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هنری

دراین لحظه که مشغول نوشتن این
یادداشت هستم خبرها حاکی از آن
است که شیرزنی مبارز بنام نرگس
محمدی را درخانه اش دستگیر و به
محل نامعلومی برده اند .در جمهوری
اسالمی دستگیرکردن زنان ومردان
درخانه شان و بردن به محل نامعلوم
کارتازه ای نیست  .ازسالها پیش این
روش ناپسند دراین جمهوری خون
وجنون ادامه داشته و تاروزی که این
رژیم برسرکار است ادامه خواهد
داشت .اما آنچه تازگی دارد سخنان
اخیر وزیر امورخارجه جمهوری
اسالمی است که گفته است هیچکس
درام القرای اسالمی به جرم ابراز
عقیده رندانی نیست  .این دستگیری
که به جرم ابراز عقیده است شاید
بتواند آقایان کری و اوبامارا از خواب
خوش پیروزی بر جمهوری اسالمی
بیدار کند و به آنها بفهماند که
گفتگوی با جمهوری اسالمی اگرهم
با موفقیت صورت گیرد نتیجه ای
دلخواه و دراز مدت درپی نخواهد
داشت  .بارها نوشته ام که نیش عقرب
جمهوری اسالمی از راه کین جوئی
نیست  .اقتضای طبیعت این رژیم
چنین است که بدون ایجاد دردسر
برای جامعه جهانی و بدون نیش زدن
حتی به دوستانش آرام نمی گیرد.
با شیطنت هائی که در یمن انجام
داد عربستان  ،خونسرد ترین کشور
عرب را وادار به جنگ کرد.میلیاردها
دالر پول فروش اسلحه به کشورهای
عربی را به جیب فرانسه و آمریکا
ریخت  .و نشان داد که اگر نیش می
زند برای قدرتهای بزرگ نوکر خوبی
است .و اگرچه خواست ما و آرزوی ما
این است که غرب از همکاری با رژیم
اسالمی دست بکشد  ،برعکس اوضاع
نشان می دهد که باید این رژیم را
نگهدارند.
برسر
سال ششم
شمارهکار-64

اما نکته ای که غرب نباید فراموش
کند این است که بجای تجارت
سودآور از طریق فروش سالحهای
مرگ بار به کشورهای عربی می تواند
تجارت سودآور بشردوستانه ای را با
ایران پس از جمهوری اسالمی داشته
باشدو تنها راه رسیدن به این سود
سرشار و انسان دوستانه  ،ایستادن
درکنار ملت ایران است تا خود ملت
تکلیف این رژیم فاسد را تعیین کند.
نرگس محمدی یکی از این شیرزنان
ایرانی است که برای ریشه کردن
درخت ظلم و بیداد درایران کوشش
می کند .سرگذشت اورا درصفحه
 7به اختصار می خوانید.امیدوارم
وقتی این نسخه از آزادی به دست
شما میرسد نرگس محمدی آزادشده
باشد..
چندی پیش ویدئویی دریوتیوب
دیدم که نرگس محمدی برسر قبر
ستاربهشتی درکنار مادرستار  ،محمد
نوری زاد و محمد ملکی نخستین
رئیس دانشگاه تهران پس از روی

کارآمدن این رژیم فرهنگ ستیز،
ایستاده بود و چنان داد سخن می داد
و به افشای جنایات رژیم پرداخته بود
که من در فاصله چندهزار کیلومتری
جرأات بیان آن حقایق را ندارم .
اگر از دید اسالمی بخواهیم موضوع
را بررسی کنیم رفتن چند مرد به
خانه زنی که تنهاست خالف اسالم
است  .این همان رژیمی است که می
گوید زن و مرد نامحرم دریک اتاق
اداره نمی توانند تنها کار کنند .اما
ده مرد می توانند به خانه یک زن
تنها بریزند و اورا دستگیر کرده و به
جای نامعلومی ببرند .شوهر این زن
که از او هزاران کیلومتر دوراست چه
شکنجه ای را باید تحمل کند؟ بچه
هایش که از مدرسه بر می گردند و
خانه را خالی می بینند با چه کابوسی
خود نرگس
روبرو خواهندشد.
محمدی که براثر محبوس شدن
درسلول انفرادی دچار ناراحتی های
روحی می شود وبهمین دلیل هم قب ً
ال
اززندان آزادشده بود دوباره به چه
دردسرهائی دچار خواهدشد؟
آنچه نرگس محمدی می گوید نکته
های روشنی است که فقط برای تازه
ماندن حافظه تاریخی مردم آنهارا
بازگو می کند .او می گوید بازجوی
ستاربهشتی دردادگاه اقرار کرده
است که ستار مرتب می خندید و من
اورا می زدم و آنقدر اورا زدم تا ُمرد.
و بعد این سئوال بزرگ را مطرح می
کند که رژیم با این باز جوی قاتل چه
کرده است ؟ هیچ  .او آزاد می گردد
و به خانواده عزادار ستار می خندد..
نرگس محمدی به من وشما یادآوری
می کند که این رژیم فاسد است  .این
رژیم غم مردمش را ندارد  .این رژیم

برای نیمی از جمعیت کشور که زنان
هستند ارزشی قائل نیست .ریحانه ها
که برای دفاع از ناموس خود احتماالً
مرتکب قتل می شوند باید به جرم
پاکدامنی اعدام گردند و فاسدانی که
به ناموس مردم تجاوز می کنند باید
مظلوم جلوه کنند. .
عجیب است که صدای نرگس محمدی
هنوز بگوش وزیر امورخارجه جمهوری
اسالمی نرسیده است که در دانشگاه
نیویورک می گوید کسی به جرم ابراز
عقیده درایران زندانی نیست .
نرگس محمدی چه تاکنون اززندان
آزادشده باشد وچه هنوز دربند باشد ،
زن آزاده ای است که از نبود آزادی
درکشورش رنج می برد.میلیونها زن
ومرد دیگر درایران از این عدم آزادی
روزگار تلخی دارند.
میلیونها ایرانی درزیر آسمان ایران در
رندان بزرگی به وسعت نیاخاکمان در
بندند ..هنوز پس از  37سال شاهدیم
که ایرانی ها به هر وسیله ای سعی
در فرار از خانه وزندگی خود دارند
ودرجستجوی سرزمین های آزاد جان
فدا می کنند و درقعر دریاها مدفون
می گردند .برخی نیز سرمایه خودرا
به قاچاقچیان انسان می دهند ومال
باخته و نیمه جان باز به همان زندان
بزرگ باز می گردند .برخی نیز از پُلی
خودرا به پائین پرتاب می کنند و جان
می بازند .عده ای نیز به بیماریهای ال
عالج دچار می شوند که هرگز رژیم
مسئولیت آن را برعهده نمی گیرد.
خالصه همه ملت درحال نابودیند تا
رژیم بتواند چندروز بیشتر به حیات
کثیف خود ادامه دهد.
من هرگز دراین صفحه «یادداشت»
ذکر مصیبت نمی کنم  .همواره
نوشته ام که تنها راه مبارزه با این
رژیم خیزش عمومی ملت دریک
ساعت معین است  .همه باهم فقط
از خانه های خود بیرون آیند تا
کارریم ساخته شود .اما متأسفانه یک
مصیبت می ماند که ناچار باید به ذکر
آن بپردازم  .وآن مصیبت بزرگ عدم
آلترناتیو برای رهبری ایران است.
نرگس محمدی ها انسانهای شجاع
و قابل ستایشی هستند  .اما رهبری
خیزش علیه رژیم را باید کسی
برعهده گیرد که هم شجاع باشد هم
زن عرصه ی سیاست باشد .
مرد یا ِ
به امید پیروزی ملت ایران بر حکومت
اهریمنان

آزادی
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میخوانید
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پبام های
خوانندگان
توصیه های دکتر آرام
با درود بر شما همه توصیه های پزشکی
که آقای دکتر همایون آرام درنشریه
آزادی می نویسند را به دقت می خوانم
و به همه آنها عمل می کنم  .دست
ایشان دردنکند برایشان عمر طوالنی با
سالمتی آرزو دارم .
ح -ن بوستن
ماهم از طرف آقای دکتر آرام از
توجه شما به این توصیه ها سپاسگزاریم
و از دکتر آرام هم بسیار ممنونیم که
خوانندگان مارا با نوشته های سودمند
خود یاری می دهند.

صفحاتگمشدۀ
تاریخ معاصر ما
خاطرات آقای دکتر پرویز عدل واقع ًا
همانگونه که درشماره قبل نوشته بودید
صفحات گمشده تاریخ معاصر ماست .
بسیار بکر و خواندنی است  .برای دکتر
عدل عمر بیشتری را آرزو می کنم
وامیدوارم وجودش به سالمت باشد.
یاشاسین دکتر عدل
باقری از آمریکا
تاکنون دو جلد از خاطرات آقای
دکترپرویز عدل منتشرشده است
وامیدوارم بقیه این خاطرات هم
بزودی به صورت کتاب منتشر شود.

نامه دوم آقای صادق
آقای صادق نامه دوم شماهم را
دریافت کردم که چون تقریب ًا تکرار
همان مطالب نامه قبلی است اجازه
بفرمائید به علت کمی جا توجه شمارا
به صفحه 28همین شماره جلب کنم
که پاسخ کاملی برای همه نوشته های
شماست  .اما دراینجا الزم است به
چندمورد که دراین نامه آمده ودرنامه
قبلی نبود اشاره کنم .نوشته اید:
 ...ازاینکه به مطلب ارسالی اینجانب
توجه فرموده وعمدۀ مطالب آن را مورد
توجه ودرج درمجله گرامی قرارداده اید
متشکرم  .درعین حال روی نظرات آقای

صفحه4

اردشیرخان زاهدی به نحوی تأکید
گذارده ونظرات خودرا نیز بصورتی
دیگر ابراز فرموده ایدکه بهر حال نوعی
آزادی وعقیده ونظر شخصی است .
منتها ،اینکه ظاهرا ً برای توجیه اصول
مورد انتقاد اشاره کرده اید که به لحاظ
عالقه خاص پیداکردن به شخصیت
خاص !؟ تمام مصالح مملکت وحقایق
آن را نادیده گرفتن  ،منطقی وصحیح
نیست ! و یا اینکه تأکید فرموده اید
نشریات باید بازگو کننده حقایق باشند
چه یکی خوشش بیاید یا عصبانی شود ،
بسیار عقیده درستی است ولی مهم این
است که ابراز نظر وعقیده بنده مطلق ًا
درمحور این عقیده واظهارنظر نبوده
ونیست بلکه مجددا ً تکرار می کنم که
عقیده ونظر من به جهت ارسال نامه
انتقادی بحضورشما درست درتأیید
همین عقیده ونظر بوده است  .زیرا :
 -1اطالع وداشتن مدارک متضمن
کودتای ننگین  28مرداد  1332واعمال
ورفتار شاه وزاهدی درآن دوره که
درتاریخ ایران بصورت زنده ثبت وضبط
شده است .
 -2باألخص نقش فضل اهلل زاهدی
دراین کودتا
 -3سوابق ونقش مستقیم آقای اردشیر
خان زاهدی درآغازوانجام کودتا وچه در
دوران وزارت امورخارجه
حال باختصار می توانم عرض کنم که
کودتای ننگین  28امرداد  32کودتای
ضد مردمی واستبدادی و اجرا کننده
آن آقای سپهبد زاهدی بود که شبانه با
چهارتانک وعده ای سرباز مسلح حکم
عزل مصدق را به درخانۀ او بردند.
متعاقب ًا به خانه اوریختند خانه
را تخریب وتمام داروندار اورابه
یغمابردند  .به دیوارهای خانه نوشتند
این خانه بفروش می رسد.آنگاه
مصدق شخص ًا خودرا معرفی و زندانی
شد ...باألخره اورا به سه سال محکوم
کردند که آقای شاه فرمان عفو صادر

کردند ولی مصدق جواب داد این
تحفه ازآن خودت !!(البته فکر نمی
کنم این جمله شما به این صورت
درست باشد).
عچب آنکه جناب آقای پاریزی  ،روزی
که مصدق فوت کرد هیچیک از جراید
مملکت جرأت پخش خبر آن را پیدا
نکردند .درست توجه کنید  ،فقط
روزنامه کیهان آن زمان دردوسطر
نوشت (مصدق درگذشت)
بقیه نامه شما تکرار همان مطلب نامه
قبلی است  .پاسخ نامه قبلی شمارا
مشروح ًا آقای کیکاوس هومان داده
اند که توجه شمارا به آن جلب می
کنم .
فقط ذکر یک نکته را ضروری می دانم
وتوجه هموطنانم را به آن جلب می
کنم  .چرا ما باید افراد شاخص تاریخ
خودرا اینگونه مورد هتک حرمت
قراردهیم ؟ یکی به مصدق می تازد،
دیگری نسبت به شاه ناسزا می گوید.
ما می توانیم از عملکرد هریک از تاریخ
سازان خود انتقاد داشته باشیم اما هتک
حرمت نه درفرهنگ واالی ایرانی جای
دارد ونه شایسته مقام انسان است .
فکر می کنم ادامه این نامه دادن و
جواب گرفتن بین من وشما چیزی عاید
خوانندگان ما نخواهد کرد و با توجه به
اینکه صفحات مجله نیز محدود است
مارا از ادامه این کار معاف فرمائید.
بازهم امید وارم تا کنون تألمات روحی
و جسمی شما التیام پذیرفته باشد و
همانگونه که بسیاری از ایرانیان واقع
بین هم به شاه و هم به دکتر مصدق
احترام می گذارند شماهم در گفتگوی
از پادشاه فقید ایران آنگونه که عنوان
رسمی او بوده اورا مورد خطاب
قراردهید ومطمئن باشید که از این
کارخود احترام همگان را برخواهید
انگیخت .
برایتان روزهای خوشی را همراه با
سالمتی گامل آرزو می کنم .

آقای مرتضی پاریزی عزیز
درغربت ودوراز وطن مرگ برادر کمر شکن است.
امیدوارم باشکیبائی تحمل کنید .دراین غم با شماهمدردم
لوس آنجلس  -کلبه کتاب  -کیخسرو بهروزی
آزادی

پیامهایتسلیتشما
در غربت بودن و ندیدن اقوام
وعزیزان بخودی خود رنج آور و
عذاب دهنده است  .حال اگر آرزوی
دیدن عزیزی برای شما غیر ممکن
شود و اورا از دست بدهید درد غربت
دوچندان می شود .دراین ماه برادر
عزیزم را درایران از دست دادم
حساب سالهای ندیدنش را ندارم .
سالهابود که اورا نمی توانستم ببینم .
چون از نعمت دیدار کشور عزیزمان
ایران محرومم .سرطان همانند مادر
و برادر دیگرم اورا هم از ما گرفت .
پس از مرگ پدرم او سالها برما سِ َمت
پدری داشت .
دوستان بزرگوارم از سویس  ،فرانسه
و انگلستان و دوستان دیگری ازآمریکا
که این خبررا از رادیو شنیده بودند
با پیامهای تسلی بخش خود دلداریم
دادند و تحمل این مصیبت را برایم
آسان تر کردند .از لطف و محبت همه
سپاسگزارم و اگر در پاسخ این محبت ها
کمی تأخیر شود عذرخواهی می کنم .
امیدوارم هیچیک از شما غریبانه به
مصیبتیگرفتارنیایید.

سخنرانی های آقای
مهدی شمشیری
من از شنوندگان رادیو صدای ایران نیز
هستم و به سخنرانی های آقای مهدی
شمشیری که روزهای چهارشنبه ساعت
 2/5بعدازظهر به وقت داالس از رادیو ی
شما پخش می شود گوش می دهم  .فکر
می کنم اگر این سخنرانی هارا در نشریه
آزادی نیز چاپ کنر بسیار مورد استفاده
خوانندگان شما و همچنین مرجع خوبی
برای پژوهندگان خواهد بود.
البته صالح مملکت خویش خسروان
دانند.
ا.ع  .از داالس تکزاس
مسلم ًا همانگونه که شما نوشته اید
سخنان آقای شمشیری می تواند
مرجع خوبی برای پژوهندگان هم باشد
اما همانگونه که توجه کرده اید ما کار
نشریه را با رادیو کام ً
ال مجزا کرده ایم
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واز استاد درخواست کرده ایم مطالبی
برای درج درنشریه برای ما بفرستند
که متأسفانه بعلت گرفتاریهای زیادی
که درتدوین کتابهای متعدد دارند
فرصت این همکاری با نشریه هنوز
پیش نیامده است  .امیدوارم درآینده
این فرصت پیش بیاید و یا ما حداقل
بتوانیم با استفاده از کتابهای ایشان که
خوشبختانه لطف کرده اند ودراختیار
ما قرارداده اند مطالبی تنظیم و به
چاپ برسانیم .

مطلب آقای ایزد پناه
درشماره گذشته مطلبی تحت عنوان
«بُن شناسی چند واژه » از آقای حمید
ایزد پناه به چاپ رسانده بودید که فوق
العاده برای من تازگی داشت و جالب
بود  .نظیر اینگونه مقاالت به نظر من
بسیار راهگشا خواهد بود .استدعای
من وچندتن از دوستانم که خواننده
پروپاقرص مجله شما هستند این است
که بازهم نظیر این مقاله را چاپ بفرمائید
 .این گونه مطالب در مطبوعات ما بسیار
نادر و کمیابند و بجاست که آزادی  ،این
مهم را برعهده بگیرد .ضمن ًا درمورد
نویسندگانی که جدیدا ً به آزادی می
پیوندند مختصر بیوگرافی برای بیشتر
آشناشدن با آنها مفید خواهد بود.
امیر کبیری نیویورک
حق باشماست ماباید بیوگرافی
مختصری از هر نویسنده چاپ کنیم
تا خوانندگان با نویسندگان آشنایی
بیشتری پیدا کنند و از این گذشته نوعی

نزدیکی بین نویسنده وخود احساس
کنند .دریک شماره حتم ًا بیوگرافی
همه نویسندگان خودرا برایتان چاپ
خواهیم کرد.

مجله خوب یعنی آزادی
بدون هیج مداهنه ای می گویم که
نشریه آزادی ازهمه نشریاتی که من تا
کنون درایران ودرخارج ازایران دیده
ام یک سروگردن باالتر وبهتر است .
برایتان بهترین هارا آرزودارم و به شما
خسته نباشید ودستتان دردنکند می
گویم .
عاشق آزادی  .احمد ناصری آمریکا
از مهرشما سپاسگزاریم  .کمی غلو
فرموده اید  .اگرهم قضاوت شمارا
بپذیریم باید اعتبار آن را به تک تک
نویسندگان عزیزمان بدهیم که با
خلوص نیت و بدون هیچ چشمداشت
مالی سعی می کنند بهترین نوشته های
خودرا برای ما ارسال دارند .هریک
از آنها نبض خوانندگان را دردست
دارند و تقریب ًا می دانند خوانندگان
ما از چه مطالبی بیشتر لذت می برند
و چه مطالبی برای آگاهی خواننده
ایرانی الزم است  .دراین صورت است
که نشریه خواندنی و مفید می شود.
ازسوی دیگر صفحاتی که خوانندگان
را برآشفته می کند تبلیغات زیادی
است که دربرخی نشریات دیده می
شود وما خوشبختانه از آنها محروم
هستیم  .درهمین جا الزم است بگوئیم
که برای هرنشریه ای آگهی بسان

آزادی
نش

رهی مااههن
اجتماعی ادبی،هنری

باز گشت به ایران

جریان خون دررگهاست و بدون آن
ادامه حیات یک نشریه غیر ممکن
می شود .اما ما به چند دلیل از چاپ
آگهی درصفحات داخلی معذوریم .
و چون برمبنای اشتراک و دریافت حق
اشتراک از خوانندگان کار می کنیم و
خوانندگان ماهم بسیار مراعات حال
ما و بودجه نشریه را می کنند کمتر به
اشکال برخورد می کنیم  .مطمئن باشید
اگر روزی به اشکال مالی برخورد کنیم
دنبال آگهی هم خواهیم رفت .

مطلب ورزشی
درشماره های نخستین مجله مطالب
ورزشی هم داشتید .اما مدتی است که
از خبرهای ورزشی و مطالب ورزشی
مطلبی چاپ نمی کنید  .آیا دلیل
خاصی دارد؟ مطمئن باشید ورزش هم
طرفداران خاص خود را دارد که شاید
بتواند برتعداد تیراژ شما بیفزاید.
نصیر زنجانی -کالیفرنیا
بله زمانی صفحات ورزشی را ورزشکار
وقهرمان تیم ملی دوومیدانی ما عزت
پاشائی می نوشت که متأسفانه چندی
پیش اورا از دست دادیم و دارفانی
را وداع گفت  .اما بسیار پیشتر از آن
دوصفحه ورزشی را تعطیل کردیم
چون طرفداران ورزش اخبار ورزشی
را روز بروز از رسانه های شنیداری
دنبال می کنند و خبرهای ما تقریب ًا
به هنگام انتشار کهنه بودند .بهمین
دلیل جای این دوصفحه را به مطالب
اجتماعی دادیم  .از توچهتان بسیار
سپاسگزاریم.

با درود برشما و دست اندرکاران نشریه
آزادی  .سئوالی دارم که امیدوارم جواب
قانع کننده ای برای آن داشته باشید.
سئوال من این است که آیا هیچکسی
را سراغ دارید که بتواند به من بگوید
چه زمانی این رژیم جمهوری اسالمی
برخواهد افتاد و ما به ایران باز خواهیم
گشت ؟
نصرت یهابادی شرق آمریکا
اتفاق ًا کسی که پاسخ سئوال شمارا
میداند خوب می شناسم  .آن شخص
خود شماهستید .شما باید بخواهید
که رژیم تغییر کند ومطمئن باشید که
وقتی من  ،شما  ،و  70میلیون ایرانی
دیگر برای رسیدن به خواستمان تالش
کنیم حتم ًا شاهد موفقیت را درآغوش
خواهیم گرفت .
البته من فکر می کنم شما با مطرح
کردن این سئوال قصد شوخی با مارا
داشتید .وگرنه همه می دانند که با
نشسان در کنجی و چشم به در دوختن
نجات دهنده ای نمی رسد باید خود
نجات دهنده خود شویم و چشم امید به
دست هیچ قدرت جهانی نداشته باشیم .
درآن صورت راه بازگشت به کشورمان
و ایجاد زندگی پراز رفاه وآسایش
و امنیت برای هموطنانمان درداخل
کشور خود بخود نمایان خواهدشد.
برای شما هم آرزوی رسیدن به ایرانی
آزاد داریم  .موفق باشید.
***
برای طرح سئواالت خود با تلفن یا پست
الکترونیکی ویا نامه باما تماس بگیرید
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رابطه جنگهای مذهبی اروپا وخاورمیانه جدید
John M. Owen

یمن :مشکلی برای ترکیه
چرا آنکارا علیه حوثی ها به
عربستانپیوست؟

در ماه گذشته ،رئیس جمهور ترکیه،
رجب طیب اردوغان برای دیدار با
پادشاه عربستان سعودی ملک سلمان
به ریاض سفرکرد.دراین مالقات که
پشت درهای بسته صورت گرفت ،به
نظر می رسدبذر پیشرفت در همکاریها
بین دوکشور کاشته شد .سه هفته بعد،
ترکیه حمایت خود را درمورد ماموریتی
دریمن که رهبری آن برعهده عربستان
است اعالم کرد ..در انجام این مأموریت،
ریاض بطور رسمی با عملیات هوائی علیه
حوثی ها -پیروان شاخه زیدی از اسالم
شیعه  -که با حمایت برخی از جناح
های نظامی یمن در شمال غرب این
کشور بادولت می جنگد درنبرداست .
اخبار حکایت از آن دارد که آنکارا
آماده است تا آشکارتر وارد درگیری
های فرقه ای در منطقه شود .برخی از
ناظران به این نتیجه رسیدند که ترکیه
در حال حاضر بخشی از محور سنی
ها به رهبری عربستان است که آماده
چالش با ایران و حوثی هائی است که
از حمایت های ایران برخوردارند .ممکن
است زمینه هائی درمورد این اظهارات
وجود داشته باشد :.اردوغان به صراحت
می افزاید که قیام حوثی ها به پشتوانه
ایران صورت گرفته است واز «ایران و
گروه های تروریستی» می خواهد تااز
یمن خارج شوند .با این حال ،چنین
نتیجه گیری بیش از حد ساده انگارانه
است .هنوز هم ،نتیجه گیری از آن
بسیار ساده انگارانه است. ،تصمیم ترکیه
برای پیوستن به نبروی ائتالف به رهبری
عربستان علیه حوثی ها ناشی از عالقه
فراگیراین کشور در تقویت روابط با
رهبری جدید عربستان است .در راه این
هدف ،اردوغان به دنبال ترمیم برخی از
موانع است .اگر چه آنکارا بطور سنتی
سیاست آمیخته با احترام نسبت به
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Aaron Stein

عربستان داشته است .اخیرابه هنگام
استقرار سربازان عربستان دربحرین
دو طرف به تضاد موجود بین خود پیبردند .در میان نکات اصلی کشمکش
ظهور اخوان المسلمین در مصر بود (که
ترکیه از آنها پشتیبانی کرد و عربستان
سعودی درمقابل آنها ایستاد ).و ،ازاین
مهمتر ،آینده اسالم سیاسی در جهان
عرب است.
پس از شروع شورش ها درکشورهای
عربی ،ترکیه خود را به عنوان قهرمان
تغییرات دموکراتیک جلوه می داد .در

نظرعربستان وترکیه بیشتر در مصر
به چشم می خورد  ،اما دو طرف نیز به
طور گسترده ای در سوریه از شورشیان،
که با رژیم اسد (که موردحمایت تهران
است) می جنگندپشتیبانی می کنند.
اما درعین حال از سرزنش گروههائی
که از مسیر اصلی مبارزه با اسد منحرف
شده اند خودداری نمی کنند .در شمال
سوریه ،عربستان سعودی سازمان
های ملی گرای سوریه نظیر ( )SRFیا
جبهه انقالبی سوریه و«حرکت حزم» را
حمایت کرده است .و ترکیه گروه های
اسالم گرا ،مانندجبهه النصره(وابسته
به القاعده سوریه) و احرار الشام (یک
گروه شورشی سلفی با روابط نزدیک به

جنگجویان حوثی
سال  ،2012احمد داوود اوغلو ،وزیر امور
خارجه و در حال حاضر ،نخست وزیر
ترکیه اعالم کرد که موضع ترکیه دربرابر
پیشروی سیاست بهارعربی در خاور
میانه مثبت خواهد بودوبر «دموکراسی
و مشروعیت مردمی».دولتها تأکید
کرد وابقای «رژیمهای پُرسابقۀ» منطقه
را اشتباه تاریخی و حمایت از ظلم
و ستم خواند .در ماه دسامبر سال
گذشته ،داوود اوغلو حتی با صراحت،
بیشتر از ریاض با این استدالل که
عربستان سعودی با غرب برای
جلوگیری از دموکراسی و نگهداشتن
منطقه زیر یوغ حاکمان خودکامه.
تبانی کرده است انتقاد کرد .اختالف

آزادی

القاعده) را به خودجذب کرده است ..
آنکارا همیشه تأکید کرده است که
هدف او اشاعه افراط گرایی نیست؛بلکه
امید واراست در نهایت بتواند همکاری
شورشیان مورد حمایت خودرا  ،کسب
کند و آنها را نه تنها به جنگ با رژیم
اسد بلکه مبارزه با گروه اسالمی عراق
وشام ( )ISISنیز ترغیب کند .ترکیه
حتی از ت الش های قطر برای اعمال
فشار به النصره در رابطه باعدم همکاری
با هسته مرکزی القاعده  ،حمایت می
کند.
با این حال زمانی که کار به جبهه سوریه
می کشد ،دو کشور بیشتر به هم نزدیک
می شوند.تغییری که منجربه ایجاد

روابط حسنه اخیر بین آنها درمورد
یمن شد .در واقع ،در بسیاری جهات،
عملیات یمن دراین محدوده از همکاری،
باعث شده است تا دو تغییر سیاست
بهتر قابل درک باشد.
در کل ،این عربستان سعودی بود که
به تدریج استراتژی ترکیه در سوریه را
تاییدکرد و باعث همکاری نزدیک تری
با آنکارا برای متحد کردن شورشیان
اسالمگرا در شمال گردید .سه تحول
همزمان اتفاق افتاد .:اول ،مخالفت
ریاض با اخوان المسلمین است که
با مرگ ملک عبداهلل بن عبدالعزیز
و جانشینی ملک سلمان ،به موضع
نرمتری دست یافته است اگرچه ملک
سلمان عمیقا به گروه اخوان المسلمین
مشکوک است اما به نظر می رسد
بر این باوراست که عدم توافق بر سر
نقش گروه مزبور مانعی درسیاست
خارجی عربستان محسوب می شود.
دوم ،هر دوگروه مورد حمایت عربستان
در شمال سوریه ( SRFو حرکت حزم)
به تازگی ازالنصره موردحمایت القاعده
شکست خورده اند ،و متحدان ریاض
را در جنگی که به شدت برای پیروزی
درآن می کوشند ناامید کرده است .و
سوم ،نگرانی عربستان سعودی در حال
افزایش است که مبادا ایران ابتکار عمل
در میدانهای جنگ منطقه ای را بدست
بگیرد ،و زمانی که حوادث یمن و عراق را
موردبررسی قرار می دهیم  ،این نگرانی
عربستان نسبت به رقبای شیعه اش
افزایش می یابد.
بنابراین می توان فرض کرد که اردوغان
و سلمان به دنبال رویکرد جدید دو
کشور در سوریه باشند -و موافقت این
دوکشور برسر یمن به عنوان یک نتیجه
جانبی بوده است .ترکیه با حمایت از
موضع عربستان دریمن هزینه کمی
پرداخت می کند ودرعوض درجنگ با
بشار اسد به عنوان هدف نخست خود
بیشتر به حمایت عربستان امیدوار می
شود .ترکیه که از نظر مذهبی با ایران
درتضاد است می تواند منافع خودرا
در رابطه با ایران فدای هدفهای بلند
پروازانه عربستان درمنطقه کند.
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رویترز در ژوئن  2914گزارش داد
که «شیعیان داوطلب  ،آموزش
می بینند تا درعراق علیه داعش
بجنگند».
نزدیک به یک قرن پس از اولین
ظهور اسالم سیاسی درمصراکنون
جهان اسالم بااین تعریف جدیدیعنی
اسالم سیاسی معرفی می شود.برخی
نیز آن را اسالمگرائی یا اسالمیسم
می نامند .این ایدئولوژی پرقدرت
یک میلیارد مسلمان را دریک
جامعه اسالمی نگاه داشته و به آنها
می گوید شما جامعه ای بزرگ و آزاد
خواهید بود اگربه دستورات دین خود
عمل کنید -این بدان معنی است که
اگر مسلمانان درجامعه ای که تحت
قانون شریعت اداره می شود زندگی
کنند  ،همانطوری که در بیشترین
دوران تاریخ اسالم چنین بوده است ،
به این آزادی و بزرگی خواهند رسید.
اسالمگراها سالهای دراز با مسلمانانی
که به اجرای قوانین اسالمی
باورنداشتند درستیز بوده اندوبا غیر
مسلمانانی که قوانین اسالم را قبول
نداشتند جنگیده اند.
در زمانهای صلح ودرزمان جنگ  ،این
رویاروئی ها تنور انقالب هائی را در
سال  1953درمصر و درسال 1979
درایران گرم کرد.
یورش های القاعده درسال  ،2001و
بهار عرب درسال  ، 2011و خیزش
گروه های اسالمیست ورادیکال
نظیر دولت خودخوانده داعش ازاین
رویدادهاست .
اسالم دین اختالف و دشمنی نیست .
مشکلی که درجوامع اسالمی بچشم
می خورد اختالف عمیقی است که
دربین مسلمانان برسر نوع اسالمی
که باید برقوانین و مؤسسات اسالمی
حاکم باشد  ،وجوددارد .بیشتر
مسلمانان  ،اسالمگرا یا گروههای
دیگر ،جهادی و بنیادگرا نیستند .اما
رقابتی که هم اکنون درجوامع مختلف
اسالمی خودنمائی می کند ،بیش از
عمومی خوب تلقی
آنچه به منزله نظم
ِ
شود ،جوامع اسالمی را قطبی کرده،
و دشمنیهای باطلی را ایجاد می کند.
نتیجه گرهی کور بر مشکالت میزند
که هرگروهی را با گروه دیگر به تنش
وامی دارد.
اندیشمندان غربی و سیاست گذاران
مدتی طوالنی برای درک ماهیت این
درگیری ،تالش کردند .اما تا کنون،
تالش های آنان به نتیجه ای نرسیده
است  .هر چند کارشناسان فقه
اسالمی ،الهیات ،و تاریخ ،بورسهای
تحصیلی گسترده ای رابرای شناخت
اسالم ایجاد کرده اند ،اما تمایل دارند
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تنها به یک نوع اسالم بپردازند .آنها
فراموش کرده اند که اسالمیسم تنها
نوع اسالم نیست بلکه «ایسم» -
یک ایدئولوژی وطرحی است که
زندگی را به نظم درمی آورد وباید در
کنار ایدئولوژیهای دیگر کورد تجزیه
وتحلیل قرار گیرد .درهیچ کجای
جهان بیش از خود غرب «ایسم»
های مختلف وجود ندارد .بنابراین
برای رسیدن به اندیشه ای روشن
درباره خاورمیانه امروزی بهتراست
به تاریخ جنگهای ایدئولوژیکی خود
غرب مراجعه کنیم .
درحقیقت  ،بخش هائی از دنیای
اسالم امروز ،شباهت به جامعه شمال
غربی اروپا در 450سال پیش ،دارد
که درآن زمان جنگهای به اصطالح
دینی دراین منطقه رواج داشت .
پس ازآن موجی از مقررات دینی بر
سرتاسر آن منطقه حاکم شدو چند
کشوررا زیر سلطه مذهب برد و چند
کشور دیگررا نیز تهدید می کرد.
درسالهای  ،1560تنها فرانسه ،هلند و
اسکاتلند با شورشی مواجه شدند که
پیروان شاخه جدیدی از پروتستان
به نام کالوینیسم رهبری آن را
برعهده داشتند .کالوینیسم مربوط به
قرن بیست و یکم و یا حتی نوزدهم
نیست .کالوینیسم مدرن اولیه مانند
کاتولیک ،عقاید لوتر وکلیسای او،
و دیگر «ایسم ها» ی دنیای آن روز
مسیحیت با پیروی از یک ایدئولوژی
سیاسی به همان اندازه به عنوان
مجموعه ای از آموزه های دینی زمان
شمرده می شدند .این در عصری بود
که نظم اقتصادی و اجتماعی درگوشه
وکنار اروپا و تا حدودی درمخالفت با،
کلیسای کاتولیک روم،شکل گرفته
بود ،انتخاب یک ایدئولوژی به همان
اندازه که سیاسی بود مذهبی هم
بود .وجنگهای دینی نیز جنگهای
سیاسی شمرده می شدند.شورش در
گرماگرم رقابتی  150ساله که برای
شکل گرفتن نوع دولت مسیحیی
ادامه داشت درگرفت .و امروز ،این
داستان دارای حلقه ای آشنا است .به
عنوان نظریه پرداز برای قدرت برتر
رقابت می کردند ،مخالفین بصورتی
وحشیانه سرکوب می شدند ،قتل عام
مذهبی بصورت دوره ای شکست
می خورد ،و قدرت های خارجی به
نمایندگی از احزاب رقیب مداخله می
کردند .این هرج ومرج به جنگی سی
ساله منجر شدکه باعث کشتار یک
چهارم جمعیت آلمان ( که بعدا ً مرکز
امپراتوری روم مقدس شد) گردید.
وزمانی که این بحران فرونشست
دوجنگ ایدلولوژی دیگررا درپی

صحنه ای از قتل عام مذهبی دراروپا
داشت .درقرن هیجدهم جنگ
ایدئولوژی بین سیستم پادشاهی و
مشروطه ودرقرن بیستم جنگ بین
لیبرالیسم وکمونیسم درگرفت.
این سه دوره طوالنی جنگهای
ایدئولوژی که درآن کشورهای غربی
برسر بهترین روش دچار تفرقه و
تقسیم شدند درسهای آموزنده ای
برای جوامع امروزی هستند .در
مقیاسی وسیع تاریخ غرب نشان می
دهد که بحرانهای امروز درخاورمیانه
نه غیرقابل پیش بینی است ونه خود
می تواند مستقیم ًا به حل وفصل
مشکل بپردازد.
اسالم سیاسی همانند ایدئولوژیهای
قبل از خود  ،از برخوردهای منطقه
ای قدرت گرفته ودرمنطقه می ماند.

ازاین گذشته ،رقابتهای عقیدتی ازنوع
خاورمیانه ای اش به ندرت در یک
نتیجه گیری ازهرنظربرنده به حساب
می آید .آنها اغلب درخشمندتا زمانی
که کارشان به غلبه بررقیب یا به
همراهی می انجامد .اغلب این اتفاق
تنها پس از فروکش کردن بحران و
درگیرشدن قدرت های خارجی به
وقوع می پیونددو نظم منطقه ای ،
تعریف جدیدی پیدا می کند .این
درس هیچ راه حل روشنی برای
چالش های امروز در خاورمیانه ارائه
نمی کند اما حداقل نشان می دهد
که مشکالت منطقه ،منحصر بفرد
نیستند -و رهبران و کشورها می
توانند گامهائی برای رسیدن به کاهش
خشونت و ایجاد شرایط مساعد تر
بمنظور شکوفایی انسان بردارند.
گفته معروفی است که  «:تاریخ تکرار
نمی شود»اما تکرار ریتم تاریخی
امکان دارد.
اگرچه ظهور اسالمیسم درخاورمیانه
پدیده جدیدی است امامسیری که
اسالمگراها درآن پای نهاده اند ادامه
مسیری است که قسمتهائی از غرب
درگذشته آن را پیموده است .

پس از توافق هسته ای چه روی خواهد داد؟
به دنبال انتشار بیانیه ای که
چهارچوب توافق ژنو را بین
کشورهای  5+1و ایران مشخص می
کند  ،پرزیدنت اوباما طی مصاحبه ای
گفت که قراردادنهائی هسته ای می
تواند شروعی برای برقراری روابط
جدید بین ایران وآمریکا باشد.
همسایگان ایران درمنطقه با عقد
هرقراردادی به این دلیل نگرانند  -که
توافق با ایران می تواند توازن قوا را
درمنطقه به نفع ایران تغییر دهد .با
این حال این ترس نیز وجوددارد که
امضای قراردادباایران به تنظیم مجدد
عمده ی استراتژی بربادرفته منطقه
ای ایاالت متحده منجر شود .حتی
اگر دولت اوباما عالقه مند به دگرگون
ساختن روند سیاست های منطقه ای
خود باشد ،موانعی در این راه وجود
دارد .به عبارت دیگر ،توافق هسته
ای نهایی هرچقدر مهم باشد ممکن
است ثابت کند دگرگونی-حداقل
بدون بروز اشکال قابل توجه امکان
پذیرنیست.
برای شروع ،به احتمال زیاد ایاالت
متحده ممکن است پس از توافق
باایران سیاست هایی را درمنطقه
دنبال کند که در تضادبا همکاری

آزادی

گسترده تر با ایران باشد ..ایاالت
متحده می خواهد که تاحدی
«اطمینان خاطر»  -کمک های
امنیتی  -وافزایش همکاری (به
خصوص درزمینۀ دفاع موشکی) به
دوستان نزدیک خود بدهد.گزارش
ها نشان می دهد که اسرائیل ممکن
است از ایاالت متحده انتظار داشته
باشد که متعهد به حفظ قابلیت های
بازدارنده هسته ای اسرائیل بشود.
عربستان سعودی نیزبه احتمال زیاد
برایاالت متحده فشار خواهد آورد
که برعکس خواست اسرائیل عمل
کندو خاورمیانه ای عاری از سالحهای
هسته ای بسازدو اصراربورزد
که اسرائیل نیز باید از قدرت
هسته ای خود چشم پوشی کند.
ایاالت متحده قادر نخواهد بود تا هم
به خواسته اسرائیل وهم به درخواست
عربستان جامه عمل بپوشد ..در
همین حال ،افزایش همکاری امنیتی
آمریکا با متحدان عرب خود در
منطقه میتواندتندروهای ایران را
متقاعدکند ،که گسترش همکاری
با واشنگتن نتیجه ای برای ایران
نخواهد داشت .
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مذاکرات گسترده با ایران
اگر غرب مایل است که ایران جزئی از
راه حل بحران خاورمیانه باشد باید با
ایران همکاری کند .مذاکرات تا کنون
به مسئله برنامه هسته ای ایران محدود
شده است  .اما پیشرفتهائی که اخیرا ً
در مذاکرات غرب و ایران  -دربحبوحه
آشوبهای منطقه ای  -بدست آمده است
می تواند باعث عدم مقابله با کمک
رسانی ایران در فرصت از دست رفته
می گردد.
وزیر امورخارجه ایران  ،محمد جواد
ظریف به صراحت می گوید که ایران
خواستار مذاکره «پیرامون موضوعاتی
فراتراز مسائل هسته ای » است  .این
اظهارات خواسته های یک سیاستمدار
معتدل تحصیل کرده غرب نیست .
رهبری ایران ازجمله رهبر مذهبی آیت
اهلل علی خامنه ای نیز از او حمایت می
کند.
سیاست منطقه ای ایران کمتر به جذب
متحدین تمایل دارد و بیشتر به دنبال
آن است که متحدان غیر ایرانی را
ازهم دور کند .این حرکت فضائی برای
همکاریهای دوجانبه که به سود دوطرف
باشد ایجاد می کند این سئوال مطرح
می شود که چگونه می توان بااین روش
ایران کنار آمد تا برخوردها بجای آن که
افزایش پیدا کند کاهش یابد
همکاریهای ایران وآمریکا درسرکوب
تروریسم مثبت بوده است  .درسال
 2001فقط چند ماه طول کشید تا
طالبان مغلوب شود و دولت جدیدی
درافغانستان برسر کار بیاید.و سال
گذشته درآرامش کامل کابینه ی
جدیدی درعراق برسر کار آمد وحمالت
برق آسای دولت اسالمی عراق وشام
(داعش ) نیز کاهش یافت .
این تصادفی نیست که گشتی های
ایرانی درخط مقدم دراین هماهنگی های
تاکتیکی همیشه عده خاصی بوده اند.
برخالف تصور عموم سرلشگر قاسم
سلیمانی که فرماندهی سپاه قدرتمند
قدس را برعهده دارد یک مسلمان تندرو
نیست بلکه یک فرد عملگرااست.
با وجود تصویری که از آقای ظریف به
عنوان دشمنی میانه رو ارائه می شود،
ظریف وسلیمانی در واقع تجربه طوالنی
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منتقدان گفتگو با ایران در حال حاضرباید درک کنند که همکاری برای ایجاد ثبات در
منطقه،دادنامتیازنابههنگامبهجمهوریاسالمینیست.آنهاهمچنینبایدآگاهباشند
که بسیاری از منافع مشترک غرب با ایران درمثلث کابل  ،صنعا و بیروت قراردارد.
همکاری با یکدیگر دارندونتایجی هم
ببار آورده اندآنها باهم برای سوریه و
یمن برمبنای آتش بس طرحهائی ارائه
کرده اند وگفتگوی ملی و استقرار دولت
فراگیرراپیشنهاد کرده اند.برخالف
شعار گاهگاهی «مرگ برآمریکا»
درتهران واقعیت این است که آمریکا
درهمکاری با ایران مشکل بزرگتری
دارد .درواشنگتن  ،بصورتی بی شرمانه
از ایران بعنوان فوتبال سیاسی استفاده
می شود ،ودرخاورمیانه آمریکا نگران
متحدین خویش است که فکر می
کنند معامله با تهران برای آنها هزینه
دربرخواهد داشت .
حمایت پرزیدنت اوباما از مذاکرات
هسته ای به لطف این استدالل قوی
که هیچ جایگزین واقعی وجود ندارد
به نتیجه رسید.اکنون زمان آن است که
آقای اوباما به روشن شدن این واقعیت با
توجه به شرایط منطقه نیز توجه کند.
در یمن ،او شهامت و بصیرت خودرا
نشان داد و اجازه نداد تعهدات امریکا
درقبال متحدانش با انتخاب نادرست از
رها کردن دوستان ،حمایت بدون قید
و شرط از نادانی وحماقت آنها ،اورا به
گوشه ای برانند.
منتقدان گفتگو با ایران در حال حاضر

آزادی

باید درک کنند که همکاری برای ایجاد
ثبات در منطقه  ،دادن امتیاز نا به
هنگام به جمهوری اسالمی نیست .آنها
همچنین باید آگاه باشند که بسیاری از
منافع مشترک غرب با ایران درمثلث
کابل  ،صنعا و بیروت قراردارد.
برای اینکه ایران جزئی از راه حل
مشکل منطقه باشد آقای اوباما  :اول
باید سیاست عدم ارتباط با ایران را
که از دهه هاقبل آغاز شده است خاتمه
دهد .و توپ را درزمین ایران بیندازد
تا درعمل از گفتگوها حمایت کند.
علیرغم مذاکرات اخیر ،سیاستمداران
آمریکائی درعمل از تبادل هرچیزی
بازمانده اند و بدون اجازه صریح و روشن
از وزیر امور خارجه فقط به تعارفات با
همتایان ایرانی خود ،پرداخته اند .به
منظور باالبردن شانس همکاری ،کیفیت
و کمیت ارتباط با ایران باید افزایش یابد.
آقای اوباما برای رسیدن به این هدف به
تأیید کنگره مخالف خود نیازی ندارد ..او
می تواند سیاست «بدون تماس» را به
طور کامل با تصمیم شخص خود تغییر
دهد .همانگونه که باسیاست شجاعانه
دربهبودروابط با کوبا ،اقدام کرد باید
محدودیت های دیرینه که از آثار
انقالب اسالمی سال  1979و حوادث

پس از آن ایجاد شده است را
ازمیان برداردو تعهد برای همکاری
مجدد باایران را بپذیرد.
دوم ،غرب باید در پایان دادن به ترس
در مورد نقش ایران در منطقه پیشقدم
شود .مراحل اولیه در این راستا مستلزم
به کارگیری زبان جدیدی است .
پیشرفت درمذاکرات هسته ای با
اصطالح «بُرد-بُرد» امکان یافت  .در
زمینه منطقه ای ،این امر می تواند تا حد
زیادی دراتخاذ زبانی که نفوذ ایران را به
عنوان یک واقعیت ،به جای یک مزاحم
دورو به تصویر بکشد مفید واقع شود.
سوم ،سازمان ملل متحد باید به خوبی
مورد استفاده قرار گیرد ،حتی اگر
تنها به عنوان یک چتر حمایتی برای
گفتگوها باشد .در سال  2001کنفرانس
بُن ،مانع جنگ داخلی و باعث ایجاد
یک دولت جدید درافغانستان شد چرا
که آن کنفرانس تحت نظارت سازمان
ملل متحدبرگزارشد .و به دلیل فعل
و انفعاالت چند جانبه قبلی  ،امریکا
و ایران و همچنین دیگر همسایگان
افغانستان و روسیه را گردهم آورد .
ایران ترجیح می دهد گفت و گو های
منطقه ای با قدرت های منطقه ای
صورت گیرد .اما سوابق نشان می دهد
که این امر امکان پذیر نیست  .در سال
 ،2012تالش برای ایجاد یک گروه تماس
برای سوریه ،باشرکت ایران ،مصر،
ترکیه و عربستان سعودی باشکست
مواجه شد .چون عربستان سعودی از
نشستن پشت میز گفتگو خودداری
کرد ،زیرا می ترسیدتشکیل گروه تماس
به نقش ایران مشروعیت ببخشد .این
رونددر حال حاضر در یمن ،تکرار می
شود که حضور ایران درخاک یمن  ،بر
این اساس که «ایران بخشی از جهان
عرب نیست »،مردود شمرده می شود
واین درحالی است که عربستان سعودی
ازپاکستان [ که غیر عرب است]خواسته
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است سربازان پاکستانی را برای کمک
به نیروهای عربستان  ،به یمن گسیل
دارد .نگرش عربستان به احتمال زیاد
ازنظراولویت دادن به اهداف داخلی
ثابت باقی می ماند .آقای اوباما نیز این
رویکرد را به رسمیت می شناسد،
و با قاطعیت اظهار داشته است که
ایران بزرگترین تهدید برای کشورهای
عربی نیست ،بلکه «نارضایتی در داخل
کشورهایشان» برای آنها بزرگترین
تهدید بشمار میرود.متاسفانه ،منطقه
نمی تواند درانتظار متحدین امریکا
بنشیند تا ریشه های نگرانی هایش را
بررسی کنند.
درعین حال  ،گفت و گو های منطقه ای
باید دنبال شود .مصر ،ایران ،عربستان
سعودی و ترکیه به عالوه ایاالت متحده
و روسیهباید دراین گفتگوها شرکت
داشته باشند ..همانگونه که مذاکرات
هسته ای روشن ساخته است ،اعضای
رقیب که دارای حق وتو در شورای
امنیت هستند می توانند تلخکامی
های گذشته را کنار گذاشته و دست
به اقدامات مفیدبزنند .یک گروه تماس
برای یمن می تواند به چالش های
پیچیده تری مانند آنچه درسوریه رخ
داد تبدیل شود.
زمانی که دیپلماتها برای تهیه پیش
نویس قرارداد هسته ای نهایی ،گرد
می آیند ،منطقه باید به منافع ناشی
از همکاری گسترده با ایران توجه کند.
غرب و همسایگان ایران هیچ چیزی
برای از دست دادن ندارند ،و خیلی
جیزها به دست خواهندآورد.

