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

* مقاالتی که بفارسی تایپ شده
وازطریق ئی میل دریافت میشود
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هنری

روزی مال در خانه ای رفت و از
صاحبخانه قدری نان خواست
دخترکی در خانه بود و گفت  :نداریم!
مال گفت :لیوانی آب بده!
دخترک پاسخ داد :نداریم!
مال پرسید :مادرت کجاست:
دخترک پاسخ داد  :عزاداری رفته
است!
مال گفت :خانه شما با این حال و روزی
که دارد باید همه قوم و خویشان به
تعزیت به اینجا بیایند نه اینکه شما
جایی به عزاداری بروید!
در سرای بزرگی به نام ایران که
مردمش طبق فتوای رهبرانش باید
هرروزشان با عزاوماتم همراه باشد،
حق شنیدن موسیقی راندارند،
شادی باعث فرودآمدن تازیانه بر
اندام نحیفشان می شود  ،سریال
های تلویزیونیشان سرشار از صحنه
های گورستان و عزاداری است ،
دیدن قیافه رهبرانشان کفاره دارد...
و جامعه شان پراز خرافات است ...
همه به دنبال بهانه ای هستند تا به
صورتی قانونی درکنار هم ساعتی
بخندند و شادباشند تا به بیماری
افسردگی و غم باد دچار نشوند .این
بهانه یک روز بصورت خوشحالی از
انتخاب رئیس جمهور منتسب نظام به
خیابان می آیند ،روز دیگر به مناسبت
باخت شجاعانه تیم فوتبالشان به
خیابان می ریزندو سرانجام برای هیچ
هیاهوی بسیار به راه می اندازند و به
فرودگاه می روند تا وزیر امور خارجه
خامنه ای را قهرمان کنند و یا به
خیابان می آیند تا برای قراردادی که
بسته نشده شادی کنند.
ماهم که در این سوی آبها درساحل
عافیت نشسته ایم بی خبر از حال
مرغان درقفس که تنها قفسشان را
سال ششم
-63
شماره
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باغی می
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اجتماعی

شادی درسرای عزاداران

ازآنها انتقاد می کنیم که  «:ای مردم
 ،چرا اینهمه از اوضاع کشور خود نا
آگاه هستید .اما هموطنان من وشما
از ما بهتر آگاهند که دردرون نظام
چه می گذرد و کدام درگیری بین
عوامل نظام جنگ زرگری است و
کدام حقیقی است  .چرا خامنه ای
حاضر شده است جام زهررا بنوشد
و چرا خاتمی ممنوع الچهره می شود
و چرا رفسنجانی در مجلس خبرگان
با شکست روبرو می شود وچرا فالن
شخصی را به جرم اختالس اعدام
می کنند و شخص دیگررا به همان
اتهام به مقامات باالتر می رسانند.
چرا احمدی نژاد بعنوان رئیس جمهور
خالفهایش حتی مورد بحث قرار نمی
گیرد اما تالش های گروهی دیگر که
احتماالً گامی برای بهتر شدن وضع
زندگی مردم است مدتها مورد بحث
وانتقاد قرار می گیرد.الی آخر.
ماجرای توافق یا تفاهم کشورهای
 5+1و ایران هم برای جمهوری
اسالمی وهم برای آمریکا هیاهوی
بسیار برای هیچ بود .نه تنها هیچ
اتفاق مثبتی نیفتاد بلکه رویدادی

منفی هم بود .سالهاپیش که خانم
اشتون بسته پیشنهادی ! 5+را به
جمهوری اسالمی داد سخاوت زیادی
درآن بود که مذاکره کننده عبوس
جمهوری اسالمی« ،جلیلی» آن را به
دستور رهبرش نپذیرفت و حاال پس
از چندسال که ضررهای هنگفتی به
ثروت ملی مردم ایران وارد شده است
می خواهند به نوعی توافق برسند که
کلکسیون قراردادهای پر ضرر خودرا
تکمیل کنند.
یادتان هست دوسال پس از جنگ
ایران وعراق کشورهای عربی حاضر
شدند نود میلیارد دالر خسارت جنگ
به ایران بپردازند به شرط آنکه ایران
حاضر به متارکه شود .ایران به دستور
خمینی خودرا برای ادامه جنگ آماده
کرد و گفت اگرجنگ بیست سال هم
طول بکشد ماایستاده ایم  ..وسرانجام
دربدترین شرایط و درخفت بارترین
زمان حاضر به آتش بس شدند و
حتی یک شاهی بابت خسارت جنگی
دریافت نکردندو هزاران کشته
ومعلول دیگر هم به جمع کشتگان
و معلوالن قبلی افزودند.وهنوز
صدها کیلومتر مربع از خاک ایران
در تصرف عراق است که امروزهم به
دلیل رابطه خوبی که با عراق دارند از
آن حرفی نمی زنند.مجهوری اسالمی
استاد باختن است  .اگر درجهان یک
کشوررا سراغ بگیریم که بیش از همه
کشورهای دیگر ثروت ملی اش را به
بادداده و جان مردمش را به خطر
انداخته .و قراردادهای زیانبار با دیگر
کشورها بسته است بطور قطع نام آن
«جمهوری اسالمی ایران» است .
تفاهم نامه ای که ازآن صحبت می
شود می گوید جمهوری اسالمی نباید
به بمب اتم دست یابد .قب ً
ال بارها ایران
گفته بود که ساخت بمب اتمی خالف

اسالم است  .و هرگز قصد ساخت بمب
اتمی را ندارد .اگر این گفته راست
است پس چگونه نهایت توافق برسر
این نکته بوده است ؟ واگر این گفته
دروغ بوده است چگونه مردم ایران و
جهانیان به این رژیم دروغگو اعتماد
می کنند.؟
حال فرض کنیم این تفاهم سرانجام
به توافق بیانجامد  .چه دست آوردی
برای ملت ایران خواهد داشت ؟
بسیاری می گویند رژیم بیشتر غره
شده و سرکوب مردم را تشدید
خواهد کرد .نسبت به صدور انقالبش
بیشتر پافشاری خواهد کرد و
همانگونه که درحال حاضر در سوریه ،
عراق  ،یمن ولبنان آتش افروزی می
کند پایتخت های بیشتری را با ناامنی
و شورش همراه خواهد ساخت .
بهترین توافقی که می تواند مردم
ایران را به شادی واقعی بکشاند
اخراج کشور ی جنگ طلب و مخالف
با آزادی های مدنی مردم جهان
از سازمان ملل متحد است  .قطع
هرگونه همکاری با رژیم ایران است
 .و اخراج همه سفرا و کاردارهای
جمهوری اسالمی از همه کشورهاست
 .دراین صورت جمهوری اسالمی یا به
خانواده کشورهای متمدن باز خواهد
گشت ویا از صحنه روزگار محو
خواهد شد .و دراین صورت است که
همه دنباله های این رژیم غیر انسانی
نیز ازبین خواهند رفت ودنیا نفس
راحتی خواهد کشید .و ماتمکده
بزرگی بنام ایران به شادی ونشاط
واقعی که از نیاکان خود برایش به ارث
مانده است باز خواهد گشت .
به امید آن روز

آزادی

آنچه درشماره 63
اردیبهشت ماه1394
میخوانید
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پبام های
خوانندگان
شماره نوروز
دراین زمستان سرد که همه جای
شهرمایخ زده بود مجله آزادی شماره
نوروز به دستم رسید و با رنگ های
شاد ،سرشار از گرمای روح بخش،
یخ های پرمالل و غمبار خانه را عوض
کرد .بی درنگ پای کامپیوتر نشستم
و این ئی میل را برای شما می فرستم
 .با تحسین بسیار به خاطر مجله ای
به این پرباری و به این زیبائی .برایتان
سالی پراز موفقیت و سالمتی آرزو می
رؤیا از وست وود
کنم .

فقط برای یادآوری
تبریک نوروز شما بهانه ای شد که
ازیکی از روان های پاک ستایش و
یادی کرده باشو  :معلمی داشتیم که
دبیر ادبیات ما بود به ویژه که بسیار
وسواسی بود که چگونه منظوررا
روی کاغذ بیاوریم و[ درنقطه گذاری]
ازروش غربی ها تقلید نکنیم  !!.به
هرروی چنین به ما آموخت  .برای
نمونه از یادداشت شما [درشماره
قبل] بااجازه البته بهره می گیرم :
« نوروز دیرین با شور وعشقی که
هزاران سال پیشینه دارد ازراه می
رسد نوروز تنها یک روز نو نیست
نوروز پیام آور شادی است یادآور
زندگی آزاد برای همگان است نوروز
برای همه انسان ها تنها لحظه های
شادی و سرشار از رهایی وآزادی
ازهمه بندهای زندگی رابه به همراه
این رسم پیر هرگاه
می آورد
تکرار می شود همه را جوان می
کند طبیعت را جوان می کند دلی
را که غمی درگوشه اش جا کرده است
میتکاند و»....
به هرروی این اصول فاصله گذاری
را درپی هرجمله ی نو به ما آموخت
البته دراینجا فکر
روانش شاد
نکنید که خدای نکرده من جسارت
ورزیده واز شیوه ی کارتان انتقاد می
کنم خواهش می کنم این اندیشه
را بخودتان راه ندهید این فقط یک
یادآوری بود وبس

صفحه4

فرهنگ

ارادتمند شما همیشه
صادقپور  -ماساچوست .
استاد فرهنگ صادقپور عزیز با درود
به شما و ادای احترام به روح استاد
بزرگ شما بسیاری از فرهیختگان
ما درگذشته چنین اعتقادی داشتند
اما متأسفانه ویا خوشبختانه مورد
استقبال مردم قرار نگرفت .
وامروزهم می بینیم که درهمه دنیا
این اصول نقطه گذاری پذیرفته
شده و رعایت می شود .ماهم معلمی
داشتیم که اگر درانشای خود واژه
«می باشد» را به جای« است » بکار
می بردیم بالفاصله یک صفر به ما می
داد و میگفت دفعه بعد حق نداری
سرکالس من حاضر شوی  .بنده هم
از همان زمان نوشتن می باشد را
فراموش کرده ام  .اما بسیاری از
این نظرها جنبه ادبی ندارد و من
فکر میکنم باید آنهارا جزو نظرات
شخصی این فرهیختگان قلمداد
کنیم .درهرحال از یادآوری شما
بسیار سپاسگزارم .

تأسف از مطالب آزادی
هموطن عزیزی بنام صادق نامه ای در
هشت صفحه برای آزادی فرستاده اند
که موضوع آن پیرامون دکتر محمد
مصدق دور میزند و از ما گله کرده اند
که چرا از خدمتگزاران رژیم سابق
تعریف و تمجید می کنیم ایشان نامه
خودرا اینگونه آغاز می کنند:
« من مجله شمارا بنام آزادی که برای
یکی از دوستان مقیم آمریکا می
آید هراز گاهی خوانده ام  .از جمله
شمارۀ اخیر  ،اول فروردین 1394
است  .درگذشته هم مطالبی که جنبه
سیاسی داشت و جدا ً یک طرفه و
طرفداری و تجلیل از شخصیت
های سیاسی دوران گذشته بود می
خواندم و با تأسف می گذشتم  .چه
امروز و چه درگذشته درآمریکا،
اروپا ،آمریکاوآسیا  ،شخصیتهای
مختلف نظراتی ابراز می دارند که
طبع ًا جامعه ایرانی واقعی قضاوت
الزم را دارند.ولی من که امروز دهه
نود عمررا پشت سر می گذارم و

آزادی

آسمان عمرم پِل پِل میزند درمورد
مطلبی که دراین شماره درمورد
مطلبی که به نقل از آقای (گریگوری
کاپلی)مدیر یکی از مجالت  ،منتشر
کرده شما درمجله خود با آب وتاب
فراوان آن را نقل و الله به الالی آن
نیز گذارده اید و این موضوع مرا برآن
داشت که احتماالً برای اولین مرتبه
بنویسم و بشما بگویم آقای پاریزی
کجا می روید؟ و چرا یک لحظه
تأمل و فکر نکرده اید و بفکر قضاوت
میلیونها مردم امروز ایران نبوده اید؟
حال بشنوید  :قبل از بیان اصل
انتقادشدید خالصه بگویم که من
خود قربانی کودتای ننگین 28
مرداد 1332هستم و طبق نوشته
موجود دراین روزنامه [ام] که موجود
است « مردم ایران گاردشاهنشاهی
علیه مردم ایران قیام کرد  .برخیزید
خدا باماست ».واین آخرین شماره به
تاریخ  26مرداد  32بود و بس  .متعاقب ًا
دوسال تمام تحت تعقیب کشنده
شهربانی  ،دادگاه نظامی و آزارهای
خاص بودم وطبق نظر بازپرس نظامی
سرهنگ ...؟ به استناد ماده 317
دادرسی نظامی باتهام اهانت به مقام
شامخ سلطنت و حکومت و غیره
محکوم به اعدام شدم  .حال با کمک و
مخالفت سرهنگ ...؟ دادستان دادگاه
نظامی که بعدا ً معلوم شد بدون
تظاهر باطن ًا عالقه واحترام به شخص
آقای دکتر مصدق داشته و روزنامه
مرا نیز مطالعه می کرده این قراررا
تأیید نمی کندو مآالً قرار برگشت و
با کمک شخصیتهای مختلف  ،قرار
بصورت جرم مطبوعاتی تلقی و برای
تعقیب به دادسرای استان ارجاع و
دردادگستری باز چه گذشت ( بین
بازپرس و دادیار) مجال بحث نیست
ولی به هرحال پس از دوسال دادگاه
استیناف باتفاق آراء منجر بقرار منع
تعقیب شد و پس از دوسال گذراز
مشکالت و سختی های خود وخانواده
وسه فرزند خردسالم زندگی آرام آرام
آغاز گردید...؟»
ایشان درجای دیگر نامه خود ادامه
می دهند« :باید به آقای پاریزی گفت
دنیا می داند ومیلیونها ایرانی نیز با

تمام وجود مطلع است که کودتای
ننگین  28مرداد  1332هم با کمک
و اقدام -که از جمله صدهزار دالر
البته به پول آن زمان وسیله آقای
کیم روزولت و سرتیپ  ...که مبلغی
از آن دراختیار مشتی الوات توده
ای گذارده شد تابه جمع قسمتی از
توده ای های آن زمان وجمع معروف
به شعبان بی مخ «جعفری» که بازهم
درآمریکا با ثروت هنگفت به سرمی
بُرد و هردو کتاب وفیلم آن نیز بوسیله
خانم  ....چاپ شده وموجوداست سوار
اتومبیل شدند و با کمک جمعی از
افسران کوچک وبزرگ بازنشسته و
یا اخراج شده ازارتش و فرمان دکتر
مصدق  ،توی تهران راه افتادند و شعار
تعریف از شاه و علیه دکتر مصدق می
دادندوآقای فضل اهلل خان زاهدی که
سابقه وکارهای گذشته او دربحث
امروز نمی گنجد ودر قسمت دیگر
یک آیت اهلل معروف ...؟ درقسمتی
ازتهران به شلوغی و طرفداری ازشاه
وعلیه مصدق پرداخته بودندوحال
آنکه بعداز آنکه فرمان دروغین شاه
علیه مصدق که قب ً
ال سفید ولی پائین
صفحه امضاشده بود دراختیار آقای
زاهدی گذاشته شده بود وحال آنکه
اگر دکتر مصدق قصد براندازی شاه
را می داشت می توانست فورا ً همان
شب اول  25مرداد 32بیاید پشت
تلویزیون[؟] و خطاب به ملت بگوید
چرا چنین شده ؟ مردم ایران من
مخالف شاه نیستم بلکه می گویم شاه
سلطنت کند نه حکومت  .همانطورکه
روزنامه من وتمام جراید ملی ووکالی
مجلس گفته بودند ومی گفتند و مآالً
خود به خیابانها می ریختندومشت
به دهان شعبان بی مخ ها و دیگران
میزدند وبه این های وهوی مسخره
وساختگی خاتمه می دادند .آقای
اردشیر خان راهدی یادتان هست ؟
چرا امروز دورازوطن تا این حد به
دروغگوئی پرداخته اید وشخصیت
تاریخی و نامدار آقای مصدق توهین
روا داشته اید؟
آقای پاریزی  ،آقای نویسنده این
مطلب که پول چائی از آقای اردشیر
خان زاهدی دریافت کرده است

شماره  -63سال ششم

می نویسد :خاطرات زاهدی وزیر
امور خارجه نگاهی دوباره به تاریخ
ایران درقرن بیستم داردو نقش
جامعه بین المللی درایران را باز
می کاود؟ عجب دروغی ؟ و باز جای
دیگر اضافه می کند که آقای اردشیر
خان مسئول حذف دولت مصدق
درسال  1952خود ایرانیان بودند
نه سازمان اطالعات آمریکا (سیا)
یا  MI6انگلستان دروغ به همین
سادگی وبا نادیده گرفتن دنیایی خبر
ونوشته وکتاب وروزنامه ؟؟!! ....بیائید
ببینید مردم ایران چه می گویند
وچه قضاوتی دارندوحتی آفرین به
جمهوری اسالمی که علیرغم نظرات
خاص خود معهذا تا امروز کوچکترین
مطلبی علیه مصدق انتشار نیافته و
از او با خوشنامی یاد کرده اند .چه
اصالح طلب ها و چه اصولگرایان  .با
این وصف چه کسانی گفته ومی گویند
کتاب اردشیر خان درایران دست به
دست می گردد .احسن به دروغی به
این بزرگی !! ...
آقای پاریزی درپایان عرض می کنم
که اوالً قضاوت ملت ایران چه درخارج
و چه درون شهرودیار ایران مردم،
همه وهمه نسبت به شخص دکتر
مصدق احترام می گذارند و اورا قربانی
اشتباهات شاه ...و آقای تیمسار فضل
اهلل زاهدی می دانند وسئوال کنید
تا جواب الزم بشنوید .امروز دردنیا
از چهار مردبزرگ و ماندنی یاد می
شود گاندی  ،نلسون ماندال ،مارتین
لوترکینگ و دکتر محمد مصدق که
ازاو بنام مردبزرگ و فداکار یکصد
ساله اخیر ایران یاد می شود.
ودرپایان نکاتی را برای استحضارشما
یاد آور می شود :هیچ سیاستمداری

دردنیای امروز و گذشته عاری از
اشتباه نبوده است و طبع ًا دردوران
آنها اشتباهاتی صورت گرفته که
خواسته قلبی آنها نبوده است ....از
جمله رضا خان یک سرباز برخاسته از
توده مردم ایران بود  ،سردارسپه شد
و به پادشاهی رسیدواقع ًا خدماتش
ارزنده وغیر قابل تصوربودولی
متأسفانه خرید یا تصرف امالک
قسمتی از مردم شمال وخراسان و
غیره درست نبود ...
ودرپایان آقای اردشیر خان زاهدی
می توانید جواب این سئوال را بدهید
که چرا سالهای متمادی است با
خانواده پهلوی غلیرغم دامادی آن
خانواده و ..و ...ارتباطی نداریدوحال
آنکه الاقل آقای رضا پهلوی با
مردم است تا بازگو کننده خوب وبد
پدرباشد وهمچنین خانم فرح پهلوی.
توجه کنید که ملت ایران به همه
چیز آگاه است ودراینصورت آقای
اردشیرخان با مردم ایران بازی نکنید.
دوستدار صادق .بوستن  -ماساچوست
آقای صادق همکار عزیز و پیشکسوت
ما .
ضمن ادای احترام به جنابعالی ای
کاش آدرس خودرا هم پشت پاکت
می نوشتید و یا شماره تلفنی می
دادید تا بیشتر از فیض وجود شما
برخوردارشویم  .نامه  8صفحه ای
شمارا به دقت خواندم و تا آنجا که
صفحات مجله اجازه می دهد قسمت
اعظم آن را بدون هیچ کم وکاست
درباال آوردم  .شاید درمجموع یک
یا یک صفحه ونیم ازآن را صرفنظر
کردم چون درارتباط با مطلب آقای
زاهدی نبود .درد من وشما عالقه

آزادی
نش

رهی مااههن
اجتماعی ادبی،هنری

مفرط ما به نیا خاک عزیزمان ایران
است  .و سعی می کنیم با توجه به
عالقه ای که به فردخاصی پیدا می
کنیم تمام مصالح مملکت وحقایق
مربوط به آن را نادیده بگیریم وبه
بت سازی دربارۀ شخصیت مورد
عالقه خود بپردازیم  .نشریات قاعدت ًا
باید بازگوکننده حقایق باشند  ،چه
یکی خوشش بیاید و یادیگری از
خواندن آن عصبانی شود .آقای
صادق خوشبختانه شماهم درزمان
مصدق روزنامه نگار بوده اید و
می دانید که روزنامه بی طرف چه
باید بنویسد .از طرفی درآمریکا
برخالف ایران عزیز من وشما ،
روزنامه نگار نمی تواند با گرفتن
پول چای به نفع کسی بنویسد و یا
علیه کسی پرونده سازی کند .آنها
وقتی کتاب آقای زاهدی را می
خوانند به اسناد ومدارک دیگر هم
مراجعه می کنند و اگر مطلبی را
درست تشخیص ندهند درباره اش
نمی نویسند .بنده هم تنها مقاله
مزبوررا به فارسی برگردانده ام
بدون هیچ کم وکاست  .نمیدانم
کدام قسمت از آن شمارا به این
قضاوت کشانده که بنده الله به الالی
آن گذاشته ام .
درمورد سئواالتی که ازآقای
زاهدی کرده اید خود ایشان باید
جواب بدهند اما درمورد این که به
جمهوری اسالمی درود فرستاده اید
که هرگز به مصدق توهین نکرده اند
و ما توهین می کنیم باید به عرض
شما برسانم که جمهوری اسالمی اسم
خیابان پهلوی را که به مصدق تغییر
یافته بود عوض کرد آیا این توهین
نیست ؟ آقای زاهدی درگفتگوئی که

بامن داشتند و درشماره  18مجله
آزادی چاپ شد اظهار می دارند:
« درزندگی سیاسی مصدق السلطنه
نکات مثبتی وجود دارد که اگر
نگوئیم خالف وجدان است » ازاین
مرد سیاست با انصاف تر کسی را
سراغ دارید؟
ازاین گذشته درهمین مجله آزادی
هم شما یک سطر از مطلبی را به من
نشان دهید که علیه مصدق نوشته
باشم  .اگر نوشته خواننده ای را علیه
مصدق درج کرده ایم آن را به پای
ما ننویسید .ذکر خدمات گذشتگان
نه تنها عیب نیست که بسیار هم
پسندیده است اما اگر شما بخواهید
ما فقط درباره کسانی که شما
دوستشان دارید به تعریف وتمجید
بپردازیم متأسفانه کار درستی
نیست ما باید هر خدمتگزاری را
ستایش کنیم و تا کنون هم چنین
کرده ایم  .درمورد زنده یاد سپهبد
فضل اهلل زاهدی هم اگر شما به
نظر ملت ایران احترام می گذارید
روزنامه های همان زمان را بخوانید
و ببینید مردم چگونه از نخست وزیر
خود حمایت میکردند .ازاین گذشته
شما از زندگی خصوصی افراد که
خبرندارید .از کجا می دانید آقای
زاهدی با خاندان پهلوی مالقات
نداشته اند؟
امیدوارم روزی برسد که ما ملت
ایران قدر بزرگان تاریخ خودرا
بدانیم و خادم را از خائن تشخیص
بدهیم و از جمله دکتر محمد
مصدق و دیگران را در جائی که
درخورآنهاست قراردهیم  .برای
شما همکار پیشکسوت وعزیز آرزوی
سالمت می کنم  .موفق باشید
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با تأییدات خداوند متعال
ما
محمدرضاپهلویآریامهرشاهنشاهایران

جهادیون درعراق وسوریه تهدیدی
برای همه خاورمیانه وهمه بشریت
 درچنین شرایطی مسلم ًا برای. است
آمریکا این که ایران نقش تاریخی و
حیاتی خودرا درامنیت منطقه بازیابد
 فراموش. حائز اولویت بسیار است
نکنید درحال حاضر ایرانیان وشیعیان
طرفدارایران هستند که درخطوط
مقدم جبهه درعراق وسوریه با داعش
 اگر پشتیبانی نظامی ایران.می جنگند
.نبودعراق مدتها قبل سقوط کرده بود
 آیا این اتحاد به دوستی تاریخی:س
آمریکا وعربستان سعودی لطمه
نخواهدزد؟
 ولی برای پاسخ به.  چرا: زاهدی
این سئوال باید به ریشه های اصلی
چنبش جهادیون وکمک های مالی بی
 این.دریغ عربستان سعودی برگردید
پول عربستان وحمایت وهابیون است
که حرکات افراطی را درمنطقه دامن
. زده است
***
درسمت چپ فرمان شاهنشاه درمورد
تصدیق وتصویب پیمان منع استقرار
سالحهای هسته ای توسط معظم له را که
ً قب
ال به تصویب مجمع عمومی سازمان
مللمتحدوسپسبهتصویبمجلسسناو
شورای ملی ایران نیز رسیده است و آقای
اردشیر زاهدی بعنوان وزیر امورخارجه نیز
.آن را امضاء کرده است می بینید

محل توشیح شاهانه
پس از مالحظه پیمان منع استقرار
سالحهای هسته ای و سایر سالحهای
انهدام دسته جمعی دربستر وزیر
بستردریاها مشتمل بر یک مقدمه و
یازده ماده که درتاریخ هفتم دسامبر
 میالدی برابربا شانزدهم آذرماه1970
 شمسی به تصویب مجمع1349
عمومی سازمان ملل متحد رسیده
 مطابق1971 ودرتاریخ یازدهم فوریه
 توسط1349 بیست و دوم بهمن
نمایندگان مختار ما درواشنگتن
و مسکو ولندن امضاء گردیده
وبتصویب مجلس سنا وشورای ملی
رسیده است پیمان مزبور را تصدیق
و تصویب می نمائیم و بامضای خود
موشح و بخاتم همایونی مختوم
میداریم واجازه تسلیم اسناد تصویب
 کاخ سفید سعدآباد.آن را می دهیم
 سی امین سال1350/5/5 بتاریخ
سلطنت ما
وزیر امورخارجه اردشیرزاهدی

بازی بزرگ ترکیه و مصر درخاورمیانه

دشمنانی که میخواهند از دوستی بیشتر سودببرند
.جمهوری اسالمی به اجرا درآورند
اما این همکاری بطور رسمی صورت
1960  دراوایل سال. نخواهد گرفت
اسرائیل و عربستان سعودی زمینه
مشترکی برای همکاری پیدا کرده
بودندوآن جنبشی بود که موجودیت
 درآن.هردو کشوررا تهدید می کرد
زمان جمال عبدالناصر رئیس جمهور
مصر که رهبر جنبش ملی گرای عرب
،و شخصیتی معروف درخاورمیانه بود
یک سخنرانی سیاسی از رادیو ایراد
کرد که میلیونها عرب درسراسر
 حمله اصلی. جهان آن را شنیدند
 متوجه، ناصر دراین سخنرانی
.. اسرائیل و انگلستان بود،عربستان
درهمان زمان ناصر باعث سقوط
حکومت یمن شد و هفناد هزار نیرو
دریمن پیاده کرد تا علیه دولت سابق
و اعالم کرد انقالب خودرا تا.بجنگند
فراتر از شمال مرزهای یمن ( یعنی
 باید صبر.عربستان) صادرخواهد کرد
کرد ودید آیا این دو کشور علیه ایران
متحد خواهندشد یا خیر؟ وآیاحضور
جمهوری اسالمی دریمن این امررا
تسریع خواهد کرد؟
آینده ای نه چندان دور این موضوع را
.روشن میکند

7 صفحه

کسانی که مسائل خاورمیانه را
دنبال می کنند ازخبر افزایش رابطه
دوستانه بین عربستان سعودی و
 این دو.اسرائیل متعجب شده اند
کشور ازدشمنان قدیمی بودند که
اکنون بایک دشمن مشترک و یک
تهدید واحد روبروشده اند که برنامه
اتمی جمهوری اسالمی و خالفت
. اسالمی شام وعراق است
درنوامبر سال گذشته وزیر نفت
عربستان سعودی علی النعیمی
.خواستار فروش نفت به اسرائیل شد
وین به خبرنگاران
نعیمی در
«پادشاه [وقت] عربستان:گفت
«عبداهلل» همیشه دررابطه خوب بین
عربستان و کشورهای دیگر سرمشق
بوده است و دولت یهودی نیز استثناء
. نیست
چند ماه پیش از آن هم رئیس
 ترکی،سازمان امنیت عربستان
الفیصل درروز نامه اسرائیلی هاآرتص
درهمین زمینه مقاله ای منتشر
کرد با اینهمه به پیروی از اتحادیه
عرب بطور سنتی خواستار خروج
..اسرائیل از سرزمینهای اشغالی شد
سالهاست این انتظار میرود که
اسرائیل و عربستان سعودی مشترک ًا
حمله ای را برروی تأسیسات اتمی

16 ولیبی در،(داعش) درمناطق دارنا
 روابط ترکیه ومصر بیش از، فوریه
پیش به وخامت گرائیدو باشناسائی
دولت لیبی بعنوان دولت مشروع
 وحمایت نیروهای،درسطح بین المللی
 ترکیه از نهضتی که، نظامی در تبرق
بسیاری از اعضای آن اسالمگراها بودند
»و با نام«کنگره ملی عمومی جدید
ً برتریپولی تسلط داشتند شدیدا
به آنها وام داد وبا عدم.طرفداری کرد
شناسائی دولت لیبی از نظر سیاسی نیز
 دولت. به حمایت این نهضت پرداخت
آنکارا بمباران هوائی خاک تریپولی
: توسط مصر را محکوم کردو گفت
« این حمالت مشکالت موجود
درلیبی را عمیق تر خواهد کرد و این
برخوردهای قهرآمیز اقدامات صلح
جویانه ای را که برای حل مشکالت
درشرف انجام است خنثی خواهد
» ایاالت متحده نیز دراین میان.کرد
بمباران هوائی لیبی توسط مصر را نه
مورد تأیید قرارداد ونه از آن انتقادی
.به عمل آورد
به نظر می رسد که مخالفت موجود بین
ترکیه ومصر جنگ داخلی در لیبی را
 تمام، تشدید خواهد کرد و بدتر از این
منطقه را با هرج ومرج شدیدی روبرو
.می کند

آزادی

from: Foreign Affairs
 ازبخشسیاسینشریهآزادی:برگردان
بحران خاورمیانه نه تنها رابطه مصرو
ترکیه را می آزماید بلکه روابط بسیاری
از کشورهای منطقه را دربوته آزمایش
کمی پس از سقوط. قرارداده است
،2011  درسال، حسنی مبارک از قدرت
ترکیه به یکی از حامیان عمده مصر
 که محمد2013 تبدیل شد ودرسال
ُمرسی خود ازمسند ریاست جمهوری
به زیر کشیده شد ترکیه تغییر مسیر
داد و با ریاست جمهوری جدید یعنی
ژنرال عبدالفتاح السیسی به مخالفت
. پرداخت
 ترکیه از شورای امنیت2013 در اوت
سازمان ملل خواست تا به اعمال
.تحریمها علیه سیسی دست بزند
سال بعد مصر به صورتی آشکار علیه
ترکیه برای تصاحب کرسی شورای
ریاست جمهوری.امنیت فعالیت کرد
ترکیه رجب طیب اردوغان به خبرنگار
« دولت رژیم سی سی:الجزیره گفت
را که با یک کودتای نظامی برسر کار
»و.آمده است به رسمیت نمی شناسد
« رژیم السیسی نامشروع و:افزود
». دیکتاتور است
با تصمیم گیری مصر درمورد بمباران
هوائی علیه دولت اسالمی عراق وشام

 سال ششم-63 شماره

». «شکست مذاکرات هسته ای باایران فاجعه ای بزرگ برای تمام منطقه خواهدبود:اردشیرزاهدی
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Etats-Unis

Benyamin Netanyahou met en garde
contre un «mauvais deal avec l’Iran»
Le premier ministre
israélien a critiqué
hier à Washington
les négociations
de Genève sur
le programme
nucléaire iranien

«Bibi est
arrogant et
ignorant»
U «C’est fou ça! Depuis mon
arrivée à Genève, on ne me
parle que de Bibi Netanyahou! A
croire qu’il est allé à Washington
s’adresser au Congrès américain
juste pour me faire de l’ombre
ici au Festival international du
film sur les droits de l’homme!»
L’ironie n’est jamais loin avec le
très décapant Avraham Burg.
L’ancien président travailliste du
parlement israélien, qui fut jadis
à la tête de l’Agence juive et de
l’Organisation sioniste mondiale,
n’a pas peur de déplaire. Le
17 mars, sa voix ira à la «Liste
unie» des Arabes israéliens.
«Depuis des années, Bibi dit
que l’Iran aura la bombe
atomique en quelques semaines!»
lance-t-il. «En déclarant une
guerre tactique contre Barack
Obama, il fait preuve
d’arrogance, d’ignorance
et de stupidité. Il croit connaître
l’Amérique mieux que les
Américains. Mais il les voit à

Jean-Cosme Delaloye
New York
Benyamin Netanyahou a effectué
hier au Congrès un exercice
d’équilibrisme à l’occasion de son
discours devant les parlementaires américains. Après avoir loué
et remercié Barack Obama pour
son soutien envers Israël, le premier ministre israélien a martelé
son opposition aux négociations
sur le nucléaire iranien, estimant
qu’elles déboucheraient sur un
«mauvais deal». «Nous devons
tous nous unir pour stopper la
marche de l’Iran vers la conquête,
l’assujettissement et la terreur»,
a-t-il affirmé avant d’ajouter: «Ne
vous méprenez pas, la bataille
contre l’Etat islamique ne fait pas
de l’Iran un ami de l’Amérique.
L’Iran et l’Etat islamique sont des
rivaux pour la couronne de l’islam
militant.»
Cette allocution controversée a
offert un drôle de spectacle à la
Chambre des représentants. D’un
côté, des élus républicains visiblement ravis de pouvoir applaudir
les critiques visant l’administration Obama et les sous-entendus
du premier ministre israélien sur
la naïveté supposée de Barack
Obama vis-à-vis de Téhéran. De
l’autre, des parlementaires démocrates soucieux de montrer leur
soutien envers Israël tout en se distançant des propos de Benyamin
Netanyahou sur les négociations
que menait le même jour à
Montreux, John Kerry, le chef de
la diplomatie américaine, et Javad
Zarif, le ministre iranien des Affaires étrangères, pour tenter de parvenir à un accord sur le nucléaire
iranien d’ici au 24 mars.
Une cinquantaine d’élus démocrates ont boycotté le discours
mardi sous prétexte que Benyamin
Netanyahou était en campagne

Benyamin Netanyahou s’est exprimé devant le Congrès au Capitole à Washington. Derrière lui, le président de la Chambre des
représentants des Etats-Unis, John Boehner (à g.), et le président pro tempore du Sénat, Orrin Hatch. AFP

«Ne vous
méprenez pas,
la bataille contre
l’Etat islamique
ne fait pas de
l’Iran un ami de
l’Amérique. L’Iran
et l’Etat islamique
sont des rivaux
pour la couronne
de l’islam militant»
Benyamin Netanyahou
Premier ministre israélien

électorale en Israël pour tenter de
décrocher un nouveau mandat
dans deux semaines. Et les critiques ont fusé à l’issue de l’allocution. «J’étais au bord des larmes
pendant le discours du premier
ministre, attristée par l’insulte
faite à l’intelligence des Etats-Unis
en tant que membre du
Groupe 5+1 (Etats-Unis, Chine,
Russie, France, Grande-Bretagne
et l’Allemagne) qui mène les négociations avec l’Iran, attristée par la
condescendance vis-à-vis de notre
connaissance de la menace que
pose l’Iran», a réagi Nancy Pelosi,
la cheffe de file de la minorité
démocrate à la Chambre des
représentants.
Un peu plus tôt dans la journée, Federica Mogherini, la cheffe

de la diplomatie européenne,
avait affirmé que les négociations
sur le nucléaire iranien progressaient. «Nous nous rapprochons
d’un accord», avait-elle déclaré en
marge de la session du Conseil des
droits de l’homme à Genève.
«Cette perspective inquiète le premier ministre israélien, qui a
lancé au Congrès que ce deal
n’empêchera pas l’Iran de développer des armes nucléaires.
Cela garantirait quasiment que
l’Iran obtiendrait ces armes, beaucoup d’entre elles.»
Barack Obama a rapidement
réagi à ces propos. Le président
américain a affirmé qu’il n’avait
pas regardé le discours car il participait au même moment à une
conférence vidéo sur la situation

en Ukraine avec notamment
François Hollande, le président
français, Angela Merkel, la première ministre allemande, et David
Cameron, le premier ministre britannique. Il a néanmoins affirmé
avoir lu le texte de l’allocution et a
assuré qu’un potentiel accord
avec Téhéran est le meilleur
moyen d’empêcher l’Iran de se
doter d’armes nucléaires. Barack
Obama a aussi souligné que
Benyamin Netanyahou n’avait pas
offert «d’alternatives viables» aux
négociations avec l’Iran.

Consultez notre dossier
sur l’Iran
www.iran.tdg.ch

«Un échec des négociations serait catastrophique pour la région»
U Il a été le dernier ambassadeur
d’Iran aux Etats-Unis. C’était
avant la révolution khomeiniste
de 1979. C’était au nom du shah
dont il a recueilli le dernier
soupir, le 27 juillet 1980 au Caire.
Depuis, menacé par une fatwa
de l’ayatollah Khomeiny
toujours en vigueur, Ardeshir
Zahedi – qui fut aussi ministre
des Affaires étrangères de 1966 à
1973 – vit à Veytaux, à deux pas
du château de Chillon. Autant
dire que ce vieux monsieur
de 86 ans, très au fait de
l’actualité, suit avec une grande
attention les négociations sur le
programme nucléaire de
Téhéran qui réunissent, à
quelques centaines de mètres de
chez lui dans un hôtel de
Montreux, le secrétaire d’Etat
américain John Kerry et son
homologue iranien Javad Zarif.
Entretien.
Au vu des déclarations
tonitruantes de Benyamin
Netanyahou au Congrès
américain et des propos de

pour la région. Voyez ce qu’il a
fait à Gaza.

