم  .لیاقتش رانداشتی .ازخودم می پرسیدم روح این مرد
بیمارنیست؟ واو از قعر تاریکی جنگل فریاد کشید که  :نه روح من بیمارنیست مرغهای جنگل شهادت
میدن که من درست میگم .مادردختر17سالهج ّز جگر میزد گفتم چه اتفاقی افتاده گفت دامادم مرد
واینک دنباله داستان

شتابزده رفتم باالی سرمرده  .دراز به
دراز افتاده بود .بی رنگ وبی حرکت
 .نه نگاهی درچشم  ،ونه شعله ای
دردرون  .شبیه شاخه ای بود که از
درخت تناوری بریده باشند .دختر
 17ساله زار میزد .چشمهای سیاهش
توی موج اشک مثل شب توفانی بی
آرام بود .نمیدانم از آن روز که باهم
دررستوران غذا خوردیم چندماه و یا
چند سال گذشته بود .همانطور که
حدس زده بودم آن مرد مردم گریز
که کنار دیوار رستوران با دوستش
نجوا منی کرد درست دوسال بعد
خودش را کشت  .وحاال نوبت دوست
همکالسم بود که در جوانی راهی
سفر شود .آنهم سفری دراز.
نگاهم را به چشم های توفانی دختر
 17ساله دوختم و گفتم :
 پدرش هم سکته کرده بود .ودوتابرادرش چندسال پیش به همین
مرض ُمردن .
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مادردختر گفت :
 کاش جلوتر به ما میگفتی .
گفتم :
 سرنوشت رو نمیشهعوض کرد.
ماندند معطل که با مرده
چه بکنند .حاج اسمال
بقال که شانه بشانه ام
ایستاده بود گفت :
 اگه معطل تابوتهستین من چندتا دارم  .روزهای
بیکاری تو خونه تابوت می سازم .
بازارش داغه .
بالفاصله رفت و طولی نکشید که با
تابوت برگشت  .جسد را درون تابوت
گذاشت  .سپس باسکوتی سنگین و
حزنی رازناک پشت سر تابوت راه
افتادیم  .کهنه ترین دیوار شهر را که
درحال فروریختن بود دور زدیم وبه
بیرون دروازه رسیدیم .
درآن لحظه فقط مرگ بود که تمام قد
با ما همگامی می کرد .صدای ضعیف
و خواب آلود مردی ازآن سوی دیوار
چین  ،از درون مه غلیظ درگوشم
گفت ُ :سم اسبانش از عطر گل های
لهیده سنگین شده است  ....به مرگ
درود بفرست که نجات بخش است.
زندگی پتیاره ایست دشمن خو!!...
گوشهایم رابادودست گرفتم وآن
گفته را تکرارکردم  .صدایم به
سینۀ کوه خوردوبرگشت دختر هفده

آزادی

چشمان
ساله صدایم راشنید.
سیاهش را به من دوخت  .درشب
توفانی چشمش غوطه خوردم
.همچون خسی در گرداب.
پشت سرتابوت اوبود بامادروپدرش
ودوتا بچه که مثل دم جنبانک خیز بر
می داشتند  .بعد من بودم و حاج اسمال
بقال و آن پیر مرد پاپیون خال مخالی
و سیامک برادرم که ار میان قبیلۀ
زنش سراسیمه آمده بودتا درتشییع
دوست وهمکالسی قدیمی ام
شرکت کند .کرکی روی شانه ام
نشسته بودوسگ زعفرانی که صبح
خیلی زود ازقابش بیرون جسته بود
چسبیده به من راه می رفت  .اندکی
دورتر  ،خیل چهره های ناشناس
ومتراکم  ،همچون اشباح گمشده
درغبار  ،سایه وار گام برمی داشتند.
انگار هرچه آدم درزیر زمین وروی
زمین بود سیل آسا به دنبال ما راه
افتاده بود .انگار پنهانی ترین تار
وجودآدمها به مضراب خورده بود.
چندفرسخ از شهر دور شدیم تا به
گورستان رسیدیم  .پشت ردیف
درختان سرو مردی درشت هیکل که
قوزی برپشت داشت سرگرم کندن
قبر بود  .همینکه جماعت نزدیک شد
کلنگ را درهوا چرخاند وگفت :
 دیشب از من دعوت شد  .بیدرنگخودم را به میعاد رساندم  .درشهر
هیچکس درکندن گور به مهارت
من نیس .می تونم دریه روز نسلی رو
بخاک بسپرم .
ازصدای خنازیری و پوست پُر لک و
پیس وچهرۀ درهم ریخته اش اورا
شناختم  .کابوس من بود...
مرغ ها درهوا پرواز می کردند  .چلچله
ها آواز می خواندند .ابر میگریست .
وباد زوزه می کشید .هیچ مرده ای
درتاریخ بااین شکوه وجالل به خاک
نرفته بود .هرکس داور فضایل خویش
است  .اما این صحنه تشییع است که
فضایل انسان را به داوری می سپارد.
دربازگشت از گورستان سوار اتوبوس
سیاه رنگی شدیم که به شهر میرفت .

توی راه مرد قوزی کلنگش را به شانه
آویخت وزمزمه کرد:
 مادرم قابله بود .دریک شب توفانیتوی قایق شکسته ای که دستخوش
امواج شده بود  ،بی کمک کسی مرا
زائید.وخودش ساعتی بعد طعمۀ امواج
سرکش دریا شد .چندسال نگذشت
که پدرم درآغوش من جان داد.
بامیراثی که برایم گذاشت دانشکده
را گذراندم وراهی فرنگ شدم .
درآنجا به تحصیلم ادامه دادم .کتاب
تنها دوست من بود .وپاتوقم کتابخانه
ها .شبها تا دیروقت چشم از خطوط
کتاب برنمیداشتم  .میخواستم گم
شده ام را در اوراق کتاب ها بیابم .
میخواستم رازی را کشف کنم  .راز
پیچیده ترین معمای این جهان .
پس از نه سال به شهرم برگشتم
ودرادارۀ پژوهش به کار مشغول
شدم  .پنج سال تمام پشت میز
اداره چرت زدم  .وسیگار دودکردم
وجوانیم را چکه چکه روی کاغذهای
خط خطی شده فرو ریختم وشبها
توی خانه درکتابها غوطه خوردم .
یک روز از طرف اداره  ،نامۀ محرمانه
ای بدستم رسید که به من مأموریت
داده شده بود ظرف دوماه بیماری
کشش انحرافی جامعه را تشخیص
بدهم و گزارش کنم  .مأموریت جالبی
بود .موافق با ذو ودانشم  .روز بعد
دست بکار شدم  .کتابهای زیادی
را زیرورو کردم  .از مدتها پیش
همیشه از خودم سؤال می کردم که
چرا آدمیزاد زندگی را باهمۀ رنج
وهراسش مانند پستان مادر میان
دو دستش گرفته وزهرش را میمکد.
آیا این شوق دیوانه وار عکس العمل
ترس از مرگ است ؟ درهیچ کتابی
پاسخ روشن این سؤال را ندیدم  .حاال
فرصت مناسبی داشتم برای تحقیق
بیشتر .چله نشستم  ،تا درآخرین
روزها دریافتم که آدمی هم شب
است و هم روز .نیمی تاریک ونیمی
روشن  .یا به قول داستایوفسکی ،
نیمی خدا ونیمی شیطان  .این تعریف
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کافی نبود .باتفکر بیشتر به این
نتیجه رسیدم که انسان چیز دیگری
هم هست  .آمیزه ای از تمامی غرائز
موجودات عالم  .از هرجانوری چیزی
در خلقت خود دارد .ومضحک ترین
حالتش وقتی است که بصورت دلقک
در می آید .دلقک ها بیش از همه به
زندگی روی می آورند .برای این که
از مردن می ترسند .واگر حس کنند
که مرگی درکار نیست شاید عوض
شوند .باید به دلقک ها زندگی جاوید
بخشید.
پس از شبها بی خوابی و فرورفتن
درخود گرۀ کور روان جامعه را
پیدا کردم و رمز کشش انحرافی را
دریافتم .نتیجه تالشم را به صورت
گزارش نوشتم .ودربغل گذاشتم
وازتاریکخانه ام به درآمدم  .بااین
که چندساعتی به ظهر نمانده بود
توی کوچه جز گربه ای پلنگی که
پیشاپیش می دوید کسی را ندیدم
 .درخیابان هم دیّاری نبود .تعجب
کردم  .کنجکاویم تحریک شد .چشم
انداز خالی و خلوت شهر مرا دربهت
فروبرد .درخیابان مغازه ها باز بود،
ولی نه صاحب مغازه پشت دستگاه
بود ونه مشتری  .درچهارراه ها چراغ
راهنمائی به نوبت  ،سبز و قرمز و زرد
می شد اما از عبور اتومبیلها خبری
نبود .اتومبیل ها بی آنکه راننده ویا
سرنشینی داشته باشند اینجا و آنجا
ولو بودند .درآن حال که با چشمهای
وق زده ونگاه گیج درپیاده روها
پرسه میزدم بوی مطبوع گوشت
سرخ شده اشتهایم راتیز کرد .جلو
مغازه اغذیه فروشی ایستادم .
از پستوی مغازه بوی بیفتک مرا
بی اختیار به درون کشاند.گرسنه
بودم  .چند لقمه خوردم  .سرم را که
برگرداندم دیدم سگها وشغالها وگربه
های وحشی به درون هجوم آوردند.
ویروکول هم پریدند .اشتهای آنها هم
تحریک شده بود .درپیاده رو گروه
کثیری از جانوران ریز و درشت توی
توی هم می لولیدند .به سختی خودم
را از مغازه بیرون کشیدم  .شهر پر
شده بود از انواع حیوانات جورواجور.
از ترس لرزیدم  .نمیدانستم چه بکنم
وبه کدام سمت بروم  .خیابان ها
منظرۀ غریبی پیدا کرده بود .هرچه
می دیدی پوزه بود وپنجه و دم و
دندان و پوست های رنگارنگ  .وآنچه
بگوش میرسید زوزه بود وغرش
خشم آلود درندگان  .بااحتیاط راه
امن تری را درپیش گرفتم وداخل
کوچه شدم  .ازکوچه به خیابان دیگر.
درسراسر شهر حتی یک نفر نبود که
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مرا ازتنهائی ووحشت نجات بدهد.
اندکی دورتر از چهارراه پای درختی
نشستم و به چراغ راهنمائی که به
طرز خنده آوری کار عبث خودرا
بی وقفه تکرار میکرد زُل زدم  .دراین
اثنا دیدم چیزی به سنگینی یک
گربه درشت از شاخه درخت روی
شانه ام فرود آمد .یکه خوردم وسررا
چرخاندم  .دیدم عنتری با نگاهی
آشفته روی شانه قنبرک کرده .
شاید لوطی اش را دراین رستاخیز
جانوران گم کرده وناچار به من پناه
آورده بود .درآن حال که از ترس و یا
خماری زیر پوستش جمع و کوچک
می شد چشمهای گرد موذی خودرا
به صورتم دوخت  ،و با یک جور نگاه
آشنا سعی کرد آن نقطه مشترک
میان من و خودش را بیابد  .اما
نگاهش مثل خودش گنگ وکم عمق
بود ونمی توانست تا اعماق فراموش
شده نفوذ کند وانعکاس سایۀ خودرا
درمن بجوید ...
دلم میخواست به صدای بلند بخندم .
ازترس ویا تحریک مجهول  .این حس
را می کردم که خنده ام نه ارتباطی
به پوزۀ تکیده و حالت خماری عنتر
داشت ونه ارتباطی به بزدلی ام
تبدل ناگهانی و غیر
درکشاکش این
ِ
منتظره  .خنده ام مستقیم ًا به گریز
احمقانه مردم شهر و رنگ عوض
کردن بی حاصل چراغ چهارراه ها
مربوط می شد .من اصوالً از هرتکرار
مزاحم وبی مورد خنده ام میگیرد.
دراین موقع زوزۀ خفۀ گرگی از
پشت سر به گوشم خورد .تاسرم رابه
طرف صدابرگرداندم عنتر به چاالکی
ازروی شانه به آغوشم سرید.وبا
تردستی مخصوص دست درجسیب
بغلم کرد و گزارش رابیرون کشید
وگریخت  .درپی اش دویدم  .اوراه
خودرا کج کرد و داخل کوچۀ تنگی
شد .دیگر ندیدمش  .گوئی گزارش
راقورت داده بود .چیزی از این ماجرا
نگذشت که شهر به حال اول برگشت.
وجانورها دم را الی پاهاگذاشتندو
فرارکردندوآدمهاازهرسوراخی داخل
شهر شدندوهرکس برجای خود
نشست و زندگی جریان گذشته
خودرا باز یافت  .راننده پشت ُرل
قرارگرفت  .مغازه دار توی مغازه اش
و عنتر روی شانۀ لوطی اش  .همه به
کار خود مشغول شدند جز من که
مات و متحیر سر درگریبان فروبردم
.وافتان وخیزان به خانه باز گشتم .
توی راه از این نمایش  ،ازاین کمدی
سرگیجه آور نتیجه گرفتم که آدمی
همین ترکیب ناجور و نفس گیر را

دوست دارد .همین جام شوکران را که
با هرقطره اش به گور نزدیک تر شود.
سردرگمی وتشویش وشوریده حالی و
ترس از مردن را برهر تغییری ترجیح
می دهد .درعمل هم به این نتیجه
رسیدم .چندین نفررا با دم چاقوق آب
حیوان خورده ام آزمودم ولی هریک
به طریقی از چنگم گریخت  .دیدم
تنها راه منطقی این است که گور
دلقک ها را با دست های خود بکنم
 .با همین کلنگ  .چه کاری درزندگی
شایسته تر ازاین !!...
دیروز یک پرنده را به خاک سپردم .
امروز یک طبیب را تا فردا کی درخانه
ام را بکوبد  .پیرمرد پاپیون خال
مخالی دستش را روی شانۀ پهن او
گذاشت وپرسید:
 این قوزو را از کجا آوردی ؟مردقوزی رویش را به طرف پیرمرد
برگرداندوبا صدای خنازیری اش
گفت :
 کدوم قوز؟بعد دستش را به پشت کشیدو افزود:
 این بارامانته که ازروز ازل برپشتمگذاشتند .کوه نتونست به دوش بکشه.
حاج اسمال بقال با لحن خنده آلودی
گفت :
 شاید جسمت مسخ شده  .مثلشتر.
مردقوزی گفت :
 خوشحال م که روحم مسخ نشده .حاج اسمال گفت :
 توچه میدونی ؟ اگه آینه ایمیساختن که باهاش می شد روح
و دید اونوقت می فهمیدی عیب از
کجاست .
مردقوزی باصدای بلند گفت :
 آینه هست  .هرکسی با خودشداره .توهم داری .
حاج اسمال گفت :
 -کو؟

 توی آستینت هست .حاج اسمال با پوز خند گفت :
 -من تو آستینم چیزی ندارم .