محمد علی شعبانی دانشجوی دکترا در
دانشگاه لندن دانشکده مطالعات شرقی
و آفریقایی و مقاله نویس برای ال مانیتور
است.اصل این مقاله به زبان انگلیسی
است.
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نرگس محمدی دراول اردیبهشت
 1351درزنجان بدنیا آمد.پس از پایان
تحصیالت دبیرستانی در دانشگاه امام
خمینی قزوین پذیرفته شد و دررشته
فیزیک کاربردی فارغ التحصیل گردید.
درزمان دانشجوئی به علت عالقه ای که
به طبیعت و کوهنوردی داشت سازمانی
برای صعود به بلندترین قله های ایران
برپا کرد اما چون درکنار این فعالیت
ورزشی به فعالیت های سیاسی نیز می
پرداخت از همکاری با این سازمانی که
خود بوجود آورده بود منع شد .دوبار
بهنگام تحصیل در دانشگاه قزوین باز
داشت شد .درسال  1375با نشریه
مذهبی پیام هاجر که اعظم طالقانی آن
را منتشر می کرد همکاری خودرا آغاز
کرد .مطالبی که می نوشت بیشتر دربارۀ
مسائل زنان ایران بود .مهندس نرگس
محمدی درسال  1378با تقی رحمانی
که در کادر ملی مذهبی ها فعالیت می
کرد ازدواج کرد واز او دو فرزند دارد
که دوقلوهستند .وقتی شیرین عبادی
«کانون مدافعان حقوق بشر » را تشکیل
داد نرگس به عضویت این کانون درآمد
و اکنون نایب رئیس این کانون است
وچون رئیس کانون خانم عبادی
درخارج از کشور بسر می برد عمال
فعالیت های کانون با تالش های نرگس
محمدی صورت می گیرد و بهمین دلیل
رژیم جمهوری اسالمی همه فعالیت های
اورا زیر ذره بین قرارداده است .
درسال  1387شورای ملی صلح درایران
با شرکت بیش از  80نفر از شخصیت
های سیاسی  -اجتماعی وفرهنگی
ایران تشکیل شد و نرگس محمدی
بعنوان رئیس هیئت اجرائی آن برگزیده
شد ..خانم محمدی می گوید :
«جامعه ایران با قطعیت خواهان حقوق
دموکراتیک خویش است .دانشجویان،
کارگران ،معلمان ،زنان و جوانان مطالبات
مشخصی دارند و حکومت ناگزیر است
به آنها پاسخ دهد؛ پاسخی قانعکننده و
رضایتبخش .این مطالبات تنها مسئله
و مشکل بخش الیت جامعه نیست ،بلکه
خواست تمام ملت ایران است».
نرگس محمدی دراردیبهشت ماه
 1388دستگیر و با قراروثیقه 50
میلیون تومانی آزادشد اما چندروز بعد

شبانه به منزل او یورش بردند و اورا
دستگیر و روانه زندان کردند .محمدی
به استناد ماده  ۶۱۰قانون مجازات
اسالمی ایران (اجتماع و تبانی علیه
امنیت کشور) به تحمل  ۵سال حبس
تعزیری ،به استناد ماده  ۴۹۹قانون
مجازات اسالمی (عضویت در کانون
مدافعان حقوق بشر) به تحمل  ۵سال
حبس تعزیری و به استناد ماده ۵۰۰
قانون مجازات اسالمی (در خصوص
فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری
اسالمی ایران) به تحمل  ۱سال حبس
تعزیری و در مجموع به تحمل  ۱۱سال
حبس تعزیری محکوم شد .درآبان ماه
1388از کار خود درشرکت بازرسی
مهندسی ایران اخراج شد.
دراسفندماه  1392که کاترین اشتون
از اتحادیه اروپا برای بازدید وگفتگو
به ایران آمده بود با  7زن ایرانی دیدار
داشت که یکی از آنها نرگس محمدی
و دیگری خانم گوهر عشقی مادر
ستاربهشتی بود .این دیدار خشم سران
جمهوری اسالمی را برانگیخت  .درهمان
زمان خبرگزاری های ایران نوشتند:
«کاترین اشتون» مسئول سیاست
خارجی اتحادیه اروپا که به ایران سفر
کرده ،با گروهی از «فعاالن زن» دیدار
کرده است.
«مایکل مان» سخنگوی اشتون ضمن
اعالم این خبر ،مدعی شده که این
دیدار به مناسبت روز جهانی زن صورت
گرفته است.
آنطور که «لیز دوست» خبرنگار
بیبیسی در صفحه توئیتر خود نوشته،
«نرگس محمدی» یکی از  7زنی بوده که
اشتون با آنها دیدار کرده است».

اعطای جایزه بینالمللی به
نرگسمحمدی

صدای آلمان وقتی خانم محمدی برنده
جایزه الکساندر النگر شد طی بیانه ای
گفت «:بنا به تصمیم کمیتهی علمی
بنیاد ایتالیایی «الکساندر النگر» ،جایزه
بینالمللی الکساندر النگر در سال
 ۲۰۰۹به نرگس محمدی ،روزنامهنگار و
فعال مدنی در ایران تعلق گرفت .خانم
محمدی نایب رئیس و سخنگوی کانون
مدافعان حقوق بشر و رئیس هیئت

آزادی

اجرائی «شورای ملی صلح» در ایران
است.
محمدی در سال  ۲۰۰۱با تقی رحمانی،
که با وی در دانشگاه آشنا شده بود،
ازدواج کرد .حاصل این ازدواج دو
فرزند است .رحمانی بالفاصله پس از
ازدواج بازداشت شد .تا دو سال پس
از بازداشت او از اتهام خود مطلع نبود.
اتهام او نوشتهها و انتقادهایش از رژیم
دینی بود .تقی رحمانی یک سوم عمرش
ت پی
را در زندان گذرانده است .بازداش 
در پی تقی رحمانی ،همسرش نرگس
محمدی را واداشت که برای بهبود
وضعیت زندانیان فعالیت کند ،بویژه
برای زندانیانی که به خاطر باورهای
عقیدتی خود بازداشت شده بودند» .
رادیوزمانه نیز این گزارش را پخش
کرد«:نرگس محمدی برنده جايزه «پر
آنگر» سوئد شد،جايزه سال  ۲۰۱۱دولت
و بنياد تاريخ زنده سوئد ،به نرگس
محمدی ،روزنامهنگار و نايبرئيس
کانون مدافعان حقوق بشر ايران اعطا
شد.
به گزارش زمانه ،اين جايزه هر سال به نام
يکی از فعاالن تاريخ دمکراسیخواهی
سوئد ،به يکی از کسانی اعطا میشود
که در نقاط مختلف جهان در راه تحقق
دمکراسی و حقوق بشر فعاليت میکنند.
هيأت داوران ،امسال نام «پر آنگر»
( ،)۲۰۰۲ -۱۹۱۳حقوقدان و فعال حقوق
بشری در سالهای جنگ جهانی دوم را
بر اين جايزه نهادهاند.
اسکيل فرانک ،سخنگوی هيأت داوران
در بيانيهای تاکيد کرده است که نرگس
محمدی ،بهعنوان يکی از فعاالن حقوق
بشر در جهان ،شايسته قدردانی است».
اما نرگس محمدی در کشور خود نه
تنها شایسته قدردانی نیست که باید
از زندگی معمولی نیز محروم باشد .دو
فرزند او باید از مهر مادری و از آغوش
مادر به دور بمانند .شوهرش باید در
غربت و به دوراز همسروفرزندانش
بسرب َ َرد .بدون شک راه نرگس محمدی
ها ادامه خواهد یافت .

صفحه 9

بخش دوم
در نوروزنامه فروردین ماه چنین معنی
شده است « به زبان پهلوی معنیش
چنان باشد که این آن ماه است که
آغاززیستن نبات در وی باشد و این ماه
سر برج حمل راست که سرتا سر وی
آفتاب در این برج باشد».
در فرهنگ ایران باستان راجع به واژه
فروردین گفته شده است « :فروردین:
فـ َر َورد» از یک واژه ُفرس
فـ َر َور» یا « َ
« َ
هخامنشی به ما رسیده است .این واژه
در یک نام خاص در سن نبشته بهستان
( کتیبه بیستون ) به جا مانده .داریوش
بزرگ یکی از هماوردان خود را بنام
فـ َر َورتی یاد کرده است  .دومین پادشاه
َ
ماد نیز فرورتی نام داشته .پدر« دیاکو»
سر سلسله پادشاهان ماد که در سال
 ۷۱۳پیش از میالد در مغرب ایران بنای
شهریاری گذاشت و همدان را پایتخت
خود ساخت نیز چنین خوانده میشد.
فرورتی برابر است با واژه اوستایی
هـر
فـ َر َو َ
فـ َر َوشی که در زبان پهلوی َ
َ
شده است .فروشی در اوستا یکی از
نیروهای نهانی ( قوای باطنی ) است که
پس از درگذشت آدمی با روان و دین
(وجدان) از تن جدا گشته بسوی جهان
مینوی گراید .اما در آغاز هر سال برای
سرکشی خان و مان دیرین خود فرود
آید و درهنگام ده شبانه روز به روی
زمین بسر برد و به مناسبت فرود آمدن
فرورهای نیاکان هنگام نوروز را فروردین
خوانده اند.
آن چنان که در اوستا آمده است
فروشی نیرویی است که اهورمزدا از
برای نگهداری آفریدگان نیک ایزدی
از آسمان فرو فرستاد و نیرویی است که
سراسر آفرینش نیک از پرتو آن پایدار
است .پیش از آنکه اهورمزدا جهان
خاکی را بیآفریند « فرورد» هر یک از
آفریدگان نیک این گیتی را در جهان
مینوی زبرین بیآفرید و هر یک را به نوبه
خود از برای نگهداری آن آفریده جهان
خاکی فرو میفرستد و پس از فنا و زوال
آن آفریده « فرورد « آن دگر باره بسوی
آسمانها گراید و بهمان پاکی و تقدس
ازلی بماند اما چنان که گفتیم هیچوقت
کسی را که به وی تعلق داشت فراموش
نمیکند و هر سال یکبار به دیدن وی
میآید و آن هنگام جشن فروردین است.
(فرهنگ ایران باستان نگارش استاد
پورداود )
نظیر این جشن درسایر ادیان قدیم
و جدید نیز موجود است و آن را عید
اموات گویند .در نزد هندوان نیز ستایش
نیاکان ( پیتارا) شباهتی به فروردگان
ایرانی دارد .رومیها نیز ارواح مردگان را
به اسم مانس پروردگارانی تصور کرده
فدیه تقدیم آنان می کردند وعقیده
داشتند که روح پس از به خاک سپرده
شدن بدن به یک مقام عالی می رسد.
هرچند که معموأل آرامگاه آن در داخل
زمین است ولی قادر است که در روی
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نوروز ماندنی است

دکترطلعت بصاری (قبله)

زمین نفوذ و تسلی داشته باشد و
بواسطه فدیه و قربانی توجه او را از
عالم زیرین بسوی خود می کشیدند.
در قبرستانها در ماه فوریه عیدی برای
مردگان می گرفتند و فدیه و هدیه نیاز
می نمودند.در کتب مذهبی و سنت
مزدیـسنان وجه مناسبت آن معلوم
َ
است.
اعیاد مذهبی یا شش گهنبارسال :جشن
فروردین که یکی از شش جشن سال و یا
مزدیـسنا
آخرین گهنبار است در آیین
َ
اوقات خلقت بشر است .همانطریکه
در تورات در سفر پیدایش در باب اول
آمده است که خداوند در مدت شش
روز آسمانها و زمین و روشنایی و آب
و گیاه و خورشید و ماه و ستارگان و
جانوران و انسان را بیافرید و در هفتمین
روز بیاسود .در سنت مزدیسنان نیز
اهورامزدا جهان را در شش بار بیافرید
یـ ُهـ َو « در یک هفته بلکه
اما نه مانند « َ
در مدت یکسال .در فصل  ٢٥بندهش
آمده است « هورامزدا میگوید که خلقت
عالم در  ٣٦٥روز به توسط من انجام
گرفت و شش گهنبار درهر سال قرار
داده شده است»
پیش از خلقت جهان مادی در مدت سه
هزار سال علم روحانی فروشی وجود
داشته و پس از انقضای این مدت از
این صور مینوی جهان جسمانی ترکیب
گردیده است .این خلقت در شش بار
در مدت یکسال صورت گرفته است.
در خرده اوتا در آخرین گهنبار فاصله
این اوقات به همدیگر نیز معلوم گردیده
است .نخستین گهنبار سال موسوم
است به «میدیوزرم» .به قول سنت
در این روز آسمان خلقت یافت .این
جشن در اردیبهشت ماه در روز دی
به مهر ( روز  )۱٥واقع میشود .دومبن
گهنبار موسوم است به «میدیوشهم»

آزادی

این جشن در تیر ماه در روز دی به
مهر ( روز  )۱٥واقع میشود .در این
روز آب وجود یافت .سومین گهنبار
موسوم است به « پتیه شهم» گویند
وقوع این جشن در شهریور ماه در
انیران روز ( روز )۳٠می باشد .در این
روز زمین آفریده شد .چهارمین گهنبار
را« ایاسرم» خوانند .موقع آن مهر ماه و
در انیران روز ( روز )۳٠می باد .در این
روزگیاه آفریده شد .گهنبار پنجمین را
«میدیارم» اسم داده اند و در دی ماه
در بهرام روز (روز )٢٠واقع میشود.
این روز به آفرینش جانوران تخصیص
دارد  .ششمین گهنبار موسوم است
به «همسپتمدم» این جشن در آخرین
روز کبیسه سال که « وهشتو اشت» می
نامند واقع میشود .در این روز انسان
آفریده شد .معنی لفظ «همسپتمدم»
درست معلوم نیست .مستشرقین آن
را بطور یقین معنی نکرده اند .نریوسنگ
آنرا در سانسکریت به خلقت همه
گروهان ترجمه کرده است .دانشمندان
دیگر پارسی آنرا به معنی اعتدال و
مساوات میان گرمی و سردی و تقسیم
مدت  ٢٤ساعت شبانروز به دو قسمت
مساوی و یا به عبارت دگیر مساوی
شدن روز و شب گرفته اند .هر یک از این
جشنها پنج روز طول میکشد و روزهایی
که از برای هر یک از این گهنبار معین
کردیم آخرین و مهمترین روز آن جشن
است .این گهنبار ها چنانکه دیدیم به
فاصله های غیر مساوی از همدیگر دور
میباشد .در خود آخرین گهنبار این
فاصله ها اینطور معین شده است :از
نخستین گهنبار تا به آخرین روز دومین
گهنبار  ٦٠روز ،از دومین تا به آخرین
روز سومین گهنبار  ۷٥روز ،از سومین
تا به آخرین روز چهارمین گهنبار  ۳٠روز
 ،از چهارمین تا به آخرین روز پنجمین

گهنبار  ٨٠روز  ،از پنجمین تا به آخرین
روز ششمین گهنبار ۷٥روز و ازششمین
تا به آخرین روز اولین گهنبار  ٤٥روز
فاصله است .بنابر این نخستین گهنبار
در چهل و پنجمین روز سال  ،دومین
در صد و پنجمین روز  ،سومین در صد
و هشتادمین روز  ،چهارمین در دویست
و دهمین روز  ،پنجمین در دویست
و نودمین روز و ششمین در سیصد و
شصت و پنجمین روز سال واقع میشود.
هر چند که خلقت آسمان و آب و زمین
و گیاه و جانوران به ترتیبی که ذکر شد
و معین بودن خلقت هر یک در یکی
از گهنبارها متأخر است ولی معلوم
میشود از یک آبشخور بسیار قدیمی
میباشد چه در خود فروردین یشت در
فقره  ٨٦ترتیب فوق منظور شده مرتبأ
به فروهر آسمان و آب و زمین و گیاه
و جانور و بشر درود فرستاده میشود.
چنانکه اشاره کردیم هر یک از این اعیاد
ششگانه سال پنج روز طول میکشد
ولی در موقع ششمین گهنبار که خلقت
بشر در اوقات آن صورت یافته فرورهای
نامداران و درگذشتگان نکوکار در مدت
ده شب در روی زمین توقف میکنند.
بنابر این از روز بیست و ششم اسفند ماه
تا به آخرین روز « پنجه وه « ( خمسه
مسترقه ) رد فروردین یشت فقره ٤٩
نیز چنین آمده است « :فرورهای مقدس
و نیک و توانای پاکان را میستاییم که
در هنگام «همسپتمدم» از آرامگاه های
خویش پرواز نموده در مدت ده شب پی
در پی در این جا بسر میبرند»
ابوریحان بیرونی نیز در خصوص این
جشن آخرین گهنبار سال می نویسد که
این عید ده روز طول میکشده آخرین
پج روز اسفند ماه را نخستین فروردگان
و « پنجه وه « را دومین فروردگان می
گفته اند .به توسط مورخین نیزمیدانیم
که این جشن ده روز بوده است .خسرو
انوشیروان در مدت ده روز جشن
فروردگان سفیر امپراطور روم ژوستن
را نپذیرفت چه مشغول بجای آوردن
اعمال عید بود.
مینو خرد فقط پنج روز کبیسه آخر
سال را فروردیان می نامد .امروز
زرتشتیان مانند پارینه ده روز آخر سال
را فروردیان خوانده تشریفات مذهبی
بجای می آورند .عمومأ در ایران آغاز
سال نوروی که خورشید داخل برج
بره میشود جشن فروردین است .به
نخستین ماه سال به مناسبت نزول
فروهرها از آسمان فروردین نام داده اند.
فروردن یشت که قسمتی از این یشت
در قدرت و عظمت فروهرها و قسمت
دیگر که در استغاثه و طلب یاری از
آنهاست بخصوصه در هنگام فرود آمدن
فروهرها یعنی در آخرین گهنبار سال
سروده میشود .در کلیه اوستا و کتب
مذهبی هلوی به مطالبی در خصوص
فروهرها بر نمی خوریم که خود فرورین
ادامه دارد.
یشت نباشد.
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ازگذشته ها

سنگ نبشته ای از لرستان.

در گوشهای از مسجد سلطانی و حوزهء
علمیهء خرمآباد سنگ نوشتهای یافتم
ت
که آگهی عجیبی از قرن یازدهم اس 
و نمونهء نوعی از اندیشههای سخیف و
بدعتهای بد است و معلوم نیست این
ی را چه کسانی تا لرستان
ارمغان فکر 
آوردهاند زیرا منطقهء لرستان جائی
م بیگانگان
است که کمتر مورد تهاج 
قرار گرفته و مردم آن هنوز بسیاری از
آداب و رسوم کهن را حفظ کردهاند.
ل آن رسم چنین بوده است که اگر
اص 
کسی از مجرمی نزد حاکم وقت شفاعت
مینمود و یا جریمه او را بخزانهء حاکم
میپرداخت محکوم فلک زده و اهل و
ی
عیالش از آن پس در قید اسارت منج 
خود؟!درمیآمدند و صورت خریده و
برده و بنده داشتند،این آیین تا زمان
حکومت منوچهر *فرزند حسین خان
والی لرستان برقرار بوده تا آنکه بفرمان
او این رسم ناپسند منسوخ و برانداخت ه
شده آگهی مربوط به آن برسنگی بطول
و عرض۴۰در  ۸۰سانتیمتر شامل ۱۷
سطر که در گوشهء چپ نام حجار و
نویسنده نیز چنین آمده[بندهء قدیم
محمد مقیم]نوشته شده است.
ک متن کتیبه :
این 
آگهی هو الحق**
غرض از تحریر این کلمات آنست که
قاعدهء قدیم و قانون مستقیم مردم
والیت لرستان این بوده که چون
گنهکاری را بدیوان حاکم میآوردند و
م سیاست او میکرده بعضی از مردم
حک 
والیت مذکور زبان شفاعت گشوده
ن داده
فراخور گناه مجرم جریمه بدیوا 
مجرم رابا اهل و عیال صاحب شده در
سلک بندگان منتظم میساخته بدین
سبب خلقی کثیر نس ً
ال بعد نسل در
قید بندگی مردم لرستان مانده بودند
و آنجماعت را نیز «خریده » میگفتند.
ن بندهء درگاه منوچهر*ولد
چو 
حسینخان لر در سنهءاربع و ستین و
الف برتبهء ایالت سرافراز گردید همگی
ع و دفع این
همت و تمامی نهمت برف 
قانون ناپسندکه شرعا و عرفا مذموم
است گماشته بتوفیق و نیروی اقبال
الل صاحبقران عالم
بیزوال پادشاه ظل ّ
زبدهء اوالد بنی آدم خاقان عدالتگستر
ابو المظفر شاه عباس الحسینی
ی صفوی بهادر خان  ،بهادر
الموسو 
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سندی تاریخی برای آزادی انسان ها

خریده

نوشته  :حمید ایزدپناه

درایران رسمی بوده است که اگر کسی از
مجرمی نزد حاکم وقت شفاعت مینمود و یا
جریمه او را بخزانۀ حاکم میپرداخت محکوم
فلک زده و اهل و عیالش از آن پس در قید
ی خوددرمیآمدند و صورت خریده
اسارت منج 
و برده و بنده داشتند تا آنکه سرانجام این رسم
ناپسند منسوخ و برانداخت ه شده است

عالم صاحبقرانی یک لطف حق عباس
ثانی َخلد ّ
الل ملکه رفع بدعت الوار ک ه
ملهمات غیبی تاریخ .رفع این بدعت
از والیت لرستان نموده چندین هزار
برنا و پیر و صغیر و کبیر ذکور و اناث از
قید قالد مخلد و بندبندی مؤبد نجات
و رهائی یافت مطلق العنان گردید امید
ب آن روزگار فرخنده آثار ثواب
که ثوا 
کامیاب اشرف و اقدس میمون اعلی عاید
گردد و من بعد هر کس ک ه حاکم و فرمان
فرمای لرستان بوده باشد بقانون قدیم
نامستقیم که تاریخ برطرف نمودن این
قانون است عمل نماید بسخط و غضب
گرفتار شود و در روز یوم ال ینفع و مال
للبنون از رحمت رب العالمین و شفاعت
سید المرسلین و ائمهء معصومین
صلوات اهلل و السالم ه علیهم اجمعین
بیبهره و بینصیب گردد بحق الحق و
نبیالمطلق
***
این سند که خود منشور آزادی گروه
زیادی از مردم است و تعدادی سنگ
نوشتهء دیگر که نگارنده یافته و دیدهام
که هر یک برگ زرینی از تاریخ کشور
ض نیستی و
ما است اکنون در معر 
نابودی میباشند و تقاضای من آنست
که مسئولین امر عنایتی فرموده محلی
مناسب در نظر بگیرند تا آنها را در یک
جا جمعآوری کنیم و موزهای در خرمآباد
گ نوشتههای دیگری
از این اسناد و سن 
که پیدا خواهد شد ترتیب داده شود.تا
چه قبول افتد و چه در نظر آید.
-------------------------* منوچهر خان دومین فرزند حسین
خان والی که پس از حکومت علی قلی
خان برادر زادهء خویش که بعلت شکایت
مردم از علی قلی خان بوالیگری لرستان
ن پدر منوچهر
رسید و اصوال حسین خا 
پس از قتل شاهوردی آخرین حاکم
ی
اتابک بفرمان شاه عباس مقام والیگر 
لرستان را از شاه عباس دریافت کرد.
** درسمت راست تصویر این سنگ
نبشته که از دوران شاه عباس دوم
 1064هجری قمری برجای مانده است
مشاهده می کنید.
این کارها بوسیله ایرانیان نژاده صورت
نمی گرفت .باپیروی از لوحه کوروش
کبیر ،ایرانیان هرگز به برده داری روی
نیاوردند .احتمال میرود اقوامی که
درمحدودۀ حکومت ایران بوده اند دست
به چنین کارهائی زده باشند.

آزادی
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برگ هایی ازدفتر خاطرات

پس
وا ین پـیام شاه

 29جوالی1980

عصر  ،هوشنگ باتمانقلیچ آمد باهم به
اخبار ساعت  7تلویزیون نگاه کردیم .
او زار زار گریه می کرد  .درواقع دیدن
عرابه توپ که جنازۀ شاه را روی آن
گذاشته بودند وباپرچم سه رنگ مزین
به شیروخورشید روی آن را پوشانده
بودند  .صدای سرود شاهنشاهی  ،دیدن
شهبانو  ،خانواده سلطنت  ،ولیعهد ،
سادات که با چشمهای اشکبار درکنار
نیکسون رئیس جمهور سابق آمریکا
درپشت جنازه حرکت می کردند سخت
تأثر آوربود.
رضا شاه ومحمدرضاشاه هردو درقاره
آفریقا و بطوریکه گفته می شود
بفاصلۀ یک روز (البته به فاصله سالها)
ودورازوطن درگذشتند وهردو درمصر
بطور امانت بخاک سپرده شدند.
آخرین دوسال زندگی شاه  ،شاید
تراژیک ترین زندگی ها باشد .ازآن
اقتدار و عظمت  ،با آن امیدها وآرزوها ،
به دست چند مالی نادان رانده شدن و
به  ...ای کاش زنده میماند و پایان کار
دارودسته خمینی را می دید.
درایران میرسلیم را پارلمان (کدام
پارلمان) نپذیرفته است  .صحبت از
نخست وزیری جالل الدین فارسی است.
این مرد درروزنامه لوموند برنامه اش را
منتشر کرده است  .برنامه او این است که
درداخل وخارج کشور مخالفان انقالب
را نابود کند.
خشک شوئی هارا درایران بسته اند
زیرا شستشوی آنها اسالمی نیست .
گلفروشی هارا هم تعطیل کرده اند چون
گل فرستادن رسم طاغوتی است .هرقدر

بیلی کارتر
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ازاین حماقت ها بکنند بهتر است .
گویا امروز بختیار نطق کرده و پشتیبانی
خودرا از اصول سلطنت اعالم داشته
است .
انگلستان  ،فرانسه  ،آلمان غربی و
استرالیا سفرای خودرا درقاهره مأمور
کرده بودند در تشییع جنازۀ شاه شرکت
کنند.مغرب  ،وزیر دربار خودرا فرستاده
بود .ملک حسین که دوست نزدیک شاه
وخانواده سلطنت بود واز شاه کمکهای
فراوان می گرفت نخواندم وندیدم کسی
را فرستاده باشد .عربستان سعودی هم
تعجب کردم کسی را نفرستاده است
.نیکسون از آمریکا و پادشاه پیشین
یونان کنستانتین شرکت داشتند.
نیکسون هنگام حرکت از نیویورک
گفت« :رفتار آمریکا باشاه از صفحات
سیاه تاریخ آمریکا بشمار خواهدرفت .
دیگر هیچکس به دوستی آمریکا اعتماد
نمی کند».

 30جوالی 1980
روی جلد این هفته تایم ونیوزویک هردو
بیلی کارتر برادر جیمی کارتر است .اخیرا ً
معلوم شده است برادررئیس جمهوری
با سفیر لیبی در آمریکا و سازمان ملل
متحد رابطه داشته است و حدود 220
هزار دالر از آنهابرای معامالت مختلف
وکارچاق کنی رشوه گرفته است که
خودش می گوید قرض گرفته ام
بیلی کارتر بالهجه ای حرف می زند
که من مشکل می فهمم  .طرز لباس
پوشیدن (مث ً
ال جلیقه درهوای بسیار
گرم این هفته نیویورک ) وطرز حرف
زدن نشان می دهد چقدرازطبقۀ بی
تربیت و پائین است که برادرش دراین
مملکت رئیس جمهوری شد ومملکت
مارا برباد داد(.ازبیلی پرسیدند پول را
چه کردی؟ بالبخند کریه گفت آدامس
خریدم)
جریان بیلی کارتر که بیاد واترگیت  ،بیلی
گیت نام یافته است وضع کارتررا بخطر
انداخته است وسنای آمریکا مشغول
تحقیقات است .
آنچه جالب است کاخ سفید اعتراف
کرده است که از وجود بیلی برای

آزادی

نوشته دکترپرویز عدل

مذاکره با مقامات لیبی که دربارۀ
رهائی گروگانها نزد خمینی اقدام کنند
استفاده کرده است  .بنابراین سیاست
خارجی آمریکا دردست چنین افراد
بوده است  .ضمن ًا گفته شده است که
بیلی کارتر پولهارا صرف پرداخت وام
شرکتی کرده است که  65درصد آن
متعلق به پرزیدنت است (شرکت بادام
زمینی) ایراد بزرگ این است که اگر
بیلی عامل و نماینده کشور خارجی بوده
است چرا طبق قانون نام خودرا بعنوان
نماینده کشورخارجی ثبت نکرده است .

اول اوت
ازقرارمعلوم حال واالحضرت اشرف که
واقع ًا فدایی برادرش بود بسیار خراب
است  .بیاد دارم  24ساعت پس از
کشته شدن شهریار شفیق واالحضرت
باژاپنی ها مصاحبه مطبوعاتی داشت
وباکمال شهامت لباس پوشید وسرش را
شانه کرد وآمد به سئواالت جواب داد
ولی دراین مدت که ایشان را می شناسم
هربار خبر دربارۀ وخامت وضع مزاجی
شاه رسیده است واالحضرت ازخود
بیخود شده وتا صبح نمی خوابید .غذا
نمی توانست بخورد ورن کم می کرد.
حاال که شاه درگذشته است وضع
واالحضرت معلوم است که چقدرباید
خراب باشد .هنگام تشییع جنازه دوبار
غش کرده است وبه مخبرین گفته است
حالم چنان خراب است که اگر کارد به
بدنم بزنند نمی فهمم .

 3اوت 1980
درجریان تظاهرات روز یکشنبه
حدود  192نفر تظاهر کننده به نفع
خمینی  ،بمناسبت زدوخوردبا پلیس
دستگیرشدند .این عده بعدا ً به زندان
نیویورک منتقل شدند  .درتهران به نفع
آنها جاروجنجال راه افتاد  .خودشان هم
بااعتصاب غذا ونیز با فرستادن یک عده
هوچی جلوی کاخ سفید سروصداراه
انداختند  .تهران تهدید کرد که اگر این
عده را آزار کنند به گروگانها صدمه
خواهد رسید.

 7اوت1980
جریانات این عده خبرروز جراید
وتلویزیونها شد.تااینکه پریشب (5
اوت) آنهارا آزاد کردند.وآنهاهم با
تبلیغات رفتند مسجد مسلمانان از
کوئین نیویورک وزنده باد خمینی
دربرابر دوربین تلویزیون راه انداختندکه
ماهارا خیلی ناراحت کرد.
امروز واشنگتن پست درصفحه اول
مطلبی دربارۀ پولهائی که خمینی برای
تظاهرات خرج می کند چاپ کرده
است .این مطلب با کمک فرهادسپهبدی
انتشاریافته است  .به همه جا دربارۀ این
مطلب تلفن زدم وفتو کپی فرستادم .
باین معنی معلوم می شود مخصل طرفدار
خمینی درخارج از کشور وجودندارد  .یا
کمونیست هستند یا حرفه ای که پول
می گیرند.
امروز واپسین پیام شاهنشاه در روزنامه

شماره -64سال ششم

« ایران آزاد»که آزاده شفیق دختر
واالحضرت اشرف درپاریس منتشر می
کند وهمچنین در رادیوهایی که درنقاط
مختلف جهان به زبان فارسی برنامه
پخش می کنند انتشاریافت و بسیاری از
ایرانیان را درخارج وداخل منقلب کرد.
(متن این واپسین پیام شاهنشاه را
برای آگاهی جوانانی که درآن زمان
هنوز به دنیا نیامده بودند دراینجا بازمی
نویسیم):
« دراین هنگام که دوراز خاک وطنم ،
درچنگال این بیماری جانکاه  ،آخرین
روزهای زندگی خودرا سپری می کنم
 ،بعنوان پادشاه ایران زمین  ،این پیام
رابه ملتم که درشوم ترین دوران تاریخ
وطنش روزگار تیره ای را می گذراند می
فرستم :
همانند هرمسلمان معتقدی که
درآستانه مرگ ازوجدان پاک وصفای
کامل روح برخورداراست  ،خداوندبزرگ
رابه شهادت می طلبم  ،از آنوقت که
صرف ًا بخاطر جلوگیری از خونریزی
هموطنانم ناچار خاک ایران راترک
کرده ام  ،آنی از فکر سیه روزی تدریجی
ملتم ومخصوص ًا اندوه رقت بار شهادت
وطن پرستان بانام وگمنامی که سینه
های فراخ خودرا درمقابل جوخه های
آتش جالدان قرارداده اند فارغ نبوده
وباتاروپود وجودم این رنجهای روز
افزون را احساس کرده ام ودراین
رهگذر از تقدیر خودرضایت دارم که
دراین دوران آوارگی  ،ضربات تازیانه
سرنوشت این رنج ملی رابروح وجسم
رنجورمن نیز کوفته است ».
«شگفت اتفاقی ،درهمان لحظاتی
که قلب من از حرکت می ایستد ،
قلوب افسران دالور ارتش من نیز که
درتکاپوی نجات وطن بوده اند پیاپی
آماج گلوله های دشمنان ایران قرار
می گیرد .من این تقارن رابه پیوند
معنوی ناگسستنی که بین خودم واین
ارتش که ناجوانمردانه دربستر یک
دسیسه ضدملی ومیهنی قرار گرفت
وجوددارد تعبیر می کنم وبرای اینکه
چنین پیوندی جاودان بماند توصیه
می کنم که بعد از نجات کشور کالبدم
درگورستان این شهیدان جان باخته
وطن مدفون گردد».
« من دراین دقایق واپسین  ،شیرینی
خاطرات افق ایران عزیز را که به
آن عشق می ورزم درمقابل تلخی
زهرآگین مرض جانسوز قرارداده ام :
خاطره شالیزارهای کرانه های دریای
خزر ومرغزارهای دیلم  ،خاطره قله
های پربرف سبالن وسهند آذربایجان
 ،خاطرۀ کوهستانهای سبزوخرم
زاگرس کردستان و هامون های
عریان بلوچستان  ،خاطرۀ اروند رود
خوزستان و هیرمند سیستان  ،خاطرۀ
دشت ارژن فارس  ،خاطرۀ کوچ عشایر
دلیر و فداکار وبطور کلی بااندیشۀ همه
گوشه وکنار آن سرزمین مقدس ومردم
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پرتالش وپرتوان آن چشم از جهان فرو

می بندم ».
« بیادداشته باشیم که صفحات تاریخ
وطن ما  ،فرازونشیب های فراوانی
رادرخود حفظ کرده است  ،ولی
همچنان که حملۀ اسکندر  ،هجوم
مغول  ،فتنه افغان  ،واشغال متعدد،
بیگانگان قادرنشدند مشعل فرهنگ
وتمدن باستانی ایران را خاموش
کنند .مطمئن هستم که شعله های
فروزان این تمدن وفرهنگ درپرتو
انوار خیره کنندۀ خود براین سیاهی
اندوهبار چیره خواهد شد ویک
رستاخیز ملی افتخارات نسل حاضر
رادرتاریخ درخشان ایران ثبت
خواهد کرد».
« من سرنوشت کشوررا به قانون
اساسی می سپارم  ،این قانون اساسی
ودیعه گرانبهائی است که انقالب
مشروطیت به ملت ایران ارزانی
داشته است وبهمین جهت صیانت
واحترام به اصول آن که بنیان
تمامیت ارضی ومبانی اعتقادات
مذهبی مردم این سرزمین براساس
آن استوار است  ،برهمه آحاد کشور
از واجبات ملی است و پاسداری ازآن
را به پسرم تأکید می کنم  .امیدوارم
او که اینک درعنفوان جوانی  ،جوهر
وجودش مانند هرجوان ایرانی دیگر،
سرشار ازغرورملی است  ،بادرک
حقایق این تجربه تلخ تاریخی که
ملت ایران به بهای گرانی  ،اندوخته
است ،پندزمانه رابیاموزد وفقط وفقط
باتکاء احدیت متعال وپشتیبانی
مردم وهمگامی باآن  ،پرچم مقدس
سه رنگ ایران زمین را دراهتزاز و
سرفراز نگاهدارد».
«ولیعهد نوجوان ایران رابه ایزد توانا
وملت بزرگ ایران می سپارم .

این آخرین اراده من است ».

 9اوت1980
موضوع پولهائی که خمینی برای
تظاهرات وآدم کشی درآمریکا
خرج می کند مطلب روز شده است
 .نیویورک پست امروز با حروف
درشت نوشت  90نفر در لیست
ترور خمینی درآمریکاهستند.
 192تظاهر کننده طرفدار خمینی
که با عجله درشب  5اوت آزادشدند
معلوم شد به دسنور کارتر آزادشده
اندکه امیدوار بوده به این ترتیب قبل
از تشکیل کنوانسیون حزب دمکرات
( 13اوت درنیویورک) عده ای از
گروگانها آزادبشوند واو آتو بگیرد.
بقراری که نیویورک تایمز نوشته
است عده ای از مأموران مهاجرت
بدستور کارتر اعتراض کرده ودرخانه
مانده اند.
لوموند سرمقاله جالبی دربارۀ جریان
بیلی کارتر نوشته است که نتیجه
می گیرد باألخره رئیس جمهوری
باصداقت تمام مطالب را گفت ولی
آیا با اعتراف باینکه مردی مانند بیلی
را مأمور مذاکره با لیبی کرده بوده
نشان نمی دهد که صالحیت ادارۀ
امورراندارد؟

 12اوت 1980
نخست وزیر جدید ایران مردی است
بنام «رجائی» که معلم بوده است .
درنطق اولیه گفته است همۀ کابینۀ
من باید انقالبی باشند  .انقالب دراین
 18ماه به کار کاپیتالیست ها رسیدگی
نکرده است  (.یعنی مصادرۀ اموال)
عکسش را در هرالدتریبیون دیدم  .یک
جوان موهای عقب شانه زده و دو دندان

آزادی

طالئی یاسیاه درجلو.
ادامه
تیرباران جوانان مملکت
داردوهرروز ازتهران شایعات وحشتناک
می رسد.
این روزها کنوانسیون حزب دمکرات
درنیویورک است .باشعارهائی مبنی بر
رنگ وروغن زدن شهر  ،باز شهر به
همان کثافت همیشگی است  .آشغال و
خورده کاغذ و شیشه وقوطی آبجو و
نوشابه های غیرالکلی همه جا پراکنده
است  .تعداد خدمه ومأموران نظافت
شهر نیویورک بنا بنوشته روزنامۀ
نیویورک تایمز نسبت به  20سال قبل
بیشتر نشده است که سهل است کمتر
هم شده است  .دست اندازهای کوچه
وخیایان ها طوری است که اگر دقت
نکنید فنر اتومبیل خرد می شود بیاد
قرهای نفهمیده ای که درتهران میزدیم
می افتم  .درصورتیکه تهران بانداشتن
پنج ماه باران و باد از نیویورک تمیز تر
نگهداری می شد .دروسط خیابانها وکنار
بلوارها گل وبوته می کاشتند و پارک
ها درنهایت نظافت بود .بیچاره نیک
پی که وقتی شهردار بود آماج انتقاد
بود  .کشته شدو ما باید به تبعید می
آمدیم وباین کشور دور وغریب بیائیم
وکثافات نیویورک را ببینیم تا بفهمیم
چه کشوری وچه مردانی داشتیم !.

 13اوت 1980
امروز روز تولد من است تلگرافهائی از
بچه ها دریافت کردم وهمسرم تلفن کرد.
لوموند بیوگرافی نخست وزیر ایران را
چاپ کرده است  .اهل قزوین است وزیر
فرهنگ بوده که دستور بسته شدن
دانشگاههارا داده بود .خود بنی صدر
دربارۀ او گفته است مردی عامی وبی
اطالع از مملکت داری است  .جراید
انتخاب رجایی را شکست میانه روها
و تسلط کامل مذهبیون قلمداد نموده
اند که بنظر من بهتر است زیرا هرچه
بیشتر گند بزنند امید پایان یافتن این
کابوس وحشتناک بیشتر است .