Ardeshir Zahedi, dernier ambassadeur d’Iran aux Etats-Unis.
Sur la cheminée, derrière lui, une photo du shah. CHANTAL DERVEY
Barack Obama, qui a lié un
accord avec Téhéran au gel
de son programme nucléaire
pendant dix ans, une issue
positive des négociations
est-elle encore possible?
Je l’espère vivement, car un
échec des négociations
serait une catastrophe pour
toute la région. Les tensions
augmenteraient inévitablement,

notamment en Iran, où les
conservateurs pourraient
regagner du terrain, alors que la
parenthèse Ahmadinejad est
heureusement fermée.
Quant au premier ministre
israélien (ndlr: qui dispose de
l’arme nucléaire), c’est lui qui ne
cesse de menacer l’Iran.
Maintenant, il défie le président
américain. C’est lui le danger

Contrôle qualité
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Historiquement, à quand
remonte la revendication
iranienne pour un programme
nucléaire civil?
J’ai signé en 1968, en tant que
ministre des Affaires étrangère,
l’adhésion de l’Iran au traité de
non-prolifération nucléaire.
Dans les années 1970, les
Etats-Unis avaient approuvé le
démarrage du programme
nucléaire civil iranien. Mais,
quand Khomeiny est arrivé au
pouvoir en 1979, il a décrété que
le nucléaire, civil comme
militaire, était contraire à l’islam.
Ce n’est qu’après la guerre
contre l’Irak que la question a
été relancée. Aujourd’hui, l’Iran
revendique le droit au nucléaire
civil, sous l’égide du traité de
non-prolifération. C’est un droit
inaliénable.
Peut-on dire que derrière les
négociations sur le nucléaire se
cache un autre enjeu, celui

d’une nouvelle alliance entre
Washington et Téhéran, contre
le terrorisme notamment?
Certainement. Les horreurs
commises par Daech en Irak et
en Syrie montrent que le
terrorisme djihadiste menace
tout le Moyen-Orient, et même
au-delà. Dans ce sens, redonner
à l’Iran sa place dans le concert
régional devient une priorité
pour les Etats-Unis. D’ailleurs,
c’est déjà l’Iran (ndlr:chiite) qui
est en première ligne contre
Daech (ndlr:sunnite), en Irak et
en Syrie. Sans l’aide militaire de
Téhéran, l’Irak se serait effondré
depuis longtemps.
Cette nouvelle alliance
se fera-t-elle au détriment
de la vieille amitié
américano-saoudienne?
Sans doute. Car pour bien saisir
l’enjeu, il faut se poser la
question du financement du
djihadisme par les Saoudiens et
de l’influence du wahhabisme
sur les mouvements radicaux.
Bernard Bridel

Avraham Burg, ancien président
travailliste du Parlement
israélien. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

travers le prisme étroit de la
droite néo-conservatrice, du
Tea Party et des évangéliques
sionistes. Que sait-il de la plupart
des juifs, qui sont libéraux et
votent démocrate? Que sait-il
des minorités qui montent
(Hispaniques, Afro-Américains,
etc.) peu concernées par Israël?
C’est idiot de froisser l’allié dont
nous sommes si dépendants
pour notre sécurité!»
Catastrophé, Avraham Burg
se demande si Netanyahou
«souffre d’Asperger» (ndlr: forme
d’autisme). Le premier ministre
«crée de l’animosité contre
Israël partout dans le monde.
Ne voit-il pas qu’en Occident
émerge une nouvelle génération,
moins marquée par l’histoire et
davantage préoccupée par les
droits de l’homme? Il fait
d’Israël un Etat paria!»
L’Etat palestinien? «Bibi
prétend y être favorable sur le
principe. Mais c’est un imposteur.
A ses yeux, c’est une menace.
Lui veut conserver son pouvoir
et le contrôle sur le territoire du
Grand Israël. Il y voit la moins
mauvaise des solutions. Il ne va
rien changer.»
Qu’est-ce qui fait le succès de
Netanyahou? «C’est le champion
de la peur… qui pousse à voter
conservateur. Les spectres qu'il
agite sont les plus effrayants.
Quand les travaillistes disent
«démographie arabe», Bibi dit
«bombe iranienne». Quand ils
disent «recul de la démocratie»,
lui répond «Holocauste». Il utilise
un langage traumatique qui nous
touche tous personnellement.»
Andrés Allemand

دست گیرند درحالی که ایران مصمم
است پرانتز دوران احمدی نژادرا
 امروز اسرائیل و نخست وزیر.ببندد
آن کشورند که با قدرت اتمی خود
دست از تهدید ایران بر نمی دارند
وحتی رئیس جمهور آمریکا را نیز
 اگر خطری برای.به مقابله می طلبند
 به. منطقه است دروجود ایشان است
اعمال اسرائیل درغزه و سرزمین های
اشغالی نگاه کنید
 از نظر تاریخی دعاوی ایران- س
برای استفاده صلح آمیز ومقاصد غیر
نظامی به چه زمانی بر می گردد؟
 من به عنوان وزیر خارجه: زاهدی
 عهد نامه1968 ایران درسال
استفاده صلح جویانه از انرژی
 درسالهای.هسته ای را امضاء کردم
 ایاالت متحده آمریکا یکی1970
از مدافعان برنامه های هسته ای
1979  ولی هنگامی که در.ایران بود
خمینی به قدرت رسید فتوا داد که
هرگونه استفاده از انرژی اتمی چه
برای مقاصد نظامی وچه غیر نظامی
 تنها.با موازین اسالمی مغایرت دارد
پس از جنگ خانمان سوز با عراق
بود که تغییر عقیده دادندوامروز به
 و1968 استناد همان معاهده نامه
بهره برداری از نیروی هسته ای برای
مقاصد غیر نظامی است که خواستار
.حقوق حقه خود می باشد
به نظر من این حق مسلم ایران است
وهیچ کس نمی تواند منکر ومانع آن
.باشد
 آیا می توان نتیجه گرفت که: س
درپشت پرده ی این مذاکرات
حقایقی یا نقشه های دیگری نهفته
ً  مث، است
ال اتحاد تازه ای بین
آمریکا و ایران درزمینه ی مبارزه با
تروریسم ؟
 جنایت های داعش و.  مسلم ًا: زاهدی
بقیه درصفحه روبرو

آزادی

 مصاحبه ای باBernard Bridel
اردشیرزاهدی آخرین سفیر ایران
درآمریکا انجام داده است که ترجمه
:.آن را درزیر می خوانید
او آخرین سفیر ایران درآمریکا قبل
 مردی که تا.از انقالب اسالمی بود
27 آخرین لحظات حیات شاه وتا
 درکنار شاه به او وفادار1980 ژوئیه
 خمینی فتوای،  پس از انقالب. ماند
 فتوائی که هنوز به،قتل اورا صادرکرد
. اعتبارخودباقی است
 تا1966 اردشیرزاهدی که درسالهای
 وزیر خارجه ایران بود پس از1973
انقالب درشهر ویتو درچندصدمتری
..قصر شیلون زندگی می کند
 سالگی هرلحظه درج ریان86 او در
همه ی روی دادهای مهم جهان
قراردارد و با عالقه خاص مذاکرات
 کشور راباایران برسر برنامه های6
 جان.اتمی کشورش دنبال می کند
کری وزیر امور خارجه آمریکا
وهمتای ایرانی او آقای ظریف کمی
دورتر از اقامتگاه خانوادگی زاهدی
.درهتل مونترو به مذاکره نشسته اند
درمصاحبه ای با اردشیرزاهدی ازاو
: پرسیدم
 باتوجه به سخنان خصومت آمیز-س
بنیامین نتانیاهو درکنگره آمریکا
وطرح اولیه اوباما که چندین سال
است خروج از بحران فعلی وتوافق
با ایران راموکول به توقف برنامه های
 به نظر شما، هسته ای ایران کرده بود
آیا هنوز امیدی به نتیجه مثبت این
مذاکرات هست ؟
 زیرا.  صادقانه امیدوارم: زاهدی
هرشکستی دراین مذاکرات برای
سراسر منطقه فاجعه ای خواهد
 به تنش های موجود درمنطقه.بود
دامن خواهد زد و مجال تازه ای برای
تندروهای مذهبی و محافظه کار ان
سنتی فراهم می سازد تا قدرت را به
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هرروز  14مأموریت هوائی را برفراز را پدید آورد .این همکاری ماهیت
کوهستانهای صعب العبور یمن انجام حوادث یمن را داخلی وتاریخی
می دادند .نیروی هوائی و سازمان می داند .یورش حوثی ها به صنعا و
جاسوسی اسرائیل به خاطر نبردشان خلع رئیس جمهوری کشور و انحالل
با مصر که دشمن اصلی اسرائیل بود پارلمان کمتر مربوط به کشمکش
خواستار کمک به قبایل شمالی بین نیروهای خارجی است و بیشتر
بودند .امام بدر نیز خواستار دریافت ادامه کشمکش های درازمدت بین
کمک از اسرائیل -یا هرکشور دیگر قبایل شمالی و دولت جمهوری یمن
بود -چون برای قبایل یمن متحدین است  .جنبش حوثی حمایت از
انگشت شماری باقی مانده بود .امام حقوق سیاسی و اجتماعی مناطق
حتی آماده بود که بصورتی سیاسی شمالی کشور ازطریق اعمال اقتدار
اسرائیل را به رسمیت بشناسد تا قبایل ،بریمن است  .از سوی دیگر
 Strategyمورد
برجمهوری
مصرBilal Y.منصورهادی آخرین بازماندگان نسل
حمایتSaab
| Saudi Arabia's
بتواندAgainst
the Houthi in Yemen | Foreign Affairs
 Asher Orkabyدریمن غالب شود.
انقالب را نمایندگی می کند که از
درسال  1966تغییری در فرماندهی سال  1962بریمن حاکمند.
از شمال یمن جمع کرد که درمیان آنها نیروی هوائی اسرائیل پدید آمد و دل
شیخ حسن الحوثی نیز حضورداشت .مشغولی برای امنیت اسرائیل افزایش حوادث داخلی
دراین جلسه که برای یافتن راه کارها یافت  .خلبانان اسرائیلی که به یمن
تشکیل شده بود امام بدر به گروهی پرواز می کردند دریافتند که اتحاد فرقه های مذهبی دریمن درست
که دراین نشست بودند قول داد که اسرائیل با قبایل یمنی به
پایان Hهمانند احزاب سیاسی هستند که
out
hi
است and.
رسیدهthe
Blowba
مشکل کمک رسانی را برای اینck
بدر
1968
درسال
گروه خود
ناظران خارجی نظر درستی نسبت

کردند .تحلیلگران غربی با اشاره به

حوثی ها کیستند؟

جنبش قبیله حوثی که با پول ،
تسلیحات و امکانات دولت جمهوری
اسالمی حمایت می شود شهر صنعا
پایتخت یمن را اشغال کرد و رئیس
جمهور قانونی این کشور عبدو ربه
منصورهادی را مجبور به استعفا کردو
در خیابانهای صنعا شعار دادند :
« مرگ برآمریکا  ،مرگ بر اسرائیل ،
لعنت بر یهود ،پیروز باد اسالم ».
بزرگترین بخش مسخره بودن این
شعارها که شاید خود خانواده حوثی
ها هم احتماالً ازآن بی خبرند آن
جاست که این جنبش ده ها سال پیش
ازآن که کمکهای نظامی خودرا از
جمهوری اسالمی دریافت کند اسلحه
ومهمات و حمایت مادی ومعنوی
خودرا از اسرائیل دریافت می کرد.
جنبش حوثی و وفادارانش مدتی
طوالنی فرصت طلبانه جیره خوار
حمایت های بین المللی بودندواین
ریشه در تالش های سیاسی آنها
داشت که ازماهیتی بومی برخوردار
بود.
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آخرین امام یمن  ،محمد البدر بود
که بوسیله عبداهلل الصالل پایه گذار
جمهوری یمن در 26سپتامبر ،1962
از قدرت برکنارشد .شش سال بعد
«بدر» و متحدانش که در قبایل شمال
یمن بودند جنگ چریکی خونینی را
March 31, 2015
 70هزار سرباز
در کوهپایه ها علیه
مصری که برای حمایت از جمهوری
نوبنیاد یمن به این کشور آمده بودند
آغاز کردند .درطول این زدوخوردها ،
بزرگترین مشکل آنها بدست آوردن
اسلحه ومهمات بود و کمک ها از
منابع معدودی به آنها می رسید.
درشامگاه  25ماه مه  1964امام
بدر همه رهبران قبایل متحد خودرا

وادی حضرموت درشرق یمن

H om e

) W elc om e, PA RS MEDIA (Log ou t

SaudiArabia Stepsin to Yem en

 ByBilalY.Saabبه آنهاندارندو می کوشند تا برمبنای
الگوهای بین المللی با این قبیله های
تظاهرات حوثی ها درخیابانهای صنعا
بغرنج روبروشوند .قبایل شمالی
حوثی پیرو مذهب اسالم زیدی
هستند که دومین شاخه مهم شیعه
بشمار می روند.و  40درصد از جمعیت
 23میلیون نفری یمن را تشکیل می
دهند .مسلمانان زیدی را شیعه پنج
امامی هم می گویند زیرا آنها زید ابن
علی را پنجمین امام خود میدانند
وبا شیعیان دوازده امامی که اکثریت
جمعیت ایران را تشکیل می دهند
) Shia M uslim rebelshold uptheirw eaponsduringa rallyagainstairstrikesin Sanaa,M arch 26,2015.(Khaled A bdullah /Courtesy R eutersتفاوت دارند.
اکثریت جمعیت یمن از اسالم سنی
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severalbirds with one stone.In the near term ,it is safeguarding the
یمنیc
قبایلountry fr
قبایلom what Riya
dh perceive
شبهs as an im m
که ediate
m ilita
ry thr
eat
نظامیان
بود
شب
نیمه
1970
درسال
ها
حوثی
و
ها پیش از اتحاد یمنی ها درسال
posed by advancing pro-Iranian H outhirebels.In the m edium -term ,itis asserting
موتور
غرش
بدر
متارکه
ab worاز
پس
itsleadershi
p ofthe Ar
ld and cons
olidating
صدایitscont
roloverwha
امامthas
باrecentl
متحد y
جنگ بین دوطرف به  1990نیمه شمالی با اکثریت زیدی
been a tension-ridden G ulf C ooperation C ouncil (G C C ).In the long term , it is
آن
دنبال
به
راشنیدند
هواپیمائی
پیوستند.
یمن
عرب
re
dressing
جمهوریwhatit
seesas a geopolitica
lim ba
lance in the
وM
iddl
e Eastbetween i
tself
و نیمه جنوبی با اکثریت شافعی به
and Iran.In recentyears,powerhastilted heavily toward Iran,in no sm allpartdue
سایه  14چتربازرا که درتاریکی شب
شمالی.S.retre
قبایل nchm ent.
پسo Uاز tمدت کوتاهی به عنوان دو ناحیه کام ً
ال مجزابودند.
شدند
می
نزدیک
و
رسیدند
خود
سیاسی
سازش
پایان
مشاهدهThe Kingdom isin a good position to
killthe firsttwo
birds.And
ifitpl
به آنهاays itscards
ظاهرا ً با نادیده گرفتن پیچیدگی
right,itcould m ake progressagainstthe third and,as a result,shore up itsstatus in
یادداشتهای
برمبنای
یمن
دولت
توسط
دهه
چهار
مدت
به
کردندthe region at a tim e when other traditionalpowers such as Egypt,Iraq,and Syria a.
re bleeding
های سیاسی درداخل یمن و این
influence thanks to dom estic conflict,politicalturm oil,and econom ic im plosion.There is no
با
کشور
شمال
شدندو
خصوصی یک سرهنگ انگلیسی بنام نادیده گرفته
shortage of risk in Saudi Arabia’s strategy, and a lot could go wrong. But the new Saudi
حقیقت که اختالفات مذهبی عمده
eadership hasdecided thatthe alternative— inaction— carriesintolerable costs.
دولتهای lیمن روبرو شد.
نیل مک لین شیوخ قبایل ناباورانه بی اعتنائی
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Yem en a high Saudinationalsecurity risk.Today,SaudiArabia sees dangerin the Shia H outhi
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drive back the H outhis, Saudi Arabia, in coordination with nine other countries (Bahrain,
دلیل دیگری بر صدور انقالب اسالمی
هوائی اسرائیل به پرواز درآمده بود نیروها با ارتش خود درصحرای سینا
http://www.foreignaffairs.com/articles/143303/bilal-y-saab/houthi-and-the-blowbackدر خاورمیانه است  .عربستان سعودی
حامل مهمات و دارو و پول نقد بود جلوگیری کرد .درنتیجۀ این مأموریت هم هشدارداد که این سیاست خارجی
که برای امام آورده شده بود تا علیه نیروهای جاسوسی اسرائیل توانستند تهاجمی ایران است که استیالی بر
سربازان ارتش مصربجنگد.
قدرت نیروی هوائی مصر و ارتش آن منطقه را نشانه رفته است  .مقامات
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از خلبانان وکمک خلبانان اسرائیل شودکه امروز اتحاد اسرائیلی  -حوثی
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وجود تنش بین سعودی و ایران برسر
یمن را وجود اختالف عمیق بین شیعه
وسنی می دانند.
دیدگاه های گسترده بین المللی از
حوادث جاری در یمن ماهیت کام ً
ال
داخلی جنبش حوثی را نمایان می
کند.
خزان دولت یمن و قیام سیاسی
طوایف شمالی برخوردی داخلی بین
جمهوری خواهی و قبیله گرائی است .
با وجوداظهارنظرهای اغراق آمیز
آمریکا ،ایران و عربستان ،جنبش
حوثی مظهر درگیری مذهبی بین
المللی نیست .قبایل زیدی شمال یک
نهاد داخلی هستندو درطول قرنها
برترین نیروی سیاسی برجسته در
تاریخ یمن ،به شمار میروند نه یک
نیروی پیروزکه توسط ایرانیان راه
اندازی شده باشند.
عدم درک پویایی مذهبی و قبیله
ای درکشور یمن می تواند قدرت
های خارجی را به حمایت از یک
دولت نامشروع و یا یک نهاد سیاسی
ضعیف با شانس کم برای رسیدن
به قدرت و بازگرداندن ثبات به این
کشورگمراه کند  .اخیرا هادی که
در بازداشت خانگی حوثی در صنعا
بود به بندر عدن در جنوب فرار کرد.
هادی یک سیاستمدار برجسته سابق
در دولت یمن جنوبی قبل از اتحاد دو
یمن در سال  ،1990به شمار می رود.
او به شورای همکاری خلیج فارس
و سازمان ملل متحد برای مداخله
نظامی به منظور عقب راندن حوثی ها
متوسل شد .او به جزدوستان قدیمی
خود در جنوب کشور ،ازحمایت
سیاسی بسیار محدود ،برخورداراست
و به عنوان نمایندۀ دولت بی
سرپرست یمن شناخته می شود.
جنبش حوثی تنها گروه ملی نیست

شماره  -63سال ششم

است ( .الحراك الجنوبي) ،جنبش
برای استقالل جنوب یمن نیز،
طرفداران قابل توجهی داشته است.
علی سالم البیض ،یک سیاستمدار
یمن جنوبی سابق و یکی ازرهبران
اصلی الحراک ،جلسات متعددی با
رهبران حوثی برگزار کرده است ،که
منجر به حدس و گمان هائی شده
است که این دو جنبش ممکن است
موافق به تقسیم یمن به دو منطقه
فدرال باشند .این سازش عمیقی
نیست زیرا پایگاه های تاریخی زیدی
فراتر از شهر «تعز» درجنوب گسترش
نخواهد یافت.
به همین طریق درباره «حضرموت»،
بخش شرقی کشورمی توان گفت که
به طور سنتی نسبتا مستقل و به دور
از نظارت دولت مرکزی بوده است.
عربستان سعودی ممکن است مجبور
شود با مداخله ایران و ناآرامی های
قبیله ای در امتداد مرز جنوبی اش
به مداخله نظامی دریمن دست بزند.
(این مقاله قبل از حمله عربستان و
متحدانش به یمن نوشته شده است.م)
مناطق مرزی اسیر ،نجران ،و جازان
به دنبال شکست پادشاهی یمن
درسال  1934به عربستان سعودی
ضمیمه شد .این سه منطقه مرزی
قبایل شیعه زیدی را درخودجای داده
اند که وفاداری آنها به جنبش حوثی
ممکن است مطلوب تر از پیوستن آنها
به دولت عربستان سعودی باشد.
مرز عربستان-یمن که شامل نقاط
قابل نفوذ و همچنین طوالنی است
منبع دیگری از نگرانی،بشمار می رود
چراکه سالح ومهمات و شبه نظامیان
به راحتی می توانند ازسراسراین
مرز به قبایل یمنی منتقل شوند.

تحریمهاوبرداشتهایمختلفازبیانیههستهای
خبرگزاریها :پس از گذشت هشت روز
گفتگو پشت درهای بسته در هتل
بوریواژ شهر لوزان سوئیس ،بعد از
ظهر پنجشنبه دوم آوریل برابربا 13
فروردین 1394ایران و گروه  ۱+۵به
تفاهمی سیاسی دست یافتند که
چارچوب توافق جامع برسر فعالیت
های اتمی ایران محسوب می شود.
محمد جواد ظریف ،وزیر امورخارجه و
سرپرست هیات مذاکره کننده ایران
در مذاکرات هسته ای با خواندن
این تفاهمنامه اعالم کرد« :اکنون
می توانیم نگارش متن توافق نهایی
و ضمائم آن را با بهره گرفتن از راه
حل هایی که در این چند روز به
آن دست یافته ایم ،شروع کنیم».
وزیر امورخارجه ایران توافق نهایی
را که باید تا پایان ماه ژوئن به دست
آید ،برنامه جامع اقدام مشترک
خواند .دوره زمانی برنامه جامع اقدام
مشترک در خصوص برنامه غنی سازی
اورانیوم در ایران ۱۰ساله خواهد بود.
جمهوری اسالمی ایران پس از
سپری کردن دور تازه مذاکره با
قدرت های جهان که ۱۸ماه به
طول انجامید ،متعهد شد تا رآکتور
تحقیقاتی پیشرفته آب سنگین را
در اراک با همکاری مشترک بین
المللی ،بازطراحی و نوسازی کند .در
این صورت ،این تاسیسات قابلیت
تولید پلوتونیوم برای استفاده
تسلیحاتی نخواهد داشت .این
تفاهمنامه می افزاید که سوخت

آزادی

مصرف شده نیز صادر می شود.
همچنین سایت غنی سازی ُفردو به
مرکز تحقیقاتی تبدیل می شود .این
مرکز به همکاری بین المللی در زمینه
تحقیق و توسعه توافق شده ،تشویق
خواهد شد .آقای ظریف به خبرنگاران
گفت که «در ُفردو سانتریفیوژ فعال
خواهد بود ولی نه برای غنی سازی».
نطنز تنها مرکز غنی سازی ایران
خواهد بود .تحقیق و توسعه غنی
سازی در ایران بر سانتریفیوژ بر
اساس جدول زمانی و سطح توافق
شده ،انجام می شود .در متن
تفاهمنامه آمده است« :همچنان
که ایران برنامه صلح آمیز هسته
ای خود را دنبال می کند ،سطح و
ظرفیت غنی سازی و میزان ذخایر
ایران برای دوره های زمانی مشخص،
محدود خواهد شد و نطنز تنها
مرکز غنی سازی ایران خواهد بود».
قرار است در صورت اجرا شدن
تعهدات از سوی دولت ایران ،قطعنامه
های سازمان ملل متحد و تحریم های
مرتبط با فعالیت های اتمی جمهوری
اسالمی ،از سوی ایاالت متحده
آمریکا و اتحادیه اروپا لغو شود.
سرانجام پس از حدود ١٨ماه مذاکرات
فشرده میان کشورهای عضو پنج به
اضافه یک و ایران ،طرفین به یک
تفاهم سیاسی مشترک رسیدند که
می تواند راهگشایی برای توافق
نهائی در پایان ماه ژوئن باشد اما قطعا
تضمینی برای توافق جامع نیست».
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با همه دشمنی هایی که به این جشن
باستانی روا میدارند  ،بر آن شدم تا
بزرگی و فرخندگی آن را بازگویم.
نوروز در فرهنگ معین چنین معنی
شده است :روز نو  ،روز تازه ،بزرگترین
جشن ملی ایرانیان که در نخستین
روز از نخستین ماه (فروردین) سال
شمسی آنگاه که روز و شب برابر
گردد آغاز شود  ،جشن فروردین ،
جشن بهار  ،بهار جشن ،جشن سال
نو نزد آریاییان.
ابوریحان بیرونی در کتاب التفاهیم
الوایل صناعته التنجیم در باره « از
رسمهای پارسیان نوروز چیست؟
چنین گفته است  :نخستین روز است
از فروردین ماه و زینجهت روز نو نام
کردند ،زیراک پیشانی سال نو است
و آنچ از پس اوست از این پنج روز
همه جشنهاست و ششم فروردین ماه
نوروز بزرگ دارند زیراک خسروان
بدان پنج روز حقهای حشم و گروهان
[ و بزرگان] بگزارندی و حاجتها روا
کردندی و آنگاه بدین روز ششم
خلوت کردندی خاصگان را و اعتقاد
پارسیان اندر روز نخستین است
که اول وزی ات از زمانه و بدو فلک
آغازید گشتن  ( ».صفحه  ٢٥٣با
تصحیح و مقدمه استاد جالل همایی-
چاپخانه مجلس سال  ١٣١٨شمسی)
بحث در باره نوروز را در سه بخش
شروع میکنیم  .بخش اول :پیدایش
نوروز ،بخش دوم :نوروز و مراسم آن
در پیش از اسالم  ،بخش سوم :نوروز و
مراسم آن پس از اسالم

پیدایش نوروز
استاد سخن فردوسی طوسی میفرماید:
چو خورشید آبان میان هوا
نشسته بر او شاه فرمانروا
جهان انجمن شد بر تخت او
شگفتی فرو مانده از بخت او
به جمشید بر گوهر افشاندند
مر آن روز را روز نو خواندند
سر سال نو هرمز فرودین
برآسوده از رنج روی زمین
بزرگان به شادی بیاراستند
می و جام و رامشگران خواستند
چنین جشن فرخ از آن روزگار
به ما ماند از آن خسروان یادگار
درمتن پهلوی ماه فروردین روز خرداد
ترجمه استاد گرانمایه جناب آقای
دکتر صادق کیا چنین آمده است:
( - )١پرسید اشو زرتشت از اورمزد
که چرا مردمان ماه فروردین روز
خرداد را از دیگر روزها گرامیتر دارند
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نوروز ماندنی است
دکتر طلعت بصاری
( -)٢اورمزد پاسخ داد که [ای]
سپنتمان زردشت ماه فروردین روز
خرداد جان جهانیان دادم.
( -)٣ماه فروردین روز خردادکیومرث
اندر جهان به پیدایی آمد.
( -)٤ماه فروردین روز خرداد « مهری
و مهریانی»[ نام نخستین مرد و زن]
از زمین فرا رستند.
( -)٥ماه فروردین روز خرداد هوشنگ
پیشداد اندر جهان به پیدایی آمد.
( -)٦ماه فروردین روز خرداد زرتشت
سپنتمان به بینش و همپرسگی
اورمزد خدای رسید.
( -)٧ماه فروردین روز خرداد زرتشت
سپنتمان دین مزدیسنا از اورمزد
خدای بپذیرفت.
( -)٨ماه فروردین روز خرداد کی
گشتاسب شاه دین زرتشت بپذیرفت.
در نوروز نامه مذکور است  « :اما سبب
نهادن نوروز آن بوده است که چون
بدانستند که آفتاب را دو دور بود
یکی آنک هر سیصد وشصت و پنج
روز ربعی از شبانروز به اول دقیقه
حمل باز آید به همان وقت و روز که
رفته بود بدین دقیقه نتواند آمدن،
چه هر سال از مدت همی کم شود
و چون جمشید آن روز را دریافت
نوروز نام نهاد و جشن و آیین آورد
و پ از آن پادشاهان و دیگر مردمان
بدو اقتدا کردند .و قصه آن چنانست
که چون گیومرث اول از ملوک عجم
به پادشاهی بنشست خوات که ایام
سال وماه را نام نهند و تاریخ سازدتا
مردمان آنرا بدانند .بنگریست که
آنروز بامداد آفتاب به اول دقیقه حمل
آمد ،موبدان عجم را گرد کرد بفرمود
که تاریخ را از اینجا آغاز کنند،
موبدان جمع آمدند و تاریخ نهادند و
چنین گفتند که دانا آن روزگار بوده
اند که ایزد تبارک و تعالی دوازده
فرشته آفریده است از

آزادی

آن چهار فرشته بر آسمانها گماشته
است تا آسمان را هر چه دراوست از
اهریمنان نگاه دارند و چهار فرشته
را بر چهارگوشه جهان گماشته است
تا اهریمنان را گذز ندهند که از کوه
قاف برگذرند و چنین گویند که چهار
فرشته در آسمانها و زمینها میگردند
و اهریمنان را دور میدارند از خالیق
و چنین میگویند که این جهان اندر
میان آن جهان چون خانه ایست نو
اندر سرای کهن بر آورده و ایزد توانا
آفتاب را از نو بیآفرید و آسمانها و
زمینها بدو پرورش داد و جهانیان
چشم بر وی دارند که نوری است از
نورها .و گویند چون ایزد تبارک و
تعالی بدان هنگام که فرمان فرستاد
که ثبات برگیرد تا تابش و منفعت او
به همه چیزها برسد .آفتاب از سر
حمل برفت و آسمان او را بگردانید و
تاریکی از روشنایی جدا گشت و شب
و روز پدیدار شد و آن آغازی شد در
تاریخ این جهان را و پس از آن به
هزار و چهارصد و شصت و یکسال به
همان دقیقه و همان روز به او رسید .
به فرمان ایزد تعالی حالهای عالم
دیگرگون گشت و چیزهای نو پدید
آمد .مانند آنک در خورد عالم و
گردش بود چون آن وقت را دریافتند
ملکان عجم از بهر بزرگداشت آفتاب
را و از بهر آنکه هر کس این روز را در
نتوانستندی یافت نشان کردند و این
روز را جشن ساختند و عالمیان را خبر
دادند تا همگان آنرا بدانند و آن تارخ
را نگاه دارند .و چنین گویند که چون
گیومرث این روز را آغاز تاریخ کرد هر
سال آفتاب را وچون یک دور آفتاب
بگشت در مدت سیصد و شصت و پنج
روز به دوازده قسمت کرد هر بخشی
سی روز و هر یکی را از آن نامی نهاد
و به فرشته ای باز بست از آن دوازده
فرشته که ایزد تبارک و تعالی ایشان

را بر عالم گماشته است .پس آنگاه
دور بزرگ را که سیصد و شصت و
پنج روزو ربعی از شبانروزیست سال
بزرگ نام کرد و به چهار قسم کرد
چون چهار قسم از این سال بزرگ
بگذرد نوروز بزرگ و نوگشتن احوال
عالم باشد و بر پادشاهان واجب است
آیین و رسم ملوک بجای آوردن از
بهر مبارکی و از بهر تاریخ او را خرمی
کردن اول سال .هر که روز نوروز
جشن کند و به خرمی پیوندد تا نوروز
دگر عمر در شای و خرمی گذارد و
این تجربت حکما از برای پادشاهان
کرده اند .پس گیومرث این مدت را
بدین گونه به دوازده بخش کرد و
ابتدای تاریخ پدید کرد و پس از آن
چهل سال بزیست چون از دنیا برفت
هوشنگ بجای او نشست و نهصد و
هفتاد سال پادشاهی راند و دیوان
را قهر کرد و آهنگری و درودگری
و بافندگی پیشه آورد و انگبین از
زنبور و ابریشم از پیله بیرون آورد و
جهان به خرمی بگذاشت و بنام نیک
از هان بیژن شد و از پس او طهمورث
بنشست و سی سال پادشاهی کرد و
دیوان را در طاعت آورد و بازارها و
کوچه ها بنهاد و ابریشم و پشم ببافت
و رهبان «بزسپ» در ایام او برون آمد
و دین صائبان آورد و او دین بپذیرفت
و زنار بربست و آفتاب را پرستید و
مردمان را دبیری آموخت .از پس او
پادشاهی به برادرش جمشید رسید و
از این تاریخ هزار و چهل سال گذشته
بود و آفتاب اول روز به فروردین
تحویل کرد و به برج نهم آمد .چون
از ملک جمشید چهارصد و بیست و
یکسال بگذشت این دور تمام شده
بود و آفتاب به فروردین خویش به
اول حمل باز آمد جهان بر وی راست
گشت .دیوان را مطیع خویش گردانید
و بفرمود تا گرمابه ساختند و دیبا را
ببافتند .اما آدمیان به عقل و تجربه
روزگار بدینجا رسانده اند که می بینی
و دیگر خر را بر اسب افکندند تا استر
پدید آمد و جواهر از معادن بیرون
آورد و سالح ها و پیرایه ها همه او
ساخت و زر نقره و مس و سرب را از
کانها بیرون آورد و تخت و تاج و یاره
و طوق و انگشتری او کرد و مشک و
عنبر و کافور و زعفران و عود و دیگر
چیزها او بدست آورد .پس در این روز
که یاد کردیم جشن ساخت و نوروزش
نام نهاد و آن روز نو دانند تا آنگاه که
دور بزرگ باشد که نوروز حقیقت بود.
در نوروز نامه فروردین ماه چنین معنی
شده است  :به زبان پهلوی معنیش
بقیه درصفحه 48
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پ
ِ
ک
ی
ک
همدلی ربای نصب رۀ ورش

غالب ما ایرانیها خوشفکر و مبتکر
و در بیشت ِر موارد هم دست و دل
بازهستیم .ایدههای بسیار ظریف و
تازه به ذهنمان میآید و ابتکارهای
نو و قشنگی بهخرج میدهیم و حتی
برای تحقق آن ،از صرف وقت و
شخصی خود نیز دریغ
مال و اعتبا ِر
ِ
نمیکنیم اما ! . . .
مشکل
)ی ما بزرگترین
ِ
این ( اما ِ ! . . .
ما ایرانیهاست! پروژۀ زیبا و عالی و
کامل ما را در نیمههای کار یا حتی
ِ
تحقق پروژه
در مرحلـۀ شروع و
ِ
دچار نکث و شکست میکند! یعنی
آنچه را که به ابتکار فردی یا جمعی
اندیش خود تا این
فکران خوش
از هم
ِ
ِ
غول
مرحله پیش بُردهایم ،با ظهور
ِ
تکبر و خودخواهی و خودمحوری و
گفتن یک کلمۀ ( نـه! )
خودمداری ،با
ِ
بهکلی از هم میپاشیم و همه را َمنتر
میکنیم!
فرض بفرمائید ،بنده کام ً
ال دلسوز و
خوشنیت و دست و دلباز هم باشم
انجام پروژهای نهایت تالش
و برای
ِ
را چه خودم و چه هماندیشان و
شیفتگی
همکارانم بهعمل بیاورند اما
ِ
نام و عنوان را یدک بکشم ،در آن
صورت طبیعت ًا ناخرسندی کسانی
فراهم خواهد شد که از ابتدای طرح
قول آخوند جماعت ،قدم ًا،
پروژه به ِ
درم ًا و لسان ًا در پیش ُبرد طرح نقش
داشتهاند.
حدود یک دهـه ،تحت عنوان «دید
و بازدیدِ نوروزی » در وست وود
لوسآنجلس مراسمی برپا میشد که
به ابتکار و هزینۀ دو نفر از صاحبان
مشاغل ،با تمام قوت و ضعفهای
خودش ،میانگین پانزده تا بیست هزار
نفر را به آنجا میکشید و بهانۀ خوبی
برای تجدید دیدار پارهای از ایرانیان
بود که از رفتن به سیزده بهدرهای را ِه
دور ناتوان بودند.
کشیدن یکی از ارکان اجرای
با کنار
ِ
این مراسم در وست وود « ،بازار
مکارهای » را با همان نام امسال به
یکی از پَسکوچههای سانتا مونیکا
بردهاند که اظهرمنالشمس است که
از هم اکنون مبتکرش باید حلوای
فاتحهاش را بپزد و یا با سری افکنده
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الی پایش گذاشته
ِ
سال دیگر ُدمش را ِ
و به وست وود عودت کند! بنده
علل این
بههیچوجه به علت و یا
ِ
تفرقه و از هم پاشیدگی این مراسم نه
مردم ما
کار دارم و نه وارد میشوم که
ِ
کرنای هرسالۀ
دلیل بوق و
خودشان به
ِ
ِ
آن ،بهتر از کاسبهای وستوود
ریشۀ تفرقه را میدانند!
زبانان افغانی ما « ،پاشانی»
قول هم
به ِ
ِ
یک جریان یا پروژه ،در ابتداء به
«من
همین شکل شروع میشود.
عکس من باید
باید باشم! » یا «
ِ
نام من باید باشد! » یا
باشد!» یا « ِ
نام مؤسسۀ
« لوگوی من باید باشد! ِ
من
من باید باشد! » و هزاران من! و ِ
غول خود بزرگ بینی و
دیگر که از آن
ِ
خودمداری نهیب میخورد!
حضرت واال ،تصدقت گردم! این قـدر
ِ
تشکیالت
« من و من! » نکن! من و تو و
عکس من و تو
ما تا ابد ماندنی نیست!
ِ
روی اسکناسهای امریکا نیست که
تا پایداری این کشور همانجا ،جای
مثل
خوش کرده باشد!
عکس من و تو ِ
ِ
عکس اسکناسهای جهان سوم است
ِ
جای خود را به
که با سقوط هر رژیم،
ِ
عکسهای حاکمان جدید میدهد!
من و تو احتماالً پول داریم ،احتماالً
اعتبار داریم ،احتماالً قـدرت و نفوذ
داریم ،احتماالً اهن و تلپ داریم
ولی آیا الزام ًا از دیگران بیشتر هم
دوراندیشی دیگران
میفهمیم؟ الزام ًا
ِ
دانش
پول ما سواد و
را هم داریم؟
ِ
ِ
فزونتر از دیگران به ما داده است؟
پس یک لحظهای هم به نظر و عقیدۀ
دیگران بیندیشیم! به تلورانسها فکر
کنیم! برای سماجتهای بیمور ِد خود
« ضریب خطا » قائل شویم!
بهراستی کار فوقالعادهای است
نصب پیکرۀ کورش کبیر در یکی از
معتبرترین و زیباترین منطقههای
شهر لوسآنجلس! این مهم ،بهابتکار
و دوندگی و صرف وقت و هزینه و
دهها موردی که دیگران از آن غافل
هستند ،تا بدینجا پیشرفت کرده
است! آیا حیف نخواهد بود که بهصِ ِ
رف
عدم موافقت میزبان که از س ِر لطف
ِ
این جا و مکان را در اختیار ایرانیان
نصب لوگوی شخصی
قرار داده ،با
ِ

پای پیکره ،طرح این نصب معوق
در ِ
بماند؟
چرا اینقـدر مهم است که بهجای
ِ
پالک « هدیـۀ
نام مؤسسۀ شما،
ِ
مردم ایران » بهاین شهر یا «ایرانیان
ِ
ساکن امریکا » به این شهر یا اگر
بهاین اشتراک هم تنگنظرانه نگاه
نام « ایرانیان جنوب
میکنید ،به ِ
کالیفرنیا » بهاین شهر باشد؟ شما
ِ
اعانت و
نصب این مجسمه از
که برای
ِ
همکاری دیگران هم سود ُجستهاید،
ِ
غول
چه اشکالی دارد که بهآن
ِ
درون خود
خودمحوری و خودمداری
ِ
مهار زده و بگذارید در نصب این
پیکرۀ افتخار ملی ،دیگر ایرانیان
نیز بدون نام و نشان سهیم و مفتخر
باشند!
مجسمۀ آزادی را ملت فرانسه به
مردم آمریکا هدیه کرده است! مادام
و مسیوهائی از قبیل ژرژ و ژان و
فرانسوا و رنـه و بریژیت و یا مانندِ
رستوران ماکسیم و کارخانه دیور و
آرسلو متال و رنو و سیتروئن نامشان
مردم آمریکا
پای مجسمه نیست!
در ِ
ِ
نیز آن را « هدیـۀ مردم فرانسه»
میشناسند! هیچ چیز در جهان
سوم و مخصوص ًا در میان ما مردم
ایران متأسفانه « قائم به ذات »
نیست! از جمله بسیاری از تشکلها و
تشکیالتها و بنیادها قائم به شخص
و فرد است! من هرچه میگویم ،همان
باید باشد و الغیر! چون بنیانگذار
سهام عمده را دارم،
هستم ،چون
ِ
و همینهاست که اجازه نمیدهد
هیچوقت « پیازمان کونه بکند! »
این تلقیهاست که سبب میشود تا
« غوره نشده ،مویز بشویم! » اینجا
ِ
مرگ من،
فروشی من است ،با
کتاب
ِ
این کتابفروشی هم مرگش فرا
خواهد رسید! چرا؟ چون قائم به من
است!
ما در کشوری زندگی میکنیم که
در حقیقت بیش از دویست سال
از تاریخ آن نمیگذرد اما بیزنس و
بنیادهائی در همین مملکت دویست
ساله خلق و برقرار شده است که
غالب ًا تاریخ بنیادشان از از صد سال
بیشتر است! چون بنیان و بنیا ِد آن
ِ
مرگ « َعمر
را صحیح گذاشتهاند و با
و ِزیـد » همهچیز براساس آئیننامه و
بنیادی آن پیش میرود و
اساسنامۀ
ِ
نظر َعمر و ِزیـدِ تازه نیز برپایۀ همان
اساسنامه خواهد بود!
پس چه لزومی دارد که از اساسنامه
مهربان ما
و آئیننامهای که میزبان
ِ
از آن تبعیت کرده ،ما نیز رعایت
اصولشان را محترم شمرده و در
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ازای این لطفشان که در این شرایط
بحرانی و تنشزا مرعی داشتهاند،
از این لجاجت و خودخواهی پا پَس
بکشیم! که فردا با هر حادثه و تغییر
و تحوالتی که پیش بیاید ،فرد یا
مدعی مالکیت یا
افرادی حقیقی
ِ
قیـم و متولی این پیکره نباشند!
ّ
ببینید شما هرسال در غالب مناطق
پرجمعیت ایرانی ،پردههای نوروزی
بر تیرهای چراغ برق نصب میکنید
و به نام « بُنیاد فرهنگ » نیز مزین
است و بسیار هم کاری شایسته و در
دیدن
خور تقدیر است و من شخص ًا از
ِ
پردههای نوروزیتان مانند دیگر
ایرانیان خوشحال بوده و لذت برده و
به ایرانیان موفق و فرهنگ دوستمان
هم بالیدهام! اما امسال با اختالف
سلیقهای که تشکیالت شما با یکی از
بازرگانان فعال وست وود  ،پس از چند
نصب پردههای نوروزیتان
روز که از
ِ
گذشته بود ،دستور جمعآوری پردهها
را از مهمترین و شلوغترین بالک
وست وود یعنی « پرشین اسکوئر »
را که دقیق ًا همۀ ایرانیان آنجا جمع
شده و آنجا را خوب میشناسند،
دادهاید!! چرا؟! چون میانۀ شما با َعمر
یا ِزید شکرآب شده است!! آقا این
« پرشین اسکوئر » نـه مهریۀ والدۀ
َعمر است و نـه پُ ِ
شت قبالۀ والدۀ ِزید
انداخته شده است! که چون از عمر و
زید خوشتان نیامده ،این یک بالک
را مغضوب کرده و به سلیقۀ خودتان
پردهها را برداشتهاید!! و البد با این
رویه و تنگنظری فردا خواهید گفت
ساکنان این بالک از وست وود ،حق
نگاه کردن و از کنا ِر تندیس کورشی
که من نصب کردهام را ندارند!!
آقا جان! چنانچه شیفتگی نصب و
دیدار پیکرۀ کورش را اگر داری ،مجاز
و مختاری که حتی بزرگتر و حجیمتر
از تندیس شاپور در غار شاپور ،از
جیب مبارک خودت ،به مجسمه
محل
ِ
ِ
سازان شهر سفارش داده و بعد از
آماده شدن در باغچـۀ منزلت هم
نصب کرده و کیفش را هم ببری!! اما
اگر چنانچه با تندیس مورد احترام
کسب وجـه و اعتبار
یک م ّلت قصد
ِ
و اهن و تلپ هستی و فردا نیز سلیقۀ
شخصی خودت را همچون پردههای
نوروزیات اعمال خواهی کرد ،داداش!
ما را به خیر تو امیدی نیست ،لطف ًا َشر
مرسان! این تندیس مبارک را ملعبۀ
خودخواهیهای خودت قرار نده!
				