آزادی

 دستهات  .هردستی آینه روح آدمه.منتها هیچکی نمیخواد بهش نگاه
کنه  .خدا این دست ها رو به ماداد
که مرهمی روی زخمی بذاریم  .ولی
ما آلوده اش کردیم  .آلوده به خون
دیگرون  .با همین دستهاست که
ماشه رو میچکونیم  .دشنه به پهلوئی
فرو می کنیم  .توی پیالۀ همسایه زهر
می ریزیم  .اگه این دست ها نبود نه
جنگی درعالم بود و نه جنایتی  .حاج
اسمال درحالی که دستهایش را به هوا
بلند کرده بود گفت :
 من که دستهام پاک وپاکیزه اس .مردقوزی گفت :
 آنکس که عیسی را به صلیب کشیدهمین حرففو زد .همه همین حرفو
میزنن  .چون نمیخوان توی آینه
دستهاشون روح کج و کولۀ خودشونو
ببینن.
پیر مرد پاپیون خال مخالی گفت :
 اگه دست ها نبود گوری کندهنمیشد .اونوقت بوی گند مرده ها
دنیارو می گرفت  .حاال می فهمم چه
شغل شر یف و آبرومندی رو انتخاب
کردی  .رهاش نکن .
سردرگوش پیرمرد بردم و آهسته
گفتم :
 دیگه دلواپس نباش  .هروقتخواستی بمیری برو سراغش  .گورکن
قابلیه .
پیرمرد گفت :
 من از خودش بیش از مرگ می ترسم .دردل گفتم  :وای برمن که هنوز سایه
اش برپیشانیم نشسته است .
ساعت چهار بعدازظهر بود که خسته
وکوفته بخانه رسیدم  .دررا با کلید باز
کردم  .سگ مثل همیشه جلوتر داخل
خانه شد وازپله ها باالرفت ُ .کرکی را
توی قفس گذاشتم .خودم هم روی
تخت افتادم .
ادامه دارد.
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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
* هزل من هزل نیست  ،تعلیم است  .سنائی

* هزل تعلیم است  ،آن را ِج ّد شنو
طرح چهره کیخسروبهروزی کارژاک فراست

شوخی بی شوخی
مخالفت همیشه هست  .اشکالی هم
ندارد؛ اما بعضی مخالفت ها خیلی
نادرو بعید است  .آخه  ،مگه ممکن
است کسی با طنز  ،هزل  ،شوخی
و خنده مخالف باشد؟ چواب  :بله ،
رهبران مذهبی اسالمی ایران؛ وآنانی
که به معنی  ،کاربرد و تأثیر مفید آن
آگاهی ندارند.
قاعدت ًا باید دراین صفحات «غم مخور»
به شوخی و طنز بپردازم  .اما گویا الزم
است دراین شماره باردیگر توضیح
مختصری بدهم درمورد علت وجودی
این دوصفحه و محسنات  ،کاربرد
و تأثیر «هزل»  « ،طنز» و« شوخی
» که از معانی مختلف آن فع ً
ال می
گذرم .با این اشاره که نوشتن این
دوصفحه بیشتراز ده ها صفحه مطلب
و مقاالۀ جدی وقت مرا می گیرد .اما
هدف ودلخوشیم این است که دراین
عصر وزمانه که همه غم است واندوه
وخنده وشادی اززندگیمان رخت
بربسته است  ،لبخندی به لب شما
بیاورم .دلیل دیگر اینکه  ،امروز برای
ما ایرانیان خنده وشادی به صورت
نوعی مبارزه با دکانداران دین درآمده
است که هزارو چهارصد سال است
ُمب ّلغ گریه  ،زاری و اندوه هستند .می
گریانند و گریانمان می خواهند گریه
را حالل مشکالت دنیوی و اُخروی می
دانند.بااین اهداف است که از حدود
یک سال پیش این دو صفحه «غم
مخور»  ،بعنوان زنگ تفریح گشوده
شده است  .دراین مدت نیز چون ما
عادت به ستودن آنچه را که می
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موالنا جالل الدین محمدبلخی

هزاالن را به چشم حقارت منگرید
* هزل را خوار مشمارید و ّ

پسندیم نداریم  .ندیدم و نشنیدم که
خوانندگان «آزادی» مطلبی درلزوم
و تأیید این صفحات گفته ونوشته
باشند ،سهل است  ،حاال سروکله
مخالفی هم پیداشده است.

اندرگفتگو بایکی از
خوانندگان «آزادی»
دوهفته پیش آقائی تلفن کرد  ...بدون

عبیدزاکانی

آزادی

خوش وبش وسالم واحوالپرسی،
خودرا از خوانندگان قدیم «آزادی»
معرفی کرد و اعتراض که این ُجک
های «مزخرف» !! چیست که بعنوان
طنز بخورد ما می دهید؟ بجای این
ها مطالب آموزنده  ،تاریخی واخالقی
بنویسید!!
گفتم  :آقای عزیز  ،اوالً این ها ...
مزخرفات نیست  .طنزو هزل است.
وبرای اطالع سرکار ،هزل  ،طنز و حتی
شوخی  ،دشمن «مزخرفات» است .

عبید زاکانی

دشمن بالهت  ،فساد ،جهل  ،غرور ،
تزویر و ریاست .
دوم این که من نه سر پیازم نه ته
پیاز .اگر دراین مورد اعتراضی دارید
بهتراست با سردبیر مجله صحبت
کنید.
گفت  :این شما هستید که مرتب
بااعالم شماره تلفن خود می گوئید
خوشحال می شوم که با من تماس
بگیرید .
عرض کردم  :خیلی متشکرم تلفن
کردید .ولی آن دعوت من مربوط
به برنامه های رادیوئی من «همراه
آفتاب» است  .اگر درمورد این برنامه
ومطالب آن نظری دارید خوشحال می
شوم بشنوم  .با اعتراض فرمودند:
گویا فراموش کرده اید که دراولین
شماره که این «مزخرفات» !! را شروع
کردید  ،خود شما خطاب به آقای
مرتضی پاریزی نوشتید که صفحات
مجله خشک است و احتیاج به زنگ
تفریح دارد و جای یکی دوصفحه
«مزخرفات!!» درآن خالی است .
عرض کردم  :بله درست است  .من
پیشنهاد کردم و فکر می کنم کار
بجائی کردم  .اما تصمیم گیرنده
سردبیر بوده است  .شما بهتر
است ایشان را مورد باز خواست
قراردهیدولطف ًا کمی هم درمورد
بکاربردن این کلمه «مزخرفات!!» فکر
کنید و کوتاه بیائید.
کمی آرام شدند و پرسیدند :نه  ،حاال
خودمانیم  ،ممکن است بفرمائید  ،این
نوشته ها را برای چه چاپ می کنیدو
چه دردی راازما دوا می کند؟
عرض کردم  :اگرچه درهمان اولین
شماره که این صفحات «غم مخور»
آغاز شد اشاره مختصری به طنز ،
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هزل  ،هجو وشوخی کردم  .اما برای
رضایت شما وبرای آگاهی سرکار و
معدود افرادی که ممکن است نظر
خوشی و آگاهی کاملی دراین مورد
نداشته باشند  ،دراین شماره مجددا ً
مختصری در این مورد و ضرورت
وجودی آن خواهم نوشت  .ایشان
خداحافظی نکرده گوشی را گذاشتند.

مختصری دیگر درباب
هزل  ،طنز ،شوخی و...
طنز یعنی نقد زشتی ها  ،کاستی هاو
ضعف ها به زبانی شیرین و درپردۀ ایهام
که شنونده یا خواننده را خوش آید.
فوائد روانی طنز  ،هزل  ،و شوخی،
بینائی  ،آگاهی و بصیرت است
وموجب شادی می شود.طنز نویسان
و شوخی پردازان می خواهند جنایت
را رسوا و حماقت را مسخره کنند.
وتا می توانند ازآن بکاهند یا ریشه
کن کنند .آنان از بی خبری و نادانی
وفریفتگی مردم به عوامفذیبی
شیادان ریایی و تعصبات دین مداران
خدانشناس رنج می برند وازاین که
حکومتگران  ،رهبران و سیاستمداران
از ضعف های روحی وذهنی آنها
سودبرده و بر گردۀ آنها سوار می
شوند ناراحت هستند وچون بیشتر
اوقات انتقاد صریح وجدی از اعمال
این گروه شمشیربسته یا آن گروه
مجهز به سالح تکفیر یا تعقیب ممکن
نیست ومردم عوام هم اهل استدالل
عقلی و بحث علمی وفلسفی نیستند،
طنز نویس و شوخی پرداز نیت
خودرا درلباس داستان های هزل و
مسخرگی های شوخ طبعانه یا طنزها
و دشنام های خنده انگیز می پوشاند
تا شاید عوام را از اسارت حماقت وبی
خبری وفریفتگی درآورند+.
این که بزرگی چون سنایی به تکرار
می گوید « :هزل من هزل نیست ،
تعلیم است » یا مولوی می گوید« :
هزل تعلیم است  ،آن را جِ ّد شنو
تومشو برظاهر هزلش گرو»
یا عبید زاکانی می گوید «:هزل را
خوار مشمارید و هزاالن را به چشم
حقارت منگرید» مقصود همه این
است که باید گوش به معانی درون
واسرارشان سپرد .هدف آنها دشمنی
با اخالق نیست  ،پرورش اخالق
وانسانیت است  .هدفشان از بکار
بردن این مطالب به ظاهر خنده آور
به خودآوردن تباهکاران اجتماعی و
بیدار کردن به خواب رفتگان غافل
است .
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حال که چنین مبحثی پیش آمد ،
الزم آمد که درچند شماره آیده ،
خوانندگان «آزادی » را بازندگی و
آثار بزرگترین طنز وهزل پرداز ایران
آشنا کنم .
درپایان برای این که دراین شماره
بکلی ازهدف وراه و روال این صفحات
دورنشویم شمارا به خواندن چند طنز
و شوخی پرا کنده دعوت می کنم.
باامید شادی وبهروزی برای شما
***
دونفر مصری وایرانی افتخار گذشته
و قدرت تمدن خودرا به ُرخ همدیگر
می کشیدند  .کار اغراق باال گرفت .
مصری گفت  :اخیرا ً دراکتشافات قبور
فراعنه «سیم» و «مقره» پیداشده
وازاین رو معلوم است که تلگراف ،
اختراع مصریان باستانی است  .ایرانی
گفت  :درکاوش های شوش نه سیم
پیداشده ونه مقره پس معلوم می شود
اختراع تلگراف بی سیم ازایرانیان
باستانی است .
از کتاب زیباشناسی درهنروطبیعت
اثر استاد علینقی وزیری
***
کودکان افسانه ها می آورند
درج درافسانه شان صد س ّروپند
هزل ها گویند درافسانه ها
گنج می جویند درویرانه ها
هرجدی هزل است پیش جاهالن
جد است پیش عاقالن
هزل ها ّ
«مولوی»
***

کسی درمباحثه بطرف گفت  :بقدر
گاو نمی فهمی  .طرف برخاست که
اورا بزند .فورا ً گفت  :نزن آقاجان ،
معذرت میخواهم .بقدر گاو می فهمی
***
مردمستی ازهتل مرمر بیرون
آمدوسوارتاکسی شد وبه راننده گفت
:
 بروهتل مرمرراننده به او گفت  :همین جا هتل مرمر
است !
مرد مست از جیب خود ده تومان
درآورد وبه راننده دادوگفت :
 دفعه دیگر خواهش می کنم یواشتر رانندگی کنید.
***
حسنی  :آقای معلم شما کسی را برای
کاری که نکرده است تنبیه می کنید؟
معلم  :نه عزیزم .
حسنی  :پس من مشق هایم را
ننوشته ام .
***
بیمار :آقای دکتر  ،من همیشه
احساس می گنم یک مرغ خانگیم .
چندروزی
شماباید
دکتر:
دربیمارستان بمانید تا معالجه شوید.
بیمار :درمدتی که دربیمارستان هستم
خانواده ام صبحانه چی بخورند؟
***
 دیروز تو آشپزخونه زنم داشتپائی دم می کرد که افتادو دستش
شکست .
 -وای  ،چه مصیبتی  ،خب  ،چکار

آزادی

کردید؟
 مجبور شدم چائی را خودم دمکردم .
***
روان پزشک  :چندوقت هست که شما
احساس گربه بودن می کنید؟
بیمار :اززمانی که بچه گربه بودم .
***
کودک  :مادرمی خوام برم توکوچه
بازی کنم .
مادر :بااین شلوارنو؟
کودک  :نه با توپم .
***
طلخک را پرسیدند که دیوثی چه
باشد؟
گفت  :این مسئله را ازقاضیان باید
«عبید زاکانی»
پرسید.
***
کسی را نیمه شب از خواب بیدار
کردندوگفتند  :پدرت مرده است .
پس از لحظه ای لحاف برسرکشیده
گفت  :خداوندا ازفردا چقدرغصه باید
بخورم .
***
مردی واردمنزل شد .دید زنش با
مردغریبه هم خوابی می کند.
به غریبه گفت  :کی بتو گفت این کاررا
بکنی ؟
جواب داد :تمام مردهای این محله .
***
درمحفلی جدی  ،مردی که تصور می
کرد با مزه است چیستان زیررابرای
حضار تعریف کرد:
آن چیست که هرگز نخورد می
چون سخت شود قی بکند نرم بخوابد
درجواب او مرد رندی که طبع شعر
داشت وحاضر جواب بود  ،فی البداهه
جواب داد:
آن چیز همان است که پیداشدی ازآن
ازمادرخودپرس که آن چیز کدام است
***
مردی رو به زن خود کرد وگفت  :نمی
دانم تو چرا پستان بند می بندی؟
توکه چیزی نداری داخلش بگذاری؟
زن گفت  :به خودت بگو که چرا
شورت می پوشی .
***
خر طلخک بدزدیدند .یکی می گفت:
گناه توست که از پاس آن اهمال
ورزیدی
دیگری گفت  :گناه مهتر است که د ِر
طویله را باز گذاشته بود.
طلخک گفت  :پس دراین صورت دز ِد
خر بی گناه است .
***
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حماسۀ ُ
گیلگمش
ترجمه  :حسین صوتی
ُ
گیلگمش قدیمی
اشاره  :حماسه
ترین دست نوشته بشر است که
بدست ما رسیده است  .حدود 70
سال قبل شخصی بنام داود منشی
زاده ترجمه ای از این حماسه را چاپ
کرده که مأخذ ایشان آلمانی بوده و
درحال حاضر بکلی نایاب است .
همچنین چند سال قبل از انقالب هم
آقای احمد شاملو نسخه کوتاهی به
زبان ساده ازآن استنتاج کرد که برای
کودکان ونوجوانان بودواین جزوه هم
درحال حاضر نایاب است .
نکته ای که دراین نوشته قابل تأمل
است و فلسفه وجودی تمام ادیان را
داراست این است که درمورد توفان
بزرگ که بعدها به نام توفان نوح
درمذاهب ابراهیمی واردشده می
گوید « خدایان دراثر خشم و بیزاری
از نوع بشر تصمیم به نابودی آن
گرفتند ولی هنگامی که شاهد بودند
که گروه گروه مردم درتوفان غرق می
شوند و نسل بشر نابود خواهد شد
لحظه ای به خود آمدند و فکر کردند
که اگر نوع بشر نابود شود دیگر چه
کسی برای خدایان قربانی می کند
یا نذرونیاز میدهد و چه کسی ...؟
وسپس تصمیم به نجات گروه اندکی
از آدمیان کردند که نتیجه می گیریم
فلسفه همه ادیان نذرو نیاز و قربانی
و مطیع کردن نوع بشر بوده وهست .
ازاین شماره هربار صفحاتی به این
داستان اختصاص داده شده است که
امیدواریم راهگشا باشد.
ح-ص