 6سپتامبر1980
رجائی هنوز دولت تشکیل نداده است.
وبنی صدربا وزرای او موافقت نمی کند.
قطب زاده مصاحبه کرده وگفته است
اگر جمهوری باین ترتیب پیش برود
متالشی می شود .از ولیعهد و شهبانو
خبری نیست  .برای شهبانو نامه ای
فرستادم ودرآن نوشتم که باید هسته
ای مرکزی تشکیل بدهند مرکب از
اشخاصی مانند معینیان  ،اصالن افشار،
منوچهر شاهقلی و ...واین هسته باید
مانند چتر باالی سر تمام گروهها که
علیه خمینی مبارزه می کنند قراربگیرد
ووظیفه اول آن تهیه طرحی اساسی
برای نجات ایران باشد .تابحال تمام
اقداماتی که شده پراکنده بوده است .
ادامه دارد
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گزارشی ازبرگزاری مراسم نوروزی ایرانیان درلوس آنجلس برای بی خانمانها

.

منوچهرمنتصری
با نزدیک شدن بهار و فرا رسیدن نوروز
یِ؛ شهر لوس انجلس حال و هوای
باستان 
نوروزی پیداکرده شکوفه ها و جوانه
های درختان خودنمایی می کنند و به
همراه نسیم بهاری عشوه گری را اغاز
کرده اند
زیباترین تابلو های جهان به زبان های
فارسی وانگلیسی در خیابانهای لوس
انجلس نوروز را به همه تبریک می
گویند
.با اطمینان می شود گفت که در صد
بسیاری از مردمان غیر ایرانی لوس
انجلس نوروز ما را می شناسند و گرامی
می دارند.
خبری که مرا واداشت تا دوربین حرفه
ایم را بردارم و به مرکز شهربشتابم
خبری بود که رادیوی فارسی زبان لوس
انجلس اعالم کرد بمناسبت نوروز در
مرکز شهر برای افراد بی خانمان جشنی
توسط ایرانیان در خیابان سنت پیتر
و تقاطع خیابان ششم انجام خواهد
پذیرفت بنده ارزو داشتم که شما هم
بودید و مشاهده می فرمودید و لذت
می بردید
چند زن و مرد ایرانی که می توانم
بدرستی بگویم کمتر و یا حدودا نزدیک
به بیست نفر هستند بانی این عمل
انسان دوستانه بوده اند که چنان سفره
رنگینی برای بی خانمان هاو کارتن
خوابان مرکز شهر بزرگ و مشهور جهان
اراستن و با رویی باز و خندان انها را
پذیرایی شاهانه با عدس پلو و مرغ و
ساالد و نوشابه کردند همچنین دسر هم
بر سر میزشان گذاشتند و لباس های نو
از قبیل کت و کاپشن و شلوار و بلوز هم
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به انها هدیه کردند
باید اضافه کنم که گروه رقص دختران
ایرانی غوغایی به پا کردند و برای چند
ساعتی سبب شدند تا این گروه بخت
برگشته شادمانی کنند و رقصندگان
ایرانی را همراهی کنند.
مدعوین حدودا ًٍ هزار و چند صد نفری
بودند ..باور بفرمایید انچه دیدم فیلم
معجزه سیب با بازی فوق العاده بتی
دیویس و کلن فورد را در خاطرم زنده
کرد این ضیافت در خیابان سنت پیتر
و خیابان ششم که بکمک پلیس و
شهرداری بروی اتومبیل ها midnight
 missionبسته شده بود در مقابل
خیریه میدنایت میشن انجام شد.
تاریخچه خیریه نیمه شب چنین
است یکصد ویک سال پیش تام
کشیش
الدیکوات(پدر مستضعفین)
ِ
خیراندیش وانساندوست و اشنا به
تجارت ،خیریه نیمه شب را در همین
محل تاسیس کرد و ان رانیز وقف نمود
که در تمام شبها درب آن به روی بی
خانمانها با پذیرایی شامی گرم باز باشد
و به همین دلیل اسمش نیمه شب است
و همچنین پس از گذشت یکصدویک
سال هنوز باز است و در طول سالها به
همت مردم خیراندیش بزرگ و بزرگتر
شده و عالوه بر پذیرايی غذای گرم
به تدریج اقدام به ساخت استراحتگاه
شبانه و اگر در میان زنان و مردان بی
خانمان قابلیت فراگیری یافت شود انان
را در کالسهای فنون مختلف آموزش
می دهند و هم چنین معتادین را مورد
معالجه قرار می دهند
حال بپردازیم به اینکه چگونه کمیته
نوروز در دل خیریه نیمه شب پا می
گیرد .
مردی خیراندیش از سرزمین ایران
بنام علی رازی سالهاست که در این
موسسه خیریه مشغول به کار است
رازی دوستان خویش را به همکاری و
کمک دعوت می کند و چند زن و مرد
خیراندیش ایرانی جواب مثبت می دهند
و کمیته ای بنام نوروز را بنیاد می نهند
و در چهار سال گذشته در ایام نوروز
با همت عالی دوستان وجمعی زن و
مرد خیراندیش ایرانی و با کمک صدها

آزادی

دختر و پسر داوطلب مدت سیزده روز
را با پذیرایی نهار گرم نوروز را جشن
می گیرند علی رازی در حال حاضر
عالوه بر هماهنگ نمودن کمیته نوروز
مدیره خیریه نیمه شب نیز

عضو هيیت
مشغول کار می باشد
با چندتن از اعضای کمیته نوروز که از
زنان و مردان موفق اند آشنا شدیم
و گفتگو کردیم که عبارتند از خانم
مهندس مهوش یزدی فاطمه ساتراپ
تمیال رخشنده مینا
راسخ و اقایان مهندس
ساتراپ شروین مقامه
و دیگر زنان و مردان
مهربان که متاسفانه
بعلت کمک و نظارت
مشغول بودند سعادت
مالقاتشان دست نداد
امیدوارم پوزش بنده را
بپذیرند.
از چهره های آشنا و
هنرمند بانو شهره
وجنـابان مرتضــی
برجسته و اردوان
مفید که همواره
درشناساندن فرهنگ و
موسقی ایران پیش
هاتف،
،
قدمند
علی پورتاش  ،سعید
دیهیمی حضورداشتند
و همچنین شبکه های
تلویزیونی:
ABC NBC , CB S
نیز برنامه را در
مجموعه خبری پخش
نمودند بهارتان گل
باران ونوروزتان پیروز
باد.
این گزارش را بزودی
بصورتویدیودریوتیوب
مشاهده خواهید فرمود.
گزارشگر:
منوچهرمنتصری
فتوگرافر:
هنگامه عباسی

علی رازی

عکس های باال صف بی خانمانها برای
ورود به محل جشن نوروزی و نحوۀ
پذیرائی از آنهارا نشان می دهد.
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در یکی از مراکز تجاری داالس که
رستوران هایی از آمریکای جنوبی،
آسیا و ایران سرگرم فعالیتندو
فروشگاههای متعدد دیگری وجود
دارد ،تابلویی بر دیوار ساختمانی
جلب نظر می کند که با دبیرۀ زیبای
فارسی نوشته است :
« فرهنگسرای ایرانیان داالس ».
ازبیرون نمای مجللی ندارد .شاید در
نگاه نخست از خود می پرسی
فرهنگسرا ی ایرانیان در داالس
همین است ؟ اما وقتی وارد ساختمان
می شوی سالن بزرگی را می بینی
که بیش از دویست نفر را می تواند
درخود جای دهد.در ضلع مقابل
صحنه ای است که دوطرف آن پرده
ای برای اجرای نمایشنامه آویزان
است و سکرین نسبتا بزرگی نیز
برای نمایش فیلم برروی صحنه
دیده می شود .عده ای از هموطنان
عاشق فرهنگ وادبیات غنی و پربار
مان دور میزی نشسته اند  .یکی
مشغول خواندن داستانی است  .پس
از پایان گرفتن قرائت داستان  ،کسی
که مسئول آموزش داستان نویسی
است به نویسنده داستان تذکرات
الزم را می دهد .نویسنده را با کلمات
مهرآمیز و دلگرم کننده تشویق
می کند .روز یکشنبه است  .روزی
که هرکس باید درکنار خانواده اش
باشد و از ساعات فراغت خود لذت
ببرد .اما این عده ترجیح داده اند تا
دراین مکان گرد آیند و با خواندن
داستانهائی که نوشته اند برای
یکدیگر لحظات خوشی را خلق کنند.
استاد با عشقی بسیار نویسندگان را
که همه درآغاز راهند  ،راهنمایی می
کند .و درآخر داستانی که خود نوشته
است می خواند .سبکی را که برای
روایت داستان مورد نظرخود برگزیده
است را توضیح می دهد .این جلسه
به آموزش پست مدرن و تفاوت آن با

ی ف ه
گس
ن
آ شنا ی با ر رای اریا نیان د ا الس
سبک مدرن اختصاص دارد .کالم
استاد موبه مو برلوح ضمیر شاگردانش
نقش می بندد .در کنار خانمی که
داستانی از بیدادگاهی در سرزمینی
دور دست نوشته است می نشینم
و به داستانش گوش می دهم  .با
خود می گویم  :اینها هرکدام خود
نویسنده ای توانا هستند .اما پس از
اینکه داستان به پایان میرسد می
گویند این نخستین داستانی است که
اوباالهام از ماجرایی حقیقی نوشته
است .استاد از تعبیرات زیبایی که
درداستان مهین بکاررفته است
تعریف می کند .تعبیری که استاد
آن را زیبا یافته است همان تعبیری
است که منهم دردفترچه ام یادداشت
کرده ام .و بالفاصله آن را به او نشان
می دهم  .حس می کنم در نخستین
تجربه داستان نویسی اش به حد
کافی دلگرم شده است تا به راه خود
ادامه دهد .آرزو می کنم ای کاش در
هرشهری که ایرانیان  ،غریبانه زندگی
را تجربه می کنند فرهنگسرایی باشد
و استاد آگاه و دل سوزی  ،عاشقان
فرهنگ وادب ایران را تا سرچشمه
وصال بکشاند و آنهارا سیراب کند
و ُغربت را برای آنها به ُقربت همفکران
و همدالن تبدیل کند.
با انواع شیرینی ومیوه وچای از
یکدیگر پذیرائی می کنند .می پرسم
برای ثبت نام دراین کالس مقرراتی
وجود دارد و آیا شرکت کنندگان باید
شهریه ای بپردازند؟ پاسخ این است که

استاد به داستانی که یکی از شاگردان نوشته گوش می دهد
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خیر برای شرکت دراین کالس هیچ
ترتیبی و آدابی نمی جویند و شهریه
معینی هم تعیین نشده است .هرکس
هرمبلغی مایل است برای کمک به
هزینه های فرهنگسرا داوطلبانه
پرداخت می کند .استادهم بدون
دریافت حق التدریس با عشق به
شرکت کنندگان درکالس داستان
نویسی ،راه ورسم نوشتن را می آموزد.
درعمر  8ساله ی فرهنگسرا ،کالس
های دیگری نیز نظیر کالسهای
آموزش زبان فارسی که بطور هفتگی
برگزار می شود ،کالس آموزش
کامپیوتر که آنهم بصورت هفتگی
تشکیل می شود ،کارگاه آشنائی
با موالنا ،که به مدت دوسال ادامه
داشت؛ کارگاه حافظ شناسی ،که هم
اکنون هرماه برگزار می شودوبعلت
استقبال زیاد امکان دارد بزودی دوبار
درماه تشکیل شود ،فعالند .انجمن
زنان نیز درفرهنگسرا فعال است.
کلوپ فیلم نیز طرفدارانی داردکه
هرماه یکبار دورهم جمع می شوند
وفیلمی که ترجیح ًا فیلم ایرانی است
به نمایش گذاشته می شود .پس از
پایان فیلم یکی از منتقدان فیلم که
ساکن داالس هستند آن فیلم را به
نقد می کشند.
آنچه حائز اهمیت است اینست که

آزادی

بودجه فرهنگسرا توسط خود ایرانیان
دوستدار فرهنگ و ادب ایران تأمین
می شود و هیچ تحمیلی هم درکار
نیست  .هرکس به قدر وسع خود به
بودجه فرهنگسرا کمک می کند.
کالس داستان نویسی فرهنگسرا از
مدتی قبل همکاری خودرا با مجله
آزادی آغاز کرده است و از همین
ماه نیز یک برنامه قصه خوانی در
رادیو صدای ایران هم به فعالیت
های این کالس افزوده شده است که
هردوشنبه ساعت  8/5شب به وقت
داالس از رادیوی محلی داالس و
همچنین ازطریق اینترنت به آدرس

www.sedayeiranradio.com
درسرتاسر جهان پخش می شود.
برای دست اندرکاران این
فعالیتهای فرهنگی در داالس
آرزوی موفقیت می کنم و با کوله
باری از خاطرات خوش به بوستن
باز می گردم  .وآنچه را دراینجا
خواندید سپاسگزاری وحقشناسی
از کار سترگی است که هموطنان
ما در داالس انجام می دهند .می
دانم درشهرهای دیگر هم چنین
تأسیساتی وجود دارد که منتظریم
تا مارا خبرکنندوماهم درباره شان
بنویسیم  .یاحق
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پژوهشی از ک .هومان

قسمت بیستم

رضاشاه راآنگونه که بودبشناسیم
طی مدتی قلیل برای برقراری امن ّیت وبازسازی کشور واعتالی نام ایران وزنده کردن روح ملی
رضاشاه ّ
گرایی وبیدار کردن غروری که سالهاخفته و فروشکسته بوفروگذارنکرد

تاپیش از انتشار اسنادمزبور،چندنکته
سبب شده بود که مخالفان رضاشاه
که برخی از آنان از نام وشهرتی
نیزدراقشار جامعه برخورداربوده اند،
باغرض ویا تکیه برشایعات ،موفق
شوندتانقطه نظر های خودرا برای
مردم ناآگاه به ُکرسی بنشانندو آن
نکات عبارت بوداز:
 1ـ گردآوری وا ِسکان قزاقهای
جان به در بُرده از مهلکه ی جنگ با
بلشویکها وعازم تهران،دردهکده
ی آقابابا،توسط نیروی نظامی
انگلستان(نورپرفو ٍرث)به فرماندهی
ژنرال آیرونساید،که رضا خان نیزکه
فرماندهی بخشی ازآنان را برعهده
داشت ،ازجمله ی آنان بود.
 2ـ همراهی سیدضیاءالدین
شناخته
انگلوفیل
طباطبایی،
شده و وابسته به سفارت انگلیس
باکودتاچیان بویژه احراز مقام نخست
وزیری پس ازپیروزی کودتا.
 3ـ روایتی که میرزایحیی دولت آبادی
درکتابش آورده ودردهان ها نیز افتاده
بودبه این شرح...«:چنانچه دریکی از
جلسه های ُمشاوره ی خصوصی که
درخانه دکتر محمدخان مصدق منعقد
شده بود،ازوطن پرستی صحبت به
میان آمد،او[رضاخان ] گفت،مث ً
المرا
انگلیسی هاسرکارآورده اند،اما وقتی
آمدم به وطنم خدمت کردم)60(»...
درمورد بند یک ودو ،بقدر کفایت
وتاآنجا که تفهیم منظورکند،
روشنگری شد ،اگرچه اسناد ومدارک
به بیش از آنچه که به آنها اشاره شده
است،وجوددارد.
واما درمورد بندسوم،نخست اینکه به
روایات درکارپژوهش تاریخ چندان
اعتمادواعتباری نیست،که شنونده
اغلب آنچه را که میشنود ،به میل
ودیدگاه خود،به تعبیر وتفسیر
وپیرایش وآرایش آن می پردازد،بدین
معنی که ازآن کم ویا مطلبی برآن
می افزاید واین بستگی به میزان
دلبستگی ویادشمنی ونفرت شنونده
نسبت به شخص موردنظرویامیزان
قدرت ضبط شنوده ها درحافظه
اش دارد .باهمه ی این حال ،گیریم
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آنچه را که میرزایحیی دولت آبادی
نوشته است،عین همان عباراتی
باشد که اززبان رضاخان شنیده بوده
است،دراینصورت پرسش این خواهد
بودکه :مگر آنچه که رضاخان ازبابت
میهن پرستی خودازبابت بیگانه
ستیزی وخدماتی که بدون دریافت
کمترین کمک مالی ومالحظه از
دولتهای بیگانه انجام دادوحتّی دولت
آبادی درکتابش به آنها اشاره کرده
است وبسیاری دیگر به آن اذعان
دارند ،نادرست است؟
طی مدتی قلیل آنچه که
رضاشاه
ّ
درتوان داشت وتاآنجا که امکانات
فراهم بود،درراه خدمت به میهن
ازجمله برقراری امن ّیت وبازسازی
کشور واعتالی نام ایران وزنده
کردن روح ملی گرایی وبیدار کردن
غروری که سالهاخفته و فروشکسته
بودوبسیاری دیگر از کارهای پایه
ای که به آنها اشاره کرده وخواهیم
کرد،فروگذارنکردکه جملگی درسینه
ی تاریخ ضبط وثبت شده است
وزدودنی نیست.
اگر بپذیریم که روی کارآمدن

آزادی

وجربُزه
رضاشاه نه بخاطر َجنَم
ُ
وشجاعت وزیرکی او و ُمقتضیات
وشرایط سیاسی واجتماعی زمان
شاهرخ مسکوب
وبه گفته ی
ُ
جا معه »
«تقدیر تاریخی
بلکه آنچه راکه پیرایه سازان به وی
نسبت میدهند،به دستوروخواسته
ی دولت بریتانیا بوده است ،درچنین
صورتی با همه ی نفرتی که اکثریت
نزدیک به اتفاق مردم ایران به خاطر
چندین دهه ُسلطه جویی واعمال ناروا
ومداخالت بیجا وغیرشرافتمندانه
وتجزیه ی بخشی از خاک ایران
توسط آن دولت ،درژرفنای قلب
خوددارند که به زودی وآسانی
زدودنی نیست،جاداردازبابت همین
یک کار،یعنی روی کارآوردن رضا
خان ،ازدولت نامبرده سپاسگزاری
شود.
وباز گیریم که رضاخان باکمک دولت
انگلستان بدان جایگاه رسید،مگر
درسایرکشورها ازاین دست رویداد
دیده نشده است ؟
والدمیر ایلیچ لنین نخستین رهبر
ودبیرکل رژیم کمونیستی روسیه که

میرزایحیی دولت آبادی

از محبوب ّیت ویژه ای نه تنها درروسیه
بلکه نزد همه ی کمونیستهای جهان
برخوردار بوده است،اگر کمک
مؤثرویلهلم دوم امپراتور آلمان
«لودندرف» فرمانده نظامی
ومارشال
ُ
آلمان درجبهه ی شرق درجنگ
جهانی نخست نبود،لنین هرگز به آن
جایگاه نمیرسیدوهمچنان درتبعید
بسر می ُبرد.
لنین به پاداش این کمک نه تنها روسیه
را از ادامه جنگ باآلمان وبریدن
ازمتفقین آن کشور درجنگ باآلمان
بازداشت  ،بلکه به موجب معاهده ی
«برست لیتوفسک»امتیازات ارضی
زیادی را به زیان روسیه به آلمان
بخشیدکه اگرآلمان درجنگ بامتفقین
پیروزشده بود،این اراضی درتص ّرف
آلمان باقی می ماند وآن دولت
ازامتیازات دیگری هم که از سوی لنین
دریافت کرده بود بهره می جست.
دکتر محمد جواد شیخ االسالمی
لودندرف
می نویسد...« :ژنرال
ُ
لنین را به این منظوربه روسیه
برگردانیده بودکه پس از رسیدن
به مسندقدرت،کشورش راازمیدان
جنگ خارج وفکر اولیا ی نظامی آلمان
رااز ادامه ی جنگ دردوجبهه[جبهه
خاوروباخترآلمان] آسوده سازد،
بیرون رفتن از صف متفقین وبه
پایان رسیدن جنگ در جبهه
خاور،این مزیّت عمده راازچشم
آلمانها داشت که درحدود یک
میلیون تن ازنیروهای ُمس ّلح آلمانی
را برای شرکت درعمل ّیات جبهه ی
باختر[علیه فرانسه وانگلیس] آزاد
می ساخت.
درنظرمردی که آماده بود حتّی
سرزمین اوکراین ،ایاالت نفت
ساحلی
قفقاز،کشورهای
خیز
بالتیک(لیتونی ـ لیتوانی ـ استونی)
همه رادربست دراختیار فاتحان
آلمانی بگذارد ،تسلط روسیه
بُسفر
بربُغازهای
براستانبول،
وداردانل ،یابرشهرهای شمالی
ومرکزی ایران که همگی دراین تاریخ
به کشورهای مستقل تعلق داشت
وفقط پس ازخاتمه ی جنگ قراربود
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ضمیمه ی ُمستملکات ارضی روسیه
گردند،آن اندازه ارزش واهم ّیت
نداشت که مانع ازانجام نقشه ی
اصلی اش(استقراررژیم کمونیستی
درروسیه)گردد،اوازدست دادن این
غنائم ارضی را که نتیجه ی اجتناب
ناپذیر جدا شدن روسیه از متفقین
وامضای پیمان صلح جداگانه باآلمان
بود،ضایعه ی خاصی برای کشورش
نمی شمرد)61(».
گفتنی است بنابرقرارومداری که
درآغاز جنگ جهانی نخست بین
متّفقین (انگلستان ،فرانسه وروسیه
تزاری) بسته شد،بود،مق ّرر شده بود
پس ازپایان جنگ وپیروزی متّفقین
درجنگ با متّحدین(آلمان،اتریش
وعثمانی)بخش بزرگی ازشمال
ایران ،استانبول،بُغاز بُس ُفر وداردانل
،بخشهایی از شمال شرقی
عثمانی(ترکیه)وسرزمینهایی درشرق
اروپا به تصرف روسیه در آید.
باهمه ی این حال،مردم روسیه به
ویژه کمونیستها چه روسی وچه
غیرروسی ،ازاوباهمه ی ازدست دادن
آنهمه غنایم ارضی وبستن قرارداد
حقارت بار با آلمان ،وبا آنهمه خونریزی
ها وشقاوتها ،باافتخاریادکرده ومی
کنندودرستایش ازاوچه مبالغه ها که
نکرده ونمی کنند!
ژنرال شارل دو ُگل ،رییس جمهور
پیشین ومحبوب فرانسه،پس از
شکست فرانسه ازآلمان نازی
درجنگ جهانی دوم،وفراربه خاک
انگلستان ،چندسالی زیرچترحمایت
همه جانبه دولت مزبوردرآن کشور
بسربُرد ،وکمکهای زیادی ازدولت
انگلستان وامریکا به منظور نجات
کشورش ازیوغ آلمان دریافت کردو...
ونهایت ًا باکمک ارتش انگلستان
وامریکا وارد خاک فرانسه شد
وبه مقام ریاست جمهوری رسید
وازآنچنان عزّت واحترام نزد مردم
کشورش برخوردارگردیدکه درتاریخ
کم نظیر است،تاآنجا که به پاس
احترام به او ،بزرگترین فرودگاه
هوایی فرانسه،بنامش نامیده شد.
سروینستون چرچیل سیاستمدار
معروف ونخست وزیر انگلستان
درزمان جنگ جهانی دوم وپس ازآن
نیز،درکتاب خاطراتش درپیوندباژنرال
ماحداکثر
دوگل می نویسد...«:معهذا
ّ
کوشش خودرا برای توسعه ی نفوذ
وقدرت وحیث ّیت او(ژنرال دوگل)
بکاربردیم...بعالوه[او] فکرمیکرد که
روشی اختیارکند که[مردم] فرانسه
تصورنمایند که او ُمزدور مااست،ولذا
بااینکه به انگلیس مهاجرت کرده
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رضاشاه کبیر
بودودرهر زمینه محتاج کمک
مابود،سعی کرده بود نسبت به
ماتُند وخشن باشد،آری برای اینکه
فرانسویان تصور نکنند او چون
عروسک خیمه شب بازی دردست
مااست...حتّی یک روز این تاکتیک
سیاسی را برای من به تفصیل شرح
داد)62(».
با همه ی اینها،مردم فرانسه هیچگاه
نگفتند وننوشتند که دوگل رادولت
انگلستان وامریکا برسر کارآورده اند.
ژنرال فرانسیسکو فرانکو دیکتاتور
معروف اسپانیاکه درمراکش بسر
می بُرد،درسال  1936باکمک مؤثُر
وهمه جانبه ی آلمان نازی وایتالیای
مدت
فاشیست،وپس از جنگی دراز ّ
(از1936تا )1939توانست دولت
سوسیالیستهای متمایل به شوروی
رابراندازد ودرآن کشورحکومت
مطلقه واستبدادی برقرار سازدمع
ذلک نزد اسپانیایی ها ازاحترام
ومنزلت ویژه برخورداراست.
ویلیام شایرردرکتاب ظهور وسقوط
رایش سوم می نویسد:
«...یکی ازبازرگانان آلمانی ساکن
مراکش ...ازجانب فرانکوحامل یک
نامه ی فوری [بسوی هیتلر] بود،
رهبرشورشیان اسپانیابه هواپیما
وکمکهای دیگرنیاز داشت ،هیتلر
بیدرنگ گورینگ وژنرال ُفن بلومبرگ
را...احضارکرد ودرهمان شب تصمیم

سید ضیاء
گرفته شد که به شورشیان
شود...ایتالیابین
اسپانیاکمک
شصت تاهفتاد هزار سربازونیز
مقادیرکثیری اسلحه وهواپیما به
اسپانیا فرستاد...آلمانها بعدا ً برآورد
کردندکه درآن ماجرا نیم میلیارد
مارک خرج کردندوگذشته از
اعزام هواپیماها،تانکها،کارشناسان
ندور()condor legion
فنی،لُژیون ُک ُ
رانیز به اسپانیا فرستادند،لُژیون
ُکندور یک واحد هوایی بود که
شهرگوئرنیکا( )guernicaاسپانیا
وساکنان غیرنظامی آن را از صفحه ی
روزگار برانداخت)63(»...
ُجرج واشنگتن ـ اگر کمک همه
جانبه ومؤثّر دولت فرانسه نبود امکان
پیروزی او برنیروی نظامی انگلستان
وبیرون راندن آن نیرو ازخاک امریکا
به آسانی وبزودی امکان پذیر نبود.
نام ژنرال«الفایت» که از فرانسه
برای کمک به ُجرج واشنگتن
وهمرزمان اوآمده بود ،به پاس
احترام وقدرشناسی ،برروی بسیاری
ازشهرها ونهادهای ایاالت متحده
امریکا،نهاده شده است،گفتنی است
جسمه ی مشهورآزادی نیز که
که ُم ّ
درجزیره ی مانهاتان درکنار ساحل
اُقیانوس اطلس نصب شده  ،اهدایی
دولت فرانسه بخاطرپیروزی استقالل
طلبان امریکا است.
مقام ومرتبت ُجرج واشنگتن نزد

کابینه ی کودتا
آزادی

مردم امریکاآن چنان است که هنوز
هیچ رییس جمهوری درامریکا
نتوانسته است احترام ودوستی
کشوررادرحد نامبرده به
مردم این
ّ
خود جلب نماید،چه شهرها که بنام
اونامگذاری نکردند،پایتخت،فرودگاه
ها ونهادها و...که ازشمار بیرون
است،رایج ترین اسکناسهاُ ،مزیّن به
تمثال اواست.
مائو تسه تونگ  ،نخستین رهبرو
دبیرکل حزب کمونیست چین و
مؤسس رژیم کمونیستی درآن
کشور ـ مارشال تیتو،رهبر
یوگوسالوی پیشین ـ فیدل کاسترو
رهبرکوبا ودرسالهای اخیر«،نلسن
ماندال»وبسیاری دیگر که با کمک
دولتهای بیگانه توانسته اند بر
مخالفان وحکومتگران وقت پیروز
شوند وبه زمامداری برسند،اما می
بینیم که هیچگاه هیچیک ازآنان
چون رضاشاه ،با آنهمه خدمات
آشکارش،مورد سرزنش وبدخواهی
ودشمنی وپیرایه سازی مردم
شان،قرارنگرفتند،سهل است که به
آنان ُمباهات کردند وقدرشناختند
وبرصدر نشاندند،اما درمیهن ما حتی
نسبت به آرامگاه واستخوانهای باقی
مانده از پیکراونیز،ابقا نشد!
بازبر میگردیم به گفته ی رضاخان
درمنزل دکتر محمد مصدق به نقل
ازکتاب دولت آبادی،که گویا گفته بود
«مرا انگلیسی ها آوردند »...که این
گفته مسبوق به باورذهنی اغلب هم
میهنان مااست،و عبارت معروف»کار،
کارانگلیسی هاست درزبان مردم
ماازسالها پیش جاری وساری بوده
وهست(که سناریوی جالب»دایی جان
ناپلئون»نگارش ایرج پزشکزادنیز
برهمین پایه وزمینه نوشته شده
است) ازاین رو با توجه به دخالت
نیروی نظامی بریتانیا(نورپرفو ٍرث)
درامور قزاقهاوعدم اعتراض دولت
ناالیق قاجار،طبیعی بود که رضاخان
نیزچون دیگران عمل ودخالت فرمانده
نیروی نامبرده رابنا به دستور دولت
بریتانیا تلقی کند،وبه ذهن او نرسد
که ژنرال آیرونساید به ابتکارخود
وبدون دریافت دستوری ازدولت
متبوع خودوحتّی از فرماندهی کل که
ازاین کار اکراه داشت و یا ستاد ارتش
انگلستان ،دست به گردآوری واسکان
قزاقهای برگشته از شمال ایران را
،دردهکده آقابابا زده باشد،این توه ُّم
زمانی ازبرای رضاخان به یقین تبدیل
شد که سیدضیاءالدین عامل سفارت
انگلیس درتهران ،بنابه خواسته ی
بقیه درصفحه 48
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خب بحمداهلل که خیمه شب بازی دوره
صد و پنجاهمین مذاکرات هسته ای
هم با موفقیت و پیروزی چشمگیرهر
چه بیشتر رژیم نعلین و آفتابه توسط
هیئت سینه زنان تحصیلکرده خارج
به رهبری مصدق دوران جدید استاد
محمد جواد ظریف  ،به پایان رسید و
بعد از پانزده سال شل کن سفت کن و
حقه بازی باالخره به تفاهم رسیدند که
با چهارچوب مسائل هسته ای موافقت
کنند تا عاقبت به توافق اصلی برسند!
ما که سرمان گیج گرفت  ،اینهمه سیاه
بازی و برو بیا و چک و چونه بخاطر عقده
های این امت شیعه در خواب و خیال
دستیابی به بمب اتمی قائم الزمان ایکس
وان و رسیدن به بیت المقدس از روی
جسد اسرائیل .سرمایه و آبروی یک ملت
و مملکتی سر هیچ و پوچ به باد رفت و
چندین نسل سوختند که حتی اثراتش
هم تا چند نسل آینده باقی خواهد ماند.
البته باید در نظر داشت که در غزوات ژنو
و لوزان فقط به تفاهم رسیدند و هنوز
هیچ چیزی رسمیت ندارد تا ماه تیر که
دوباره دور هم بنشینند و با یک پرده
شامورتی بازی دیگر به توافقات اصلی
برسند و یا نرسند .از نمای تفاهم این
مذاکرات پیداست که کفار تا مدتهای
طوالنی مختارند که فعالیتهای هسته
ای رژیم مستقل و کامأل خود کفای
اسالمی ایران را در کنترل کامل بگیرند
و چون تحریما را فقط تعلیق کرده اند
با کوچکترین موذی گری آز طرف
آخوندها و امت شهید پرور میتوانند
دوباره آنها را به اجرا گذارند و دمار از
اقتصاد درب و داغون مافیایی و فاسد
نظام مقدس در بیاورند .این» نرمش
قهرمانانه» رهبر معظم جاهالن و اوباش
تقریبأ یک چیزی تو مایه های یوگا از
آب در آمد که آقا با اون هیکل نحیف
ایستاده روی پای راست و لنگ چپ
خود را از پشت سر به دور گردن مبارک
پیچانده اند که به دنیا نشان بدهند
چقدر انعطاف پذیرند .طبق عربده های
امت شهید پرور اصأل این تحریمها هیچ
اثری نداشته و باز بر حسب سخنان
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تیم

ما ربدیم

رییس جمهور ساخت انگلیس محترم
ایران  ،مردم خواهان تعامل و تعادل با
بقیه دنیا شده اند و به پای میز مذاکرات
نشستند حاال بر حسب تصادف جریان
تحریمها هم قاطی این حرفها شده است
 .دروغ گفتن که مالیات ندارد و تازه اگر
هم داشت آخوند مکار از زیرش در می
رفت پس تا میتواند دروغ میگوید.
در راستای مذاکرات یکطرفه هسته
ای همانطوریکه جناب ظریف فرمودند
چیزی جز « سیاست برد -برد « نبوده
یعنی همه طرفهای مذاکره کننده برنده
هستند و هیچ کشوری بازنده نیست.
البته از خواص سنگ پای قزوین است
که خودشان را به بازی راه داده و جزو
کشورهای برنده حساب میکنند  .شاید
هم منظورش شکست مذاکرت بود چون
بقول بوق چیان امتی حتی در صورت
شکست مذاکرات هم بازخود را برنده
میدانند.البته نظریه ایشان بدرد الی
دیوار میخورد چون آنچه که دردش بی
درمان ماند  ،مردم ایران هستـند که از
بهمن  ٥٧بازنده بودند و حاال هم بخاطر
ندانم کاری و قوانین مال نصرالدینی عده
ای تهی مغز و روانی  ،مردم مجبورند
سهمگین ترین مجازات های اقتصادی و
اجتماعی را تحمل کنند .مرم ایران هیچ
نقشی در ایجاد این تحریمها نداشته
اند و هیچ نقشی هم در تصمیم گیری
آینده خود ندارند .دولت برای نظام
آخوندی و سیستم امتی کار میکند نه
برای شهروندان کشور .وقتی با وقاحت
هرچه تمامتر میگویند زندانیان سیاسی

آزادی

و عقیدتی نداریم و وجود زندانیان را به
امنیت مملکت و بقای نظام ربط میدهند
 ،چگونه میتوانند نمایندگی مردم ایران
داشته باشند .هیئت مذاکره کننده
کنونی جمهوری ننگ و فساد وظیفه
اش را بسیار عالی انجام میدهد و
باالخره مجبورند برای سرخ نگهداشتن
صورت خود دست به هر کاری بزنند
از جمله حرفهای شاخدار و شعارهای
پوچ و بیربط .در حقیقت « سیاست
برد -برد « برای غرب و همراهانش
است چون کفارنه تنها هیچ امتیازی
جدیدی ندادند و اصأل مجبور هم نبودند
که امتیازی بدهند  ،بلکه حلقه را نیز
تنگ تر کرده اند از جمله تحریمهای
شرکتهای کشتیرانی ایرانی توسط
اتحادیه اروپا درست پنج روز بعد از
رسیدن به تفاهم .این تحریمها کارآمدی
خود را در اقتصاد ناسالم ایران گذاشته
است و خودشان هم خوب میدانند
 .ولی کفار قول هم داده اند که اگر
رژیم شیطنت نکند و بچه خوبی باشد
برایشان شکالت و قاقا لی لی بیاورند و
اجازه غنی سازی بدهند تا انرژی هسته
ای صلح آمیز تولید شود البته اونهم
فقط به اندازه مصرف چراغهای مسجد
جمکران و آبریزگاههای عمومی اش
چون تولیدات بیشتر از آن ممکن است
به اهداف موشکی و نظامی برسد .حاال با
این عقب نشینی تاریخی که رژیم کرد
،کفار بازار پول و سرمایه را به ایران باز
میکنند تا داد و ستد بازرگانی خودشان
رونق بگیرد مثل کشور برادر و مسلمان

ور شهابی

نظارتی که قرار است از طرف سازمان انرژی اتمی بین المللی بر
این برنامه صورت بگیرد بی سابقه بوده است تا حدی که احتیاجی به
گرفتن اجازه برای بازرسی تأسیسات نخواهد بود  .نمیدانم شما هم
صدای غل غل استقالل را میشنوید یا نه

روسیه که استاد پوتین نامتعادل و تا حد
کمی مالیخولیایی در منطقه خاورمیانه
با استفاده از رژیم ایران با امریکای
جهانخوار جنگ نیابتی میکند و به همه
اسلحه میفروشد و بازارش گرم است.
اینجور آدمها باب طبع طایفه آخوند
مال میباشند .در این میان هم دوباره
بساط دزدی سرگردنه توسط عوامل
نظام مقدس با ارقام بیشتر ادامه می
یابد و شاید به اندازه دو انگشت از
گلوگاه مردم ایران بردارند .حقوق بشر
و حق شهروندی و آزادی های فردی و
اجتماعی را هم که بی خیال چون اصال
و ابدا در اسالم از این خبرها نیست.
اینها همه دسیسه های غرب است که
میخواهد آنرا با ارزشهای اسالمی تاخت
بزند .اسالم تعیین تکلیف کرده است و
دیگر احتیاجی به قوانین و رفتارهای
امروزه کفار نیست.
جمهوری ننگین اسالمی ایران با
نابخری  ،دشمنی با عالم و آدم  ،ترویج
اختالفات مذهبی و قومی و پشتیبانی
از نیروهای تروریست با شعار پوچ و
تبلیغاتی استقالل و حفظ و بقای اسالم
چنان خود را در تنگنایی گذاشته است
که هی مجبور است جام زهر نوش جان
کند و نرمش قهرمانانه صبحگاهی کند تا
حالش جا بیاید وگرنه نمیتواند مثل آدم
باشد و راحت زندگی کند .با پافشاری در
ادامه برنامه هسته ای و با ادعای اینکه
«به کسی ربط ندارد ما چه میکنیم « خود
را در تله ای انداخته است که راه فرار از
آن خرج بسیار سنگینی را بر گردن آنان
و مردم ایران میاندازد .ولی گذار پوست
به دباغ خانه افتاد ،باالخره مجبور شدند
با غرب و کفار وارد مذاکره شوند .البته
هر دو طرف اصلی قضیه یعنی آمریکای
جهانخوار و رژیم روضه خوانان در داخل
خود هم مخالفانی با این مذاکرات دارند.
در کنگره آمریکا که جمهوری خواهان
گاوچران ( کابوی) که اکثریت را دارند
اصوأل با آقای اوباما مخاللف اند و فرقی
هم نمیکند او چه بگوید یا هر کاری
بکند .گویا رنگ پوست آقای اوباما به
دکوراسیون کنگره و کاخ سفید نمی
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خورد و این باعث دلخوری آنان شده تا
حدی که به رهبر معظم انقالب باشکوه
نامه فرستادند که هرچه این آقای
اوباما امضاء کند ما آنرا پاره میکنیم و
قط در دوره ریاست جمهوری ایشان
ارزش دارد .آقا هم بسیار ترش کردند
و فرمودند «...تغییر دولتها نباید به نقض
تعهدات بین المللی منجرشود» .بد بنود
یکی از مشاورین آقا به ایشان یادآوری
میکرد که یکی از «تعهدات بین المللی»
همین محل سفارت کشورها در خاک
میزبان است که حضرات از در و دیوار
آن باال رفتید و افتخار کردید و گروگان
گرفتید .این قراردادهای بین المللی باید
محفوظ بماند منتهی مثل بقیه اعتقادات
این جماعت جاهل میشود سرش کاله
شرعی گذاشت  .در راستای اهداف
انقالب اسالمی امام راحل زیاد پای بند
این جور چیزها نبود .نقطه آغاز بهم
خوردن روابط با یکی از ابرقدرتهای
جهان هم بخاطر زیر پا گذاشتن همین
مقررات بود منتهی چون آخوند جماعت
بسیار وقیح و دریده است به روی خود
نمی آورد و چون حاال سر میز مذاکرات
به زانو افتاده است انتظار دارد که قوانین
درست اجرا شود.
از مفاد این تفاهم ( نه توافق) پیداست
که برنامه هسته ای ایران تا مدتهای
مدیدی شاید هم برای همیشه عقیم
خواهد بود و نظارتی که قرار است از
طرف سازمان انرژی اتمی بین المللی
بر این برنامه صورت بگیرد بی سابقه
بوده است تا حدی که احتیاجی به
گرفتن اجازه برای بازرسی تأسیسات
نخواهد بود  .نمیدانم شما هم صدای
غل غل استقالل را میشنوید یا نه ؟
از طرفی هم قرار شد کفار بخشی از
تحریم ها را مرحله ای لغو کنند .هنوز
تحریمهای حقوقی سازمان ملل و
تحریمهایبخاطرفعالیتهایموشکیسر
جایش خواهد ماند .ولی همانطوریکه
انتظار میرفت رژیم آخوندی بوسیله
بلندگوی خود منجمله رییس جمهور
محترم اعالم کردند که همه تحریمها
باید هنگام امضای قرارداد تاریخی
برداشته شود وگرنه ما قهر میکنیم و
از این حرفها .خب حق دارند چون اصأل
نیازی به نشستن پای میز مذاکرات نبود
و در حقیقت این بقیه دنیاست که ضرر
میکند.
همه جا حرف از بهبودی اوضاع
اقتصادی ایران است و مردم امیدوارند

شماره  -64سال ششم

که شاید فرجی شود و گره کارشان باز
گردد و تغییرات اجتماعی رخ دهد ولی
آنهم خواب و خیالی بیش نیست .نظام
مقدس در ذات خود فاسد است  ،مکتب
فکری اش فاسد است  ،رفتار و کردارش
اهریمنی و فاسد است و هیچ جای
اصالح پذیری و مردم ساالری ندارد و
هر اقتصادی هم که دولتی و بسته باشد
و مردم در آن شرکت نکنند  ،بدرد کود
دادن می خورد .حاال هی قرارداد امضاء
کنید و تحریم ها را بردارید ،دردی را دوا
نمیکند چون همه درآمدها خرج مسائل
ابلهانه رژیم مالیان خواهد شد .
حاال از همه این حرفها که بگذریم  ،این
سیستم آخوندی اسالمی بدون دشمنان
بیشمار نمیتواند سر پای خود بایستد.
وحوش حاکم بر ایران هرگز نمیتوانند
شعار وحدت آمیز مرگ بر آمریکا (
بقول استاد روحانی) را ترک کنند .اصوأل
اسالم احتیاج به دشمن تراشی دارد
وگرنه روزش شب نمیشود .آخه نیست
که وجهه مهر و محبت و انسان دوستی
امت شهید پرور آوازه عالم شده برای
همینه که عالم وآدم حسادت میکنند
و با امت سر دشمنی دارند و اسالم
ستیزی میکند .حاال هم که سر یمن
با عربستان سعوی به فحاشی جنگ و
جدال افتاده اند  .به گزارش خبرگزاری
انتخاب  ،امام جمعه اصفهان آخوند
محمد تقی رهبر چنین فرمودند» ...ملت
ایران با آن عظمت و بزرگی مورد تحقیر
یک مشت سوسمارخوار قرار میگیریم
که اکنون صاحب فرهنگ کشتار مردم
و جنایت و بداخالقی ها علیه ملت
مسلمان شده اند »...به به آفرین به این
عقب افتاده ذهنی که خودش و امت هم
پالکی اش قرنهاست استخوان پوسیده
همین سوسمار خواران رامی پرستند و
مذهب باشکوه و پیشرفته بیابانگردان را
به جان و دل می پذیرند و حاضرند در
راهش کشته شوند .ما بردیم ما بردیم ،
چلو کبابو ما خوردیم .