				
قاسم بیک زاده

صفحه 11

خاطراتدکتر
پرویز عدل

سرانجام یک ملت و یک پادشاه
* ملت ایران ودولتهای حامی رژیم اسالمی پس از  37سال به کجا رسیده اند ؟

* بسیاری از مخالفین
جمهوری اسالمی از
همکاری بختیار و
اویسی راضی نبودند.
* بختیار و اویسی دو
سازمان موازی داشتند
که هرکدام راه خودرا
می رفت .
* روزنامه های
آ مر یکا و ا ر و پا
خبرمرگ شاه ایران
را با احترام انتشار
دادند.
* سیلی خلخالی به
گوش بازرگان اورا
بستری کرد.

علی رضائی که با شاپور بختیار
درتماس است می گفت بختیار به
عراق رفته ودرآنجا مورد استقبال
قرارگرفته است و یک میلیون دینار
هم به او داده اند .این است که اصرار
داشت اویسی با بختیار بسازد.
واالحضرت اشرف باألخره بااین فرمول
موافقت کرد هرچند خیلی ها از این
سازش راضی نیستند .اویسی بعد از
جلسه ای که درخیابان پارک خانه
واالحضرت اشرف تشکیل یافت ومن
درآنجا ولیان وتیمسار ازهاری را
دیدم و به هردو گفتم چرا دراین خانه
که تحت نظر  C.I.Aاست جلسه
تشکیل می دهید قرارومدارهائی
گذاشتند واویسی به پاریس رفت
چندروز بعد درمجله فیگارو با تعجب
این مطالب را خواندم :
«آقای بختیار دربرابر دفاع از
اوپوزیسیون گفت اطمینان دارد که
پشتیبانی از نهضت او درحال گسترش
است  .او حتی از تشکیل یک سازمان
نظامی نام برد که با همت دو ژنرال
ایجاد شده اند .این سازمان به موازات
سازمان نظامی دیگر ی است که توسط
تیمسار اویسی ،رئیس سابق ستاد
ارتش درزمان حکومت شاه ایجادشده
است و انتظار می رود در هفته های
آینده در مقیاس بزرگ اقدامات خود را
گسترش دهد .آمریکائی ها از اویسی
پشتیبانی می کنند واو مرزهای ایران
را زیر نظر دارد 1500 .افسر ارتش
ایران که به آمریکا پناهنده شده اند
و  900افسر ایرانی ساکن اروپا به
اویسی پیوسته اند 500 .نفر دیگر هم
دراروپاهستند که فع ً
ال صبر کرده اند
تا بعد به اویسی بپیوندند .آنها درحال
حاضر از ارتشی که نام فرمانده اش
فاش نشده است دستور می گیرند.
صدها افسر و
درحال حاضر
پناهندگان ایرانی در اسرائیل  ،مصر
وعراق ازطریق کوههای کردستان
خودرا دراختیار اویسی قرارداده اند».

 18آوریل
امروز نیویورک تایمز نوشت  :کارتر به
ایران هشدارداد که گروگانهارا آزاد
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کنند ویا منتظر جنگ باشند.موضوع
تحریم واردات کاالهای آمریکائی به
ایران باعث نگرانی ایرانی ها درداخل
وخارج شده است .

 25آوریل
دیشب پاسی از نیمه شب گذشته
به خانه واالحضرت اشرف خبر رسید
که آمریکائی ها می خواسته اند
گروگانهارا نجات بدهند و عملیات
باشکست روبرو شده است  .تلویزیونها
تا صبح دراین باره خبر دادند و
حاال ساعت  9صبح ان بی سی با
کیسینجر مصاحبه می کند  .تا اینجا
اینطور معلوم می شود که رفته اند
درمیان دشت وبیابان یک نقطه 200
کیلومتر دورتراز تهران نشسته اند .
آنجا چه اتفاقی افتاده معلوم نیست
که تصمیم گرفته اند برنامه را ادامه
ندهندو برگردند .درحال برگشت یک
هلیکوپتر نظامی با یک هواپیمای
نفربر تصادف کرده و  8نفر آمریکائی
کشته شده اند.

 16جون 1980
شکست میسیون نجات گروگانها
چندین روز سوژه اول جراید بود.
بعضی از جراید اروپا نوشتند روسها
از جریان مطلع شده با تلفن قرمز به
کارتر می گویند باید فوری برنامه را
متوقف کند.
درهرحال به آبروی تکنولوژی و قدرت
نظامی آمریکا لطمه خورده است .
ظاهرا ً نگهداری هلیکوپترها با اشکال
روبرو بوده است  .پیش بینی طوفان
شن را هم نکرده بودند.
آمریکائی ها دراین میان از موضع
ضعف عمل کردند .اخیرا ً باز رمزی
کالرک همراه  9نفر دیگر به ایران
رفته ودریک کنفرانس « بررسی
مداخالت آمریکا درایران » شرکت
کرده است  .او درحالی به ایران می
رود که دولت مسافرت به ایران را
ممنوع کرده است  .دربازگشت  ،رمزی
کالرک درفرودگاه کندی اعالم داشت

«  53گروگان دربرابر  70000نفر کشته
زمان شاه چه اهمیتی دارد » .او مرتب
می گوید باید به شکایات ایران گوش
داد ودالیل انقالب را درک نمود.
آندرو یانگ هم می گوید اگر رامزی
کالرک دوباره به ایران برود همراه او
خواهم رفت .
اوضاع ایران سخت متشنج وخراب
است  .مجلس اسالمی رابا اکثریت
مالها تشکیل داده اند .یک خبرنگار
ضمن گزارش مراسم افتتاح این
مجلس نوشت  « :منظرۀ دریائی از
عمامه های سفید و سیاه بود .اکثریت
مجلس دردست بهشتی است وازآن
روز یک مبارزه بین بنی صدر و بهشتی
درگرفته است که دست باالرا بهشتی
دارد .بهشتی از طریق حزب اهلل ضمن ًا
کنترل تظاهرات کوچه وخیابان را
در دست دارد .چهارروز قبل دست
چپی هاوافراد ناراضی تظاهرات وسیع
 -15هزارنفری راه انداختند .مسعود
رجوی دراین تظاهرات صحبت کرد.
طرفداران بهشتی به این تظاهرات
حمله کردند و  400نفر زخمی شده اند.
واشنگتن پست دیروز گزارش مفصلی
دربارۀ نفوذ مالها و اینکه تمام شرکت
ها ومنابع درآمدرا کنترل می کنند
به قلم ویلیام بردنیگین انتشار داده
است .
باوجودی که دررسانه های آمریکا
چپی ها (باصطالح لیبرالها) نفوذ
فراوان دارند با اینهمه اوضاع ایران
آنقدر خراب است که مقاالت ضد
خمینی درز می کند.واما کانال PBS
یک فیلم دوساعته از یک ایرانی به
طرفداری و تعریف از خمینی درست
کرده است تابه حال دوبار پخش کرده
است  .ایرانی ها و ماها اعتراضات زیاد
به این برنامه کرده ایم  .مجله Tv
 Guideهم این فیلم را تبلیغ خمینی
معرفی کرده است که امروز فتو کپی
آن را به کانال PBS 13فرستادم
وزیر آن نوشتم « باز چند گرفته اید
که این فیلم تبلیغاتی را پخش می
کنید؟»

 27مه 1980
شماره  -63سال ششم

شاه پس از مدتها سکوت با نماینده
واشنگتن پست مصاحبه کردو عکس
او در سرلوحه صفحه اول واشنگتن
پست انتشاریافت  .این مصاحبه با
عکس العمل منفی تمام ایرانی هائی
که می شناسم روبرو گردید  .می
گویند مردی که همیشه ازسیاست
میتقل ملی سخن میراند نباید
اینطور بیاید اعتراف کند که منتظر
دستور آمریکائی ها بوده است .
شاه دراین مصاحبه گفت  «:من اکنون
به این نتیجه رسیده ام که غرب
خواستار جمهوری اسالمی بود زیرا
فکر می کرد با اسالم می تواند جلوی
کمونیسم را بگیرد».شاه دولت های
انگلستان و آمریکا ورسانه های غربی
را که برای سقوط او تالش کردند مورد
سرزنش قرارداد وگفت  «:بسیارخوب ،
حاال شما این رژیم را دارید .خوشحال
هستید؟ حاال درایران حقوق بشر
را دارید؟آزادی درآنجا هست ؟آنچه
اکنون آنها با نام اسالم درمملکت من
می کنند فراری دادن مردم از اسالم
است ».

 29جون 1980
دیروز درسانفرانسیسکو چشمم به
عناوین روزنامه ها سانفرانسیسکو
اگزاماینر افتاد که نوشته بود شاه با
وضع بحرانی وارد مریضخانه قاهره
شده است  .روزنامه را خریدم  .سادات
واظهارداشته
دراسکندریه است
است شاه ناچارشده مجددا ً به
بیمارستان قاهره برود و حالت او
طوری است که باید همه برای او دعا
کنیم  .وزیر اطالعات مصرهم گفته
است وضع مزاجی شاه وخیم است.
خیلی از این اخبار ناراحت شدم .
خمینی هم نطق کرده و ازاین ناراحت
بوده که چرا باز درادارات کاغذ
شیروخورشید مصرف می کنند.
فحش داده و گفته است تا ده روز باید
این آثار کثیف ازبین برود.و روزنامه
ها امروز نوشته بودند هرکس روی
کاغذ شیروخورشید نامه نگاری کند
محکوم به اعدام است  .بنی صدرهم
نطق کرده وگفته است مسئله
گروگانها قابل حل نیست وجراید
آمریکا می نویسند بنی صدر روش
خشن درپیش گرفته است .
این روزها این شایعات دربین ایرانی
ها دهان به دهان می چرخد :خلخالی
به گوش بازرگان سیلی زده است
و بازرگان براثر آن بستری است .
جبهه ملی باید بیشترازاین هم از
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مالها توسری بخورند .مدنی فرار
کرده و  18نفر از اطرافیانش اعدام
شده اند
روزنامه های لندن نوشته اند
رادیوهای ایرانی ها که بیشتر از عراق
پخش می شوند و درایران شنوندگان
متعدد دارند خیلی انقالبیون و مالها
را ناراحت کرده است .

 30جون
سانفرانسیسکو
روزنامه
امروز
کرونیکل درصفحه اول دریک
کادر که خوب مشخص بود نقل از
نیویورک تایمز تحت عنوان رادیوی
 CIAسیا جنگ علیه ایران نوشته
است :
« ایاالت متحده برای بی اعتبار کردن
خمینی رادیوئی براه انداخته که به
زبان فارسی برنامه پخش می کند.
برنامه رادیوئی به زبان فارسی است
که از نزدیکی اسکندریه و همچنین
نزدیکی کانال سوئز درمصر پخش
می شود .سخنگوی سازمان سیا و
دیگر سازمانهای امنیتی از اظهار نظر
خودداری می کنند .انورسادات تایید
کرده است که مجوز استفاده ازاین
فرستنده هارا بطور رایگان صادرکرده
است ».
انتشار این مطالب واقع ًا بی سروسامانی
و احساس عدم مسئولیت مطبوعات
آمریکارا نشان می دهد  .اگر خبر
صحیح است چراباید آن را آنهم
درآغاز کار فاش کنند .واگر دروغ
است چراباید فعالیت ایرانی های
میهن پرست را تخطئه کنند ووضعی
بوجودآورند که گفته شود هرکس
علیه خمینی تبلیغ می کند از سیا

دکتربختیار

 CIAسرچشمه می گیرد.

 28جوالی 1980

 4جوالی 1980

روزنامه های آمریکاواروپا خبرمرگ
شاه ایران را با احترام انتشار دادند.
دریکی ازروزنامه های آمریکا به نقل
از سیاستمداران بزرگ آمریکا درباره
مرگ شاه این گونه آمده است :
وزارت خارجه آمریکا  :مرگ شاه
نقطه پایانی بر دوره ای از تاریخ ایران
است که درآن امید هائی برای صلح و
ثبات وجودداشت».
سناتور ادوارد کندی« :همه انسانها با
خانواده شاه ابراز همدردی می کنند»
رونالد ریگان نامزد جمهوریخواهان
برای ریاست جمهوری :شاه دوستی
باوفا و با ارزش برای ایاالت متحده
آمریکا بود رهبری او وقف پیشرفت
و آسایش ملت ایران بود.
هنری کیسینجر وزیر امور خارجه
سابق :دوست خوب آمریکا درگذشت
و همه دوستان خودرا تنها گذاشت.
کشورما باید آنچه را که او طی 37
سال سلطنت برای ما انجام داد
همواره به یاد داشته باشد».
یوسف برگ وزیر کشور اسرائیل:
تنها می توانم ابراز تأسف کنم که او
نتوانست درسرزمین پدریش جهان
را ترک کند .همچنین به عنوان یک
انسان از آنچه برای او اتفاق افتاد
متأسفم .
رادیو تهران  :محمدرضا پهلوی
خون آشام قرن سرانجام ُمرد.
انورسادات رئیس جمهور مصر : :او
دوست من و برادر مسلمانم بود.برادر
ازدیداسالم و انسانیت  ،و دوست
درزمان رفاه وسختی .
سخنگوی رئیس جمهور بنی صدر:
خوشحالم  .همه خوشحالند.
شیخ عبداهلل عالئی یک روحانی
درلبنان:مرگ به همه خصومت ها
پایان می دهد .آخرین قضاوت با خدا
وتاریخ است هیچکس نباید اکنون
اورا به جرمی محکوم کند.
وزیر خارجه اسپانیا :همانند مرگ هر
رئیس مملکتی از مرگ او متأسفم .
والری ژیسکاردستن رئیس جمهوری
فرانسه  ،پیام تسلیتی برای همسر
شاه ارسال کرد.

دیروز تلویزیون گفت  «:بعدازاینکه
شاه را عمل کردند وگفته شد ذات
الریه داشته وحال وی روبه بهبود
گذاشت باز وضع مزاجی شاه به
وخامت گرائیده است  .تلویزیون گفت
اطافیان شاه درجستجوی محلی برای
دفن شاه می باشند ».این خبر آنهم با
این لحن مرا بسیار ناراحت کرد.
درایران دارند دراجرای دستور خمینی
برای محوآثار پهلوی  ،تابلوها ووسایل
بعضی از موزه ها را می شکنندوآتش
میزنند.
( خوانندگان توجه دارند که پس
از  36سال امروز هم داعش همین
کارهارا انجام می دهد.آزادی)
دستورداده شده زنها چادر به سر
کنند  .درکرمان چهارنفررا بجرم زنا
تا سینه درشن فرو کرده و سنگسار
کرده اند .اطبا به مناسبت اعدام
سرسری یک طبیب درخوزستان 24
ساعت اعتصاب کردند.
روابط ایران وشوروی هم تیره شده
و قطب زاده دستورداده است تعداد
اعضای سفارت روسیه درتهران از
 52نفر به  9نفر تقلیل یابد

 27جوالی 1980
امروز از درگذشت اعلیحضرت آگاه
شدم  .واین خبر تأسف آوررا به
باقرزاده درنیویورک و آقای معینیان
در لوس آنجلس اطالع دادم .

آزادی

ارتشبداویسی

دنباله این خاطرات را که صفحات
گمشده تاریخ مارا تشکیل می دهند
درشماره آینده «آزادی» مطالعه
بفرمائید
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پژوهشی از ک .هومان

قسمت نوزدهم

رضاشاه راآنگونه که بودبشناسیم

احمدشاه هزینه سفرتفریحی خود به اروپاوحتی وجهی را که بابت
ُمرابحه به یکی ازصرافان تهران داده بود،ازدولت مطالبه میکرد!

حضرت اشرف بطورقطع تصمیم
گرفته بودند ازایران خارج شوند،ابتدا
به زیارت عتبات بروندوبعدا ً محل
سکونت دائمی خودرا انتخاب
فرمایند،حتّی دستور فرمودند»شیخ
مهدی نجم آبادی» که همیشه کارهای
رسمی وشرعی حضرت اشرف را انجام
میداد،حاضر شدووکالتنامه ای به نام
بوذرجمهری نوشت
سرهنگ کریم
ُ
وحضرت اشرف امضاءفرمودند...
باروچمدانها هم بسته وآماده شد،اما
همچنان عده ی زیادی ازوکال سرراه
حضرت اشرف را گرفته بودند...
پس ازساعتی مشیرالدوله وموتمن
الملک ومستوفی الممالک به اتفاق
ُمعاضدالسلطنه پیرنیا به جمع وکال
آمدندوجدا ً مانع حرکت وخروج
ومردم
ّ
حضرت اشرف ازمملکت شدند،درآن
لحظه معلوم نشدچه مذاکراتی بین
حضرات انجام یافت که حضرت
اشرف ساعتی تأ ّمل فرمودند،اما بعدا ً
معلوم شد مذاکرات بدین منظور بوده
است که درمجلس تکلیف تعیین
شود،حضرت اشرف قبول فرمودندکه
به رودهن بروند)53(».
سیروس غنی می نویسد...«:احمدشاه
تلگرافی ازبرادر خودخبریافت که
رضاخان استعفا کرده است،پس پیام
زیرراباتلگراف برای رییس مجلس
تأسف آوری
فرستاد»:نظربه اخبار
ّ
که از ایران رسیده وتحریکاتی که
سردارسپه برضدامن ّیت عمومی
میکند،ما اعتماد خودرا ازمشارالیه
سلب نمودیم،الزم است اکثریّت
مجلس نسبت به شخص دیگری اظهار
تمایل نمایدتافرمان صادرگردد.
مؤتمن الملک شب بعد تلگراف
رادرجلسه ی علنی مجلس
خواند،درتلگراف دومی به مستوفی
و ُمد ّرس،شاه پیشنهادکردمستوفی
نخست وزیرجدید،حسن پیرنیا
وزیر جنگ،سرلشکرعبداهلل امیر
طهماسبی فرمانده ی قوا وسرتیپ
امان اهلل جهانبانی رییس ارکان حرب
شوند.
امااکثروکالی مجلس اعتنایی به
تلگراف شاه ودستوراونکردندوبا94
رأی موافق و6رأی مخالف،به این
دلیل که وجود رضاخان برای امن ّیت
وسروسامان دادن به کشورضروری
است،به ابقاء اودرمقام نخست وزیری
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رأی اعتماددادندومجلس هیأتی رااز
نمایندگان مجلس به رود هن اعزام
کردتارضاخان رابه تهران بیاورند
وپس ازورود وی به تهران وکالی
مجلس ورجال به دیدن اورفتند
وانتصاب دوباره ی اورا به وی تبریک
گفتند)54(».
ملک الشعرای بهار درکتاب»
تاریخ مختصر احزاب سیاسی
ایران» از ده تن وکالی مجلس که
به دیدار رضاخان رفته بودند،نام
می ب َ َرد ،امین الشریعه(ذوالقدر)
ـ عمادالسلطنه(فاطمی) ـ سهام
السلطان(بیات) ـ سیدالمحققین
(دیبا) ـ سردارفاخر(حکمت) ـ
حاج عزّالممالک (اردالن) ـ مصدق
السلطنه ـ آقا سیدحسن کاشانی ـ
ارباب کیخسرو ـ امیراعلم)55(.
دکتر مصدق درکتاب خاطراتش از
گفتگویی که با کلنل فریزرفرمانده
نیروی انگلیسی تفنگداران جنوب
(اس ـ پی ـ آر)به هنگام والیگری
فارس داشته است،وپیش از این به
بخشی از آن به این شرح ...:کلنل
گفت آیا تصور می کنیدایالت فارس
ازایران ُمجزّاشود وشما درفارس یک
دولت مستقل تشکیل بدهید؟گفتم
بهیچوجه »...درادامه آن می افزاید
که »:نظر اصلی فریزر این بود که
من بادولتی که روی منافع خارجی
تشکیل شده بودبسازم ومخالفتم
تأسی
سبب نشودکه دیگران بمن
ّ
کنند ونقشه ی سیاست خارجی را
ُخنثی نمایند)56( »...

آزادی

ُمبتدا وخبر چنین مطلبی که دکتر
مصدق در کتاب خاطراتش آورده
است به هیچوجه باهم همخوانی
ندارد،چگونه می توان بااعالم استقالل
و ُمجزا شدن ازپیکرایران که دررأس
آن بنا به پیشنهاد»فریزر»دکتر محمد
مصدق قرار می گرفت،به سازش با
دولتی که بنا به زعم او دست نشانده
ی انگلیس بود( یعنی رهبرکودتا )
تعبیر کرد،به زبان ساده تر آیا جدا
شدن ازایران ودولتی مستقل تشکیل
دادن یعنی سازش با دولت مرکزی!؟
واین درست بدان می ماند که گفته
شود با استقالل آذربایجان به رهبری
«پیشه وری» وجدایی آن سرزمین
از پیکر ایران ،هدف سازش با دولت
مرکزی بوده است!ازسویی دیگر
نشان میدهد که ایشان به زعم خود از
دخالت دولت بریتانیا دربرپایی کودتا
 ،ازهمان ابتدا به خوبی آگاهی داشته
وبدین رو ازپذیرفتن دستورالعمل
های دولت کودتا به این معذور که
نمی خواسته است با دولتی که
بخاطر تأمین منافع دولت خارجی
برسرکار آمده بودهمکاری داشته
باشد،سرباززده واز کار کناره می
گیردو...
جای پرسش است که دکتر
مصدق با چنان اعتقاد واطمینانی،
چگونه حاضرمیشوددرکابینه ی
مستوفی الممالک ومشیرالدوله با
پذیرفتن مقام وزارت در کنار کسی
بنشیند(رضاخان) که به زعم خود
دست نشانده واز عوامل دولت بریتانیا

مصدق

بود،آنهم درکنار کسی که بادارابودن
مقام وزارت جنگ وفرماندهی کل قوا،
به شهادت اسناد ومدارک مسلم ،با
اقتدار ،سخن آخررا درکابینه میگفته
است!؟ ُ
وطرفه اینکه پس از چندی
باچندتن دیگر به «رود هن» میرود
تااین عامل ودست نشانده ی بریتانیا را
که از کار کناره گرفته بود ،دوباره برسر
قدرت بیاورد،تعبیر این کارچیست!،؟
ویا آیا می توان براین باوربود که
مخالفت او با رضاخان اززمانی آغاز
گردید که زمزمه ی انقراض سلسله
ی قاجارها وپادشاهی رضاخان
مطرح شده بوده است وهمبستگی
ب ن ََسبی عامل اصلی مخالفت
ّ
وتعص ُ
اوبارضاشاه شده بود،تاآنجا که حتی
درباره ی برپایی راه آهن سرتاس ِری
که مزایای دسترسی به دریای آزادو
نقش آن از نظر دادوستد وروابط
بی درد سر باخارج از کشورروشن
است ،به مخالفت برمی خیزدوآنرا
بنا به خواست دولت بریتانیا وخیانت
به کشورقلمداد میکند ،حال آنکه
خطی را که دکتر مصدق از غرب به
شرق ایران پیشنهاد می کردوبرای
برپایی ان پای می فشردّ ،
خطی بود
که برحسب اتفاق  ،دولت نامبرده
نیز خواهان برپایی آن بود ،آنچنانکه
شرح آن به تفصیل درگفتار نخست
(بخش هفتم)آمده است .
دکتر مصدق درادامه ی مطالب
مورداشاره می نویسد...«:واز ُمخابره
ی این تلگراف [به سوی احمدشاه]
دونظرداشتم:یکی این بود که شاه
به این جمله ازتلگراف من»پیش
آمدهای ُمحتمل الوقوع»توجه کند
وبداند که رفتنی است وبهمان
مقاومت منفی[!] که درمجلس
ضیافت لندن راجع به قرارداد[]1919
نموداکتفا نکند واگر میرود نام
درخشانی از خوددرتاریخ مملکت
بگذارد.دیگراینکه تصورمیشد حاج
مخبرالسلطنه هدایت والی آذربایجان
هم ازاحساسات مردم آن استان که
ازبدو مشروطه درهر موردازابرازوطن
پرستی وفداکاری خودداری نکرده
اند استفاده کند وبایک دولت
ساخته وپرداخته ی سیاست خارجی
موافقت ننماید و)57(»...
دکتر مصدق که ُمراد وراهبرواُلگوی
طیفی از تحصیلکردگان وبه اصطالح
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روشنفکران بوده وهست ،ازپادشاهی
جانبداری میکردونگران نامش
درتاریخ ایران وازدست دادن تاج
وتختش بودکه:ازدیدن خرابه های
سیاه ُد ُهن وسروک ّله زدن بالُرها
بیزاری می ُجست!
دل برای شاهی میسوزاند که َک َلم
فروشی درسویس رابرپادشاهی
درایران ترجیح میداد!
از آینده ی شاهی ابراز نگرانی
میکردکه دل از دیدن مناظرساحلی
وزیبای «نیس» و» ُمنت کارلو»
وعشرت طلبی دراروپا برنمی کند!
از شاهی دفاع می کرد که در برابر
موافقت باصدور ُحکم حاکمان والیات
وایاالت ،ازآنان ُرشوه می ستاند!
شاهی که بادیدن مرگ گروه گروه از
مردم گرسنه به خاطر قحطی ،حاضر
نبود گندمهای احتکاری درانبارهای
خودرابه دولتی که برای خرج روزانه
اش ناگزیر به دریافت مساعده از دولت
بیگانه بود ،وبه اصطالح آه دربساط
مناسب
خزانه اش نداشت،به بهایی
ِ
اوضاع واحوال دولت ومردم کشورش
بفروشد ،وبا آنکه بهای گندمها را
ازدولت به بهایی که خود می خواسته
است دریافت کرده بود،بجای تحویل
گندم ازبابت طلب قبلی اش از دولت،
برداشت کرده بود!یعنی بی اعتنایی به
مرگ مردم ندار وگرسنه .
پادشاهی که هزینه سفرتفریحی خود
به اروپا را،حتی وجهی را که بابت
ُمرابحه به یکی ازصرافان تهران داده
بود،ازدولت مطالبه میکرد!
شاهی که برای پُشتیبانی ازدولت
وثوق الدوله به منظورازق ّوه به فعل
درآوردن قراردادننگین 1919ماهانه
15هزارتومان از دولت بریتانیا دریافت
میکرده است!
شاهی که برای خروج از مملکت،
از دولت انگلستان اجازه می گرفته
است!
شاهی که ازدولت بریتانیا می خواست
تا تداوم پادشاهی قاجارهارا پس از او
تضمین کند!
شاهی که برای دریافت نشان زانوبند
از دولت تجاوزگربریتانیا به میهنش به
التماس افتاده بود.
شاهی که برخالف نوشته ی دکتر
مصدق،درضیافت شام لرد ُکرزُن وزیر
امور خارجه ی بریتانیا،طی سخنرانی
موافقت خودرابا انعقاد قرارداد1919
وسپاس خودرا به خاطر این کمک
انسان دوستانه ی بریتانیا(!)
اعالم داشته بود،که به تمامی این
موارددراین کتاب اشاره شده است.
آیا به راستی دکتر مصدق باهمه
ی نزدیکی سببی واینکه یکی از
رجال بانفوذ ونزدیک به دربارقاجار
ودولت بوده است،ازآنچه که دردربار
وکشورش میگذشته است،ناآگاه بود!؟
آیا دفاع وتمجید از رفتار واعمال
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سردارسپه

احمدشاه
چنین پادشاهی تاآنجا که به
محمدرضاشاه توصیه میکرد که
درکار پادشاهی از احمد شاه سرمشق
بگیرد،از روی ناآگاهی بود،یا وابستگی
وتعصب ن ََسبی؟
ّ
آیا به راستی احمدشاه،پادشاهی
بود که بشود ازاو به پُشتیبانی
برخاست،وآیا احمد شاه با همه ی
توصیه های دلسوزانه به او،بااسناد
ِ
ومدارک به دور از هرگونه غشی که
از او منتشرشده است،نام درخشانی
ازخود درتاریخ بجای گذاشته است ؟
***
مجلس شورای ملی باپذیرفتن شروطِ
رضاخان،برای ادامه ی خدمت درمقام
نخست وزیری  ،طی تلگرافی رأی
مجددرضاخان به
اعتماد وانتصاب
ّ
ریاست وزراءرا رسم ًا به احمدشاه
اطالع داد،احمدشاه که چاره ای
جزموافقت نداشت تلگراف زیررا
روز23فروردین فرستاد:
«بااینکه قانون اساسی به ماحق میداد
که سلب اعتماد خودمان راازرییس
الوزراءوقت بنماییم،مع ذلک صالح
اندیشی مجلس شورای ملی رار ّد نکرده
به ولیعهد امرشد اعالم دهد کابینه
راتشکیل ومعرفی نماید.شاه »()58

ازکتاب
سیروس غنی به نقل
وسرگذشت
ادبیات
«داستان
شاهرخ
نوشته ی
اجتماع»
ُ
مسکوب،مینویسد «:پس ازکودتا
گروهی ازایرانیان تحصیل کرده ی
اروپا،وابسته به خانواده های اعیان
درفروردین ماه1300انجمن ایران
جوان راتشکیل دادند،مرامنامه ی
انجمن شامل نکات زیربرای پیشرفت
کشوربود،الغای کاپیتوالسیون،احداث
راه آهن،استقالل گمرکی ایران،آزادی
زنان ،اعزام دانشجویان دختروپسر به
اروپا،وضع قانون جزا،محروم داشتن
بی سوادان ازحق رأی،تأسیس موزه
هاوکتابخانه ها وتئاترها،اخذ واقتباس
جنبه های مفید تمدن اروپا.
این نویسندگان ونشریّه ها وسازمانها
،همه یک چیز می گفتند»:ایران
اززمان حمله ی اعراب درسراشیب
زوال بوده است ،روسیه وانگلیس
ازسرطمع بُعد این اضمحالل رادامن
زدند،
پس ازصدسال سیر قهقرایی
قدرتهای
تحقیرازجانب
و
ّ
طرزتفکروجوب دولت
منطقی این
مقتدر مرکزی است»
این پیشنهادهامجموعه ای ازعالیق
روشنفکران
درمیان
ُمشترک

آزادی

مخبرالسلطنه هدایت

امپریالیستی،یگانه عالج بیدارشدن
مردم است وتقویت عواطف ومسلک
ملی گرایی،میراث باستانی ایران را
باید به ایرانیان یادآورشد،نتیجه ی
پدیدآورد،اینها همه خواهان دولت
مرکزی ُمقتدروسپردن زمام امور به
دست رهبری میهن پرست وامتحان
شده بودند،همانگونه که تقی زاده
بعدهاگفت»رهبربزرگی[رضاخان]
پیداشد وسرنوشت کشورش رابه
دست گرفت [برای انجام ]بسیاری
ازآرمانهایی [که]درصدر انقالب
مشروطه طلبیده شده بود».
درمورد راه بُرد،خط مشی وبهترین
سیاستهای اجتماعی واقتصادی
مطلوب،اختالف
هدف
وتح ّقق
نظرهایی وجودداشت،ولی رضاخان
تنهارهبری بودکه درا ُفق دیده میشد
ونامش برسرزبانهابود.
توده ی مردم بطورکلی ازنظر هویّت
فرهنگی ملی گرا ومخالف روس
وانگلیس بودند،ولی ملی گرایی
آنها به مفهوم امروزی نبود،این
تح ّول بعدها باتغییرات مهم سیاسی
واجتماعی که درزمان رضاشاه روی
دادوبه ویژه گسترش طبقه ی متوسط
جدیدپیشه وران ،پیش آمد)59(».
اسناد ومدارک تاریخی نیز گواه
اند وجای کمترین انکار نیست که
رضاشاه آن دولت مقتدری رارهبری
میکردکه مورد انتظارملت ایران به
ویژه روشنفکران وتحصیل کرده
های آن ایام بودکه به بیشتر خواسته
های آنان که همانا ازمطالبات میهن
دوستان وآرمانهای صدرانقالب
مشروطه بود ،باهمه ی کمبودها
ومتخصص
وفقدان افراد تحصیلکرده
ّ
طی مدت کم(16سال)
ّ
درحد لزومّ ،
جامه ی عمل پوشاند .
اگرچه رضاشاه بادموکراسی کمترین
میانه ای نداشت،اما مگر پیش ازروی
کار آمدن او درایران دموکراسی
وجودداشت که برخی باحسرت
وافسوس ازآن ایام یاد می کنند؟
مگر میشددر ُگستره ی کشوری
که هرجای آن خانی و شیخی کوس
لمن ال ُملکی می زد وازدولت مرکزی
متابعت نمی کرد وهریک ازآنان،
قانون خوددرآوردی را درمنطقه ی
نفوذوزیرسیطره ی خودا ِعمال می
کرده و ُمسبب ناامنی وچپاول و ُکشتار
بودند،ویادرکشوریکه بیشتر مردم
آن حتی ازسواد خواندن ونوشتن
محروم بوده اند،دموکراسی برقرار
کرد؟که حتا بابرقراری مشروطه
با همه ی کوششی که بسیاری از
دست اندرکاران برای وضع قوانین
دموکراتیک به کار بردند ،موفق نبوده
اند که به آن اشاره خواهدشد.
معنا ومفهوم دولت ُمقتدر مرکزی که
همه بخاطر شرایط
بقیه درصفحه 48

صفحه 15

سرتیپ ا .اقصی

پ
هل
شااهن ویرداگشیپهاترخی

به آزاد منشی و پادشاهی به
دمک رات منشی پادشاه ای ران
نیست.
ف رانکلین روزولت

پیروزی اعلیحضرت را دررفراندوم تاریخی صمیمانه تبریک می گویم  .چنانکه اطالع می رسد اکثریت عظیم ملت ایران رهبری
اعلیحضرت را درراهی که کام ً
جان کندی
ال منعکس کننده خواست های ایشان است مورد تأیید قرارداده اند.

می دانیم که قضاوت تاریخی احتیاج
به گذشت زمان کافی دارد تا تحت
تأثیر عوامل روز قرار نگیرد .بنابراین
درشرایط زمانی فعلی که بابه ابدیت
پیوستن آنها موقعیت مناسب است
به آن می پردازیم  .رضاشاه بزرگ
وجود
درروزگاری پا به عرصۀ
گذاشت که ایران سخت متالطم
بود واو با اقدامات همه جانبه ای که
به عمل آورد ُمهرتأیید کارهایش را
چنان محکم برتاریخ معاصر ایران
کوبید که توفان استعماری سال 57
نتوانست آن را خنثی کند چون هدف
رضاشاه آبادانی وخدمت به ایرانی
بود .آن هم درسرزمینی استعمار
زده و نیمه ویران واز هم گسیخته
ومردمانی عقب افتاده ونیمه گرسنه
ولی باید گفت که همین ایران
درروزگار رضاشاه شکل گرفت
ودرزمان محمد رضاشاه بالید .بالیدن
یعنی پیشرفت درحد افتخار ومباهات
وایران آنقدر نیرومند شد که بیش از
سه دهه است درمقابل فشارهای
دولتهای استعمارگر وحکومت قشری
ومذهبی دارد مقاومت می کند و آنها
هرچه کوشیدند نتوانستند ایران را
بصورت دوران قاجاریه برگردانند.
درزمینه ی خدمات واقعی شاهان
پهلوی نظر شمارا به سه واقعیت جلب
می کنم :
واقعیت اول  :درسال  1320که
محمدرضا شاه دربدترین شرایط
تاریخی و اشغال مملکت زمام امور
را بدست گرفت درآن موقع ایران
یک کشور ضعیف و درحال توسعه
بودولی آمریکا ابرقدرت جهان بود
که توانسته بود کشورهای اروپائی
و روسیه رادرمقابل ارتش برق آسای
آلمان حفظ و حمایت کند وبه پیروزی
برساند.
واقعیت دوم  :روزی که محمدرضاشاه
درسال  1357ایران را ترک می کرد
با این که ایران نسبت به سال 1320
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درهمه ممالک آسیا کشوری

خیلی پیشرفت کرده بود ولی بازهم
یک کشور درحال توسعه بود و
آمریکاهم ابرقدرت جهان بود.
واقعیت سوم  :آمریکا به قانون
اساسی خود می بالد و متکی به
سالمتی وصحت انتخابات کشور
خویش است و درآنجا دمکراسی
حاکم است که می تواند افرادی مانند
فرانکلین روزولت ،ترومن  ،آیزنهاور،
کندی  ،نیکسون وحتی اوباما را که
نسل گذشته اش درآفریقا زندگی
میکرده اند بارأی مردم آمریکا به
مقام رئیس جمهوری برساند.
بنابراین چنین کشور ابرقدرتی با
داشتن آزادی و دمکراسی واقعی
هیچ احتیاجی ندارد که به رهبر
یک کشور جهان سومی مثل
محمدرضاشاه تملق بگوید یا بترسد
و دروغ بگوید .چون اظهارات رئیس
جمهوری دررسانه های تیزبین
آمریکا با تشکیل مصاحبه های متعدد
انسان دروغگو را رسوا می کندو
عذرش را می خواهند .براین اساس
گفتارها و نوشتارهای رسمی وغیر
رسمی  7ریاست جمهوری آمریکا را
که درطول  37سال سلطنت محمد
رضا شاه هم زمان با او درقدرت بوده
اند و درباره ی محمد رضا شاه اظهار
نظر کرده اند و برابر با قوانین آمریکا
نمی توانند به ملت آمریکا دروغ
بگویند دراینجا بازگو کنم :
درهمه ی ممالک آسیا کشوری به
آزاد منشی و پادشاهی به دمکرات
منشی شاه ایران نیست .
فرانکلین روزولت
شاه ایران وارث تمدن بزرگ
چندین هزار ساله درقلب آسیاست
که منشاأ بسیاری از تمدنهای کنونی
جهان است  .آزادی خواهی ،
دمکرات منشی و آرزوهائی که
اعلیحضرت شاهنشاه ایران برای
سربلندی کشور و ملت خود دارند

آزادی

مرا به شدت تحت تأثیر قرار داده
است .
هری اس  .ترومن
شاهنشاه جوان و مطلع ایران
نقش مؤثری دربرقراری عدالت
اجتماعی درایران به عهده دارند.
ایشان رهبری خردمند  ،تواناو
دمکرات است .
ژنرال دوایت آیزنهاور
شاهنشاه ایران یکی از مطلع ترین
و ترقی خواه ترین رهبران جهانند.
جان اف  .کندی
کارهائی را که اعلیحضرت شاهنشاه
ایران کرده اند نشان می دهد که
هدفشان بهبود بخشیدن زندگی
ملت خود و میسر ساختن رفاه برای
مردم ایران است ما از شاهنشاه
ایران به عنوان یک دوست مبارز و
دلیر استقبال می کنیم .
جان اف  .کندی
شاهنشاه ایران با عزمی راسخ
دردفاع از آزادی ایستادگی کردند
و اکنون درراه تحقق بخشیدن به
کاری بزرگ که همانا اجرای برنامه
های اصلی ومترقیانه است و ثمرات
آن نصیب همه ملت ایران خواهد
شد گام برمی دارند.
لیندون بی .جانسون
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران
پیروزی اعلیحضرت را دررفراندوم
تاریخی شنبه گذشته صمیمانه تبریک
می گویم  .چنانکه اطالع می رسد
اکثریت عظیم ملت ایران رهبری
اعلیحضرت را درراهی که کام ً
ال
منعکس کننده خواست های ایشان
است مورد تأیید قرارداده اند.
مسلم است که این پشتیبانی ملی
عزم شمارا دررهبری کشور خویش
که به جانب پیروزی برای بهبود
زندگی ملت خود درپیش گرفته اید
راسخ تر خواهد ساخت .
جان اف  .کندی بهمن 1341

فرانکلین روزولت

دوایت آیزنهاور

اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران
درآمریکا محبوبیت زیاد دارند
ومردم آمریکا با عالقه بسیار متوجه
برنامه های اصالحی ومتهورانه
ایشان هستند.
دین راسک وزیر امور خارجه آمریکا
 8اردیبهشت 1342
اعلیحضرت همایون محمدرضاشاه
پهلوی شاهنشاه ایران
بدینوسیله تبریکات خودرا به مناسبت
موفقیت و مساعی پی گیر و مدبرانه
آن اعلیحضرت درحل اختالف
بین دوکشور پاکستان وافغانستان
ابراز می دارم  .براثر میانجی گری
زمینه صلح وآرامش
شاهنشاه
درمنطقه برقرارگردیده ملت
آمریکا از آغاز مساعی اعلیحضرت
را دراین زمینه ستوده و قدردانی
کرده است وخودرا درخرسندی
اعلیحضرت سهیم می داند.
جان اف  .کندی خرداد1342
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران
هم میهنان من با نظری تحسین آمیز
ناظر مساعی ملت ایران هستند
که امروز تحت رهبری پادشاه
خردمند ودلیر خود برای نوسازی
اجتماعی و اقتصادی و گسترش
عدالت اجتماعی وتأمین رفاه کلیه
افراد ملت در ردیف نیرومند ترین
ومترقی ترین ملل جهان مجاهدت
می کنند .اقدامات اخیر ایران الهام
بخش کلید ملل آزاد جهان است و
لذا هدفی هست که ما افتخار می
کنیم تا پشتیبانی خودمان را به آن
تقدیم کنیم
لیندون بی  .جانسون خردادماه 1343
تلگرام  14نوامبر  1964ازواشنگتن:

جان اف  .کندی

لیندون بی  .جانسون
شماره  -63سال ششم

اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه
پهلوی شاهنشاه ایران
نظر آن اعلیحضرت دربارۀ مسئله
جهانی مبارزه با بیسوادی کام ً
ال
مورد تأیید است وبه آن اعلیحضرت
اطمینان می دهم که لسیج موفقیت
آمیز درباره مبارزه با بیسوادی
درایران مارا قلب ًا خوشحال کرده
است به یاد بیاوریم که درسال
 1963دولت اعلیحضرت شاهنشاه
میزبان سمینار سازمان پیمان
مرکزی دربارۀ آموزش بزرگساالن
بود .من درمورد پیشنهاد جوان
مردانه ایران به سیزدهمین مجمع
عمومی یونسکو خوب درک می کنم
و برای آن احترام فراوان قائلم .
لیندون بی .جانسون

شماره  -63سال ششم

ما درحقیقت رهبری وپیشگامی
را درتقویت
شاهنشاه ایران
صلح ودفاع ازآزادی نه تنها
درخاورمیانه بلکه درسراسر جهان
می ستائیم .
لیندون بی  .جانسون
اعلیحضرتا ! برای من مایه ی
افتخار و مسرت بسیار است که
بار دیگر ورود اعلیحضرت را به
کشورمان خوشامد بگویم .
ایران امروز با ایرانی که من درسال
 1962دیدم تفاوت بسیار دارد و
این تفاوت از رهبری خردمندانه
و مترقیانه و فداکارانه اعلیحضرت
سرچشمه گرفته است .
ملت ایران پیشرفتهای خودرا بدون
خون ریزی بدست آورده ومی تواند
سرمشقی برای همه کشورهائی که
طالب پیشرفت هستند قرار بگیرد.
ازبیانات رئیس جمهور آمریکا
جانسون  ،دراستقبال از شاهنشاه
درمدخل کاخ سفید اول شهریورماه
1346
درسالهای اخیر تحوالت عظیمی
درایرانت رخ داده و ایران به
پیشرفتهای شگفت انگیزی نائل شده
بدون شک همه این پیشرفتها ی فوق
العاده و سریع نتیجه تالشها و رهبری
خردمندانه شاهنشاه بدست آمده .
شاهنشاه نه تنها به امور کشور خود
بلکه به تمام مسائل جهانی احاطه
کامل دارند ومن مطمئن هستم که
در شرفیابی حضور معظم له از افکار
شان برخوردار خواهم شد.
ریچارد نیکسون درشغل معاون رئیس
جمهور اردیبهشت 1346
شاهنشاه
درششم خرداد1354
ادوارد کندی را درکاخ نیاوران
بحضور پذیرفتند .ادوارد کندی
درباشگاه دانشگاه تهران طی نطقی
اظهار داشت :
« دولت ایران مانع ورود ابرقدرتها
به خلیج فارس شده وآمریکا از این
جهت تالشهای صلح آمیز شاهنشاه را
می ستاید.».
اینها بخش مختصری بود از صدها
نمونه که زمامداران آمریکا دربارۀ
ایران و خدمات شاهنشاه ابراز کرده
اند.وهمگی درتاریخ ثبت شده است.
اما درمورد دمکراسی هم عالوه
بر مقامات رسمی دولتی نهادهای
دیگری هم هستند که مردم به نظر
آنها اهمیت می دهند مث ً
ال مسئولین
دانشگاههای بزرگ جهان  .دراینجا
نظر چند رئیس دانشگاه بزرگ جهان
را نیز می آوریم .
دانشگاه هاروارد که یکی از بزرگترین

دانشگاههای جهان است درتاریخ 16
خردادماه  1347درمراسمی که ده
هزار نفر از استادان وفارغ التحصیالن
دانشگاه حضور داشتند دکترای
افتخاری به شاهنشاه تقدیم کرد و
در شهادت نامه نوشته است :
« تقدیم به یکی از رهبران برجسته
قرن بیستم که قدرت را وسیله
ای سازنده برای تحقیق انقالب
اجتماعی و اقتصادی درسرزمینی
کهنسال ساخته اند».
دانشگاه پنسیلوانیا هم دکترای
افتخاری تقدیم کرد و دراین مراسم
دکتر کنِت سوتون گفت  :شاهنشاه
ایران رهبری شجاعوروشن فکر
هستند درکشوری که تاریخ آن با
روم وبیزانس رقابت می کند ».
دانشگاه واشنگتن در  18خرداد سال
 48درجریان گشایش نمایشگاه
هفت هزارسال هنر ایران به
شاهنشاه دکترای افتخاری داد و
شاهنشاه را درزمینه ی سیاست بین
المللی ستود.
البته مقامات دانشگاههای دیگر جهان
نیز نظیر همین بیانات را داشته اند.
کمونیست ها هم درباره ی شاهنشاه
اظهارنظرهائی کرده اند:
گئورگی تراپکف رئیس جمهور
بلغارستان که یکی از متعصب ترین
کشورهای کمونیستی بود درسال
 1345گفت  « :ما حاضریم تمام آنچه
را که شاهنشاه ایران می فرمایند
امضاء کنیم وبه عنوان عقیده رسمی
خودمان به دنیا اعالم کنیم .
واما  ،ما درباره شاه خود چه گفتیم
وچه کردیم ؟! بدبختانه چند سال قبل
از شورش  57کارمان به جائی رسید
که از جاده ها  ،اتوبانها ،دانشگاهها،
مدارس عالی  ،کارخانه ها  ،رونق
اقتصادی  ،آزادی زنان  ،آزادی کشاورز
وکارگر  ،مراکز بهداشتی  ،سازندگی
های ارتش قدرتمند ،امنیت فردی و
اجتماعی  ،تحول عمیق اجتماعی ،
و صدها پدیده دیگر ی که در راه بود
استفاده کردیم وتازه توانسته بودیم
ازراه قیمت گذاری نفت جلوی غارت
ثروتهای ملی مان را بگیریم  .اینها
همه شاهدی بر ترقی خواهی محمد
رضاشاه برای ملت ایران بود که از
همه آنها استفاده می کردیم ولی
آنهارا نمی دیدیم .وچون واقعیت هارا
درپیش پای دروغ و فریب و نیرنگ
قربانی کردیم دچار این فاجعه شدیم
 .چندی قبل فیلمی بنام « شکوه
شاه ایران» درتلویزیون فرانسه به
نمایش درآمد که واقعیت هارا نشان
می داد .امیدوارم مطالب باال بتواند

آزادی

حقیقت فیلم شکوه شاه ایران را در
دل وقلب یک یک ما زنده کند و به
نمایش بگذارد.
باآرزوی پیروزی نور برتاریکی ها
پاینده ایران.

شاه وشهبانو وکندی ها درهاروارد

ریچارد نیکسون

جرالد فورد

رونالد ریگان
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رد ام القرای اسالمی هچ خبر؟

تیم

بش
حقوق ر اسالمی

به کوری چشم دشمنان ایران اسالمی
از قبیل سلطنت طلب ( پهلوی چی)
و بهایی و بقیه خس و خاشاک ،
همانطورکه می بـینیم اوضاع مملکت
بسیار خوب است و ایرانیان هیچ
دغدغه خاطری هم در مورد هیچ
مسئله ای ندارند و همه زیر سایه
امت اسالمی و آخوند و طلبه در رفاه و
آسایش و امنیت و آزادی بسر میبرند.
البته این حالت شامل روابط خارجی
نیز میشود  .همکاری های همه جانبه
در مورد علوم مختلف و فناوری با
ممالک پیشرفته و پیشتازی از قبیل
گابن  ،سودان و کره شمالی و همتایی
با گردن کلفتانی چون چین و روسیه
در میدان اقتصاد و داد و ستد ،و تازگی
ها هم شنیده ایم آمریکا و اروپا در
میدان حقوق بشر بویژه آزادی زنان.
ولی همانطوریکه همه آگاهیم ،بخاطر
دشمنان انقالب آخوندی  -امتی و
اسالم عزیز  ،مدتیست که تحریمهای
شدید اقتصادی سه جانبه این رژیم
را در منگنه قرار داده است از یک
طرف ،سازمان ملل به اتهام نقض
حقوق بشر در ایران  ،و از طرفهای
دیگر اتحادیه اروپا و آمریکا در رابطه
با فعالیت های هسته ای و پشتیبانی
از تروریسم و یهود ستیزی .اوضاع
داخلی که قربانش بروم  ،عالیست،
بهتر از این نمیشود ودر امورات
خارجه هم که ایجاد آشوب و بلوا
در منطقه به هوای منم منم های بی
سر و ته مذهبی با پشتیبانی کردن
از بقیه هیئت های عزادار دیوانه در
بالد معجزه خیز خاورمیانه .البته
تا زمانی که منافع غرب و شرق در
خطر نباشد به همین سیاه بازی ها
ادامه خواهند داد ،با نرمش قهرمانانه
سر میز مذاکره و چانه زدن با کفار و
بده بستان های سیاسی میخواهند
اوضاع اقتصادی را جالیی بدهند
ولی خب پانزده سال است که دارند
مذاکره میکنند و به نظر میرسد که
رژیم ورشکسته اسالمی بعد از اینکه
خرج بسیار بزرگی را به گردن مردم

صفحه18

ایران انداخت مجبور است که روی
مبارکش را کم کرده و یک جورایی
آدم شود که حتی تصورش هم دور
از واقعیت میباشد .حاال طفـلکی این
دکتر فارغ التحصیل از مدرسه فیضیه
گالسکوی اسکاتـلند ما را دستچین
کردند که با یک دسته سینه زن
تحصیلکرده خارج با قیافه خنده رو
به جنگ خروارها مشکالت و خرابی
های خود ساخته بروند .دولت « تدبیر
الکی و امید واهی » چپ و راست،
نمایندگانی با عقیده راسخ به اینکه
«هدف دشمن نابودی اسالم عزیز
است « به اینورآنور میفرستد که با
زبان آخوندی  -اسالمی این کفار را
خر فهم کنند که بابا جان بی خیال
برداشت های شما از حقوق بشر ،
ما خودمان تعریف اسالمی به سبک
شیعه داریم  ،شما آنرا نمی فهمید
چون گوشت خوک خورده اید و بی
غیرت شده اید .آخوند دکتر روحانی
باید بهر وسیله ای شده است از ادامه
این تحریمها جلوگیری کند چون
اوضاع مالی به هن وهن افتاده و
قیمت نفت هم پنجاه درصد از سال
قبل کمتر شده است .در ادامه همین

آزادی

شامورتی بازیها در راستای اهداف
انقالب با شکوه  ،رییس جمهور
روحانی چند تا نماینده زن را که یکی
آز آنان معاون ایشان در امور زنان
است! با گونی سیاه فرستاد جلوی کفار
در سازمان ملل یعنی همین سازمانی
که این نابخردان چند دهه است که
با عربده و شعار  ،سر هر نماز جمعه
برای باعث و بانی آن مرگ و نفرین
میفرستند و آنرا بدون اعتبار میدانند
و میگویند که بازیچه دست استکبار
و صهیونیست است .همان سازمانی
که احمد شهید گزارشگر ویژه خود
را برای بررسی در زیرپا گذاشتن
قوانین حقوق بشر درجمهوری نعلین
و آفتابه مأمور کرد و ایشان هم با تهیه
گزارشی که چندان برای حکومت
ایران مطلوب نبود  ،مورد حمله
بی امان امت اسالمی قرارگرفت .او
را نوکر و هنرپیشه و بدون کفایت
خواندند و هزاران یاوه گویی دیگر که
ویژه ادبیات آخوندی  -امتی است.
حاال نمایندگان روضه خوان زن را
فرستادند باالی منبر همان سازمان
ملل برای موس موس کردن و آنها
هم طبق وظایف شرعی و با روحیه

ور شهابی

والیتمداری در اجالسیه شورای
حقوق بشر به دفاع از معنی زن و
آزادی زن در شرع مقدس افتادند.
بارها در همین مجامع بین المللی
گفته اند که جامعه ما بر طبق منویات
شرعی از نوع شیعه اداره میشود.
ارزش زن در اسالم از شتر هم کمتر
است و اصال چه ربطی به شما دارد
که ما را بخاطر معتـقـداتمان تحریم
اقتصادی بکنید .طبق آخرین بررسی
های شورای حقوق بشر قوانینی که در
ایران برای بانوان تدوین شده است
آنانرا تبدیل به کارخانه بچه سازی
میکند و آزادی آنان را بشدت محدود
کرده است .جلوگیری از فراگیری علم
و دانش در چندین رشته تحصیلی،
مقررات پوشش اسالمی  ،ممانعت از
ورود بانوان به میدان های ورزشی
مثل فوتبال و والیبال و ممنوعیت
خوانندگی و کنسرت دادن فقط چند
نمونه از آن است و همش نگرانند که
وجود بانوان باعث تحریک آقایان
میشود و جامعه رو به فساد میرود .اگر
وضع به همین روال پیش برود ،البد
فردا پس فردا قوانین احمقانه دیگری
وضع خواهند کرد مثل ممنوعیت
دیدن قطار در هنگام ورود به تونل
!!! .جمهوری اسالمی ایران یکی از
سه کشوری بود که حاضر به امضای
منشوربین المللی ممنوعیت ازدواج
زیر هیجده سال نشد و با همان
دریدگی و بالهت اسالمی به کفار
گفتند که تعریف شما از سن بلوغ
با تعاریف ما خیلی فرق دارد .خب
البته نمیشود انتقاد زیادی کرد چون
همانطوریکه میدانیم پیغمبر اکرم
اصأل کاری به این جزئیات نداشتند
که طرف مقابل چند سالش است از
نه ساله به باال بالمانع است .حتی خدا
هم در قرآن در این باب به حضرت
خرده نگرفته است.
در جبهه دیگر نبرد علیه کفار
درغزوات ژنو  ،وین  ،اسلو و لوزان بر
سر فعالیت های هسته ای جمهوری
آخوندی و با انتخاب تیم دیگری که
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اکثریت شان تحصیل کرده همین
آمریکای جهانخوار هستند ،مذاکرات
به مراحل نهایی خود رسیده و طرفین
برای چرب کردن سبیل همدیگر
حاضر هستند و منتظرند که شیر
سرمایه و پوهای بلوکه شده را باز
کنند و با نقل و نبات و هلهله ازاین
توافق استقبال کنند و باز این رژیم
آخوندی گندیده به حیات ننگیـنش
ادامه بدهد تا درمنطقه موی دماغ
بقیه باشد و به هوای دفاع از اماکن
متبرکه و مبارزه با تکفیری های
سنی  ،اختالفات مذهبی را زنده نگه
دارد .البته اگر هم بخاطر انگولک
کاری اسراییل و وهابیون و جمهوری
خواهان کابوی یا زیاده خواهی دولت
آقای اوباما این توافق به هیچ جایی
نرسید هیچ باکی نیست چون طبق
گفته جناب وزیر امور خارجه جواتی
ظریف « مذاکرات به نتیجه نرسد باز
هم برنده ایم « دریکی از گرد هم
آیی های اخیر در حضور دزدان سر
گردنه و نمایندگان چراگاه مسجد
شورای اسالمی  ،ایشان باالی منبر
رفت و با ژست پیروزمندانه مهمالتی
از قبیل استقامت و کارآیی و عزت
مردم ایران و با شعار دولت تعامل
با مذاکره و قربون صدقه افاضات
مقام معظم رهبری و تعریف های تو
خالی و دور از حقیقت را به خیک
شنوندگان امتی بست .خب اگر در هر
شرایطی شما برنده اید دگر چرا پای
میز مذاکره با کفار نشسته اید؟ البد
نگران وضع مردم هستید .انگار نه
انگار که اوضاع داخلی بشدت خراب
است  ،البته این حاج آقا پرزیدنت
روحانی در امورات داخلی بجز درجا
زدن و مشتی تغییرات ظاهری هیچ
کار اساسی دیگری انجام نداده
و نمیشود انتظاری هم داشت که
کاری انجام دهد .هیچ فرقی بین او
و موسوی و خاتمی و احمدی نژاد و
کروبی نیست  ،حتی اگر پیرو بیت
آقا رهبر معظم هم نباشند هنوز
میخواهند نظام اسالمی را پا بر جا
نگهدارند منتهی با عملکرد متفاوت
ویژه خود .در این خیمه شب بازی
حتی به پای همدیگرهم می پـیچند
که یکوقت مردم فکر نکنند اینها
همه همدستـند .مثل دولت و سپاه
پاسداران که برای خودش مملکتی
جدا شده است و سیستم اقتصادی
خودش را دارد .درست مثل ساختار
مافیایی که رؤسای پنج خانواده
هرکدامشان بخشی از سفره رنگین
ثروت را تحت کنترل دارند .نه تنها
هیچ کوششی در بهبودی حقوق
شهروندی نمیکنند بلکه با رفتار ضد
بشری و حیوانی فشارهارا زیادتر
کرده که اگر وقتی مجبور شدند از
سقوط سیستم آخوندی جلوگیری
کنند  ،فی الفور دولتی انتخاب
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کنند که قدری فشار را کمتر کند و
مثال اجازه برپایی کنسرت موسیقی
بدهند .الویت این جماعت ابله که
هیچ بویی از ملیت و هویت ایرانی
نبرده اند  ،تبلیغ خرافات و گسترش
مهمالت مذهبی از نوع شیعه است و
هر گونه دروغ و حرف شاخداری در
این راه بال مانع میباشد .هر کدام از
این روضه خوانها برای خودش منبع
موثقی از روایات و حکایات دارد که در
این قرن حاضر با پیشرفت برق آسای
دانش و اختراعات جدید باز گو کردن
آن  ،مرغ پخته را به خنده میآورد.
بهترین نمونه های این خزعبالت در
گرد هم آیی هفتگی نماز جمعه گفته
میشود که بد نمیشد آنرا برای کفار
ترجمه میکردند تا آنها بدانند با چه
موجوداتی سر میز مذاکره نشسته
اند .هانطوریکه خوانندگان گرامی
آگاهند  ،نوروز امسال مصادف با یکی
از چندین ایام زوزه کشی و شیون این
جماعت نابخرد است و باز موقعیتی
مناسب تا به مردم فشار بیآورند که
پرستش استخوان پوکیده تازیان
هزارسال پیش بر شادی و شادابی
نوروزی برتری دارد .این دفعه نوبت
« ایام فاطمیه « است و طبیعتأ طایفه
آخوند و مال در ادامه تحمیق مردم و
بندگی بی چون و چرای آنان به گفتن
هرهجویاتی تن میدهند و آن بدبخت
فلک زده ای که از خوف آتش جهنم
و فشار قبر و مار غاشیه و عقرب
جرار و موهوماتی از این قبیل پای
منبر نشسته و گوش میکند حاضر
است دست به هر جنایتی به بهانه
« حفظ بیضه اسالم و خشنودی اهلل
اکبرش» بزند  .به گزارش خبرگزاری
دانشجویان بسیج  ،امام جمعه
یدکی تهران آخوند صدیقی در جمع
دانشجویان دانشگاه شهید مطهری
در رابطه با پوستر تبلیغاتی « ایام
فاطمیه» چنین گفت ...«:حضرت
فاطمه زهرا بصورت طبیعی و در مسیر
ازدواج های معمولی شکل نگرفته اند
و خداوند برای تولد ایشان حساب
جداگانه ای باز کرده بودند بطوریکه
حضرت زهرا در رحم با مادر خود
سخن میگفتند »..ایشان با بیان اینکه
«کتابی در هنگام ظهور امام زمان
همراه ایشان خواهد بود »خاطر نشان
کرد «سخنان فاطمه زهرا در دست
امام زمان به بشریت عرضه خواهد
شد که ما نمیدانیم آن چیست ،امام
صادق به آن اشاره داشتند ».خوب
شد که این روضه خوان منبع موثق
خود را اعالم کردند وگرنه خدای
نکرده ممکن بود این شک و شبهه
پیش بیاید که این استاد ما این خبر را
از کدام آستین مبارک بیرون کشیده
اند .خدایا خدایا تا انقالب مهدی،
حماقت را نگه دار.

سیب از منظر سالمتی
دکتر همایون آرام  -نیویورک

* کاهش خطربیماری قلب،
کمک به درمان بیماری قند ،
پیش گیری از سرطان  ،پیشگیری یبوست از
خواص سیب است.

شواهد موجود گفته معروف « مصرف یک سیب درروز پزشک راازشما دور می کند»
تأیید می نماید .سیب میوه ای خوش طعم  ،شفابخش  ،با قیمت نسبت ًا ارزان است
.واز سالها پیش مظهر سالمتی و حیات بشمار رفته است  .انواع و اقسام آن درتمام
ایام سال در دسترس می باشد.
سیب از میوه های سودمند است ونقش مهمی درسالمت بدن دارد .بررسی بیش
از چند هزار نفر نشان داد آنهایی که روزانه پنج بار میوه جات وسبزیجات خورده
بودند دارای طول عمر بیشتری بودند.
از مزایای سیب اینکه عالوه بر پیشگیری  ،به درمان بسیاری از بیماری ها کمک می
کند .بسیاری از از افراد خوردن سیب بدون پوست را ترجیح می دهند  ،غافل از آن
که بیشتر خواص شفابخش این میوه درپوست آن است  .خواص آب سیب با خود
سیب قابل مقایسه نیست  .زیرا با وجودی که آب سیب دارای کمی هن و پتاسیم
می باشد فاقد بیشتر مواد فیبری وکرستین می باشد .فواید سیب به قرار زیر است :
کاهشخطرحمالتقلبی
مطالعات نشان داده است که سیب کمک زیادی به کاهش خطر بیماری قلبی می
کند .سیب سزشار از ضداکسیدان های قوی است .از ضداکسیدان های شفابخش
موجود درسیب کرستین یک ترکیب استثنایی است  .این ترکیب و ضد اکسیدان
های دیگر از جمله ویتامین و بتا کاروتن از آسیب مولکولهای اکسیژن به سلولهای
بدن جلو گیری می کنند.
دانشمندان فنالندی دریک مطالعه  20ساله اثر ضداکسیدان های مختلف موجود در
رژیم غذائی را درجلوگیری از خطر بیماری قلبی بررسی کردند .آنهائی که بیشترین
مقدار کرستین وضداکسیدان های دیگر را مصرف کرده بودند درمقایسه با دیگران
 20درصد کمتر درمعرض خطر بیماری قلبی بودند دریک بررسی درهلند آشکار شد
افرادی که روزانه یک عدد سیب خورده بودند ( همراه با دوقاشق غذلخوری سیرو
چهارفنجان چای ) خطر حمله قلبی درآنها  32درصد کاهش یافته بود.
بیماری قلبی باافزایش سن بیشتر می شود ولی مصرف سیب هیچگاه دیر نیست .
کاهش خطر ابتال به سرطان
سیب میوه ای استثنائی درپیشگیری از انواع سرطان ها بشمار میرود .تجربیات
آزمایشگاهی اثر ضدسرطانی سیب را درسزطانهای ریه وسینه به اثبات رسانده
است  .ضداکسیدان های موجود درسیب به مرورزمان از تغییرات سلولی که
منجربه سرطان می گردد جلوگیری می کند.
پوست سیب حاوی مقدار فراوان ضداکسیدان موسم به کرستین می باشد .تجربیات
آزمایشگاهی نشان داد که کرستین رشد غدد سرطانی را کند و ازانتشار سلولهای
سرطانی پیش گیری می کند .موادفیبری موجود درسیب نیزبا تقویت دستگاه
گوارش از خطر ابتالبه سرطان روده بزرگ جلوگیری می کند.
تقویت دستگاه گوارش
سیب به تنظیم وتقویت دستگاه گوارش کمک می کند .از خواص مهم سیب
دارابودن مقدارزیادی موادفیبری قابل حل و غیرقابل حل می باشد .یکدانه سیب
با پوست آن به وزن  5اونس دارای سه گرم ماده فیبری است  .موادفیبری غیرقابل
حل که بیشتر درپوست سیب وجوددارد حرکات روده ها راتنظیم کرده ودردرمان
یبوست  ،دیرهضمی وپیشگیری بیماری دیورتیکولیتس بسیار مؤثر است  .مزیت
دیگراینکه با مصرف موادلیفی احساس سیری حاصل می شودکه بکاهش وزن کمک
میکند.
کاهشکلسترولوقندخون
افزایشکلسترولخونعوارضخطرناکودرازمدترابدنبالدارد .بقیهدرصفحه48

آزادی
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در آيه  15سوره انعام خطاب به پيغمبر
مي گويد« :بعضي از كافران به سخن
تو گوش فرادهند ولي به دلهايشان
پرده نهاده ايم كه آنرا نفهمند و گوش
آنها از شنيدن آيات الهي سنگين
است و آنان ايمان نمي آورند» .در آيه
 57از سوره كهف همين مفهوم آمده
است .در آيه  7از سوره بقره مي گويد:
«خداوند بر دلهاي كافران مهر و بر
گوش ها و چشمهايشان پرده نهاد
و آنها را عذابي است سخت» .حاال
چرا بايد افرادي كه خداوند بر دلها
و گوش و چشم هايشان پرده كشيده
در آتش جهنم بسوزند و چرك داغ
بر حلقومشان بريزند و اين كار را تا
ابد ادامه دهند مطلبي است كه جاي
تفكر دارد .موضوع خلقت شيطان هم
جاي حرف دارد .اص ً
ال چرا بايد خداوند
شيطان را خلق كند و چرا به او اجازه
دهد كه در گمراهي خلق بكوشد تا
آنجا كه به پيغمبر هم آيه هائي را
تلقين كند كه آيه هاي شيطاني نام
گرفته اند و داستاني بحث انگيز دارد.
عالوه بر موارد فوق كه فقط بعنوان
نمونه آورده شد با توجه به متون قرآن
خداوندي كه عالم و آگاه بر تمام امور
است نميدانسته كه زمين را كه خلق
كرده چگونه است و زمين را مسطح و
كوه ها را بعنوان ميخ براي نگهداري
زمين و ستارگان را فانوس قرار داده
و شهاب هاي آسماني را تيرهائي
اعالم كرده كه براي زدن جن ها بكار
ميروند يا در مورد خمر خداوند قب ً
ال از
مضار شراب خبر نداشته و آنرا براي
يهوديان و عيسوي ها منع نكرده
حتي  12سال بعد از بعثت پيغمبر
مسلمانان از آن استفاده مي كردند تا
آنجا كه در قرآن آيه اي آمده است كه
در حال مستي به نماز نزديك نشوند
«التقرب الصلوة و انتهم سكارا» .سالها
پيش كتابي را خواندم با عنوان «از
جهان هاي دور» كه يك فضاشناس
روسي نوشته بود .وقتي اين كتاب
را به پايان بردم سه روز گيج بودم
كه اين آفرينش و عظمتش چيست
و اين مطالب قرآن در باره خداوند و
آسمان و زمين با توجه به محتويات
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اين كتاب چه مفهومي ميتواند داشته
باشد و چگونه بايد تعبير شود .مگر
ممكن است خداي جهان آن زمان كه
قرآن را بر محمد نازل مي كرد از آنچه
خودش بوجود آورده آگاهي نداشته
باشد .در اين كتاب از كهكشان و
فواصلشان و ماهيت وجودي آنها
سخن رفته و نشان ميدهد كه هزاران
خورشيد مانند خورشيدي كه ما
مي بينيم در كهكشان ها وجود دارد

قسمت دوم

جرم آن حدود دو ميليارد و دويست
ميليون ميليارد ميليارد تن است كه
چنين رقمي را تشكيل ميدهد:
2.200.000.000.000.000.000.000.000.0
00.000
و اين خورشيد يكي از دو ميليارد
ستاره ايست كه در كهكشان شيري
قرار دارد .آنچه در اين كتاب آمده در
اين مختصر نمي گنجد .قصدم از بازگو
كردن اين مطالب اين است كه اگر

علی دشتی
و تنها در منظومه شمسي بيش از
 200ميليون ستاره وجود دارند كه از
لحاظ حجم و نور با هم تفاوت دارند
و خورشيد ما يكي از آنها بشمار
ميرود و نزديك ترين به زمين است ،و
نزديك ترين ستاره به خورشيد بيش
از  25ميليون سال از خورشيد فاصله
دارد و ستاره هائي كه با چشم هاي ما
ديده مي شوند فاصله شان تا زمين
حداقل  5000سال نوري است .ماه
نزديك ترين ستاره به زمين است
كه حدود  385هزار كيلومتر با زمين
فاصله دارد .مدار زمين بدور خورشيد
در حدود  950ميليون كيلومتر است
و زمين اين مسافت را در مدت 365
روز و  6ساعت و  9دقيقه و  9ثانيه
طي مي كند يعني با سرعتي در حدود
 107هزار كيلومتر در ساعت .قطر
خورشيد  1.390.000كيلومتر است و

آزادی

بوجود خداوندي قائل باشيم كه
بوجود آورنده اين كهكشان ها بايد
باشد در قرآن اين خدا را بحدي تنزل
داده اند كه بصورت دالل محبت براي
محمد درآمده و دائم در باره روابط
جنسي پيغمبرش آيه نازل مي كند ،يا
اينكه خوب و بد سرنوشت مخلوقات
بخواست و اراده او تعيين مي گردد،
آنها را به بدترين وضع مجازات و
تهديد مي كند ،از آتش و عقرب
جرار و مارهاي غاشيه وريختن چرك
داغ بر گلوهايشان سخن مي گويد.
مطلبي از امام محمد غزالي بخاطرم
آمد كه جالب است .سفيان بن معاويه
والي بصره به اشاره خليفه عباسي
بزرگترين نويسندگان قرن دوم
هجري را به تنور انداخته مي سوزاند و
ابن مقفع را خاكستر مي كند كه حتي
استخواني از او باقي نماند و اضافه

مي كند كه آتش بدون اراده خداوند
قادر به سوزاندن نيست و كينه اي
كه سفيان بن معاويه از ابن مقفع در
دل داشت بدون مشيت خدا بكار
نمي افتاد .حتي اشاره منصور خليفه
عباسي والي بصره هم بدون اراده
خداوند صورت نمي گرفت .اگر چنين
نظري را بپذيريم كه با توجه به آيات
قرآن ناچار از پذيرفتن آن هستيم
پس اين همه ظلم و ستم در جهان و
بردگي ميليونها انسان و جنگ هاي
مهيب و هرگونه بي عدالتي و شكنجه
و از جمله يورش وحشيانه اعراب
به ايران و تحميل دين اسالم با زور
و شمشير بخواست خداوند صورت
مي گيرد؟ و تمام مصيبت هائي كه
به سر بشر مي آيد از خداوند است و
بقول آن شاعر بايد گفت :خدايا راست
گويم فتنه از توست.
گفتن در باره قرآن و مطالب آن با
اين اختصار راه بجائي نمي برد .در
واقع قرآن يكي از عوامل جلوگيري
از پيشرفت مسلمانهاست زيرا مالك
اصلي براي مسلمان قرآن است و
الغير .با استناد به همين نكته است
كه حضرت ُع َمر دستور سوزاندن
كتابها را داد و بحاكم مدائن كه راجع
به گنجينه گران بهاي كتاب كسب
تكليف كرده بود فرمان داد كه اگر
مطالب آنها با آنچه در قرآن آمده
مغايرتي ندارد همان قرآن كافي است
و احتياجي به آنها نيست و اگر مغاير
با مطالب قرآن است بايد سوزانده
شود .بعد از استقرار اسالم باستناد
وجود قرآن هرگونه حركت عقلي و
فكري مضر شناخته شد .متدينين
خشك انديش كه حنبليان مظهر
كامل آن بودند روايات و احاديث را
مرز نهائي معرفت انساني ميدانستند
و با علوم اوليه و دانش و مقوالت
عقلي بشدت مخالفت مي كردند و
مدعي بودند كه هر چه از احاديث در
تشويق دانش اندوزي و كرامت علم
و حكمت آمده مقصود علوم شرعيه
است نه علوم عقليه .ابن تميمه
حنبلي معتقد بود جز آنچه از پيغمبر
رسيده شايسته عنوان علوم نيست.
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آنها مخالف رياضيات ،طبيعيات و
هندسه و حساب بودند و كسب اين
علوم را انحراف از دين ميدانستند و
با فلسفه و منطق نيز بشدت مخالفت
مي كردند و عقيده داشتند كه فلسفه
بنيان ايمان را متزلزل مي كند ،علم
طب بي فايده است ،هندسه فاقد
حقيقت است و منطق و طبيعيات
كفر و الحاد است .امام محمد غزالي
در المنقذ من الضالل كه بعد از انقالب
در ايران به فارسي منتشر شده است،
علم هيئت را مضر و حتي حساب را
جز آنچه در تقسيم ارث مي تواند
مورد استفاده قرار گيرد در رديف قمار
و شراب آورده است .فقيه معروف ابن
صالح شهرزوري مي گويد بر ولي امر
واجب است هر مدرسي را كه تمايل
به علوم عقلي دارد از مدرسه بيرون
كند ،به زندان افكند يا الاقل نگذارد
از خانه اش پاي بيرون نهد.
گردانندگان فعلي رژيم درست پا
را جاي پاي سلف خود گذاشته اند.
مگر منتظري را در خانه اش زنداني
نكردند؟ مگر پيرمرد  84ساله اي را
كه وزير دادگستري رژيم در اوايل
انقالب بوده است به  74ضربه شالق
محكوم ننمودند؟ مگر روزنامه نگاران
و نويسندگان و دانشجويان را در
زندانها مورد شكنجه قرار ندادند؟ اگر
آتش نزده اند با قتلهاي زنجيره اي
بسراغشان رفته اند .در كجاي دنيا
وكيل دادگستري را بخاطر دفاع از
موكالنش زنداني و محكوم به زندان و
شالق مي كنند ،تعجب من از مدعيان
اصالح طلبي است كه من اسمشان
را صالح طلب گذاشته ام .همه يا
اكثريت آنها تحصيالت باال دارند،
دكتر و مهندس و استاد دانشگاه
هستند و در خارج تحصيل كرده اند
معهذا بخاطر حفظ موقعيت خود
مهر بر لب زده و خاموش مانده اند
و تمام جنايات و خالفكاريهاي رژيم
را ناديده مي گيرند .يك روشنفكر
و متفكر اصالح طلب چه وظيفه اي
در قبال جامعه دارد ،آيا باز هم بايد
با عنوان اينكه با دين و ايمان مردم
نبايد كاري داشت به نظاره بنشيند
و جامعه را بحال خود رها سازد و به
آخوندها ميدان بدهد كه با فريب و
دروغ كماكان بر خر مراد سوار باشند
در حاليكه ملت دچار فقر است و
مردم و جوانان بدليل نبود كار و
امكانات زندگي دست به خودكشي
مي زنند ميليون ها دالر توسط رژيم
صرف تبليغات براي نگهداري آن و
ادامه تحميق مردم مي شود .بنياد
امام و بنياد علوي در كشورهاي
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ما از يك فرهنگ پربار و غني برخورداریم و اگر از تبليغات رياكارانه آخوند نجات یابیم
مي توانیم با تكيه بر انديشه و گفتار و كردار نيك براي خود تكيه گاهي محكم و استوار بسازیم.
مختلف ميلياردها صرف تبليغات
واهي و ساختن مسجد و برگزاري
مراسم عزاداري مي كنند .در زادگاه
الويس پريسلي در امريكا كه به شهر
موزيك معروف است روزهاي جمعه
دعاي كميل برقرار است و در ماه
محرم مراسم عزاداري و سينه زني.
آيا اين ايراني ها كه تاب وضع موجود
در ايران را نياورده و رنج غربت را
بجان خريده اند بخاطر اعتقاد و از
روي ايمان به چنين كارهائي دست
ميزنند يا براي استفاده از خوان
گسترده رژيم به اين قبيل كارها
رومي آورند؟ با چنين وصفي اينكه
بگوئيم با اعتقاد و ايمان مردم چكار
داريد درست نيست ،هر انساني
خواهان دست يابي به واقعيت است و
اگر به او آگاهي داده شود قابل اصالح
و پذيرش است و اين وظيفه
روشنفكران است كه در مقابل
تبليغات دروغ و مردم فريب آخوند
دست به روشنگري بزنند .چند سالي
در تبريز به مقتضاي شغلي كه داشتم
سر و كارم با كارگران بود ،روزي
يكي از كارگران باتفاق همسرش
شيون كنان پيشم آمد .دختر نوجوان
بيهوشي در حاليكه خون از بدنش
جاري بود روي دستش بود ،دختر را
فوري به بيمارستان رسانديم و تحت
عمل قرار گرفت ،معلوم شد فرزندان
خانواده بعد از بدنيا آمدن پس از
چندي مي مردند سومين بچه دختر
بدنيا مي آيد و مادرش نذر مي كند
كه اگر بچه اش زنده بماند او را به
ازدواج سيدي درآورند .آن سال
آخوندي كه براي روضه خواني به
ده آنها آمده بود عمامه سياه داشته
است ،به اصرار زن آخوند را به شام
دعوت مي كنند و بعد از صرف شام
موضوع را با او در ميان مي گذارند.
آخوند همان شب دختر را كه  13سال
داشته صيغه مي كند .نتيجه اينكه
دچار خونريزي شديد مي شود كه
فوري او را از دهي كه در حومه تبريز
بود به شهر مي آورند .دختر بيچاره
دچار شوك شده بود در بيمارستان در
دوره نقاهت هر وقت مردي را مي ديد
ميرفت در گوشه اي مي نشست و
گريه سر ميداد .جالب اين بود كه
آخوند به بيمارستان آمده و مدعي
بود كه دختر را براي يك هفته صيغه
كرده و تكليف او براي بقيه مدت
چه مي شود كه سيلي جانانه اي

را از پدر دختر نوش جان كرده و
از بيمارستان بيرونش كرده بودند.
مسئوليت اين قبيل جنايات بعهده
كيست؟ زن بيچاره در زندگي جز
مسجد مرجعي براي آگاهي نداشته
است .فقط آخوند بوده است كه
ضمن ايجاد ترس دروغ هايي در مورد
احترام به سادات بگوشش خوانده
است .من چند بار در بيمارستان
سراغ اين زن و دخترش رفتم و
با آنها به گفتگو نشستم و به او
فهماندم كه زنده نماندن فرزندانش
حتم ًا در نتيجه بيماري بوده است و
هم خوابگي آخوندي با عمامه سياه
كه تازه معلوم نيست واقع ًا سيد باشد
مشكلي را حل نمي كند.
خوشبختانه جامعه ما از يك فرهنگ
پربار و غني برخوردار است و اگر از
تبليغات رياكارانه آخوند نجات يابد
مي تواند با تكيه بر انديشه و گفتار
و كردار نيك براي خود تكيه گاهي
محكم و استوار بسازد .قبل از اسالم
هشت اصل بنياد آريائي شامل ديد
درست ،خواست درست ،گفتار
درست ،كردار درست ،كوشش درست،
كسب معاش درست و دورانديشي
درست راهنماي ايرانيان بوده است
كه حاال نيز مي تواند گره گشاي
جامعه ما و سرمشق همه ما ايرانيان
باشد .خوشبختانه بعد از حادثه شوم
تسلط خميني ،روشنگريهاي بسياري
صورت گرفته است از گذشته و
هاديان جان باخته چيزي نمي گويم.
در اين  36سال نوشته هاي بسياري
در دسترس همگان قرار گرفته كه
همه آنها آگاهي دهنده اند از اسالم
شناسي ميرفطروس گرفته تا كتابهاي
دكتر روشنگر با نام هاي كورش و
محمدبن عبداهلل ،بازشناسي قرآن و
شيعه گري ،كتاب بيست و سه سال
دشتي ،كتاب حاشيه اي بر  23سال
نوشته شادروان سنندجي ،طلوع
و افول خدايان ،سه كتاب خيام
آن دروغ دالويز و آنسوي سراب و
كمدي خدايان نوشته هوشنگ معين
زاده و باالتر از همه اينها كتابهاي
شجاع الدين شفا همچون از كليني
تا خميني و آموزنده تر از همه
كتاب تولدي ديگر مطلبي را ناگفته
نگذاشته اند ولي بدليل محدود بودن
چاپ و انتشار ،اين قبيل نوشته ها در
دسترس همگان قرار نگرفته است.
بزرگترين خدمت به مردم در مقابل

آزادی

تبليغات گسترده و مسموم و خرافي
و گمراه كننده آخوند اين است كه
كوشش شود مطالب اين كتابها در
دسترس همگان قرار گيرند .نشريات
مختلف و رسانه هاي گروهي از جمله
راديوهاي فارسي زبان و تلويزيون ها
مطالب اين كتابها را در برنامه هاي
خود بگنجانند كه متأسفانه تا بحال در
اين طريق فعاليت چشم گيري صورت
نگرفته است و اين نگراني وجود دارد
كه اين نوشته ها كم كم به فراموشي
سپرده شوند .در شرايطي كه آخوندها
و جيره خوارانشان مبالغ هنگفتي را
صرف تحميق مردم مي كنند و حتي
در تخطئه اين قبيل كتابها بعضي قلم
بدستان خودفروش براي خوش آيند
رژيم به قلم فرسائي مي پردازند و
رطب و يابس بهم مي بافند ،نبايد
راهنمايان جامعه مهر سكوت بر لب
بزنند و دم برنياورند و اين امكان را به
آخوندها بدهند كه يكه تازي كنند و
در جهت تحميق مردم بكوشند .بنظر
نگارنده ملت ايران زماني از اين بالي
هستي سوز رهائي خواهد يافت و به
سعادت و خوشبختي خواهد رسيد
كه خود را بشناسد و نسبت به تاريخ
و گذشته خود آگاهي بيشتري كسب
نمايد و نسبت به آنچه بنام دين به
زور شمشير و يا بصورت ارث به او
رسيده به تحقيق و بررسي بپردازد،
چيزي كه  1400سال است دكانداران
دين از ترس بسته شدن دكانشان
مانع آن شده اند .پيمودن اين راه
به كمك روشنفكران و اهل دانش و
بينش امكان پذير است .اگر چنين
شود ،جامعه ما بسوي فالح و نجات
روي آورده و از اين مصيبت رهائي
خواهد يافت.