سخن مترجم

میان رودان ( بین النهرین) سرزمین
بین دجله وفرات گهوارۀ قدیمی
ترین تمدن و شهر نشینی جهان
است  .سومریان که بنای شهرهایشان
به بیش از چهار هزار سال پیش از
میالد می رسد  ،نه تنها پیشرفت

شماره -54سال پنجم

زیادی درکشاورزی و دامداری و
بازرگانی داشتند  ،بلکه پایه گذار
باورهای دینی وساختن عبادتگاه
ها و زیگوراتها نیز بوده اند  .دیگر
اقوام و ملتها از هندواروپائی گرفته
تا سامی ها( از آ« جمله عبرانتیان ،
هیتی ها  ،اکدیها ،بابلیان و آسوریها)
این اعتقاد ات را ادامه دادند و برآنها
افزودند و گسترش دادند .
سومریان و سپس ساکنان میانرودان
افسانه ها و اساطیر 1و بسیاری
اطالعات دیگر را برلوحه های گلی به
خط میخی ثبت کردند  .این افسانه
ها بیش از نقش برالواح  ،هزاران
سال به طور شفاهی خوانده می شده
بهمین دلیل روایتهای گوناگونی از
آنها بجا مانده است .
این افسانه ها مربوط به زانی است
که مردم به خدایان گوناگون اعتقاد
داشتند و برای پدیدۀ طبیعی و غیر
طبیعی خدائی قائل بودند و انسانهای
برگزیده می توانستند بی واسطه با
خدایشان گفتگو کنند.
عدم آگاهی از علت عوامل طبیعی
مانند سیل  ،توفان  ،زلزله  ،خشکسالی
و بیماریها و  ...باعث به وجود آمدن
خرافات و اعتقاد به خدایانی شد که
هرکدام مأمور فرستادن این بالیای
آسمانی بودند  ،از این نظر برای جلب
توجه و رفع بال متوسل به قربانی و
ریختن خون برای خدایان می شدند.
این اعتقاد حتی بعدازاینکه ابراهیم
خلیل اهلل ( دوست خالص خدا) بت
هارا شکست و به یکتا پرستی روی
آورد  ،برای اثبات ایمانش به خدا برآن
شد خون پسرش اسماعیل را بریزد و
تاورا درراه خدا قربانی کند که بناگاه
گوسفندی ( بی شبان) درآن اطراف
ظاهر شد و او گوسفند را به جای
پسر قربانی کرد .این باور هنوز پابرجا
واستوار است که براساس تداوم
سنت باید برای رضای خدا قربانی
کرد .بدیهی است پس از ایجاد ادیان

معتقد به خدای واحد ،
خدایان دیگر به مالئک
وفرشتگان مبدل گردیدند
و مقرب درگاه شدند
و بعضی هم به علت نا-
فرمانی مورد غضب قرار
گرفتند و رانده شدند.
اعتقاد براینکه همۀ بالیا از آسمان
نازل می شود  ،هنوز برزبان مردم
جاری است  ،مانند« خدا بد ندهد» « ،
خدا به خیر رضا باشد» »  « ،انشاءاهلل»
( اگر خدا بخواهد)  « ،خدانخواست »
و...
***
ُ
مشهورترین
گیلگمش
حماسۀ
اسطورۀ میانرودان  ،قدیمی ترین اثر
ادبی جهان است  .این اثر با آنکه
بسور کامل بدست ما نرسیده ،
ازچندین نظر حائز اهمیت است .
دراین حماسه گذشته از نشان دادن
اعتقاد مردم آن زمان به خدایان ،
داستان توفان ( که سرتاسر جهان
را فراگرفت) گنجانده شده که نسخه
بدل آن را می توان درتورات خواند.
بدین ترتیب دراستفاده نویسندگان
کتابهای مقدس  ،یکتا پرستان از
اساطیر مردم میانرودان تردیدی
نیست وحتی در کتاب مبین آخرین
که به قول خدایگان ادب فارسی در
بوستان « که توریه وانجیل منسوخ
کرد» همان داستانها آمده است .
ضمن ًا دربین الواح به جا مانده متنی
به نام «انوما الیش » یا حماسه
آفرینش » وجود دارد که بگفتۀ
بسیاری از پژوهشگران مأخذ سفر
پیدایش تورات است  .بنابراین آیا
مرزی بین اسطوره و دین می توان
کشید؟
***
اززمان کشف الواح سومری و اکدی
درکتابخانه نینوا و جاهای دیگر ،
ترجمه های چندی به زبانهای اروپائی

آزادی

چاپ ومنتشر شده است و می توان
کتابشناسی مفصلی از آنها ارائه داد
 .مأخذ بیشتر این ترجمه ها کتاب
حجیم وارزشمند « متون باستانی
خاورنزدیک درارتباط باعهد عتیق»2
است که بیشتر مورد استفادۀ
دانشجویان و پژوهشگران زبانهای
باستانی است .
ترجمۀ حاضر به زبان فارسی براساس
کتاب خانم ساندرز انجام گرفته که
از بقیه ترجمه ها دقیق تر و دارای
پیشگفتاری جامع است .
پیشگفتار
 -1تاریخ حماسه
ُ
گیلگمش شاه نام آور اوروک
حماسه
 Urukدربین النهرین مربوط به
دورانی کام ً
ال فراموش شده بود
تا اینکه درسدۀ نوزدهم باستان
شناسان شروع به کشف شهرهای
مدفون درخاورمیانه کردند .تا
آن زمان سرتاسر تاریخ طوالنی
که ابراهیم راازنوح جدا می کرد
 ،از آشفته ترین ابواب نسب
شناسی سفر پیدایش بود .دراین
بابها فقط دو نام باقی مانده  .یکی
نمرود شکارچی و دیگری برج بابل
 .اما مجموعه اشعاری که پیرامون
شخصیت گیلگمش جمع آوری شده
این خأل را پر می کند.
جای آن است که این اشعار
ادبیات جهانی قرار
درمجموعه
گیرد  ،نه بخاطر تقدم حداقل هزار

صفحه 36

و پانصد سال برحماسه های هومر ،
بلکه به جهت کیفیت و شخصیت
داستانی آن  ،این حماسه آمیزه ای
از ماجراجوئی  ،اخالقیات و فاجعه (
تراژدی ) است  .درخالل وقایع آن
توجه انسان به اخالقیات  ،جستجوی
معرفت و فرار از سرنوشت محتوم
بشری نشان داده شده  .خدایان
نامیرا نمی توانند به تراژدی مربوط
شوند .اگرچه گیلگمش نخستین
قهرمان نیست  ،اما اولین قهرمان
تراژدی است که می شناسیم .او برای
ما ازنظر فکری نزدیک است  ،او نمونه
فردی است که بدنبال زندگی و درک
آن است ودراین جستجو  ،پایانش
باید تراژیک باشد .شگفت آور است
که داستانی چنین قدیمی بازمانده
از سه هزار سال پیش از میالد هنوز
قدرت تحرک داردو نظر خوانندگان
سدۀ بیست ویکم را جلب می کند.
داستتان ناقص است  .و شاید همین
گونه هم باقی بماند .به هرحال امروز
این لطیف ترین حماسه بجا مانده
است و بگونه ای غیر قابل قیاس  ،از
ایلیاد هومر کهنه تر است .
ما مدارک مستندی داریم که
ُ
گیلگمش درسدۀ اول هزارۀ
اشعار
دوم پیش از میالد نوشته شده است
وچه بسا درسده های پیش ازآن
بهمین شکل وجود داشته  .بااین
حال آخرین و کاملترین آن به سدۀ
هفتم پیش از میالد برمی گردد.که از
کتابخانۀ آشور بانی پال عتیقه باز ،
آخرین شاه بزرگ امپراتوری آشور
به دست آمده است  .آشور بانی پال
گرچه فرماروائی بزرگ  ،غارتگر مصر
وشوش بود  ،اما کتابخانه ای قابل
مالحظه از اسناد تاریخی همعصرش
 ،اشعار  ،سرودهای مذهبی  ،ومتون
علمی و دینی گرد آوری کرد  .او به
ما می گوید خدمتکارانش رابرای
جستجوی بایگانی های مراکز علمی
باستانی دربابل  ،اوروک و نیپور برای
نسخه برداری و ترکمه متون به زبان
سامی اکدی Akkadian Semitic
که آن متون به زبان سومری قدیمی
تر بین النهرین بود  ،فرستاد ه است
 .دربین این متنها «نوشته شده
براساس {متن} اصیل وگردآوری
شده درکاخ آشور بانی پال  ،شاه
جهان  ،شاه آشور ،منظومه ای است
ُ
گیلگمش می
که ما آن را حماسۀ
نامیم .
چیزی از تکمیل این وظیفه نگذشته
بود که این حماسه عم ً
ال گم شدونام
قهرمان آن فراموش گردید یا تحریف
شد یا به شکل دیگری درآمد تا اینکه
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درسدۀ نوزدهم دوباره کشف شد.
بازیابی آن دروهله نخست مدیون
کنجکاوی دوانگلیسی وسپس کار
دانشمندان در بخشهای مختلف
جهان بود که قطعات را کنار هم
گذاشتند  ،نسخه برداری کردند و
لوحه های گلی را که رویشان شعر
نگاشته شده بود ترجمه کردند .این
کاری است که ادامه دارد و هرسال
جاهای خالی آن پر می شود ؛ اما بدنه
اصلی حماسۀ آشوری اززمان انتشار
متن بیادماندنی کمپل تاکپسون
 Campbell Thampsonدر 1928
و  1930با آوا نگاری وتفسیر  ،تغییر
نیافته است  .به هرحال اخیرا ً کار
پروفسور ساموئل کریمر از دانشگاه
پنسیلوانیا با ترجمۀ متون سومری ،
تاریخ حماسه را به هزارۀ سوم پیش
از میالد عقب برد .اکنون این امکان
بدست آمده است که متون قدیمتر را
تلفیق و مقایسه کرد.

 -2کشف لوحه ها
کشف لوحه ها متعلق به دوران
طالئی حفاریها ی سدۀ نوزدهم است.
زمانی که گرچه همیشه نه وسواسی
درکار بود و نه هدف دقیق علمی
امروز  ،دشواریها و حتی مخاطرات
فراوان بود ،نتایج آن تأثیر عمیقی
در دیدگاه روشنفکران آن عصر
داشت .
در  1839یک انگلیسی جوان به نام
آوستن هنری الیارد با دوستش با
هدف رسیدن به سیالن از راه زمینی
راهی سفر شدند ،اما دربین النهرین
به علت کشف تپه های آشوری
سفرش به تأخیر افتاد  .این تأخیر
چند هفته ای سالها به درازا کشید
و دراین فاصله زمانی نینوا و نیمرود
حفاری شد  .الیارد ازاین حفاریها
بخش عظیمی از مجموعۀ تندیسهای
آشوری و هزاران لوحۀ شکسته

آزادی

راازکاخ نینوا به موزۀ بریتانیا برد.
زمانی که الیارد حفاری را آغاز کرد،
امیدوار به یافتن کتیبه هائی بود
اما درحقیقت کشف یک کتابخانه
مدفون وآثار ادبی گمشده بیش
از انتظار او بود .دامنه و ارزش این
اکتشاف تا زمانی که لوحه های گلی
با خط میخی رمز گشائی شد ،آشکار
نگردید .بدیهی است پاره ای از آنها
گم شده اند ،بااینهمه بیش از بیست
وپنج هزار لوحه شکسته نصیب موزۀ
بریتانیا شد.
کار رمز گشائی لوحه ها دراقامتگاه
انگلیسیان دربغداد به وسیلۀ هنری
رالینسون آغاز شد ،وی درآنجا
نماینده سیاسی بود  .پیش از آنکه
رالینسون به بغداد بر َود افسر ارتش
دراستخدام کمپانی هند شرقی بود.
وکلید اصلی رمز گشائی خط میخی
را درکتیبۀ عظیم داریوش درکوه
بیستون نزدیک کرمانشاه ایران
کشف کرده بود ،این کتیبه به زبانهای
فارسی باستان  ،عیالمی وبابلی به
خط میخی نگاشته شده است  .کاری
که رابنسون دربغداد آغاز کرده بود
پس از باز گشتن به انگلستان در
 1855ادامه یافت و بالفاصله شروع
به انتشار «کتیبه های خط میخی
غرب آسیا» کرد .جرج سمیت در
 1866به عنوان دستیار برای کار
روی لوحه ها به او پیوست .
دراین بین  ،رسام  ،همکار و جانشین
الیارد در نینوا  ،در  1853آن بخش
از کتابخانه را که شامل مجموعه
ُ
گیلگمش بود ،اززیر
آشوری حماسۀ
خاک بیرون آورد  .اهمیت این اکتشاف
تا بیست سال بعد تحقق نیافت  .در
 1872جرج سمیت در گردهمائی
انجمن نوبنیاد باستانشناسی مربوط
به کتاب مقدس » اعالم کرد « :چندی
پیش دربین لوحه ها ی آشوری
موجود درموزۀ بریتانیا گزارشی
از توفان یافته ام  ».این یازدهمین
ُ
گیلگمش آشوری بود.
لوحۀ حماسۀ
چیزی از اعالم این خبر نگذشته بود
که سمیت «گزارش کلدانی توفان»
ُ
گیلگمش
با رئوس مطالب داستان
منتشر کرد  .اما خود لوحۀ توفانن
کامل نبود وجستجوی لوحه های
بیشتری آغاز شد  .دیلی تلگراف
هزار گینی  ( ) guineasهر گینی
برابر با  21شلینگ یا یک پوند و 5
پنس در نظام جدید پولی انگلیس)
برای حفاریهای بعدی متعهد شد و
جرج سمیت آن را برای موزۀ بریتانیا
برعهده گرفت  .سمیت پس
بقیه درصفحه 50
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ن
شع
ل
ی
ردرپند ی روزغل
سیاوش کسرایی
بیداری گل سوی چمن می کشدم
بلبل دل و  ،باد پیرهن می کشدم
درگوشه ی خاک غربتم بوی بهار
می آیدوجانب وطن می کشدم
آبتین آبتین(ح .بنی جمالی)

روداه ئی
هکهباتریکیمیرزیند
***

درانسان پرتگاه هایی است،
که از اعماق آن
بایستی خودراصدابزند
درانسان رودخانه هایی است
که به شب می ریزند
درانسان جاده هایی است
که به ابدیت می روند،
آری
درانسان تاریکی هایی است ،
که در آن می خزد،
وبه زخم هایش لیس میزند.