برگی از تاریخ :

روزی که امیرکبیر گریست

سال  1264قمرى ،نخستين برنامهى دولت ايران براى واکسن زدن به فرمان اميرکبير
آغاز شد .در آن برنامه ،کودکان و نوجوانانى ايرانى را آبلهکوبى مىکردند .اما چند روز
پس از آغاز آبلهکوبى به امير کبير خبردادند که مردم از روى ناآگاهى نمىخواهند
واکسن بزنند .بهويژه که چند تن از فالگيرها و دعانويسها در شهر شايعه کرده بودند
که واکسن زدن باعث راهيافتن جن به خون انسان مىشود هنگامى که خبر رسيد
پنج نفر به علت ابتال به بيمارى آبله جان باختهاند ،امير بىدرنگ فرمان داد هر کسى
که حاضر نشود آبله بکوبد بايد پنج تومان به صندوق دولت جريمه بپردازد .او تصور
مى کرد که با اين فرمان همه مردم آبله مىکوبند .اما نفوذ سخن دعانويسها و نادانى
مردم بيش از آن بود که فرمان امير را بپذيرند .شمارى که پول کافى داشتند ،پنج
تومان را پرداختند و از آبلهکوبى سرباز زدند .شمارى ديگر هنگام مراجعه مأموران
در آب انبارها پنهان مىشدند يا از شهر بيرون مىرفتندروز بيست و هشتم ماه ربيع
االول به امير اطالع دادند که در همهى شهر تهران و روستاهاى پيرامون آن فقط
سىصد و سى نفر آبله کوبيدهاند .در همان روز ،پاره دوزى را که فرزندش از بيمارى
آبله مرده بود ،به نزد او آوردند .امير به جسد کودک نگريست و آنگاه گفت :ما که
براى نجات بچههايتان آبلهکوب فرستاديم .پيرمرد با اندوه فراوان گفت:
حضرت امير ،به من گفته بودند که اگر بچه را آبله بکوبيم جن زده مىشود .امير
فرياد کشيد :واى از جهل و نادانى ،حال ،گذشته از اينکه فرزندت را از دست
دادهاى بايد پنج تومان هم جريمه بدهي ..پيرمرد با التماس گفت :باور کنيد که هيچ
ندارم .اميرکبير دست در جيب خود کرد و پنج تومان به او داد و سپس گفت :حکم
برنمىگردد ،اين پنج تومان را به صندوق دولت بپرداز چند دقيقه ديگر ،بقالى را
آوردند که فرزند او نيز از آبله مرده بود .اين بار اميرکبير ديگر نتوانست تحمل کند.
روى صندلى نشست و با حالى زار شروع به گريستن کرد ...در آن هنگام ميرزا
آقاخان وارد شد .او در کمتر زمانى اميرکبير را در حال گريستن ديده بود .علت را
پرسيد و مالزمان امير گفتند که دو کودک شيرخوار پاره دوز و بقالى از بيمارى آبله
مردهاند .ميرزا آقاخان با شگفتى گفت :عجب ،من تصور مىکردم که ميرزا احمدخان،
پسر امير ،مرده است که او اين چنين هاىهاى مىگريد .سپس ،به امير نزديک شد
و گفت :گريستن ،آن هم به اين گونه ،براى دو بچهى شيرخوار بقال و چقال در شأن
شما نيست ! امير سر برداشت و با خشم به او نگريست ،آنچنان که ميرزا آقاخان از
ترس بر خود لرزيد .امير اشکهايش را پاک کرد و گفت :خاموش باش .تا زمانى که
ما سرپرستى اين ملت را بر عهده داريم ،مسئول مرگشان ما هستيم.ميرزا آقاخان
آهسته گفت :ولى اينان خود در اثر جهل آبله نکوبيدهاند!!!
امير با صداى رسا گفت :و مسئول جهلشان نيز ما هستيم .اگر ما در هر روستا و
کوچه و خيابانى مدرسه بسازيم و کتابخانه ايجاد کنيم ،دعانويسها بساطشان را
جمع مىکنند .تمام ايرانىها اوالد حقيقى من هستند و من از اين مىگريم که چرا
اين مردم بايد اين قدر جاهل باشند که در اثر نکوبيدن آبله بميرند.
روح کبیر  ،امیر کبیر ایران زمین شاد

Teymour_Shahabi@yahoo.com
Facebook.com/ Teymour shababi

آزادی
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سرتیپ ابوالفتح اقصی

مخ
ش
رههک ان ت از گذ ت روزگار

نیز انموزد زچیه آموزگار

شعبان جعفری :ما که بی ُمخ بودیم درسال  32کشوررا از سقوط به اقمار کمونیستی نجات
دادیم ولی شماها که صاحب مخ بودید حاصل کارتان جمهوری اسالمی ووضع اسفبار ملت شد.

باألخره پس از سالها گفتگو ئی که
رژیم واپسگرای اسالمی درزمینه اتم
با دولت های  5+1انجام می داد و
چند میلیارد از دارائی این ملت را
صرف هزینه اتم کرده بود دست
آخر با قبول خفت به ایران برگشتند
ولی باز هم با پرروئی خودشان
را برنده معرفی کردند وچند صد
نفر درفرودگاه منتظر بودند که
برای جوادظریف هورا بکشند واین
درحالی است که ایران رابکلی زیر
نظر و کنترل دولتهای غربی قرار
دادند و استقالل ملی مارا به غرب
فروختند ودرواقع باید گفت قرارداد
 1919را که با ظهوررضاشاه کبیر نقش
برآب شده بود این بار از بی کسی و
خیانت برقرار کردند.
یکی از بدبختی های ملت
ماوجودافراد خائن است که بارها
باعث بدبختب ملت شده از همان
حمله اسکندرخیانت دونفر از وزرای
دارای سوم به نامهای جانوسیار و
ماهیار که با اسکندر همدست شدند
بطوریکه شاعرایرانی سروده است :
رسمعاشقنیستبایکدلدودلبرداشتن
یا زدلبر یا زدل باید که دل برداشتن
ناجوانمردیاستچونجانوسیاروماهیار
یا ِر دارابودن و دل باسکندرداشتن
همینطور درحمله عرب که خیانت
سلمان فارسی باعث شد تا برسیم
به همین وضع اخیر که عده زیادی
از روشنفکران به طمع جاه ومقام
دررأس آنها دکتر سنجابی ومهندس
بازرگان واز نظامیان حسین فردوست
وقره باغی شرکت کردند.
دکتر سنجابی با انتشار بشارت نامه
ای اعالم کرد این بار خورشید از
مغرب طلوع می کند .خورشیدی که
امانت شرق است نزد غرب ووقتی
دید فریب خورده از ایران فراری
شد و به آمریکا پناهنده شد و دریک
ده کوچکی بنام کارباندل از ایالت
ایلینوی آمریکا به خاک رفت ولی
شهامت آن را نداشت که به ملتی
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که وعده خورشید داده بود بگوید
من فریب خوردم و اشتباه کردم این
کار شهامت وشجاعت می خواهد که
فاقد آن بود وحیف از آن تحصیالت
کالسیک وصدرحمت به افراد بی
سوادوعامی .
مثالی دراین مورد می آورم تا به
اهمیت جرأت افراد کم سواد پی
ببریم شاید عرق شرم برپیشانی
چنین افراد تحصیل کرده بنشینید
 .هم میهنان عزیزم اگر بصورت
تاریخی افراد خطاکار ملی را غیاب ًا
محاکمه می کنیم واین کار باعث
شرمساری وخجالت بازماندگان
آنان نزد ملت مال باخته می شود
این کار الزم است چون از این به
بعد چنین افراد می دانند که پس از
مرگشان خانواده آنها دچار انواع
خفت درنزد ملت می شوند .شاید
این کار بتواند جلوی این گناهکاری
را بگیرد این خودش یک درسی می
شود برای یک ملت تا به این طریق
بتواند از تکرار عواقب این بدبختی
ها جلوگیری کند.حال به این مثال
توجه کنید  .یکی از افرادبی سواد

شعبان جعفری

آزادی

وعامی و به قول معروف جاهل به
مفت خوردن مشروبات الکلی دریک
نزاع خیابانی باعث قتل شده بود
درنتیجه دستگیر ،محاکمه ومحکوم
به مرگ شد .درپای چوبه دار وقتی
از اوپرسیدند آیا وصیتی داری گفت
 :من یک وصیت دارم وآن چند سطر
شعراست که می خواهم آن را با
آهنگ کوچه باغی به عنوان هشدار
برای دوستانم بخوانم  .گفتند بخوان
 .واو چنین خواند:
به جاهالن زمانه زمن رسان پیغام
که خوردن میم این فعل ننگ بارآورد
بپای خویش نهادم قدم به میخانه
مراهمان قدم امروز پای دارآورد
بهوش باش تانشود حاصلت پشیمانی
که هرچه برسرت آید نه روزگارآورد
و طناب دار را خودش به گردن
انداخت وگفت خودم کردم که
لعنت برخودم بادوفرمان داد وگفت :
بکِ ش چهارپایه را.تا ازدور پشیمانی
راحت شوم و با شجاعت مرگ را
پذیرفت  ..این یک ایرانی کم سواد
بود ولی ازفرهنگ ایرانی بهره مند
بود که راستی وشجاعت است .

کریم سنجابی

وبازهم درهمین زمینه پاسخی است
که زنده یاد شعبان جعفری که یک
قهرمان ورزش زورخانه ای بود به
تحصیل کرده های صاحب مغز داد که
ناراحت بودند که نتوانستند در دوران
مصدق ایران را جزء اقمار شوروی
کنند .شعبان جعفری به آنها گفت :
« ماکه بی مخ بودیم درسال 32
کشوررا از سقوط به دامن اقمار
کمونیستی نجات دادیم ولی شماها
که صاحب مخ بودید حاصل کارتان
جمهوری اسالمی ووضع اسفبار ملت
شد.
یکی از دالیل مسخره ای را که حتی
همین حاال برای تبرئه خودشان
درزمینه علت شورش  57می گویند
فقدان فضای باز سیاسی برای عموم
مردم دررژیم گذشته بود.
باید به آنها گفت شماها که دکتر
ومهندس وروشنفکر بودید درمقابل
سیاست غرب گند باال آوردید دیگر
از طبقه ناآگاه جامعه چه انتظاری
دارید؟
اظهارات علنی رونالدریگان درجلسه
مذاکره انتخاباتی با ماندیل که گفت
شما باعث سقوط شاه ایران شدید
پادشاهی که داشت برای مردمش
زندگی مرفه فراهم می کرد.یاسفیر
انگلستان که درمصاحبه ای گفته
است علت انقالب ایران اضافه شدن
قیمت نفت است  .که شاه باعث آن
شده بود.وخیلی دالیل دیگر و باید
به روشنفکران خودی گفت دشمن
اقرار به خیانت می کند ولی شما
بعنوان مال باخته خودتان را به کری
میزنید و مسئله را فقدان جو سیاسی
دررژیم گذشته می دانید.
دزد قبول می کند که دزدیده ولی
عده ای از ما می گویند خیر دزدی
درکار نبوده ودارند از باورهای خرافی
مذهبی مردم سوء استفاده می کنند.
دومورد این خرافات مذهبی بایستی
دانست که علت اصلی آن باورهای
مردم است .

شماره -64سال ششم

اشاره  :سیاوش بشیری نویسنده ای
است که درهمه نوشته هایش عشق
او به ایران و پادشاهی ایران موج می
زند.کتابهای زیادی پس از رویداد
سال  57نوشته است که یکی از آنها
توفان در 57نام دارد و سطورزیررا از
صفحه  479تا  482این کتاب برای
یادآوری از این نویسنده توانا نقل می
کنیم  .روانش شاد و یادش گرامی باد.
حاال باز بررسی کوتاهی داشته باشیم
تا ببینیم چرا تالش برای سقوط شاه
جنبه جهانی یافت :
 -1ایران درحالیکه بهترین روابط
سیاسی و بازرگانی رابا شوروی
داسشت اما می دانست که حریف
ابرقدرت  ،خود چشم به خلیج
فارس برای دست یابی به اقیانوس
هند دارد .وازآن گذشته کمونیسم
درهدف جهانی شدن خود ایران را
هم فراموش نخواهد کرد .شاه با حفظ
روابط صمیمانه سیاسی باشوروی
نه تحمل اولی را داشت ونه تاب
درغلطیدن به دامن کمونیسم جهانی
را .با اینهمه روابط شوروی با وی
حسته بود وبعد برژنف درسال 1981
به صراحت اعالم داشت که در زمان
سلطنت شاه ما با کشوری سروکار
داشتیم که هم منطقی بود هم حرف
می فهمید وهم حرف می پذیرفت
وهم حرف میزد .اما دررژیم آیت اهلل
خمینی نه منطقی درکار است ونه
کسی تززبان ما سردرمی آورد ونه ما
اززبان آنها...
 -2شاه سیادت ایران وکشورهای
ح.زه خلیج فارس رابرای حفظ امنیت
منطقه می خواست وبه آن دست
یافته بود واین به مذاق شرق وغرب
هردو خوش نمی آمد .ظفار مقدمه ای
برای باز گرداندن نیروهای استعماری
بمنطقه بود که ارتش شاه آن رادرهم
کوبید./
 -3شاه با آمریکا روابط صمیمانه
داشت  .تکنولوژی آن را به هرقیمتی
می خرید تا بهترین راداشته باشد
وبشکلی که بارها دیدیم به ابرقدرت
ها امرونهی می کرد و آنهاهم می
پذیرفتند.
 -4شاه درارتباط با دولت های آمریکا
به دلیل ضربه هایی که از دمکرات
ها خورده بود  ،طرفدار جمهوری
خواهان بودودرانتخابات آمریکا به
سود جمهوری خواهان کمک مالی
می کرد ودمکرات ها شکست های
خودرا به دلیل کمک های مالی شاه
می دانستند .شاه نه تنها به دلیل
ضربه هایی که از دمکرات ها خورده

شماره  -64سال ششم

سیاوش بشیری

چرا تالش برای سقوط شاه جنبۀ جهانی یافت ؟
بود بلکه باین خاطر که می دانست
حزب دمکرات دنباله رو سیاست
لندن است وخود بشدت از سیاست
موذیانه واستعماری لندن متنفر بود
درخط آنها قرار نمی گرفت .
 -5شاه ناگهان دربرابر حق
حاکمیت اعراب برسرزمین هایشان
به مخالفت با اسرائیل برخاست
واسرائیل که با قدرت صهیونیستی
خود برلندن وحزب دمکرات آمریکا
وبخش عظیمی از تکنولوژی غرب
سروری دارد نزدیکی شاه به اعراب
رابرای موقع حیاتی خود خطرناک
می دید وآگاه بود که چنانچه
ارتش بزرگ ایران درکنار اعراب
قرار گیرد فاتحۀ اسرائیل خوانده
خواهدشدوبلندپروازی های شاه
واخطارهای مکررش به اسرائیل وبعد
کمکهای بی دریغش به مصر درجنگ
رمضان  ،اسرائیل را درصدد چاره
جویی انداخت .
 -6شاه به کشورهای غربی فهمانده
بود که بخاطر وجه مشترک اسالم
درکنارشان خواهد بود اما بخاطر
منافع عربی  ،درگیر نخواهدشدوراه
مستقل خودرا طی خواهد کرد  .او
حاضر نبود همه جا پشت سر اعراب
باشد و تازه اعراب افراطی  ،خلیج
فارس را خلیج عربی نامگذاری کنند
یا کمونیست های مخالف اورا تحت
تعلیمات چریکی قرار دهند.
 -7شاه با نیروگاههای اتمی خود وبا
بهره گیری از خدمات کارشناسان
ایرانی وبهترین خبرگان فیزیک
اتمی وبا استفاده از اورانیوم آفریقای

جنوبی می رفت تا به سالح هسته ای
نیز دست یابد.
 -8شاه با پایان گرفتن عمر قرارداد
کنسرسیوم که همین امر نشانه
وفاداری او به قول وقرارها ی بین
المللی بودهمکاری تازه ای را باژاپن
آغاز می کرد و ژاپن با نفت ارزان تر
به سلطه دیرپای اقتصادی غرب بر
جهان خاتمه می داد.
 -9اکثریت ملت ایران را نیروی
جوان تحصیلکرده ای تشکیل می
داد که بزودی وارد بازار کار می شدند
و درپناه خدمات آنها با استفاده از
تکنولوژی پایه ای غرب  ،تکنولوژی
ملی بدون وابستگی به ابرقدرت ها
حاکمیت می یافت .
 -10برحسب قراردادی که با آلمان
وبعضی کشورهای بازار مشترک
داشت گاز ایران را به آنها تحویل می
داد وآنها ناگزیر به گازسوز کردن
صنایع خود می شدند وباین ترتیب
قدرت صنعتی اروپا به شیر گازی
که دردست شاه بود پیوند می خورد
وهرلحظه اراده می کرد تا خطری
از جانب انها احساس می کرد به
سهولت درپناه ارتش عظیم وقدرت
اتمی خود به بستن شیرگاز اقدام می
کرد .بهمین دلیل بود که وی دربرابر
انتقادات کارشناسان نفتی ایران که
مدعی بود ند هزینه لوله کشی گاز
سراسری دوم راایران می دهد  ،گاز
از منابع ایران است ودرمرزشوروی
بابت هرمترمکعب گاز فقط  96سنت
نصیب ایران می شود .درحالیکه
شوروی همین مقدار گازرا دراروپا

آزادی

تحویل داده ویک دالرو 26سنت
دریافت می دارد ،اظهار می داشت که
این یک طرح سیاسی است واین بها
موقتی خواهد بود.
 -11شاه که ایران را تا به سال 1365
به مرحلۀ خودگفایی صنعتی می
رساند ازسالها پیش از سقوطش
درشوروی  ،آفریقا  ،شیخ نشین های
خلیج فارس  ،کشورهای بلوک شرق
 ،فرانسع  ،آلمان  ،هلند ،دانمارک
وبسیاری دیگر از کشورهای جهان
سوم بازار صادراتی یافته بود واز
یخچال واتوبوس واتومبیل وکفش
گرفته تا پودرلباسشویی وسایر
فرآورده های صنعتی به آنها صادر می
کرد .حمل ونقل دررومانی وبسیاری
کشورهای دیگر توسط اتوبوس های
ساخت ایران انجام می گرفت وجالب
است اگر بدانید ایران حتی به فرانسه
که خود سازندۀ اصلی اتومبیل ژیان
بود  ،همین اتومبیل را صادر می کرد.
وتوسعه این بازارها لقمه چربی بود
که از جنگ کشورهای صنعتی ربوده
می شد.
 -12شاه دیگر چشم به پایتخت
های سیاسی مهم جهان نداشت
ودرارتباط با مسایل ایران ومنطقه
خود درتهران تصمیم می گرفت
وجهان را به قبول آن وا می داشت .
درردیف
ریال ایران
-13
پولهای جهان
مستحکمترین
پیش از
قرارداشت وچندماهی
سقوط شاه  ،ریال درردیف ارزهائی
که بهای بین المللی ارز را تعیین می
کرد درآمده بود ...واینها  ،همه جهان
را به وحشت انداخته بود وجهان و
ابرقدرت های سودجوی آن تسلیم
طرح سه جانبه آمریکا  ،انگلستان ،
اسرائیل برای براندازی شاه وبی خطر
ساختن قدرت ایران شدندواین بار با
مطالعه ای که ازسالها پیش درلندن
صورت گرفته بود بشکلی دیگر
مبارزه را آغاز کردند...وشگفتا که ما
 ،ایرانیان نیز از سرسیری  ،فریب
خوردیم وبه شوق باز بهترشدن به
قرنها پیش برگشتیم  ...قرن هائی که
تاریخ جهل ورکود وعقب ماندگی در
شیار روزهایش خفته بودو چه آسان
 ...وچه حق ناشناسانه ...وچقدربا
تأسف...

صفحه 21

کو ت�اه

وخواندنی

کوتاه و
خواندنی

کـوتاه

قصیده المیه

قصیده المیه عنوان قصیده معروفی
است که توسط حسن وثوق (وثوق
الدوله) ،نخست وزیر نامدار ایران و عاقد
قرارداد مشهور  ۱۹۱۹سروده شدهاست.
دکتر باقرعاملی می نویسد وقتی
قرارداد 1919سرنگرفت و احمدشاه به
ایران بازگشت وثوق الدوله استعفا کرد
و به سلیمانیه رفت وپس از سرودن این
مثنوی به اروپا رفت  .همچنین دکتر
حسن ذوالفقاری به نقل از امثال وحکم
دهخدا می نویسد :وثوق الدوله در حال
شکست سیاسی و تبعید ،با حالی زار با
اتومبیل به طرف شمال در حرکت بود
که گاوی با شاخ خود به طرف ماشین
حمله برد و به رادیاتور ماشین صدمه
زد .و وثوق الدوله تحت تأثیر این واقعه
و با توجه به بدبیاریهای سابق خویش،
سرود:

چون بد آید هرچه آید بد شود
یک بال ده گردد و ده صد شود
آتش از گرمی فتد ،مهر از فروغ
فلسفه باطل شود ،منطق دروغ
پهـلــوانـیرابغلطـانـدخسی
پشهای غالب شود ،بر کرکسی
کــور گردد چشم عقل کنجکاو
بشکند گردونهای را شاخ گاو
نیکبختان راست ابر فرودین
زیب بخش ملک و مشاطه زمین
تیره بختان راست باران بهار

صفحه22

سوقات شرق بغرب

وخواندنی

سیل خرمن کوب و برق شعله بار
آن یکی چون مرغ پرد بر اثیر
درنوردد شش جهت را روی و زیر
نه بال دامی به راهش افکند
نه کمند حادثه بر وی تند
این یکی آهسته پیماید رهی
لغزدش پائی و افتد در چهی
این یکی را آب سیل خانه کوب
آن یکی را مرکب سهل الرکوب
خاک آن را نیشکر بارآورد
این یکی را حنظل و خار آورد
این یکی را آتش افروزد چراغ
بر دل آن یک نهد چون الله داغ
این یکی را باد پیک مژده بر
این یکی را حامل رنج وخطر

اسپی مزگت
اسپی مزگت یا مسجد سفید بنایی
تاریخی است که درنزدیکی شهر
رشت قراردارداما هیچ تابلویی یا نشانه
ای برای راهنمایی مسافرین شمال در
جاده ای که به رشت منهی می شود
وجود نداردوراه مناسبی نیز از رشت تا
این مسجد ساخته نشده است به همین
دلیل این بنای تاریخی مهجورمانده
است  .این بنا درزمان ساسانیان به
عنوان یک نیایشگاه مذهبی ساخته
شد .درزمان سلجوقیان مرمت گردید
و اکنون نیز روبه ویرانی است .درزبان
محلی به آن ایسپیه مزگت می گویند.

آزادی

مأموریتی برای
مارکوپولو

نی اززمانی که بشر با نی زارها درارتباط
بوده مورد استفاده نوازندگان پیش از
تاریخ قرار می گرفته است اما فلوت
که شیوه نواختن آن با نی بسیار شبیه
است اززمان هانری هشتم درسال 1500
میالدی درانگلستان متداول گردید
واستفاده ازآن در دسته موزیک نظامی
اجباری شد.
درسال  1260میالدی دوبازرگان ونیزی
موسوم به ماتئو ونیکولو پولو شهر
قسطنطنیه را که درآن چندین مغازه
وانبار کاال داشتند ترک کردند  .آن
دو درجستجوی بدست آوردن وخرید
ادویه و دانه های غذائی باارزش عازم
آسیای مرکزی که درآن روزگار تحت
سلطۀ تاتارها قرار داشت شدند.آنها
سرانجام درسال  1264میالدی به شهر
خانبالغ (پکن امروزی) وارد شدندو
به دربار امپراتور قوبیالی فرمان روای
کلیه تاتارها راه یافتند .قوبیالی قاآن
با فروتنی بسیار ازآنها استقبال کرد
و مدتها به پرسش پیرامون آداب
ورسوم حاکم دراروپا پرداخته وبویژه
به مذهب آن دو توجه نشان داد .سه
سال بعد ماتئو و نیکولو پولو درحالی
که حامل پیامی از قوبیالی قاآن برای
پاپ بودند عازم ایتالیا شدند .قوبیالی
قاآن دراین پیام از پاپ تقاضا کرده بود
برای گرویدن ملت چین به مسیحیت
تعدادی کشیش به آن کشور اعزام
نماید .آنها دوسال بعد با دوکشیش و پسر
 17ساله نیکولو که مارکو نام داشت به
چین برگشتند .ومارکو از پدر وعمویش
از شهرت بیشتری برخوردارشد.و خاقان
که از هوش مارکو درشگفت بود اورا به
عنوان مشاورخودبرگزید.وسپس اورا
بفرماندهی یکی از ایاالت بزرگ چین

وسایل لوکس ومبلمان منزل ووسایلی
چون تختخواب ومیز وصندلی و کمد
ظاهرا ً از ساخته های دست مردمان
مغرب زمین هستند اما بد نیست بدانید
که رومیان پس از جنگکهایی که با
آنتیگوس پادشاه آسیای صغیر کرده
بودند این وسایل را ازآسیای صغیر به
روم بردند و درآنجا متداول ساختند.
میز سه پایه که مجلل ترین اثاث منزل
محسوب می شد مدتها توجه رومیان
را به خود جلب کرده بود.و با حیرت به
آن می نگریستند .خوابیدن برتختخواب
را هم رومیان از مردم آسیا آموختند
وکف اتاقهایشان راهم که قب ً
ال از گل
وخاک بود باتقلید از مشرق زمینی ها
با سنگهای رنگارنگ مانند خاتم کاری
زینت دادند.

گلها وموسیقی
بلندپروازی عقاب
عقاب قادراست درحالت مورب از نقطه
پرواز تا ارتفاع سه هزارمتر خودرا باال
بکشد این حداکثر ارتفاعی است که یک
پرنده تاکنون به آن دست یافته است.

اگرچه نوای خوش موسیقی در بعضی
از انسان ها اثری نمی کند اما سعدی از
شتری حکایت می کند که با شنیدن نغمه
دل انگیزی به طرب درآمد و دانشمندان
نیز ثابت کرده اند که موسیقی شیر
مادران را افزایش می دهد و همچنین
در رشد بعضی از گیاهان و گلها نیز
اثری شگفت انگیز دارد.گل میخک ،
گل سیکالمن به هیچ وجه تحمل نوای
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المارتین شاعر ونویسنده معروف
فرانسوی مانند بسیاری از نوابغ درتمام
مدت عمر گرفتارقرض وبی پولی بود
وبه این جهت او بی پولی را « محرک
الزم برای تولید» نام نهاده بود .سرانجام
قرض وبی پولی آن قدر اورا تحت فشار
قرارداد که موافقت کرد عده ای از
دوستانش دست باالزده برای او بعنوان
کمک پول جمع آوری کنند!

سرعت هواپیما

منصوب کرد.

فلوت ونی

موسیقی را ندارند اما بعضی گلها بعد از
شنیدن نوای موسیقی سرشان به سویی
که نوای موسیقی می آید کج می شود.
اما گل میخک اگر دربرابر منبع موسیقی
قرار گیرد به جای آنکه سرش را به جلو
وبه طرف نوازندگان موسیقی و یا منبعی
که موسیقی را پخش می کند قرار
گیرد از آن روی بر می گرداند .ازاین
جا می توان نتیجه گرفت که ارتعاشات
موسیقی برگلها تأثیر دارد

مطبوعات اروپا

شماره  -64سال ششم

اختراع چرخ جمع شونده برای
هواپیماها باعث شد که مقاومتی را
که چرخ ها درطول پرواز درهوا با آن
روبرو بودند  20تا  30درصد تقلیل یابد
ودرنتیجه هواپیما سریعتر حرکت کند.

دراروپا حدود  120سال پیش که
مطبوعات یک پدیده تازه بودند برای
آنکه توجه مردم را جلب کنند اقدام به
چاپ داستانهای جنایی ووحشتناک می
کردند وعده کثیری از نویسندگان درجه
اول کارشان این بود که برای مطبوعات
پاورقی بنویسند وبعضی از مطبوعات
هم سعی می کردند در حوادث جنایی
دخالت کرده جنایتکاران را پیدا کنند
وگاهی هم با موفقیت این کار راانجام می
دادند این برنامه ها باعث شد که مردم
توجه بسیاری نسبت به مطبوعات پیدا
کنند بطوریکه دراواخر قرن نوزدهم
تیراژ مطبوعات از جراید قرن بیستم
هم بیشتر و زیادتر بود.

پول

پیش بینی
رومی های باستان اعتقاد زیادی به
پیشگویی افراد داشتند بطوری که
بسیاری از ثروتمندان وقتی یک برده
را می خریدند به دقت ائرازیر نظر می
گرفتند تا به بینند موقع ورود به خانه
اول پای چپ خودرا داخل خانه می
گذارد یا پای راست را  .درصورتیکه
با پای چپ وارد خانه می شد عامل
بدبختی و بیماری شناخته شده وبا او
بدرفتاری می کردند.

نابغۀ بی پول

دربارۀ پول سخنان پندآموزی گفته اند
که فقط گوش شنوا آن را می شنود:
* پول دردست خسیس نظیر آن
غذاهایی است که درزمان گذشته جلو
مردگان گذاشته می شد(.ماری ژوزف
دوگاستون)
* ما انسانها جز پول به چیزی نمی
اندیشیم .کسی که پول دارد درفکر پول
خودش است وکسی که ندارد درفکر
پول دیگران است  .پول بزرگ ترین
مشغلۀ خاطر ماست ( .ساشاگیتری)
* هیچکس نصیحت نمی پذیرد اما همه
کس پول را می پذیرد .پس پول بیشتراز
نصیحت می ارزد(.جاناتان سویفت)

آزادی

یغمای جندقی
زمانى در كاشان يغماى جندقى به حالت
تبعيد در خدمت آقاى مال محمد نراقى از
علماى بزرگ و معروف زمان قاجار بود،
از هر درى سخن ميگفتند كه حضرت
آقا فرمودند  :شعر گفتن كار مهمى
نيست من هم ميتوانم ؛
عاشق ار بر رخ معشوق نگاهى بكند
نه چنانست گمانم كه گناهى بكند
من به عاشق نه همين رخصت ديدار دهم
بوسه را نيز دهم اذن .كه گاهى بكند
پس از تمام شدن شعر  ،آقا ديدند كه
يغما ساكت نشسته و با اشتياق و انتظار
به ايشان نگاه مى كند  .س ْوال كردند :
چرا ساكتى ؟
يغما گفت منتظر رخصت و اذن سومى
هستم كه خيال همه را راحت كنيد !!
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نـ وتوبایوتیک چیست ؟

پرسش وپاسخ علمی
فـ رق بین شخانه و شهاب

 meteoroidبه معنی سنگ آسمانی
است و  meteoriteهم به معنی
سنگ آسمانی است اما تفاوت این دو
درچیست ؟میتئوروید به معنی اشیاء یا
سنگهای آسمانی کوچکی هستند که به
آن شهاب ثاقب هم می گوئیم ودر خارج
از جو زمین درحرکتند .قطر این سنگها
کمتراز ده متر است  .وقتی وارد جو
زمین می شوند براثر اصطکاک درهمان
باال می سوزد وما بصورت نورلحظه
ای آن را می بینیم .اما میتئوریت که
به آن شخانه ویا سنگ آسمانی می
گوئیم اشیاء بزرگی هستند که از خارج
از محیط زمین میآیند و پس از عبوراز
جوزمین به سطح کره خاکی اصابت می
کنند.

حـ رارت داخل زمین

هرچقدر به زیر زمین برویم وبه هسته
زمین نزدیک ترشویم درجه حرارت
افزایش می یابد ..تجربه ای که از حفر
معادن بدست آمده است نشان می دهد
که افزایش حرارت درزیرزمین درهر
منطقه جهان فرق می کند .درهریک
کیلومترکه حفر می شود حرارت معموالً
بین  59تا  167درجه فارنهایت یا  15تا
 75درجه سانتیگراد افزایش می یابد.
وقتی به عمق ده کیلومتری زمین می
رسیم اندازه گیری حرارت غیر ممکن
می شود دانشمندان پیش بینی می
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کنند که حرارت در مرکز زمین به حدود
 5000درجه فارنهایت برابر با  2760درجه
سانتیگراد می رسد.

بـرف چگونه تشکیل میشود؟
بعضی فکر می کنند برف همان قطرات
باران است که درهوای سرد یخ می زند
و بشکل دانه های سفید رنگ برزمین
می نشیند .درحالیکه برف مستقیم ًا از
تبدیل بخار آب در فضای باال به حالت
انجماد بوجود می آید .بدون اینکه
بخارآب ابتدا به مایع (باران) تبدیل
شود .بخار آب ابتدا سردشده و سپس
زمانی که حرارت آن اصطالح ًا به
نقطه شبنم رسید به کریستال های
برف تبدیل می شود .این کریستال ها
معموالً شش ضلعی های منظم هستند.
شکل کریستال های برف به کوچکی
یا بزرگی آنها بستگی ندارد و همه آنها
درهرمرحله یک شکل واحد دارند.

یا بخاریهای چوب سوز  ،چوبهائی
هستند که هردسته متوسط آنها بتواند
معادل  200تا  250گالن نفت و 7تا 8/5
مترمکعب گاز طبیعی حرارت تولید
کند .معموالً چوبهای گردوی آمریکائی ،
راش زرد  ،بلوط  ،غان  ،درخت زبان
گنجشک  ،افرا و درخت سیب بهترین
چوب برای سوزاندن بشمار میروند.
چوبهایی که بطور متوسط حرارت ایجاد
می کنند وهر دسته از آنها معادل  150تا
 200گالن نفت یا 5/5تا  7متر مکعب گاز
طبیعی حرارت ایجاد می کند عبارتند از
راش سفید  ،صنوبر ،چنار  ،کاج اروپای
شرقی  ،و نارون .
وچوبهائی که حرارت کمی دارند ،
هردسته از آنها به اندازه  100تا 150
گالن نفت معادل  4تا  5/5مترمکعب گاز
طبیعی حرارت تولید می کنندوعبارتند
از چوب درختهای بید ،توسکای قرمز،
کاج سفید  ،ماموت  ،سرو  ،ونوعی کاج
که درکوههای غرب آمریکا می روید.
(عکس زیر)

چـ را بنزین سرب داشت؟

بهترین چوب برای گرما

بهترین چوب برای سوزاندن در شومینه

آزادی

آن قطعات را نداشت وظیفه روغنکاری
را انجام می داد .درهرحال وقتی دستگاه
مبدل کاتالیزوری (عکس زیر) در

 Gnotobioticواژه ای یونانی است و
ترکیب یافته از دو کلمه است gnostos
بمعنی دانستن و  biosبمعنی زندگی
ودرمجموع به معنی شناخت زندگی
است وآن علمی است که با آن حیوانات
ویا موجودات دیگررا درمحیطی عاری
از میکروب مورد مطالعه قرار می دهد.
موجود مورد مطالعه را پس از بیرون
آوردن از رحم مادر درقفس های
ضدعفونی شده بنام ایزوالتور قرار می
دهند .دانشمندان می توانند بفهمند
که اگر ویروسی یا میکروبی یا باکتری
خاصی را وارد قفس کنند این حیوان از
آغاز چگونه با این ویروس برخورد می
کند و چگونه بدنش تحت تأثیر این عامل
بیماری زا قرار می گیرد.

آهکی است که پس از اینکه مدتها در
معرض حرارت قرار می گیرد بصورت
سنگ مرمر در می آید.

قـ د مت فسیل

قدیمی ترین فسیلی که تا کنون کشف
شده است متعلق به نوعی باکتری
است که اثر آن برسنگ مانده است و
متعلق به  3/5میلیارد سال پیش است
.قدیمی ترین فسیل متعلق به موجودی
از خانواده بی مهرگان است که به 700
میلیون سال پیش تعلق دارد.

ا همیت اسیدسولفوریک

تـ عداد موجودات جهان

اتومبیلها کار گذاشته شد تا از خروج
گاز کربنیک تا حد ممکن جلوگیری
کند استفاده از سرب باعث تخریب این
کاتالیست می شد درنتیجه استفاده
ازسرب در بنزین متوقف شد.

خـ طرناک ترین ماه

برمبنای بررسی های بعمل آمده درمورد
توفانهای خطرناک درایاالت متحده
این نتیجه بدست آمده است که ماه
مه درآمریکا خطرناک ترین ماه برای
وقوع توفانهای سهمگین است  .این
بررسی نشان می دهد که درماه مه
هرسال بطور متوسط  329توفان روی
می دهد .درحالیکه درماه فوریه که امن
ترین ماه بشمار می رود فقط شاهد سه
توفان هستیم  .تورنتدودرماه مه بیشتر
مناطقی نظیر اوکالهما و اطراف آن را
زیر تازیانه خود می گیرد.

تترا اتیل سرب بیش از چهل سال به
بنزین افزوده می شد تا ویژگی احتراق
بنزین را افزایش دهد سرب باعث می
شد تا در موتورهای بزرگ باعملکرد
باال ویا درموتورهای کوچک با فشارباال
پدیده ضربه زنی را به حداقل رسانده ویا
بکلی ازبین ببرد.همچنین بین قطعات
مختلف موتور که درآنجا روغن موتور
قادربه سوختن ن ویا چداشدن از بدنه
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تا کنون بیش از یک میلیون و پانصدهزار
نوع مختلف از حیوانات و موجودات ذره
بینی شناسائی شده و نام رسمی به آنها
داده شده است .برخی از بیولوژیست
ها براین باورند که که هنوز بیش از ده
میلیون نوع موجود زنده وجوددارند که
باید کشف  ،شناسائی و نامگذاری شوند.

ا نواع سنگ

سنگهای موجود درطبیعت به سه دسته
تقسیم می شوند :سنگهای آذرین که از
که از سرد شدن مواد مذاب خارج شده
از کوههای آتشفشان بوجود می آیند.

تحت فشار طبیعی از داخل مخزن به
درون کیسه های متخلخل می فرستیم.
دراین هنگام دی اکسید مایع با سرعت
به بخار تبدیل می شود و در هنگام این
تبدیل دی اکسید کربن حرارت زیادی
را از دست می دهد وحرارتش به منهای
 109درجه فارنهایت برابر با منهای 78
درجه سانتیگراد می رسدوبصورت یخ
درمی آید .دوباره وقتی درمعرض هوای
اتاق قرار گیرد به حالت گاز درمی آید.
برای اولین بار یخ خشک بصورت
تجارتی درسال  1925ساخته شد .دودی
که برروی صحنه  ،مجریان برنامه های
هنری را دربر می گیرد همین یخ خشک
است که به صورت بخار در می آید.

ا ستفاده های ذغال سنگ

درگذشته  ،بسیاری از ترکیبات
خوشبو نظیر بنزن  ،تولوئن و گزیلن
از ذغال ساخته می شدند .امروزه این
محصوالت که در انواع عطرها بکار
می روند از فرآورده های نفت بشمار
می آیند.نفتالین و فنانترین هنوز از
قیر ذعالسنگ به دست می آیند .قیر
ذغالسنگ برای اندود کردن پشت بام
خانه ها نیز بکار میرود.

اسیدسولفوریک که به فارسی
توتیا  ،زاج و جوهر گوگرد هم گفته می
شودیکی از مهمترین موادشیمیائی
است که بشر تاکنون موفق به کشف
آن شده است.ما ایرانی ها مفتخریم که
جوهر گوگرد توسط شیمی دان معروف
ایرانی محمد ذکریای رازی کشف شده
است .بسیاری از ترکیبات شیمیائی
بطور مستقیم ویا غیر مستقیم از تأثیر
این اسیدبوجود می آیند.تهیه این اسید
نیز از طریق ترکیب آب و سولفور گوگرد
صورت می گیرد.

یـ خ خشک چیست ؟

نوع دیگر سنگهای رسوبی هستند که
از ته نشین شدن رسوبات رودخانه ها
و  ...بوجود می آیند.ونوع سوم سنگهای
دگرگونی هستندمانند مرمر،کوارتز
ومیکا .سنگهای نوع سوم همان سنگهای
نوع اول و دوم هستند که براثر حرارت
درطول زمانی دراز به نوع سوم تبدیل
می شوند .ذغال سنگ نیز نمونه ای
از سنگهای نوع سوم به شمار میرود.
سنگ مرمر درحقیقت نوعی سنگ
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صنعتگران ایرانی به نام دوبوس -بونل
درسال  1836اختراعی رابه ثبت رساند
که برطبق آن می توانست با الیاف نخ
مانند شیشه پارچه ببافد.درسال 1893
شرکت شیشه لیبی درنمایشگاه جهانی
شیکاگوحباب ویژه چراغی را که با
الیاف شیشه و ابریشم بافته شده بود
به نمایش گذاشت  .بین سالهای 1931
و  1939شرکت شیشه اوئن ایلی نوی و
کورنینگ گالس ورکز روش عملی برای
تهیه الیاف شیشه ای یا فایبر گالس را
ارائه کردند.

یخ خشک دی اُکسید کربن جامد است.
همانگونه که میدانید دی اکسید کربن با
فرمول  CO2درحالت عادی به صورت
گاز است که ما آنرا گاز کربنیک می
نامیم و تنفس طوالنی آن کشنده است
 .وقتی آن را درمخازن ویژه انبار کنیم و
آن را تحت فشار  1073پوند براینچ مربع
قراردهیم به مایع تبدیل می شود.برای
ساختن یخ خشک دی اُکسید مایع را

درتصویرباال مجسمه رازی را که در
دفترسازمان ملل متحد در وین قراردارد
مشاهده می کنید.
اسیدسولفوریک را ازطریق سودا  ،می
نوشیم  .درباتری اتومبیل بکار می بریم
.در تصفیه بنزین درپاالیشگاهها مورد
استفاده قرار می دهیم .در سالحهای
انفجاری ازآن استفاده می کنیم و
درخمیر کاغذ هم آن را بکار می گیریم .

سـ یمانچهزمانی بکاررفت؟
مصریان  ،یونانی ها  ،رومی ها و ایرانیان
که از تمدنهای باستانی هستند روش
ساختن و بکاربردن سیمان را می
دانستند .درآن زمان ساختن سیمان
بیشتر با سنگ گچ و یا سنگهای
آهکی درست می شد و در روم با
خاک و خاکسترهای باقیمانده از فوران
آتشفشان های وزو مخلوط می کردند
و ماده ای می ساختند که وقتی با آب
مخلوط می شد سخت ومقاوم میگردید.
اولین گام برای ساخت مجدد سیمان
درسال  1756بوسیله مهندس انگلیسی
جان اسمیتان ( )1792-1724برداشته
شد.وجیمز پارکر تولید تجارتی آن را
درهمان دهه آغاز کرد.این سیمان به
سیمانی که رومی ها بکار می بردند شبیه
بود.ژوزف آسپدین ()1855-1799
انگلیسی درسال 1824ساخت سیمان
پورتلند را بنام خود به ثبت رساند.

فـ ایبر گالس وقدمت آن

الیاف شیشه ای زمخت را مصری ها
برای دکوراسیون اتاق های خود استفاده
می کردند .بعد از آن رومی ها از الیاف
شیشه ای موادی ساختند که درتزئین
اتاهایشان استفاده می کردند .یکی از

آزادی
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کردند .این کاوشگر «امید» نام دارد و
قرار است که همزمان با جشن پنجاه
سالگی استقالل امارات از بریتانیا به فضا
فرستاده شود.
شیخ محمد بن رشید المختوم،
نخستوزیر امارات متحده عربی هنگام
معرفی پروژه ارسال کاوشگر بدون
سرنشین به سیاره مریخ از پاسخ به
پرسشی در باره هزینه این پروژه سر
باز زد .او ضمن بیان اینکه طرح پژوهش
در مریخ «سرمایه گذاری برای آینده
است» ،گفت« :ما تردید و نومیدی
نمیشناسیم ،به همین دلیل هم نام امید
را برای این پروژه برگزیده ایم».
به گفته عمران شرف ،سرپرست تیم
پژوهشگران ،کاوشگر «امید» در ماه

خواهد شد .در این تاریخ زمین و مریخ
کمترین فاصله را با هم خواهند داشت.
تیم پژوهشگران از  ۷۰پژوهشگر و
دانشمند زن و مرد اماراتی تشکیل شده
و قرار است که در آینده شمار آنها
دوبرابر شود.
سفر کاوشگر «امید» که مجهز به
دوربینها و دستگاههای گوناگون
جمعآوری و ارسال اطالعات خواهد بود،
دست کم هفت ماه طول خواهد کشید.
برخی کارشناسان معتقدند که این گونه
طرحهای فضایی بیشتر جنبه تبلیغاتی
دارند ،زیرا کشورهای پیشرو در زمینه
تجسسات فضایی هم تاکنون در رابطه
با کسب اطالعات جامع از مریخ ناموفق
بودهاند .ر
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ازهمــــــــــه جا

رئیس جمهوری شیلی از وزیران خواست استعفا بدهند

میشل باشله ،رئیسجمهوری
شیلی از تمامی وزیران دولت
خود خواست استعفا دهند و گفت
که تا چند روز آینده کابینه جدید
این کشور را معرفی خواهد کرد.
خانم باشله در مصاحبه با شبکه
 ۱۳تلویزیون شیلی گفت این
تغییرات برای پیشبرد اصالحات
ضروری است.
محبوبیت میشل باشله به دلیل
چندین رسوایی سیاسی اخیرا
کاهش یافته است.
خانمباشلهازحزبسوسیالیست،
کاوشگر اسالمی  -عربی به سیاره سرخ می رود
اولین رئیسجمهوری زن شیلی
است که از سال  ۲۰۰۶تا  ۲۰۱۰در
صدای آلمان  :پژوهشگران اماراتی طرح ژوییه ( ۲۰۲۰تیر ماه  )۱۳۹۹همزمان
ارسال «نخستین کاوشگر اسالمی -با مراسم  ۵۰سالگی استقالل امارات قدرت بود .او سال گذشته دوباره
عربی» به سیاره سرخ را معرفی متحده عربی از بریتانیا ،به فضا پرتاب کاندیدایانتخاباتریاستجمهوری

آزادی

زآنجا
ا

معلمان در تهران در مقابل مجلس تجمع
کردهاند و خبرگزاری ایلنا شمار آنها را
 ۳هزار نفر گزارش کرده است .معلمان
معترض همچنین در شهرهای اصفهان،
تبریز ،شیراز ،سنندج ،کرمانشاه،
بندرعباس ،رشت ،زنجان ،زاهدان
و بوشهر در مقابل ادارات آموزش و
پرورش شهرهای خود تجمع کردند.
این چندمین بار است که معلمان
معترض در شهرهای مختلف ایران
دست به اعتصاب و تجمع میزنند.
مهمترین مساله مورد اعتراض آنها پایین
بودن دستمزد و نابرابری حقوقی با دیگر
کارکنان دولت است.
دیروز آیتاهلل علی خامنهای ،رهبر
ایران ،در دیدار با تعدادی از معلمان
درباره اعتراضات صنفی آنها هشدار داد
که «اینهایی که با عنوان معیشت یک
شعاری میدهند ،چند شعار فتنهگرانه و
سیاسیوخطیهمدرپهلویشمیگنجانند».