صفحه 21

کو ت�اه

وخواندنی

کوتاه و
خواندنی

کـوتاه

ُمهر به گردن ها

دردوران خالفت امویان درجهان
شرق رسم ُمهر کردن روستائیان
برای کنترل انسان وجلوگیری از عدم
پرداخت خراج ومالیات سرانه متئاول
شد.به فرمان حجاج بن یوسف ثقفی
حکمران خونریز وسفاک اموی صفحه
کوچکی از سرب به گردن هرروستائی
می بستند.واین صفحه طوری بسته
ومهروموم می شد که قابل باز کردن
نبود.روی این صفحه کوچک نام

ونشان ومحل زندگی ومیزان عایدی
ومیزان خراج وباج سرانه ای که باید
به دولت می پرداخت وبدهی او تا
آخرسال نوشته شده بود وهرکجا که
روستائی مسافرت می کرد باید این
مهر را درمقابل پُرس وجوی مأمورین
نشان دهد.

عادات مشاهیر جهان

اغلب بزرگان جهان عادات وویژگیهای
ویکتورهوگو
داشتند:
عجیبی
نویسنده معروف فرانسوی همیشه
آثار خودرا بطور ایستاده می نوشت
 .بنجامین فرانکلین دوست داشت
دررختخواب سرد بخوابد ووقتی که
رختخوابش گرم می شد داخل یک
رختخواب دیگرشده درآنجامیخوابید.

صفحه22

وخواندنی

پیکاسو نقاش معروف دوست داشت
بادوستان وآشنایان خودشوخی
کند و شوخی موردعالقه اش نقاشی
کردن درنقاطی بود که زود پاک
می شدویاقابل استفاده نبود .روزی
پیکاسو با یکی از دوستان خود که
تاجربزرگ خریدوفروش تابلوهای
نقاشی بود به کناردریا رفت  .درپالژ ،
پیکاسو ر.ژ لب خانمی رابرداشت
ویک تصویر بسیار جالب روی پوست
شکم برهنه دوستش کشید وبرای
محکم کاری زیرش راهم امضاء کرد.
دوست پیکاسو که نمی توانست این
تابلوی باارزش را بفروشد مدتی به
شکم خود آب نزد اما این تصویر
سرانجام پاک شد و حسرت بزرگی به
دل این فروشنده تابلو یاقی گذاشت .

هلهله برای دیکتاتور
یکی از امپراتوران روم بنام کومود

آزادی

معموال درمرغدانی به شکار می
پرداخت  .روزی به سیرک ُرم رفت و
تعدادی خرس را که درمحوطه سیرک
می چرخیدند یکی بعدازدیگری
کشت وحاضرین به اجبار برای
او هورا کشیدند .روزبعد خواست
تعدادی گالدیاتوررا دست بسته به
میدان بیاورند و او باشمشیر به جان
آنها افتاد و گاهی هم این طرف و آن
طرف میپرید که نشان دهد از جان
خود دفاع می کند .وقتی یکی از
گالدیاتورها نعره ای کشید او ازترس
به محافظین خود پناه برد .بااینهمه
موقع کشتن حیوانات و یا انسانها
مردم مجبوربودند برای دیکتاتور هورا
بکشند و کف بزنندوگرنه دستگیر و
مجازات می شدند.

شوون و شو ونیسم

نیکال شوون Nicolas Chauvin
درشهرروشفور (فرانسه) به دنیا آمده بود.
در 18سالگی به خدمت گارد امپراتوری
فرانسه درآمد درهمۀ جنگهای زمان خود
شرکت جست و 17زخم برداشت  .سه انگشتش
بریده شد استخوان های یکی از شانه هایش
شکست و پیشانی اش بطرز دهشت باری مثله
شد .ودرازای این چیزها یک قبضه شمشیر
افتخار  ،یک نشان و دویست فرانک مستمری
به او داده شد...
این سرباز پیر ووطن پرست هروقت که
فرماندهش سالمی به او می داد از شدت
شوق گریه می کرد و هروقت هم که با وی
مثل دورفیق  ،به لفظ «تو» حرف می زد گریه
می کرد .روزی که فرماندهش موقع بازرسی
دست دوستانه ای به شانۀ او زد شوون گریه

کنان قسم خورد که درراه او و فرانسه کشته
شود .وطن پرستی و شورواشتیاق او بزودی
زبان زد همه رفقایش شد .همه جا گفته می
شد که سرباز باید مثل شوون باشد  .سرباز
باید شوونیسم نشان دهد  .شورو غیرت او
حدوحصری نداشت واسم او درزبان فرانسه
مظهر حس وطن پرستی شدو از آنجا به
فرهنگهای سیاسی بین المللی راه یافت و امروز
وقتی می خواهند درباره وطن پرستی افراطی
گفتگو کنند اصطالح «شوونیسم» را ذکر می
کنند ووطن پرستان افراطی را «شوونیست»
می نامند.

درباراسپانیا که سپاهیان خودرا به
اکناف عالم می فرستاد دادرسان و
مأمورین تفتیش عقاید راهم اعزام
می داشت این مأمورین بسیار خشن
و سختگیر بودند  .باافکار جدید
وعلوم و فنون مخالف بودند وهرکار
علمی و اندیشه نوئی را جادوگری می
نامیدند .کسی که متهم به بدعت یا
جادوگری میشد .شانس کمی برای
رهائی از مرگ داشت و حتی پادشاه
اسپانیا نیز به خود اجازه دخالت
دراحکام انکیزیسیون را نمیداد.
بسیاری از مردم هلند ،مستعمرات
آمریکای جنوبی ومردم خود اسپانیا
در آتش سوزانده شدندوطبقات فهیم
و بافرهنگ از کشور گریختند ولی
عملیات انکیزیسیون نتیجه عکس
بخشید و کمک مؤثری به پیشرفت
مذهب پروتستان کرد.

وعده مالقات بامرگ

انکیزیسیون
انکیزیسیون سازمانی بود که بوسیلۀ
کلیسای کاتولیک دراوایل قرن
سیزدهم میالدی دراسپانیا تأسیس
شد.
هدف سازمان انکیزیسیون مبارزه با
رفرمیست های مذهبی زیر عنوان
«آلیژیزین ها» درفرانسه بود که
یکپارچگی مذهب مسیح را دچار
تهدید کرده بودند .به تدریج این
سازمان به یک سازمان تفتیش
عقاید مبدل شد و از خود دارای
دادگاه و مجریان احکام گردید و
عالوه بر اسپانیا درهلند و آمریکای
جنوبی که مستملکات و مستعمرات
اسپانیا درآنجاها قرارداشت شروع
به فعالیت کرد.
دربار اسپانیا ازانکیزیسیون نیروی
تازه ای گرفت و آن را بعنوان یک
اهرم قوی بکارگرفت .

«اچ.جی.ولز» +که اسم کامل او
هربرت جرج ولز است درسال 1866
درانگلستان
درشهر «بروملی»
چشم به جهان گشودو درسال 1946
درگذشت  .او نویسنده چندرمان
علمی است که معروف ترین آنها
«جنگ ستاره ها» و «مردنامرئی» می
باشد .این نویسنده ودانشمند معروف
کله بسیار بزرگی داشت بطوری که
همیشه برای خریدن کالهی که اندازه
سرش باشد به اشکال برمی خورد .
یک روز که او بمناسبت مراسمی که
به افتخار اوبرپا شده بود نزد شهردار
کامبریج رفته بود دررختکن کاله
شهردار را دید و سرش گذاشت
ودید کام ً
ال اندازه سرش است آن را
برداشت و همان روز این نامه را به
صاحب کاله نوشت :
« آقای شهردار عزیز ! از کاله شما
خوشم آمد وآن را برداشتم یا درست
تر بگویم دزدیدمش  .اما درمقابل
هروقت که آن را نگاه می کنم به
یادشما  ،پذیرائی های گرم شما و
شهر تمیز وزیبای کمبریج که شما
شهردارش هستید می افتم و به
افتخار شما کالهم را که درحقیقت
کاله شماست از سر برمی دارم.
ارادتمند شما اچ .جی .ولز»

زنان دهان گشاد
کاترین اول ملکه روسیه وقتی پایان
زندگیش درسال  1727فرارسید
درون بستر دراز کشیده بود  .دراین
موقع خدمتکارش وارد اتاق شد و
اطالع داد که شخصی می خواهد
بااو مالقات کند  .این زن محتضر
به خدمتکارش گفت آنچه را که می
گویم روی کارتی بنویس وبه شخصی
که برای مالقاتم آمده است بده .
سپس نامه را اینطور دیکته کرد:
 ملکه کاترین از دیدار شما پوزشمی طلبد زیرا با مرگ وعده مالقات
دارد!.

ازمشکالتسربزرگ

چین در زمستان ها روستائیانی
که از خانه خارج می شدند برای
گرم نگهداشتن دستهای خود یک
بلدرچین را دربین دودست می
گرفتند و از گرمای بدن حیوان
استفاده می کردند.

دورزدن زمین درآب

اگر کره زمین را برروی مدار 60
درجه نیمکرۀ جنوبی طی کنیم بدون
برخورد با خشکی می توانیم یک
دورکامل به دور زمین بزنیم .

پس از مرگ اینشتین مغز او
توسط دکتر هاروی  ،آسیب شناس
بیمارستان پرینستون برداشته شد
و بُرش هائی ازآن به توسط همین
دکتر دراختیار متخصصینی که به
کنجکاوی دربارۀ مغز انیشتین
عالقمند بودند گذاشته شد .
دکتر هاروی که پس از چندی مدیر
پزشکی آزمایشگاه ویچیتا درکانزاس
شد قسمتی از مغز اینشتین را که
دراختیارش بود درشیشه ای پراز فرم
آلدئید انداخت و باخود به کانزاس
بُرد .ازآن پس دیگر کسی نمی داند
که بقایای مغز اینشتین درکجاست ؟

ریاضیاتدرمصرباستان

امروز زنی که دهانش زیاده از حد
گشاد باشد مورد پسند نیست و
بیشتر زنانی با لبان غنچه ای دلخواه
مردان هستند .اما درقرون وسطا
زنان دهانی گشادتراز امروز داشتندو
این موضوع از نظر علمی هم تأیید
شده است  .دایل این امر بستگی
به سیستم تغذیه دارد زیرا امروز
خوراک ها نرم تر از گذشته تهیه می
شوند لذا کار فک ها و عضالت دهان
آسان تر است به همین جهت عضالت
دهان زیاد رشد نمی کند.

تا چندی پیش در بسیاری از نواحی

شماره  -63سال ششم

طول موی رگ های بدن انسان یا
بهتر بگوئیم انشعابات رگ های اصلی
به حدود یکصد هزار کیلومتر میرسد
و نازکی آن ها بحدی است که گلبول
ها ی سفید و قرمز برای عبور از آنها
می بایستی یکی پشت دیگری قرار
گیرند.

مغز آلبرت اینشتین

به هنگام ساختن اهرام ثالثه مصر
برای اندازه گیری ها فقط از یک
قطعه طناب ساده استفاده می شد و
این اندازه گیری ها بسیار دقیق بوده
است زیرا امروزه وقتی با وسایل
مدرن این اندازه گیری ها تکرار می
شود فقط دریکی از اظالع که 233
متر طول دارد یک اشتباه کوچک
کمتر از یک سانتی متر دیده می شود.

گرم شدن با بلدرچین
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موی رگ ها

آزادی

موش ها
موش درتمام فصول سال می تواند
تولید مثل کند اما بیشترین بچه های
خودرا درفصول بهار و پائیز به دنیا
می آورد  .هرموش ماده درسال بیش
از  5بار میزاید .
بچه موشها هنگام تولد موندارند و
چشمهایشان جائی را نمی بیند و
کام ً
ال به کمک نیازدارند .اما به سرعت
رشد می کنند ودرظرف سه تا پنج ماه
به بلوغ جنسی می رسند  .یک موش
سه ساله را می توان با انسان صدساله
مقایسه کرد.
موشها بیش از کشتار تمام جنگهای
تاریخ  ،انسان را به کشتن داده اند.
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همواره توسط سنگهای کوچکی که
در کیهان درحال حرکتند و متئوریت
نامیده می شوند بمباران می شوند.
چنین تصور می شود که از این
بمباران خطری متوجه فضانوردان
نیست بااین حال لباس های محافظ
فضانوردان را از جنسی انتخاب کرده
اند که بتواند بهنگام خروج از سفینه
بخوبی دربرابر اصابت این قبیل
سنگریزه های کیهانی مقاومت کند.

پرسش وپاسخ علمی
آیا اتومبیل برقی طرح
جدیدی است؟
اتومبیل برقی از موتوری که با نیروی
برق کار می کند سود می برد .این
برق ذخیره شده دریک
موتور،
باتری را به کار مکانیکی تبدیل
می کند این طرح آن چنان که به
نظر می رسد طرح جدیدی نیست
در دهه آخر قرن نوزدهم اتومبیل
برقی بویژه درشهرها مورد استقبال
مردم قرار گرفت .مردم درآن زمان با
ترن برقی و ترامواهایی که بابرق کار
می کردند آشنا بودند و تکنولوژی
موفق شد موتورهاو باتری هایی در
اندازه های مختلف بسازدو لی این
اتومبیلها بیشتر جنبه تفریحی داشت
 .امروز اتومبیل برقی برای مبارزه با
آلودگی هوا بصورتی جدی مورد توجه
کارخانجات اتومبیل سازی و هواداران
حفاظت از محیط زیست قرار گرفته
است .

ُسرب موجود در
آب آشامیدنی
در بعضی از خانه های قدیمی سیستم
لوله کشی از لوله هائی استفاده می
کند که درآن ُسرب بکاررفته است .
سئوال این است که برای جلوگیری
ازراه یابی سرب این لوله ها درآب
آشامیدنی چه باید کرد؟
ساده ترین راه این است که قبل از
استفاده از آب لوله کشی شیر آب
را باز کنید ومنتظر بمانید تا آب کام ً
ال
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سرد از شیر آب بیرون بیاید  .آنگاه
از این آب استفاده کنید .با این کار
سربی که در آب درون لوله رسوب
کرده است از شیر خارج می شود و
آبی که در خارج ازسیستم لوله کشی
منزل بوده است وارد سیستم می
شود که سربی درون آن نیست .

دارد .عنکبوتهای بزرگ گاهی تا
 2000تخم می ریزند اما عنکبوتهای
کوچکتر یک یا دو تخم می گذارند
و درطول عمر خود حداکثر  11تا 12
تخم را درکارنامه باروری خود ثبت
می کنند .عنکبوتهای متوسط الجثه
معموال تعداد یکصد تخم می گذارند.

هنگام خورشید گرفتگی هرگز نباید
بطور مستقیم به آن نگاه کرد  .ساده
ترین راه آن است که یک ورقه مقوارا
بردارید و برروی آن سوراخی به قطر
یک سکه ایجاد کنید .آنگاه آن را
درمقابل یک مقوای دیگر که برروی
سطح افقی گذاشته اید قراردهید.

معروف ترین آتشفشان

اخم ولبخند
وقتی می خندیم و یا اخم می کنیم
چند ماهیچه وعضله دخالت دارند؟
پاسخ این است که هنگام خندیدن
 17ماهیچه فعالیت دارند و وقتی اخم
می کنیم بطور میانگین  43ماهیچه
دخالت دارند.
می بینید که طبیعت بدن ما به گونه
ای است که خندیدن را بسیار آسان
تر از اخم کردن انجام می دهد .
پس سعی کنید بیشتر بخندید تا
عضالت شما کمتر به بیگاری کشیده
شوند.

فوران کوه آتشفشان وزو درایتالیا
به سال  79میالدی معروف ترین
آتشفشان درتاریخ به شمار می رود.
این آتشفشانی باعث نابودی کامل
شهر پمپی  ،ستابیا ،و هرکوالنوم
شدپمپی و استابیا درزیر خاکسترهای
باقیمانده از آتشفشان مدفون شدند و
هرکوالنوم نیز درزیر گِلهای سوزان
رونده مدفون گردید.

سنگ های فضائی
درتصویر باال کوه وزو را در عقب و
خرابه های پمپی را درجلو مشاهده
می کنید.

تخمگذاری عنکبوت
عنکبوتها هربار جند تخم می گذارند؟
تعداد تخمهائی که عنکبوت هربار می
گذارد به نوع آن عنکبوت بستگی

آزادی

نورخورشید ازاین سوراخ عبور کرده
و برروی مقوای دوم که بصورت افقی
قرارداده اید می افتد .و به این صورت
بطور غیر مستقیم تصویر خورشید را
برروی مقوای افقی می بینید .بعضی
نیز یک قطعه شیشه را انتخاب کرده و
روی آن دوده می مالند و آن را مقابل
خورشید می گیرند و میزان گرفتگی
را به خوبی مشاهده می کنند.

زمینی که ما برروی آن زندگی می
کنیم نظیر دیگر کرات شناخته شده

هیجان و افزایش
قدرت بدن
چرا وقتی دچار هیجان می شوبم فکر
می کنیم که قدرت بدنی ما برای انجام
کارهای عضالنی افزایش می یابد؟
دلیل این پدیده آن است که وقتی
دچار هیجان می شویم مقدارزیادی
هورمون آدرنالین توسط غدد فوق
کلیوی ترشح می شود .آدرنالین
دارای خاصیت باالبرنده قدرت کار
عضالت است .

سیمان پُرتلند
سیمان پرتلند که امروز تقریب ًا دربنای
تمام ساختمانهای بزرگ بکار می
رود درسال  1824میالدی توسط
یک مهندس ساختمان انگلیسی
به نام « جی  .اسپدین» ساخته شد.
او بطور اتفاق متوجه شد یک نوع
خاک که درشبه جزیره پرتلند یافت
می شود چنانچه با آب مخلوط شود
تولید نوعی محصول شبیه سنگهای
ساختمانی می کند

امن ترین روش برای
دیدن خورشید گرفتگی

قورباغه چگونه
آب می نوشد؟

اگر مستقیم به قرص خورشید نگاه
کنید نور آن می تواند به بافتهای
چشم شما صدمه برساند .لذا به

دانشمندان پس از آزمایش های زیاد
به این نتیجه رسیدند که قورباغه ها
وقتی تشنه می شوند به دنبال آب می
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گردند و پس از رسیدن به آب درداخل
آن می نشینند و آب از طریق پوست
آنها جذب بدنشان می گردد.

آیا ُا ُزن به انسان
صدمه میزند؟
اُزُن O3در جو زیرین باعث آلودگی
هوا می شود.این ماده براثر واکنش
های شیمیائی بین اکسیژن و
نورآفتاب در مجاورت ناخالصی هائی
نظیر آنچه از اگزوست اتومبیل ها
خارج می شود بوجود می آید .ازن
می تواند به الستیک  ،پالستیک،
وبافت گیاهان و حیوانات آسیب وارد
کند .اگر انسان درمعرض مقدار معینی
از ازن متراکم قرار بگیرد دچار سردرد،
سوزش چشم و اختالالت تنفسی می
شود .اگر به مدت چندساعت درمقابل
مقدار ی ازن رقیق قرار بگیریم و به
ورزش بپردازیم ممکن است تأثیر
شدیدی برما بگذارد از جمله دچار
درد درقفسه سینه  ،سرفه های
پی درپی  ،عطسه کردن و اشکال
درتنفس شویم .
عالوه براین  ،درسالهای اخیر
موضوع سوراخ شدن پرده ازن درجو
سروصدای زیادی برپا کرده است و
گفته می شود بشر از تنها استفاده ای
که ازن برایش دارد و از نفوذ پرتوهای
مضر خورشیدی به زمین جلوگیری
می کند محروم شده است و حرارت
زمین روبه افزایش است که خطرات
زیادی دربردارد.

شیمی درمانی
از
استفاده
درمانی
شیمی
موادشیمیائی است برای مداوای
بیماری های بدخیم  .دارویی که
در شیمی درمانی بکار می رود به
مقابله با رشدمیکربها  ،باکتری ها ،
پارازیت ها وسلول های تومورها می
پردازد بدون این که به سلول های
میزبان ضرری بزند .این روش درمان
بویژه دربیماری های سرطان ازجمله
سرطان های لنفاوی و لوکیمیا مورد
استفاده قرار می گیرد.شیمی درمانی
برای اولین بار توسط یک پزشک
آلمانی بنام پال ارلیخ ( 1915-1854
مطرح ومورد استفاده قرارگرفت .

هستند و دقت الزم را ندارند.اما بشر
از دیرباز آن را بکار برده است مانند :
شفق  ،سپیده دم  ،بامداد ،ظهر  ،شب،
الی آخر

چرا دریا آبی است؟

رنگ دریا به محلی که آن را می
نگریم وزمانی که به آن نگاه می کنیم
بستگی دارد .معموال رنگ دریاها آبی
است ودلیل آن چند چیز است  :اول
اینکه انعکاس آبی آسمان در دریا
رنگ آن را آبی نشان می دهد .عالوه
براین وقتی نورخورشید برسطح
دریا می تابد به طیفی از رنگهای
مختلف تقسیم می شود که اکثر آنها
انعکاسی ندارند اما نور آبی از طول
موجی برخورداراست که بیش از همه
منعکس می شود وبه این دلیل رنگ
دریا آبی بنظر می رسد .برای آنکه
رنگ دریا را آبی ببینیم باید عمق آب
حداقل به سه متر برسد.

بزرگ ترین دریاچه
سنجش زمان
گذر زمان را به سه روش اندازه گیری
می کنند .روش نخست زمان گردشی
نام دارد وآن میانگین زمانی است
که طول می کشد تا زمین یکبار به
دور محور خود بچرخد ..روش دوم
زمان دینامیک است که حرکت ماه
و سیارات معیار سنجش زمان قرار
می گیرد.وروش سوم زمان اتمی است
دراین روش از ساعت اتمی استفاده
می شود که برمبنای نوسانات منظم
در داخل یک اتم کار می کند .درسال
 1967ثانیه اتمی معرفی شد و آن
طول زمانی است که یک اتم سزیم
داغ حدود نه میلیاردو 192میلیون
و  631هزار و  770نوسان انجام می
دهدواین زمان معادل یک ثانیه است .
امروزه ساعت اتمی استاندارد جهانی
است
البته باید توجه داشت که برای
سنجش زمان روش های غیر علمی
دیگری هم وجود دارد که تقریبی

آزادی

دریای مازندران یا دریاچه خزر
بزرگترین دریاچه جهان است.
مساحت دریای مازندران  371هزار
کیلومتر مربع است (بطوردقیق 370
هزارو  922کیلومترمربع) و عمق آن
یکهزاروبیست وپنج متر است.
دریای مازندران جزء ریاچه های آب
شور جهان محسوب می شود.
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زآنجا
ا

ازاینجا

ازهمــــــــــه جا

سالن سفیر کبیر اردشیرزاهدی در دانشگاه یوتا افتتاح شد

درفرانسه استفاده از مدلهای الغرممنوع شد

یورونیوز :با تصویب پارلمان فرانسه
در روز جمعه سوم آوریل برای مقابله
با افزایش روز افزون استفاده از مدل
های بسیار الغر از سوی آژانس های
مدلینگ و خانه های مد ،این اقدام از
این به بعد جرم محسوب می شود.

همانطوری که درشماره  60مجله
آزادی به اطالع شما رساندیم دانشگاه
یوتا تصمیم گرفت که یکی از سالنهای
دانشکده کشاورزی خودرا به افتخار
یکی از دانشجویان سابق خود که
هنوز همکاری تنگاتنگی با این
مؤسسه معتبر آموزشی دارد یعنی
سفیر کبیر اردشیرزاهدی نامگذاری
کند .اکنون آگاه شدیم که این
نامگذاری صورت گرفته و سالن
مزبور بانام این مرد سیاست ایران
وجهان مورد بهره برداری قرارگرفته
است  .آقای زاهدی به علت کسالت
مختصری که داشتند نتوانستند خود
نیز در این مراسم شرکت کنند .اما
مراسم با حضور اساتید برجسته این
دانشگاه و تعدادی از دانشجویان
دانشکده کشاورزی برگزارشد .آقای
زاهدی ازسالها پیش صندوقی برای
کمک به دانشجویان بین المللی در
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انتقاد ُدژآگه از فدراسیون فوتبال ایران

یوتا تأسیس کرده است و ازاین راه
کمکهای مهمی به دانشجویان بین
المللی که دراین دانشگاه به تحصیل
مشغولند می کند.
با اوج گرفتن تب مذاکرات هسته ای
بین ایران وکشورهای  1+5روزنامه
های معتبر اروپا نیز گفتگوهائی با
جناب زاهدی انچام دادند که یکی از
آنهارا درصفحه « دردنیای سیاست
چه می گذرد» درهمین شماره
مالحظه می فرمائید.
اردشیر زاهدی یکی از خوشنام
ترین سیاستمداران جهان است که
هنوز هم مانند هنری کیسینجر مورد
مصاحبه روزنامه ها وخبر گزاریهای
جهان قرار می گیردو بسیار مطرح
است .یکی ازدالیل مطرح بودن او
اقدامات سیاسی او درسالهای گذشته
در عرصه سیاستهای جهانی است .

آزادی

این قانون برای حفاظت از مدل ها و
همچنین مراقبت از سالمت نوجوانانی
اتخاذ شده که مدل های بسیار الغر را
الگوی خود قرار می دهند.
ازهم اکنون مدلها باید بفکر چاقتر
کردن خود باشند.

های زنان زیباروی است که بر اساس
شمایل های ایرانی مثل خورشید
خانوم و اسبهای پر زو ِر در حال
حرکت طراحی شده اند.
اویسی ،جوایز متعددی را از
دوساالنهها و نمایشگاههای بینالمللی
کسب کرده و آثار او در موزههای آتن،
بارسلونا ،بلگراد ،بروکسل ،رم ،تهران،
مادرید ،نیویورک ،پاریس ،لندن،
زوریخ ،برلین و چند شهر دیگر

درگیری های لفظی برسر تفاهم اتمی ادامه دارد
این روزها بین مردم ودولت  ،خود
اعضای دولت  ،نمایندگان مجلس و
دولت واکنش های متفاوتی پیرامون
تفاهم هسته ای ادامه دارد.گزارش
رسانه های خبری در ايران حاکی
است که محمد جواد ظريف ،وزير
امور خارجه ايران روز يکشنبه پنجم
آوریل در يکی از «بی سابقه ترين»
جلسه های کميسيون امنيت ملی
مجلس نهم با جواد کريمی قدوسی،
نماينده اصولگرای مجلس ،درگيری

نمایشگاه آثار ناصراویسی درتهران برگزارشد
نمایشگاهی از نقاشی های ناصر
اویسی ،در موزه هنرهای زیبای
مجموعه کاخ سعدآباد تهران برپا
شده است.
ناصر اویسی یکی از پیشگامان مکتب
سقاخانهای در هنر معاصر ایران است
و این نخستین نمایشگاه انفرادی آثار
او در تهران ،بعد از سالها دوری از
ایران است .اویسی سال هاست که
ساکن ویرجینیای آمریکاست.
مجموع ًا  ۷۹اثر این هنرمند در این
نمایشگاه به تماشا گذاشته شده
و عالوه بر موتیفهای همیشگی
اویسی ،بخشی از آثار طراحی او نیز

به نمایش درآمده است.
موضوع اصلی آثار اویسی در این
نمایشگاه ،زن و اسب است و ویژگی
مهم آن این است که بسیاری از آثار
به نمایش گذاشته شده نه از طریق
مجموعهداران بلکه از طرف خود
اویسی به این نمایشگاه راه یافته اند.
ناصر اویسی ،متولد  ۱۳۱۳تهران و
از بنیانگذاران مکتب سقاخانه ای
است ،جریانی هنری که در دهه ۱۳۴۰
شمسی در ایران شکل گرفت و تأثیر
زیادی بر هنر مدرن ایران گذاشت.
ویژگی اصلی آثار ناصر اویسی،
استفاده از رنگ های درخشان و نقش
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نگهداری میشود.
جولیو کارلو ارگان ،هنرشناس معروف
ایتالیایی دربارۀ نقاشیهای اویسی
گفته است« :سبک نقاشی اویسی
شعرگونه است و آن را در حد فاصل
نقاشی و خط معلق نگه میدارد».
نمایشگاه آثار ناصر اویسی در موزه
سعدآباد ،از  ۲۲اسفند ماه شروع شدو
 ۱۵فروردین به کار خود خاتمه داد

رادیوفردا :اشکان دژاگه ستاره تیم
ملی فوتبال ایران برای نخستین بار
طی چهار سال عضویت در تیم ملی ،به
انتقاد از فدراسیون فوتبال پرداخته.
او همچنین از برخی مشکالت و
مسائل بازگونشده در نحوه اداره تیم
ملی پرده برداشتهاست.
بازیکن پیشین تیمهای ولفسبورگ
در بوندس لیگا و فوالم در لیگ برتر
انگلستان گفته :چهار سالی میشود
که پیراهن ایران را بر تن میکنم
و به این پیراهن افتخار میکنم اما
اگر اتفاقاتی که در تیم ملی افتاده
را تعریف کنم خیلیها باورشان
نمیشود .تا االن هیچ چیز نگفته
بودم ،با این حال وقتی میبینم دارند
حق مربی و بازیکنان را میخورند،
وقتش رسیده که بخشی از واقعیتها
را بگویم.دژآگه با اشاره به بازی با
شیلی گفته:

ایران کار کرده .امیدوارم آدمهای
دیگر هم متوجه شوند.
مقصود او از آدمهای دیگر چه کسانی
است؟ دژآگه در مصاحبه با خبرآنالین،
با صراحت پاسخ داده و از دبیر جدید
فدراسیون فوتبال نام برده« :منظورم
کسانی است که به شیوههای مختلف
او را اذیت میکنند .دوستان زیادی
در تیمهای ملی بوسنی ،غنا ،هلند
و آلمان دارم که بعد از جام جهانی
به من گفتند عجب چه تیم خوبی
داشتید و چه فوتبال خوبی بازی
میکنید .نمیدانم چطور اسدی این
حرف را مطرح کرده .تا به حال ایشان
را ندیدهام اما حرفهای او به ما هم
برمیخورد و ناراحت میشویم».
عضو سابق تیم ملی زیر  ۲۱سال آلمان
که با این تیم به قهرمانی اروپا رسید،
با یادآوری جنجال لباس جام جهانی
گفته :خجالتآور است .اگر بخواهیم

لفظی داشته و به دنبال اين جدال
لفظی «نيروهای حفاظتی» خبرنگاران
و «افراد ديگر حاضر در جلسه را از
کميسيون» به بيرون هدايت کرده اند.
کريمیقدوسی به آقای ظريف
گفت حضرت آقا به شما تذکر داده
است؛ولی آقای ظريف به آقای
کريمیقدوسی گفت شما دروغ
میگوييد به آقا تهمت میبنديد و
به آقا ظلم میکنيد و آقا به من تذکر
ندادند.

بعد از چهار سال یک بازی بسیار خوب
با تیمی قدرتمند انجام دادیم تا دوباره
نشان دهیم که میتوانیم با تیمهای
بزرگ دنیا رقابت کنیم .سانچز و براوو
هم بازی کردند .نمیدانم چند دفعه
گفتهام ولی دوباره میگویم و مردم
هم میدانند کیروش با قلبش برای

لباس عوض کنیم دستمان میلرزد که
آیا لباس برای بازی داریم؟ یا اینکه
در تمام بازیها مقامات رسمی با کت
و شلوار میآیند ولی همراهان ما با
پیژامه! در تمام دوران بازیگریام این
چیزهایی که در تیم ملی اتفاق افتاده
را ندیده بودم.

کمک بی مزد ومنت ایران به عراق
حیدر عبادی ،نخستوزیر عراق ،در
پاسخ به این پرسش یک خبرنگار که
برای کمکهای ایران به عراق در نبرد
علیه داعش «چه هزینه سیاسی»
خواهید پرداخت گفت که «هیچ دِینی
ندارم به آنها ادا کنم».
وی این مطلب را در مصاحبه با
روزنامه آلمانی اشپیگل بیان کرد؛
این مصاحبه روز جمعه  ۱۴فروردین
به چاپ رسیدهاست .آقای عبادی در
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آزادی

این مصاحبه با اشاره به کمکهای
ایران در نبرد علیه حکومت اسالمی
در عراق افزود که «آنها [ایرانیها]
این کار را برای امنیت ملی خودشان
انجام میدهند .داعش تهدید بزرگی
برای ایران هم هست .حتی اگر من
االن باعث ناخشنودی ایرانیها بشوم،
باز هم به حمایتهای خودشان از ما
ادامه خواهند داد».

صفحه 27

نخست :تعریب یا تازی
گردانی چگونه بود
هجوم تازیان به ایران همه جانبه
ویرانگربود.اگر چه اساس اندیشه برای
گسترش آیین نو اسالم بود و همسانی
داد ودهش ودادگستری ،اما تازیان
همواره بر ثروت و موقعیت پارس یا ایران
نگاه و چشمداشت دیگری داشتند.در
آغاز چون آنها به جنگ با ایرانیان نرفتند
،روزی عمر خلیفه اسالم برای تشویق
همگان به جنگ با ایران ،به سخن گفتن
ایستاد وگفت ،حجاز جای شما نیست
مگر آنکه آذوقه جای دیگر بجویید.به
عراق بروید وبه جهاد مردمی بشتابید
که از انواع رفاه زندگی بر خوردارند.شاید
خداوندسهم شمارا از آن زندگی میراث
شما بگرداند .اگررفاه وثروت وفراوانی
میخواهید به پارس بروید(.تاریخ
فرهنگایران دردوره انتقال نوشته دکتر
محمد محمدی .ج1ص310
اما به خاک پارس یورشی دشمنانه بردند
وبا آنکه شرایط اسالم را پذیرفته وایمان
آوردند،ولی بسیاری از آنان را به اسارت
وبردگی بردند و به قول ابن خلدون از
اسیران تحت شرایطی دشوار وسخت
تعریب نسب و هویت کرده وبه آنها
برای هویتی تازه ،ملییت خود را تحمیل
کردند.چنانکه در این تعریب شخصیت
بسیاری ا ز نامداران ایرانی که در تاریخ
با نام ونسب بودند با تغییر نام وتعریب
گم شدند .ونیزاز آثارشوم این دوره
سلطه،رفتار ناپسند به اسیران وبندگان
بود که تاچند قرن در دوره اسالم نیز
ادامه داشت .ایرانیان نیزاز جمله قربانیان
چنان رفتار وشیوه جاهلیت شدند.
روش تازی گردانی انسان ها چنان بود
که کسانی که مالک وخواجه بردگان
وبندگان «موالی» میشدند ،نخست آن
انسان هارا درچارچوب عصبییت قبیله
خود تربیت کرده و آموزش میدادند.تا
برسم ورفتار قبیله آنها آشنا و گرایش
یافته تا هویت و نام ونسب گذشته
را فراموش کنند.پس از چند سال
فرزندان این بندگان و موالی،جزو قبیله
خواجگان به حساب می آمدند ولی از
نظر طبقه بندی قبیله ای در مرتبه ای
از خواجگان قرار میگرفتند( .مقدمه
ابن خلدون،ترجمه پروین گنابادی ج1
ص 262به بعد)
از جمله ایرانیان به ظاهرنام و نسب باخته
ای که ،در همان حال به انتقال اندیشه
وفرهنگ خود با ترجمه اثاری ازپهلوی
به تازی پرداخت ،روزبه بود که در تعریب
نام اورا ابن مقفع نامیدند.یا حسن بصری
از پدری ایرانی بود بنام فرخ بود که تازیان
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حمید ایزدپناه  -پاریس

نام ایرانی اورا گرفته واورا یسارتازی نام
دادند.یا خانواده هایی چون برمکیا وابن
فارس وابن بابویه وسیبویه و دیگران که
همه مشمول این روش نامعقول شدند
ویا بسیاری از شاعرانی که به تازی شعر
گفتند ویا شهرت یافتند یا از فرزندان
آنان بودند مانند شعوبی ها از جمله
بشار برد تخارستانی ومتوکلی وخریمی
سغدی واسماعیل پسر یسار نسایی.
باری در همان سا لهای نخست پس از
رحلت پیامبر اسالم «ص»وانتقال رهبری
اسالم به امویان ،رعایت مقررات اسالم
در باره غیر عرب واز جمله ایرانیان
اجرا نشد.ناچار ایرانیان طرفدار عباسان
شدند .سر انجام آخرین خلیفه اموی
باکمک و قدرت ایرانیان به ویژ یاری
ابومسلم خراسانی برکنار و خالفت به
عباسیان رسید .که نخستین خلیفه
آن نیزمنصوردوانقی را بر اریکه خالفت
نشاندندومرکز خالفت را نیز به بغداد
آوردند.
اما نگاه دشمنانه اوبه ایران وایرانیان
ادامه یافت.چنانکه پس از چندی همین
منصوردریکتوطئهناجوانمردانه،وازبیم
جان ابومسلم راکشت وهم دستودادتا
دانشمند بزرگ ایران «روزبه» را که با
تعریب و حذف نام ایرانیش اورا ابن مقفع
نام دادند  ،کشتند وجسد اورا قطعه
قطعه کرده ودرتنورپر از آتش وشعله
سوزانیدند
همین خلیفه عباسی در باره امویان
چنین گفت...«:.عبدالملک ستمگری
بودکه از هیچ چیزباک نداشت.سلیمان
همه همتش شکم وزیر شکم بود( مروج
الذهب،ترجمه پاینده،ج 2ص287و)8
ویعقوب لیث سردار بزرگ ایرانی در باره
خلیفگان عباسی گفت وبسیار هم تکرار
می کرد که:
«دولت عباسیان رابرغدرومکربنا کردند.
نبینی که با بوسلمه وبو مسلم وآل برامکه
وفضل وسهل با چندان نیکویی که ایشان
را اندر آن دولت بود،چه کردند؟کسی
مباد که بر ایشان اعتماد کند».

آزادی
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نشنا ی دواژه
خلیفه دیگرمعتصم ،سرداران ایرانی
مازیار و بابک وافشین را با همه دالوریها
که برای مرکز خالفت انجام دادند ،به
وضع فجیعی به قتل آورد.
باری تازیان پس ازتسلط بر ایران وبه
یغما بردن ثروت ومال وبه اسارت گرفتن
بسیاری از مردان وزنان ایرانی وموالی
نام دادن  ،به تعریب یا تغییر و تازی
گردانی نامهای دانشمندان ،ویا تغییر یا
حذف نام جغرافیای بسیاری از شهرها
وروستا ها پرداختند و دلیل آنرا نداشتن
حروف ،پ ،چ،ژ در خط عربی اعالم
کردند.، .یاگذشت سالها کاری کردند
که محدوده ومحروسه ایران و مرزبندی
ایرانشهر ساسانیان را بهم ریختند که
دیگر نامی از ایران نبود هر کسی خودرا
در هر جا زندگی میکرد آنجارا سر زمین
خود می دانست ..مانند تبریزی ،کرمانی،
شیرازی و اصفهانی وازاین نظر خطرهمه
جانبه بود.
«مراد از تعریب در اینجا آن نوع
شناخته شده ا ی که عربی گردانیدن
کلمات فارسی باشد،نیست .بلکه مراد
انواع دیگری از تعریب است که چندان
شناخته شده ومورد توجه نیست.بلکه
به مقتضای نیاز از دو نوع آن که یکی
تعریب اشخاص بو ودیگری تعریب تاریخ
وتعریب نامهای جغرافیایی وراههای آن
است»(دل ایرانشهر،تاریخ وفرهنگ ایرا
ن ،چاپ انتشات توس ص شانزده)
اما دامنه تازی گردانی وتعریب به زبان
نیز کشیده شد.ایرانیان موالی مجبور به
عربی سخن گفتن شدند .فارسی سخن
گفتن جلفی وسبکی بود .شادروان استاد
مجتبا مینوی برای نخستین بار حکایت
و نکته ای را نقل کردند که شاهد بر این
ماجرا ست.
صاحب کتاب بغداداز قول شخصی
بنام یحیا پسر حسن آورده که « من
دردرگاه محمد پسرطاهر پسرحسین
در رقه بودم.در کناراستخری بودم
وابوعمروکلثوم پسرعمرو عتابی شاعر
نیز نزد من بود.غالم خویش راآواز دادم

نا
سی

او آمد ومن بفارسی به او چیزی می
گقتم.ابن عتابی« شاعر عرب » نیز داخل
گفتگوی ما شد و بفارسی با من حرف زد.
به او گفتم «ای عمرو تو وجلفی ؟!» آری
اگر عربی فارسی صحبت میکرد جلفی
بود (نشریه انجمن فرهنگ ایران باستان
سال 8شماره 1فروردین  1349خطابه
شادروان مجتبا مینوی )
عربی گفتگو کردن نوعی تفاخر بود.
شاعران پارسی گوی را به مجمع شاعران
عرب  ،راه نمیدادند.با اندوه بعضی از
ایرانیان نیزدر این راه با عربهاوحکومت
آنان همراه بودند.شادروان علی
اصغرحکمت در نشریه خود اورده
وازبیهقی مورخ نامدارایرانی وواژه نامه
ای که از کتابخانه ملک دیده به روش
پارسی نگاری خود چنین آورده :.