تهران  1366خورشیدی
صفحه38

ربای اریانم
اریان جاوداهن ام

فریدون مشیری

همیشه باتو...
معنای زنده بودن من  ،باتوبودن
است
نزدیک  ،دور  ،سیر ،گرسنه،
رها ،اسیر
دلتنگ  ،شاد
آن لحظه ای که بی توسر آید
مرا مباد!
مفهوم مرگ من
طرح چهره فریدون مشیری اثر :استاد زمان زمانی
درراه سرفرازی تو  ،درکنارتو
مفهوم زندگی است
معنای عشق نیز
درسرنوشت من
باتو ،همیشه باتو  ،برای تو،
زیستن
عطار نیشابوری

بی یاد تو دل چو ساهی رد خورشید است
تـخ
ره م هک رد زمین دل کاشته ام
آزادی

حس

رت جاوید

با یاد تو ردنهایت امـید است

تخ حس
جز یاد تو  ،م رت جاوید است
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زیبا کرباسی
برای نسرین پرواز وزنان زندانی سیاسی بند 8و 9اوین

مقاومت

بال بال استخوان شکسته دارد
پرپر گیسوی بریده دارد
ِ
رنگ پریده
رنگ پریده دارد
نه هیچ ندارد
هیچ
ازاین جهان
ازجهان شما
هیچ ندارد.
نامش را نمی داند
نامش را
نه نمی داند
با این همه کبودی و چشم های ورم کرده
پوست شکافته
بااینهمه
جگر سوخته
این همه درد

دختر اِلَم
دحتر اِلَم فریاد می زند
َک َرم
کورم
هیچ

هیچ

ستاره دو ِز

ماه آرایتانم من

درد

تنها فریاد دارد او
فریاد

تندوتند
اللم

فریاد می زند

هیچ نمی دانم من
چین
چین
ِ
طاقه طاقه
دامن شب های سیاهتانم من
ماه آرایتانم

هلهله ام
هلهله ام من
هلهله هایم از جنس هق هق اند
قاه قاهم
خنده ی قاه قاهم من نی
ازجنس ضجه اند
ودوباره
یک دو سه تا به آخر
وازاول
شماره -54سال پنجم

یک

ده ده

دو

سه

تابه آخر

شالق هایش را
شالق هایش را

بال بال استخوان شکسته دارد
پر ،پر
گیسوی بریده دارد
رنگ پریده
رنگ پریده دارد
هیچ هیچ ندارد باشما بگوید
نامش را نمی داند
نه نمی داند نامش را
اما
نام ترا می داند
نام ترا
خوب می داند

ضربه ضربه می شمرد
بندبندمی شمرد

دیوث*
* واژه ی «دیوث» رادراین شعر مدیون هنرمند توانمند تآتر
«هایده ترابی» هستم برای بازشناسی اش .او تحقیق بسیار
عمیقی روی این واژه کرده است (.ز.ک).

آزادی

صفحه 39

بخش دوم

محمود نفیسی

ن فلس
ف
ل
م
اندیشه اهی رعاف ی و ی و وی

نگاهی کوتاه به زندگی و پاره ای از

دنباله آثار مولوی
» مثنوی مولوی » درمیان آثار منظوم
فارسی بی مانند است  .درادب فارسی
رسم این بوده که هرکتابی خواه
نظم وخواه نثر دارای مدماتی مانند
 :حمد خدا  ،نعت رسول  ،و یاران او
( واگر مؤلف شیعه است  ،امامان) ،
ستایش پادشاه وقت سبب نظم
کتاب  ،ستایش کسی که گوینده
و یا نویسنده را برای پدید آوردن
اثر خویش تشویق کرده است وگاه
مطالب دیگر از قبیل نصیحت شاعر
به فرزند ،گله از روزگار  ،شکایت از
پیری و نیستی و بیان احوال و مقاصد
شخصی ومانند آنها باشد .آنگاه شاعر
یا نویسنده مطلب اصلی را آغاز می
کند ودرطی فصول و ابوابی آن را
به پایان می برد .درپایان کتاب نیز
خاتمه ای به مقتضای عصرو زمان
بدان می افزاید  .هیچ کتاب شعر یا
نثری نیست که از این روش پیروی
نکرده باشد .وازاین مقدمات و
مؤخرات خالی باشد .جزیکی  :مثنوی
موالنا جالل الدین .
مثنوی بی آغاز و انجام است وبااین
بیت آغاز می شود:
بشنو این نی چون شکایت می کند
از جدائی ها حکایت می کند

صفحه40

ودردفتر ششم درمیانه  ،مثل «وصیت
کردن آن شخص که میراث اورا به
کاملترین اوالد دهند» زبان وی از
گفتار باز می ماندو مثنوی خودرا که
آن را صیقل ارواح و نردبان آسمان
خوانده است ناتمام رها می کند.
دربعضی از نسخه ها بیتی چند
درپایان مثنوی از قول فرزندبزرگ
موالنا معروف به « سلطان ولد» آورده
اند که خالصه آن این است :
مدتی زین مثنوی چون والدم
شد خمش  ،گفتم ورا کای زنده ام
ازچه رو دیگر نمی گویم ُس ُخن
از چه بربستی د ِر علم ل ُ ُدن
قصه شه زادگان نامد به سر
ماند ناسفته ُد ِر سوم پسر
گفت  :نطقم چون شتر زین پس بخفت
نیستش با هیچ کس تا حشر  ،گفت
هست باقی شرح این لیکن درون
بسته شد -دیگر نمی آید برون
فیه مافیه مجموعه ای از اقوال
موالناست وعنوان آن ازبیتی
از « ابن عربی»گرفته شده
است  .تصحیح و طبع بدیع
الزمان فروزانفر  -تهران 1330
مواعظ ،مجالس سبعه هفت خطابه -
موالنا جالل الدین رومی  -با تصحیح
وتوضیحات دکتر توفیق سبحانی-
تهران کیهان 1365
مکتوبات  -مکتوبات جالل الدین

آزادی

رومی  -تصحیح دکتر توفیق ه.
سبحانی  -تهران مرکز دانشگاهی
 1371شمسی

عرفان وتصوف
عرفان یا میستیک  Mystiqueاز
واژه یونانی  Mystikosمشتق شده
است وآن به معنای سری و غیبی
است که با وسائل عادی و یا با کوشش
عقالنی قابل حصول نیست مطلبی
است که با عنایت به ریشه کلمات
پوشیده یا مرموز « متصوف» Mystic
یاواژه یونانی به معنای «بستن چشم
ها» بوضوح روشن است .تصوف
را جریان روحانی عظیمی که از
همه ادیان می گذردخوانده اند.
دروسیعترین معنای کلمه می توان
آن را به صورت وجدان حقیقت واحد
خواه آن را حکمت  -عشق  -نور یا
عدم «الشیئی» بخوانیم  -معنا کرد.
نویسنده و پژوهشگر دیگری آن را
چنین تعریف می کند:
« باور به آن که انسان می تواند از
طریق تزکیه نفس  ،ریاضت  ،نیایش،
اوراد ،اذکارو جذبه  ،سیرو سلوک
مراحلی را طی کند و با خداونیروهای
ماوراء طبیعی دیگر وارد ارتباط شود.
بدین وسیله قلبش جای فرود به
الهام و اشراقیات الهی قرار گیردوبه
حقایق بی خدشه و قطعی دست یابد
و به گفته مولوی :
نه جماد است و بود شرقش جماد
جان جان جان بود شرقش فئواد
ازهمان قدیم ترین ایام  -هندیان،
ایرانیان مابین روحی که دربدن ماست
و آن را نفخه ای ربانی می شمردند
ووجود خداوند  ،سنخیت قائل بودند.
ازآنجا به آسانی می شد نتیجه گرفت
که روح درقفس تن رنج می کشد و
خواستار است که باز به خانه شود و به
سراپرده الست درآیدو به مبدأ اصیل
بپیوندد .بنظر عارفان این امکان

روح برای آمیزش وارتباط با جهان
ماسواء ویژه پیمبران ومعصومان
نیست  .بلکه به پیروی از قطب و
مرشد و با اجرای یک سلسله مراسم
معین و مراعات شرایط ویژه اخالقی
و علمی برای همه کس میسر است.
علت امکان آمیزش روح مجزای
انسانی باروح کل خویشاوندی و
سنخیت این دو نوع روح وتالزم
آنهاست  .یعنی روح بشری به
عقیده عرفا  ،موجی ازدریای پهناور
 روحانیت است که خداوند نام داردوبدون این امواج  ،آن دریا و بدون آن
دریا این امواج نیست .درباره این
وحدت عاقل ومعقول  ،خالق ومخلوق
مطالب جالب بسیاری عرفای جهان و
ایران گفته اند .دراینجا شعرزیبای
یک عارف کهن آلمانی بنام انگلوس
سیله زیوس نقل میشود که مطلب را
به شکل جسورانه و بدیع آورده است :
«من مانند خدا بزرگ و خدا چون
من ُخرد است  .و او برترازمن ومن
فروترازاو نتوانیم بود.
می دانم که حتی دمی خدا بی من
نتواند زیست
واگر من نابودشوم اونیز باید به ناچار
جان تسلیم کند».
این یک تفاوت عرفان با مذهب است.
تفاوت مهم دیگر عرفان با مذهب
درآن است که مذهب به خلق جهان
ازعدم معتقد است ولی عرفان جهان
را انباشته از گوهر خداوند وثمره
تجلی او  ،فیضان او می داند  .مولوی
بااشاره به این مبدأ تجملی می گوید:
ساقیاآنلطفکودکانروزهمچونآفتاب
نوررقص انگیز رابر ذره ها می بیختی
به ویژه انسان بیش از هرموجود دیگر
چنان که دیدیم ازاین گوهر
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یکی ازتفاوت های مهم عرفان با مذهب درآن است که مذهب به خلق جهان ازعدم معتقد است ولی عرفان
جهان را انباشته از گوهر خداوند وثمره تجلی او می داند.
نورانی الهی انباشته است  .لذا عرفان
وحدت وجودی « پانته ئیستی » است
و مذهب خدارا گوهری برتر و باالتر
ازاین جهان و مستقل می شمرد .ولی
عرفان می گوید:
خداوند « داخل فی األشیاء
البالممازجه وخارج عن الشیاء ال
بالمبانیه » باز تفاوت دیگر درآن
است که برخی از مذاهب چندان
جنبه ضد جهان «آنتی کوسمیک» و
مخالف با معیشت روزانه انسان ندارند
و برای آن قواعد ومقرراتی وضع
کرده اند ولی عرفان «آنتی لوسمیک»
است  .یعنی ماده را زشت و بدن را
خوار می دارد.
زندگی این جهان را ناچیز ومرگ را
پُلی برای رسیدن به معشوق ازلی می
شمرد  .مولوی می گوید:
هیزم ب ُ َود آن چوبی که بسوخت
چون سوخته شد گرددشری
وانگه سزدش واصل شود
همچون شرر جان بشری
بعالوه عرفان براثر اعتقاد به وحدت
وجود اختالف بین مذتهب را صوری
می گیرد  .قانون جذبه وعشق عام
راقانون عالم ووظیفه خاص انسان می
داندوازاینجا به نوعی جهان پرستی
و«اونیورسالیسم» می رسد.
اختالف خلق ازنام اوفتاد
چون به معنی رفت  ،آرام اوفتاد
درمیان آن جریانات فکری که خیال
سرگشته آفریده است عرفان ازهمه
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بیشتر عوامل یک واقعیت بزرگ
وانسانی را دربرداردوشاید علت
شیفتگی دیرینه ایرانیان به عقاید
عرفانی ازاینجاست به ویژه دردوران
پس از اسالم  .عرفان به پرچم فکری
مقاومت معنوی روشنفکران ایران
وپناهگاه روحی واخالقی آنها بدل
می گردداین بطور عمده یک مقاومت
منفی وسرکوفته بود که محیط رنج بار
برجان عامی روشن تحمیل کرد باید
این مالیخولیای دردناک معنوی را
درپیوند با آن زمانه بی رحم وبی قلب
درک کرد .به گفته سعدی :
دل ضعیفم ازآن کرده آه خون آلود
که درمیانه خونابه جگر می گشت .
موالنا باصدزبان می کوشد که به
خشکه مقدسان وزاهدنمایان بفهماند
که هرکس برای خود راهی به سوی
خدا دارد وآنچه دراین میانه اصال
اهمیت ندارد صورت ظاهر قضیه است
از همین روی است قصداو نقل قصه
نیست بیان حقایق و معارف است .
تعلیم وتربیت است  .آموختن بردباری
و تحمل شفقت با خلق خدا ،خودداری
از خشونت و تعصب ورزیدن و دوری
از عیب جوئی درمردم و به رفع عیب
های خود پرداختن است  .موالی
متقیان را که گاه مظهر قهر خدا و

عذاب وی و قهرمان «یوم اهلل» جلوه
می دهند  ،درمثنوی جلوه دیگری
داردودرآنجا وقتی دشمن آب دهان
به روی علی انداخت
اوخدو انداخت برروی علی
افتخار هرولی و هرنبی
دست از کشتن وی باز می دارد تا خشم
وقهررا درکاروی راهی نباشد .ازهمین
روی است که این جماعت ! باآنکه
از هیچ سوی نتوانسته اند طعنی
برگوینده روا دارند واورا به بد دینی
یا بی عقیدتی منسوب کنند معتقدند
که مثنوی کتابی است که باید آن
را با انبر گرفت  .هرجای این دریای
حقایق را بگشائید چیزی جز عطوفت
 ،جز لطف ومرحمت ونرم خوئی،
مهروشفقت وتحمل دیگران نمی
یابید .اما برای دریافتن این حقیقت
روشن حاجت نیست که دردوردست
این بحر عمیق غوطه بزنید.
همان تمثیل ها و حکایت ها که
درکتاب های دبستانی آنهارا به گوش
هوش نوآموزان کشیده اند به نیکو
ترین صورتی متضمن این جنبه های
انسانی بلکه فرشته خوئی است.

آزادی

موالنا هردو تمثیل را تمثیل کوچک
یا تشبیه و تمثیل بزرگ که مانند آن
را تمثیل روانی نامیدیم به حدوفور
به کار می برد و دراین کار نبوغی بی
مانند دارد.
شیوه تفکر مولوی سیر آزاد وبی
قید اندیشه  ،یعنی سیر برحسب
تداعی معانی  ،از خالل یک سلسله
تشبیهات وکنایات وامثال وروایات ،
یعنی از خالل یک سیستم آنالوژی
درعین حال
فلسفی  -عرفانی
سخت هنری و شاعرانه است  .دفتر
اول مثنوی با تمثیل « نی » آغاز می
گردد  .دراین تمثیل این فکر عرفانی
که روح انسانی بخشی است از روح
جهان «خدا» که درقفس تن اسیر
است و شائق است که بار دیگر به
اصل خود باز گردد که دیگران نیز با
تمثیالتی دیگر به آن پرداخته اند
مطرح شده است ولی تمثیل مولوی
بسیار شاعرانه وبلیغ است  .این ابیات
را کمتر ایرانی کتاب خوانده ای است
که نداند:
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استاداصالن غفاری

استادما
ذبیح بهـروز

استاد ذبیح بهروز

آنچه در جهان  ،بد تقسیم شده ومی شود  ،علم ومعرفت است نه
اشاره  :استاد اصالن غفاری کتابی مال ومنال  .در عصری که جسم انسان راه چندساله را درلحظه زشتی ها و زیبائیهای زمان است وبا
دارد بنام قصه سکندرو داراکه بخشی
دقت درطرز سخن استاد  ،طرز تفکر و
ازاین کتاب به پژهشی درباره تاریخ ای می پیماید ،راه مدرسه به همان درازی و نا همواری قدیم
لتر به ذهن تداعی می شود.
و فرهنگ ایران زمین نوشته استاد است واکثر مردم جهان که باید فکرشان به پیشرفت انسانها کمک شعر بهروز به قول ادیبان  ،سهل و
«استادذبیح بهروز»
عالیقدر ذبیح بهروز اختصاص دارد .کند  ،از خواندن نام خود محرومند
ممتنع و دارای مضمونهای تازه و طنز

مقدمه این بخش که معرفی استاد
بهروز را دربردارد و بقلم استاد اصالن
غفاری است دراینجا می خوانید با
این امید که جناب غفاری درشماره
های بعدی هم همراهی خودرا با آزادی
از ما دریغ نفرمایند.