آقای خامنهای گفت« :دشمن با رسانه
خود ،در رادیوی خود ،با عوامل خود ،با
آدمهای بددل نسبت به نظام و نسبت
به اسالم ،با این ابزارها و وسایل دشمن
سوءاستفاده خواهد کرد .البته معلمین
ما ،هم بیدارند ،هم نجیبند ،هم مومنند».
ایلنا میگوید دیروز شماری از معلمان
توسط یک نهاد امنیتی احضار شده و
به این شرط آزاد شدهاند که در تجمع
امروز شرکت نکنند .کمتر از یک ماه
پیش علیرضا هاشمی ،دبیر کل سازمان
معلمان بازداشت شد.
رسول بداقی و محمود باقری نیز از
معلمان فعال زندانی هستند.
آزادی معلمان زندانی از جمله شعارهایی
است که در میان پالکاردهای تجمع
سکوت امروز دیده میشود .به گزارش
ایلنا برخی نیز خواست استعفای وزیر
آموزش و پرورش را بیان کردهاند.

ازاینجا

تجمع معلمان درمقابل مجلس وشهرهای دیگر

اماراتی ها بدون ویزا به حوزۀ شینگن سفر می کنند

شد و به پیروزی رسید .در دور
اول ریاستجمهوری خانم باشله،
محبوبیت او باالی هشتاد درصد
بود اما در ماههای اخیر این
محبوبیت به سی درصد سقوط
کرده است.
در ماه فوریه امسال پسر او از
ریاست یک سازمان خیریه
دولتی استعفا داد .این استعفا به
این دلیل روی داد که اتهاماتی در
مورد اعمال نفوذ او برای گرفتن
وام برای همسرش مطرح شد.
خبرنگار
النگ،
گیدئون
بیبیسی در سانتیاگو میگوید
برکناری کل کابینه توسط خانم
باشله در تاریخ معاصر شیلی
بیسابقه است.
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گرامی داشت یاد قربانیان اوکراینی درجنگ دوم جهانی

یورونیوز :اوکراینی ها برای اولین بار در
تاریخ و همزمان با هفتادمین سالگرد
پایان جنگ جهانی دوم ،هشتم ماه مه
یاد قربانیان این جنگ را گرامی داشتند
پیش از این اوکراینی ها همچون روس
ها در  ۹ماه مه به برگزاری جشن پیروزی
و پایان جنگ جهانی دوم بسنده می
کردند .تاریخ نگاران می گویند در طول
آن سالها پنج میلیون سرباز و  ۴میلیون
غیرنظامی اوکراینی جان باختند.
در عصر حاضر ،اغلب اوکراینی ها
همچون دولت مرکزی خود سیاست
دوری از روسیه و نزدیکی به اروپا و غرب
را برگزیده اند .گل شقایق در بسیاری از
کشورهای غرب نیز نماد سربازان جان
باختهآنهادرطولجنگجهانیدوماست.
یکی از شهروندان اوکراینی می گوید:
«ما رو به سوی اتحادیه اروپا داریم و
شقایق نماد آنهاست .امیدوارم همه
چیز خوب بود و جنگی در دونتسک و
لوهانسکنبود».
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انتخاب شقایق و هشتم ماه مه در
گرامیداشت یاد اوکراینی های جان
باخته درست یک روز پیش از برگزاری
جشن و مراسم رژه نهم ماه مه در میدان
سرخ مسکو ،شاید اعتراض تلویحی و
نمادین اوکراینی ها به سیاستهای کاخ
کرملین در شرق این کشور است.
وب سایتی مملو از میلیونها شقایق نیز
طراحی شده و هر گل ،به نام و عنوان
یکی از میلیونها اوکراینی است که در
طول جنگ جهانی دوم کشته شده اند.
ولودیمیر ویاترویچ ،رئیس انستیتوی
نشنال رمبرنس می گوید« :وقتی ادامه
جنگ را در دونباس می بینیم ،سایه
وحشت جنگ را می بینیم ،می فهمیم
که جنگ چیزی نیست که باید تکرار
شود .مهم است درک کنیم که هر
جنگی یک فاجعه است .از این رو نباید
پایان جنگ را جالل و عظمتی بی حد و
حصربخشیم».

شهروندان امارات متحده عربی از روز
پنجشنبه ۱۷ ،اردیبهشت میتوانند
بدون ویزا به  ۳۴کشور اتحادیه اروپا
عضو حوزه شینگن سفر کنند ،امری
که رسانههای این کشور از آن به
عنوان «پیروزی دیپلماتیک» امارات نام
بردهاند.
رسانههای اماراتی روز چهارشنبه
گزارش دادند که دیپلماتهای این کشور
و اتحادیه اروپا در بروکسل سرانجام
توافقنام ه لغو روادید برای مسافرت
شهروندان امارات به کشورهای حوزه
شینگن را امضا کردند.
بر اساس این توافق ،اماراتیها میتوانند
از این پس بدون نیاز به اخذ ویزای
شینگن برای مدت سه ماه به کشورهای
اروپایی عضو حوزه شینگن سفر کنند.
وبسایت خبری «میدلایستآی»
اظهاراتسلیمانحمیدالمزروعی،سفیر
امارات متحده عربی در اتحادیه اروپا را
بازتاب داده است که میگوید« :این
لحظهای تاریخی در روابط میان امارات

متحده عربی و اتحادیه اروپاست...
تالش برای دستیابی به توافق لغو روادید
شینگن از سه سال قبل آغاز شد .امروز
این تالش با امضای چنین توافقنامه
در شورای اتحادیه اروپا با موفقیت به
سرانجام رسید».
حدود یک سال زمان الزم بود تا پس از
تصویب پارلمان اتحادیه اروپا برای معاف
شدن شهروندان امارات متحده عربی
از دریافت ویزای شینگن ،این طرح به
مرحله اجرا در آید.
پارلمان اروپا ژوئن پارسال با  ۵۲۳رای
موافق در برابر  ۵۴رای مخالف ،این طرح
را به تصویب رساند.
روزنامه «گالف نیوز» چاپ امارات نوشته
است که هر هفته بیش از  ۵۰۰پرواز میان
امارات متحده عربی و کشورهای عضو
اتحادیه اروپا انجام میشود.
میزان تجارت میان امارات و اتحادیه
اروپا نیز ساالنه حدود  ۵۰میلیارد دالر
است که احتمال میرود با توافق امروز
در بروکسل این رقم افزایش یابد.

مشاوراردوغان :جمهوری اسالمی بی آبرو ست
حدود یک ماه پس از سفر رجب طیب
اردوغان ،رئیس جمهوری ترکیه به
ایران ،امراهلل ایشلر ،مشاور ویژه آقای
اردوغان ،ایران را متهم کرد که با
اقداماتش در سوریه و یمن« ،ضرری که
به جهان اسالم زده بیشتراز ضرری است
که صهیونیسم طی دههاسال به جهان
اسالم زدهاست».
آقای ایشلر در مصاحبهای با روزنامه

آزادی

عربزبان الحیات که یکشنبه ۱۳
اردیبهشت منتشر شده گفت که
ایران به دلیل «نگرانیهای مذهبی و
سیاستهای ایدئولوژیک خود» ضمن
حمایت از حکومت بشار اسد ،به سوریه
نیرو اعزام کرده و با این کار «آبرو و
جایگاه خود را نزد مردم مسلمان از
دست دادهاست».
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مطلبی پیرامون وقایع امرداد1332برای آگاهی همه هموطنان

شود چراکه درنبودن مجلس شاه می
تواند فرمان برکناری شمارا صادر کند.
اما دکتر مصدق به او می گوید « شاه
جرأت این کاررا ندارد .با یک تیپا می
اندازمش بیرون  .به سنجابی گفت :
« گویا صبح امروز بنگ کشیده ای!»
خلیل ملکی خطاب به دکتر مصدق می
نوشته کیکاوس هومان گوید این راهی را که شما می روید همه
ما سراز جهنم بیرون خواهیم آورد.ولی
به این نتیجه رسیده ام که ما ایرانیان من تا جهنم با شما خواهم بود .آقای
به هرعلت وجهت وبهانه  ،اهل مطالعه دکتر معظمی درمخالفت با برگزاری
نیستیم و از تجزیه وتحلیل آنچه را که رفراندوم ازریاست مجلس کناره گیری
می شنویم و احیان ًا می خوانیم عاجزیم می کندو پارسا دیگر نماینده ی مجلس
و یا اص ً
ال به دنبال آن نمی رویم ( به و باألخره حسیبی نیز به مخالفت برمی
استثنای معدودی) ودرنتیجه تکرار خیزند .اما دکتر مصدق وقعی به توصیه
فرایافتهای ما ازراه گوش  ،درما رسوب های مشاورانش نمی نهد.
ذهنی ژرفی بوجود می آورد و یه جالب اینکه بدستور دکتر مصدق
صورت سند ومدرکی انکار ناپذیر درمی صندوقهای اخذ رأی برای موافقان
آید وزدودن آن از اذهان باهمۀ ارائه ومخالفان رفراندوم دردونقطۀ دورازهم
مدارک واسناد وشواهد نه تنها بسیار نهاده شده بود  ،موافقان درمیدان راه
مشکل است  ،بلکه حتا نشدنی است .
آهن ومیدان سپه ومخالفان درمیدان
ازآنجا که پرداختن به رویداد  25تا  28بهارستان ومحمدیه آنهم بدستور
مرداد  1332خارج از گنجایش تمامی کسی که ظاهرا ً به آزادی ودمکرات
صفحات ماهنامه است بنابراین بگونه منشی شهره بودو هست ! فکر می کنید
ای بسیار کوتاه وفشرده به عرض تان چند تن از مخالفان می توانستند جرأت
می رسانم که واژه ی کودتا واژه ای کنند وبه محلی بروند که شعارهای
است فرانسوی  Coup D, Etatیعنی مرگ بر مخالفان درکنار صندوقهای
خیزش نظامی علیه دولت قانونی یا اخذ رأی وچند تن از چماقداران مزد
رژیم قانونی.
بگیر حرفه ای درپای آن صندوقها
دکتر مصدق از آنچه که دولت جمهوری به چشم می خورد! وباألخره نتیجه
خواه آمریکا برخالف سلف خود آراء برپایه ی اعالمیۀ وزارت کشور ،
کمکهای مالی خودرا به ایران قطع درتهران دومیلیون نفری آن زمان
کرده بود  ،برای رهایی از تنگنای (بنا به تأیید دکتر مصدق) 155544
اقتصادی و سیاسی دستور چاپ  312نفر موافق ودرمجموع شهرستانها
میلیون اسکناس رابه گونه ای محرمانه جمعیتی بالغ بر سیزده میلیون نفر
می دهد که برطبق قانون مجاز به فقط  530هزار نفر موافق بودند .که
چاپ وانتشار آن نبود.چون نمایندگان باهمه ی محروم بودن زنان ودرسدی از
مجلس وبرخی روزنامه ها ازآن آگاهی نوجوانانی که حق شرکت در رأی گیری
یافتند ومخالفتهایی از سوی عده ای را نداشتند دستاوردی این چنین نمی
از نمایندگان دوره ی هفدهم ابراز شده توانست جالب بوده باشد .باهمه ی این
بود به نوشته ی دکتر مصدق درکتاب حال دکتر مصدق بالجاج به راهی رفت
خاطراتش ازآنجا که نمی خواست به که نمی بایست می رفت ...
این خاطر درمجلس استیضاح شود  ...درزمان پادشاهی احمدشاه قاجار ،
چاره را درانحالل مجلس دید .مجلسی که از دیدگاه دکتر مصدق  ،پادشاهی
که بگفته ایشان  80درصد نمایندگان دمکرات و ُمراعی قانون بود (بنابر
آن را بارأی بدوراز غش برگزیده شده صورتجلسۀ  26مهرماه  1323مجلس
بودند .شاه نیز باانحالل مجلس موافقت شورای ملی) وشاه را به پیروی ازاو
نداشت .برخالف توصیه چندتن از دعوت می کرد  ،درزمانیکه مجلس به
همکاران نزدیک وحقوق دان مورد لحاظی بسته بود  14 ،بار فرمان برکناری
اعتمادش ازجمله دکتر صدیقی ودکتر ونصب  12نخست وزیر را صادر کرده
کریم سنجابی وخلیل ملکی که بود.وبراساس ماده ی  46متمم قانون
اورا ازآن کار برحذر داشته بودند به اساسی ،شاه درغیاب مجلس قانون ًا می
رفراندوم دست زد .این مراسم را درروز توانست دکتر مصدق را از کار برکنار
 12مرداد  1332درتهران وسپس در 19کندوزمانی که دکتر مصدق به موجب
همان ماه درشهرستانها برگزار می کند .فرمان قانونی شاه از کاربرکنار می شود ،
زنده یاد دکتر صدیقی می گوید به آقای او ازآن لحظه (شب  25مرداد ماه )1332
دکتر مصدق گفتم ازآن کار منصرف رئیس قانونی دولت نبود تا  Coupعلیه

صورت مسئله ای ُمبهم ونادرست
آقای پاریزی مدیر مسئول ماهنامه
آزادی
خواهشمندم مطلب زیررا درپیوند با
نوشته ای از آقای صادق دربوستن که
درشماره  63آن ماهنامه بچاپ رسیده
است برای آگاهی ایشان وهمه ی آنها که
هنوز از ماجرای  28امرداد آگاهی ندارند
و یا نمی خواهند آگاه شوند درآن رسانه
درج فرمائید سپاسگزار خواهم بود.
***
آقای صادق هم میهن ارجمند ،هم
میهنان عزیزم به منظور روشنگری
ناگزیرم به نقد از برخی مطالب تاریخی
ورویدادهائی که آقای صادق به آنها
اشاره کرده اید به پردازم ازجمله اینکه
خطاب به آقای پاریزی مرقوم داشته
اید «:درمورد مطلبی که به نقل از آقای
گریگوری کاپلی مدیر یکی از مجالت،
منتشر کرده  ،شما باآب وتاب فراوان
آن را نقل والله به الالی آن نیز گذارده
اید واین موضوع مرا برآن داشت  ...به
شمابنویسم آقای پاریزی کجا می روید
وچرایک لحظه به فکر قضاوت میلیونها
مردم امروز ایران نبوده اید؟»...
بمنظوررفع هرگونه سوء تفاهم باید
پیش از هرچیز به عرضتان برسانم که
ابدا ً درمقام جانبداری ودفاع از آقای
پاریزی نیستم  ...بلکه معارضه با تفکری
است که می گوید:
« هرکه بامانیست پس برماست »
وخالصۀ کالم اینکه از دیدگاه شما
مدیر ماهنامه با درج ترجمه گریگوری
کاپلی  ،راه را گم کرده ودرفکر قضاوت
میلیونها مردم امروز ایران نیست  .حال
شما برپایه ی کدام آماررسمی به چنین
رقمی دست یافته اید دانسته نیست !
جالب اینکه درجایی دیگر مقاله تان
نوشته اید  ،به خاطر نگارش مطلبی
در روزنامه تان به این شرح  ... «:مردم
ایران ! گاردشاهنشاهی علیه مردم
ایران قیام کرد برخیزید خداباماست».
انتظارداشتید که به پاس آزادی گفتار
ونوشتار  ،از شما بازخواست نشود
اما چون بازخواست شدید آنچنان
برآشفته شدید که تابه امروز که 62
سال ازآن رویداد می گذرد آثار خشم
ونفرت را می توان از تراوشات قلمتان
به روشنی درک کرد .آیا فکر نمی کنید
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اگر کسانی چون شما درآن ایام وحتا
پیش ازآن توی دهن مخالفان عقیدتی
نمی زدند ومخالف دیدگاه خودرا تحمل
می کردند آنهمه گرفتاری برای شما
حاصل نمی شد؟
هم میهن ارجمند  ،نوشته اید...« :
قبل از بیان اصل انتقادشدید خالصه
بگویم که من قربانی کودتای ننگین
 28مرداد 1332هستم وطبق نوشته
موجود روزنامه که موجود است  ...واین
آخرین شماره به تاریخ  26مرداد 1332
بود »...شما باطرح صورت مسئله ای
مبهم ونادرست ویا معادلۀ چند مجهولی
سعی دراثبات ُمدعای خود دارید .
نمی دانم سبب خودداری شما ازبردن
نامتان و سرهنگ دادستان و سرتیپ
 ...وآیت اهلل  ...و باألخره نام روزنامه تان
چیست ؟ آنهم با گذشت بیش از دهه
وسکونت درکشوری بنام آمریکا وبارز
آنهم درشرایطی که آسمان عمرتان
پل پل میزند .ازچه واهمه دارید؟ آنگاه
باید پذیرفت که شما درروزنامه تان
چنان مطلبی را نوشته باشید؟ وشاید
باتوجه بهفضای سیاسی واجتماعی آن
روزها برخی که پیروزی دکتر مصدق را
دردسترس می دیدند به هوای امیدی
 ،لگدی هم برجنازه ( به زعم خودشان)
می زدند شاید که « فرداشان بکارآید»
آقای محمدعلی جمال زاده درکتاب
معروفش زیر نام «خلقیات ما ایرانیان»
چه جالب ازعهده مطلب برآمده
است  .به هرحال هرکسی که هستید
وهرروزنامه ای که بود وهرنامی که
داشت  ،به مصداق :
« َ
صدقَ اخاک
ب َس َمعک و ب َ َصرک و َ
کذ َ
المؤمن » می پذیریم که روزنامه ای
داشتید وواپسین شماره اش  26مرداد
 1332بود وآنچنان نوشتید که مدعی
هستید با چنین باوری به این دستاورد
می رسیم که بگونه ای تلویحی خواسته
اید نشان دهید که درمتن رویدادها
وقضایا بوده اید وبه کم وکیف آنها
اشراف داشته اید .اما برخی از مطالب
نامه ی شما اینگونه گواهی نمی دهد که
اگر می داد قدر یقین رویداد  28مرداد
 1332را کودتا وآنهم از نوع ننگین آن
نمیدانستید.
من با پشت سرنهادن چند دهه ازعمرم

آزادی

شماره -64سال ششم

 Etatانچام شده باشد واصوالً شخص
اول مملکت با آنهمه امتیازات  ،یعنی
اختیارات قانونی ودررأس قوه ی مجریه
ونظامی بودن (بازهم براساس قانون) چه
نیازی به کودتا علیه مقامی که زیر
دست او محسوب می شود داشت؟ شاه
چه رژیمی را با کودتا می خواسته است
سرنگون کند؟ ودیدیم پس از دکتر
مصدق رژیم همان رژیم ومجلسین و
قوانین همانی بود که بود.
بنابراین می توان نتیجه گرفت که این
دکتر مصدق بود که فرمان شاه رابرنتافت
وازفردای آن شب ( 25مرداد)1332
بابهره گیری از نیروی حکومت نظامی به
ُمهروموم کردن کاخ سلطنتی وبازداشت
کفیل وزارت دربار وچندتن از کارکنان
رده باالی درباروانحالل گاردشاهنشاهی
دست زدوبه دیپلماتهای ایرانی مقیم
خارج طی بخشنامه ای شاه را مخلوع
اعالم وآنان را از استقبال او منع می
کند.وبه چندتن از وزرایش وچندرسانه
اجازه داد هرچه فحش وناسزا درچنته
دارند درمیدان بهارستان ودرروزنامه
ها بگویندوبنویسند و ...بدین ترتیب
جای کمترین شک وتردیدی نخواهد
بود که این چنین رفتاری را که مصدق
انجام داد بجز کودتا تعبیر وتفسیر
نمی توان کرد.شاه برپایه ی همان قانون
اساسی که دکتر مصدق خواهان رعایت
آن ازسوی شاه بود  ،حث برکناری اورا
درزمان منحل بودن مجلس داشت .
ازاین رو گفتار ونوشتاری جز این مغلطه
و سفسطه ای بیش نیست .وآنان که این
تخم لق راپراکندند واشاعه داده اند
 ،ابتدا حزب توده مخالف اصلی رژیم
پادشاهی درایران بود که پشتیبانی از
مصدق را سرپُلی برای رسیدن به اهداف
خود دربرچیده شدن رژیم پادشاهی
درایران می دیدند(همانگونه که
دراغغانستان باسقوط محمدظاهرشاه
بدست ژنرال داودخان شاهدبودیم)چون
تیرشان ازاین راه به سنگ خورده بود
برای تخفیف شاه ازراه فریب وسفسطه
ومغلطه آنقدر گفتندونوشتند تادرذهن
بسیاری جا گرفت ودرکنار آنان نقش
برخی ازشیفتگان دکتر مصدق درجبهه
ملی نیز بسیار مؤثر افتاد ودراین میان
عده ای ناآگاه آنچه که شنیدند تکرار
کردند تا «بدان غایت رسید» یعنی روی
داد  28امرداد  1332را کودتا آنهم از نوع
ننگینخواندند.
وقتی براین باورم که اغلب
روایاتشنیداری است نه از روی پژوهش
وبررسی ها  ،باوری به گزاف نیست  .از
جمله اینکه زنده یاد شعبان جعفری
تا عصر روز  28مرداد  1332با چند
تن از همرده هایش بنامهای حسین
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رمضان یخی  ،احمد عشقی  ،حاجی
محرر و امیر بوربور وعده ای دیگر از
چندی پیش ازآن درزندان بوده اند
و بااستقرار نخست وزیر جدید دستور
آزادی او اززندان صادر می شود....
واما درمورد پرداخت پول ازسوی
کرومیت روزولت به توده ای ها  ،لزوم ًا
به عرض می رسانم که بافعالیت آشکار
حزب توده دربحبوحه ملی شدن
صنایع نفت به ویژه درزمان صدارت
دکتر مصدق نگرانیهایی رابرای د َول
غرب بویژه انگلستان وآمریکا بوجود
آورده بود  ،ازاین رو سازمان سیا برای
درهم شکستن نیروهای چپ درایران
طرحی را به نام  TP AJAXپی ریزی
کرد که غرض از  TPیعنی توده پارتی و
 AJAXنام پودری است که برای
شستشو وازبین بردن چرک ولکه به کار
برده می شود  .بحث دراین باره مفصل
است ودراین مقال نمی گنجد.
آقای صادق هم میهن ارجمند  ،اگر می
خواهید با فرایافتهای نادرست عقده
گشائی کنید اینک که درساحل عافیت
وامنیت نشسته اید  ،هرچه دلتان می
خواهد حتی با نام حقیقی تان و نام
صریح آنچه را که به آنها استناد می
کنید،بنویسیدویابگوئید،نگراننباشید
این از مزایای زیستن درسرزمینی است
که مخالف وموافق می توانند دیدگاه
خودرا به دوراز فحش وناسزا وتوهین
بیان کنند ویا بنویسنداما از آنجا که
حق بستن دهان وشکستن قلم را ندارند
نباید کسی به خود اجازه دهد که به
مدیر یک رسانه بگوید چه مقاله ای
را دررسانه اش درج بکند یا نکند .باور
کنید دنیای آزادی بیان دنیای جالبی
است  .ذهن رشد می کند وعقل ومنطق
بارورتر می شود وجامعه از عقب ماندگی
فاصله می گیرد.
همچنین مرقوم داشته اید ... «:محکوم
به اعدام شدم  ...کمک ومخالفت
سرهنگ ...داستان دادگاه نظامی این
قرار راتأیید نمی کند ومآالً قرار برگشت
وبا کمک شخصیت های مختلف قرار
به صورت ُجرم مطبوعاتی تلقی وبرای
تعقیب به دادسرای استان [؟] ارجاع و...
پس از دوسال گذراز مشکالت وسختی
های خود وخانواده و  ...زندگی آرام آرام
آغاز گردید»...
پیش ازاین اشاره کرده بودم که شما
صورت مسئله را غلط می نویسید
وبراین باورید که پاسخ درست آن راهم
دریافته اید!
شما که روزنامه نگاربوده ایدچگونه به
وظایف «دادستان» چه نظامی وچه غیر
نظامی کمترین آگاهی ندارید .دادستان

حتی اگر فرشته خصال باشد نظرش
همواره علیه متهم است  .او الیحه یا
گزارشی رابراساس مدارک واسنادی
که دردسترس دارد  ،اتهاماتی رابه متهم
وارد می سازد واز دادگاه می خواهد
تا اشد مجازات را ازبرای متهم قایل
شود واین دادگاه است که با توجه به
آنچه که در ادعانامه ی دادستان آمده
ودفاعیات وکیل متهم ویا خود متهم
واحیان ًا اظهارات شاهد یا شهود  ،تصمیم
به نوع ومدت ونحوۀ کیفر ویا تخفیف
ویا تبرئه متهم می گیرد وبه این ترتیب
دادستان نه تنها کمترین نقشی در رد
حکم دادگاه به نفع متهم ندارد  ،بلکه
دربیشتر موارد ازاینکه دادگاه متهم
رابنابه ادعا نامه اش به اشد مجازات
محکوم نکرده معترض می شود.
 ...به استحضارتان برسانم که پس
از بگیروببندهای پس از مردادماه
واعدام چندتن از افسران توده ای و
دکتر فاطمی  ،شاه دستور می دهد
که دادگاههای نظامی درمجازات
افسران توده ای وسایرین تخفیف ها
و گذشتهایی راقایل شوند و دیدیم که
پس از خسرو روزبه هیچیکاز مخالفان
رژیم ازهرطیف ودسته اعدام نشدند
 ،بلکه با عفوهائیکه شامل آنان می
شد اززندان آزاد وبرپایه ی تخصصی
که داشتند درکارخانه ها وسازمانها ی
دولتی وغیر دولتی استخدام شدند که
بدون تردید این دستور شامل حال شما
وکسانی چون شما نیزشد ،نه از سوی آن
جناب سرهنگ .
واما درمورد یک صدهزاردالر پرداختی
کرومیت روزولت وسرتیپ [...؟] به
مخالفان دکتر مصدق  ،باید به عرضتان
برسانم که شمابا مطرح کردن چنین
مطلبی موقعیت واستحکام دولت دکتر
مصدق را زیر سئوال برده ایدوبرای
اینکه خواننده این چنین درباره ی
موقعیت دکتر مصدق نیندیشد اضافه
کرده اید ...«:البته به پول آن زمان» که
محتم ً
ال قصدتان به قابل توجه بودن

آزادی

آن مبلغ درآن زمان بود .با همه ی این
حال شما بنشینید وبایک محاسبه
سرانگشتی حساب کنید که بااین مبلغ
چگونه می شد به نوشته ی شما التهای
توده ای وشعبان  ...ودارودسته اش
وطیب حاج رضائی باج بگیر ومیدان
دار میدان امین السلطان که آن زمان
از طرفداران جدی شاه بود وبه آیت اهلل
کاشانی (که شما ازبردن نام او خودداری
کرده اید) وپیروانش رابه خیابانها کشید
و به افسران ارتش وپرسنل شهربانی
ومعترضین صاحب نام درمیان مدیران
چندروزنامه ومجله که دربه هیجان
آوردن مردم می توانستند نقش آفرین
باشند ومهمترازهمه سهم زاهدی برای
تأمین هزینه های مبارزاتی اش ازاین
مبلغ سهمی داد؟ ...تردیدی نکنید که
یک صدهزاردالر حتی باارزش دالر
دربرابر ریال درآن روزها دولتی را که به
زعم شما حتی درواپسین روزها دلهای
اغلب مردم ایران با اوبود وعده ای کفن
پوشان باخون خود می نوشتند «یامرگ
یا مصدق» مبلغی نبود تا بتوان آنچنان
حکومت مردمی را ساقط کرد .تردید
نداشته باشید دکتر مصدق قربانی
اشتباهاتششد.
شما که توده ای هارا درسقوط دکتر
مصدق همدوش باسایر مخالفان ایشان
دخیل می دانید آیا ازتماس دایم تلفنی
دکتر نورالدین کیانوری گرداننده حزب
توده ازطریق همسرش مریم فیروز
دختر دایی دکتر مصدق وهمسر ایشان
بادکترمصدق به منظور گزارش اوضاع
وشرایط روزدر جهت خدمت وپشتیبانی
ازایشان آگاهی داشتید ویا دارید؟که
آنچنان به ضرس قاطع مرقوم می
فرمایید که مشتی الوات توده ای علیه
دکتر مصدق بادریافت از کیم روزولت
قیام کرده بودند  .اگرشما نمی دانید
بسیاری ازپژوهشگران ونویسندگان
براین نکته اعتراف دارند که حزب
توده ایران از نظر انضباط واطاعت
اعضاء ازرهنمودهای رهبرشان سرآمد
همه احزاب دیگر ایرانی بود وبرخالف
باورشما درسال  1332از هواداران دکتر
مصدق بودند ...چون با سقوط شاه تسلط
خودرا برامور دردسترس می دیدند.
درپایان به این نکته نیز اشاره کنم که
جای انکار نیست که دکتر مصدق یکی
از رجال پاکدامن ومیهن دوست بود
واین صفات ارزنده آنچنان نیست که
اشتباهاتش بتواند روی آن را بپوشاند.. .
باتقدیم احترام دوستدار  :ک .هومان
شماره تلفن برای تماس :
214-794-9990
دوم اردیبهشت 1394
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دکتر همایون آرام  -نیویورک

نوروپاتی ( عصب بیمار)
به تقریب  45مایل رشتۀ عصبی
دراعضای بدن انسان وجود دارد .
اعصاب هرعضو ممکن است به علل
مختلف دچار آسیب و اختالل گردد.
این عارضه به نوروپاتی Neuropathy
موسوم است  .علت بروز این عارضه
پیشرفت کننده اختالل جریان خون
ونرسیدن اکسیژن ومواد مغذی کافی
به عصب مبتالست  .نوروپاتی دربیشتر
موارد اندام فوقانی وتحتانی  ،بخصوص
انگشتان دست وپارا دچار می سازد.

علل بروز نوروپاتی:
 -1بیماری قند :نوروپاتی از عوارض
دراز مدت وخطرناک بیماری قند است.
بیش از  50درصد افرادی که به مدت
 25سال یا بیشتر مبتال به بیماری قند
می باشند دچار نوروپاتی می گردند.
سوزش  ،بی حسی ودردعضو مبتال
ازعالئم نوروپاتی است .
 -2بیماریهای حساسیت به خود :مانند
لوپوس  ،بیماری شوگرن وسندرم گیلن
باره
 -3اعتیاد به الکل  :اعتیاد به مشروبات
الکلی موجب اختالل تغذیه گشته ،
ومنجر به کمبود ویتامین های مورد لزوم
برای سالمت اعصاب می گردد.
 -4سم ها :سرب  ،آرسنیک  ،جیوه،
ترکیبات حشره کش  ،وسایر فلزات
سنگین وموادشیمیائی می توانند سبب
اختالل کار اعصاب شوند.
 -5داروها :بعضی داروهائی که برای
درمان سرطان ها  ،عفونت ها  ،وناخوشی
های پوست بکار می برند ممکن است
موجب آسیب اعصاب گردند.
 -6کمبود ویتامین ها :ویتامین ها ی
گروه  Bبرای سالمت اعصاب اهمیت
فراوان دارند:
* ویتامین  B1برای سالمت وفعالیت
سلولهای مغز ضروری است وکمبود آن
آسیب رگهای خونی را موجب می شود.
دریک مطالعه درسال  2008درآلمان
نشان داده شد که تجویز ویتامین B1
عالئم نوروپاتی مانند درد ،کرختی
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* بیماری قند  ،اعتیاد به الکل  ،سموم
مختلف ،داروهای مصرفی  ،کمبود ویتامینها،
کمبود کروم و کمبود اسید آلفا لیپوئیک از
عوامل بروز بیماری نوروپاتی هستند.
* نورو پاتی یک بیماری عصبی است که
بیشتر درانگشتان دست وپا بروز می کند.
وسوزش را تخفیف می دهد.
*ویتامین ( B7بیوتین) را دانشمندان
به بیماران مبتال به مرض قند برای
کنترل میزان قند خون ودرمان
نوروپاتی محیطی توصیه می کنند .
دریک پژوهش  ،بیماران مبتال به مرض
قند پس از  4تا  8هفته مصرف بیوتین

آزادی

بهبودی قابل مالحظه پیدا کردند.
از کارکرد های دیگر بیوتین استحکام
ناخن ها وکمک به کند کردن ریزش
مو است  .این ویتامین درجگر  ،بادام ،
برنج  ،جو وگندم سبوس دار وجوددارد.
* ویتامین  : B12دارای کاربردهای
مختلف دربدن می باشد  .برای سالمت

دستگاه عصبی و بخصوص برای تولید
سلولهای قرمز خون جنبه اساسی
داشته  ،وخطر بیماری قلبی را کاهش
می دهد .افزون برآن به تقویت دستگاه
ایمنی بدن کمک میکند .ویتامین B12
برای محافظت پوشش اطراف اعصاب
Myelinضروری است .
ویتامین  B12درپیش گیری عالئم
نوروپاتی بیماری قند مانند سوزش  ،بی
حسی ودرعصبی مؤثراست .
میزان ویتامین  B12با باالرفتن سن
کاهش می یابد  ،بطوریکه  20درصد
افراد پس از  50سالگی دچار کمبود
آن می باشند .سبب آن کاهش مقدار
اسید معده وعدم جذب ویتامین B12
به مقدار کافی است  .غذاهای حیوانی
مانند گوشت  ،ساردین  ،تخم مرغ و پنیر
منابع اصلی ویتامین  B12می باشند.
 -7کمبود کروم  :آزمایش ها نشان
داده است که میزان کروم درمبتالیان
به بیماری قند پائین تراست  .این ماده
معدنی برای سوخت و ساز کربوهیدرات
ها وتنظیم قند خون ضروری است  ،و به
بدن درمصرف انسولین کمک می کند.
دریک مطالعه  5ساله که گزارش آن
درمجله آمریکائی تغذیه به چاپ رسید
دانشمندان آشکار کردند که با مصرف
کروم عالئم نوروپاتی قابل برگشت است
کروم درنان جو به مقدار زیاد و نیز
دربراکلی  ،گریپ فروت  ،سیب زمینی،
آلو  ،مخمر آبجو ،کره بادام وجود دارد.
 -8کمبود اسید آلفا لیپوئیک  :این
ترکیب یکی از ضداکسیدان های قوی
بوده و به درمان بی حسی  ،سوزش
وسایر عالئم آسیب عصبی دربیماران
مبتال به بیماری قند کمک می کند .
چند مرکز پزشکی درمطالعه برروی
 328بیمار که مبتال به نوروپاتی
بیماری قند بود ند به مدت  3هفته 600
میلی گرم اسید آلفا لیپو ئیک درروز
تجویز کردند .یافته های اولیه نشان
داد که این ترکیب عالئم درد  ،سوزش
وکرختی رابدون عوارض منفی جانبی
بطور قابل مالحظه کاهش داد .پژوهش
های دیگر درمرکز پزشکی مایو این
یافته ها را تأیید کرد.
اسید آلفا لیپوئیک در 25درصد بیماران
مبتال به مرض قند که درمعرض خطر
مرگ ناگهانی بعلت آسیب به اعصاب
قلب می باشند مفید است .
از کار کردهای دیگر آن تقویت دستگاه
ایمنی است .
اسید آلفا لیپوئیک بیشتر دراسفناج،
گوشت (بخصوص جگر) و مخمر آبجو
وجوددارد.
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هب انتخاب م.ع.آشنا

یادی از سیدا بوالقاسم انجوی شیرازی

محمود عنایت یادآور می شود  :وقتی
انتشار مجله نگین موقوف شد تا
چندروزی زندگیم به روال عادی بود..
شبی درجایی مهمان بودم .ودیروقت
به خانه بازگشتم  .صبح اول وقت دیدم
کسی زنگ می زند .یکی از دوستان بود
با تعجب گفت تو درخانه ات هستی؟
گفتم توقع داشتی کجاباشم؟ گفت
دیشب ترا درتلویزیون احضار کردند.
قضیه شیخ صنعان نوشته سعیدی
سیرجانی ذیل پیدا کرده بود .اولش
یکی از روزنامه ها برایم مایه آمده بود.
نویسنده اش رابعدا ً شناختم  .آدم
نیک خیمی بود که قب ً
ال بامحمدحسین
میمندی نژاد همکاری داشت  .وبعد
انقالبی شده بود .درمقاله اش هم سنگ
تمام گذاشته بود .رادیو عین مطلب اورا
بعدازظهر قرائت کرد ه بود .من روز بعد
جوابی نوشتم وخودم شخص ًا به دفتر
آن روزنامه بردم  .مقاله را چاپ نکردند
وحاال احضارهم شده بودم .
کسی گفت خانه ات نمان  .گفتم کجا
بروم ؟ من نه با دسته ای مربوط هستم
ونه جز خانه ام جائی دارم  .بااین حال
بعد دیدم درخانه ام قرار نمی گبرم بعد
به سرم زد به یک طرف بروم  .بیرون
آمدم وباماشین به طرف تجریش رفتم
 .یک روزنامه صبح هم خریدم  .دیدم
خبر مربوط به وضع مجله را چاپ کرده
است .
این طور وقت ها  ،آدم مثل جذامی ها
می شود .ابتدا به یکی دو دوست تلفن
کردم  .دیدم آنها بدترازمن خودشان
را باخته اند .بعد به خانه یک دوست
غیر مبارز رفتم  .هنوز خبر به گوشش
نرسیده بود  .یک ساعتی که نشستم
دیدم خانمش از بیرون اتاق صدایش
می زند .رفت وبرگشت  .فقط گفت :
عجب کربالئی شده وچیز دیگری نگفت
 .منهم هیچ نگفتم  .فهمیدم خبر به
گوشش رسیده است حس کردم بهتر
است نمانم وبروم  .کفش وکاله کردم
وراه افتادم  .نمی دانستم کجا بروم که
به یاد سید افتادم  .ولی به اوهم باید قب ً
ال
تلفن می کردم  .همینکه شماره را گرفتم
وگوشی را برداشت چنانکه گوئی منتظر
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دکتر عباس زریاب خوئی  :عمر انجوی درراه جمع و تدوین فرهنگ ملی
وعامه مردم ایران که یکی از فرهنگ های غنی اقوام جهان است سپری
شد واین درنتیجه عشق مفرط او به مردم وآداب وسنن مملکت خود بود.
من است گفت  :کجائی؟ پاشو بیا اینجا.
حتی درهمین حد هم این مردانگی را
کمتر کسی می کرد .همه  ،ماست هارا

کیسه کرده بودند .وقتی به خانه اش
رسیدم درخانه اش نیمه باز بود .دررا که
باز کردم دیدم درحیاط کوچکش روی
سکوئی به انتظار من نشسته است .
ودررا مخصوص ًا باز گذاشته است که من
بیرون معطل نشوم وکسی مرا نبیند .تا
مرادید گفت  :دررا ببند .بیا تو.
حدود دوهفته درخانه اش ماندم  .درآن
خانه غیرازاو خواهرزاده اش ( باشوهر
وفرزند) و شهسواری هم زندگی می
کردند .سید به او می گفت « شازده» .
بعضی روزها من وسید و شهسواری با

ماشینم این طرف وآن طرف می رفتیم.
علی دشتی هنوز زنده بود وتازه اززندان
آزادشده بود .یکی ازروزها سه نفری

سری هم به او زدیم .
دکتر عباس زریاب خوئی می نویسد:
عمر انجوی درراه جمع و تدوین
فرهنگ ملی وعامه مردم ایران که
یکی از فرهنگ های غنی اقوام جهان
است سپری شد واین درنتیجه عشق
مفرط او به مردم وآداب وسنن مملکت
خود بود.
سنن اجتماعی وآداب واعتقادات عامه
نمایانگر روحیات و نفسانیات یک
قوم است  .که شناخت آن بی شناخت
فرهنگ عامه ممکن نیست  .بنیانگذار و

آزادی

شناسانندۀ این معنی درایران درابتدا
صادق هدایت بود و  ...پس از او کسی
که بار عظیم این عمل را به دوش کشید
همین دوست باارزش وانسان دوست
ابوالقاسم انجوی شیرازی بود .او
با استفاده از امکاناتی که رادیوی
وقت دراختیارش گذاشت توانست
با دوردست ترین افراد این مملکت
تماس بگیرد وآنهارا برسر شوق آورد
که معتقدات و سنن شهرو ده و قصبه
خودرا برای او بنویسند .اوبا پشتکار
وسیع ودانش عمیق وجاذبۀ روحی
شدید و صدای گیرا و نفس گرم خود
این کاررا ادامه داد و یکی از موزه ها
ومجموعه های غنی این مملکت را
دراین باره جمع کرد.
روزی که دشمنی ها بدل به دوستی
ها شود ورحمت جای شدت را بگیرد
وعشق برکینه و بغض غالب شود ...
همان روزی خواهد بود که عمل
سیدابوالقاسم انجوی شیرازی با تمام
حسنات ومزایای آن ظاهر شود.
همان وقت است که مردم شناسان
واصحاب فولکلور ودوستداران
فرهنگ عامه وپیروان «روان شناسی »
عمیق دراهمیت کار او مقاالت وکتابها
خواهند نوشت ومجسمه اورا برموزه
مردم شناسی به عنوان «پدرفرهنگ
عامه» نصب خواهند کرد»
ازکتاب بزم آوری دیگر.
ایرج افشار می نویسد :
کارهای انجوی درزمینه فرهنگ مردم
درمیان خاورشناسان راه یافت و مقداری
به روسی ترجمه شد .اما مهمتر از همه
تحقیقی است که رودلف مارزلف آلمانی
براساس قصه هایی که انجوی جمع آوری
کرده بود  ،درباره طبقه بندی قصه های
ایرانی به زبان آلمانی منتشر کرد  .او
کار انجوی را ستوده است  .این کتاب
ترجمه کیکاوس جهانداری درهمین
اوقات اخیر به فارسی نشر شده است .
روانش شادوآرمیده باد.
سیدابوالقاسم انجوی شیرازی تولد
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ف ِِرد علوی