« چند واژه از بیهقی »

در گنجینه ( جنگ) دست نبشت که به
نامه خانه ملک در تهران دیده شد.چند
برگی دردفتری نگاشته آمده است از
واژه های پارسی و تازی.به خامه ابوالفضل
بیهقی دبیر سلطان محمود.این گنجینه
که بخامه« نسخ» نگاشته شده در شوال
ششصدوپنجاودو روزمه نگارش آنست.
دارای پاره های گوناگون همه در واژه
شناسی« علم لغت» است که ازآن میان
این چندبرگ به ابوالفضل بیهقی باز داده
شده وما آنرا همچنان سراسردر این
پارسی نامه بر مینگاریم چه از چند سود
دور نباشد.نخست آنکه سیسصد وهفتاد
واژه پارسی بدانگونه که در سده چهارم
پارسی زبانان خراسان بکار میبرده
اند بما میاموزدوخراسان در آن روزگار
گهواره دانش وفرهنگ بوده است.ودیگر
آنکه همسان آن واژه ها بتازی بدست
میاید..درست به همان روشی که در آن
روزگار در نزد فرهنگیان روان بوده ودر
نگارش وگفتار بکار میبرده اند وگرانیمایه
این دفترچه «رساله» از آنست که دبیری
دانشمند که در دربارپادشاهی دانش
پرور به روزگاریکه هنر وفرهنگ
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واژه ونام فراگیر « لر » عنوان نسب و صفت قوم بزرگ ایرانی است که
درلرستان « فیلی» یا لرکوچک در بختیاری ،لر بزرگ و اقلیم کهکیلویه ،
بویر احمد وممسنی که مرکز آن یاسوج است ساکنند.

را ارجی گران بوده است میزیسته آن
واژه هارا گردکرده ودرآن زمان بوده
است که بزرگترین استادان زبان پارسی
،ماننندفردوسی وفرخی وعنصری
وگویندگان دیگر شبان روزان انجمن
ها میداشته اندوبیگمان این سخنان
زبانزدآنان بوده .پس این استوارترین
نبشته ایست که ازهزار سال پیش
بدست مانده ورساله چنین آغاز میشود.
وبدنبال آن واژه پارسی و تازی آن آورده
شده.در اینجا برای نمونه آورده می شود.
***
این فصلی است از رسایل ابوالفضل شارد
ابو منصور مشکان دبیر سلطان محمود
مشتمل برچند سخن که دبیران درقلم
آرند.
انبساط نویسند
بستاخی
انقباض
خویشتن کشیدن
اضطراب
شوریدگی
تهدید
ترسانیدن
اعانت
یاری دادن
استغاثه
یاری خواستن
تمنی
آرزومندی
ثقه
استواری
احتیاط
استواری کردن
ترهیب
ترسانیدن
موافقت
همسازی
اهل بیت
خانگیان
استحقاق
ارزانی
مداهنت
دورویی
بسیاری از نامهای جغرافیایی وشهر ها
وروستاهها به شکلی در تازی گردانی یا
تعریب تغیر داده شده .که باز شناخت
آنها همواره دشوار بود .عالقمند بودم
که شاید بتوانم بعضی از این نام ها را از
غبار زمان بیرون آورم .اینک در این مقاله
چند واژه آورده شده است.

بن شناسی چند واژه

لور -لر -قوم بزرگ ایرانی

واژه ونام فراگیر « لر » عنوان نسب
و صفت قوم بزرگ ایرانی است که
درلرستان « فیلی» یا لرکوچک در
بختیاری ،لر بزرگ و اقلیم کهکیلویه ،
بویر احمد وممسنی که مرکز آن یاسوج
استساکنند.
.سرزمین موروثی یا جغرا فیای فرهنگی
وانسانی آنان به هم پیوسته است که
امروز پهنه آن از مرزخاوری به اصفهان
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و پارس واز جنوب تا شوش وخوزستان
و وحاشیه خلیج پارس  ،بندر بوشهر واز
باختر تا میانه عراق « بابل کهن » است.

بن واژه نام لر

شاید نخستین بار،ابو الحسن علی
مسعودی مورخ نامدار نیمه نخست سده
چهارم ه،ق در کتاب تاریخ معتبر التنیه
واالشراف  ،از آنان زیرعنوان « ذکر
طبقه دوم از ملوک قدیم ایران که بالن
یعنی والیان بوده اند » با واژه « لریه »
نام برده که لرهای کنونی ازآن جمله اند.
محل سکونتشان را ،فارس و اصفهان
وسرزمین جبال وماهات ،یعنی ماه کوفه
وبصره وماسبذان نوشته است(.التنبیه
.ص)84
چون زندگی کوچ نشینی داشته اند گاه
از آنان بنام « کرد » به معنای چوپان و
بیابان نشین نیز یاد شده است.
در این باره بعضی از مورخین چون
حمداهلل مستوفی به نقل از زبده التواریخ
ابوالقاسم کاشانی نکاتی را آورده واین
واژه را بر گرفته ازنام دهی در مانرود می
داند .اماهمانطور که اشاره شد نخستین
بار در سال  345ه.ق.مسعودی به این نام
توجه داشته که به آن اشاره کرده است.
نگارنده نیز بر پایه نظر مسعودی پژوهش
و بررسیهای گسترده ای انجام دادم و به
این نتیجه رسیدم که نام لر از واژه « لور»
آن کاسی ها بود از
که نام شهری که از ِ
زمان عیالمی ها هم مرز با سرزمین قوم
کاسی بود  ،گرفته که پس از آن نیز مرز
خوزستان ولرستان ،شناخته شده است.
در توصیف شهر باستانی « لور»وموقعیت
جغرافیایی مرز شمالی خوزستان
اصطخری درمسالک و ممالک اشاراتی
دارد.از جمله مینویسد «:وحد شمالی
آن(خوزستان ) حد صیمره وکرخه و
لور تا حود جبال پیوندد.وگویند لور
از خوزستان بوده است اکنون با جبال
گرفته اند «.اصطخری .ص»89
درتوصیفشهرلورمینویسد:لورشهری
آبادان است وهوای کوه بر آن غالب
است«.همان جا ص »93.در شرح فاصله
شهر ها آورده است .....از شاپورخواست
تا لور سی فرسنگ ص 163.همانجا
.امروز لرها تا دروازه شهرهای دزفول
وشوش ساکن هستند .حتا ایل سکوند
بخشی از شوش را به نام ایل خود کرده
وساکن شده اند..

هنری راولینسون ،دانشمند ومحقق
نامدار انگلیسی که از لور دیدن کرده
در سفرنامه لرستان وبختیاری در باره
دیدنیهای خود می نویسد:
جاده ای که ازبالرود« ،شاید بالد لر باشد؟
ن »به جانب دزفول میرود نخست در
دامنه کوه تنگوان پیچ خورده وارد جلگه
وسیع سوزیان می شود .فاصله میان
بالرود ودزفول حدود شش فرسنگ
است که از صحرای لور میگذرد.در حال
حاضرصحرای لور لم یزرع و بدون آب
است.ولی آثار نهر و جوی های قدیم که
به جهات مختلف کشیده شده ،نشان
میدهد که زمانی آبادان بوده است .و
احتما ل دارد شهر لور یا« بالد اللور»
باشد.بعضی از جغرافی دانان معاصر
عقیده دارند که شهر لور پایتخت کاسی
ها ومرکز لرستان بوده است میتوان
نتیجه گرفت که.صحرای لور نام خود را از
این شهر گرفته باشد .ویرانی شهر لور به
هر علتی ،ساکنان آن به تدریج به مناطق
شمالی کوچ و ونام وواژه لور را نیز با خود
برده و و تداوم آن از خبر مسعودی در
التنیه والالشرف پیداست.وواژه لور با
گذشت زمان با تخفیف صدا « لر » شده
است چنین حرکت ها در تاریخ سابقه هم
دارد.

پهلو یا پهله

از پهله اشکانی تا فهله یا «عمله
والی!!!؟»
پهلو يا پهله نام سرزمين يا استان
و محل« پارت » ،در سنگ
نوشتةداريوش ،در بيستون به شكل
«پرثوه – » Pathavaآمده است.
كلمة پرتوه يا پارت ،درترجمة اكدي
همان سنگ نوشته « ،په-آر-تو-او
 » Pa-ar-tu -uودر ترجمة عيالمي
« پر تو  -مه»par – tu – maآمده
كه هم رديف يوناني آن ،پارتيا
 - Parthiaاست كه اين كلمه بعدها
در زبان هاي ايراني  ،تبديل به« پهلو
 »- pahlavشدو پهلوي و پارتي
منسوب آنست «.پارتي ها يا پهلويان
قديم محمد جواد مشكور،ج ،تاريخ
سياسي.تهران؛انتشارات دانش سراي
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پارت ها از سال  256تا  50پ.م.با خيزش
وحمله وهجوم خود ،ايران را از دست
جانشينان اسكندر مقدوني پس گرفتند

آزادی

وخود سلسله اي تشكيل دادندو دوباره
مرز وحدود ايران را به محدوده ي دوره
هخامنشيان رسانيدند.آنان در آغازدر
باختر ايران مستقرو پادشاهي خودرا
ازآنجا آغاز كردندبه احترام « ارشك »
بنيانگدار اين سلسله شاهي،لقب همة
شاهان بعدي نيز ارشك ناميده شدند.
« اشكانيان  ،ترجمه كشاورز ،،ص.».59.
باري,اشكانيان پس از استقرار ،پادشاهي
وحكمراني خود را در باخترايران کنونی
ودربخشی از سرزمين و محدوده
«زاگرس» یا لرستان و استان کنونی
ایالم آغاز كرده،آن را« پهلو یا پهله ».
نام دادند .ازآن پس این واژه به تدريج
فراگیر شده ،ساكنان ونیز زبان آنان را
«پهلوي»گفتند..

زاگرس

واژة زاگرس يا زاگروس،از سال های دهة
پایانی حکومت قاجار ،با ترجمة آثاري
از نويسندگان اروپايي  ،به نوشته هاي
پارسي ،راه يافت.سپس برروي نقشه
هاي جغرافيايي در ايران نيز چاپ شد..
تا آنجا كه من بررسي وپژوهش نموده
ام، ،شايد شاد روان مشيرالدوله حسن
پير نيا ،براي نخستين بار  ،اين واژه را
در نوشته هاي پارسي خود و ازجمله در
حاشية صفحه 2كتاب تاريخ ايران از آغاز
تا انقراض ساسانيان ،آورده ونوشته است
كه « اروپاييان چنين نامند »
از نظرريشه شناسي يا اتيمولژي  ،به نظر
نگارنده اين نام بايد از نام تباری ازبوميان
وزیستگاه های آنها گرفته شده باشد..
بيشتر نيز بايد نام قوم وطايفه تبار هاي
زمان ماد ها باشد..نگارنده نخستین بار
در اين باره بررسي نمودم که ذر گیهان
فرهنگی مرداد ماه 1265منتشر شد .كه
فشرده اي از آن در اينجا مي آورم..
از دوره ي مادها , ,بخش وسيعي از باختر
ايرانمحلسكونتطوايفيازاقوامايراني
به نام « ساگارتي» ويا« زاگروتي»بو.د كه
گاه نيز مورد حمله سپاهيان آشوري قرار
مي گرفتند كه در باره آنها نكته هايي
آمده وبه مناسبت هايي از آنها نامبرده
اند.این واژه با اضافه شدن «س» وحذف«
ت» به صورت یک واژه یونانی در آمده در
حالی که واژه  ،مادی است ونام ایل و تبار
وبخش باختری سرزمین ماد  ،بوده است.
.هرودت نيز از اين قبيله هاي صحراگرد
واز جمله ساگارتي ها نام مي برد و مي
نويسد....« :ونيز قبيلة هاي ديگري
كه صحرا گردند ،از اين قرارند :.مارن
ها ،داين ها،دروپيك ها ،وساگارتي ها
هستند -هرودت،ترجمة دكتر هدايتي،
چاپ دانشگاه تهران »
اشكانيان براي نوشتن از خط آرامي و
ورق بزنید
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سرياني بهره مي گرفتندادبيات شفاهي
رواج د اشت که بيشتر داستان ها،
حماسي وافسانه اي بودند.گروهي نيز
به نام «گوسانان» بودند كه زبان آنها
روان براي شعر وادب وموسيقي بود» .در
لرستان نيز كساني بودند وهنوز چند تن
هستند كه به پيري رسيده اند،كارشان
بسيار شبيه به «گوسانان » بود ..كه در
دوره وزمان پيدايش اسالم ،شغل راوي
گري جاي آن را گرفت وراویان کاری
مانند گوسانان انجام می دادند آن هم در
جهت تاریخی و یا حدیث.
با اينكه پادشاهي اشكانيان در سر زمين
كاسيانياهمينلرستانکنونيآغازشده
وادامه داشته است ,ولي به هر دليلي
آگاهي هاي ما ،در باره ي آثار اشكانيان
وكاسي ها,ناچيز است وازچند بناي
مهري منسوب به آنان ويا تعدادي سكه
ها ي شاهان اشكاني ,وچند گورستان
وچندنام“ فزون تر نيست.ولي نام « پهلو
» دراين محدوده كه جايگزين زاگرس
است ,از خود به جاي نهادند كه دراين
باره توضيح بيشتري داده خواهد شد..
نتيجه آنكه«پهلو» به جاي زاگروتي ويا
زاگرس نشست.
باری.،در نظام شاهنشاهي اشكانيان،
دولت هاي كوچكتري مانند ارمنستان
،ماد،اريان ،پارس خوزستان  ،اصفهان
،ري ويزد وكرمان وباختر يا همين
لرستان تشكيل شده بودند كه همه اين
دولت هاي كوچكتر  ،در امور داخلي از
جمله دين ومذهب آداب و عادات خود
 ،مستقل بودند.مجلس شورا ومشورتي
داشتند به نام « مغستان » كه امور مهم
در آنجا مورد بحث وتصميم گيري قرار
مي گرفت .اعضاي آن تركيبي بود از
شاهزادگاني كه به حد رشد رسيده بودند
و نيز از بزرگان هفت خانواده درجه اول
و برزگاني از پيشوايان مذهبي وديني.
«مهستان » يا مغستان هنگام انتخاب
شاه شاهان يا شاه بزرگ تشكيل مي شد.
در موقع جنگ نيز ،تصميم گيري وفراهم
آوردن لشكر براي در اختيار گذاشتن
دولت مركزي  ،به عهدة مهستان بود
دينوري در اخبارالطوال  ,در باره اشكانيان
و فرمانروايي آنان مي نويسد...(:گويند
درميان ملوك الطوايف از شهرهاي عجم,
هيچ پادشاهي ازحيث وسعت ملك
وكثرت سپاه,بزرگتر از اردوان ,پور اشه,
پور اشكان,پادشاه جبال «,پهلو » نبود.
وي فرمانرواي ماهان ( ,ماه كوفه و ماه
بصره )همدان,ماسبذان ومهرجانقذق
« مهرگانكده »و حلوان بود.ولي قلمرو
هر يك از شهرياران ديگر ,بيش ازيك
شهرستان يا يك شهر ،نبود وهريك از
شهرياران كه زندگاني رابدرودمي گفتند,
پسر يا خويشاوند نزديكش ,به جاي اومي
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نشست.ملوك الطوايف ,همگي به برتري
اردوان پادشاه جبال یا پهله,اذعان
داشتند ).اخبارالطوال,تأليف ابوحنيفه
دينوري,ترجمةصادق نشأت ص23و24
مسعودي در التنبيه زير نام «لريه» و
عنوان(طبقه ي دوم از ملوك قديم
ايران كه بالن يا واليان بوده اند) محل
سكونتشان را فارس,اصفهان,وسرزمين
جبال ( یا همان زاگرس و پهله ) وماهات
وماسبذان(ياهمانپهلواشكاني»دانسته
و مي نويسد(:اول آنها منوشهر بود كه
صدوبيست سال پادشاهي كردوايرانيان
اورا سخت معتبر دانندوچيز هاازاوگويند
ومعجزه ها ياد كنند.مابين اووفريدون
سيزده نسل بود.وي از فرزندان ايرج پسر
فريدون بودوهفت پسرداشت كه نسب
غالب مردم ايران وطبقات ملوكشان
بدانها رسد .ص 84التنبيه واالشراف)

محدوده جغرافیای پهله یا پهلو.
وتعریب یا تازی گردانی این نام

پس از انقراض اشكانيان ,ساسانيان نیز,
نام « پهلو و زبان پهلوي » را حفظ كردند.
عرب هابا هجوم به ایران ،در سایه آیین
اسالم،به تدریج دست به دگر گونی های
عميق فرهنگی  ،جغرافیایی و اجتمایی .
از جمله تازي گرداني نام جفرافيايي شهر
ها و سرزمین هارود ها و حتاچشمه ها
وکوه ها و بنا ها تغیير دادن نام و نصب
دودمان ها ،زدند .اما نام پهله وپهلو به
همان شكل گذشته ،تا سال هایی باقي
ماند و مانند گذشته ،بخش گسترده ای
از شمال باختری تا جنوب خاوری ایران
یا همان مرز و محدوه زاگرس را شامل
می شد.در آثارو نوشته هاي سده هاي
نخستين نيز آمد .از جمله ؛
ابن نديم در الفهرست از قول روزبه
پسر دادويه مشهور به ا بن مقفع مي
نويسد « پهله يا پهلو ،نام پنج شهر
،اصفهان ،ري ،همدان ،ماه نهاوند،
وآذربايجان است » .الفهرست  ،ترجمه
تجدد،چاپ تهران ص،) »22
ياقوت حموي نيز در معجم البلدان
اين گفتة ا بن مقفع را آورده واضافه
نموده است كه ؛ ( شيرويه،پسر
شهردار،گفته است كه شهرهاي پهلويان
هفت است ،همدان و ماسبذان وقم وماه
بصره وصيمره وماه كوفه وكرمانشاهان
» معجم البلدان  ،ياقوت حموي  ،ري
واصفهان را جزو پهله نمي داند .اما در
سال های بعد،به دلیل نبودن چهار حرف
(پ  ،ژ،چ  ،گ) و بقییه واژه ها و نام ها
به نوعی تغییر داده و یا تعریب کرده وبه
عربی در آوردند .چون دامنه و تعریب و
تازی گردانی گسترده است ،برای نمونه،
چند واژه عربی شده در پهلو یا پهله در

آزادی

لرستان را بن شناسی می کنیم.

پهلو  ،پهله ،فهله

همانطوری که در باال آمده ،ریشه آن
پارتی  . » Pathavaكلمة پرتوه يا
پارت ،درترجمة اكدي همان سنگ
نوشته « ،په-آر-تو-او u-Pa-ar-tu
 » ودر ترجمة عيالمي « پر تو – مه» par – tu – maآمده كه هم رديف
يوناني آن ،پارتيا  - Parthiaاست كه
اين كلمه بعدها در زبان هاي ايراني ،
تبديل به« پهلو  »- pahlavشدو
پهلوي و پارتي منسوب آنست ».این
واژه در دست اندازه زمان به «فهله»
تبدیل شد و زبان آنجا نیز« فهلویه» و
سروده های هجایی آنرا نیز « فهلویات»
گفتند.و برای نسبت و اضافه کردن «ی»
نسبی ،واژه پهلوی] تبدیل به « فیلی»
شد .یعنی بر قاعده اصل هم این تغییر
درست نبود .زیرا به جای حرف های(پ
ه ل و ی)(فیلی) آمده و بعد ها به شکل
نوعی پسوند اضافه توصیفی ،به دنبال
واژه ونام«.لرستان فیلی و یا خرم آباد
فیلی»آمد ودر اسناد وگاه سنگ نوشته
های ا ین زمان نیزدیدم.
اماهمین واژه « فهله» که عربی شده
پهلو یا پهله بود،به تدریج یک با ردیگر
به جبل یا به صورت جمع به جبال ،نیز
تغییر نام یافت.
از زمان شاه عباس اول ،از دوره حکومت
والیان لرستان،شاید  ،تا اوایل حکومت
رضاشاه پهلوی ،در میان اهالی پیشکوه
وپشتکوه ،باز هم واژه « فهله » تحریف
شد و به معنای (عمله وکارگر» به
کار گرفته شده بود آن هم بی معنا.
در زبان لر ی واژه ـ فهله » را به دلیل
نبودن سواد خواندن و نوشتن ،به اشتباه
به جای «فعله یا گارگر»به کار می رفت
وبر پایه همین ذهنییت،ساکنان محدوده
پشتکوه یا ایالم کنونی ومحدوده آن را«،
عمله والی ! » می گفتند  .در نتیجه ،واژه
پهله هم در تعریب و هم درتحریف و
مرز بندی تاریخی،دوچار چند بارتغییرو
دگرگونی شده است  .به طور قطع ویقین
 ،واژه « فهله » اطالق به معنا و مفهوم
همان پهله اشکانی است که اینک
دهکده کوچکی از آن زرین آباد در
استان ایالم  ،باقی است وپهله نام دارد .

مهرگانکده

این واژه یک بار به واسطه «گ» پارسی
ونبودن آن در زبان عربی ،تعریب
وتحریف و دگر گون شد وآن را «
مهرجان قذق » نوشتند .چنان که در باال
به مطلب دینوری در اخبار طوال اشاره
شد.که تحریف وتعریبی شاید بیشتر از
تعصب های تازیانه ای بوده است .زیرا

به جای « کده » « قذق » آوردن،نه قالب
معنایی دارد و نه معنای ریشه ای.مهرگان
کدک،سر زمین پیروان آیین مهر ومرکز
نفوذمهر وپرستشگاه های آنان بوده
است .یک با دیگر ،همین واژه  ،را «
صیمره » نامیدند.این تعریب و تحریف،
در واژه،موجب گم شدن و یا ناشناس
ماندن نام و محدوده مهرگان کده گردید.
نام صیمره به جای آن نشسته است.

صیمره  ،یا مهرگان کده یا
مهرگانگتگ.

مهرگان گتک ،بخشی از جنوب خاوری
پهله بود که در تعریب وتحریف  ،آن
را به«مهرجان قذق» وسپس به صیمره
تغییر نام دادند.مهرگان کده ،مرکزی
برای پرستش آیین مهرو پیروان آن
بود.وتا سده های نخسنین نفوذ تازیان
مسلمان  ،این محل ،هنوز به این نام
شناخته می شد .بالذری نیز ،صیمره را
کرسی نشین مهرجان قذق یا.مهرگان
کده دانسته( فتوح البدان،ص433
ابن اثیر در تاریخ کامل از جمله وقایع
سال  21هجری اشاره ای دارد که « ..شهر
صیمره را همان شهر مهرجان قذق»
دانسته وحاکم ساسانی آن را هرمزان
که از مردم مهرگان کده بوده می داند.
زبان آنان نیز پهلوی بود(.آثار باستانی
وتاریخی لرستان ،ص  412و )413
دينوري در اخبارالطوال  ,در باره
اشكانيان و فرمانروايي آنان مي نويسد:
(...گوينددرميان ملوك الطوايف از
شهرهاي عجم ,هيچ پادشاهي ازحيث
وسعت ملك وكثرت سپاه,بزرگتر از
اردوان ,پور اشه ,پور اشكان,پادشاه
جبال «,پهلو » نبود.وي فرمانرواي ماهان,
( ماه كوفه و ماه بصره )همدان,ماسبذان
ومهرجانقذق « مهرگا نكده »و حلوان
بود.ولي قلمرو هر يك از شهرياران
ديگر ,بيش ازيك شهرستان يا يك
شهرنبود وهريك از شهرياران كه
زندگاني رابدرودمي گفتند ,پسر يا
خويشاوند نزديكش ,به جاي اومي
نشست ).اخبارالطوال,تأليف ابوحنيفه
دينوري,ترجمةصادق نشأت ص23و24
چاپ تهران .در نتیجه این واژه به ر وش
تعریب و تحریف دگر گونی نوشتاری را به
همراه داشته است.

 Vey zen Yarوی زن یار

ویزنیار ،نام یکی از قله های رشته کوهی
در بخش میانه لرستان است  ،که « مه له
» نام دارودر جنوب  .دشت رومشکان و
دهکده « سراب قاطر چی » قرار دارد
 .در بخشی از کوه ،دره و بریده ای است
به نام تنگه و گردنه « دار » یا «مله دار»
که راهی سخت وگذر راهی با سنگچین و
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مالط که باگچ وآهک برای گذر کاروان
ها ساخته شده است و کوتاه ترین راه
میان بر بین دشت رومشکان طرهان و
دیارمهرگان کده یا صیمر بوده است.بر
باالی قله ویزنیار،آثار دیار و طاق هایی
دژی کهن به جای مانده است.
دژی است با چشم اندازی گسترده برای
امنییت شاه راه تیسپون به خاور کشیده
شده و دید گاهی بر گذر راه ها و پل
هایی است که در مسیر آن بر رود صیمره
زده اند .است.کاوش ها و بررسی های
باستان شناسناسان  ،آن دژ را ازبناهای
زمان اشکانی ساسانی و ازآثار،پیروان
آیین مهر  ،شناخته و تاریخ گذاری کرده
است که اینک قلعه « کوه زاد » وی زن
یار ،نام دارد
به نظر می رسد که بن این واژه ،ویژن
یار ویا بیژن یار بوده است.بخش باختری
ومحل آن هنوز «بیژن وند» نام دارد.
حرف « و» زبان پهلوی ،به « ب »تبدیل
شده است.
شاپور خواست  ،یا سارجلست ،سابر
خاست  ،یا ،سابور خواست
« شاپور خواست » نام شهرو دژی
بوده است از دوره ساسانی ،که بنا به
گزارش مجمل التواریخ،آمده است
که....« .در سیر الملوک،چنان است که
شاپوراردشیر بود،،همتی بزرگ داشت
اندر داد و انصاف و آبادانی عالم بر سان
پدر.شادروان شوشتر رااو کرد که از
عجایب عالم است.شهر های بسیار کرد
چون ،شاپورو تیشاپور و شاپور خواست
وبالش شاپور «.مجمل التواریخ و القصص
ص،64به تصحیح شاد روان ملک شعرا
ی بهار»
یاقوت حموی نیز آورده است که :
«شاپور خواست » شهر و دژی است در
کوه های لر(.بر گزیده مشترک ،ص)109.
برای آگاهی بیشتر در باره سرگذشت این
شهرو دژ،به کتاب آثار باستانی و تاریخی
لرستان ،نوشته نگارنده به بعد،چاپ
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی چاپ سوم
مراجعه شود ،ج  2ص 41به بعد)این
شهر و دژ تا نیمه نخست سده هشتم
ه.ق.مسکون بود.

تحریف و تعریب این واژه :

دگر گونی مهم این واژه  ،بر پایه حرف
« پ» پارسی است که به « ب » تغییر
یافته است.بر روی سنگ نوشته ای چهار
پهلو از زمان سلجوقیان به تاریخ پانصد و
سیزده هجری قمری که در دروازه شهر
شاپور خواست ازسنگ یک پارچه یک
آگهی به خط شکسته ولی پارسی « ،
شابرخواست » نوشته شده است.تنها
درحدودالعالم واژه بی معنا ی به هم
چسبیده « سار جلست » نوشته شده که
بی شک همان واژه شاپورخواست است

شماره  -63سال ششم

که هم تحریف وهم تعریب شده است(.
حدود العالم ،به تصحیح دکتر منوچهر
ستوده  ،چاپ دانشگاه  ،ص ) 14
این شهر تا سال  730هجری قمری،
از جمله شهرهای لر کوچک ،توصیف
شده« نزهت القلوب و تاریخ گزیده
 ،حمداهلل مستوفی » هنوز همدیواره
های سنگی از آن باقی است (.برای
آگاهی بیشتر،به جلد دوم آثار باستانی
وتاریخی لرستان  ،چاپ سوم،انتشارات
انجمن مفاخر فرهنگی تهران ،ص  41تا
 ) 46نگاه کنید.

مهمانان کاخ شرقی درمونتروی سویس

ماسبذان :

این واژه به نظر می رسد تحریف و تعریب
شده نام یکی از بخش های باختری
لرستان بوده است.عرب ها با دگرگونی
هایی که در واژه و کالم داده اند ،کار
شناسایی آواژه ها را بر پایه مستندات،
دشوار کرده اند.
این نام در آثار جغرافیا نویسان اسالمی
« ماسپتان » و «ماسبذان »آورده شده
و کلمه « ما» را به ماد ومادها نسبت
داده اند .استرابون آن را مزوبتین یا
ماساباتک نوشته است  .که به ماد راهی
پیدا نمی کند .در تقسیمات جغرافیای
موساخورنی ،آن را « مای سپتا» و جزو
کوست خور بران به حساب آورده است.
(تاریخ تمدن ساسانی ،سعید نفیسی ص
 314و) 315
این والیت ،دو حاکم نشین به نام های
شیروان و اریوجان ،داشته است(کامل
ترجمه خلیلی ص 19و)310یاقوت حموی
به نقل از ابن مقفع> این والیت را یکی
از هفتشهر پهلویان یا پارت ها نوشته
واکنون به نام شهر ایالم و مرکز استان
ایالم است.

شیر وان  :یا صیروان

شیروان نام یکی از شهرهای زمان
ساسانیان بوده است .پس از هجوم
تازیان ،نام آن نیز در شکل نوشتاری به
« سیروان وصیروان » تغییر یافته است.
این شهر در سال  21هجری،مورد هجوم
و غارت تازیان قرار گرفت .بعضی خاور
شناسان نوشته اند که شاید شیروان نام
همان « سیلون  celon»-باشد .محلی
که دیودراز آن نام برده که  ،اسکندر
مقدونی به هنگام رفتن از شوش به
هگمتانه ،در آن جا ماند (راولینسون  ،ص
 .) 9پژوهشگران دوره اسالمی آن را به
شکل « سیروان » نوشته اند.برای آگاهی
بیشتر ،به جلد دو چاپ سوم آثار باستانی
و تاریخی لرستان ،انجمن آثار و مفاخر
فرهنگی ،ص 434تا ) 436مراجعه شود

ترسیار  -Tasyarیا تسیار

واژه « تسیار »،در میان واژگان لری
و لکی تا چند دهه پیش و به واسطه
شرایط و نا امنی های اجتماعی زمان گاه

گوشه ای از البی رستوران کاخ شرقی
اعضای تیم مذاکره کننده اتمی
دریکی ازروزهایی که در مونتروی
سویس سرگرم مذاکره بودند
برای صرف شام به «کاخ شرقی»
مجموعه ای که به دست یکی از
هموطنان ایرانی درمونترو ایجاد
شده است رفتند و از خوراکهای
ایرانی که برای آنها تدارک دیده
شده بود بسیار لذت بردند .روزنامه
های محلی نیز دراین مورد مطالبی
نوشتند .از جمله «اکتوئل» به قلم
 Olivier Grivatتحت عنوان
به معنای دیده دار و نگهبان ،در امنییت
راه ها وگذرگاه های کوهستانی که
احتمال بستن راه وسیله راهزنان ویا راه
زنی بود کار بُرد داشت و باید از واژه ترس
و پسوند یار ،شکل گرفته باشد که شغلی
رسمی ودولتی به حساب نمی آمد .در
نتیجه واژه تسیار باید همان «ترسیار »
مانند دیگر واژه هایی چون  ،شهریار ،
(مازیار ،کسی که بر تیغه بلند کوه دیده
داری ونگهبانی می کرد )،بختیار و مانند
آن باشد.در دوران کودکی من خود
هنگام گذشتن ااز گذر راه کوهستانی
مخملکوه در مسی راه چند تفنگ دار
دیدم که برای برقراری امنییت راه ،
ایستاده بودند واز هر نفر با چارپایی
که داشت مبلغ دو تا سه ریال  ،به این
عنوان،میگرفتند.درزمانهخامنشیان،
تسیاری وامنییت راه هکمتانه به شوش،
در برابر نوذ مادها ودیگر قبیله ها به
ساکنان کاسی یا پدران لر های کنونی،
سپرده شده بود.

 – kavar or Kowerکوه کور
یا کوور

نه کبیر کوه
کوه کور ،که از دوره تازه و پس از
ورودارتش به لرستان ودرنوشته های

آزادی

«مونترو قلب مذاکرات اتمی ایران»
خبر صرف شام در مجموعه «کاخ
شرقی» را نیز آورده است  .جالب
توجه این که آقای جان کری دربین
مشتریان عادی رستوران نشست و
شام ایرانی خودرا صرف کرد.مدیر و
صاحب این مجموعه یک جلد کتاب
«ایران  :مهدتمدن» را که به زبان
انگلیسی است به آقای کری اهدا
کردکه فوق العاده مورد توجه وزیر
امورخارجه آمریکا قرارگرفت .

این زمان به اشتباه آن را « کبیرکوه» می
نامند ،درازای آن در خاک لرستان،بیش
از صد وهفتاد کیلو متر است .واز باختر
به جنوب خاوری ،کشیده شده است.
لرستان را به دو بخش شمالی به نام
پیشکوه و جنوبی پشتکوه ،ازهم جدا
می سازد.واژه و نام « کور » در کهن
ترین اثر و منبع نوشته شده به سال
 344هجری قمری  ،مسعودی از آن به
نام (کوه َک َبر ) به فتحه « ک  ،ب » یاد
کرده است ( .التنبیه و االشراف مسعودی
ص  48چاپ تهران ) امروز با نام ُکو َور یا
َک َور به فتحه « ک  ،و » بیان می شود .در
زبان لری ولکی در لرستان ،تبدیل « و»
به « ب» هنوز معمول است.نتیجه آن که
نام و واژه «کور » درست و اصلی است.
استاد حمید ایزدپناه در رژیم گذشته از
مدیرکل فرهنگ وهنرلرستان بوده و هم او
بودکه قلعه فلک األفالک را به موزه تبدیل
کردو از انهدام آن جلوگیری به عمل آورد.
استادایزد پناه ده ها جلد کتاب تحقیقی
درباره فرهنگ وهنر ایران منتشر کرده است
و قسمتی از اشعار بسیار نغز او نیز منتشر
شده است .او سالهاست در پاریس زندگی
می کند.
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فروغ ـفرخ زاد

				
محمود نفیسی

ستارگان درخشان فرهنگ وادب وهنرایران

1313-1345
1935-1966

« بگذار زاهدان سیه دامن»
«رسوای کوی وانجمنم خوانند»
«نام مرا به ننگ بیاالیند»
«اینان که آفریدۀ شیطانند»
«فروغ فرخ زاد»
پُرآوازه ترین شاعر  -بانوی معاصر
ایران فروغ فرخ زاد درچهاردهم دی
ماه  1313دریکی از خانه های معمولی
چهارراه معزالسلطان تهران زاده شد.
پدرش که درزمانتولد او  ،درزندان
آیرم رئیس شهربانی وقت بود یک
ارتشی قدرتمند وخشن ومادرش که
تباری کاشانی داشت زنی باقدرت
تخیل قوی  ،ساده و مهربان  ،تاحدی
قدرت طلب  ،زیاده خواه و بلندپرواز
بود.
آثار خشونت های نظامی گرایانه
پدر وتربیت سخت مادر ی که به
اصول اخالقی و عصیانی که درپاره
ای از اشعار فروغ خود نمایی می
کند واکنش های طبیعی موجودی
ظریف اندیش و آزادی خواه است .
که درمحیطی اگرچه فرهنگی  ،اما
سخت دربسته و قانونمند بالیده
شده است  .اوچند سالی از دوران
کودکی را درشهر ساحلی نوشهر
گذرانید و پس از بازگشت به تهران
درخیابان امیریه و شاهپور به مدرسه
رفت  .ازکتابخانه بزرگ وغنی پدر ،
خوشه چینی های بسیار کرد وپس
از گذراندن دورۀ اول دبیرستان
«خسروخاور» به دلیل عشق به
نقاشی وخیاطی به هنرستانبانوان راه
یافت  .او که از دوران بلوغ شعر می
گفت نخستین اشعارش رادرخلوت
می سرود وگهگاه شرم زده برای
همشاگردی هایش می خواند .اما
پس از ازدواج زود هنگامش بایکی
از بستگان مادری به نام «پرویز
شاپور» که او نیز دارای خمیر مایه
ادبی طنزگونه ای بود و سفر با او به
اهواز  ،رفته رفته با مهارت بیشتری
زبان به شعر گشودوبازبانی ساده و اما
شورمند وپراحساس آغاز سخن کرد.
آوازه اش از چاپ قطعه شعری کوتاه
دریکی از هفته نامه های تهران آغاز
شد .وپس ازآ« با داشتن یک پسر
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تازه سال درمیان موجی از ناآرامی
و اضطراب  ،آشیان خانوادگی اش
متالشی شد و ضربه ای که از این
رویداد براو واردآمد جوشش درونی
اش را چنان شدیدتر ساخت که به
زودی دریافت دیگر جز تن سپردن
به اهه شعر هیچ خواسته ای ندارد
بدینگونه فروغ فرخ زاد شاعر ،
درهیجده سالگی  ،دوباره متولد
شد .دوران شاعری فروغ که با
جاروجنجال های بسیار همراه بود
بسیار کوتاه بود اما دراین دوران
زودگذر  ،راهی را پیمود که شاید
بسیاری دیگر درچندبرابرآن زمان ،
آن را نپیموده اند.
نخستین دفتر شعر او «اسیر» به سال
 1331انتشار یافت وپس از چهارسال
دومین دفتر شعر او «دیوار» ودرپی
آ« «عصیان» درتهران به چاپ رسید.
آثاری جنجال برانگیز که گرچه از
ظهور شاعری دیگر خبر می داد
اما اورا دربرابر مشگالتی دیگر نیز
قرارداد  .هنگامی که تازه به بیست
وسه سالگی رسیده بود استعداد
دیگری رادرخود کشف کردوآن به جز
نقاشی عشق به سینما بودکه پس از
راه یابی به استودیوی گلستان فیلم،
وآشنائی بااین هنروتکنیک،دراو
سر کشید .درسال  1338برای
نخستین بار به انگلستان سفر کرد.
تادرامور تهیه فیلم بررسی ومطالعه
کندودربازگشت تهیه مقدمات
چندین فیلم مستندراآغاز کرد وپس
از یکسال  ،به درخواست مؤسسه
فیلم ملی کانادا  ،فیلم کوتاهی درباره
« مراسم خواستگاری درایران »
تهیه کرد .وپس از تهیه بخش دوم
فیلم مستند «آب وگرما » و « من
ومرجان وخارا» باردیگر برای مطالعه
درفیلم سازی به انگلستان رفت
ودربازگشت درتابستان  1341درتهیه
فیلمی به نام « دریا» که از روی یکی
از داستانهای «صادق چوبک» ساخته
شده  ،به ابراهیم گلستان یاری داد
وخود نیز نقشی رادرآن بازی کردکه
به دلیل نامعلومی نیمه کاره باقی
ماند .اما کار اصلی ومهم اودرجهان

آزادی

سینما  ،همانا ساختن فیلم مستندی
از جذام خانه تبریز به نام « خانه سیاه
است » بود که موفق به ربودن جایزۀ
نخست فستیوال فیلم های مستند
«اوبرهاوزن» شد.فیلمی که هنوز هم
درصدر بهترین فیلمهای مستند
ایران قراردارد.
«تولدی دیگر» که چندسال پس
از سه کتاب دیگر انتشار یافت  ،به
راستی از تولد شاعری دیگر سخن
گفت و نبوغ فروغ را چنان که بود
به شعردوستان شناسانید .مرگ
زودرس فروغ که درروز دوشنبه ،
بیست وچهارم بهمن  1345دریک
تصادف اتومبیل روی داد دیگر به
او مجال پیشروی را نداد واگرچه اوبا
مرگ زودهنگام خود به تولدی دیگر
دست یافت  .پنجمین دفتر شعرش
به نام « ایمان بیاوریم به آغاز فصل
سرد» به همت پوران فرخ زاد و
انتشارات مروارید به چاپ رسید.
ازآن پس کتابهای بسیاری درداخل
وخارج ازکشور دربارۀ او نوشته شدو
اشعار او به زبان های خارجی دیگر
ترجمه شده است  .به جرأت می توان
گفت دربارۀ کمتر شاعری به اندازه
او درخارج وداخل کشور سخن گفته
شده باشد .بیشتر منتقدان شعر

فروغ شعراورا صمیمی ترین شعر
شاعر زن درتمامی تاریخ ادبیات ایران
شناخته اند  .به تازگی «پیرایه یغمائی»
که خود ادیب و شاعر و پژوهشگری
تواناست ومن نیز افتخار دوستی اورا
دارم سخنانی دربارۀ فروغ گفته است
که دریغ می دانم آن را اینجا نیاورم :
« تفاوت عظیم فروغ فرخ زاد باشاعران
قبل و بعدخودش دربینش فلسفی
اوبود که متأسفانه هنوز کسی به این
بخش از شعر فروغ به صورت جدی
نپرداخته است  .پیشگوئی های او که

درقالب شعر به ما ارائه داده شده بسیار
شگفت انگیز است  .او اوضاع اجتماعی
امروزرا  ،آن روزها بو کشیده بودو
درشعرش به ما نشان داده بود .اوسال
های نوری اززمان خود جلوتر بود.او
دیده بود که ماهیان به دریاها می
خشکند.وسبزه ها به صحراها می
خشکند .مگر نخشکیده اند؟ و برکت
اززمین ما می رود .مگر نرفته است ؟
او دیده بود که دیگر کسی به عشق
نمی اندیشد مگر کسی می اندیشد؟
و برفراز دلقگلن پست وچهره های
وقیح فواحش یک هاله مقدس
نورانی مشتعل می شود  .مگرمشتعل
نشده و مگر مشتعل نیست ؟ او می
دانست آینده ای می رسد که فردا
برای کودکان مفهومی گنگ وگمشده
خواهد داشت مگر غیر از این است ؟
او این حقیقت یأس آوررا دیده بود
که مردم جنازه بردوش از غربتی به
غربت دیگر می روند مگر ما نمی
رویم ؟ اوغلظت این همه تاریکی ،
این همه درد را دیده بود  .بی گمان
حس قدرتمندانه شاعرانه فروغ -
اگر دراین زمان هم بود نمی توانست
به شعرهای گزارشی وشعاری و ساده
روی بیاورد که عامه پسند باشد
وبطورحتم وقایع سال های نیامده را
 ،ازآینده ای دور و دیر را پیش روی
ما می گذاشت اما بازهم نمی دیدیم
و بازهم کودکانه درشعرهای فروغ
به دنبال روایت های تنی کنجکاوی
می کردیم اما تازه این تمام فروغ
نیست  .اوشگفتی های بسیار
دارد که می تواند خواننده اش را
تامدت ها مبهوت کند ».اشاره های
باال مربوط به شعر آیه های زمینی
است از همین رو برای اینکه خواننده
بیشتر متوجه نکته های باال شود شعر
آیه های زمینی را دراینجا می آوریم :
آیه های زمینی
آنگاه خورشید سردشد
وبرکت از زمین مارفت
وسبزه ها به صحرا ها خشکیدند
.خاک مردگانش را
زان پس دیگر به خود نپذیرفت
شب درتمام پنجره های پریده رنگ
مانند یک تصویر مشکوک
پیوسته درتراکم وطغیان بود.
وراهها ادامه خودرا
درتیرگی رهاکردند
دیگر کسی به عشق نیندیشید
به هیچ چیز
وهیچکس دیگر
نیندیشید
درغارهای تنهائی
بیهودگی به دنیا آمد
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بیشتر منتقدان شعر فروغ را صمیمی ترین شعر شاعر زن درتمامی تاریخ ادبیات ایران شناخته اند

فروغ و شوهرش پرویزشاپور
خون بوی بنگ وافیون می داد
زنهای باردار
نوزادهای بی سر زائیدند
وگاهواره ها ازشرم
به گورها پناه آوردند
چه روزگار تلخ و سیاهی
نان  ،نیروی شگفت رسالت را
مغلوب کرده بود
پیغمبران
ازوعده گاه الهی گریختند
وبره های گمشده
دیگر صدای هی هی چوپانی را
دربهشت دشت ها نشنیدند
دردیدگان آینه ها گوئی
حرکات ورنگها وتصاویر
وارونه منعکس می گشت
وبرفراز س ِر دلقکان پست
وچهره وقیح فواحش
یک هاله مقدس نورانی
مانند چتر مشتعلی می سوخت
مرداب الکل
با آن بخارهای گس مسموم
انبوه بی تحرک روشنفکران را
به ژرفنای خویش کشیدند
وموشهای موذی
اوراق زرنگار کتب را
درگنجه های کهنه جویدند
خورشید مرده بود و فردا
درذهن کودکان
مفهوم گنگ گمشده ای داشت .آنها
غرابت این لفظ کهنه را
درمشق های خود
بالکه درشت سیاهی
تصویر می نمودند
مردم  ،گروه ساقط مردم
دلمرده و تکیده ومبهوت
درزیر بار شوم جسدهاشان

ومیل دردناک جنایت
دردستهایشان متورم می شد
گاهی جرقه ای  ،جرقه ناچیزی
این اجتماع ساکت بی جان را
یکباره از درون متالشی می کرد
آنها به هم هجوم می آوردند
مردان گلوی یکدیگررا با کارد می
دریدند
ودرمیان بستری از خون
با دختران نابالغ
همخوابه می شدند
آنها غرق وحشت خودبودند
وحس ترسناک گنهکاری
ارواح کور وکودنشان رامفلوج کرده
بود
پیوسته درمراسم اعدام
وقتی طناب دار
چشمان پرتشنج محکومی را
ازکاسه با فشاربه بیرون می ریخت
آنها به خود فرو می رفتند
واز تصور شهوتناکی
اعصاب پیرو خسته شان تیر می
کشید
اما همیشه درحواشی میدان ها
این جانیان کوچک را می دیدی
که ایستاده اند
وخیره گشته اند
به ریزش مدام فواره های آب
شاید هنوزهم
درپشت چشم های له شده  ،درعمق
انجماد
یک چیز نیم زنده مغشوش
برجای مانده بود
که درتالش بی رمقش می خواست
ایمان بیاورد به پاکی آواز آبها
شاید ،ولی چه خالی بی پایانی
خورشید مرده بود

آزادی

وهیچکس نمی دانست
که نام آن کبوتر غمگین
کرقلبها گریخته  ،ایمان است
آه ای صدای زندانی
آیا شکوه یأس توهرگز
از هیچ سوی این شب منفور
نقبی به سوی نور نخواهد بود؟
آه ای صدای زندانی
ای آخرین صدای صداها...