«آزادی»
استادما زنده یاد ذبیح بهروز درسال
 1269هجری خورشیدی (1890
میالدی) درتهران زاده شده است  .پدر
استاد میرزا ابوالفضل طبیب ساوجی ،
از دانشمندان بنام عصر ناصرالدین
شاه قاجار و تألیف «نامه دانشوران»
را که درحقیقت فرهنگ نامه هنر و
ادب ایران است  ،سرپرستی می کرده
وخود نیز نویسندۀ بخش بزرگی از آن
بوده است ....
استاد درسن پنج سالگی پدرخودرا از
دست می دهد وپس از طی تحصیالت
مقدماتی درتهران  ،درسن نوزده
سالگی درسال  1288خورشیدی
برابر  1909میالدی برای تکمیل
تحصیالت وکسب علوم به مصر می
رود و تا سال  1919یعنی به مدت
ده سال درآن دیار به تحصیل علم
ومعرفت می پردازد ودرسال 1919
عازم انگلستان می شود.
مؤلف کتاب «خط وخطاطان»  ...می
نویسد:
« درسنوات هزاروسیصدوسی ودو
به باال(هجری قمری) یک از فرزندان
حاج میرزا ابوالفضل ساوجی  ،آقا
میرزا ذبیح اهلل بهروز به مصر آمد و
چند صباحی درمدرسه ایرانیان مصر
به تعلیم شاگردان پرداخت  .این جوان
هوشیار با استعداد با آنکه چندان از
عمرش نگذشته بود ،بغایت فاضل و
هنرمند و ادیب و شاعر و درحسن
خط نستعلیق بی بدیل بود ونظر به
استعداد طبیعی وقابلیت ذاتی  ،به
اندک زمانی به لغت انگلیسی آشنا
گردید و به طرف انگلستان
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رهسپار شد و ازاوست کتاب روان و
شیرین « جیجک علیشاه» که مدیر
مجله ایرانشهر دربرلین به ُحلیه
طبع درآورده است و بسیار رمان
شیرینی است  ».استاد درسال 1919
میالدی به انگلستان می رود و در
دانشگاه کمبریج به تعلیم و تعلم می
پردازد وزمانی نیز دستیاری ومعاونت
پروفسور ادوارد براون خاورشناس
نامی را عهده دار می شود.
پروفسور درکتاب « تاریخ ادبیات
ایران» -ازسعدی تا جامی  ،درمورد
مقایسه بین نظامی و جامی می
نویسد « :از همکار ایرانی خود
میرزا بهروز فرزند طبیب و نویسنده
معروف میرزا ابوالفضل ساوجی که
جوانی است به لیاقت و آینده روشن
آراسته ودرادبیات عربی وفارسی
دستی دارد خواهش کردم دراین باب
مقاله مختصر بنویسد واکنون دراین
جا خالصۀ کالم او را نقل می کنم
».مترجم کتاب (زنده یاد علی اصغر
حکمت )درزیر نویس دربارۀ بهروز
توضیح می دهد:
« ذبیح بهروز فاضل دانشمند معاصر
که دارای قریحه ای سوزان و طبعی
فروزان است  ،درمباحث عمومی
عقاید مخصوصی دارد و نویسندۀ
این سطور (زنده یاد حکمت) هم
از آغاز عمر درشیراز توفیق معرفت
اورا حاصل کردم  .وی درسال 1337
هجری (قمری) به کمبریج رفته و با
مرحوم براون درطریق ادب و دانش
معاضدت می کرده است واکنون (سال
 1339خورشیدی) سالی چند است
که درتهران اقامت و به تحقیقات
ادبی مشغول است ».استاد درسال
 1923پس از توقف کوتاهی درآلمان
 ،به ایران برمی گردد ومدت کوتاهی
دروزارت معارف ( ئآموزش وپرورش )
وسپس دردانشکده هواپیمائی و

آزادی

دانشکده افسری به تدریس ریاضیات
عالی می پردازدودرسالهای پایانی
زندگی  ،سرپرستی کتابخانه باشگاه
افسران به ایشان محول شده بود.
استاد درروز  21آذرماه 1350
خورشیدی درتهران چشم از جهان
فرو بست و درساوه شهر اجدادیش
به خاک سپرده شد.اگر نویسنده این
سطور به تعصب و مجذوب شدن
متهم نشود( که همواره کوشش داشته
ودارم که از تعصب و جانب داری
کورکورانه برکنار باشم )  ،باید بگویم
که شناساندن بهروز و بیان سجایای
اخالقی و پایه دانش او درچند سطر
یا صفحه امکان پذیر نیست  .به نظر
من آنچه یک محقق و پژوهشگر را
ممتاز می نماید  ،تنها محفوظات و
یا کندوکاو درکتابخانه ها و کتابها
نیست  ،بلکه ذوق و قریحه ودید ویژه
اوست که به موضوعات و مسائلی که
دردسترس همگان است  ،شکل ویژه
ای می بخشد .بهروز با داشتن حافظه
نیرومند و سرشار از دانستنی ها ،
موضوع ها را ازدید ویژه خود بررسی
و نتیجه گیری می کرد و از موادی
که سالیان دراز دردسترس همه بود
 ،آنچنان نتیجۀ منطقی و روشن می
گرفت که شنونده یا خواننده دچار
شگفتی می شد که چگونه موضوعی
را به این اهمیت و به این روشنی
ازدیدها نهان مانده است .
زندگی استاد را می توان به دو دوره
بخش نمود:
دوره نخست استاد شاعر و من ّقد
و سخن پرداز ونویسنده توانا از
این دورۀ اشعار زیبا و طنز آمیز
ونمایشنامه های پُر مغز وشیرین
ونوشته های شیوا به جای مانده که
سراسر آنها انتقاد از باورهای کهنه
پرستان و خرده جوئی از روش تاریخ
نگاری خاور شناسان ونشان دادن

آمیز است ومحال است کسی آنهارا
بخواند و تحت ـدثیر قرار نگیرد .می
گوید:
اصالح مدار این ستاره
صدسال درست کار داره
دربارۀ بهشت درکتاب « گنج
بادآورده» سروده :
دردامن تپه های ُخ ّرم
گیسوی بنفشه رفته درهم

روی چمن زمردین فام
خون ریخته شاخ الله از جام
انهار چو رود نیل از شیر
می ریخت زآبشارها زیر
حوض عسل و غدیر باده
فواره به کهکشان گشاده
اندرخم و پیچ هر خیابان
صدها گل وگلشن و گلستان
بی حصر و ُشمر قصور عالی
افتاده به هر کنار خالی
از گوهر شب چراغ الوان
زینت دروبام و سقف و ایوان
سیم وزر و کهرباو ب ُ ّسد
الماس و زمردو زبرجد
فیروزه و ُد ّر ولعل و لؤلؤ
پاچیده به جای ریگ هرسو
دورلدوم زندگی استاد  ،دورۀ پژوهش
و تحقیق دربارۀ موضوعهای فرهنگی
 ،تاریخی  ،نجومی وآموزشی است
.ازاین دوره آثار ونظرات بدیعی به
یادگار مانده که هنگام شمردن آثار
به گوشه ای از آنها اشاره خواهد شد.
بهروز عقیده داشت :
« آنچه در جهان بد تقسیم شده ومی
شود  ،علم ومعرفت است نه مال
ومنال  .در عصری که جسم انسان راه
چندساله را درلحظه ای می پیماید،
راه مدرسه به همان درازی و نا همواری
قدیم است واکثر مردم جهان که باید
فکرشان به پیشرفت انسانها کمک
کند  ،از خواندن نام خود محرومند».
پژوهشهای تاریخی استاد که بر
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پایه های زبان  ،دین  ،جغرافی و
کرونولوژی یا سالماری استوار است
 ،.بسیاری از اسرار و رازهای ناگشوده
را آشکار نموده  ،و روشنائیهای تازه
ای بر تاریخ قدیم ایران و جهانافکنده
است .درنوشته های بهروز به قدری به
موضوعهای نو ومسائل گوناگون برمی
خوریم که شخص هنوز از اندیشه
دربارۀ یک موضوع فارغ نشده به
موضوع جالب دیگری بر می خورد و
بی گمان شایسته است که هرکدام
ازآن مسائل موضوع پژوهش و نگارش
کتابی قرار گیرد.
اما آنچه غیر از دانش ومعرفت ونبوغ
از ویژگیهای استاد بود  ،خوی آزاد
اندیشی وعرفان پیشگی و تواضع
اوبود .به نظر نویسنده این سطور ،
هیچ کس تا کنون حافظ را چون بهروز
نشناخته وهیچکس چون او مکاتب
گوناگون فکری و عارفانه وصوفیانه
را دسته بندی نکرده و نشان نداده
استبهروز یکی از نوادر ونوابغی بود که
در کشور ما هرچند یک بار پدیدار می
شوند ودرسده های اخیر نظیر او دیده
نشده است .شوربختانه قدراو ناپیدا و
نام او درپرده مانده است واین بدان
دلیل بوده که او هیچگاه نمی خواست
ازعلم ودانش خود بنفع کسب نام
ومقام و شهرت  ،بهره برداری کندواز
شهرت طلبی ونام جوئی تا سرحد
گوشه گیری پرهیز داشت .
نویسندۀ این سطور  ،متأسف است که
قادر نیست پایۀ فضل ودانش وعلم
واخالق وصفات استادرا چنان که باید
وشاید بازگو کند .ولی آثاری که ازاو
به جای مانده خود دلیل بارزی برنبوغ
وعظمت فکری او می باشدوبهتر است
به نام بردن آن آثار اکتفا کنم .
استاد دردهه های 20و30و40
باهمکاری
استاد دکتر مقدم استاد زبانهای
باستانی دردانشگاه تهران و آقای
دکتر صادق کیا استاد دانشگاه ،
انجمنی به نام « انجمن ایرانویچ»
پایه گذاری کرده و نتیجه و خالصه
پژوهشهای خودرا درنشریه ای به نام
«ایران کوده» منتشر می نمودند که
جمع ًا حدود پانزده یا شانزده شماره
ازآن مجله منتظ شده است  .اینک
آثار استاد :

مجله ایرانشهرچاپ شده و بعدها نیز
درتهران چند بار تجدید چاپ شده
و چندین بار نیز به روی صحنه آمده
است .
 -2شاه ایران و بانوی ارمن -
نمایشنامه ای است تاریخی مربوط به
زمان خسروپرویز شاهنشاه ساسانی و
عشق او با شیرین  .زبان این نمایشنامه
فارسی سره ولی زبانی است که برای
همه قابل درک وفهم است نثر شیوا و
آهنگ دار آن درحقیقت پیش آهنگ
شعر نو درایران می باشد .نمایشنامه
برای بازی درتآتر و هم برای سینما
تنظیم شده است .
دونمایشنامه یادشده درباال  ،یادگار
دورۀ اول زندگیاستاد واز نمایشنامه
های بسیار قدیمی درایران است .
 -3درراه مهر -نمایشنامه ای
است عرفانی با نثری دلپذیر وموزون
وفارسی سره و ساده  .نمایشنامه
برپایۀ چگونگی ورود خواجه حافظ به
جرگه رندان دور می زند و دربرگیرنده
نکته های ظریف و عرفانی است  .این
نمایشنامه درشماره نخست نشریه
ایران کوده درسال  1323منتشر و
تا کنون دوبار به چاپ رسیده ویکی
دوبارهم به روی صحنه آمده است .
 -4شب فردوسی  -اقتباسی است از
شاهنامه که برای اجرا دررادیو نوشته
شده است .
 -5تنها -نمایشی است کمدی
وانتقادی که فقط به وسیله یک نفر
اجرا م شود.
 -6خویشتن  -نمایشنامه ای است

عرفانی وژرف که به مناسبت هزارۀ
بو علی سینا نوشته شده و یک بار به
چاپ رسیده است  .نمایشنامه های
 3،4،5،6مربوط به دوره دوم زندگی
استاد است  .استاد خود نیز یکی
دوبار دراجرای نمایشنامه های خود
رلی را به عهده گرفته و بازی کرده
است .

بازیگوش »  « ،خیام»  « ،موش وگربه»
وو ...به خط طبیعی برای یادگیری
کودکان چاپ شده بود ودرعمل نتایج
شگفت آوری درفراگیری کودکان
مشاهده شد وگمان می رود که بااین
متد وروش  ،به آسانی وبا صرف هزینه
بسیار بسیار کم می توان بی سوادی را
درجهان ریشه کن کرد.

 -7دبیره  -تاریخ ومنشأ خط
درایران والفبای طبیعی (ایران کوده-
شماره )2
 -8خط وفرهنگ  -خط درایران و
جهان و الفبای طبیعی وروش آموزش
آم به خردساالن واللها(ایران کوده -
شماره )8
یافتن کلید پیدایش خطهای الفبائی
را می توان از پُرارج ترین آثار بهروز
دانست  ....بهروز بایافتن راز آفرینش
الفباء به ما توانائی داده که برای همه
آئاها درکلیه زبانها وگویشهای جهان
شکل طبیعی آنهارا کشیده وبتوانیم
به کودکان خود درخانه پبش ازرفتن
به کودکستان یا دبستان خواندن
ونوشتن بیاموزیم .و همچنین اللهارا
گویا کنیم .
 -9خواندن ونوشتن دردوهفته-
جزوه ایست ذکه خط طبیعی را
ذازروی آن میتوان حداکثر دردو
هفته به کودکانی که تازه به حرف زدن
افتاده اند وبیش از سه سال ندارند
یادداد ودراین زمینه جزوه های
دیگری بنام «کودک دبیره» « ،برزوی

 -10جزوه زبان ایران فارسی یا
عربی...
 -11فرهنگ کوچک عربی به فارسی

ب -درزمینه خط:
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د -درزمینه سالماری یا
کرونولوژی

 -12تقویم وتاریخ  -رصد زردشت .
 -13تقویم نوروز شهریاری ....

ه  -ترجمه
 - 14آئین بزرگی  -ترجمۀ

ادب الکبیر ابن مقفع ازعربی به
فارسی با نثری شیوا وروان که می
تواند سرمشقی برای فارسی نویسان
باشد.
 -15تاجداران یمن  -ترجمه
کتاب التیجان تألیف وهب ابن منبه
ازعربی به فارسی که به چاپ نرسیده
است .

و -گوناگون
 - 16رسالهگویوچوگان-

جزوۀ کوچکب است که سابقۀ این
بازی ایرانی را درادبیات و شاهنامه
نشان می دهد.
 -17دیباچه ومقدمه نویسی بربسیاری
از کتابها به ویژه نکته ای چند که
بر کتاب « قصه سکندرودارا» تألیف
نویسنده این سطور نوشته اند...