جنگ هن ،عشق آری

ارنست همینگوی نویسنده سرشناس
و برجسته آمریکائی که همانند دیگر
اندیشمندان و بزرگان خردگرا بیزار
از جنگ و کشتار است در ابتدای
کتاب زنگها برای که به صدا درمیآیند
مینویسد :جنگ جهانی با همه زشتی
اش پایان یافت ،منازل ،پل ها و شهر های
ویران شده از نو ساخته شد ،کشاورزان
کاشت و برداشت را از سر گرفتند و
کارخانه ها تولید را دوباره آغاز کردند.
اسرا به کشورهای خود بازگشتند و به
خانوده هایشان پیوستند ،ولی تکلیف
آن زخم های روانی و نابسامانی هائی که
در دلها به جا ماند چه میشود؟
تاریخ سراسر ماجرا و حادثه میهن ما
ایران ،پر از جنگ های داخلی و خارجی
بوده است .تنش و مبارزه برای به دست
گرفتن قدرت پادشاهی مانند درگیری
و جنگ و گریز های بین آغا محمد
خان قاجار و لطفعلی خان زند پس از
درگذشت عمویش کریم خان زند و یا
کشور گشائی های نادرشاه افشار و یا
جنگهای دفاعی شاه اسمعیل صفوی در
برابر سلطان سلیم عثمانی و ده ها جنگ
ریز و درشت دیگر و باالخره ،آخرین نوع
آن یعنی پایداری و دفاع در برابر دشمن
خارجی و نگهداری مام وطن میتواند
سبب سرافرازی و افتخار باشد ،حتی
اگر مانند جنگ نابرابر چالدران که در آن
سپاه سی و چند هزار نفره شاه اسمعیل
چندین روز در برابر قشون سلطان سلیم
مقاومت کرد و در نهایت با شکست
روبرو شد .در آن جنگ ،سپاه عثمانی
از نزدیک به دویست هزار نفر جنگاور
که بیشتر آنان سربازان حرفه ای بودند
تشکیل میشد .آنها به توپخانه که در آن
دوران برای ایرانیان شناخته شده نبود
نیز مجهز بوده و در بین سپاهیان شان،
لشکرهای ویژه ای خدمت میکردند که
بی تردید از برجسته ترین سربازان
تاریخ بودند .از جمله لشکر ینی چری
یا چریک نو و لشکر اوچ اوغالن بودند
که سربازان حرفه ای به شمار میرفتند.
جنگجویان ینی چری ،که از بین اتباع
مسیحی مستعمرات عثمانی دستچین
میشدند ،مردانی بلند قامت و درشت
اندام بودند که پس از اسالم آوردن و
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سالها تمرینات سخت و آمادگی های
نظامی به جنگ ها فرستاده میشدند ،آن
جنگجویان عالوه بر حقوقی که دریافت
میکردند ،حق داشتند پس از پیروزی بر
دشمن ،به غارت شهرها بپردازند و آنچه
غنیمت بدست می آوردند به خودشان
میرسید .آنها که سالح مورد عالقه شان
شمشیربلندی بنام تلوار بود در جنگ ها
لباس هایشان قرمز رنگ بود و صورت و
دستان خود را برنگ سرخ درمیاوردند
تا زخمی شدنشان مشخص نشود و فقط
نام آنها یعنی ینی چری و صورت های
سرخ رنگ شان خود به تنهائی باعث
وحشت دشمن میشد و بارها دیده شده
که سپاه دشمن با دیدن و شناختن آنها
بدون جنگ از برابرشان میگریختند و
صحنه کارزار را ترک میکردند .درباره
آنها گفته میشد که در این جهان دو
چیز عالج ندارد ،طاعون و ینی چری.
شمشیرآن سربازان مخوف که تلوار
نامیده میشد در محل وصل به دسته
باریک و لبه تیز آن پهن و سنگین
وزن بود بطوریکه سربازان عادی حتی
نمیتوانستند آنرا با یک دست گرفته
حرکت دهند ،ولی ینی چری ها قادر
بودند ساعتها با آن تیغ بران به نبرد
پرداخته و به دشمن حمله کنند .دیده
میشد که گاهی ضربه مستقیم آنها به
سرباز دشمن او را به دو نیم میکرد.
لشکر دیگر عثمانی همانگونه که پیشتر
گفته شد اوچ اوغالن نامیده میشد که
سبک و روش منحصر به فردی در جنگ
داشتند که در تاریخ جنگهای جهان بی
سابقه بود .اوچ اغالن ها که پیاده نظام
بودند ،پس از اینکه سواره نظام حمله
را آغاز میکرد و ستون مقابل را که آنها
هم احتماالً سواره بودند بر هم میزد
وارد عمل میشدند و با صفوف منظم به
سوی دشمن حرکت میکردند .و وقتی
به دشمن میرسیدند نیمی از آنها به
حالت نشسته و بقیه در حال ایستاده با
سربازان دشمن به جنگ میپرداختند .به
عبارت دیگر یکی از باال و یکی از پائین با
خصم میجنگید و سرباز دشمن در برابر
خود دو جنگجو داشت و اوچ اوغالن ها
از این راه برتری خود را حفظ میکردند،
و هرگاه نفر نشسته خسته میشد بر

آزادی

سلطان سلیم اول
میخاست و نفر ایستاده مینشست و
همچنان بدون توقف به جنگ ادامه
میدادند .بدیهی است این روش به مدتها
تمرین و هماهنگی نیاز داشت و سربازان
دیگر که برای اینکار آموزش ندیده و
آمادگی الزم را نداشتند ،حتی برای چند
دقیقه هم نمیتوانستند این کار را انجام
دهند و بسرعت از نشسته جنگیدن
خستهمیشدند.
سپاهیان ایران و عثمانی در نزدیکی
منطقه چالدران در حوالی دیاربکر به هم
رسیدند و روز بعد نبرد را آغاز کردند.
آن جنگ که در بعضی کتابهای تاریخی
مهم ترین جنگ تاریخ ایران یا «شاه
جنگ ایرانیان» شمرده شده چهار یا
پنج روز به درازا کشید .شاه صفوی که از
خردسالی در میدان های جنگ شرکت
کرده و شمشیر زن و تیرانداز برجسته
ای بود از روز نخست شخص ًا فرماندهی
را بر عهده گرفت و در جنگ شرکت
داشت ،و در کنار سربازان خود جنگید.
در ساعات پایانی روز چهارم یا پنجم
جنگ و در حالیکه کمتر از یک هزار و
پانصد نفر از سپاه ایران که شامل تعداد
اندکی از باقیمانده لشکریان قزلباش
و بیشترروستائیانی بودند که همچون
پیشینیان و دوران گذشته به صورت
داوطلب و برای دفاع از سرزمین مادری
به میدان آمده بودند تصمیم به توقف
جنگ و ترک منطقه گرفت .الزم است
گفته شود که این عقب نشینی تاکتیکی
هیچگاه در تاریخ به عنوان فرار و پشت

کردن به دشمن تلقی نشد و شکست
شاه اسمعیل در واقع یک پیروزی بشمار
میامد که در این مورد توضیح خواهم داد.
در آن جنگ سپاه ایران حتی یک تن
اسیر نداد ،و در برابر ،بیش از یکهزار
سرباز از سپاه عثمانی اسیر گرفت که به
موقع به پشت جبهه انتقال داده شدند
و بعد از تمام شدن جنگ و در زمان
خروج نیروهای عثمانی از ایران آزاد
شدند .نحوه مقاومت و پایداری سربازان
ایرانی با توجه به برتری مطلق عثمان ها
به سلطان سلیم نشان داد که هم میهنان
ما به سادگی تسلیم دشمن نمیشوند و
با وجودیکه مشاورانش به او گفته بودند
که برای ایجاد امپراتوری عثمانی اولین
کشوری را که باید بگشاید ایران است،
بیش از چند ماهی در ایران نماند و
بزودی به اسالمبول (یا استامبول)
بازگشت.
سلطان سلیم یکم کوچکترین پسر
بایزید دوم عثمانی بود در هجده سالگی
و بدنبال کودتائی پدر بیمار خود را از
سلطنت برکنار کرد و دو برادر خود که
یکی از آنها ولیعهد بود بقتل رساند و
قدرت را بدست گرفت .او که از ابتدای
کودکی رویای تشکیل امپراتوری
عثمانی را در سر داشت ،مردی با اراده،
جسور و بسیار خونریز و مستبد بود و
میدانست که ابتدا میباید ایران را که
نیروی برتر منطقه است تصرف کند و
برای این کار با نیروئی سازمان یافته و
بدون اعالم جنگ به ایران یورش آورد
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و به دلیل برتری نیروی نظامی و داشتن
توپخانه که ابزاری جدید و برای ایرانیان
ناآشنا بود و به طوری که شرح مختصر
آن رفت به ایران یورش آورد و بر نیروی
شاه اسمعیل صفوی که غافل گیر شده
بود غلبه کرد .سلطان ،پس از پیروزی
در جنگ چالدران چون دیگر سپاهی در
برابر نداشت بدون جنگ و خونریزی وارد
تبریز که پایتخت بود شد و والی شهر
دروازه ها را بر او گشود .پس از مدتی
کوتاه شاه اسمعیل که در حال جمع
آوری قشون بود قاصدی را بهمراه نامه
به تبریز روانه کرد .در آن نامه به سلیم
نوشت که  ،تو نمونه جنگ و مقاومت ما
را دیدی و میدانی که سرزمین ما جای
تو نیست و چنانچه میهن ما را ترک
نکنی ،تمام ایرانیان را بسیج خواهم
کرد و تو و سربازانت را محاصره کرده،
راه خروج را بر تو خواهم بست و تو و
قشونت را تا آخرین نفر از بین خواهم
برد .بعد از آن به کشورت لشکر خواهم
کشید و نسل مردان و پسران خانواده
تو آل عثمان را از روی زمین بر داشته
و زنان خانواده ات را به ایران آورده به
سربازانم بزنی خواهم داد .در پایان نامه
ضمن اعالم ضرب االجل دو سه ماهه
اضافه کرد ،اگر نمیدانی بدان که من
تنها پادشاه ایران نیستم بلکه پیشوای
مذهبی شیعه نیز هستم و مردم من با
اعالم جهاد همه در پشت سرم ایستاده
اند ،از ایران بیرون شو تا از پیامدهای
شومی که در انتظار تو ،خانواده،
ملت و لشکر توست در امان بمانی.
در آن زمانها بسیار اتفاق میافتاد که در
چنین شرایطی پادشاهی که این گونه
نامه ای را دریافت میکرد ،امر به کشتن
یا دست کم بریدن گوش و بینی قاصد
میداد ،ولی سلطان سلیم عثمانی به
توپ و تشری بسنده نمود و قاصد دالور
را که با آگاهی ازخطرات احتمالی  ،تن
به ماموریت خطیر بردن نامه داده بود از
حضورش مرخص کرد و برای اینکه خود
را از تک و تا نیندازد با فریاد به او گفت
برو و از جانب من به اسمعیل بگو این
الف و گزاف گوئی ها تنها زنان و کودکان
را میترساند و نه سلطانی همچو مرا .البته
سلیم و مشاورانش عاقل تر از آن بودند
که پیام شاه اسمعیل را به جد نگیرند
و در مهلتی که داشتند از ادامه تصرف
ایران صرف نظر کرده و با احتیاط همراه
قشون خود از تبریز خارج و به استامبول
بازگشتند .از آنجا به کشورگشائی و
دست اندازی به کشورهای اروپائی و
افریقائی پرداخت و امپراطوری عثمانی
را پایه ریزی کرد  .بد نیست بدانیم که
سلطان سلیم همچنین بخش بزرگی از
عراق ،کردستان و دیاربکر را به سرزمین
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امپراتوری خود اضافه کرد ولی پس از
آن دیگر هیچگاه هوس لشکر کشی
به ایران را به دل راه نداد .برابر شواهد
تاریخی ،در هشت سالی که او سلطنت
کرد ،و با پیروزی هائی که در جنگهایش
در اروپا و آفریقا و بخشی از خاور میانه
بدست آورد ،وسعت خاک عثمانی را به
سه برابر رساند.
در دوره صفویه جنگ های دیگری
هم اینجا و آنجا بود تا اینکه با یورش
چنگیزخان مغول ،خاندان صفویه
منقرض شد و سپس نوبت تیمور
گورگانی بود که کشتارهای وسیعی
کرد و نام او آلوده به بدی در تاریخ
ماند و بعد کشور گشائی های نادر شاه
افشار در هندوستان بود .تنها در دوره
رهبری کریم خان زند بود که آرامش
در ایران زخم خورده برقرار شد ولی
دیری نپائید که پس از درگذشت او،
آغامحمد خان قاجار آشاقه باش بعد از
جنگ و گریزهای زیاد بر لطفعلی خان
زند ،برادر زاده کریم خان که جوانی پاک
و خوش سیما از خطه پارس بود پیروز
شد و او را دستگیر کرد و آنگاه ننگین
ترین و زشت ترین عمل خود در دوران
سلطنت خود را مرتکب شد .آغامحمد
خان به عده ای از سربازان خود دستور
داد که لطفعلی خان را مورد تجاوز قرار
دهند تا بخیال خود او را درهم بشکند،
درحالیکه برعکس ننگ و رسوائی بر
خود او باقی ماند و نام خان جوان زند
همچون شهیدی نامدار در تاریخ ماندگار
شد .خونریزی ها و جنایات آغامحمد
خان در کرمان و تفلیس را که دیگر
همگان میدادند .پس از آن  ،جنگ های
ایران و روس در زمان فتحعلی شاه قاجار
و رشادت های عباس میرزاو شکست
هائی بود که به بستن عهدنامه های
ننگین ترکمن چای و گلستان منتهی
شد .پس از فتحعلی شاه در سال 1213
محمد شاه به پادشاهی رسید و تا صد
و پنجاه سال پس از آن جنگ مهمی در
میهن ما پیش نیامد تا سال  1359که
جنگ ایران و عراق آغاز شد و بیشترین
تعداد کشته و زخمی و ناتوان را در تاریخ
نظامی میهنمان برجا گذاشت.
در دو سال نخستین این جنگ بیهوده
رزمنده های دالورمان با از خود
گذشتگی دشمن را به مرز های قانونی
پیش از جنگ عقب راندند و این تنها
دوسالی بود که سربازان ما با روحیه
و نگاه به دفاع از میهن با نیروی های
متجاوز جنگیدند ولی از زمانی که جنگ
جنبه دفاعی را از دست داد و به بیرون
از خاک میهن کشید ،گوئی دیگر میلی
به پیکار در دلهای رزمندگان میهنمان
نبود و در واقع پس از آزادی خرمشهر

پیروزی چشمگیری نداشتیم .جنگ
میتوانست در همان جا پایان پذیرد و از
خرابی ،خسارت و کشت و کشتار بیشتر
جلوگیری شود ،ولی آقای خمینی که
میگفت جنگ برکت است و برخی دیگر
از مقامات اصرار به ادامه آن داشتند
که اینکار ده ها هزار کشته و زخمی و
معلول دیگر و میلیاردها دالر خسارت و
زیان برجای گذاشت و در آخر حضرت
آقا جام زهر را نوشید و به توقف جنگ
رضایت داد.
همانگونه که میدانیم نیروهای ما در
جنگ ایران و عراق از ارتش ،سپاه
پاسداران و عمدت ًا بسیج تشکیل شده
بود که آخری یعنی بسیج مستضعفان
از مردم عادی و هر طیف و دسته ای
تشکیل شده بود که بدون دیدن آموزش
الزم و کافی و بصورت داوطلب به جبهه
ها اعزام میشدند و در آنجا و در حین
نبرد های واقعی آموزش میدیدند ،که
یادآور گوشت قربانی بود .داستانی
در این مورد شنیده بودم که اگرچه
نمیدانیم تا چه حد درست است آنرا
بازگومیکنم.
در دوره محمدرضا شاه در نزدیکی اهواز
تاسیسات مهمی بنام پادگان حمید
ساخته شده بود که در همان روزهای
نخست جنگ ،به تصرف نیروی های
عراقی در آمد .رسته مهندسی ارتش
عراق که بسیار خوب و موثر کار میکرد،
بسرعت دور تا دور پادگان را با سیم خار
دار که در آن جریان قوی برق گذاشته
شده بود پوشانده و اطراف آنرا با میدان
های مین به گونه ای پوشش داده بود که
هیچ جنبنده ای نمیتوانست از راه زمین
به آنجا نزدیک شود .از سوی دیگر به
لحاظ اهمیت سوق الجیشی ،نیروهای ما
میبایستی آنجا را از دشمن پس بگیرند.
طرح های گوناگونی برای حمله تهیه شد
و دو یا سه بار با تدارک فراوان به اجرا
درآمد که هر بار پس از تحمل تلفات
زیاد بی نتیجه ماند ،تا اینکه طرح دیگری
پیشنهاد و بوسیله شورای عالی جنگ
تصویب شد .به موجب این طرح قرار شد
که توپخانه ابتدا سیم های خارداری که
برق با ولتاژ باال در آن جریان داشت را
هدف قرار دهد و بعد تعدادی االغ که از
پیش جمع آوری شده بودند را به طرف
میدان های مین برانند و آن جانوران
بیگناه با دویدن و پا گذاشتن بر مین ها
آنها را منفجر کرده و راه را برای حمله
نیروهای پیاده و زرهی باز کنند ،و گویا
برای اجرای این طرح به بیش از هزار
االغ نیاز بود  .جستجو برای پیدا کردن
االغ در دهات و روستاها آغاز شد .پس
از مدتی تالش االغها گردآوری شده و
در نزدیکی جا داده شدند .همزمان،

آزادی

تدارکات دیگر و آمادگی های الزم
انجام میگیرد و در نیمه شبی که حمله
میباید انجام شود ،االغها را به سوی
پادگان حمید راه میاندازند .توپخانه با
شلیک های دقیق سیم های خاردار
را هدف قرار میدهند و راهی به اندازه
چند متر باز میکنند که میباید االغها از
آنجا وارد شده و با راه رفتن روی مین ها
و انفجار آنها راه را برای عبور سربازان
باز کنند .ماموران نگهداری آن جانوران
را به سوی میدان مین میرانند .االغها
بیخبر از همه جا پای به پیش میگذارند
و گروه اول با قدم گذاشتن بر روی مین
ها تعدادی را منفجر میکنند ،گروه بعد
هم به همین صورت تا اینکه جانورانی
که در مثل به بی فکری و نادانی شناخته
میشوند به خطری که در جلو دارند پی
برده و از پیشروی خودداری میکنند و
تالش ماموران برای راه انداختن آنان
بی نتیجه میماند .از سوی دیگر آن
عملیات میبایستی به هر قیمت انجام
شود ،اینجاست که فرمانده عملیات
تصمیم خوفناکی میگیرد و در آن نیمه
شب جهنمی از بین بسیجیان داوطلب
میخواهد که به جای االغها بر میدان
مین قدم گذاشته و با موج انسانی آنها
را خنثا کنند .آن هنگام است که صد ها
نفر بسیجی مغز شوئی شده پیش قدم
میشوند و یا حسین گویان به سوی مین
ها روانه میشوند و با این اقدام انتحاری
راه را برای عبور دیگران باز میکنند.
نمیدانم آن مردان را باید قهرمان نامید
یا نادان ،هرچه است آنشب نیروهای ما
در جنگی خونین و مخوف پادگان حمید
را از چنگال دشمن آزاد کردند و این
پیروزی بزرگی بود .آنشب مانند شب
های دیگر گذشت و رفت ،اما ،آن مردان
کجایند ،مادران ،همسران ،فرزندان و
پدر و مادرهایشان چه میکنند؟ آیا آن
مردان در بهشت موعود با پری رویان مه
پیکر در عشق و حالند؟
نوشته ام را با این جمله به پایان میبرم.
در جنگ ها گروه زیادی از مردم
که همدیگر را پیش از آن ندیده و
نمیشناسند به فرمان دو نفری که بخوبی
همدیگر را میشناسند و بدون اینکه
بدانند چرا یکدیگر را میکشند ،آن دو
نفر آقای خمینی و صدام حسین بودند.
برای تماس با نویسنده داستان آقای
علوی می توانید با شماره زیر تماس
بگیرید.
Cell(405)760-2637
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کیخسروبهروزی

ورنه خائن تابه روزحشر دست ازما ندارد
گرنبیند انتقامی ،کیفری ،زجری ،عقابی
***

غم مخور

شوقآشنائیودیدن
فریدونتوللی

پس
گوش کن پندا ی ر وزبهر دنیا غم مخور

گفت
مت چون دور حدیثی گرتوانی داشت هوش
حافظ

*« آقای توللی مرا به یادجوانی
خودمن می اندازد .من این
جوان را ندیده ام اما ازذوقیات
او  ،می توانم اورا نادیده وصف
کنم .
درنظمونثرماهراستوامیدواری
بسیاری درآینده به او می
توان داشت»
ملک الشعرای بهار
* « شعرامروز فارسی بانام
توللی آغاز می شود واو
پیشکسوت به حق و شایستۀ
همۀ شاعران ازجمندی است
که آهنگ انقالب ادبی مارا
ومحتوایش چنان گسترده باشد که فریدون توللی است ونمونه هایش را
ساز کرده اند».
دکتر محمود عنایت در هرزمان که بخوانی بقول امروزی دراین شماره و دو-سه شماره آینده

ناخنک

یادم نیست درچه شمارۀ آزادی
نوشتن صفحات «غم مخور» را آغاز
کردم؛ اما به یاددارم که دراولین بخش
آن مختصری درمعنی وراه وروال طنز
نوشتم .باری  ،چندروز پیش داشتم
کتاب طنزآوران امروز ایران را
مرور می کردم  ،کتابی که با یاری
دوستانم بیژن اسدی پور و زنده
یاد عمران صالحی گردآوری شده
ودرسال  1348درایران منتشر شده
است ( بعدها جلددوم آن بانام یک لب
و هزارخنده درتهران منتشر شد).
درآغاز کتاب زیر عنوان مث ً
ال مقدمه ،
صالحی نوشته است :
«هرگردویی گرد است  ،اما هرگردی
گردو نیست  .هرطنزی هم خنده دار
است اما هرنوشته ی خنده داری طنز
نیست  .ممکن است هجو  ،هزل و یا
فکاهه باشد ».دیدم درمورد طنز از
هرتعریفی خالصه تروجامع تر است
 .ومن این راهم اضافه می کنم که
طنز ماندگار آن است که موضوع
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ها به روز باشد ومحدود به زمان
ودورۀ خاصی نشود .که بهترین نمونۀ
چنین طنزی  ،شعرها ونوشته های

می خوانید .کلیه شعرها ونوشته
های طنزی که دراین چند شماره از
توللی می خوانیدبرگرفنه از کتاب

التفاصیل است  ،از نسخۀ چاپ کتاب
و انتشارات پارس که درفروردین ماه
 1390خورشیدی (مارچ 2011میالدی)
با ویراستاری آقای قاسم بیک زاده
درلس آنجلس چاپ ومنتشر شده
است .

دست گرمی

پیش ازپرداختن به زندگی وآثار
فریدون توللی شمارا به خواندن یکی
اززیباترین شعرهای جدی او دعوت
می کنم :

انق
الب
خوابمیدیدمبهایرانگشتهبرپاانقالبی

وزدلاینشاموحشتزادمیدهاستآفتابی
برسرهرکوی وبازاری به پا گردیده داری
گردن هر نابکاری ،رفته َ
درخ ِم طنابی
کویوبرزنگشتهماالمالخونچونسرخرودی

زاده امیدی زیأسی ،زاده آبی از سرابی
رستهازهرقطرهخونینوگلخوشرنگوبویی
زاده از هردانه اشکی رشته ُد ِر خوشابی
هرطرفدستیبهقتلخائنی،برچوبدستی
هرطرف پائی به رزم ظالمی اندررکابی

تودۀمسکینخروشیدهستوننهادهاستبرجا

نی امیرکامکاری ،نی جناب مستطابی
گنجبر،مقهوردسترنجبرگردیدهچونان
صعوه ای کافتد زنادانی به چنگال عقابی
درهمهایراننماندهباقیازغوغایشیران
کوریچشمامیران،چشمکوروگوشخوابی
چیره ور گردیده خودبرناروائی ها روائی
جاگزینگردیدهخودبربیحسابیهاحسابی
نی وزیری پاکشیری تابتازد براسیری
نی وکیل خوش حیابی تابدزدد نان وآبی
نی سلحشوری که اندر روز رزم وگاه هیجا
پشتبردشمنکند،بیندچوازدشمنعتابی
خوابمیدیدمولیاینخوابشیرینداردازپی

بیگمانرخشندهخورشیدینهاناندرسحابی

آخرایفرسودهملتتابهکیدررنجوذلت

آزادی

بی تاب وبی اراده ترسیدن ولرزیدن
است) لرزیدن گیردودیدۀ صاحب
نظران به مشاهدت خیره کند .چنان
که شاعرفرماید:

کوششی،رزمی،نبردی،جنبشی،عزمی،شتابی
جنبشی تابرکنیم ازریشه بنیادستم را
آتش بیدادراازخون برافشانیم آبی
جنبشی تاشیخ ومیروشحنه و دزدوعسس را
دردل اندازیم ازبیم هالکت  ،اضطرابی
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گهگاهی توللی رادرخیابان های شیراز
می دیدم ؛ گاه تنهابودوگاه باهمسروسه
دخترش «نافه ،پویه ورها»
همه اورا می شناختند وبهم نشانش
می دادند .قامتی بلند ،چهارشانه ،
پیشانی بلند ،موهای مشکی شالل
وبلند که گاه برروی شانه اش می
ریخت  .چشم وابروی درشت به رنگ
میشی روشن  .سبیل پُرپشت که
همیشه سیگاری زیر آن روشن بود.
منزل او درباغ نصریه درخیابان نصریه
بود که ازپدرش به ارث برده بود.
شبهای امتحان  ،درس خواندن وسیله
ای بودبرای بادوستان بودن وگپ زدن
وشیطنت کردن  .درپیاده رو خیابان
نصریه درجلو منزل توللی زیرچراغ
خانه اش پتورا پهن می کردیم ورفت
وآمدهای صاحب خانه و میهمانان را
زیر نظر داشتیم  .خانه توللی محفل
اُنس ادیبان بود که از سراسر ایران به
دیدنش می آمدند.
سبی برگهای خشک چناررادرباغچه
مقابل خانه توللی آتش زده بودیم و
با حرارت آن خودرا گرم می کردیم
 .توللی بافولکس واگنش آمد .پیاده
شد .کاله پوست بره ای برسرداشت
 .کراواتی برنگ زرد تندو کت و
شلواری سرمه ای برتن داشت .با
صدای بم وگرفته ای گفت  « :بپوئید
جوئی ِر آتیش نزنید».
سالم کردیم  .بابی تفاوتی جواب داد.
صاف راه نمی رفت  .کمی خمیده بود.
گفت  «:آبی  ،چیزی اَی خواسین
بیگین براتون بیارن» ووارد منزل شد.
پس از چند دقیقه  ،پیرمرد مستخدم
منزل یک تنگ آب وچندلیوان
آورد .ازآن شب به بعد هروقت به خانه
میآمد ویا خارج می شد ،سالمش می
کردیم وبا آشنائی پاسخ میگفت .
تازه شروع به خواندن شعر کرده
بودیم ویکی دونفرازما شعرکی هم
می گفت  .دیدن او وسالممان را که
با آشنائی پاسخ می گفت برایمان
افتخاری بودوموهبتی برایمان .
هرگاه که می آمد و میزفت  ،تا
ساعت ها درس خواندن تعطیل می
شدوصحبت ما دربارۀ او وشعرش
بود که روز بروز دراین باره کنجکاوتر
ومشتاق تر می شدیم .هرکدام از ما
به رقابت باهم یکی دوشعر توللی را
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شعر

حفظ کرده بودیم واز بر باافتخار می
خواندیم .شبی که من شعر زیررا
برای دوستان خواندم چنان مورد
تعجب و تشویق قرارگرفتم که همگی
قلم وکاغذ بدست گرفتند واز من
خواستند که دوباره بخوانموهمگیآن
را نوشتند:
ترسم زفرط شعبده چندان َخ َرت کنند
تاداستان عشق وطن باورت کنند
منرفتمازچنینرهودیدمسزایخویش
بس کن تو ورنه خاک وطن برسرت کنند
گیرم زدست تو نخیزدخیانتی
خدمت مکن که رنجه به صدکیفرت کنند
گرواکند حصار قزل قلعه لب به گفت
گوید چه پیش چشم تو باهمسرت کنند
برزنده باد گفتن این خلق خوش گریز
دل بر منه که یک تنه درسنگرت کنند
پتک اوفتاده درکف ضحاک و این گروه
خواهند که باز کاوۀ آهنگرت کنند
ودوروز بعد  ،دوستان به معلم انشاء
گفتند  «:آ ،بهروزی شعرخوبی
ازتوللی ازبرکرده که خیلی عالیه ؛
بیگین بیادبوخونه» و آقای «منادی»
هم از من خواست شعررابرای کالس
بخوانم .خواندم  .بچه ها شدیدا ً دست
زدند .اما اخم آقای منادی درهم رفت
و زنگ آخرکه زدند آقای موالئی
مدیرمدرسه  ،مراخواست وپس از

یکی دوساعت سین جیم که با چه
کسانی ازتباط و دوستی داری و این
شعررا چه کسی به تو داده است و...
ودرپایان دوروز مرا از مدرسه اخراج
کردند تا دیگر شعری خارج از کتاب
درسی از حفظ نکنم  .این تنبیه
نتیجه معکوس داد وازآن به بعد من
و همکالسان شعر دوستم به دنبال
خواندن وحفظ کردن شعرهای خارج
از کتاب درسی رفتیم  .واین منحصر
به شعرهای اجتماعی وسیاسی
نمی شدبلکه نقل یکی از نوشته ها
وشعرهای توللی درروزنامه دیواری
مدرسه باعث شد که نه تنها درهمان
دقیقۀ اولی که روزنامه دیواری ادب
امروز به دیوار مدرسه چسبیده شد ،
ناظم مدرسه بالفاصله آن را از دیوار
برداشت  ،بلکه نویسنده روزنامه
«مدرسی» را از مدرسه اخراج کردند.
مدرسی برای جلب نظر خوانندگان
روزنامه دیواریش نوشته وشعر زیررا
درباالی روزنامه اش نوشته بود:
 ...وممه بروزن همه  ،اندرلغت پستان
زنان ودختران نورسیده راگویندوآن
دوگوی گوشتین باشد به مثابه نار
که ازسینۀ ایشان بر دمد و به هنگام
مشی (به معنی راه رفتن) چونان دل
خائف از قفای قصب (ترکیبی به معنی

آزادی

آن یار که مخمورم  ،ازنرگس فتانش
لرزان ممه ای دارد  ،درچاک گریبانش
لرزندبه دودستان ،بی تاب تراز مستان
چون گل که صبا آرد ،دررقص به بستانش
تااین ممه می لرزد ،قلب همه می لرزد
می لرزدومی لرزد گیسوی پریشانش
دوشینهبهصددستانطرفچمنوبستان
بنشستم وبنشاندم ازشوق به دامانش
لب برلب و رو در رو افتاده کنارجو
دستیبهسروگیسو،دستیبهدوپستانش
وخدای تعالی ممه را مخزن شیر کرده
است تاطفل رضیع (کودک شیرخوار)
ازآن مکد و قوت گیرد وعظام (جمع
عظم به معنی استخوانها) استوار
کند واین که دختران راتا قبل از
اختیارشوی  ،لبن ازچشمۀ پستان
نتراود ،بدان علت است که هنوزشان
طفل نصیب نگشته است ! سبحان
الذی جعل فی الثدی األنسان حکمۀ
عظیما .وممه رادرمقام تشبیه به لیمو
واناروگوی وبلوروعاج تشبیه همی
کنند وبه مناسبتی نیز مشک و دلو
و بادنجانش نیز گویند .واین خود
صفت پستان پیرزاالن باشد .چنان
که شاعرفرماید:
ای آفت جان  ،نارتو بادنجان شد
از کید جهان
پستان تو همچو مشک آویزان شد
درپیش کسان
مویت زگذشت سال ومه گشت سپید
چون تودۀ برف
کاخ ا َ َم َلت (آرزو) زبیخ وبن ویران شد
چون کاخ کیان
ودروجه تسمیه «ممه» گویند که ممه
دراصل مامه بوده و مام درلغت به
معنی مادر است و سبب این اطالق
آن که ممه برسینۀ مام باشد! شاعر
شیرخوارفرماید:
مامت ممه دادو پرورش داد
ازشیرۀ جان خود خورش داد
شیرممه اس بسی مکیدی
لج رفتی و سینه اش گزیدی
وجمع ممه را ممگان نیز بسته اند
وممقان یا مامقان نیز معرب همین
کلمه است وگویند که در آذربایجان
ایران ناصیتی است  .ممقان نام که
ازآن مرد نخیزد وجمیع سکان آن
از پستانداران باشندوبالهت وبی
تدبیری ممقانی درمیان عوام ضرب
المثل است
بقیه درصفحه 48
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ن
شع
ل
ی
ردرپند ی روزغل
حمیدایزدپناه
صفایلرستانی

صب

حشکیبایی

پژمان بختیاری

دیدی آن ماه رخ بزم دل آرایی ما
شوخ نازک نگهی  ،با دل هر جایی ما
جلوه ای کرد وبصد خیل خیالم بکشید
خود ندانم چه کند با من و شیدایی ما
تا که بر نقش دل انگیز خیالش چه رود؟
کوس رسوایی ما یا که دل آرایی ما
گریه بر شانه او رامش افسونی شب
همنوا ی نفسش صبح شکیبا یی ما
با بهاران  ،ز من و دیده اشک افروزی
چشم او آینه دار غم رسوایی ما
به تماشا گه «خورشید سواران» دیدی
شوخ چشمی بنشستی به تماشایی ما
کامان به بازار هوس  ،تا چه کنند
تشنه
ِ
دل دریایی او با لب سودایی ما
غمنوایی ز نگاهش .غمم از دل ببرد
گرکه پرسد ز « صفا » قصه تنهایی ما

نیمایوشیج

بچه ها ،بهار

به بانوی غزل سیمین بهبهانی
کهچشموچراغمردمایرانبود
صدهزاران چشم بینایی هنوز
گوهری درجان دریایی عنوز
تازبان سرخ داری گل فشان
گلشنی از شعر حمرائی هنوز
چشمسیمیندرنگاهچشمههاست
آسمانی شعله سیمائی هنوز
باغم این خفتگان هرروزوشب
خستهجاناماخوشآوائیهنوز
ازپس دیوار حاشای فقیه
بانگ«اناالحق» برپایی هنوز
درشب بی روزن فریاد ُکش
ماه نوآواز پیدایی هنوز
آشیان داری بباغ کهکشان
همدم خورشید وبامایی هنوز
دامها گسترده اندبرراه تو
مرغ هشیاری و دانایی هنوز
تلخی دیروز وهم امروزرا
وعده ی شیرین فردایی هنوز

2

اثیرالدین اخسیکتی

آزادی

زندگی انهم شقایق

زندگی نامه شقایق چیست؟
 رایت خون به دوش  ،وقت سحر،نغمه ای عاشقانه برلب باد؛
زندگی را سپرده درره عشق،
به کف باد وهرچه باداباد.

آتشـــــی در سینه دارم جاودانــــــــی
عمر من مرگی است نامش زندگانی
رحمتی کن کــــه از غماَت جان میسپارم
ِ
طاقت هجـــــران ندارم
بیش از این من
		
ِ
ِکی ن َهی بر ســرم پای ای پَری ،از وفاداری؟
شد تمام اشک من ،بس در غمت کردهام زاری
		
نوگلی زیبــــــــــا ب ُ َود ُحسن و جوانــی
عطــــر آن گل رحمت است و ِمهربانی
		
ناپســـــــــــــــندیده ب ُ َود دل شکستن
رشته اُلفت و یاری گسستن
ِکی کنـــــــــی اِی پَری ،ت ِ
چشم ژاله بارم
میفکنی نظـری آخر به
َرک ستمگری
ِ
ناز هــــــــــم بر دل من اندازه دارد!
		
گر چــــــــــه نا ِز دلبران دل تازه دارد
جز َدمی کـــــه بگذرد از چاره کارم
هیچگه ترحمی نمیکنی بـــــر حال زارم
آن زمان که بَر ِکشد گیا ِه غم سر از مزارم
دانمات که بر سرم گذر کنی به رحمت اما

آمدبـهاران

چش سیم
ی
م ن

1

تش
آ ی ردسینه

برفا پاشدن
گالواشدن
بچه ها -بهار
ازروسبزه ها از رو کوهسار،
داره رو درخت می خونه به گوش  :پوستینوبکن
پوستینوبکن
قبارو بپوسش می خونه به گوش :
بچه ها  -بهار!
بیدارشو ،بیدار!
قبارو بپوش
صفحه36

شفیعی کدکنی

روح اهلل پیریایی

آسایش وسیمرغ

درگلشن ایام نسیمی زوفا نیست
دردیده افالک نشانی زحیا نیست
آسایش وسیمرغ دونامست که معنیش
یا هست ودرادراک نمی آیدویانیست
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آه ای شقایقان بهاران من!
یاران من!
از خاک و خاره  ،خون شمارا
حتی
توفان نوح نیز نیارد سترد  ،زانک
هرلحظه گسترانگیش بیش می شود
آنگونه ای که باران

هرچند تندتر

رخسار ارغوان
شاداب و سرخگونه تراز پیش می شود

پریچهر صدریان

ـچرا؟

زخون سرخ مظلومان شراب ارغوان تاکی؟
س ِر دانشوران ما به دارجـاهالن تاکی ؟
قلم چون دشنه ای بُرا به جای سینه ی دشمن
بد ّرد سینه ی مارا چراباحکم اهریمن؟
علمداران آزادی هماره قبرخود کندند
برای خاطر آنان که درزندان ودربندند
چرا گلهای دانش دربعاران میشودپرپر
خزان آیا ندارد برگریزانی دگر درسر؟
دهان عالمان بستند شـاید حق رود درگور
ولیکن هیچ خفاشی نمیماند به شهـــر نور
شماره  -64سال ششم

جمی
بایاد ل زن ربرت

بهارخسرو-فراهانی(ح .بنی جمالی)

بانوی واال فاطمه زرین تاج قزوینی(طاهره قره العین)
آتش مرده به بیان آورم
من دل خودرا به زبان آورم
وه چه گرسنه ست دل  ،این بینوا گرسنه را برسر خوان آورم
میل به سامان نکندچون دلم من گله هارا بزبان آورم
تاکه کند فهم سخن این جوان یادجمیلت به میان آورم
سودنخواهــم من از طاعنان روی به هرگونه زیان آورم
کی نگهی سوی فالن آورم
گرشوی ای یارمرا هم سرا
کوشب یلدایی ماراکران؟ تابحضورت همه جان آورم
گرتونباشی بمیان ای بهــار باغ دلم رابه خزان آورم
هان بنما ُحسن خودازپرده ها تادل بیچاره دوان آورم
روی تورا بیندو آدم شود بوالعجبی را به جهان آورم

آزادی

صفحه 37

محمود نفیسی

لم
مـق
ئ
ـت
م
عا اج اق م ا ی (ژاهل)

ستارگان درخشان فرهنگ وادب وهنر ایران

1262-1345

* روزگار ژاله  ،شهرت زنی را به شاعری برنمی تافت  .شاید به این سبب از انتساب
به شعر وشاعری نیز تبری می ُجست ودیوان غزلهایش رابه آتش سپرده بود.
* ژاله در 16سالگی به همسری مردی بی سواد وچهل وچندساله درآمد.
* وقتی حسین پژمان بختیاری فرزند ژاله بدنیا آمد او خانه شوهرراترک وبه
خانه پدری رفت و تا وقتی پسرش 27ساله شد اورا ندید .
* پژمان می نویسد :ژاله شاعر درون خود ورنج ها وناکامی های خودبود.
عالمتاج قائم مقامی در  1262شمسی
متولد شده ودر  1325شمسی درگذشته
است  .پدرش میرزا فتح اهلل  ،نبیره
میرزا ابوالقاسم قائم مقام وزیر معروف
وشاعر ونویسنده دوره ی قاجاری بود و
مادرش مریم خانم دختر معین الملک .
درخانواده متعین او دختران را به مکتب
ومعلم می سپردند  .تاونیز از پنج سالگی
درخانه به درس خواندن پرداخت .
کم کم فارسی .وعربی را فراگرفت
وچون استعداد وحافظه ای توانا نیز
داشت بتدریج درآموختن صرف
ونحو ومعانی وبیان ومنطق ونقد شعر
ومقدمات حکمت وتا حدی هیئت
توفیق یافت  .عالقه دانش اندوزی
ومطالعه تا پایان عمر دراو باقی بود.
دیوان شاعران  ،کتاب های ادبی و
جزآن راباشوق وذوق می خواند .
درخالل اشعارش اشاراتی دارد به
آموخته ها ومطالعاتش بعالوه تأثر او از
سبک پیشینیان مانند منوچهری  ،ناصر
خسرو  ،خاقانی  ،ومولوی ویا تضمین
شعرآنان ونیز درج آیات قرآن کریم
درشعرش همه حکایت دارد از غور
او درکتب ومایه اش از فرهنگ وادب
ایران.
عالمتاج هنوز شانزده سال داشت که
حادثه ای مهم درزندگی او روی داد
وبامردی چهل وچند ساله و بطور
نسبی بی سواد ازدواج کرد .نام این
مرد علی مرادخان میرپنج از رؤسای
خوانین بختیاری  ،سفر کرده ودرشت
اندام وشجاع واهل شکار و جنگ  .اما
ازذوق وادب بیگانه .
گرفتاریهای خانوادگی ومالی میرزا فتح
اهلل موجب این پیوند نامناسب ویابه
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تعبیر ژاله «وصلت سیاسی» شده
بود .دوتن با دوروح ودوفکر وسلیقه
متفاوت می خواستند عمری باهم به
سربرند ! حسین پژمان بختیاری شاعر
نامور معاصر وفرزند این پیوند زندگی
ناسازگار پدرومادر را درمقدمه ای که
بردیوان ژاله نوشته چنین به قلم آورده
است :
« مادرم درآغاز جوانی بود وپدرم
درپایان جوانی  .مادرم اهل شعر وبحث
وکتاب بود وپدرم مرد جنگ وجدال
وکشمکش  .مادرم به ارزش پول وافف
نبود وپدرم برعکس پول دوست و
تاحدی ُممسک بود .مادرم از مکتب به
خانه شوهر رفته و پدرم ازمیدان های
جنگ وخون ریزی به کانون خانوادگی
قدم گذارده بود وآن ازاین توقع عشق
وعالقه وکرم و همنوائی به افراط داشت.
واین از آن  ،منتظر حد اعالی خانه
داری وشوهر ستائی وصرفه جوئی و
فرمانبرداری بود ».. .طبع حساس و
شاعرانه وروح مهرجوی ژاله درزندگی
با ناکامی سختی روبرو شد که درسراسر
حیات مایه غمی دیرپای دراشعار
اوشده است وی زندگی را درهاله ای
اززیبائی وعشق ودلنوازی تصور می
کرد و با کسی می زیست که از این

آزادی

عوالم خبری نداشت  .دیوان او که پیش
روی ماست حاوی اشعار ی است از دل
برخاسته ودلنشین که بازتاب رنجها
و تنهائی شاعر است ودردل وجان ما
سخت اثر می کند.
پس از ازدواج آالم دیگری نیز زندگی
ژاله رادرهم آشفت  .درهمان سال
زناشوئی نخست مادرش درگذشت و
سی ونه روز بعد پدرش  .ازاین پس وی
درخانواده بایستی از برادری اطاعت می
کرد که او نیز به بنگ وباده دل سپرده
و دست بباد بود .ازنخستین سال تولد
فرزند اختالف ژاله وهمسرش شروع
شدوکم کم افزونی گرفت  .تا ازهم
جداشدند  .ژاله شوهررا رها کرد و به
خانه پدری رفت بی آنکه جدائی از
همسرش قطعی شده باشد .همسر او نیز
اجازه نمی داد ژاله پسرش را که درخانه
پدر مانده بود به بیند .ازهمین رو ژاله
دریک رباعی می گوید:
رنجی که من از دوری فرزند کشم
یعقوب ازآن حال خبرداردوبس
ژاله بیشتر درفراهان با برادرش می
زیست  .سالی یکبار دوبار به تهران
می آمد اما از دیدار فرزند همچنان
محروم بود .پسرژاله  9ساله شده بود که
علیمرادخان هم درگذشت  .پس از مرگ

وی خویشاوندان نیز به مال او طمع
کردندوبه ژاله که سخت تنها مانده
بود زیانها رساندند .مشگل دیگر برای
او دوری از فرزند بود که زیر نظر پسر
عمه اش حاج علینقی خان سردار اسعد
وپس از او جعفرقلیخان سردار اسعد
بسر می بردوبعد از گذشت سالها وقتی
پسر بیست وهفت ساله شده بود  ،مادر
اورا دید .واز این پس باهم زندگی کردند.
این مصائب و محرومیت از محبت
شوهر ودیدار فرزند و دیگر نابسامانی ها
ومهمتر از همه ناکامی وآزردگی روح
شاعر دل اورادرهم فشرد.وتأثراتش از
طبع وی بصورت شعر می تراوید .شعر
تنها پناهگاه او شده بود .اما محیط وی
شهرت زنی را به شاعری برنمی تافت .
شاید به این سبب از انتساب به شعر
وشاعری نیز تبری می ُجست ودیوان
غزلهایش رابه آتش سپرده بود .آنچه
از اشعار او باقی است اوراق پراکنده
ای بوده است که پس از مرگ وی ،
فرزندش برحسب تصادف درالبالی
کتاب ها و یادداشت ها بتدریج یافته
وگردآورده است  .معهذا همین دیوان
کوچک  917بیتی نمونه هائی از آثار
شاعری قادر را دربر دارد.
پژمان درست نوشته است که ژاله « ژاله
شاعر درون خود و رنجها و ناکامی های
خود بود ».ازقضا این یکی از ویژگی
های خوب شعر اوست  .یعنی به این
سبب هم شعرش از اصالت و صداقتی
خاص بهره ورست وهم درتحلیل احوال
درونی خویش وآنچه احساس کرده
قدرت به خرج داده وخوب ازعهده
برآمده است .
رنج درون ژاله درشعر او آشکارا
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منعکس است  .زنی جوان  ،زیبا باذوق
 ،شاعر وهنرمند  ،اهل مطالعه وقتی
همسر مردی سالخورده وخشن باشد
چه حالی دارد! ناگزیر جان آزردۀ
او همیشه به فریاد است  . .بهمین
سبب باآینه وشانه وچرخ خیاطی و
سماور دمساز وهمراز است وبا آنها به
درددل می پردازد واحوال دل دردمند
خودرا درهرچیز منعکس می بیند .ژاله
درتوصیف آنچه دردرون او موج می
زده توفیقی تمام یافته وازاین حیث
شاعری تواناست .
دراینجا بد نیست گفتگوی پوران فرخ
زاد وآزاده دواچی را دربارۀ این شاعر
بیاوریم :
آزاده دواچی  -خانم فرخ زاد بسیاری
براین باورند ژاله یک شاعر فمینیست
است آیا ازدیدگاه شما او یک فمینیست
بوده و یا اشعار او فمینیستی هستند؟
پوران فرخ زاد -درآن زمان ایده هائی
به نام فمینیست اصوالً وجود نداشت
وژاله ازاین ماجرا بکلی بی خبر بود .ولی
ژاله یک زن است وما برای نخستین
بار البته نمی توانم بگویم نخستین بار
چون چندین زن دیگر هستند که با
ایما واشاره «زنانگی شان» رادرنوشته
هایشان آشکار کرده اند .ولی ژاله برای
نخستین بار خیلی صریح از خواسته
های زنانه سخن می گوید ،نه خواسته
های اجتماعی  .بلکه بیشتر خواسته
های فردی .البته گاهی هم از خواسته
های اجتماعی زنان سخن می گوید
بدون آنکه خودش قدرت ابراز علنی
آنهارا داشته باشد .بطور مثال سخنرانی
درمیان جمع ترتیب دهد  .همه چیزژاله
پنهانی وخانگی است  .ژاله بطور کامل
زن است  .یعنی ما  ،درادبیات نداریم
زنی می آید و از شانه وآینه و سماور
واز این مسائل سخن گوید .دردورۀ
ژاله این مسائل بطور کلی مطرح نبود
وبیشتر زنها از زبان مردها سخن می
گفتندوحتی معشوقشان بطور واقع
طرح معشوقه مردانه داشت  .یعنی
جرأت نکردند که طرح معشوقی رابرای
یک زن بریزند ومعشوقشان همان
معشوقی است که برای مردها بوده است
 .به هرحال ژاله از زنانگی سخن گفته
است  .حتی از بی عشقی سخن گفته
است واز این که نتوانسته است درزندگی
چیزهائی را که می خواهد عملی کند .
حتی اینقدر از عکس العمل اطرافیانش
می ترسیده که تمام غزلیاتش را که
بدون شک حاوی احساسات عاشقانه
اش بوده پاره کرده است حتی به دست
پسرش که دیوانش را چاپ کرده است
نرسیده است وهیچکدام از ما آن آثار
را ندیده ایم .
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آزاده دواچی  :برخی از منتقدان براین
باورند که ژاله قبل از فروغ فرخ زاد
تابوهای مردساالررا شکسته است .حال
اگر نگوئیم فمینیست بلکه اولین زنی
بوده که قبل از فروغ جرأت شکستن
تابوهای مردساالر راداشته است .
درواقع ژاله پیش از فروغ موفق به
نوشتن اشعار زنانه شده است  .آیا شما
موافقید؟
پوران فرخ زاد :به بینید ژاله درپنهان
سخن گفته است وهیچکس جز
اطرافیانش از اشعارش خبر نداشته
اند .حتی ژاله به صندوق خانه خانه
اش می رفته ودرآنجا اشعارش را می
نوشته است یعنی آدم خیلی محافظه

پوران فرخ زاد

کاری بوده است  .درصورتی که ایده
های خوبی داشته اما جرأت ابراز آن
نداشته است ولی فروغ نخستین زنی
است که جرأت ابراز علنی احساسات
عاشقانه وعواطف زنانه راداشته است
واین تفاوت آن هاست  .البته تفاوت
زمانی هم باهم دارند .گرچه درآن زمان
که فروغ بصورت علنی اززن بودن واز
خواسته های زنان گفت  ،آن زمان هم
کسی جرأت آن را نداشت ونخستین
شعری که از یک شاعر جسور زن به
چاپ رسید شعر« گناه » فروغ بود که
جنجالی بپا کرد .ولی ژاله حتی غزلیاتش
راپاره کرد وبسیار کار نابجائی کرد
ونگذاشت که ما با احساسات زنانه اش

آزادی

آشناشویم  .حتی ژاله دربرخی از
اشعارش جنس زن راتخفیف می دهد
بطورمثال وقتی ژاله می خواهد از زنان
سخن بگوید به بینید چگونه سخن می
گوید:
نقشی خواهید ازمن ساختن
شیربی یال ودم واشکم کنید
دفتر شعرم به آتش درنهید
وزهزاران نام نامی کم کنید
داخل آدم نباشد جنس زن
تاشمایش داخل آدم کنید
اومعمائی است بی معنا مباد
خویشتن سرگرم این مبهم کنید
ولی فروغ علنی سربلند کردوگفت :
من یک زنم ومثل تمام مردهای جوان
حق سخن گفتن از احساساتم رادارم
واین تفاوت این دو زن است  .هرچند
ژاله درواقع اولین کسی است که از
درون یک زن سخن گفته است واین را
نمی توان انکار کرد.
آزاده دواچی  :باتوجه به مؤلفه های
شعر عالمتاج قائم مقامی -ژاله  ،آیا می
توان گفت که شعر او شعری بطورکامل
زنانه است ؟!
پوران فرخ زاد :بله بطورکامل شعراو یک
شعرپنهانی زنانه است ولی شعر فروغ
شعرعلنی زنانه است  .باتوجه به اینکه
ژاله از احساسات زنانه اش کمتر سخن
گفته است  .درصورتی که فروغ درکتاب
های اولیه اش ازچگونگی دوست
داشتن وعشق ورزیدن واز احساسات
زنانه حرف زده است  .درصورتی که ژاله
اشعار عاشقانه اش را ازبین برد.
ادامه دارد.