منابع :
 -1وبالگ زنان پیشرو -محمود
نفیسی
 -2فیس بوک پیرایه یغمائی
 -3دانشنامه زنان فرهنگ ساز ایران
وجهان به کوشش پوران فرخ زاد
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کیخسروبهروزی

واعظ

غم مخور

پس
گوش کن پندا ی ر وزبهر دنیا غم مخور

گفت
مت چون دور حدیثی گرتوانی داشت هوش
حافظ

سید اشرف الدین حسینی ( نسیم شمال)2-
که به ما می رسد زمان وصال «سیداشرف الدین حسینی»

* خوش خبرباش ای نسیم شمال
* َاجر او درآزادی ایران کمتراز ستارخان پهلوان بزرگ نبود.
* آزادگی و آزاداندیشی این مرد عجیب بود
* سحری درسخن او بود که من درسخن هیچکس ندیدم « استادسعید نفیسی»
اشعار نسیم شمال

درتأسیس نسیم وباغ بهشت

اشعار او از هرمادۀ فراری  ،از هر عطر
دالویزی  ،از هرنسیم جان پروری  ،از
هرعشق سوزانی دردل مردم زودتر
راه باز می کرد.
سحری درسخن او بود که درسخن
کمتر کسی بود .او جادوگری بود که
باروح مردم طبقه سوم بازی می کرد.
روح مردم درزیر دست او خمیر مایه
ای بود که به هرگونه که می خواست
آن را درمی آورد.هرشکلی که می
خواست به آن می داد.
درپایان زندگی که هنوز تهمت جنون
به او نزده بودند  ،مجموعۀ اشعار خودرا
دردوجلد درهمان چاپخانه کلیمیان
چاپ ومنتشر کردوباسرعتی عجیب
تمام نسخه های آن تمام شد .دوبار
دربمبئی آن را چاپ کردند وباز تمام
شد .بعدها درایران چندین بار تجدید
چاپ شد که آخرین آن درسال 1386
خورشیدی با مقدمۀ استاد سعید
نفیسی با تصحیح «فریدون سامانی
پور » توسط «انتشارات سعدی» چاپ
ومنتشر شده است .
اشعار او همگی منظومه های بلندی
است که صفحات مجله کفاف چاپ
حتی یک شعر اورا نمی دهد .بنابراین
برای آشنائی خوانندگانازهرشعر
چندبیت آن را انتخاب کرده ام که
درزیر می خوانید:

گوش کن شرحی زاحوال نسیم
تانمائی گریه بر حال نسیم
درهزاروسیصدو بیست و چهار
چون که شد مشروطه این شهرودیار
کردم ایجاد این نسیم نغز را
عطر بخشیدم زبویش مغزرا
چون به تهران پارلمان تأسیس شد
جنگ جن با لشکر ابلیس شد
بعد چندی از تقاضای زمان
شد حیاط پارلمان بمباردمان
دروالیات انجمن ها بسته شد
درمجامع هم دهنها بسته شد
دادم اندر صفحه جوالن خامه را
جمع کردم این فسنجان نامه را
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زبان حال احمد میرزا
شه ایران شکایت با صبا کرد
که دیدی ملتم بامن چه ها کرد؟
من از بیگانگان هرگز ننالم
که بامن هرچه کرد آن آشنا کرد
بنازم دست ملت را که آخر
مرا ازقید این شاهی رها کرد
کنون آسوده دل درشهرپاریس
بباید مجلش چشنی به پا کرد
ازاین نعمت که ارزانی است مارا
به هرشام وسحر شکر خداکرد.

آزادی
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واعظ توخلق رازچه تحقیر می کنی
مخلوق را تو صاحب تقصیر می کنی؟
کافراگرشوداحدی خر نمی شود
این خلق را برای چه تکفیر می کنی؟
از مکروحیله ی تو همه باخبرشدند
فهمیده اند خلق که تذویر می کنی
هرکسکهشدفقیروبرهنه،غریبوخوار
بیچاره را به ظلم تو زنجیر می کنی؟
باعقل ناقصی که نداری به هیچ وجه
آیات رابرای چه تفسیر می کنی؟
درکوچه ها تو صید به صدحیله وفسون
اطفال را به کشمش وانجیر می کنی؟
معلوم شد به مسجدیان کارهای تو
دیگر نمانده جای فراهم برای تو

در انتقاد از اوضاع ایران
چنین میگوید:
نه درس به کار آید و نه علم ریاضی
نه قاعده مشق و نه مستقبل و ماضی
نه هندسه و رسم و مساحات اراضی
خواهی که شوی مجتهد و مفتی و قاضی
رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز
صدسالاگردرسبخوانیهمههیچاست
در مدرسه یک عمر بمانی همه هیچ است
خود را به حقیقت برسانی همه هیچ است
جزمسخرگیهرچهبدانیهمههیچاست
رو مسخرگی پیشه کن و مطربی
آموز
واین هم سروده ای از اوست که
جناحهای سیاسی را مورد خطاب
قرارداده و در نسیم شمال منتشر
کرد:
خاک ایران شده ویران ز سه فیل
روس فیل ،انگو فیل ،آلمانو فیل
دوش کردم به خرابات گذر
تا به قلیان زنم از (بنگ) شرر
مرشدی دیدم با بوق و تبر
پک به قلیان زد و میخواند زبر
خاک ایران شده ویران ز سه فیل
روس فیل ،انگو فیل ،آلمانو فیل

عکس یادگاری با چندتن از صاحب منصبان  ،قبل از اعزام به دارالمجانین

احمد :میم بده .
رجب  :ما ملت ایران همه باهوش
وزرنگیم
افسوس که چون بوقلمون رنگ به
رنگیم میم بده
احمد :من ترا هرگز ندانستم بدینسان
بی وفائی
عهد مابستن ازآن بهتر که بندی و
نیائی «ی» بده
رجب  :یکی را حکایت کنند از ملوک
که بیماریی رشته کردش چودوک
«کاف » بده
احمد :کنونت که امکان گفتار هست
بگو ای برادر به لطف وخوشی
«ی» بده
رجب  :یار من خوب است اما رسم
وآئینش بد است
با بدان خوب است و با خوبان بداست
اینش بد است « .ت» بده
احمد :تاچه خواهد کردبامن دور
گیتی زین دوکار
دست او درگردنم یا خون من
درگردنش
«ش » بده

رجب  :شین شیخ و شین شیطان ،
شین شاطر این سه شین
جان من درعمر خود بااین سه شین
هرگز نشین  (.ننشین)«ن» بده
....

درمورد محدودیت ها و
نبود آزادی ها می گوید:

دست مزن! چشم ،ببستم دو دست
راه مرو! چشم ،دو پایم شکست
حرف مزن! قطع نمودم سخن		
نطق مکن! چشم ،ببستم دهن
هیچ نفهم! این سخن عنوان مکن
خواهش نا فهمی انسان مکن
الل شوم ،کور شوم ،کر شوم		
لیک محال است که من خر شوم

وضع ایران
ای نسیم از وضع ایران خنده می گیرد مرا

او در رابطه با بردنش به تیمارستان
درشعرزیر به نوعی پیشگوئی کرده
بود.
منکرغولوجنمشووگرنهتکفیرمی کنن
یقینبدانکهشیررازترسزنجیرمیکنن
برو به کنج مدرسه بخور تو نان و اشکنه
آسه برو ،آسه بیا که گربه شاخت نزنه

کولی غربال بند
چندروز پیش چاکر باسه نفر از
دوستان جلو منزل ایستاده
بودموروبروی ماهم دونفر بچه یکی
«احمد» و دیگری «رجب» نام باهم
مشاعره می نمودند به این طریق:
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آزادی

صبحاندرسبزهمیدانخندهمیگیردمرا
شب به پهلوی خیابان خنده میگیرد مرا
روزوشبباچشمگریانخندهمیگیردمرا
رفتهبودمبندهسویاصفهانیکماهپیش
نصفشبرفتمبهحماموحنابستمبه ریش
سهوکردمصبحدیدمآنحنابودهسریش
از سبیل و ریش لرزان خنده می گیرد مرا
زاصفهان رفتم سوی شیراز با سوز و گداز
در میان راه ملحق شد به من یک حقه باز
داشتیکمیمونویکبزغالهباریش دراز
بودآنبزهمچوشیطانخندهمیگیرد مرا
وارد شیراز گشتم با رخی از غصه زرد
رو به رکناباد رفتم تا بنوشم آب سرد
پیرمردیپیشمآمدصحبتمشروطهکرد
واقعا از نطق پیران خنده می گیرد مرا
آن زمان مشروطۀ اول مرا آمد به یاد
آن جرایدهای رنگارنگ و فتوای جهاد
صور اسرافیل و آن هنگامۀفریاد و داد
زان فداکاری به میدان خنده می گیرد مرا
گاه یاد آمد مرا آشوب آذربایجان
گاه از دعوای زنجان خنده می گیرد مرا
زانضررهاییکهبرملترسیدازمالو جان
جنگباقرخانوجوشوشورشستارخان
گاه می آید به یادم رشت و آن هنگامه ها
صبح در مسجد ز سر برداشتن عمامه ها
وان فرستادن به تهران محرمانه نامه ها
رفتن یَف َرم به تهران خنده می گیرد مرا
پسبهخاطرآمدمانشورشوخونریختن
کشتن و سوزاندن و تبعید و دار آویختن
رشته شرع و دیانت را ز هم بگسیختن
زاتفاق اهل ایران خنده می گیرد مرا
حالششروزاستمنازشهرشیرازآمدم
سوی تهران با رفیقی شوخ و طناز امدم
مثل اردک رفته بودم بدتر از غاز آمدم
می روم پیش رفیقان خنده می گیرد مرا
دربهارستانسیاحتمیکنممبهوتو مات
هیبهگوشممیرسدآوازه«منماتفات»
گشتمجلسجایباباطاهروعینالقضات
از سخنهای وکیالن خنده می گیرد مرا
از غم ملت به اعضایم فتاده زلزله
آمدم سوی وطن لیکن فتادم در تله
چشموگوشمبستهگشتوعقلوهوشمشد یله
ماندهاممبهوتوحیرانخندهمیگیردمرا
میهمان بودند دیشب جمعی از یاران من
گریه می کردند بر حالم هواداران من
گفتگو از پارلمان کردند غمخواران من
از اشارتهای مهمان خنده می گیرد مرا
آنیکیمیگفتدرورجونعجبدعواستی
دیگریمیگفتدرلندنعجبغوغاستی
این همه دعوا سر کهنه لحاف ماستی
زین خبرهای پریشان خندهمی گیردمرا
گفتگو از شهرها شد وز بالی ناگهان
آن یکی از یزد می گفت و یکی از اصفهان
پای طاق و صحنه و کنگاور و کرمانشهان
ازقموتفریشوکاشانخندهمیگیردمرا
سفرهگستردندوساکتگشتمجلس یکسره
جلوه گر شد عارض قرقاول و کبک و بره
ظرف های افشره بشقاب های پر کره
از پلوهای فراوان خنده می گیرد مرا
میخورممرغوفسنجانخندهمیگیرد مرا
از سکوت اهل عرفان خنده می گیرد مرا
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ن
شع
ل
ی
ردرپند ی روزغل
هوشنگ ابتهاج

ــ

طیان بمی

وصف بهار

حله باف بوستان شد بادنوروزی دگر
باغازوجنتصفتگشتوزمینگردون اثر
کسوتزربفتپوشیدهاستپنداریچمن
پرنیان سبز گسترده است گوئی برشمر

بـهار

گرهی

شبی بودوبهـــاری درمن آمیخت
چه آتش ها  ،چه آتش ها برانگیخت
فروخواندم به گوشش قصۀ خویش
چو باران بهــــاری اشک می ریخت
سیمین بهبهانی

«وقار»

محمدذکائی(هومن)

بهار شاد شورافکن

بخش پایانی شعر بلندِ

بهار شاد شورافکن زقله ها به زیر آمد
هنوز عشق جان دارد -مگو مگو که دیر آمد
بهار شاد شورافکن به بزم دوستان چون من
میان جامه ای روشن زپولک وحریر آمد
دوزلف عطر بیزش گل  ،نگین سینه ریزش گل
سریر خُ فت وخیزش گل  ...ببین چه دلپذیر آمد
هوا حریر آبی شد ،کرانه آفتابی شد
مگو حکایت از باران ،که دل زگریه سیر آمد
زکوه پرس ودامانش چه رفت با زمستانش
که از ستیغ پستانش هزارجوی شیرآمد
زکار عشق  ،پیوسته  ،رمیده بودم وخسته
که ناگه وندانسته  ،رخ تو در ضمیر آمد
بدین قدر مجال اینجا ،چه حیله رفت وحال اینجا
که پویه گر غزال اینجا ،به پای خوداسیر آمد
توئی تمشک پرخارم که میوه دادوآزارم
چه شکر و شکوه بگزارم؟ کزین دو  ،ناگزیر آمد
زعشق می کنم پروا ،که بی توان و بی یارا
زپا فتاده است اما بهار دستگیر آمد
هنوز عشق جان دارد ؛ بهار اگر توان دارد
به معجزش جوان دارد ،به سال اگرچه پیرآمد
صفحه36

اطراف باغ گشت زآثارنامیه
مینای لعل زیورو دیبای زرنگار
بیجاده گون همی شود ازاللۀ بوستان
فیروزه رنگ می شود از سبزه جویبار
***
شنگرفریختندتوگوئیبه ِ
گلستان
زنگاربیختندتوگوئیبهمرغزار
تاباغبرگرفتهسرطبلهحلی
بگشادبادصبحد ِرنافۀتتار

آزادی

حرفی با بهار

حیاط خانه را  ،مادر ،به شادی
آب وجارو می کند هرروز
طرح چهره هومن از کیخسرو بهروزی
که می داند بهاران
دست دردست عمو نوروز
ازره میرسد پیروز
هم نو -این باغبان خوب سنت ها
بدون مزدو منت ها
به جا آورده آیین عزیز باستانی را
که بخشد رنگ وبوئی تازه باغ زندگانی را
 چنان که سالیان پیش هم درعین ُعسرت ها-دلش از شوق ماالمال
به شور و شیوه ی هرسال
مادر ،مادرم «ایران»
بساط هفت سین امسال هم چیده است
میان سفره یی ساده
گالب و شمع های روشن و آیینه آماده
بهارا! جهد کن ! بارآ!
نکن زین پیشتر مأیوس ما -امیدواران -را
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نوبهارآمد

هزارشکرکهایامنوبهارآمد
زمان عیش حریفان می گسار آمد
زاهتزازنسیمصبابطرفچمن
شکوفهبرسرسبزهخطاننثارآمد
ببوستانوچمن هرکجاکهمیگذری
درختغنچهبرآوردوگلببارآ»د
زنای بلبل و افغان عندلیب به باغ
صدای چنگ و نی و ارغنون وتارآمد
چوابرساغربارانبهباغبانپیمود
گرفتاللهقدحنرگسشخمارآمد
همهبهدامنصحرانهادشیشهیمی
همه بگوشه ی گلزار باده خوار آمد

محمدرفیع

محمدطاهرخان

بهاراست

بازشد از ف ّر فروردین جاللی
ساحت روی زمین چو جنت عالی
هرقدم از کوه ودشت رسته نهالی
برسر هر نونهال ُد ّر و أللی
فصل بهار است ومراسم گل والله
کارجهان شد دگر به عیش حواله
باغ مزین شود چو بزم سلیمان
صحن چمن مفترش زالله و ریحان
جامۀ اطفال شاخ جملگی الوان
دامن گل گشته چاک تا به گریبان
محمد خلیل بیرجندی

فـص
ل نوبهار

تمام کوه و درودشت الله زارگرفت
جهان دوباره فر ،ازفصل نوبهار گرفت
بساط سبزه چو شد منبسط به روی زمین
حضیض خاک  ،زاوج فلک  ،نثارگرفت
کشید ناله مستانه بلبالن چمن
که باز  ،طرف چمن بوی گلعذارگرفت
نگر به نرگس ونسرین ورقص سنبل وگل
که می نخورده ببین چشمشان خمار گرفت
خوش است باده بنوشیم حالیا به چمن
که عندلیب مکان روی شاخسار گرفت

ترانه های محلی بهاری
بهاراومد وگلها چیدنی شد
لبون دخترون بوسیدنی شد
لبون دخترون هل هست ومیخک
به سوغات بزرگون بردنی شد
***
بهار اومد که من شیدا بگردم
چو طوطی ورلب دریا بگردم
پلنگ درکوه و آهو دربیابون
همه جفتند ومن تنها بگردم
***
خبراومد که دشتستون بهاره
زمین از خون احمد الله زاره
خبرورمادرپیرشرسونید
که احمد یک تن و دشمن هزاره
***
سه روزه رفته یی سی روزه حاال
زمستون رفته یی نوروزه حاال
حودت گفتی سرهفته بیایم
شماره کن ببین چندروزه حاال؟
***
چرا رنگت پریده جونم امروز
چرا غم می خوری ای یا ِر دل سوز
چرا غم می خوری نصفت نمونده
عزیزت میرسه تا عید نوروز
***

زمزهم

بهار،نامترابهزمزمه
ونسیم،عطرتنترادرباغ
جاری کرد
وباغ رستن را وشکفتن را،
آزمود.
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آزادی
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باهم به سوی جنگل سرازیر شدند
تا به کوهستان سبز رسیدند .آنجا
خشکشان زد والل شدند .بی حرکت
ایستادند وبه جنگل چشم دوختند.
بلندی درختان سدر  ،راهبه درون
جنگل ومسیری که هومبابا بیشتراز
آن می رفت  ،دیدند .راه گشاده و همه
چیر روبراه بود .به کوهستان درختان
سدر  ،جایگاه خدایان و سریر ایشتاز
خیره شدند .عظمت درختان سدذر
پیش چشمانشان پدیدار بود .سایۀ
آنها دلنشین وآسایش بخش بود  .کوه
وزمین بی درخت از بوته های سرسبز
پوشیده بود.
آنجا گیلگمش پیش از فرو نشستن
خورشید چاهی کند .از کوه باال رفت
و خوراک ناب برزمین افشاند وگفت «:
ای کوه  ،جایگاه خدایان ،رویائی امید
بخش برای من بیاور».
آنگاه آنان دستان یکدیگر را گرفتند
و خوابیدند .خوابی که که درشب روان
بود ،آنان را درخود گرفت .گیلگمش
خوای دید ،ونیمه شب خواب اورا رها
کرد .آنگاه خوابش را به دوستش گفت:
« انکیدو  ،آ« چه بودکه خواب ازمن
ربودو ترا بیدار نکرد؟ دوست من ،
برخیز ،من خوابی دیدم .به پرتگاه
کوهستان نگاه کن  .خوابی که خدایان
برایم فرستادند  ،نیمه کاره ماند .آه ،
ای دوست من  ،چه خوابی دیدم ،
آکنده از وحشت وآشفتگی  .خوای
دیدم جائی از یک گاو وحشی را
محکم گرفته بودم  .گاو ماغ می کشید
و تقال می کرد تا جائی گردوغبار
سرتاسرآسمان را تاریک کرده بود.
بازوانم ازتوان می رفت وزبانم می
سوخت  .من به زانو درآمدم  .سپس
کسی با آب از مشک آبش به من نیرو
بخشید».
انکیدو گفت  «:دوست من  ،خدائی
که ما به سوی او سفر می کنیم  ،با
آنکه اندام او اسرارآمیز است  ،گاو
وحشی نیست  .آن گاوی که تو دیدی
شمش نگهبان است  .درلحظۀ خطر
دست مارا می گیرد .آن که به تو از
مشک آبش داد لوگولبندا خدای خود
توست که نگران نام نیکت هست  .به
اتفاق او  ،ماباهم کاری رابه سرانجام
خواهیم رساندکه آوازه اش هرگز
نخواهد مرد».
گیلگمش گفت  «:من خواب دیگری
دیدم  .ما درژرفای درۀ کوه ایستاده
بودیم  .ما دوتن درکنار آن بمانند
ریزترین مگس باتالق می نمودیم .
ناگهان کوه فروریخت  ،به من خورد
وپاهای مرا گرفت  .سپس نور خیره
کننده ای درخشید که زیبائی و
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حماسۀ گیلگمش
ترجمه  :صوتی کرمانی
قسمت دهم
شکوه آن اززیبائی این جهان فراتر
بود  .آن مرا اززیر کوه بیرون کشید
وبه من آب دادکه بنوشم ؛ دلم آرام
گرفت  .اوپاهایم راروی زمین جای
داد ».سپس انکیدو  ،فرزند بیابانها
گفت  «:بگذار ازکوه سرازیر شویم و
دراین باره باهم گفتگو کنیم  .خ.ابت
خیر است ؛ خوابت عالی است  .کوهی
که تودیدی همان هومباباست .
اکنون بی بروبرگرد ما اورا می گیریم
ومی کشیم والشه اش را مانند کوهی
که فروغلتید  ،به زمین می افکنیم ».
دیگرروز پس از طی بیست لیگ
برسرعتشان افزودند و بعداز پیمودن
سی لیگ  ،شب فرارسیدوهمانجا
ماندند .نان پیش از غروب آفتاب
چاهی کندند .سپس گیلگمش از کوه
باال رفت و خوراک ناب برزمین ریخت
وگفت  «:ای کوه  ،جایگاه خدایان !
خوابی برای انکیدو بفرست؛ خوابی
دلخواه » کوه خوابی برای انکیدو
ترتیب داد،رؤیائی شوم براو نمایان
شد ،رگباری سرد براو باریدن گرفت.
زیر سیل باران کز کرد و به زحمت
به کوه پناه برد  .اما گیلگمش چانه
برزانو نشسته بود تا اینکه خوابی که
برهمۀ مردم روان بود  ،اورا درخود
پیچید .میمه شب خواب اورا رها کرد.
بیدارشد و دوستش گفت:

نینگال

آزادی

« چرا من بیدارشدم  ،آیا تومرا ندا
دادی؟ چرا من وحشت زده شدم ،آیا
تو به من دست زدی؟ آیا خدایان از
اینجا گذشتند؟ چون من دست وپای
من از ترس کرخت شده  .دوست من
 ،برای بار سوم خواب دیدم واین
خواب از همه ترسناک تر بود .آسمان
غرید ،زمین نعره کشید .روز رو به
نیستی رفت  .تاریکی سایه گسترد،
آذرخش درخشید ،آـش زبانه
کشید .ابرها فرو افتادند .مرگ می
بارید .روشنائی دورشد .آتش فرو ُمرد.
همه چیز خاکستر شدو برمافروافتاد.
بگذار ازکوه سرازیرشویم ودربارۀ
آ« گفتگو کنیم و فکر کنیم چه باید
بکنیم ».
هنگامی که از کوه پائین رفتند ،
گیلگمش تبرش را به دست گرفت و
درخت سدری را انداخت  .هومبابا با
شنیدن سروصدا از دور  ،خشمگین
شد ..نعره برآورد  «:چه کسی به
جنگل من تجاوز کرده ودرخت
سدرمرا انداخته است ؟» آنگاه
شمش شکوهمند از آسمان به آنان
ندا داد  «:پیش بروید  ،نترسید ».اما
ناگهان ناتوانی برگیلگمش چیره
شد و به خوابی عمیق فرورفت  .روی
زمین دراز کشیده بود ومانند آنکه
خواب می بیند  ،زبانش بند آمده بود.

َش َمش

هنگامی که انگیدو به او دست زد ،
او برنخاست  ،اورا ندا داد  ،اما او پاسخ
نداد « .ای گیلگمش سرور دشت
کوالب  ،جهان تاریک شد  ،سایه بر
آن فرو افتاد و اکنون کورسوی شفق
است  .شمش دورشد .سرنورانی اش
درآغوش مادرش نینگال خاموش
شد .ای گیلگمش تاکی چنین خفته
برخاک دراز خواهی کشید؟ هرگز
مگذار مادری که ترا زاد  ،وادار به
سوگواری درمیدان شهر شود».
گیلگمش باشنیدن صدای او زرهی
به وزن سی شِ کِ ل پوشید و آن چونان
ردای سبکی بود وهمۀ اندام اورا می
پوشاند .مانند گاوی نرکه زمین را می
بوید پاهارا ازهم گشود .ودندانهایش
را بهم فشرد «:.به خاطر زندگی مادرم
که مرا زاد وحیات پدرم لوگو لیندای
ملکوتی  ،بگذار زنده بمانم تا شگفتی
مادرم را برانگیزم  .به خاطر آن کس
که مرا روی زانوانش پرستاری کرد».
دیگر بار گفت  «:به خاطر مادرم که
مرا زاد وبه خاطر پدرم لوگولیندای
ملکوتی تا آن هنگام که با آن مرد-
اگر انسان است  ،با این خدا  -اگر
خداخواست  -می جنگیم  .به شیوه
ای که از من  ،کشور محل زندگیم
به اینحا آمدم  ،به شهرم برنخواهم
گشت ».
انکیدو همسر وفادار باتضرع درپاسخ
گفت  « :سرورمن  ،تو این هیوال را
نمی شناسی  .به همین دلیل ازاو
نمی ترسی  .من که اورا می شناسم
از ترس برخود می لرزم  .دندانهای
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او مانند دندان نیش اژدهاست ،
چهره اش همچون شیر است  .حمله
اش مانند سیل بنیان کن است  ،او
با نگاهش درختان جنگل و نی های
مرداب را یکسان له می کند خدای
من  ،ممکن است تو به راهت تا آن
سرزمین ادامه دهی  .اما من به شهر
برمی گردم  .من به بانو  ،مادرتو همۀ
کوششها را خواهم گفت تا از اندوه
گریه سردهد .ولی گیلگمش گفت
 « :ایثار و از خود گذشتگی هنوز
برای من نیست  ،کشتی مرگ رو به
سرازیر ی نمی رود ،پارچه سه ال برای
کفن من بریده نشده  ،هنوز مردم من
افسرده نشده اند .تل هیزم درخانۀ
من افروخته نشده ومنزلگاه من
درآتش نسوخته  .امروز به من یاری
کن ومن به تو یاری می رسانم ؛ پس
چه رخداد نادرستی برای ما دوتن
اتفاق خواهد افتاد؟ همه آفریده
شدگان زنده دست آخر درکشتی
غرب خواهند نشست و هنگامی که
غرق شد  ،زمانی که کشتی ما جیلوم
غرق شد  ،همه رفته اند؛ اما ما باید به
پیش برویم و دیدگان خود را به سوی
هیوال بدوزیم  .اگر قلب تو ترسو
ست ترس را دوربینداز  .اگر وحشتی
هست  ،وحشت را دور بینداز .
تبرزین را به دست گیر وحمله کن .
کسی که پیکاررا نیمه کاره رها کند ،
درآسایش نخواهد بود».
هومبابا از خانۀ محکم خود درجنگل
سدر بیرون آمد  .انکیدو آواز داد
 «:ای گیلگمش الف وگزاف خود را
دراوروک به یادآور .به پیش ای فرزند
اوروک ] هیچ جای ترسی نیسنت ».
او با شنیدن این سخنان  ،نیرویش
راباز یافت و پاسخ داد  « :بشتاب ،
نزدیک شو .اگر نگهبان آنجاست ،
نگذار به جنگل فرار کند .جائی که
ناپدید خواهدشد .او نخستین از
هفت کتار درخشان خودرا به انجام
رسانده بود ونه هنوز شش کاردیگررا.
بگذار اورا به دام بیندازیم پیش از
آن که مسلح شود».
نگهبان جنگل مانند یک گاو وحشی
زمین را بو کشید .او کام ً
ال تهدیدآمیز
شده بودوفریاد می زد .هومبابا از خانه
محکمش درجنگل بیرون آمد  .سرس
تکان داد و گیلگمش را تهدید کرد،
چشمانش را به او دوخت  ،نگتاهی
مرگ آور  .سپس گیلگمش شمش
رافراخواند واشکش سرازیر شد«:
ای شمش شکوهمند ،من راهی را
که توفرمان دادی  ،.دنبال کردم  .اگر
اکنون به من یاری نرسانی  ،چگونه
رهائی خواهم یافت ؟»
شمش شکوهمند دعای اورا شنید
و بادبزرگ  ،بادشمال  ،گردباد ،
بادتوفنده ویخی  ،توفان و بادسوزنده
رافراخواند .آنها همچون اژدهائی
آمدند ،مانند آتش سوزنده  ،مانند
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ماری که قلب را ،منجمد می کند ،
سیلی بنیان کن  ،چنگال آذرخش
 ،هشت باد برضد هومبابا وزیدن
گرفتندو به چشمان او زدند .او
میخکوب شده وناتوان ازرفتن به
پیش وپس  .گیلگمش فریادبرآورد:
« به خاطر زندگی مادرم نینسون و
پدرم لوگو لبندا و کشوری که درآن
زندگی می کنم  ،به این سرزمین
آمدم و جایگاه ترایافتم .اکنون بااین
بازوان ناتوان وجنگ افزار ُخردی که
برضد توآوردم  ،به خانه تو درمی آیم
 .بنابراین او نخستین درخت سدر
را انداخت و شاخه های آن رابرید
وبه دامنۀ کوه انداخت  .با ضربۀ
نخست هومبابا حمله کرد .اما آنان
همچنان پیشروی می کردند ..آنان
هفتدرخت سدر را انداختند و شاخه
هایشان رابریدند و بستند و بردامنۀ
کوه گذاشتند .هومبابا هفت بار هالل
آتش خودرا به سوی آنان رها کرد .
همچنان که شعلۀ هفتم خاموش
می شد ،آنان به کنام او رسیدند.
او ازسر تحقیر به رانش زد .او مانند
یک گاو وحشی نجیب نزدیک شد
و [اورا] به کوه بست ؛ جنگ آوری که
آرنج هایش به هم بسته بود .اشک
ازدیدگانش سرازیر شد و رنگش پرید:
«گیلگمش بگذار سخن بگویم  .من
هیچگاه مادرو پدری نشناختم که
مرا بپرورند .من زاده کوهم  .کوه مرا
پرورید و انلیل مرا نگهبان جنگل کرد.
گیلگمش مرا آزاد کن  .من خدمتکارتو
خواهم بودوتو سرورمن خواهی شد.
همۀ درختانی که درکوهستان کاشتم
از آن تو خواهد بود .آنهارا می بُرم و
برایت کاخی می سازم  ».دست اورا
گرفت و به خانه اش راهنمائی کرد.
چنین شد که قلب گیلگمش از سر
دلسوزی به تپش افتاد  .او به حیات
ملکوتی  ،به زندگی زمینی سوگند یاد
کرد «:ای انکیدو  ،آیا نباید پرنده ای

که به النه اش برگشت
هومباباوخدای جنگل

مرداسیری که به آغوش مادرش آمد،
به دام انداخت؟»
انکیدو پاسخ داد «:نیرومندترین
مرد اگر قدرت داوری نداشته باشد
 ،به مرگ محکوم خواهد شد  .نمتار
سرنوشت اهریمنی که بین آدمیان
تفاوتی نمی گذارد  .اورا درکام خود
فرو خواهد برد .اگر پرنده به النه اش
باز گشت ومرداسیر به آغوش مادرش
برگشت  ،دوست من ! تو هرگز به
شهرت  ،جائی که مادری که ترا زاد
و چشم براه تست  ،بر نخواهی گشت .
سد راه تو می کند و راههارا
او کوه را ّ
می بندد».
هومبابا گفت  «:انکیدو آنچه تو گفتی
شیطانی است  ،تو ای مزدبگیر و
نیازمند نان  .ازرشک و ترس یک
رقیب سخنان شیطانی گفتی ».
انکیدو گفت  «:گیلگمش گوش
مکن .این هومبابا باید بمیرد .نخست
هومبابا رابکش و سپس خادمانش را.
» اما گیلگمش گفت  «:اگر ما به او
دست بزنیم  ،شعله و هالۀ روشنائی
دچار آشفتگی خواهندشد .هاله و
افسون نابود خواهندشد».
انکیدو به گیلگمش گفت  «:این
چنین نیست دوست من  .نخست
پرنده را بکش و جوجه ها به کجا می
خواهند فرارکنند؟ پس از آن هاله
وافسون را جستجو خواهیم کرد.
زمانی که جوجه ها فرار می کنند ،
توی علفها سردرگم خواهندشد».
گیلگمش به سخنان همراهش گوش
داد  .تبرزین برگرفت ؛ شمشیر از کمر
کشید و ضربتی به گردن هومبابازد.
ضربت دوم را انکیدو همراهش زد.
با ضربه سوم هومبابا افتاد سپس
آشفتگیپدید آمد ،چون کسی را که
به زمین انداخته بودند نگهبان جنگل
بود .وقتی انکیدو پاسدار جنگل را
که نعره اش کوههای هرمون ولبنان را
به ارزه درمی آورد .

آزادی

درختان سدر تا دو لیگ به لرزش
افتادند .آنگاه کوهها وهمۀ تپه ها
بخاطر کشته شدن نگهبان جنگل
به حرکت درآمدند .آنان به درختان
سدر حمله کردند و هفت شگفتی
هومبابا نابودشدند .سپس به درون
جنگل پیشروی کردند و با خود
شمشیری به وزن هشت تالنت( )1می
بردند .آنان جایگاه مقدس آنوناکی
راکشف کردند.هنگامی که گیلگمش
نخستین درختان جنگلی راانداخت
 ،انکیدو ریشۀ آنهارا تا کنارۀ فرات
پاک کرد .آنان هومبابا را دربرابر
خدایان و دربرابر انلیل گذاشتند.
زمین رابوسیدند .کفن انداختند
و سررا درکنارآن گذاشتند .انلیل
که سر هومبابا رادید برآنان خشم
گرفت «:چرا چنین کردید؟ ازحاال
به بعد آتش به روی شما خواهد
بود .امید نانی که شما می خورید
آن بخورد ،امید  .آنجا که می نوشید
آن بنوشد .سپس انلیل دوباره شعله
هفت شگفتی هومبابارابرداشت ؛
نخستین را به رودخانه  ،به شیر[نر] ،
به سنگ تنفر ،به کوه ودختر هولناک
ملکۀ دوزخ داد.
ای گیلگمش شاه وفاتح شعلۀ وحشت
آور  ،گاو وحشی که کوه رابه یغمابرد ،
او که ازدریا گذشت  ،سپاس برتو و از
[شخص] شجاع سپاس فراوان تر ازآن
انکی است !
(Talent - )1تالنت واحد وزن است
درشمارۀ آینده به ایشتار و گیلگمش
و مرگ انکیدو خواهیم پرداخت.