ز -آثار طنز آمیز

 -18کتاب انتقادی وشیرین «مرآت
السرایر ومفتاح الضمایر»

ح -تصحیح

الف درزمینۀ نمایشنامه:

 -1نمایشنامه جیجک علیشاه -
نمایشنامه ای است کمدی وشیرین
که صحنه هائی از دربارشاهانقاجاررا
نشان می دهدو به نکته های ظریف و
خنده آوری اشاره دارد .ایننمایشنامه
برای نخستین بار دربرلین از طرف

ج  -درزمینه زبان

آزادی

 -19تصحیح وگزینش اشعار اصلی
مثنوی «گلشن راز» شیخ محمود
شبستری.
 -20تصحیح و گزینش اشعار موش و
گربه عبید زاکانی.
* دکتر اصالن غفاری  ،متولد سال 1296
هجری خورشیدی برابر با  1917میالدی
درکاشان می باشد که اکنون  97سال
سن دارد ومقیم داالس است .همانگونه
که تصویر ایشان را درسمت راست
عنوان این مقاله می بینید هنوز درکمال
صحت وسالمت به عمر پربار خود
ادامه می دهند .درشماره های آینده
بازهم از آثار ایشان را می خوانید.

صفحه 43

آشنائی با موسیقی غربی از آغاز تا امروز
دوران باروک()1600 -1750
BAROQUE
بدون اغراق باید گفت که دوران باروک
یعنی دوران یکصدو پنجاه ساله آن  ،زیر
بنا ،استخوان بندی و پایه های محکم
دوره های بعدی موسیقی است که
امروز درنزد عامه به موسیقی کالسیک
معروف گردیده است  .بگفته دیگر این
دوران الهام بخش دوره های بعدی
یعنی دوره کالسیک  ،دوره رمانتیک و
دوره معاصر است .
دراین دوره تقریب ًا طوالنی  ،آهنگسازان
زیادی ظهور کردندکه بعضی از
آنها ماندگار ماندند .از میان آنها
بایستی از « مونته وردی » (-1567
 )1643آغاز گر دورۀ باروک و
«اسکارالتی»( )1685-1757آخرین
آهنگساز دورۀ باروک نام برد.ودرزمان
بین این دو آهنگساز  -آهنگسازان
معروف دیگری پا بعرصه وجود گذاشته
که هرکدام به نوبۀ خود ابداع گر نوعی
سبک وروش دراین هنر گردیدند.
برای مثال بایستی از آنتونیو ویوالدی
»(  )1678-1741نام برد که سبک
کنسرتو رابوجود آورد( که بموقع بشرح
آن خواهیم پرداخت) همچنین از «
یوهان سباستین باخ»()1685-1750
 ،که بوجود آورنده سبک «فیوگ»
و«کنسرتو گروسو» و ...می باشد .
همچنین از هندل ( )1685-1759که
مبدع سبک «اوراتوریو» می باشد.
ازلحاظ لغوی « باروک» بمعنی نشان
دادن هراثر هنری است که بصورت
برجسته وهیجان انگیز وپرشور وحرارت
به نمایش درآید وشورو هیجانی
دربیننده ( مثل نقاشی ،مجسمه سازی
 ،رقص) یا شنونده ( مثل موسیقی
 ،اپرا ایجاد نماید  .دراین دوران بود
که «علم جدید» باکشفیات «گالیله»
و « نیوتن» پا بعرصه وجود گذاشت

صفحه44

ویا در زمینۀ فلسفه نوایغی چون «
اسپینوزا» و « پاسکال» چشم جهانیان
را خیره ساختند و شاعران معرفی چون
«میلتون» و «کرنل» با اشعار خود ورق
تازه ای به تاریخ ادبیات جهان افزودند
 .درزمینه معماری نیز دوران باروک
شاهد برپائی کلیساهائی است که تا
آنروز نظیرش دیده نشده بود ..ازآنجمله

هندل
بایستی از کلیسای « سنت پیترز»
دررم نام بردکه از لحاظ عظمت هیچ
کلیسائی جرأت برابری با آن را نداشت
وطراح این کلیسا شخصی بود بنام «
برنینی» درزمینه نقاشی نوابغی چون «
کاراواجیو» و« روبن» دنیارا را به تعجب
واداشتند .درآغاز دورۀ باروک بود که
گوش جهانیان با آثار زیبا وروح نواز
موسیقی « مونته وردی» و « پورسل»
آشنا گردید که درآثارشان « سازها»
نقش اصلی موسیقی رابعهده داشتند
نه «خواننده».
ازهمین زمان است که رفته رفته نقش
«آواز» از ارکستر گرفته شده وآالت
موسیقی هرکدام به سهم خود به اجرای
نقش اصلی می پردازند وکم کم پایه
های موسیقی مجلسی Chamber
 Orchestraوارکستر سنفونیک
ریخته می شود .نکته جالب این است
که دردوران باروک «موسیقی» و
«معماری» دوش به دوش هم و با

آزادی

کمک یکدیگر تأثیر گذار این دوره
هستند بدین معنی که اجرای آثار
آهنگسازان درمحوطه کلیساهائی
که خود عظمتشان خیره کننده بود
تأثیر عمیقی برشنونده داشت و این
هماهنگی باعث تشویق آهنگسازان
میگردید که ضمن ارائه آثار خود به
ابداعات جدیدی درزمینه موسیقی
دست یابند مث ً
ال « مسایا» اثر «هندل»
که درسال  1742خلق گردید داستان 3
قسمتی اززندگی حضرت مسیح است
ولی نه آنگونه تأثیر انگیز  ،بلکه بصورت
شاد وحماسی واجرای آن درصحن
کلیسا واقعه ای است که هنوز بعداز
دویست وهفتاد سال  ،هرساله درزمان
کریسمس به اجرا درمی آید .همچنین
آثاری که «باخ» برای کلیسا نوشت و
اجرای آنها دررواق های کلیسا باعث
تعجب و تحسین همگان می گردید از
آثار ماندگار و جاودانی این نوابغ است .
بااین که موسیقی « باروک» موسیقی
تحسین برانگیزی است که درسالن های
بزرگ و کلیساها به اجرا درمی آید
بااین وجود نیز آهنگسازان دست به
خلق آثاری می زدند که در سالن های
خصوصی کاخ های اشراف زادگان به
اجرا درمی آمد مثل قطعات « س.نات
» ویا « سویت» یا « کانن» یا « فیوگ»
 .بهترینشان دراین زمینه «باخ» است

باخ

مجیدزندیه
که ضمن خلقآثار بزرگ ارکستری
درهمان حال آثار دیگری خلق کرده
است که اجرای آنها توسط دو یا سه
نوازنده درسالن های کوچک به اجرا
درمی آید.
پنجاه سال آخر دوره باروک یعنی
از سال  1700تا  1750بنام اوج دورۀ
باروک یا  High Baroqueمعروف
است  .دراین دورۀ  50ساله معروفترین
آهنگسازان دوران باروک پا به عرصه
وجود گذاشتند که از آنجمله اند « :باخ»
 « ،هندل »  ،ویوالدی»  « ،تلمان»« ،رامو»
،و«کوپرن» ولی نباید از خاطر ببریم که
بهمان اندازه که این آهنگسازان درفرم
دادن موسیقی این دوران نقش داشتند
ولی علت اصلی این تحول بذری بود
که توسط آهنگسازان یکصدسال
قبل از آنها از جمله « مونته وردی» و
« شوتز» و « چورسل » و « ُکرلی»
درزمین موسیقی کاشته بودند.
یکی از دستاوردهای دوره باروک خلق
«اپرا » است و پایه گذار اپرا آهنگساز
ایتالیائی است بنام «مونته وردی» .
الزم بیادآوری است که دردوران
باروک پایه های موسیقی مجلسی
ریخته شد ووقتی صحبت از موسیقی
می شد منظور اجرای آن توسط آالت
موسیقی بود نه اجرای آن توسط
خواننده  .بنابراین درضمن این تحول،
شاهد ظهور انواع گوناگون موسیقی
مثل سونات  ،سویت  ،کنسرتو ،فیوگ و
اوراتوریو و ...هستیم  .دراین دوره است
که از تلفیق صدای سازها با خواننده ،
همراه با چاشنی حرکت «اپرا» خلق
می گردد .اولین اپرا قبل از سال 1600
درایتالیا بوجود آمد« .اپرا» به زبان
ایتالیائی یعنی «کار» که با موسیقی
همراه باشد.
حال که با لغت اپرا آشنا شدیم مختصرا ً
به شرح حال اولین پایه گذار اپرا می
پردازیم .
کالدیو مونته وردی ()1567-1643
درسال 1590
اولین کار خودرا
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* یکی از دستاوردهای دوره باروک خلق «اپرا » است و پایه گذار اپرا آهنگساز ایتالیائی است بنام «مونته وردی» .
*«اپرا» به زبان ایتالیائی یعنی «کار» که با موسیقی همراه باشد.
دردستگاه اشراف زاده ای بنام
«مانتوا» Manutuaدزشمال ایتالیا
شروع کرد .درسال  1613جانشین
«جیوانی گابریلی» گردید .گابریلی
آهنگسازکلیسای سنت مارکو واقع
درونیز بود که بعد از وفاتش این شغل

مونته وردی
به «مونته وردی» واگذار شد.
« مونته وردی» تا پایان عمرش یعنی
مدت سی سال دراین مقام باقی
ماند  .دردوران جوانی وی استاد
سبک پلی فونی بود که ُمبدع آن
«پالسترینا» بود ولی درهمین زمان
خود دست به خلق آثار بزرگی به
فرم «مادریگال» زد که باعث اعجاب
گردید .سپس آهنگهائی از تلفیق
«سازوآواز» ساخت که پایه واساس و
استخوان بندی این آهنگها تقلیدی
از آهنگهای «گابریلی » بود که
قب ً
ال بصورت پلی فونی برای کلیسا
نوشته شده بود .ولی نبوغ و شهرت
«مونته وردی» درخلق دو اثری است
که تا آنروز نظیرش دیده نشده بود
وآن تغییر دادن ریتم وآوازهای
«مادریگال» باهمراهی ارکستر بزرگ
است  .درحقیقت می توان گفت که
سنگ بنای اولین اپرا بدست « مونته
وردی » به زمین گذاشته شد .الزم
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بیادآوری است که کلمات واشعاری
که دراپراهای اولیه ایتالیائی بکار
می رفت برپایه داستانهای قدیمی
و اساطیری یونان ئ بودولی حاالت
موسیقی نه تنها تراژیک وغم
انگیز نبود بلکه موسیقی این اپراها
اغلب شاد و حماسی نوشته می شد.
یکی از اپراهای معروف مونته وردی
بنام « »Orfeoاست که به خواهش
وسرمایه گذاری اشراف زاده «مانتوا»
خلق گردید.
داستان این اپرا براساس قصۀ
اساطیری یونان است که درآن
«ارفیوس» که یک موسیقیدان
وشاعر یونانی است درمرگ همسرش
بنام اوریدیس که دراثر نیش افعی
جان باخته است به سوگ می نشیند
و با قدرت خارق العاده و جادوئی
موسیقی خود که تأثیر برجانوران -
گیاهان وحتی حیوانات دریائی داشته
است  ،ازآنها می خواهد که همسرش
رابه زندگی بازگردانندو ....قطعه ای
آواز که دراین اپرا خوانده می شود
وبنام « رسیتا تیو» زیربنای آوازهای
کامل شده اپرااست که بنام «کامراتا»
خوانده شد .این همان سبکی

است که امروزه توسط خوانندگان اپرا
اجرا می گردد .کامراتا کالم موزون
و آهنگینی است که با پشتیبانی
ارکستر اجرا می شود  .اپراهای اولیه
ایتالیائی به زبان یونانی بودولی رفته
رفته زبان اپرا نیز ایتالیائی گردید.
وهنوز که چهار صد سال از زمان
«مونته وردی» می گذرد زبان اصلی
اغلب اپراهای جهان ایتالیائی است .
دراپرای «ارفیو» تعداد سازها ئی
که باید دراپرا بکار گرفته شود ذکر
گردیده است ولی یاد آوری این نکته
الزم است که درزمان «مونته وردی»
تعداد اعضای ارکستربسیار کمتر از
ارکسترعای سنفونیک امروزی بود.
بااین وجود دراپرای «ارفیو» تعداد
نوازندگان  40نفر می باشد که با
مقایسه با ارکسترهای آن زمان
ارکستر بزرگی بوده است  .سبک
نغمات وکالم دراپراهای « مونته
وردی» تا سیصدسال بعد یعنی
تازمان «وردی» و«پوچینی» ادامه
داشت  .سازهائی که دراین اپرا بکار
گرفته شده است عبارتنداز« :ویلن»،
«ویوال»  « ،ویلن سل»  « ،کنترباس»،
ترومبون «،ترومپت» و « کرنت»

آزادی

( سازی شبیه نی لبک) .سازهای بادی
که درارکسترهای اولیه دوره باروک
بکار میرفت فاقد کلید بود وبرای
تولید گامهای مختلف و نت های باال
و پائین  ،نوازنده میبایستی با مهارت
لب و قدرت دمیدن درساز  ،صدای

گابریلی

دلخواه را تولید نماید  .درارکستر
اپرای «ارفیو» از طبل ( پرکاشن
امروزی) خبری نیست و برای
تقویت ارکستر از « هارپنریکورد » و
«ارگ» استفاده می گردید.بعدازخلق
«اورفیو» که درسال  1607ساخته
شد آواز شهرت «مونته وردی » به
سراسر اروپا کشیده شد وسبکی که
وی برای خوانندگان اپرا بوجودآورده
بود یعنی سبک « رسیتاتیو» درتمام
کشورهای اروپا سبک استاندارد و
ثابت شده ای گردید که خالقین اپرا
بکار می بردند .باگذشت زمان «مونته
وردی» تغییراتی درسبک اپراهایش
ایجاد نمود  .برای مثال  :داستان
آخرین اپرای او بنام «تاجگذاری
پوپای» که درسال  1642نوشته شد
ازداستانهای قدیم روم الهام گرفته
شده است نه اساطیر یونان  .و آن
بقیه درصفحه 48
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شماره  22خیابان جامپ
فیلم شماره  22خیابان جامپ فیلمی
کمدی است که دوکارگردان در
خلق آن دخالت داشته اند :پال لُرد
و کریستوفر میلر .ازآنجا که گفته
تاند دریک جهان یک خداوند و در
یک کشور یک پادشاه و در یک فیلم
بیش از یک کارگردان نگنجد باید
دید که این دوکارگردان چگونه باهم
کنار آمده و درحقیقت یکی شده اند و
این فیلم را آفریده اند.تهیه کنندگان
فیلم نیل موریتز و جونا هیل و
چنینگ تاتوم هستند .که البته جونا
هیل و چنینگ تاتوم از هنرپیشگان
فیلم نیز هستند.و داستان فیلم
نیز نوشته جونا هیل ومایکل باکال
است که بوسیله مایکل باکال  ،رادنی
روتمن و اُرن یوزیل به فیلمنامه
تبدیل شده است  .اصل داستان
هم از کتاب شماره  21خیابان جامپ
نوشته پاتریک هازبرگ واستفن کانل
اقتباس شده است  .هنرپیشگان فیلم
نیز عالوه بر جوناهیل و چنینگ تاتوم،
عبارتند از :پیتر استورمیر Peter
 Stormareو آیس کیوب Ice Cube
ومدیر فیلمبرداری باری پیترسون
است  .این فیلم در  13جون 2014
درآمریکا برپرده سینماها جان گرفت
 .مدت زمان آن  112دقیقه ومحصول
آمریکاست  .بودجه ای که برای
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ساخت این فیلم هزینه شده 65
میلیون دالر بوده است و در دوهفته
آغازین فروش این فیلم در آمریکای
شمالی  145,003,982دالر ودر دیگر
کشورهای جهان  54,200,000دالر
بوده است که در مجموع تا دوم
جوالی (زمان نوشتن این گزارش )
جمع ًا مبلغ  199,203,982دالر است.
مروری که منتقدان فیلم براین اثر
داشته اند مثبت بوده است و استقبال
تماشاچیان نیز دلیلی بر قابل پسند
بودن این فیلم برای عاشقان سینما
است .
بسیاری از منتقدین از جمله منتقد
 Newark Star-Ledgerو منتقد
 Los Angeles Timesاین فیلم را
ستوده اندو از چهارستاره  2/5ستاره