آزاده دواچی
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3
ایشتاروگیلگمش
ومرگ انکیدو

گیلگمش گیسوان بلندش راشست و
جنگ افزارش را پاک کرد ..موهایش
را برشانه انداخت  .لباس های آلوده
اش را درآورد و پوشاک نو پوشید.
وردای شاهانه برتن استوار کرد.
هنگامی که گیلگمش تاج برسر
گذاشت  ،ایشتار زیبا چشم گشود و
زیبائی اورا دید وگفت :
«گیلگمش نزد من بیا و داماد من شو.
نطقۀ اندامت را به من بخش  .بگذار
من عروست باشم وتوشوهرم شوی
.من ارابۀ سنگ الجورد و طبل یا
چرخ های زرین و شیپور مسین برای
تو یراق خواهم کردو توفان واقعی
بجای گروه استرهایت خواهی داشت
 .هنگامی که به خانۀ ما معطر به رابحۀ
چوب سدر درمی آیی  ،آستانه وتخت
پادشاهی پاهایت را بوسه خواهند
زد .شاهان ،فرمانروایان وشاهزادگان
دربرابر تو ُکرنش خواهند کرد .آنان از
کوهستان و دشت برای تو پیشکش
خواهند آورد .میش هایت دوقلو و
بزهایت سه قلو خواهند زایید .خران
باربر تو از استران تند تر خواهند
دوید .گاوان نر تو هماوردی نخواهند
داشت  .اسبان ارابه تو درتندروی تا
مدتها زبانزد خواهندبود».
گیلمش دهان گشود و به ایشتارفعئ
پاسخ داد:
« اگر من ترا برای زناشوئی بگیرم  ،چه
پیشکشی به نشانۀ سپاس خواهم داد
؟ چه مرهم و پوشاکی برای اندام تو ؟
من با طیب خاطر گونه گون خوراک
شایسته یک خدا به تو خواهم داد.
به تو شراب شایسته نوشیدن یک
ملکه خواهم داد .انبار غله ترا از جو
انباشته خواهم کرد؛ اما اگر قرارباشد
ترا به زنی بگیرم چنین کاری نخواهم
کرد .چه برسرمن خواهد آمد .عشاق
تو  ،ترا همچون آتشدانی یافته اند
که در سرما بی دود می سوزد دری
که نه بادوبوران و نه توفان را نگه می
دارد .کاخی که نگهبانان را درهم می
کوبد  ،قیری که صاحبش را سیاه می
کند  ،مشک آبی که حاملش رازخمی
می کند ،سنگی که از سر دیوار فرو
می افتد  ،دژ کوبی که به دشمن پشت
می کند ،پاپوشی که پوشنده اش را
به زمین می زند .کدام یک از عشاقت
رابرای همیشه دوست داشتی ؟ کدام
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حماسۀ گیلگمش
ترجمه  :صوتی کرمانی
قسمت یازدهم
شبان تو همیشه ترا خرسند کرده
است ؟ هنگامی که داستان عشاقت
را می گویم  ،به من گوش کن  .تموزرا
می گویم  ،عاشق روزگار جوانی ات که
برای او هرسال فتوای شیون و زاری
دادی  .تو عاشق قناری رنگارنگ بودی
 ،اما هنوز به او ضربه می زنی و بالش
را می شکنی  ،اکنون او درباغ جیک
جیک می کند ومی گوید« :بالم  ،بالم»
توشیر بسیارنیرومندرا عاشق بودی .
برای او دوبار هفت گودال کندی  .تو
عاشق اسب بی همتا درنبردرا عاشق
بودی  .برای او دستور شالق  ،مهمیز
وتسمه دادی ؛ هفت لیگ با همۀ نیرو
تاختن وگل آلود کردن آب پیش از
نوشیدن ،وبرای مادرش سلیلی مویه
مقررکردی .توشبان گله را دوست
داشتی  .او برای تو هرروز خوراک
آورد و به خاطر تو بزغاله هایش
را کشت  .تو اورا زدی و به صورت
گرگ درآوردی  .حاال بچه چوپانهای
خروش اورا دنبال می کنند .سگهای
تازی خودش پهلوی اورا گاز می
گیرند .آیا تو عاشق ایشو النو باغبان
نخلستان پدرت نبودی ؟ او همیشه
برای تو سبدهای پراز خرما می آورد
و سفرۀ تو را پُر می کرد .آنگاه تو

ایشتار

آزادی

چشم به سوی او برگرداندی وگفتی :
ایشوالنوی عزیز نزد من بیا .بگذار از
مردانگی تو لذت ببریم .
پیش بیا و مرا برگیر .من ازآن توأم »
ایشوالنو گفت :
« تو از من چه می خواهی ؟ مادرم
نان پخته است ومن خورده ام  .چرا
باید من نزد تو بیایم برای غذائی که
گندیده و پوسیده است ؟ چه زمانی
دیوارۀ نئین برای محافظت از یخ
زدن بسنده بوده است ؟» هنگامی
که پاسخ اورا شنیدی  ،اورا زدی  .اوبه
موش کور درژرفای زمین تبدیل شد.
آن که اشتیاقش همیشه فراسوی
دسترسی است  .حال اگر من وتو
قرار است عاشق یکدیگر باشیم ،به
همان شیوه بامن رفتار نخواهد شد که
بادیگران که زمانی عاشق تو بوده اند؟
هنگامی که ایشتار این را شنید ،
سخت خشمگین شد و به آسمان باال
رفت  .نزد پدرش اَنو و مادرش انتو .
اشکش سرازیر شد وگفت :
« پدر  ،گیلگمش به من اهانت
بسیاری کرد .اوهمۀ رفتارهای نفرت
انگیز وکارهای زشت و شنیع مرا به
ُرخم کشید ».انو دهان گشود وگفت «:
آیا تو پدر خدایانی ؟ با شاه گیلگمش
ستیزه نکردی  ،اکنون او رفتار نفرت
آور و کارهای زشت وشنیع ترا بازگو
کرد».
ایشتار زبان به سخن گشود وگفت :
« پدر گاو وحشی آسمان را به من
بده تا گیلگمش را نابود کنم  .من می
گویم گیلگمش را از خودپسندی
انباشته کن تا نابود شود .اما اگر
از دادن گاو وحشی آسمان به من
سر باززنی  ،من درهای دوزخ را می
شکنم و قفلهارا ُخرد می کنم ؛ درهم
آمیختگی آنان که در باالیند و آنان
که که درپائین اند پیش خواهد آمد.
مردگان را زنده می کنم تا مانند
زندگان خوراک بخورندو مردگان بر
زندگان افزون خواهند شد ».انو گفت
« ایشتار بزرگ  ،اگر من آنچه تو
هوس کرده ای انجام دهم  ،هفت
سال خشکسالی در اوروک پیش
خواهد آمد .غله پوسته ای بی هسته

خواهدشد .آیا تو گندم به اندازه
کافی برای مردم و علف برای گله گاو
انبار کرده ای؟» ایشتار پاسخ داد:
« من گندم برای مردم وعلف برای
گله گاو انبار کرده ام ؛ برای هفت
سال سبوس بی هسته  ،گندم و علف
بسنده خواهد بود».
هنگامی که انو آنچه ایشتار گفت ،
شنید افسار گاو آسمان را به او داد تا
به اوروک فرودآید .وقتی که به دروازه
اوروک رسید ند  ،گاو به رودخانه
رفت ؛ با نخستین خرناس شکاف
زمین بازشد و صدمردجوان کشته
شدند .دردومین خرناس شکافها باز
شد و دویست تن کشته شدند.

انتومادر ایشتار
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با سومین خرناسش شکاف ها بازشد
 ،انکیدو خم شد  ،اما به سرعت به
خودآمد؛ خودرا به کناری کشید و
روی گاو پرید و شاخهای او را محکم
گرفت  .گاو آسمان به صورتش کف
پاشید  ،با کلفتی ُدمش به او ضربه
زد .انکیدو به گیلگمش ندا داد :
« دوست من  ،ما به خود بالیدیم که
نامی ماندگار ازخود به جای خواهیم
گذاشت  .اکنون شمشیرت را میان
پشت گردن و شاخهایش فرو کن ».
بدینگونه گیلگمش گاورا دنبال کرد
وشمشیرش را میان پشت گردن و
شاخهایش فروکردوگاو را کشت .
هنگامی که گاو آسمان را کشتند،
قلبش رابریدند و به شمش دادند و
برادران آرام گرفتند.
اما ایشتار پدیدارشد و از دیوار
اوروک باالرفت ؛ برباالی برج رفت
.ونفرین برزبان آورد «:لعنت بر
گیلگمش ،که مرا خوار کرد ».انکیدو
باشنیدن این سخنان ران راست
گاو رابرید و به صورت او پرتاب
کرد .وگفت  «:اگر دستم به تو می
رسید همین کاررا باتو می کردم و
اندرونه رابه سوی تو می انداختم ».
آنگاه ایشتار هواخواهانش  -دختران
رقاص و آوازه خوان  ،روسپیان معبد
و فاحشه هارا فراخواند .برران گاو
آسمان  ،سوگواری برپاکرد.
آنگاه گیلگمش همۀ آهنگران و
اسلحه سازان راباهم فراخواند.
آنان عظمت شاخهارا ستودند .آنها
پوششی به ضخامت دوبند انگشت
باسنگ الجورد داشتند .وزنشان سی
پوند بود و گنجایش آنها به اندازۀ
شش پیمانه روغن بود .او روغن را
به خدای نگهبانش لوگولبندا داد .اما
شاخها را به کاخ بردو بردیوار آویخت.
سپس آنان دستهایشان را درفرات
شستند ،یکدیگر رادربغل گرفتند
و دور شدند .آنان به گذرگاههای
اوروک رفتند  ،آنجا قهرمانان برای
دیدن آنان گردآمده بودند .گیلگمش
به دختران خواننده ندا داد  « :افتخار
آفرین ترین قهرمان و برجسته
ترین مرد کیست؟ گیلگمش افتخار
آفرین ترین قهرمان است  .گیلگمش
برجسته ترین مرداست » .آنگاه
جشن وسرور و پایکوبی و شادمانی
درکاخ برپاشد ،تا اینکه قهرمانان
خوابیدندوگفتند:
« ما امشب به استراحت می پردازیم».
هنگامی که روز شد  ،انکیدو از خواب
برخاست و به گیلگمش فریادزد:
« برادرمن  ،دیشب خواب دیدم ،
انو ،انلیل  ،ا ِآ و شمش ملکوتی باهم
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شور کردند ؛ انو به انلیل گفت  :از
آنجا که آنان گاو آسمتان را کشتند
و هومبابا نگهبان کوه سدر را کشتند،
یکی ازآ« دو باید بمیرد ».شمش
شکوهمند به انلیل قهرمان پاسخ
داد  «:آنان به دستور تو گاو آسمان
و هومبابا را کشتند .انکیدو هم باید
بیگناه بمیرد؟» انلیل باخشم برشمش
شکوهمند پرخاش کرد:
« تو چگونه جرأت گفتن چنین چیزی
داری ؟ توکه هرروز مانند یکی ازآنان
همراهشان هستی!»
بدینسان انکیدو جلوی گیلگمش
درازکشید .سیل اشکش جاری بود و
به گیلگمش گفت :
« برادرم  ،تو آن قدر برای من عزیز
هستی برادر ،بااین همه آنان مرا ازتو
خواهند گرفت ».
باز گفت  «:من باید درآستانه مرگ
بنشینم و دیگر بار توبرادر عزیز را با
دیدگانم نخواهم دید».
انکیدو که دیگر با بیماری خویش
تنها دراز کشیده بود  ،دروازه را که
انگاری موجودی زنده است نفرین
کرد « :توچوب دروازه  ،گنگ  ،بی
احساس و بی شعور  ،برای تو بیش
از بیست لیگ را جستجو کردم
تادرخت سدر افراشته رادیدم.
درسرزمین ما چوبی مانند تو نیست
 .هفتاد و دوارج بلندی و بیست
وچهار ارج پهنا .پاشنۀ در ،حلقه های
غالفکاملند .استاد کاری اهل نیپور
تراساخته  .اما افسوس اگر من پایان
کار را می دانستم ! اگر می دانستم
همۀ خوبی ها چنین پایانی دارد  ،تبر
بر می گرفتم و ترا ریز ریز می کردم .
ودرعوض دروازه ای از چپر می ساختم .

انکیدو

کاش شاهانی درآینده ترا اینجا می
آوردند و خدایانی ترا می ساختند.
آنگاه نام مرا می زدودند ونام
خودشان را می نوشتند .ونفرین براو
فرود می آمد تا انکیدو».
با نخستین روشنائی پگاه انکیدو
سربلند کرد ودربرابر خدای خورشید
گریست  .زیر درخشش آفتاب سیل
اشکش روان شد « :.کم دربارۀ آن
شکارچی رذل  ،آن شکارچی ناچیز
ازتو تمنا می کنم زیرا بخاطر اومن
کمتر از دوستم شکار کردم  .بگذار
او کمترین شکاررا داشته باشد، .
شکارش را نابسنده کن  .ضعیفش
کن  .از هرسهمی کمتر برگیرد .بگذار
طعمه اش از تورها  ،فرار کند».
پس از آنکه شکارچی را نفرین کرد
 ،برای خشنودی دلش به قحبه
روی آورد .برانگیخته شده بودکه
اورا نیز نفرین کند «.و تو ای زن  ،با
بیشترین نفرین ها ترا نفرین می کنم
! سرنوشتی جاودانه به تو نوید می
دهم  .نفرین من زود و ناگهانی به تو
خواهد رسید .تو هیچ خانه ای برای
دادو ستدت نخواهی داشت  .برای
تو رواقی با دختران دیگر در میخانه
نخواهد بود .کسب وکار تو درجاهای
متعفن آلوده به استفراغ باده گساران
خواهد بود .دزدیهای تو به درون کلبه
پرتاب خواهد شد .تو سر چهارراه
درگردوخاک محلۀ کوزه گر خواهی
نشست  .شبانگاه بسترت را درمزبله
می گستری و روز درسایه ی دیوار
می ایستی  .تمشک وحشی و خار،
پاهای ترا زخمی خواهد کرد .مست
وهوشیار به گونه ی تو سیلی خواهند
زد و دهانت درد خواهد کشید.
امیدوارم از رنگهای ارغوانی ات
محروم شوی  .برای اینکه منهم
زمانی دربیابان با همسرم همه ی
گنجهائی که آرزو می کردم  ،داشتم » .
هنگامی که شمش سخنان انکیدو
را شنید  ،از آسمان اورا ندا داد«:
انکیدو ،چرا تو آن زن را نفرین می
کنی ؟ معشوقه ای که به تو آموخت
نان شایسته ی خدایان بخوری .و
شراب شاهان بنوشی؟ او به تو جامه
شکوهمند پوشاند  .آیا او گیلگمش با
شکوه را برای دوستی به تو ندادوآیا
گیلگمش برادرت نیست ؟ کسی که
به تو در بستر شاهانه آرامش داد و
بر دست چپش روی دیوان لمیدی .
او شاهزادگان را واداشت به پاهایت
بوسه بزنند و اکنون همه ی مردم
اوروک برای تو سوگواری وشیون می
کنند .زمانی که تو بمیری  ،او به خاطر
تو گیسوانش را کوتاه نخواهد کردو

آزادی

پوست شیر خواهد پوشید ودربیابان
سرگردان خواهد شد».
هنگامی که انکیدو سخنان شمش
شکوهمند را شنید ،قلبش آرام گرفت
و از نفرین کردن دست کشید وگفت
 « :زن  ،من سرنوشت دیگری برای تو
نوید می دهم  .دهانی که ترا نفرین
کرد  ،برای تو آرزوی خوشبختی می
کند! شاهان  ،شاهزادگان و اشراف
دلباخته ی تو خواهند بود .به خاطر
تو هرچند مردی دوازده مایل از تو
دور باشد  .دست به رانش می زند و
مو براندامش سیخ می شود برای تو
کمربندش را باز می کند  ،گنجینه
اش را می گشاید وتو به آرزویت می
رسی ؛ سنگ الجورد  ،طال ،عقیق
سرخ از گنجینه  .حلقه ای برای
دست تو و روانی ازآن تو خواهد بود.
روحانی ترا به حضور خدایان خواهد
برد .به خاطرتو همسری  ،مادر هفت
فرزند بی سرپرست شد».
همچنان که انکیدو تنها و بیمار
خوابیده بود  ،با روانی ناخشنود با
دوستش به درد دل پرداخت  « :این
من بودم که درختان سدر رابریدم ،
من جنگل را با خاک یکسان کردممن
هومبابا را کشتم  ،حال ببین چه
برسرم آمده  ،گوش کن  ،دوست من
 .این خوابی است که دیشب دیدم
 .آسمان غرید  ،زمین درپاسخ به
لرزه درآمد .من بین آن دو روبروی
موجودی وحشتناک ایستاده بودم .
انسان  -پرنده ای باچهره ی تیره مرا
هدف قرارداد .چهره ی شبکور  ،پای
شیر و چنگال عقاب داشت  .روی من
افتاد و پنجه هایش درموهای من بود.
مرا محکم گرفت ومن خفه شدم.
بقیه درصفحه 48

درخت سدر ومیوه اش ُکنار

صفحه 41

ک خیس

رو بهروزی

ترانه وترانه ُسرایان
جـه نبخ
ک
ا ش پازو ی

(قسمت ششم)

خالق تصنیف های به یادماندنی
*تصنیف سازی که تعداد چشمگیری از کارهایش جواز ورود به برنامه های «گلها » یافته و ُمهر جاودانگی خورده است .
* پازوکی  :شعر پیش از موسیقی درمن جوانه زد.
* بیشتر آهنگهائی که درایران امروز تولید می شود متعلق به قرن هفتم و هشتم است .
* شادی ها  ،دردها ،نامالیمات ،امیدها ،ناامیدی ها ،عشق ها،چهره هاو کارهای مردم برمن تأثیر می گذارد
بهروزی  :چه شد که خانم ناهید آوازه
خوانی رارها کرد؟
پازوکی  :من درشرکت نفت استخدام
شدم و به تهران رفتم .و خانم ناهید
دراصفهان ماند .مدتی هم دورا دور
باهم کار می کردیم  .اما رفته رفته
بعلت دوری شهرودیار بین ما جدائی
ومفارقتی افتاد  .ایشان چند آهنگ هم
از دیگران خواندندو کم کم بطور کلی
خوانندگی را کنار گذاشتند.
بهروزی  :خانم ناهید درچه حد با
موسیقی آشنائی داشت ؟
پازوکی  :ردیف هارا پیش آقای ساغری
ومن فرا گرفتند؛ اما درآ« زمان نت نمی
دانستند .بعدها اگر فراگرفته باشند بی
خبرم .
بهروزی  :چگونه به رادیو ایران راه
یافتید؟
پازوکی  :درتهران خوشبختانه اولین
کسی که سرراه من قرارگرفت خانم
پوران بود .خواننده ای با صدای زیبا،
پرتجربه و صمیمی که دراجرای آهنگها
توان بسیار داشت  .ماباهم شروع به کار
کردیم  .نخستین تصنیفی که به ایشان
دادم اشکم دونه دونه بود که دربرنامه
گلهای صحرائی اجراشد .دومین آهنگ
دستی نگیرد دست من بود که با تنظیم
استادانه هنرمند گرامی شادروان جواد
معروفی توسط ارکستر گلها اجرا شد.
بعد تصنیف ساقیا بود که آنهم برای
برنامه گلها ضبط شد .و آهنگهای
دیگری که مورد تشویق و توجه دست
اندرکاران موسیقی رادیو ایران قرار

صفحه42

گرفت وموجب دلگرمی وتشویق من
درادامه کارشد.
بهروزی  :چگونه تصنیف می سازید؟
پازوکی  :از دیده ها و شنیده های
روزانه و از مردم تأثیر می گیرم  .شادی
ها  ،دردها ،نامالیمات  ،امیدها  ،ناامیدی
ها ،عشق ها ،چهره ها و کارهای مردم
برمن تأثیر می گذارد .گاه بالفاصله وگاه
به مرورزمان به صورت بیتی یا یک
قطعه ملودی برزبانم جاری می شود.
درطول روز گاه اتفاق می افتد که در
حال رانندگی  ،اتومبیل را کناری پارک
می کنم و شروع به نوشتن می کنم .
درشب که خیال و ذهنم از سروصدا
و مسایل روزانه فارغ تر است بیشتر
این تأثیرات خودرا می نمایاند .من بطور
معمول پس از دوازده ی شب کار می
کنم  .گاه وقتی می خوابم تأثراتی که
درناخودآگاه باقی مانده بروز می کند،

پوران

آزادی

بیدار می شوم و همیشه کاغذ و قلمی
کنار تختخواب دارم  .برمی دارم و آ«
را می نویسم .
بهروزی  :بدین ترتیب نطفه ی یک
تصنیف شکل می گیرد.درپرورش آن
چه نکاتی درنظر می گیرید؟
پازوکی  :ضمن این که کوشش می کنم
لغات و تعابیری رااستفاده کنم که قابل
لمس و درک خاص وعام باشد  ،از همان
آغاز خواننده آن را مشخص می کنم  .و
طوری آ« را می نویسم که به جنس و
صدای آن خواننده توافق داشته باشد.
هیچوقت یک دسته تصنیف سرهم
نمی کنم وروی هم بگذارم وهرکسی
که از در درآمد آنهارا جلوی او بگذارم
و بگویم بیا هرکدام را که می خواهی
انتخاب کن .
بهروزی  :گویا نخستین کسی که کار
تازه شمارا می بیند و مورد مشورت قرار

منوچهر سخایی

می گیرد همسر شماست .
پازوکی  :بله  ،نظر ایشان برای من
قابل قبول است  .گاه شعر مرا می خواند
و می گوید اگر این قسمت را عوض کنی
بهتر است  .منهم چنین می کنم و بهتر
می شود.
بهروزی  :درهمین حد؟
پازوکی  :درکلمات هم گاه به من کمک
می کند.
بهروزی  :و گاهی دربیتی.
پازوکی  :بله وچرا نه؟ بیتی می نویسد
و می گوید:
فکر نمی کنی این بهتر است ؟ می بینم
بله  ،بهتر است  ،آن را می گذارم .
بهروزی  :شاعری وآهنگسازی جوهر
می خواهد ،اکتسابی نیست ممکن است
روزی این چشمه خشک شود؟
پازوکی  :من فکر می کنم بیماری های
روحی وجسمی در خشک شدن این
چشمه مؤثراست  .من خودم چندی
پیش مجبور شدم قلبم را عمل کنم.
پس از این عمل تا مدتی قلمم پیش
نمی رفت .
بهروزی  :بله  ،بیماری مقداری بی
حوصلگی می آورد .منظورم شما
نبودید بطور کلی گفتم  .سراغ داریم
آهنگسازان و ترانه سرایانی را که در
سالهای اولیه کارشان باهمه موانعی
که داشتند آثار خوبی بوجود آوردند،
اما امروز درخارج از ایران  ،درحالی گه
سانس.ر و محدودیت های سیاسی و
اجتماعی مانع کارشان نیست  ،کارهائی
می سازند که به هیچوجه قابل مقایسه
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با کارهای قبلی آنها نیست .
پازوکی  :غیر از بیماری  ،عامل مهم
دیگری که موجب خشک شدن این
چشمه می شود پول است  .اگر درموقع
ساختن کاری من به قشط خانه ام توجه
داشته باشم و یا طوری آن را بسازم
که بازار و خریدار را درنظر بگیرم ،
خوب  ،این کاری می شود بازاری  .این
دوستان شاید هم توانائی هائی داشته
باشند ولی شاید آن توانائی ها شنونده
و خریدار ندارد ،بنا چار کاری می سازند
که خریدار داشته باشد.
بهروزی  :به عبارت دیگر ترانه وآهنگ
صادر می کنند.
پازوکی  :بله درکار صادرات هستند!!.
دراینجا موسیقی  ،ترانه و تصنیف جنبه
تفنن دارد و هیچ ارتباطی به هنر وکار
هنری ندارد .این جا مردم گرفتاری
های شبانه دارندوناگزیرند که برای
رفع خستگی های روزانه جایی بروند
و شادی کنندوموسیقی آنچنانی گوش
کنند .شعروآهنگ ارزنده بدرد این
گونه مکان ها نمی خورد .بنابراین تولید
کنندگان اینگونه آهنگ ها  ،ساده
پسندی را ترویج می دهند وهیچگونه
توجهی به محتوا و معانی کلمات ندارند.
البته استفاده از کلمات ساده به تنهایی
نمی تواند باعث ابتذال شود .با کلمات
ساده هم می شود شعر گفت و تصنیف
ساخت درصورتی که محتوای درستی
داشته باشد و با دقت انجام گرفته
باشد .بعضی از این ها از احساسات
مردم سوء استفاده می کنند و با نام
مقدس وواالی ایران ووطن مردم را به
رقص وا می دارند.
بهروزی  :اکنون شرایط  ،مشکالت و
مسایل محیط زندگی ما وارد شعر  ،قصه
 ،تآتر و سینما شده و هنر مهاجرت را
بوجود آورده است  .جای تأسف است که
درترانه راه نیافته است .
پازوکی  :نمی توان گفت زندگی و
مسایل برون مرزی ها بطور مطلق
درترانه ها راه نیافته  ،اما به آن نسبتی
که در سایر هنرها راه یافته  ،بدالیلی که
گفتم درترانه وارد نشده است  .من در
تصنیف های سال های اخیرم کوششی
دراین زمینه کرده ام وبعضی از تصنیف
هایم متأثر ازاین حال وهواست  ،از
جمله همین آهنگ ارثیه های عاطفی
که با صدای خانم شکیال اجرا شده است
 :دراین دیار خسته کش  ،بریده دیگر
نفسم  ...یا تصنیف مسافر که خانم
مهستی خوانده است :
آهای مسافری که  ،میری بسوی ایران،
از جانب هزاران  ،ایرانی پریشان ،
رسیدی به خاک پاکش  ،بوسه بزن به
خاکش و تصنیف چه خبر از ایران با
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هوشمند عقیلی
صدای آقای هوشمند عقیلی و بقیه که
البد شنیده اید.
بهروزی  :اشکال تنها برسر ترانه
نیست ،موسیقی ترانه های لس
آنجلسی هم مخلوطی از ترکی  ،عربی،
اسپانیش و آمریکائی است .
پازوکی  :ببینید  ،دنیا دارد کوچک می
شود و فرهنگ ملل مختلف بهم نزدیک
و مخلوط می شوند  .موسیقی هم دراین
میان مسلم است که تأثیر می پذیرد.
بهروزی  :برروی تصنیف های شماهم
تأثیر پذیر است؟
پازوکی  :شاید برروی من هم بی تأثیر
نبوده باشد .نه این که من بروم درست
یک تکه ملودی خارجی بردارم و ازآ«
استفاده کنم  .من تا آنجا ذهن و اراده
ام امکان می دهد کوشش می کنم از
موسیقی خالص ایرانی استفاده کنم  .اگر
موردی پیش آمده  ،توارد بوده است .
بهروزی  :این توارد درتصنیف هائی
ممکن است جلوه کند که بر پایه
موسیقی پاپ ساخته می شود  .شما
تصنیف هایی هم براین شیوه ساخته
اید؟
پازوکی  :بله  ،برای آقای عارف ،
آقای منوچهر سخایی  ،ماهی گیر برای
مرحوم مازیار
بهروزی  :درمورد کارهایی که درایران
می شود چه می گویید؟

ناهید

پازوکی  :می دانید که درایران درزمینه
آهنگ سازی و ترانه سرایی افراد
صاحب نامی وجود دارند که متأسفانه
پس از انقالب تمام لب ها دوخته و قلم
ها شکسته شده است  .افرادی هم که
مجوز کار دارند با هزار مانع  ،سانسور
وگرفتاری روبرو هستندو به ناچار
آهنگ هایی روی اشعار متقدمین می
سازند که من این روال را نمی پسندم.
دریک ترانه و تصنیف باید روح زمان
جاری باشد .البته هستند اشعاری که
هفت یا هشت قرن پیش گفته شده
اندوامروز وقتی آن را می خوانیم  ،گویی
شاعر آن را هفته پیش و یا همین امروز
گفته است  .اما چنین اشعاری هم نمی
تواند از موانع سانسور عبور کند.
بنابراین بیشتر آهنگ هایی که درایران
امروز تولید می شود متعلق به همان
قرن هفتم و هشتم است .
بهروزی  :با چنین وضعیتی که
موسیقی داخل وخارج دارد  ،فکر می
کنید تصنیف و ترانه به کجا می رود؟
پازوکی  :البته آینده را نمی شود پیش
بینی کرد  ،ولی اگر چنین پیش رود به
اضمحالل و نابودی خواهد انجامید.
بهروزی  :چه دوره یی را بهترین دوره
تصنیف سازی درایران می دانید؟
پازوکی  :بنظر من دوران طالیی
تصنیف سازی بابرنامه های گلها و با

همت داود پیر نیا آغاز شدو رفته رفته
شکل ویژه خود را یافت و شاهکارهایی
ماندگار بوجود آمد.
بهروزی  :البته درسالهای پیش از
انقالب کارهای الله زاری هم ساخته شد
که اگر بخواهیم ادا و ژست های شبه
روشنفکری را کنار بگذاریم دربین آنها
هم کارهای خوبی بود.
پازوکی  :بله درست است  ،اجازه
بدهید با صداقت بگویم  .روزی که برای
اولین بار توی تاکسی ترانه « دل شده
یک کاسه خون » را با صدای آغاسی
شنیدم به پهنای صورتم اشک ریختم.
دراین ترانه صداقت و سادگی کالم با
یک ملودی روان درهم آمیخته و
صدای گِل آلود آغاسی صفا وصمیمیت
این ترانه را دوچندان کرده است  .همه
ی اینها دست به دست هم می دهد و
یک ترانه مردمی می شود.
بهروزی  :درپایان گفتگو یمان اگر
حرفی نگفته مانده است بفرمائید.
پازوکی  :درپایان سخنی با شمادارم.
شماقلم بدست هستید ووظیفه ای
مهم به عهده دارید  .شما امروز بیش
از هرزمان دیگر باید به وظیفه خود
عمل کنیدو درراهنمایی مردم و بطور
کلی درهدایت مردم باید بیش از پیش
دقیق و کوشا باشید.
بهروزی  :عاشقانه تا پایان راه خواهم
رفت .
پازوکی  :ومن با این شعرم به شما
وهمه ی عاشقان بدرود می گویم :
منکهمیدانمشبیعمرمبپایانمیرسد

نوبتخاموشیمنسهلوآسانمیرسد

منکه میدانم که تا سرگرم بزم هستی ام
مرگویرانگرچهبیرحموشتابانمیرسد
پس چرا عاشق نباشم
پس چرا عاشق نباشم

منکهمیدانمبدنیااعتبارینیستنیست
بینمرگوآدمیقولوقرارینیستنیست

منکه میدانم اجل ناخوانده و بیدادگر

سرزده می آیدوراه فراری نیست نیست
پس چرا عاشق نباشم
پس چرا عاشق نباشم

مازیار

مهستی

آزادی
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سینما به زبان اعدادوارقام

غزاله یزدی

مروری برفیلمهای ماه

نامزدهای جوایز اسکار
وقتی
امسال اعالم شد و از فیلم سلما
که از مبارزات کینگ ساخته شده
درلیست نامزدها خبری نبود وفقط از
نطر موزیک توانست جایزه ای کسب
کند و همچنین دیگر نامزدهای
اسککار برای رشته های مختلف از
سیاهان کتر نشانه ای بود انتقادات
شدیدی به آکادمی شد و اعضای
آکادمی را به نژادپرستی متهم کردند.
اعدادوارقام نشان می دهد که درحال
حاضر تعداد بازی کنان سیاه پوست
درسینمای آمریکا روبه افزایش است
 .عالوه براین سیاه پوستان برسینمای
هالیوود تأثیر زیادتری نسبت بگذشته
دارند.

انتقامجویان :عصر اولترون

درسال  2012که فیلم انتقامجویان با
استقبالعالقمندانقرارگرفتکارگردان
آن فیلم جاس ویدان Joss Whedon
تصمیم گرفت دنباله آن را نیز بسازد و
روانه بازار کند .اینک انتقامجویان :عصر
اولترون فیلم جدید آقای ویدان برپرده
سینماهاست که ابرقهرمان آمریکایی
رابر اساس کار تیم  ،Avengersمارول
کمیک توسط استودیو مارول تهیه و
توسط استودیو والت دیزنی توزیع شده
است .این فیلم توسط جاس ویدان
نوشته وکارگردانی شده و بازیگران
گروه شامل رابرت داونی جونیور ،کریس
همورث ،کریس ایوانز ،مارک رافالو،
اسکارلت جوهانسون ،جرمی رنر ،دان
چیدل ،آرون تیلور جانسون ،الیزابت
اولسن ،ساموئل ال جکسون وعده ای
دیگر درآن بازی دارند.این انتقامجویان
باید باهم بکوشند تا دشمن مجهز به فن
آوری را که درپی انقراض نسل انسان
است ازپای درآورند .فیلم شاید از همان
آغاز تالش می کند تا به ما پیامی بدهد
که اگر چه بشر هرروز با تکنولوژی
جدیدی روبروست و تازه هائی برای
رفاه بیشتر خود خلق می کند اما همین
تکنولوژی روزی دشمن بزرگ او خواهد
بود که نسل اورا منقرض خواهد کرد.
از هم اکنون ربات ها جای کارگران را
درکارخانه ها گرفته اند و بعید نیست
درآینده ای نه چندان دور نیروی انسانی
در همه کارگاهها جای خودرا به ماشین
بدهد .وبه این ترتیب زندگی برای
قشر متوسط و کارگر به جهنم تبدیل
خواهدشد.
صحنه های فیلم جدید جاس ویدان در
آفریقای جنوبی  ،بنگالدش  ،ایتالیا ،
کره جنوبی ونیویورک فیلمبرداری شده
است و از اول ماه مه برپرده سینماهای
آمریکا به نمایش درآمده است .
فیلم به صورت سه بُعدی درآمریکا به
نمایش در آمده است  .قرار است دو
قسمت دیگر از همین سری انتقامجویان
بانام  :جنک ابدی قسمت اول و جنگ
ابدی قسمت دوم تا سال  2018آماده
نمایش شود.
مدت نمایش این فیلم  141دقیقه است و
برای ساخت آن نزدیک به  280میلیون
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دالر بودجه اختصاص یافته است و
درهمان سه روز اول نمایش حدود 630
میلیون دالر به گیشه سینماها واریز
کرده است و دررأس فیلمهای پرفروش
هفته اول ماه می قرار گرفته است .
این فیلم مجموعه ای از پرسناژهای
ابرقدرت سینمای آمریکارا درکنار
هم قرارداده است  .بیوه سیاه پوش ،
مردآهنین  ،کاپیتان آمریکا  ،ثور ،هالک
شکست ناپذیر ،وهاوکی باهم ائتالف
کرده اند تا کره زمین را ازگزند ابرقدرت
مجهز به تکنولوژی نجات دهند.
داستان فیلم در تقسیم بندی علمی
تخیلی  ،اکشن و فانتزی جای دارد .اگر
عالقمند به فیلمهای علمی  -تخیلی
هستید حتم ًا ازدیدن این فیلم بویژه
بصورت سه بعدی لذت خواهید برد .
اما اگر به فیلمهایی که صحنه هائی پراز
حرکات غلو آمیز دارند عالقه ای ندارید
به دیدن فیلم دیگری بروید.

آزادی

* خریداران بلیط:

 Pitch Perfect 2گام کامل 2
الیزابت بنکس فیلمی کمدی
موزیکال بنام گام کامل  2را
کارگردانی کرده است که از
 15ماه مه برپرده سینماهای
آمریکا به نمایش درآمده
است .درسال  2012اولین
سری این فیلم به نمایش
درآمد واین دومین فیلم
ازاین سری است  .نویسنده
فیلمنامه کی کان ُن است که
خود یکی از تهیه کنندگان
این فیلم نیز محسوب می
شود .داستان فیلم از داستانی
غیر تخیلی بهمین نام نوشته
مایکل رپکین اقتباس شده
است .
فیلم گام کامل  2فیلمی
سرگرم کننده است و از نظر
هنری حرف زیادی برای گفتن
ندارد.
آنا
مانند
هنرمندانی
کندریک (بکا میچل) ریبل
ویلسون (پاتریشیا) بریتنی
اسکایالر
اسنو(کلوبیل)
استین( جسی سوانسون)،

الیزابت بنکس (گیل) درفیلم
بازی دارند.
موسیقی این فیلم موزیکال
مارک مادرزباف
توسط
ساخته شده است .
فیلم در شرکت گلد سیرکل
فیلمز ساخته شده و
یونیورسال پیکچرز آن را
توزیع کرده است .
مدت فیلم  115دقیقه است
وجزء فیلمهای کم خرج
محسوب می شود  .هزینه
ای که برای فیلم گام کامل 2
صرف شده است حدود 45
میلیون دالر بوده است .
تهیه کنندگان فیلم تصمیم
دارند سری سوم این فیلم را
ساخته وروانه بازار کنند.
اینگونه فیلمها برای تهیه
کنندگان درهرحال سودآورند
زیرا هزینه کم آنها می تواند با
فروش گیشه جبران شده و
سودی هم برای آنها به همراه
بیاورد.
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سفیدپوستان بیشترین بلیط های
فیلمهارا می خرند .آمار نشان می دهد
که 37درصد جمعیت آمریکا را اقلیت
ها تشکیل می دهند و  63درصد از
آمریکاوی ها سفید پوست هستند.
 46درصد جمعیت اقلیت های قومی
بلیط های سینماهارا خریداری می
کنند که از این تعداد  23درصد آن
را اسپانیائی زبانها تشکیل می دهند.