آزادی

به آن داده اند .منتقد Miami
 Heraldاز چهارستاره  ،سه ستاره را
به این فیلم می دهد.
درسال  2012برای اولین بار فیلم
شماره  21خیابان جامپ ساخته شد
که مورد توجه قرارگرفت و اکنون
باردیگر مورتون شمست ( جوناهیل)
وگ ِرک ینکو (چنینگ تاتوم) به خیابان
جامپ شماره  22برگشته اند تا به
دنبال فروشندگان مواد مخدر بروند
و آنهارا دستگیرکنند .اما مأموریتی
که برعهده آنها واگذار می شود رفتن
به دانشگاهی آنالین است تا درآنجا
رمز عبور و کلماتی که می تواند
آنهارا به همه اعمال خالف قانونی که
در گوشه وکنار شهر اتفاق می افتد،
راهنمائی کند .سرانجام آنها به زمان

ومحل تجمع یک گروه تبهکار پی می
برند .مأموریت آنها نزدیک شدن به
این گروه و پی بردن به هدف و آشکار
کردن فعالیتهای آنهاست  .اما آن
دو رد این گروه را که گوست (پیتر
استورمیر) رهبری آن را بعهده دارد
گم می کنند و معاون کالنتر هاردی
(نیک آفرمن) آن دورا به قسمت
سروان دیکسون (آیس کیوب) که
اکنون درشماره  22خیابان جامپ
واقع است منتقل می کند تا بااو کار
کنند.
دراینجا آنها مأمور می شوند تا
بصورت مخفی وارد عمل شوند و
بعنوان دو دانشجو خودرا معرفی
کنندو بدنبال فروشنده اصلی مواد
مخدر که درحقیقت تأمین کننده
مواد برای این فروشنده های جزئی
است پی ببرند.
این تأمین کننده عمده مواد
« »WHYPHYنام دارد  .او
دانشجوئی را که از خریداران مواد در
دانشگاه عکس می گرفت کشته بود.
وقتی سخن از کشتن میرود
تصورنکنید که این یک فیلم سراسر
کشتار و خونریزی است برعکس
 ،این فیلم سراسر خنده و سرگرم
کننده است که با دیدن آن پشیمان
نخواهید شد.
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مرورفیلم

ترانسفور ِمرز
عصر انقراض

عصر انقراض زمانی آغاز می شود که
یک نبرد حماسی شهری را ویران می
کند اما جهانی را نجات می بخشد..
با جمع بندی رویدادها گروهی که
درسایه اند با تالش برای کنترل مسیر
تاریخ خودرا دردید دیگران قرار می
دهند .واین درحالی است که یک
قدرت باستانی با کمک نسل جدیدی
از انسانها (به رهبری مارک والبرگ)
قیام می کند تا هراس انگیز ترین نبرد
خودرا آغاز کند .در یک ماجراجویی
باور نکردنی ،آنها در نهایت نبردی
بسیار سخت را در سراسر جهان باعث
می شوند.
از آغاز سال  2014تا کنون این فیلم
پرفروشترین بشمار میرود.
دراوایل دهه  1990که مارک والبرگ
گمنام از کوئینزی ماساچوست با
نام مارکی مارک به عالم مدلینگ راه
یافت و با نشان دادن زیر پیراهن به
تبلیغ آن می پرداخت کمتر کسی
بود که بتواند حدس بزند درزیر ظاهر
آرام این مدل یک شخصیت پرتوان
و موفق نهفته است که می تواند
پرده های سیمین سینمارا فتح کند.
 .اکنون مارک بیش از بیست فیلم
موفق و یک نامزدی برای دریافت
اسکاررا در کارنامه هنری خود دارد.
او اکنون یک لیست قابل توجهی از
فعالیت بیش از  15سال خودرا تدوین
کرده است که همه عالقمندان به
سینمارا راضی می کند.
والبرگ عالوه بر اینکه درسینما
هنرپیشه ای موفق است  ،درزندگی
شخصی نیز بسیار حساب شده عمل
می کند از جمله این که چندسال است
رستوران مجللی در شهر کوئینزی
ماساچوست دایر کرده است که اگر به
آنجا بروید باید ساعتها منتظر بمانید
تا نوبت به شما برسدگفته می شود
این رستوران را به خانواده اش داده
است تا ازاین راه زندگی مرفهی را
برای خود تدارک ببینند.
درفیلم ترانسفورمرز  :عصر انقراض
والبرگ نقش رهبر انسانهائی را
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قدرت

برعهده دارد که بکمک
باستانی می شتابد.
کارگردان این فیلم مایکل بی Bay
است  .این چهارمین قسمت از سری
فیلمهای ترانسفورمرز و دنباله فیلم
ترانسفورمرز  :ماه تاریک است
 .به حساب می آید .درپشت این
فیلم تهیه کننده صاحب نامی چون
استیون اسپیلبرگ قرارداردکه هم
از احترام خاصی در بین عالقمندان
به سینما برخورداراست و هم دانش
کسب توفیق برای فیلمهایش را دارد.
فیلمنامه را اه ِرن کروگر نوشته است
که از سری ترانسفورمرز :انتقام
سقوط Transformers: Revenge of
 the Fallenتولید سال  2009نوشتن
فیلمنامه های ترانسفورمرز را عهده
داراست  .این فیلم از اولین سری
ترانسفوذرمرهاست که از دینوبات
درآن استفاده شده است  .دینو بات
ها زیر مجموعه روبات ها هستند .و در

حقیقت تغییر یافته نوعی دایناسور
ماقبل تاریخ بشمار میروند .نام
دینوبات در فیلمهای ژاپنی همان
دایناسور گفته می شود ولی برای اولین
بار درسال  1985مجله پلی تینگ

آزادی

واژه دینو بات را برای آن بکار برد.
توزیع کننده فیلم ،پارامونت پیکچرز
است که همچنین یکی از تولید
کنندگان فیلم نیز هست .
درمورد انتخاب هنرپیشگان برای
این فیلم داستان جالبی وجوددارد
که بطور خالصه بازگو می کنیم :
درسال  2012مارک والبرگ برای
نقش اول فیلم انتخاب شد .درهمان
زمان هالیوود ریپورتر گزارش داد
که قراراست دونقش اول دیگرهم به
فیلم اضافه شود :یکی دختر والبرگ
و دیگری دوست پسر این دخترکه
باید نقش یک قهرمان اتومبیلرانی را
بازی کند .لذا برای نقش دختر ،ایزابل
کورنیش  ،نیکوال پرتز ،گابریال وایلدو
مارگرت کوالی درنظر گرفته شدندو
برای نقش دوست پسراو لوک گریمز،
الندن لیبویرون ،برنتون توایتز جک
رینور وهانتر پریش کاندید بودند.
سرانجام درسال  2013رینور بعنوان
دوست پسر انتخاب شدو نیکوال
پلتز بعنوان دختر والبرگ برگزیده
شد .سرانجام در آوریل « 2013بی»
کارگردان فیلم فاش کرد که استنلی
توچی نیز به جمع بازیگران پیوسته
است .
بودجه این فیلم  210میلیون دالر
ومدت آن  165دقیقه است.
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بقیه  :بابک خرم دین
باشد منتهی آرزوی من است که
پشت سر تو بایستم وشمشیر
بردشمنان ملک وملت بزنم .
جاویدان درفرصتی مناسب بامادر
بابک صحبت می کند ومی گوید
با اینکه پسرت درس نخوانده
وسوادندارد وزبانش هم می گیرد مرد
هوشیار و زیرکی است حیف است که
روزگاراو به چوپانی بگذرد اورا به من
بسپار تا با خود به محل خودببرم و
دستیار خود سازم  .مادرگفت  :من با
آمدن او به نزد تو موافقت می کنم
نه به خاطر پول بسیاری که ماهانه
می خواهی برای من بفرستی بلکه
برای رهایی ایران از چنگ خلیفه های
ستمگر بغداد است  .روز دیگر بابک
همراه جاویدان به محل زندگی او
رفت  .دوسال ازاین ماجرا گذشت.
بابک درکنار جاویدان که اورا چون
پدر می پنداشت به تمام رموز
جنگاوری آشناشد .جاویدان چون
فرزندی نداشت بابک را همچون
فرزندش می دانست  .سرانجام به
دنبال دشمنی که میان جاویدان و ابو
عمران وجود داشت میانشان جنگ
درگرفت و با دالوری بابک  ،ابو عمران
کشته شدو سپاهیان او مغلوب
شدندولی چون به پهلوی جاویدان
نیز تیری اصابت کرده بود پس از سه
روز اونیز جان سپرد .همسر جاویدان
که زن جوانی بود به بابک می گوید
من دراین وقت که او درگذشته است
سروصدایی براه نخواهم انداخت .
فردا بامداد سرکردگان مردان جنگی
شوهرم را فرا می خوانم وبه آنان می
گویم جاویدان دیشب مرا بربالین
خود خواست وگفت من ساعتی دیگر
خواهم مرد و روان من پس از جدایی
از پیکر من به پیکر بابک خواهد
رفت و باروان او یکی خواهد شد.
به این طریق من تورا رهبر سپاهیان
جاویدان خواهم نمود .بابک پذیرفت.
روز بعد همسر جاویدان چنین کرد
و به سپاهیان و فرماندهان گفت :
بابک خدای روی زمین خواهد شد
و هواداران خلیفه را ازپای خواهد
انداخت و کیش مزدک را رواج خواهد
داد .فرماندهان به این طریق با بابک
پیمان بستند و درهمین زمان طی
مراسمی زن  ،با بابک ازدواج کردو
سردارانازاین بابت هم خوشنودی
خودرا ابراز کردند.
ادامه دارد
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بقیه  :دولت اسالمی عراق
اسناد بدست آمده نشان می دهد
که دولت اسالمی عراق به حمایت
مالی اعضای خود درموصل وابسته
بوده است  .رهبر این گروه با پولهای
جمع آوری شده از ناحیه اعضای خود
درموصل قادر بود تا عملیاتی را در
دیاله  ،صالح الدین وبغداد برای جمع
آوری پول بیشتر استفاده کند.
دراوایل ماه ژوئن  2014سازمان
اطالعاتی عراق به اسنتدی دست
یافت که نشان می داد گروه داعش
سرمایه ای معادل دو میلیارد دالر
دارد که ثروتمندترین گروه جهادی
بشمار می رود .سه چهارم این مبلغ
پس از اشغال موصل توسط این گروه
درژوئن  2014بدست آنها افتاد .عالوه
بر این  425میلیون دالر نیز از غارت
بانک مرکزی موصل نصیب آنهاشد .با
این پول داعش می تواند حدود 60
هزار جنگنده مزدور استخدام کند.
وماهانه به هریک از آنها  600دالر به
مدت یک سال پرداخت نماید.
داعش با باجگیری از رانندگان کامیون
و همچنین تهدید صاحبان مشاغل
مبنی بر به آتش کشیدن کسب و کار
آنها موفق می شود پول زیادی کسب
کند .یکی دیگر ازمنابع مالی داعش،
سرقت بانکها و طالفروشی هاست.
ایران و نوری المالکی عربستان
سعودی وقطر را به دادن کمک مالی
به داعش متهم می کنند .اما هیچ
مدرکی دراین مورد تاکنون بدست
نیامده است .
احتمال میرود داعش پول زیادی از
عملیات خود در شرق سوریه به دست
می آورد .با قاچاق نفت از حوضه های
نفتی شرق سوریه و همچنین قاچاق
اشیاء باستانی که درآن منطقه موجود
است برثروت خود می افزاید .جالب
اینجاست که داعش مقدارزیادی
برق منطقه شرق سوریه را می دزدد
و دوباره به خود دولت سوریه می
فروشد.
ازسال  2012داعش گزارش ساالنه
خودرا درمورد درآمدها و هزینه های
خود منتشر می کند تا با دلگرم کردن
حامیان خود کمک های مالی بیشتری
را ازآنان بگیرد.
هنوز بطور قطع نمی توان اظهار نظر
کرد که داعش را کدام کشور بوجود
آورده است اما هرکشوری آن را جان
بخشیده است سرانجام قاتل جان
خود آن کشورخواهد شد.
آزادی

بقیه  :آشنائی باموسیقی

قصۀ زنی است بنام پاپیای  ،که مترس
امپراتور روم « نرو »بوده وبعدا ً به مقام
ملکه روم میرسد و بعنوان بانوی
اول روم تاجگذاری می کند .ازاین
زمان به بعد اجرای اپرا از کاخهای
اختصاصی طبقۀ اشراف خارج گردید
ودرمحافل و سالن های عمومی
تماشاخانه ها به نمایش گذاشته
شد و مردم عادی با خرید بلیط به
سالن های نمایش می شتافتند  .ازاین
سالها به بعد بر تعداد سالن های اپرا
اضافه گردیدوموج جدیدی دراجرای
موسیقی بوجود آمد .ازطرفی دیگر
خوانندگان اپرا باتوجه به محتوای
داستان اپرا  ،نبوغ خود را بانشان
دادن اجرای زیبا ادای کلمات به
معرض نمایش می گذاشتند که
هم خوشایند تماشاچیان بود وهم
تشویق نوازندگان و آهنگسازان  ،از
مهمترین و هیجان انگیزترین قسمت
های اپرا اجرای قسمتی از داستان
اپراست که با حالت بسیار بااحساس
و عاشقانه ( بسته به محتوای داستان)
اجرا گردید و بنام «آریا» معروف
است  .اجرای درست و زیبای آریا
تضمینی است برای موفقیت خواننده
اپرا .اولین «آریا» درآخرین اپرای
«مونته وردی» بنام «تاجگذاری
پاپیا» خوانده شد.