صدای آمریکا گزارش داد که دو فیلم
دارای پروانه نمایش باز هم براثر فشار
گروه های تندرو حکومتی فعال به
نمایش عمومی در نمی آیند« .خانه
دختر» ساخته شهرام شاه حسینی
با بازی باران کوثری و حامد بهداد به
دلیل آنچه از سوی گروه های تندرو
حکومتی منافی عفت خوانده شده
توقیف شده و «نهنگ عنبر» ساخته
سامان مقدم نیز به همین اتهام از
نمایش عمومی محروم شده است.
فیلم خانه دختر پیش از این در
جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمده
و با استقبال تماشاگران روبرو شده
بود؛ اما سایت رجانیوز ،وابسته به
محافل تندرو ،در آستانه نمایش
عمومی این فیلم دست به انتشار
نقدهایی تند علیه این فیلم زده و
خواهان ممنوعیت آن شد.
رجا نیوز حتی تهدید کرد چنانچه
این فیلم به نمایش عمومی درآید
با مخالفت های فراوانی روبرو
خواهد شد .از پی این تهدید گروه
سینماهای حوزه هنری اعالم کرد
فیلم خانه دختر را تحریم کرده و آن
را نمایش نخواهد داد.گروه سینماهای
شهرداری تهران نیز تحریم این فیلم

دوفیلم ایرانی توقیف شد
ها را اعالم کرده و گفت این دو فیلم را
در گروه سینماهای شهرداری نمایش
نخواهد داد.
وزارت ارشاد اسالمی هرچند به این
تهدید حوزه هنری و شهرداری تهران
واکنش نشان داده و گفته است وزارت
ارشاد اسالمی تصمیم گیرنده نهایی
درباره نمایش فیلمهاست و همه حوزه
ها باید از آن پیروی کنند؛ اما ساعتی
پس از آن ،این وزارتخانه از موضع
خود پا پس نهاده و حسین نوش
آبادی سخنگوی وزارت ارشاداسالمی
توقیف دو فیلم را تایید کرده و افزود
تا تجدیدنظر نهایی فعال این فیلم به
نمایش درنمی آیند.
این عقب نشینی وزارت ارشاد از
موضع خود مبنی بر دفاع از فیلم های
دارای پروانه نمایش اعتراض دست
اندرکاران سینما را در پی داشت.
شهرام شاه حسینی کارگردان فیلم
خانه دختر در نامه سرگشاده ای
گفت« :چهار ماه از سیوسومین
جشنواره فیلم فجر میگذرد و تالش
ما برای اکران بینتیجه مانده است.
«خانه دختر» بعد از جشنواره با
اصالحاتی مواجه شد که تمامی آنها

صورت پذیرفت».
کارگردان فیلم خانه دختر در نامه
خود خطاب به مسئوالن ارشاداسالمی
افزوده است« :انتظار میرفت نهادی
باالتر چون وزارت ارشاد ،تمام قد
پشت فیلمی که هفت نفر از اعضای
شورای پروانه ساخت و هفت نفر از
اعضای شورای پروانه نمایش آن را
به رسمیت شناختهاند و امضایشان را
پای فیلم زدند ،بایستد و یکبار برای
همیشه اعالم کند خانه دختر دارای
پروانه نمایش است و هیچ مشکلی
برای اکران ندارد تا غائله برای
همیشه تمام شود که متأسفانه این
اتفاق هرگز نیافتاد و اکنون سخنگوی
وزارت ارشاد اعالم کرده برنامهای
برای اکران خانه دختر ندارد».
حاال سینماگران ایران می گویند
ممنوعیت نمایش فیلم های دارای
پروانه بازگشت به دوران تهیه فهرست
های سیاه فیلم ها توسط حوزه هنری
و شهرداری تهران را تقویت کرده و
این نگرانی را پدید آورده که بار دیگر
گروه های فشار تصمیم گیرنده اصلی
اکران فیلم ها در ایران شوند.

* بیشترین نقش های ستارگان
درسه سال گذشته درصد هنرپیشه
های زن ومردغیر سفید پوست که
نقش اول فیلمهارا برعهده داشته اند
 59درصد افزوده شده است  .که به
ترتیب درسال  10/5 ، 2011درصد
درسال  15/1 ، 2012درصد و درسال
 16/7 ، 2013درصد افزایش نشان می
دهد.

* بازارهای جهانی
فیلمهایی که هنرمندانی با ملیت های
مختلف درآن شرکت دارند در خارج
از آمریکا  ،دربازارهای جهانی ازفروش
بهتری برخور دارند.
آمار درطول سه سال نشان می دهد
فیلمهایی که حداقل  41درصد عوامل
غیر سفید پوست را درتولید بکار گرفته
اند مجموع ًا نزدیک به  107میلیارد دالر
به گیشه های خارج از آمریکا واریز
کرده اندو فیلمهایی که از  10درصد
عوامل غیر سفید بهره برده اند حدود
 69میلیارددالر فروش داشته اند.
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حامد بهداد در نشست خبری فیلم خانۀ دختر

آزادی
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آشنائی با موسیقی غربی از آغاز تا امروز
ادامۀ دورۀ رمانتیک

یوهانس برامس

Johannes Brahms
1897 -1833

وی یکی از آهنگسازان پرمایه دورۀ
رمانتیک است درشهر هامبورگ بدنیا
آمد .پدرش نوازندۀ کنترباس بود که
درارکسترهای محلی به شغل نوازندگی
اشتغال داشت  .برامس درسنین
خردسالی اصول نوازندگی پیانورا
فراگرفت وازهمان دوران آثارنبوغ
درکارهایش پدیدار بود .وبخاطر همین
مهارت به استخدام باشگاه مالحان
ودریانوردان درآمد .وبانواختن پیانو
درآن باشگاه به شهرت محلی رسید.
درسال  1853یعنی زمانی که فقط
بیست سال داشت اولین اثرش را که
یک قطعه سونات بود به رابرت شومان
نشان داد  .شومان بادیدن آن قطعه
اظهار داشت  «:برامس یکی از چهره
های درخشان موسیقی نسل جدید
اروپا خواهدگردید ».واغراق درمورد
اورا بحدی رساند که گفت  «:این
آهنگساز نابغه ای است که باتمام توان
از سر زئوس زائیده شده تاراهنمای
نسل جدید گردد ».وقتی درسال 1856
شومان درگذشت برامس دوستی با
خانواده اورا ادامه داد وبا کالرا شومان
مراوده هنری داشت  .درسن سی سالگی
به وین نقل مکان کرد ودرشهری
سکنی گزید که قبل از او بتهوون ،
شوبرت  ،موتزارت وهایدن سکنی
گزیده بودندوسی سال بقیه عمرش را
درهمان شهر گذراند .از لحاظ سبک
موسیقی « ،برامس» تابع اصول یا
باصطالح اصول گرا بود.ومعتقد بود که
پایه والگوی کارهایش بایستی از قواعد
موسیقی کالسیک وروشی باشد که
آهنگسازان برجسته قبل از او پیروی
می کردندودراین مورد قصد داشت پا
جای پای بتهوون  ،مندلسون  ،شوبرت
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و شومان بگذارد .اوبرخالف «واگنر»
و «لیست» که سبک جدیدی را ارائه
می دادند  ،خودرا درالگو وچهارچوب
سبک محافظه کارانه خودش قرارداد .
او هیچوقت اُپرا ننوشت ولی دربعضی

دارای  4کنسرتو می باشد که دوتای
آن کنسرتو پیانو  ،سومی کنسرتو برای
ویلن وچهارمی کنسرتو برای ویلن
و ویلن سل است .ازکارهای برامس
بایستی از قطعاتی نام برد که برای

برامس
آثارش که براساس تم و رقص های
محلی ساخته شد وقدرت خالقه اش
را به ظهور رسانده است  .بهترین نمونه
ازاین دست « والس وین» و«رقص
های هنگری» است درکارهای برامس
ترکیبی از حاالت موسیقی آلمان و
اتریش شنیده می شود .ازبرجسته
ترین کارهای ارکستری برامس بایستی
از  4سنفونی اونام برد  .همچنین وی

آزادی

ارکستر مجلسی یا Chamber Music
نوشته است  .همچنین دارای قطعات
زیادی است که برای آواز نوشته شده
است .ازآهنگسازان بعداز بتهوون ،
شومان ،برامس را می توان از پیروان
سرسخت بتهوون دانست  .درکارهای
برامس این تمایل وتقلید از پیشوا
یعنی بتهوون بیشتر خودنمائی می
کند .برامس آنقدر خودرا مقید به

مجیدزندیه
اصول وپیروی از سبک بتهوون
کرد که اتمام یکی از سنفونی هایش
را آنقدر به تأخیر انداخت تا اینکه
درسن چهل سالگی آن را به پایان
رساند ودرجواب اینهمه تأخیر اظهار
داشت که « می بایست صبر می کردم
تا اثری شبیه آثار بتهوون بوجود آورم
» وقتی سنفونی اول اوبه اجرا درآمد
تمام منتقدین متفق القول اورا ادامه
دهندۀ راه بتهوون دانستند .برامس
مانند مندلسون طرفدار اصول و
تکنیک موسیقی برپایه سبک قدما
بود بهمین خاطر یکی از کارهایی که
بوجود آورد اثری است که براساس
موسیقی «فرانسوا کوپ َرن» که
همزمان «باخ» ودرفرانسه می زیست
نوشت  .دیگر ازاین نمونه ها اثری
است که براساس والگوی موسیقی
باخ و فقط برای دست چپ پیانو
نوشت وآن را تقدیم به «کالراشومان»
کرد .برامس آنقدر طرفدار سبک
قدما بود که دو اثر برجسته اش
رابراساس الگو و ساختار موسیقی
دوتن از آهنگسازان دوران باروک
ودوران کالسیک نوشت .یکی از آنها
واریاسیون براساس کارهای هندل و
دیگری واریاسیون براساس کارهای
هایدن است  .اززیباترین وکامل
ترین کارهای برامس بایستی از
سنفونی چهارم او نام برد و دیگری
تنها کنسرتو ویلن وی می باشد که
یکی از  4کنسرتو ویلن هائی است
که فارغ التحصیالن رشته ویلن ملزم
براجرای آن هستند تا مفتخر به
دریافت درجه لیسانس درنوازندگی
ویلن کردند موومان دوم این
کنسرتو ویلن که باساز «اوبوا» آغاز
می گردد یکی از زیباترین نغمه
های ملودیکی است که برای «اوبوا»
نوشته شده است .

گروه دوم  :آهنگسازان
ناسیونالیست
همانطور که درمقدمه دورۀ رمانتیک
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تأثیری که آثار پرمحتوای بتهوون بر آهنگسازان همزمان خود وحتی آهنگسازان یکصدسال
بعداز خود گذاشت بصورت مختلف دردنیای موسیقی خودنمائی نموده است .
شرح داده شد  ،این دوره به سه
دوره کوتاهتر تقسیم گردیده است .
درشماره های قبلی زندگی وکارهای
گروه اول یعنی آهنگسازان محافظه
کار راشرح دادیم که عبارت بودند
از بتهوون «پایه گذار»  ،شوبرت ،
شوپن  ،شومان  ،مندلسون وبرامس
 .درگروه دوم اززندگی وکارهای
که
آهنگسازانی نام می بریم
درکارهای خود حالت وطن پرستی
یا باصطالح ناسیونالیستی را اشاعه
وارائه داده وسبک کارهایشان از
محتوای پرحرارت تری برخورداراست
که باصطالح موسیقی به آنها Hyper
and Program Composers
می گویند.که عبارتند از «برلیوز» ،
«لیست» « ،واگنر» « ،چایکوفسکی»،
«موزورسکی » « ،ریچارد اشتراس»
وباألخره «گوستاومالر» .
تأثیری که آثار پرمحتوای بتهوون
بر آهنگسازان همزمان خود وحتی
آهنگسازان یکصدسال بعداز خود
گذاشت بصورت مختلف دردنیای
موسیقی خودنمائی نموده است .
بتهوون چنان تأثیری برآهنگسازان
بعدازخود گذاشت که همگی اورا
استاد ومعلم خودپنداشته وسعی می
کردند که ریزه کاری ها ی هارمونیک
بتهوون رادست مایه کارهای خود
قراردهند بدین جهت ازلحاظ سبک
آهنگسازی این آهنگسازان به
دوگروه مختلف تقسیم گردیدند.
گروه اول آنهائی بودند که سبک
محافظه کارانه بتهوون راسرلوحه
کارهای خودقرارداده و ازالگوئی که
توسط بتهوون به تثبیت رسانده بود
پیروی می کردند وعقیده داشتند
زیبائی موسیقی بایستی درفرم
وذهنیت موسیقی باشد واصول
کالسیک وتثبیت شده بایستی موبه
مو مد نظر قرار گیرد وبرای نمونه
سنفونی های 5،7و 8مثال می آورند.
گروه دوم آهنگسازانی بودند
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کوپ َرن

بتهوون

که «پیام» و«هیجان» و«احساس»
رامد نظر قراردادند وبرای مثال
سنفونی های  6 ،3و  9بتهوون
راالگوی کارهای خودقرار دادند
وعقیده داشتند که وصف رشادت
سنفونی  1803 ،3ووصف زیبائی های
طبیعت  ،سنفونی  -1808 ،6دروصف
آزادی  ،سنفونی  1824 - 9فقط
ازعهده موسیقی پرمحتوابرمی آید
وبراین عقیده بودند که فقط موسیقی
است که حالت رشادت  ،تهور  ،کینه
 ،شادی و یأس را درانسان ایجاد می
کند نه هیچ وسیله وعامل دیگر.
آن چیزی که راهنمای آهنگسازان
گروه دوم بود وآنهارا درراه خود
تشویق می کرد آن بودکه عقیده
داشتند می توان دیوار محافظه
کاری راشکست وفرم جدیدی که
پایه همان استخوان بندب محکم
هارمونیک باشد بنا نهاد .استناد آنها
سنفونی نهم بتهوون بود که برای
اولین بار درعالم موسیقی سنفونیک
«آواز» و «شعر» درآن گنجانده
شدواین نو آوری نه تنها ازقدرت
وزیبائی موسیقی نکاست بلکه آن را
پرمحتوا تر کرد و نیز پیام آزادی را نیز
به ارمغان آورد .همچنین درسنفونی
ششم بنام «پاستورال» زیبائی های
طبیعت بوضوح نشان داده شده است.
حتی صدای جویبار  ،طوفان  ،صدای

پرندگان دراین صنفونی شنیده
می شود.ونام پرندگان درکتاب
نت وباالی هرمیزان نوشته شده
است  .این کاری است که اولین بار
«دیوالدی» درسنفونی «چهارفصل»
به اجرادرآوردولی بتهوون آن را به
نهایت زیبائی رساند.
اولین آهنگساز ازگروه دوم «هکتور
برلیوز» است که به شرح زندگی
اوبطورمختصر می پردازیم .
هکتور برلیوز 1869-1803
وی پرچمدار موج جدید آهنگسازانی
است که موسیقی دورۀ رمانتیک
اروپا رادستخوش تحول نمودند.
شاهکار او سنفونی «فنتَستیک
» است که درسال  1830تصنیف
نمود  .وی درجوانی دارای شخصیت
تندورام نشدنی بودتاحدی که یکی
از منتقدین هنری بنام «هنریک
هاین» درمورد او می گوید «برلیوز،
شخصیتی است پرتحرک ورام نشدنی
با کله ای پرمو که حتی ابروهایش
مانند قلم مو پرمو وضخیم است
».برلیوزرا نماینده موسیقی رمانتیک
فرانسه می نامند وهمعصران وی
درزمینه ادبیات ونقاشی عبارت
بودند از «ویکتورهوگو» « ،بالزاک»،
«دالکروار» و«ویکن».

آزادی

برلیوز
برلیوز نیز مانند شوپن خارج
از الگوی آهنگسازانی بود که
اصلیتشان آلمانی وساکن وین بودند.
وی نه آلمانی بود ونه ساکن وین واین
کافی بود که به او اجازه رفرم وتغییر
درکارهای تثبیت شده آهنگسازان
آلمانی رابدهد .پدربرلیوز دریکی
ازشهرهای جنوب شرقی فرانسه به
کارطبابت اشتغال داشت و فرزندش
را قصد تحصیل علم پزشکی راهی
پاریس نمود تادردانشکده پزشکی
به تحصیل بپردازد  .غافل از این که
هکتور جوان به جای حضوردرکالس
درس  ،اغلب وقتش را درسالن
های اپرا وکنسرواتورهای پاریس
می گذراند .برلیوز هیچوقت نوازنده
ماهری نگشت  .ساز موردعالقه
او گیتاربود ولی عالقه عجیبی به
آهنگسازی داشت .واولین اثری که
تصنیف نمود ویکی از شاهکارهای
دوران دوم رومانتیک است وسنفونی
فنتستیک است که وی درسن 27
سالگی بوجود آورد که باعث شهرتش
شد ولی این شهرت بیشتر درخارج
فرانسه بود تا داخل خاک فرانسه .
درایتالیا موسیقی او بحدی طرفدار
پیدا کرد که شهردار ُرم نشان افتخار
رم را به وی اهدا کرد .برلیوز نیزمانند
بتهوون «آواز» رادرسنفونی
بقیه درصفحه 48

صفحه 47

صفحه48

آن سفارت خانه،خودرابه عنوان
هوادار کودتا چیان  ،زمانیکه اردوی
کودتاگران به دهکده ی مهرآباد
رسیده بودند،همراه آنان کرد که پیش
از این به شرح مشروح آن پرداخته
شد.
ازآنجا که هدف وسیله را برای
رضاخان توجیه می کرده است،برای
رسیدن به مقصود که سالها در
انتظارآن بود،با زیرکی و با استفاده
ازاین فرصت ،سیدضیاء رابه عنوان
بازوی سیاسی کودتا پذیرا شد ،تا
به زعم خود درصورت خودداری
از پذیرش او،با کار شکنی ها ی
دولت بریتانیا در انجام کودتا،روبرو
نشود،ودیدیم به محض آنکه برامور
مس ّلط گردیدودریافت که دولت
بریتانیا کمترین دستی درپیروزی
اش درکودتا نداشته حتا باآن مخالف
بوده است،باهمه ی جانبداری نورمن
از سیدضیاء ،وسایل برکناری اورا
چه زود فراهم ساخت وتازمانیکه
اسناد ومکاتبات س ّری وزارت امور
خارجه ی دولت انگلستان ویادواره
های بسیاری از کسان ُمنتشر نشده
بود،حقایق آشکار نگردید .ضمن ًا
گفتنی است که این گفتگودر منزل
دکتر مصدق در همان هفته های
نخست رویدادکودتاصورت گرفته بود.
اغلب ایرانیان درآن زمان براین
عقیده بودند که اگرانگلیسی ها مایل
باشند ،حتی ماه را نیز می توانند از
خرگاه فلک به روی زمین فرودآورند!
ازاین رو توه ُّم رضاخان از دخالت
دولت انگلیس درکارکودتابرهمین
اساس وباور همگانی بود،اما دیدیم که
نه تنهاعامل برکناری سید ضیاءالدین
گردید بلکه دربرابرمداخالت ناروای
دولت بریتانیا ایستادگی میکردو به
همین خاطر دولت نامبرده درفرصتی
که درجنگ جهانی دوم بدست آورده
بود ،ازوی انتقام گرفت.
نگاه
داریوش همایون درکتاب
ازبیرون دراین باره چنین می
نویسد...«:کینه ی انگلستان به رضا
شاه بهتر ازاظهار نظرهای مخالفان آن
مرد میهن پرست ثابت کرد که تا چه
اندازه [درباره ی خدمت به میهن که
درمنزل مصدق ابراز کرده بود]راست
گفته بوده است)64(».
دنباله این سلسله مقاالت را درشماره
آینده مطالعه بفرمائید .درضمن
پاورقی ها در بخش پایانی ارائه
خواهدشد.

آزادی

شعر

زمامقانی بی مایه چشم عقل مدار
که گاو ره نبرد حکمت فالطون را
ودراصطالح است که «ممه را لولو
برد» واین عبارت خود درمقام قطع
مستمری وازبین رفتن انتفاعات مفت
ورایگان به کار همی رودوچنان که
شاعر فرموده:
ُخرم آن روز که لولو ممه هارا ببرد
تا ندوشند حریفان ستمگر مارا
ُخزم آن روز که نیروی جوانان وطن
مشت کوبد به دهان  ،خیره س ِر رسوارا
ومرویست که شمر ذی الجوشن علیه
اللعنه والعذاب را هفت پستان بودی
بر مثابه کالب (جمع کلب به معنی
سگ) که ازآن شیرها تراویدی واین
خود دراین زمانه شگفت ننماید چه
که هم اکنون شمرها باشند که بی
هیچ پستان  ،درلباس آدمیان کار وی
کنندوآب مشروب از معصومین تشنه
لب باز گیرند

قطعه

گیرم که به سینه هفت پستانت نیست
شمری و زشمر هرزه بدکارتری
توآب فروختی و او آب ببست
انصاف  ،که از تخم همان بی پدری
باقی بماند برای شمارۀ بعد.

بیمار خسیس
یک پزشک اسکاتلندی این تابلورا
دراتاق انتظار خود آویزان کرده
بود «:حق ویزیت باراول  5پوند
دفعات بعد دو پوند».
یک اسکاتلندی خسیس برای
آنکه پول کمتری بپردازد به محض
آنکه به اتاق معاینه رفت خطاب به
پزشک گفت :
 سالم دکتر بازهم من خدمتتانرسیدم
دکتر هرچه دقت کرد بخاطرش
نیامد وفهمید که بیمارش می
خواهد به او حقه بزند به این جهت
پس از آن که اورا مهاینه کرد گفت
:
 حال شما نسبت به دفعه گذشتهبهترشده است بنابراین توصیه می
کنم همان نسخه ای را که قب ً
ال
داده بودم یکبار دیگر بگیرید
ورژیمی را هم که آن بار گفته بودم
تکرار کنید!
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افقی -1 :اثری از نویسنده معروف
انگلیسی  -درخودرو وجود دارد-2
درمازندران کاله برسردارد -نام
دیگر مجمع الجزایر ساندویچ
 شاعرمعاصر وسراینده مسلول= -3رسته ورده  -پایتخت آلمانقبل از جنگ دوم  -سینی از هفت
سین  -4نام کوچک نویسنده ربه کا -
آقای اسپانیولی -مکانی است
که مخوف آن نیزوجوددارد-5
درپزشکی پیشوندی بمعنی غده
است  -گوشتی در دوطرف ستون
فقرات حیوان-تکثیر گیاهان را
درنهانزادان موجب میشود -6قلم
مکتب خانه -سرراست -تاراست
ولی صداندارد-گریه وزاری باصدای
بلند -7همنشین صفا درمکه  -کال
ریسمان  -8نام دیگرسیام -ماهیکنسروی  -9جرقه -چند آیه -کم
جرأت  -10مدلی از ساختمان  -فلز
گراور  -حرف تنفر-شامه نواز -11
تصور غیرواقعی -یکی از ادارات
ساز کلیسا -12به امانت گذاشتهدرخت زبان گنجشک -بندریدرجنوب شبه جزیره کریمه
 -13واحدی برای سنجش نیروی
الکتریسیته  -اسب بارکش -خانه
فرنگی  -14درهوا ودردریاست -
ازشهرهای کانادا -پیرانگلیسی
-15مکروحیله -اثر جان اشتاین بک

عمودی  :تنگه ای بین دریاس
ساه ومرمره  -ضمیرسرکار-
آسایشگاه ابدی  -2نوعی ورزش
دو-ضمیرمفعولی دوم شخص
مفرد-حرف ندا -3روکش جلد
کتاب -جهانگرد ایتالیائی -4
صنعت  -قسمتی ازلوله گوارش
قب ًال «ری» بود -5سودای ناله
 دوچرخه پهلوان اساطیری یونانقسمتی اززمان  -6خالص -تا اینهنگام  -گیاهی از تیره چتریان -7
دردسترس نیست -فرزنداقیانوس
زادگاه نیما -8شهید مسیحی رومکه بعدا ً مقدس شد-گیاهی از تیره
کدوئیان  -9یک حرف وسه حرف
 ترس وبیم  -پایتخت استرالیا -1کلمه آگاهی -زادگاه خواجه
عبداهلل انصاری-حرف مشترک
درعربی وفارسی  -11رنگ شب -
نوعی کودک  -عالمت نفی عربی
  -12نامی پسرانه -تتمه ریسمانبافته نشده -مادرعربی  -13اثر
بالزاک  -واداشتن  -14مخفف
اگر  -نامی مذهبی برای پسرهای
خوب  -شیمی دان فرانسوی که به
کشف خواص رنگ زدائی کلر مائل
شد -15سبزه ای درکنار حوض
و رود -دهان کوچک -کشوری
درآفریقا
طرح از :زنده یاد جهانگیرپارساخو
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بقیه  :حماسۀ گیلگمش
سپس مرا تبدیل کرد ،آن چنان که
بازوانم تبدیل به بال پوشیده ازپرشد
 .نگاه خیره اش را به من برگرداندو مرا
به سوی کاخ ایوکاال  -ملکه تاریکی
 هدایت کرد .به خانه ای که هرکسوارد شد  .هرگز برنگشت  .پایان راهی
که بازگشتی ندارد».
«آنجا خانه ای است که مردمش
درتاریکی نشسته اند .خوراکشان
گردوخاک است و گوشتشان گل  .تن
پوششان مانند پرندگان است بابالهائی
که آنان را می پوشاند .روشنائی رانمی
بینند و درتاریکی می نشینند .به خانه
گردوخاک درآمدم و شاهان زمین را
دیدم  .تا جهایشان برای همیشه کنار
گذاشته شده بود .فرماندهان و شاهان ،
همۀ آنان که روزگاری تاج شاهانه برسر
داشتند و جهان را درگذشته فرمانروایی
می کردند .آنان که درجایگاه خدایانی
چون انو وانلیل می ایستادند  ،اکنون
مانند خدمتکاران گوشت پخته به خانه
ی گردوخاک می آوردند ،وگوشت پخته
وآب سرد از مشک می بردند .درخانه
ی گردوخاکی که من وارد شدم  ،آ«جا
روحانیان بلند پایه و خادمان معبدها و
روحانیان افسونگری درخلسه بودند.
پرستشگاهها
آنجا خدمتگزاران
بودند .آنجا اتانا شاه کیش که عقابها
اورا درروزگاران دور به آسمان بردند،
بود .من ساموقان  ،خدای گله را دیدم .
ا ِرشکیگال ملکه عالم ارواح آنجا بود .و
بلیت  -شوی دربرابرش چکباتمه زده
بود؛ او که ثبات خدایان است و کتاب
مرگ را نگهمیدارد .اولوحه ای دردست
داشت وآن را می خواند  .او سربلند
کرد و مرادید وگفت  «:چه کسی اورا
دراینجا آورده است ؟ سپس مانند
مردی بی خون که در نیزارهای بی
حاصل سرگردان است ؛ مانند آ« که
اسیر شده باشد و قلبش از ترس به
تپش افتاده باشد از خواب پریدم ».
گیلگمش چون به سخنان او گوش
داد  ،جامه برتن درید واشک ریخت
 .وبه انکیدو گفت  « :چه کسی
دراوروک محصور به باروی محکم
است که چنین خردی داشته باشد؟
چیزهای شگفتی گفته شده  ،چرا
قلب تو شگفت آور سخن می گوید؟
رؤیا حیرت انگیز بود  .اما هراس
بیش از حد بود  .ما به رغم هراس ،
باید رؤیا را عزیز بشماریم  .از آنجا که
رؤیا نشان می دهد  ،باألخره مصیبت
به مرد تندرست فراخواهدرسید.
آخرعمر اندوهباراست » وگیلگمش
سوگوارشد « :اکنون برای دوستم نزد
خدایان نیایش می کنم که رؤیایی
شوم داشت ».
روزی که انکیدو خواب دید بپایان
رسید واوبه بستر بیماری افتاد.
ادامه دارد

بقیه :رضاشاه

بقیه :موسیقی کالسیک
فنتستیک بکارگرفت  .کاری که هیچ
آهنگساز فرانسوی قبل ازاوبه آن
دست نزده بود .همانطورکه اشاره
رفت مردم پاریس زیاد ازکارهای
او استقبال نکردند واو برای امرار
معاش مجبور شد به نقد درروزنامه
ها ی محلی بپردازد وگاهی نیز بعنوان
کتابدار امرار معاش می کرد .ذائقه
آهنگسازی وی برای مردم فرانسه
خارج از تصور وقبول بود ودرموقع
اجرای آهنگهایش بیشتر مدعوین را
مردمی تشکیل می دادند که خارج
از کشورفرانسه برای شنیدن آثارش
به فرانسه می آمدند .از طرفداران
سرسخت او یکی «لیست» و دیگری
«واگنر» بودند که هردو طرفدار
تغییر دراصول سنت گرائی موسیقی
کالسیک بودند ولی «شومان» که
خود جزو طرفداران موسیقی سنت
گرای کالسیک بود نیز از طرفداران
برلیوز گشت ودرروزنامه اش ازتحولی
که برلیوز برای هارمونی های جدید
وپرالتهاب بوجودآورده بود مقاله
نوشت وازاودفاع کرد ودردفاع ازاو
نوشت برلیوز شد محکم وثابت گذشته
راشکسته وباتغییری که درفرم
استفاده از سازها درارکسترسنفونیک
داده است همچنین ایجاد هارمونی
های پرالتهاب  -دروازه های جدیدی
را درزمینۀ موسیقی دورۀ رمانتیک
گشوده است  .برلیوز بعداب ًا خواننده
ای بنام «هاریت اسمیت سن» که
دریکی ازآثارش نقش «افلیا» را
اجرا کرده بود ازدواج کرد .نه این
زن فرانسوی می دانست ونه برلیوز
انگلیسی .بدین لحاظ کارشان به
متارکه کشید.
برلیوز دارای دواثربزرگ دیگراست
 .یکی بنام «هارولد درایتالیا» که
درسال  1834تصنیف نمودوملهم از
داستان لردبایرون است و ددیگری
اثری است بنام «رومئووژولیت»
براساس داستان ویلیام شکسپیر که
درسال  1839ساخته شد.همچنین
دارای دو اپرا می باشد .گذشته از
اینها آثارزیادی برای ارکستر مجلسی
وآوازهای رمانتیک تصنیف نمود .یکی
از آثاری که شهرتی بسزا دارد قطعه
ایست که براساس زندگی حضرت
مسیح وطفولیت وی ساخته است .
بااینکه ازدواج برلیوز با «هاریوت»
مدت زیادی بطول نیانجامید ولی این
زن الهام بخش او در بوجودآوردن
آثارزیبائی است که نوازشگرگوش
هرشنونده ای است  .ادامه دارد

بقیه  :غم مخور

جدول کلمات متقاطع
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س
پا خ جدول کلمات متقاطع شماره شیپ

افقی  -1:ارنست همینگوی -ال -2منع  -مراقب  -ی  -دین  -3یویو -
سریال  -گیرا -4ل -میل -سنت  -میم  -ه  -5زه  -کامال-سحر  -سی-6
وام  -کرپ  -نوا -کند -7لرزه  -غریو  -بانگ  -8امارت  -ورد -اتابک
 -9وردی  -ساهر -ویزا -10صنع  -فوت  -چاک  -هرم  -11فی  -تون
 رنجور-گچ  -12 -و -پیس  -اسا  -دون -ا  -13یاور -اسارت  -شاخت -14اهر-گ-اناری  -رشک  -15نم  -الکساندردوما

کلبه کتاب

ن
پخ نش
مرکز ش رهی مااههن آزادی ردلوس آ جلس

بادرود،من کیخسروبهروزی ،کلبه ای دارم دروست وود لوس آنجلس بنام کلبه کتاب  .دراین کلبه درخدمت دوستداران کتاب
وفرهنگیان هستم بیائید باهنر وادب آشتی کنیم

کتابهای موردنظرتان را برای شما پُست می کنیم وکتابهای کمیاب شمارا می خریم وکتاب کمیاب موردنظرشمارا برایتان تهیه
ودراختیارتان می گذاریم

Tel:(310)446-6151

Kolbeh Ketab
1518Westwood Blvd. Los Angeles,CA 90024

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

www.parsmassmedia.org
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آزادی
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نمایشگاه جدیدی از آثار استاد محمدعلی دولتشاهی
شرح پشت جلد:
محمدعلی دولتشاهی فارغ التحصیل
دانشکده هنرهای زیبا از تهران ،
قبل از این که به ایاالت متحده کوچ
کند  14سال صرف آموختن هنر های
مختلف کرد .و از سوی دولت ایران به
دریافت مدالهایی نایل شد.بسیاری
از کارهای او هم اکنون در موزه
ملی ایران درتهران و درموزه های
فرانکفورت جای دارد .اولین کتاب
او درزمینه هنر درایران منتشر شد
و جایزه نخست از سوی دولت وقت
ایران به آن تعلق گرفت .برخی از
کارهای این هنرمند درمجالتی نظیر
Vogue, Textorian, American Fabric

انتشاریافته است و ازطرح های او
برای پارچه توسط کارخانه های پارچه
بافی در سراسر دنیا نسخه برداری
شده است  .او تصویری از جان اف .
کندی و همسرش ژاکلین کشیده بود
که در زمان اقامت آن دو درکاخ سفید
این نقاشی بردیوار اتاقشان نصب
شده بود.

همچنین تصویر خاطره انگیز دیگری
از جان کندی کشیده است که هم
اکنون درموزه تاریخ طبیعی آمریکا
درنیویورک نگهداری می شود.
کارهای دولتشاهی تا کنون چندین
بار در گالری های مختلف نیویورک
برگزارشده است .او درمسابقه طرح
آرم ویژه برای Cranston Print Works
 Coشرکت کرد ودربین  1200طراح
مقام اول را کسب کرد.تازه ترین
کتاب استاد دولتشاهی بنام طرح ها
و موتیف های ایرانی توسط انتشاراتی
 Doverدر نیویورک به چاپ رسانده
است .
تازه ترین نمایشگاه آثار محمدعلی
دولتشاهی با نام نقاشی و خوش
نویسی ایرانی روز جمعه اول ماه مه
 2015دردانشگاه کلمبیا به معرض
تماشای دوستداران هنر ایرانی
گذاشته شد .برای استاد محمدعلی
دولتشاهی عمری دراز وموفقیتهای
بیشتر آرزومندیم.

شجریان وارکستر سنفونیک تهران
علی رهبری چندی پیش در نشستی
خبری از حضور در یک ضیافت شام با
یک خواننده و دعوت از او برای حضور در
ارکستر خبر داد .چند روز بعد محمدرضا
شجریان در کنسرت ارکستر سمفونیک
ملی ایران حضور یافت و حضور و دیدار
او با مدیران و اعضای ارکستر بعد از
کنسرت اخیر ،شائبه حضور این خواننده
در این ارکستر را تقویت کرده است.

هنرمند پیشکسوت سینمای ایران درگذشت

توافق اولیه ایران و ترکیه برای ساخت فیلم «موالنا»
تسنیم :امیر سمواتی تهیه کننده
سینمای ایران و تولگا چلین کانات
تهیه کننده سینمای ترکیه برای پروژه
سینمایی «موالنا» که گفت ه میشود
حدود  ۵میلیون دالر هزینه می برد؛ به
توافق اولیه رسیدند.
در حاشیه بخش بینالملل جشنواره
فیلم فجر ،امیر سمواتی تهیه کننده
سینمای ایران و تولگا چلین کانات تهیه

کننده سینمای ترکیه ،در هتل آزادی
تهران برای ساخت فیلم سینمایی
م اولیه
«موالنا» مذاکره کردند و به تفاه 
رسیدند.
مذاکرات تکمیلی در مورد تولید
مشترک ایران و ترکیه با موضوع زندگی
موالنا جاللالدین بلخی ،در استانبول
ترکیه انجام میشود.

سنت های زرتشتیان درفیلمی مستند

شجریانباحضوردرپشتصحنهارکستر
ضمن دیدار با جمالی مدیر عامل بنیاد
رودکی و علی رهبری گفته بود« :اجرای
فوقالعادهای بود .اجرا  ،هم نرم وپخته بود و
هم پر از حال .به بچههای ارکستر که در زیر
سایهآقایرهبریاجرایارزندهایداشتند،
تبریک میگویم .و تشکر میکنم از جناب
رهبری که پذیرفتهاند در وطن و با جوانان
خودمانکارکنند».

سینماپرس :محمد جعفر باقری نیا
کارگردان سینما از اتمام ساخت مستند
«پیر هریش» خبر داد و در مورد سایر
فعالیتهایش گفت :در صورت جذب
حامی «فلفل نبین چه ریزه» را به عنوان
دومین اثر بلند سینمایی ام در کویر یزد
خواهم ساخت.
وی به خبرنگار سینماپرس گفت :اوایل
فروردین ماه بود که مستندی درباره
زرتشیان با نام «پیر هریش» را ساختم.
کارگردان فیلم سینمایی «چهار باندی»
در ادامه افزود :این مستند در واقع آئین
های روستای شریف آباد (اردکان یزد) را
نشان می دهد که زرتشتیان آن منطقه
از  ۲۵فروردین ماه طبق رسوم دیرینه
خود  ۱۸کیلومتر پیاده روی می کنند و
در منطقه ای به نام «هریش» به جمع

آوری هیزم مشغول می شوند.
وی در ادامه افزود :آنها سپس به منطقه
آتشکده منطقه شریف آباد باز می
گردند ،آتش بپا می کنند و یاد مردگان
خود را در دلهایشان زنده می کنند.
باقری نیا در ادامه بیان داشت :خانم
های شریف آباد از ماحصل آتش برای
گرمای خانه هایشان استفاده کرده و
بعد از آن کمی آجیل و تنقالت جمع می
کنند و برای خانواده ها می آورند تا به
بازماندگان تسلیت بگویند که این کار
پنج روز متوالی ادامه دارد.
وی گفت :این مستند را خودم تهیه،
کارگردانی و تدوین کرده ام که ساخت
آن سه سال به طول انجامید و قرار است
به زودی برای پخش در شبکه نمایش
خانگی اقدام کنم.

ایرانتجربیاتسینمائیخودرادراختیارفیلمسازان سوری قرار

ابراهیم مختاری بطورموقت مدیر عامل خانه سینماشد
ایلنا :بهدنبال معرفی نشدن مدیرعامل
جدید خانه سینما؛ ابراهیم مختاری؛
رئیس هیات مدیره؛ وظایف مدیرعاملی
این خانه را برعهده گرفته است.

صفحه50

هیات مدیره جدید خانه سینما  ۱۱اسفند
 ۹۳در مجمع عمومی انتخاب و قرار شد
مدیرعامل جدید را معرفی کند اما
تاکنون این اتفاق نیفتاده است.

آزادی

سینماپرس :مدیرعامل بنیاد سینمایی
فارابی گفت :فارابی یک نهاد تأثیرگذار
و باتجربه در حوزه بینالملل ،تولید
فیلمنامه،تولیدوپشتیبانیآثارسینمایی
است که میتواند این تجربیات را در
اختیار فیلمسازان ،فیلمنامهنویسان و
عوامل تولید سینما در کشور سوریه قرار
دهد .مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی
در دیدار مدیرعامل تولیدات تلویزیون

و رادیو سوریه با اشاره با اینکه در
جهان اسالم آثار ارزشمندی تولید
میشود ولی متأسفانه در حوزة اکران و
توزیع ،پشتیبانی نمیشود گفت :بنیاد
سینمایی فارابی یک نهاد تأثیرگذار و با
تجربهدرحوزهبینالملل،تولیدفیلمنامه،
تولید و پشتیبانی آثار سینمایی است
که میتواند این تجربیات را در اختیار
فیلمسازان ،سوریه قرار دهد.
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داوران جشنواره کن انتخاب شدند

به گزارش خبرگزاریها به نقل از سایت
جشنواره کن ،مسئوالن برگزاری
این جشنواره نام چهار بازیگر ،دو
کارگردان و یک آهنگساز و نویسنده
را به عنوان اعضای هیئت داوران
بخش مسابقه امسال این رویداد
سینمایی معرفی کردند تا به همراه
برادران «کوئن» در راس هیات داروان
فیلمهای بخش رقابتی را برای انتخاب
برندگان نخل طالیی کن یاری کنند.
«گیلرمو دل تورو» کارگردان صاحب
نام مکریکی« ،خاویر دوالن»
کارگردان کانادایی برگزیده کن در
سال گذشته« ،جک جیلنهال» بازیگر
هالیوودی« ،روسی دی پالما» بازیگر

اهل اسپانیا« ،سینا میلر» بازیگر
انگلیسی« ،سوفی مارسو» بازیگر و
کارگردان فرانسوی به همراه «روکیا
ترائوره» نویسنده و آهنگساز اهل
مالی ،هفت نفر اعضای هیئت داوان
بخش رقابتی جشنواره کن  ۲۰۱۵به
ریاست «جوئل» و «اتان کوئن» را
تشکیل می دهند.
شصتوهشتمین جشنواره فیلم کن
روز  ۱۳می با نمایش فیلم «سرت
را باال نگهدار» ساختهی «امانوئل
برکوت» کارگردان فرانسوی در
مراسم افتتاحیه آغاز به کار خواهد
کرد و تا  ۲۴می ادامه خواهد داشت.

مرحوم دیبائیان متولد  1316در تهران
در  29فیلم سینمایی ایفای نقش کرد.
او با بازی در فیلم یوسف و زلیخا وارد
عرصه سینما شد .آخرین حضور او
در سینما به سال  85و بازی در فیلم
عاشق بازمی گردد .وی در سن 78
سالگی درگذشت.
اوج حضور او در سینما به دهه 70
بازمی گردد.
دیبائیان در فیلم هایی چون مسیح
( ،)1384شبیخون ( ،)1376یاغی
( ،)1376جوانمرد ( ،)1375عقرب
( ،)1375اعاده امنیت ( ،)1374می
خواهم زنده ،بمانم ( ،)1373بدل
( ،)1372بندر مه آلود ( ،)1371پرواز
را به خاطر بسپار ( ،)1371کشتی
آنجلیکا ( ،)1367محموله (،)1366
حریم مهرورزی ( ،)1365سفیر

( ،)1361یکی بود یکی نبود ()1338
به ایفای نقش پرداخته بود.
مراسم تشییع این هنرمند سه
شنبه  15اردیبهشت از مقابل خانه
سینما برگزارشد و پیکر وی در
قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک
سپرده شد.

والبرگ و مالکوویچ و راسل کرو همبازی می شوند
به گزارش سینماپرس به نقل از
هالیوودریپورتر فیلم «افق آبهای
عمیق» که پیتر برگ آن را کارگردانی
می کند درباره حادثه بزرگ انفجار
نفت شرکت بدنام بریتیش پترولیوم
است که در ان پرسنل زیادی در آتش
گرفتار شده و  ۱۱تن از انان در انفجار
کشته شدند .این حادثه در بیستم
آوریل  ۲۰۱۰در خلیج مکزیک روی
داد و به بزرگترین نشت نفت دریایی
در تاریخ ایاالت متحده شهرت پیدا

کرد و آبهای زیادی را الوده کرد.
در این فیلم عالوه بر والبرگ و
مالکوویچ راسل کرو نیز بازی خواهد
کرد.
والبرگ نقش یک تکنسین برق را
دارد و مالکوویچ در نقش مقابل وی
یکی از مسئوالن نفتی است که غیر
از پول به چیزی فکر نکرده و هشدار
والبرگ را مبنی بر خطر انفجار جدی
نمی گیرد که منجر به حادثه می شود.

برگزارکنندگانشصتوهشتمینجشنوارهبینالمللیفیلمکن«،سابینآزما»،بازیگر
فرانسوی ،را به عنوان رئیس هیأت داوارن بخش دو هفته با کارگردانان انتخاب کردند.

پسر به جای پدر درجشنواره کن
درسال گذشته کلینت ایستوود در
شصت وهفتمین جشنواره کن شرکت
داشت اما امسال پسرش با فیلم
جدیدی که ساخته است درفستیوال
کن شرکت خواهد کرد.
فیلم اسکات ایستوود پسر کلینت
ایستوود« دشتهای جیوه» نام دارد.

صفحه51

رئیسجمهوری که بار دیگر جهان را نجات میدهد!

عالوه براسکات ایستوود ،نیک چینلوند
و آنجال سرافیان هم از بازیگران اصلی
فیلم هستند .باید منتظر ماند ودید پسر
نشانی از پدر دارد یا خیر .تاکنون پسران
بازیگران هالیوود که به سینماراه یافته
اند به پشتوانه نام پدر به شهرت نسبی
رسیده اند.

آزادی

رونالد امریخ در ادامه داستان اولین فیلم «روز استقالل» که در آن بیل پولمن
در نقش رئیسجمهوری امریکا با هواپیما به نبرد مستقیم با موجودات فضایی
می پرداخت تا جهان را نجات دهد دومین فیلم را کارگردانی می کند .هنوز
بازیگری برای نقش رئیسجمهوری انتخاب نشده است اما گفته می شود بیل
پولمن نقش مکمل را بازی خواهد کرد« ..روز استقالل» در سال  ۱۹۹۶ساخته
شد و تبلیغات گسترده ای در قالب یک فیلم اکشن تخیلی د اشت که می
خواست ریاست امریکا بر جهان را به نمایش بگذارد و نقش منجی بودن این
کشور در فیلم بسیار پررنگ است.
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صفحه52

حافظ  :اثر استاد محمدعلی دولتشاهی

آزادی
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