ورود ُاپرا به کشورهای
آلمان وفرانسه
اولین اُپرائی که درآلمان به معرض
نمایش درآمد ساختۀ هنریک شوتز
( )1585-1672بود  .وی جزء اولین
آهنگسازان برجستۀ کشور آلمان
به حساب می آید  .وی درخاطراتش
یادآوری می کند که الهام بخش
کارهایش «جیووانی گابریلی »
آهنگساز ایتالیائی بوده است « .
شوتز» و « گابریلی» هردو از سال
 1609تا سال  1612دریک مدرسه
درس می خواندند.و به اصطالح
همکالسی بودند  .شوتز در طول
عمرش فقط یک اپرا نوشت ونام آن
را «دافنه» گذاشت که درسال 1627
خلق گردید .داستان این اپرا نیز
مانند اپرای اورفیو ازداستان اسطوره
ای یونان باستان گرفته شده است .
بقیه کارهای «شوتز» اعم از آوازهای
کلیسا -کنسرتوها و بیشتر کارهایش
از موسیقی ایتالیا الهام گرفته است .
درکشورفرانسه برای اولین بار اپرا

توسط «ژان بابتیست لولی Lully
( )1632 -1687به اجرادرآمد
«لولی» متولد ایتالیا و بزرگ شده
درکشورفراننسه بود .وی درسن 22
سالگی جزو اعضای ارکستر  24نفره
لوئی چهاردهم بود .درسال 1664
آهنگهائی برای نمایش نامه های «
مولیر» تصنیف کرد که با نام « باله
های کمدی» انتشار یافت  .بعدها بین
سالهای  1673تا  1687تعداد زیادی
اپرا براساس داستانهای نمایشنامه
نویس فرانسوی بنام «فیلیپ گینو»
نوشت که نام این آثاررا « تراژدی
غنائی» گذاشت « .لولی» اولین
آهنگسازی است که دست به خلق
«اورتور» زد و آن قطعه ای است که
قبل از شروع اپرا بعنوان پیش پرده
اجرا می گردد .اساس و استخوان
بندی «اورتور» های لولی بعدا ً الهام
بخش «باخ» و «هندل» گردید.
ادامه دارد

بقیه  :اندیشه های عرفانی
بشنوازنی چون شکایت می کند
وزجدائی ها حکایت می کند
کز نیستان تا مراببریده اند
از نفیرم مردوزن نالیده اند
سینه خواهم شرحه شرحه ازفراق
تا بگویم شرح ووصف اشتیاق
هرکسی دورماند از اصل خویش
باز جوید روزگاروصل خویش
من به هرجمعیتی ناالن شدم
جفت بدخاالن و خوش حاالن شدم
هرکسی از ظن خود شد یار من
وزدرون من نجست اسرار من
سرمن ازناله من دور نیست
لیک چشم وگوش را آن نور نیست
تن زجان و جان زتن مستور نیست
لیک کس را دیدِ جان دستور نیست
ادامه دارد
برای تهیه این مقاله ازکتاب ها
ویادداشت ها ومقاله های بسیار سود
جسته ام که نام و نشان آهارا پس از
پایان یافتن مقاله می آورم.
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ُ
گیلگمش
بقیه  :حماسه

از ورودش به نینوا سطرهای گمشده
گزارش توفان را یافت که ازآ« زمان
تا کنون کاملترین و سالم مانده
ترین بخش سرتاسر حماسه است .با
پیداشدن لوحه های دیگر درآن سال
و سال بعد  ،سمیت توانست بطور
گسترده رئوس مطالب متن آشوری
پیشین را تکمیل کند  .سمیت در
 1876براثر بیماری و گرسنگی از پا
درآمد و درسن سی وشش سالگی
درنزدیکی حلب درگذشت  .بااین همه
او زمینۀ تازه ای درپژوهشهای کتاب
مقدس و تاریخ باستان گشوده بود.
زمانی که سمیت « توفان» آشوری را
منتشر می کرد یاد آور شد که مسلم ًا
این از متنی قدیمیتر در اوروک -
درکتاب مقدس ا ِ ِرک درحال حاضر
ورقا  Warkaنسخه برداری شده
است .
چندسال پیش از این بین سالهای
 1849و  1852دبلیو .ک  .لوفتوس
عضو کمیسیون مرزی ایران و ترکیه
دو دورۀ کوتاه برای حفاری درورقا
گذراند  .او درآنجا بقایای حیرت
آوری شامل لوحه ها و دیوارهای
موزائیک که اکنون مربوط به هزارۀ
سوم پیش از میالد شناختهمی شود،
یافت  .اما اکتشافات ورقا می بایستی
تا دهه های بیست وسی سدۀ بیستم
منتظر بماند ،.زمانی که آلمانی ها
با حفاریهای گسترده یک رشته
ساخنمانها و همچنین تندیس ها و
لوحه هارا از دل خاک بیرون آوردند.
درنتیجه این عملیات بخش بزرگی
از آنچه اکنون دربارۀ اوروک اولیه ،
معابد و زندگی ساکنان آن می دانیم
 ،بدست آمد.
حتی مهمتر برای تاریخ حماسۀ
ُ
گیلگمش عملیات هیئت اعزامی
آمریکائی از دانشگاه پنسیلوانیا
به رهبری جان پانت پیترز John
 Punnet Petersبود .اودراواخر
سدۀ نوزدهم کار رابر تپۀ نیفار
 - Niffarنیپور Nippurباستانی -
درجنوب عراق آغاز کرد .تا آن زمان
تجربه قابل مالحظه ای درمورد
مسائل مربوط به حفاری شهرهای
باستانی به دست آمده بود اما هنوز
خطرهای بسیاری وجودداشت  .دورۀ
نخست حفاری در نیپور در 1888-9
با ورود پیترز و گروهش چهار نعل
برپشت اسبها ازبین نیزارها با شادی
شروع شد .اما آخرین دیدار آنها
از تپه  ،درپایان این دوره  ،اجرای
رقص جنگ اعراب برخرابه های
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اردوگاه بود .به هرحال کار درسال
بعد ادامه یافت ورویهمرفته سی
هزار از چهل هزار لوحه پیداشد که
بین موزه های فیالدلفیا و استانبول
تقسیم شد .دربین این لوحه ها گروه
ُ
گیلگمش به زبان
کوچکی از متن
سومری نیز یافت شد .به این ترتیب
کار درمنطقه و بین آرشیو موزه ها
درحال پیشرفت بود .اخیرا ً اتفاقاتی با
کمک انتشار لوحه های شهر او ر Ur
محفوظ درموزۀ بریتانیا ولوحه هائی
که دربغداد و جاهای دیگر شناسائی
شده اند  -پاره ای تاریخی و پاره
ای درارتباط با متن مورد نظر ما -
انجام شده است  .پراکندگی مواد
کار رمز گشائی را دشوار کرده است
زیرا درپاره ای موارد نیمی از یک
لوحۀ مهم در آمریکا ونیم دیگر در
استانبول انبار شده  .رونویسی هرد
باید یک جا جمع گردد تا مضمون
فهمیده شود .پبیشتر متنهای باستانی
را اسناد بازرگانی واداری  ،بایگانی
های دادوستد  ،فهرستها  ،وصورتهای
موجودی تشکیل می دهندکه عمیق ًا
مورد عالقه مورخان اند نه برای
مطالعه همگان .
کتابخانه عظیمی که در کول تپه
کشف شد  ،سرتاسر ثبت انجام
معامالت است ؛ صرفنظر ازیک متن
مختصر نفرین  ،چیزی از نوع ادبیات
درآنها نیست  . .اهمیت حفاریهای
نیپور و نینوا و دیگر مراکز تمدن
اولیۀ بین النهرین دراین است که
آنها باب تازه ای درادبیات با کیفیت
برتر وشخصیت منحصر بفرد باز کرد.
ادامه دارد.

چرا اینهمه هنرمندان ایران به سکته قلبی و مغزی
دچار می شوند؟
رسانه های داخل ایران دربارۀ دلیل سکته های مغزی و قلبی هنرمندان تآتر
و سینمای ایران را باز تاب نمی دهند تاما روال از دست رفتن این هنرمندان
درسالهای اخیر نشان از فشار و استرسی است که رژیم برروی هنرمندان
ایجاد می کند .اما بستری شدن شهاب حسینی در بیمارستان طی چند روز
گذشته در صدر اخبار رسانهها قرار داشت .رسانه های وابسته به رژیم اجبارا ً
نوشتند که « :اخباری که بعضا در فضای مجازی تبدیل به شایعه شد و حتی
دلخوری خانواده این بازیگر را به دنبال داشت .طی چند روز گذشته اخبار
مربوط به بستری شدن این بازیگر تنها ازطریق نزدیکان او منتشر میشد.
اخباری که باعث شد به برخی شایعات دامن زده شود .شهاب حسینی برای
اولین بار درباره دلیل اتفاقات رخ داده وبستری شدنش در بیمارستان صحبت
کرد .او درباره دلیل اصلی بستری شدنش در بیمارستان گفت« :طی یکسال
گذشته در شرایط سختی از نظر روحی و روانی بوده ودلیل عمده این شرایط
سخت به غیر از مسائل کاری ناشی از ساخت اولین فیلم بلندم و مشکالت
جانبی بود .بیماری خواهرم و پدر و مادرم مرا از نظر روحی خسته و عصبی
کرده بود که در نهایت باعث شد در بیمارستان بستری شوم».
به این ترتیب هر منصفی می تواند به این نتیجه برسد که سکته هنرمندان
دیگر هم از همین ناراحتی های روحی وعصبی ناشی می شود.
حسینی درباره اظهارنظر پزشکان درباره بستری شدنش گفت« :اسپاسم
عضله در ناحیه سینه وقلب باعث شد به بیمارستان بروم که البته دلیل آن
هم فشار عصبی بود .سه روز در بخش سی سی یو تحت نظر پزشکان بودم
اما خدا را شکر االن وضعیتم خوب است».
شهاب حسینی درخصوص وضعیت فعلیاش گفت« :تالش میکنم به زندگی
عادی برگردم .دوران نقاهت و پیگیری برای انجام تعهدات قبلیام در حیطه
سینما را همزمان پشت سر میگذارم .دوست ندارم وقفهای در انجام تعهداتم
به وجود بیاید .همین وقفه از نظر روحی من را اذیت میکند».
این بازیگر ضمن تشکر از همه مردم و کسانی که طی این مدت جویای حالش
بودند گفت« :واقعا از لطف مردم ،دوستان و همکارانم سپاسگزارم و از صمیم
قلب تشکر میکنم .امیدوارم بتوانم محبتهای این دوستان را در خوبیها و
خوشیها جبران کنم و ازخدا میخواهم هیچ کس چنین شرایطی را تجربه
نکند ».وماهم درابراز همدردی با هنرمندان ایران (نه هنرمندان جمهوری
اسالمی) می گوئیم  :آمین .

زیر نویس ها:
 -1واژۀ اسطوره که غالب ًا درترجمه
 Mythبکار برده می شود ُ ،مع ّرب
 Historiaیونانی است  .درفرهنگ
زنده یاد محمد معین دربرابر واژۀ
اساطیر ( جمع اسطوره) چنین آمده
است :
( - )1افسانه های باطل  ،اباطیل و
اکاذیب «داستانهای بی سامان ،قصه
های دروغک
( - )2افسانه ها و داستانها ی
خدایان و پهلوانان قدیم  .اساطیر
اولین  :افسانه های پیشینیان ،
خرافات قدیمیان.
بنابراین شاید بهتر بود به جای
اسطوره و اساطیر  ،همان افسانه و
داستان به کار می بردیم .

2- James B. Pritchard,
Ancient Near Eastern Texts
Relating to old Testament,
third edition, Princeton
University Press,1969
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نمایش فیلم سپیده در اروپا

هریسون فورد پایش شکست
ماه ژوئن برای هریسون فورد ماه
بسیاربدی بود.او درروز  12ژوئن هنگام
فیلمبرداری از صحنه ای مربوط به
هفتمین اپیزود جنگ ستارگان ازناحیه پا
مجروح شد و به بیمارستان انتقال یافت .
فورد که  71سال دارد بنابگفته مسئولین
بیمارستانی که درآن بستری است رو
به بهبود است اما میزان مصدومیت او
مشخص نشده است  .گفته می شود آقای
فورد برای چندهفته و یا حتی چندماه
ممکن است قادر به استادن برروی پاهای
خود نباشد وهمین مسئله باعث به عقب
افتادن کار فیلمبرداری خواهدشد.

ملکه انگلستان از جولی تقدیر کرد
ملکه الیزابت دوم درروز  13ژئن انجلینا
جولی را به خاطر تالشهایش در رساندن
صدای مظلومیت زنان جهان بگوش
همه ابنای بشر و مبارزه با خشونت علیه
زنان مورد ستایش قرارداد واورا به لقب
Dameیا «بانو»مفتخر ساخت  .این عنوان
درانگلستان با عنوان شوالیه برابر است .
آنجلینا جولی  39سال دارد.

حال تریسی مورگن رو به بهبوداست

صفحه51

تریسی مورگن کمدین معروف که بیشتر
از طریق ساتاردی نایت الیو شناخته شد
در روز هفتم ژوئن درتصادف لیموزینش با
یک کامیون والمارت به شدت زخمی شد
و اکنون خبر میرسد که او ازبیمارستان
مرخص و به یک مرکز توان بخشی منتقل
شده و درمان او ادامه دارد .مورگن 45
ساله است و عالوه بر شوی « شنبه شب
زنده » در شوهای دیگری در تلویزیون
ام .تی .وی و و چند تلویزیون دیگر
فعال است .راننده  35ساله کامیون که
متهم به خودکشی با کامیون متهم شده
است خودرا بیگناه دانسته و اکنون با 50
هزاردالر وثیقه تا زمان تشکیل دادگاهش
آزاد است .

آزادی

سپیده دختر ایرانی است که پدرش فوت
کرده و او با مادربیوه اش زندگی می کند.
سپیده مایل است فضانوردشود وعمویش
معتقداست این شغل مناسب یک دختر
نیست  .او نامه هائی برای انیشتین می
نویسد و معلم علومش نیز اورا به این کار
تشویق می کند .این فیلم ماه گذشته در
بعضی از کشورهای اروپائی نمایش داده
شدو مورد تشویق منتقدان قرارگرفت.
فیلم سپیده را کشورهای دانمارک ،
آلمان  ،ایران  ،نروژ  ،سوئد تهیه کرده اندو
کارگردانی آن را BERIT MADSEN
برعهده داشته و خانم فاطمه احمدی
درآن بازی دارد.

بازی مهناز افشار درفیلم تاجیکی
مهناز افشار در سینمای ایران نامی
شناخته شده است و فیلم هایی که با
حضور این ستاره سینما ساخته شده به
فروش خوبی نیز دست پیدا کرده است.
بدون شک مهناز افشار یکی از پرکارترین
ستاره های سینمای ایران در بین بازیگران
زن است .این ستاره سینما تصمیم گرفته
است که به عنوان یک هنرمند بین المللی
فعالیت های برون مرزی نیز داشته باشد
و برای همین در یک فیلم تاجیک حضور
پیدا کرد .مهناز افشار هم اكنون در حال
بازی در فیلمی به نام معلم به كارگردانی
نصیر سعیدوف است .این فیلم كه محصول
تاجیكستان می باشد هم اكنون در این
كشور در مرحله فیلمبرداری است.

تبریک شجریان به فوتبالیست ها
صفحه شخصی همایون شجریان در
فیسبوک تصویری از دست نوشته استاد
محمدرضاشجریان را منتشر کرده که در
آن به مناسبت بازی زیبای ایران در جام
جهانی برابر آرژانتین نوشته شده است.
این دست نوشته قبل از بازی ایران
با بوسنی منتشر شده است  .استاد
شجریان از خوشنویسان فارغ التحصیل
انجمن خوشنویسان ایران است .دردست
نوشته استاد آنده است  :رسید مژده که
فوتبال ما نخواهد باخت.
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