درخت سدر
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داستان کوتاه *

ع .شبابی

کتاب فروشی دست دوم

سالها پیش وقتی هنوز دستم جایی
بند نبود و جوانتر بودم مدتی در یک
کتاب فروشی دست دوم نزدیکی
دانشگاه کار گرفته بودم .افسوس
در آن روزها قدر این شغل نیمه وقت
که چه بگویم – شاید دل مشغولی و
تفریح روزانه را نمی دانستم .یکی
از بهترین ایام زندگی شخص من در
همان دوران و در آن کتاب فروشی
سپری گشت ،هر چند سالها بعد
فهمیدم .آدم این لحظات ناب و از یاد
نرفتنی را در زمان اتفاقشان احساس
و ادراک نمی کند!
کتاب فروشی بزرگی بود که از کتب
اهدایی مردم و با خرید کتابهای دست
دوم قفسه ها را پر می کرد .بعضی
ها کتاب خانه های شخصی شان را
یکجا می فروختند ،و برخی دیگر
(اغلب دانشجوها) کتب درسی ترم
های گذشته را برای فروش عرضه می
کردند تا با پول ناچیزی که گیرشان
میامد شام و ناهار سیری نوش جان و
یا صرف شهریه ترم آینده شان کنند.
کار من دسته بندی ،مرتب کردن و
بایگانی صندوق های رسیده و وارد
کردن مشخصات کتابها در کامپیوتر
در وهله ی نخست و اگر فرصت می
بود یاری در چیدن آنها در قفسه بود.
به ترتیب اسم نویسنده ،هر کتابی
جای خودش در قفسه مخصوص
داستان ،شعر ،تاریخ ،سیاست،
فلسفه ،آشپزی ،خاطرات و غیره
جای می گرفت .معموأل کار زیاد
سختی نبود و اگر محموله بزرگی
نمی رسید و یا مشتری ها زیاد سوأل
پیچت نمی کردند ،فرصت زیاد بود تا
گوشه ای بنشینی و سرت را با ورق
زدن کتابهای قدیمی گرم کنی .البته
سوا کردن کتابهای جالب و خواندنی
از دیگر کتابها که بیشتر کتاب درسی
و زینتی و یا خاطرات سیاست مداران
قدیمی بودند حوصله می خواست.
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چیزی که برای من هیجان انگیزبود
کشف اسرار و جای پای ( بهتر بگویم
جای انگشت) صاحبان پیشین کتابها
بود.
مدتی میشد یک خارجی ،افغانی و
شاید عرب ،جوانی هم سن و سال
خودم یک جعبه کتاب برای فروش
آورده بود و هنوز کسی به آنها دست
نزده بود .رفتم سراغشان .اولی
نسخه جیبی «بار هستی»  -آنطور
که بعدأ فهمیدم – رمان معروف میالن
کوندرا 1بود .پشت جلدش یادداشت
کوتاهی با دست خطی که میشد
گفت اروپایی است نظرم را جلب کرد.
اروپایی ها بعضی حروف و اعداد را به
نحو منحصر به خودشان می
نویسند:
 11فوریه -1991
به عزیزترین

دوستم رامی،
باشد که ما هم روزی خود را بهتر
بشناسیم...
«کسی که مشتاق تَرک وطن خود
باشد ،انسان آزرده خاطری است» -
م .کوندرا
Bon Fette
به فرانسوی میشود چیزی مثل روزت
یا تولدت مبارک!
کنجکاو بودم بفهمم گیرنده و
فرستنده این هدیه چه کسانی بودند
و چرا صحبت از تَرک وطن شده است.
پشت جلد کتاب را که تند وارسی
کردم پی بردم کوندرا نویسنده ی
اهل چکسلواکی است که پس از
شکست بهار پراگ و عقب نشینی
آزادی خواهان کشورش در مقابل
تجاوز ارتش سرخ ،از آنجا به فرانسه
کوچ می کند و چندین کتاب دیگرش
را هم به زبان فرانسوی می نویسد.
«بار هستی» آنجور که از شرح مختصر
پشت جلد بر می آمد ،سرگردانی
مردی است میان عشقش به یک زن
و بولهوسی افراط آمیزش با زنهای
دیگر .او گاهی یک ایده آلیست دو
آتشه است که تن به خبر چینی و

توبه نامه نویسی نمی دهد ،و گاه بر
تعهدات دیگرش پا می گذارد.
آیا آن جوان افغانی که کتاب را آورده
بود همان رامی مخاطب یادداشت
پشت جلد کتاب بار هستی بود؟
میشد استنباط کرد هردوی آنها یک
جورهایی از درد غربت و یا محنت
های ناشی از مهاجرت رنج می برده
اند .می خواستم کندوکاو کنم!
کتاب را ورق می زنم ،مملو است از
حاشیه نویسی و خط کشی و هایالت
های رنگ و وارنگ .یقین ًا ،طرف
دانشجو بوده:
«زندگی در غربت یعنی باالنس کردن
روی طناب بند بازی؛ در ارتفاعی
بلند بدون داشتن توری در زیر پا.
بی پشتیبانی نزدیکان و بستگان و
دوستانی که در کشور خودت برایت
فراهم است و مکالمه با زبانی غیر آن
گویشیکهازکودکیباآنبزرگشدهای».
توماس بازیگر اصلی داستان جراح
زبده و ماهری است که شغل خوب و
زندگی مرفهی با همسر جوانش ترزا
در پراگ دارد .توماس مرد زن پرستی
است با تعداد زیادی معشوقه ،ولی

تنها به همسر خود عشق می ورزد
و در این رفتار تناقضی نمی بیند.
اما طوفان جنگ سرد ولشکرکشی
شوروی سابق به قصد سرکوب دولت
دوبچک او را تشویق به مهاجرت می
کند .به لحاظ پزشکان آشنایش در
آن سوی مرز ،در ژنو کارطبابت را از
سر می گیرد .ترزا هم که از شکست
انقالب سر خورده است او را همراهی
می کند.
گوشه ی تا خورده ی صفحه ای را باز
می کنم و متن زیر را که با ماژیک زرد
هایالت شده بود خواندم:
«براستی من اگر دو بار می زیستم و
یا دو جان داشتم ،در یکی او را دعوت
به هم خانگی می کردم و در دو ّمی او
را از خانه خویش بیرون می راندم .در
این حال می شد مقایسه کنم بین این
دو گزینش وعواقب هر کدام را بدقت
بسنجم .افسوس که ما فقط یکبار
زندگی می کنیم .و این وحشتناک
است!» رامی هم مثل خیلی از ما
خارجی ها که یک دستمان لغت نامه
هست تا بال فاصله لغت ناآشنای قصه
را ترجمه کنیم ،معانی چند عبارت را
با مداد نوک تیز باالی
هریک نوشته بود.

و در حاشیه همان صفحه درشت
نوشته بود:
قِسمت منهم این بود!
آیا نویسنده و خواننده این کتاب
هردو به سرنوشت اعتقاد دارند.
بیشتر خواندم...
توماس و ترزا با یک اتفاق تصادفی
بهم می رسند ،ترزا در کافه کوچک
شهر دورافتاده ای کار می کند که
توماس در یکی از سفرهایش در هتل
آن اقامت کرده .شاید تا اینجا را به
پای قسمت و سرنوشت گذاشت .و
اما این ترزاست که با چمدان سنگین
خود (بخوانید بار سنگین مسئولیت
عشق؟) عزم پراگ کرده و بقول
نویسنده همانند نوزاد شناوری
درسبد وارد زندگیش شده است.
اینجاست که توماس مجال انتخاب
دارد و تضا ِد بین قسمتی که در
پیشانیت نوشته اند با آنچه ما با اراده
خویش می سازیم شکل می گیرد.
باز می خوانم...
«زندگی آدم فقط یکبار ُرخ می دهد.
و دلیلی که ما نمی توانیم تشخیص
دهیم کدامیک از تصمیم ها خوب و
کدام بد بوده اند اینست که
در هر مورد فقط و
فقط یک
تصمیم

به اجرا در آمده .زندگی به ما اجازه
انتخاب مجدد و یا بازگشت به عقب
را نمی دهد ،تا گزینش دوم ،سوم
وچهارمی در کار باشد و ما به نتایج
انتخاب خویش باز نگری کنیم».
چند روز گذشت .یکروز که وسط
قفسه ها داشتم کتاب می چیدم باز
چشمم به جوان افغانی افتاد .آری
خودش بود ،رامی که جلوی صندوق
ایستاده بود و دنبال کسی می گشت.
جلو رفتم و پرسیدم چه می خواهد.
قدری مضطرب به نظر می رسید.
مرا بیاد نداشت وفقط گفت جعبه
ای کتاب تحویل داده و چیز مهمی
البالی یکی از کتابها جا گذاشته است
و حاال آمده آنرا پیدا کند .من اظهار
بی اطالعی کردم و قول دادم در انبار
ترخیص نشده کتابها جستجو خواهم
کرد و اگر کسی کتاب کهنه را نخریده
باشد ،حتمأ خبرش می کنم .اسم و
نشانی اش را گرفتم و خداحافظی
کردیم.
رامی کریمی...تلفن همراه5553255...
در اولین فرصت به سراغ کتاب «بار
هستی» که برای خودم کنار گذاشته
بودم رفتم .و باز ورق زدم .رامی
بدنبال چه بود؟ یک کاغذ چسبی
یادداشت که از وسط خیلی تمیز تا
شده بود یافتم .نامه ویا یادداشت
مختصری با جوهر بنفش بود:
رامی عزیزم،
هرچه قدر و قسمت باشد می پذیرم.
در این کتاب خواندم:
«اگر ما فقط یک
باردراین

دنیا زندگی کنیم ،مثل این می ماند
که اصأل نزیسته باشیم»...
ما آدمها به آن آکتورهای تأترمی مانیم
که روی صحنه ی زندگی دیالوگ خود را
بازگو می کنیم بی آنکه فرصت مجددی
بیابیم و دیالوگمان را تغییر دهیم.
«عشق آدمها هم چون قدرت های
امپراتوری است .زمانی که ایده و
افکاری که پایه و بنیان آن بوده اند
متزلزل شوند ،این عشق ها هم به تدریج
محو می شوند».
قربانت آنژال
باز می خوانم...
ترزا معشوق توماس که بدنبال او از
شهرش به پراگ و از آنجا به سوییس
پناه می برد ،طاقت زندگی در غربت
را ندارد .او که در کشورش حرفه ی
عکاسی داشته و از جریانات انقالب برای
خبرگذاری ها فیلم و گزارش تهیه می
کرده ،با اینکه توماس را دوست دارد ،با
همان چمدان سنگینی که آمده بود به
میهنش باز می گردد .توماس هم پس
از مدتی کشمکش با خودش ،عطای
زندگی راحت و بی دغدغه درژنو را به
لقایش می بخشد و از مرز می گذرد .در
بار هستی می خوانیم:
«شاید دلیل اینکه ما قادر به دوست
داشتن نیستیم ،این است که بیشتر
مشتاق هسستیم ما را دوست بدارند.
بسا چیزی از معشوقمان می خواهیم،
به جای آنکه خودمان را بدون توقع
و درخواستی تقدیم او کنیم .بی هیچ
تقاضایی مگر حضور پیش دلبند».
داالس -فوریه 2015

1-Unbearable Lightness of
Being – Milan Kundera
* با سپاس از کارگاه داستان نویسی
فرهنگسرای داالس
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غزاله یزدی

خانه H O M E

مروری برفیلمهایروز
شوره زار:
درسال  1954فیلمی بانام شوره زار
 The Salt of the Earthساخته
شد که این درام آمریکائی را مایکل
ویلسون نوشته بود و Herbert J.
 Bibermanآن را کارگردانی کرده
بود وتهیه کننده آن پل جریکو
بود .درآن زمان هالیوود که درگیر
پاک سازی کمونیست ها بود این
فیلم را در لیست سیاه قرارداد.
اکنون فیلمی دیگر با همین نام که
فیلمی مستند است برپرده سینماها
به نمایش درآمده است که سناریوی
آن توسط ویم وندرز و جولیانو ریبرو
سالگادو نوشته اند و ویم وندرز آن را
کارگردانی کرده است  .جولیانو بیش
از  40سال است که به نقاط مختلف
دنیا سفر می کند و مناظر عجیب

وگاهی زیبا و زمانی هم عجیب وهم
زیبارا بر روی نوار سلولوئید ضبط می
کند .او این بار به سراغ معدنچیان
آمریکای جنوبی که در کار استخراج
طال فعالند و همچنین جنگ در
بوسنیا و قحطی درآفریقا رفته و از
این رویدادها فیلم مستندی ساخته
است که تصاویر ضبط شده توسط
او اگرچه درپاره ای مواقع هولناک و
ترس آور است اما تصاویری حقیقی
اند که همه بازگو کننده یکدلی و
همفکری با دیگران است .
فروش این فیلم مستند دراولین
هفته نمایش آن بیش از  50میلیون
دالر بوده است واز استقبال عاشقان
سینما برخوردار بوده است .
باهمین نام فیلمهای مستند دیگری
هم قب ً
ال ساخته شده است

تا جوان هستیم

While We are Young

آخرین کمدی نوح بامباک که به
سبک نیویورکی ساخته شده است
درباره زوجی است که درسنین میانه
چهل سالگی هستند.و می ترسند
اکنون که با دوستی با یکی از زوج
های بیست وچندساله بروکلین
نشین ،نیروی جوانی خودرا بازیافته
اند همزمان این نیرووشادابی خودرا
ازدست بدهند ..این فیلم درحقیقت
بحران میان سالی خود کارگردان
است .

نقش این زوج میان سال را بن ستیلر
و نا اومی واتز بازی می کنند .و نقش
زوج جوان بروکلینی را آدم درایور و
واماندا زیفزید برعهده دارند .دراین
فیلم بن ستیلر مستند سازی است که
توسط درایور مورد تحسین وتشویق
قرار می گیرد.و با ایجاد ارتباط
دوستانه با این زوج او وهمسرش
احساس جوانی و طراوت می کنند..
فیلم سرگرم کننده است ولی ارزش
هنری چندانی ندارد.

سخت گیر Get Hard
سخت گیر فیلمی کمدی به کارگردانی
ایتان کوهن است که هنوز درآغاز
فعالیت سینمایی خویش است  .ویل
فرل ِ ،ک ِون هارت  ،آلیسون بری ،
ادوینا فیندلی  ،و کرگ تی .نلسون
نقش آفرینان آن هستند.
سناریوی این فیلم را ایتان کوهن به
اتفاق جی  .مارتل و یان رابرتز نوشته
است .
از 27مارس این فیلم برپرده
سینماهای آمریکا نشست  .ویل
فرل این بار عالوه بر اجرای نقش اول
فیلم یکی از تهیه کنندگان فیلم نیز
به شمار میرود .برای تهیه این فیلم
چهل میلیون دالر هزینه شده است
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که درهفته اول بیش از چهل ویک
میلیون دالر به گیشه سینماها واریز
کرده است .
ویل فارل درنقش کینگ جیمز ظاهر
می شود که مدیریک شرکت سرمایه
گذاری است و با پول اشخاصی که در
این شرکت سرمایه گذاری می کنند
به ثروت هنگفتی دست یافته است.
او باآلیسا یکی از کارمندان( الیسون
بری) که دختر مؤسس شرکت است
نامزد شده است  .و دارنل که اتومبیل
اورا تمیز می کند (کوین هارت) با
همسر سابق او ریتا ازدواج کرده
و تالش می کند تا دختر آنهارا
به مدرسه بهتری بفرستد  .وقتی

صفحه 42

جیمز برروی صحنه درمراسم جشن
نامزدیش گیتاری را که الیسا به او
هدیه داده می نوازد پلیس به محل
جشن یورش می آورد و کینگ جیمز
را به خاطر کاله برداری دستگیر
می کند .همه کسانی که پول خودرا
درشرکت جیمز از دست داده بودند
علیه او شکایت می کنند .وسرانجام
دادگاه اورا به ده سال زندان محکوم
می کند .به او سی روز مهلت می دهند
تا درحبس خانگی به کارهایش سرو
سامانی بدهد و بعد به زندان منتقل
شود .دراین حال زنجیری که به پایش
بسته اند پاره می کند و تصمیم می
گیرد به خارج از کشور بگریزد .او به
دیدن نامزدش الیسا می رود تا اورا
نیز باخود ببرد .و لی الیسا می گوید
که دیگر نامزد او نیست و تصمیم
دارد به منزل جدیدش اسباب کشی
کند .درهمین لحظه پلیس میرسد و
جیمز را دستگیر می کند .جیمز از
پدر نامزدش ( کرگ تی  .نلسون)
که رئیس او نیز محسوب می شود
تقاضای کمک می کند .جیمز با دارنل
ماشین شوی سیاه پوستش روبرو می
شود وازاو می خواهد که به او کمک
کند تا بتواند دوران زندان را بهتر
تحمل کند .دارنل می گوید درقبال
دریافت سی هزاردالر حاضر است
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اورا کمک کند..جیمز می پذیرد.
برای آماده کردن جیمز با شرایط
سخت زندان تمرینات آغاز می شود
و قسمتی از فیلم صرف این رویدادها
می شود که صحنه های کمیک و
چندش آورفیلم را تشکیل می دهد.
فیلم سخت گیر با داوری های
منفی منتقدین فیلم روبرو شده
است .بیشتر انتقادها به موضوعات
نژادپرستانه و جوک هائی که درمورد
جنس مخالف گفته می شود مربوط
است  .اگر برای یک فیلم بدون اشکال
نمره  100درنظر بگیریم این فیلم نمره
 34را به خود اختصاص می دهد.
مدت زمان نمایش این فیلم یکصد
دقیقه است شرکت گری سانچز
تولید کننده فیلم و شرکت برادران
وارنر توزیع کننده فیلم است .
درطول فیلم صحنه های چندش
آوری گنجانده شده است که دیدن
آن برای خانواده ها مناسب نیست و
صحنه هائی بسیار مستهجن است .
دارنل که یک سیاه پوست است
دراین فیلم مظهر همه کارهای خالف
قانون است  .او کسی است که به
هرگونه خالفی آشناست و خود نیز
قب ً
ال درزندان بوده است .

خانه یک فیلم کارتونی سه بعدی
است که در هفته اول نمایش خود
درصدر فیلمهای روز قرارگرفت و بیش
از103میلیون دالر به گیشه های سینما
سرازیر کرد .کارگردانی فیلم برعهده
تیم جانسون است و شرکت دریم ورکز
انیمیشن آن را تولید کرده و کمپانی
فوکس قرن بیستم آن را توزیع گرده
است  .گفته می شود یکی از عوامل
موفقیت این فیلم صدای ریحانه ( ریانا)
است که دراین فیلم شنیده می شود
و آلبومی که این خواننده به همین نام
منتشر کرده است توجه خانواده های
زیادی را به این فیلم جلب کرده است
 .این فیلم برمبنای کتاب مخصوص
کودکان نوشته آدام رکس که درسال
 2007منتشر شد ساخته شده است .
دراین فیلم « تیم پارسونز» « ،جنیفر
لوپز» « ،ریحانا» و «استیو مارتین» به
جای شخصیت های کارتونی صحبت
کرده اند.
درسال  2013پرزیدنت اوباما از پشت
صحنه این فیلم و به هنگام ضبط صدای
فیلم دراستودیو با گویندگان فیلم
دیدارکردو کار آنهارا ستود.
اگرچه منتقدین فیلم با نظر مساعد
به این فیلم پرداخته تاند و درباره آن
نقدهای مثبتی نوشته اند اما استقبال

آزادی

مردم از این فیلم نشان داد که بهترین
منتقدین خود مردم هستند و به این
ترتیب فیلم «خانه» نمره قبولی خوبی
را از بینندگان خود دریافت کرده است .
با اینهمه منتقد نشریه سینمائی ورایتی
به این فیلم نمره منفی داده است  .به
عقیده نویسنده این نشریه فیلم خانه
عاری از خالقیت است و کاری است که
بوسیله کامپیوتر تولید شده و ازنوآوری
ها ی ناشی از اندیشه ی انسانی دور
مانده است .
هزینه ای که صرف ساختن این فیلم
شده است حدود  136میلیون دالر بوده
است که در هفته اول یکصدوسه میلیون
وسیصدهزار دالر فروش داشته است .
مدت زمان نمایش فیلم حدود  94دقیقه
است .این فیلم هم از  27مارس به نمایش
عمومی درآمریکا گذاشته شده است .
قرار بود این فیلم با نام Happy
 Smekdayدر اواخرسال  2014به
نمایش درآید اما پس از تغییر نامش به
«خانه» دربیست وهفتم مارس  2015به
نمایش عمومی درآمد.
یکی از نکات پرقوت فیلم صدای
هنرمندان بسیار مطرح سینما یعنی تیم
پارسونزو ستیو مارتین و ریحانا خواننده
مورد عالقه خانواده هاست که دراین
فیلم بکار گرفته شده است . .
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ک خیس

رو بهروزی

ترانه وترانه ُسرایان
جـه نبخ
ک
ا ش پازو ی

(قسمت پنجم)

نامی ارجمند درتصنیف سازی

* غیرازچهانبخش پازوکی تصنیف ساز دیگری را نمی شناسیم که به اندازۀ او تصنیف ( شعروآهنگ ) ساخته باشد.
* پازوکی  :استاد حسن کسائی دست مراگرفت وبه کوچه پس کوچه های ردیف موسیقی ایرانی بُرد.
* دریک ترانه وتصنیف باید روح زمان جاری باشد  .من از دیده ها وشنیده های روزانه وازمردم تأثیر می گیرم

خانه اش در چتس ورت Chatsworth
است  .شهری درشمال شهر نورتریج
 .باقرار پیشین  ،سرساعت پنج بعداز
ظهر روز پنجشنبه هفتم خرداد ماه
یکهزارو سیصدوهفتادوهفت ( 28می
 )1998زنگ دررا به صدا درمی آورم
 .درباغچه ی کنتا ِر د ِر خانه گل ُرز
سرخ رنگی جلوه گری می کند؛ می
بویمش  ،بو نمی دهد .درباز می شود،
جهانبخش پازوکی راپس از بیست
وپنج سال درآستانه ی در همچنان
متین  ،موقر ،آراسته می بینیم  .سالم
وتعارف و روبوسی می کنیم  .داخل
می شوم  .همسرش  ،گرم ومهربان
پیش می آید ومارا به نشستن دعوت
می کند.وپس از تعارف های معمول
و از هردری گفتن با چای ومیوه
پذیرائی می کند .برخالف اتتظار خانه
ی مجللی نیست امتا ساده و صمیمانه
و پراز صفاست  .بازهم صحبت و
بیشتر از گذشته وخاطرات می گوئیم
 .اجازه میگیرم  ،ضبط صوتم را روشن
می کنم وگفتگو آغاز می شود .آنچه
درزیر می خوانید حاصل آن گفتگو
ست که از روی نوار پیاده شده
وصورت مکتوب به خود گرفته است .
***
بهروزی  :درپی پژوهشی درتصنیف
و ترانه ُسرائی به دیدار جهانبخش
پازوکی آمده ام تا با او گفت و گوئی
داشته باشم .
چرا جهانبخش پازوکی؟ آیا او
درتصنیف سازی درمقامی است که
نامش پس از شیدا ،عارف و امیر
جاهد بیاید؟ آیا تصنیف ساز دیگری
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را می شناسید که به اندازه ی او
تصنیف ( شعروآهنگ) ساخته باشد؟
تصنیف هائی که بیشت ِر آنها را
مردم پذیرفته اند و سه نسل درغم
وشادی آن هارا زمزمه کرده است .
تصنیف سازی که تعداد ِ چشم گیری
از کارهایش جواز ورود به برنامه های
«گلها» یافته و ُمهر جاودانگی خورده
است  .به راستی اگر تصنیف سازی
می شناسید که دراین صدسال به
اندازه ی او ( ازنظر کمی وکیفی) کار
کرده است  ،مِهر کرده معرفیش کنید.
اکنون جهانبخش پازوکی روبروی من
نشسته؛ ابتدا شعر یکی از تصنیف
هایش را می خواند ،سپس با او ،
آثارش و نظریاتش بیشتر آشنا می
شویم :

ارثیه های عاطفی

دریندیارخستهکش،دیگربریدهنفسم
هرچهتالشمیکنم،بهآرامشنمیرسم
دریندیارخسته ُکش،وجودمنبیهودهشد
ارثیههایعاطفی،اینجاازمنربودهشد
روز ،نفس زنان  ،روبه سراب می روم
خشکگلووتشنهلب،بهعشقآبمیروم
شب که به خانه می رسم ،
شکستهبالوخستهجان
درغم فردای دگر  ،باز به خواب می روم
ِ
ازتنخشکگل،توقعجوانهنیست
ِ
اسبنفسبریدهرا ،طاقتتازیانهنیست
از ُگ ِلچهرهسوخته،طراوتی طلبنکن
برایرفعتشنگی،تکیهبهتشنهلبنکن
فرشتهینجاتمن،دیربهمارسیدهای
کهنهشدهاستزخمما،
کوشش بی سبب نکن
من جهانبخش پازوکی  ،درخرداد ماه1316

آزادی

درشیراز به دنیا آمدم  .پدرم شیرازی
و مادرم اهوازی است .
نخستین شانس زندگی من این بود
که درچهارسالگی همراه پدرارتشیم
به اصفهان منتقل شدیم .؛ شهری که
همواره پایگاه وپرورشگاه موسیقی
بوده است  .دردبستان پهلوی و
دبیرستان سعدی درس خواندم.
ودررشته روانشناسی وعلوم تربیتی
ازدانشکده ادبیات اصفهان فارغ
التحصیل شدم و به استخدام شرکت
نفت درآمدم .
بهروزی  :از خانواده بگوئید.
پازوکی  :پدرم درشعر دستی داشت.
مادرم نیز بی ذوق نبود  .سه خواهر و
برادرتنی دارم و دوبرادر ناتنی.
رابطه ی آنها با
بهروزی :
شعروموسیقی چگونه است ؟
پازوکی  :شعروموسیقی اجزای
زندگی ما بودند من درکودکی فلوت
کوچک چوبی داشتم که با آن آهنگ
هائی را که شنیده بودم خودسرانه
تمرین می کردم  .برادربزرگتر من که
اکنون پزشک است ...
بهروزی  :وپزشک خوبی هم هست .
پازوکی  :بله  ،درتهران پزشک موفقی
است  .او ویلن می زد .وقتی که
منزل نبود من پنهانی ودوراز چشم
دیگران سراغ ویلن او می رفتم و
با دلهره و شوقی دل انگیز ویلن
را چون موجودی مقدس از جعبه
بیرون می آوردم و تالش می کردم
صداهائی ازآن بیرون بیاورم  .رفته
رفته موسیقی فکر وذهن کودکانه مرا
بخود مشغول کرد.

دومین شانس زندگی من این بود
که درآن زمان دردبیرستان سعدی
کالس موسیقی جزء برنامه های
درسی بود ودو معلم موسیقی داشتیم
 .یکی استاد عبدالحسین برازنده
که تار و ویلن می زد ودرآن موقع
آهنگ هائی هم می ساخت که با
صدای خواننده نامدار تاج اصفهانی
دررادیو اصفهان اجرا می شد .دیگری
استاد محمد نیکنام بود .من با تشویق
وترغیب برادرم ویلنی خریدم وزیر
نظر اساد برازنده  ،نت  ،مقدمات
موسیقی وردیف های موسیقی ایرانی
را فرا گرفتم  .پس از دو -سه سال ،
موسیقی وجود و زندگی مرا گرفت
وعشق وامید من شد .لحظه ای نبود
که به آن نپردازم ونیندیشم  .شانزده
یا هفده ساله بودم که برای فراگیری
و دستیابی بیشتر به هردری می
زدم  .به دنبال این جست وجوها ،
موسیقی دانی را یافتم بنام بیوزاند
که ایتالیائی بود و درجلفا زندگی می
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کرد؛ خواهش مرا پذیرفت و مدت پنج
سال  ،بعداز مدرسه به خدمتش می
رفتم و درس می گرفتم .
بیوزاند  ،تئوری  ،سولفژ و تکنیک
موسیقی غربی را به من یادداد  .پس
ازآ« زیر نظر عبدالحسین برازنده به
فراگیری درس ها وردیف های استاد
ابوالحسن صبا پرداختم  .بعد  ،خودم
کالس موسیقی باز کردم  .دراین
کالس برتمرین ها وتجربیات خودم
هم اضافه شد .تعدادی هنرجو داشتم
که بعضی از آنها بعدها سولیست
ارکستر رادیو شدند .درخالل این
مدت  ،وبخصوص بعدها که وارد
رادیو اصفهان شدم بااشتیاق و ولع
تمام ازدریای ذوق  ،تجربه و آگاهی
هنرمندان بزرگ زمان  ،استاد حسن
کسائی واستاد جلیل شهناز بهره
گرفتم .
استاد حسن کسائی دست مرا گرفت
وبه کوچه پس کوچه های ردیف های
موسیقی ایرانی برد .واین یکی دیگر
از بخت هائی بود که به من روی آورد
و به آن افتخار می کنم .
بهروزی  :آفرین  .افتخار هم دارد.
استاد کسائی نه تنها درایران
بلکه بعنوان یک نوازنده ی بزذرگ
درجهان مطرح است  .همینطور استاد
جلیل شهناز که به قول پرویز یاحقی
دفتر تاررا بسته است .
پازوکی  :این اساتید اقیانوس های
ژرفی هستند که هرگز نمی توان عمق
آن را دریافت  .هرگاه که این ها ساز
بدست می گیرند ،آنقدر دربدیهه
نوازی استاد هستند که هربار نواها و
مقامات تازه تری سر می دهند.
بهروزی  :شعر  ،چگونه سراغ شما
آمد؟
پازوکی  :اشاره کردم که پدرم
شیرازی بود و مانند بسیاری از
شیرازی ها شعر می گفت ودراین
مورد مشوق من بود .من از کودکی
به خواندن و حفظ کردن شعر رغبتی
داشتم  .شعر پیش از موسیقی درمن
جوانه زد .اولین شعرم را دردوازده
سالگی گفتم  .وارد دانشکده ادبیات
که شدم بطور جدی به فراگیری
اوزان عروضی و قواعد شعر پرداختم.
ازآ« پس شعر نوشتن برایم راحت تر
ودلنشین تر گردید.
بهروزی  :چگونه واز چه زمانی
شعروموشسقی را باهم درآمیختید؟
پازوکی  :از نخستین روزهای
آهنگسازی  ،وقتی ملودی یک
آهنگ درمن می جوشید  ،شعر
هم مانند همزادی با آنت می آمد،؛
وقتی می خواستم نت وشعر تصنیفی
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طرح چهرۀ پازوکی از کیخسروبهروزی

را بنویسم  ،شعروآهنگ گوئی باهم
دربه ثبت رسیدن رقابت می کردند.
وسرانجام گاه شعر و گاه آهنگ
پیروز می شد.
بهروزی  :نخستین تصنیف چگونه
خلق شد؟
دردانشکده ادبیات
پازوکی :
که
اصفهان ارکستری داشتیم
سرپرستی آن با من بود و به مناسبت
های مختلف برنامه هایی اجرا می
کردیم  .درآ« زمان تصنیفی ساختم
به نام مرغک بی قرار و درپی یک
صدای خوب بودم که آن را بخواند.
دراین جستجوها با خانمی برخوردم
بنام نیره فروتن که دانشجوی رشته
زبان و ادبیات انگلیسی بود وصدای
خوشی داشت  .از ایشان خواهش

حسنکسائی

کردم این تصنیف را اجرا کند .او
قبول نمی کرد  .سرانجام با اصرار و
تشویق من پذیرفت و درکنسرتی که
در دانشکده اجرا کردیم این تصنیف
با صدای ایشان به اجرا درآمدو
خیلی مورد استفاده قرار گرفت  .آ«
خانم اکنون روبروی شما نشسته
است ...
بهروزی  :و همسر شماست  .پس
درآنجا بود که مرغک بی قرار  ،قرارو
آرامی یافت و شما پا به دنیای عشق
گذاشتید .درهمان زمان ازدواج
کردید؟
پازوکی  :نه  .پس از فارغ التحصیلی .
بهروزی  :چرا دیگر نخواندند؟
پازوکی  :تصمیم با خود ایشان بود؛
مادری  ،خانه داری را ترجیح دادند.

آزادی

تاجاصفهانی

بهروزی  :مرغک بی قرار ضبط و
منتشرهم شد؟
پازوکی  :نه  ،هرگز
بهروزی  :غروب کوهستان نخستین
تصنیف شمابود که ضبط و منتشر
شد؟
پازوکی  :بله درست است  .درهمان
دانشکده دانشجوئی بود که صدای
پخته و متشخصی داشت  .خانم
ناهید دائی جواد اصفهانی دررشته
ادبیات فارسی درس می خواند و
درچند کنسرت دانشکده شرکت
کرده بود؛ ولی من آهنگی برای ایشان
نساخته بودم  .تا این که به رادیو
اصفهان رفتم .درآن زمان رادیو
اصفهان ارکستری داشت وتا آنجا
که به یاددارم آقایان علی ساغری
 ،سیروس ساغری  ،و هوشنگ سراج
 .جهانگیر بهشتی نوازنده تنبک بود
وهوشنگ بهشتی که آواز می خواند
اعضای این ارکستر بودند .استاد
کسائی هم ضمن این که دربرنامه
های گلها ی رادیو ایران هنرنمائی
می کردند براین ارکستر هم نظارت
داشتندوقطعاتی را نیز اجرا می
کردند .استاد تاج اصفهانی هم بودند
که من افتخار همنوازی با این اساتید
را دررادیو اصفهان داشته ام .
وامیدوارم نوارهای آن دوره در آرشیو
رادیو اصفهان محفوظ مانده باشد.
بهروزی  :از تولد غروب کوهستان
می گفتید.
پازوکی  :بله روزی آقای سیروس
ساغری پیش من آمد و یک ملودی
خیلی کم رنگ که مایه وتم محلی
داشت آورد .خیلی آن را پسندیدم
و دست بکار شدم  .بذرآن ملودی
عریان  ،میزان های موسیقی و
تمام عواملی که یک آهنگ خوب
باید داشته باشد اضافه کردم شعری
هم برای آن ساختم  .درهمین
زمان  ،همراه با یک گروه ده نفره
از نوازندگان اصفهان به اردوی
دانشجویان رامسر رفتیم .درآنجا این
تصنیف را اجرا کردیم و گزارشگران
و برنامه سازان رادیو ایران آن را ضبط
کردند و از رادیو ایران پخش شد...
بهروزی :ومثل بمب صداکرد و برروی
صفحه ضبط وپخش شدو جهانبخش
پازوکی بطوررسمی پا به عرصه
تصنیف سازی گذاشت وخواننده آن
خانم ناهید شهرتش ایران گیر شد.
پازوکی  :بله  .وبعد تصنیف های آه
سینه سوز  ،خطا کردم ومن آن ناله
بی اثرم را برای خانم ناهید ساختم
که درآن زمان آهنگهای روز شدند.
ادامه دارد
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آشنائی با موسیقی غربی از آغاز تا امروز
دوران رمانتیک (ادامه)

* فلیکس مندلسون

(-1809

)1847
برخالف آهنگسازان متقدم دوران
رمانتیک مثل بتهوون  ،شوبرت
وشوپن که درتنگنای مالی زندگی
می کردند  ،زندگی مندلسون از
لحاظ مادی کمبودی نداشت .
پدربزرگش یک فیلسوف معروف و
پدرش بانکدار مرفهی بود که زندگی
مادی مندلسون را کام ً
ال تأمین
میکرد و از همان دوران خردسالی
و طفولیت با تشویق پدرش و باذوق
خدادادی که درنهادش بود به سوی
موسیقی کشیده شد و دست به خلق
آثاری زد که تا به امروز بطور مرتب
درکنسرواتورهای بزرگ جهان به
اجرا درمی آید.
برخالف بتهوون و شوبرت و شوپن
که درزندگی مجرد ماندند و ازدواج
نکردند مندلسون اززندگی زناشوئی
شادی برخورداربود .وی اثر معروف
وزیبای خود بنام « رؤیای شب
تابستان» را که براساس داستان
شکسپیر و بهمین نام درسن 17
سالگی خلق کرد  -بااینکه درسن
 17سالگی انسان هنوزبه پختگی
کامل دست نیافته است ولی اثری
که وی دراین سن وسال ساختاز
لحاظ محتوی باتمام آثار آهنگسازان
قبل از او برابری می کرد .واز پحتگی
و زیبائی کاملی سود می برد .این اثر
سبک مندلسون را کام ً
ال مشخص می
سازد .درسالهای بعدی وی به عنوان
آهنگساز و رهبر ارکستر مقامش
تثبیت گردیدوبه یک شخصیت بین
المللی تبدیل شد .شهرت او دراروپا
زمانی به اوج خود رسید که قطعۀ
معروف «  »Elijahرادرسال 1842
درلندن به اجرا درآورد .با اجرای
این اثر آوازۀ شهرت مندلسون بحدی
رسید که اورا جانشین «هندل»
خواندند .شخصیت شاد و آهنگهای
زیبایش مورد توجه ملکه ویکتوریا
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و همسر آلمانیش شاهزاده «آلبرت»
قرار گرفت بطوری که مرتب اورا
مورد تفقد شاهانه قرار می دادند
که این حمایت بیشتر به شهرت وی
می افزود .مندلسون نه تنها یکی
از معروف ترین آهنگسازان دوران
رمانتیک است بلکه آهنگسازی است
که همیشه پیشیانش و سبک آنهارا
تقدیر می کرد .بخصوص از موسیقی
باخ وموتزارت درکارهایش سود
می جست  .یکی از این آثار قطعه
ای است که براساس موسیقی باخ
ساخته شده است  .نام این قطعه «
سنت ماتیو» است  .این قطعه تنظیم
جالبی است براساس «سنت ماتیو»
که باخ یکصدسال قبل از مندلسون
خلق کرده بود .پس از اجرای این
قطعه درسال  1829درکنسرواتوار
الیپزیک  ،نام مندلسون درتمام
جراید اروپا و جهان به عنوان یک

آزادی

آهنگساز نابغه درج گردید .مندلسون
فقط  38سال زیست وقبل از اینکه
بتواند نبوغ ذاتیش را که سرشار
ازملودی های زیبای موسیقی بود به
جهان عرضه کند چهره در نقاب خاک
کشید .وی دارای آثار زیادی است از
آن جمله اند  :تعداد  5سنفونی که
هرکدام از نام و زیبائی خاصی ورنگ
آمیز ویژه ای برخوردارند .که از
میان این  5سنفونی زیباترین آنها
سکاتیش (  )Scothishنام دارد.
یکی دیگر ازآثار جاویدان و زیبای
مندلسون کنسرتو ویلنی است که
درگام می مینور ساخته شده است
 .از عجایب دنیای موسیقی این است
که با اینکه مندلسون فقط دارای
یک کنسرتو ویلن است ولی این
قطعه گوی سبقت از تمام کنسرتو
ویلن های دیگررا تا این زمان از لحاظ
اجرا ربوده است  .برای یادآوری و

فلیکس مندلسون فقط  38سال زندگی کرد و زندگی رابرت شومان براثر ناراحتی روانی پایانی اسف بار داشت .

مجیدزندیه
اطالع خوانندگان مجله آزادی الزم
به تذکر است که از میان آهنگسازان
دوران باروک  ،کالسیک  ،رمانتیک
دوران اخیر ،تنها  4آهنگساز هستند
که هرکدامشان فقط یک کنسرتو
ویلن خلق کردند و همان تنها
کنسرتو ویلنشان تا به امروز جزو
مسابقات ویلن نوازی سراسر جهان
است  .این چهار آهنگساز عبارتنداز:
چایکوفسکی  ،بتهوون  ،برامس و
مندلسون که همگی آهنگسازان
دوران رومانتیک هستند .وبا آن
که مث ً
ال موتزارت دارای  5کنسرتو
ویلن می باشد ولی هیچکدام از آنها
درمسابقات نهائی فارغ التحصیالن
جزو
دانشکده های موسیقی
مسابقات نهائی به حساب نمی آید.
دیگر از آثار معروف مندلسون
قطعه ای است به نام « غار فینگال »
. Fingal›s Cave
مندلسون نیز دارای قطعات زیادی
است  ،که برای ارکستر مجلسی
نوشته شده است  .همچنین قطعات
زیادی برای پیانو نوشته است که
« موسیقی بدون کالم» نامیده می
شود .درکارهای مندلسون زیر بنا
 ،کارهائی است که بتهوون وموتزارت
پایه گزار آن بودند .از آنجائی که
مندلسون اصوالً هواخواه و یکی از
طرفداران سبک آهنگسازی بتهوون
وموتزارت بود از این لحاظ ته رنگ
کارهای این دو آهنگساز در کارهای
مندلسون نمایان است  17 .سال پس
از خلق « رؤیای یک شب تابستان
» مندلسون دست به ساختن  12اثر
کوتاه زد که به آنها Incidental
 Musicمی گویند .تمام این 12
قطعه از داستانهای شکسپیر الهام
گرفته است واولین بار درسال 1843
در «پستدام» به اجرا درآمد.
از مکاتبات
آثار خطی زیادی
مندلسون با خواهرش بجا مانده که
درموزه های موسیقی جهان نگهداری
می شود.
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رابرت

شومان()1810 -1856

از میان آهنگسازان دهه سوم و
چهارم قرن  ، 19رابرت شومان ،
برجسته ترین آنهاست  .وی درمنطقه
شمال آلمان در کنار رود راین متولد
شد .پدر شومان نویسنده بود.ضمن ًا به
شغل کتاب فروشی نیز اشتغال داشت
 .بدین لحاظ رابرت شومان از همان
اوان جوانی تحت تأثیر مقام فرهنگی
پدر قرار گرفت و قصد داشت پا جای
پای پدر بگذارد .مدتی دردانشکدۀ
حقوق مشغول به تحصیل شد.ولی
بخاطر عالقه ای که به موسیقی
داشت درسال  1830دانشکدۀ حقوق
الیپزیک را ترک کرد .دراین موقع او
فقط  20سال داشت  .سپس به مدت
 2سال به فراگیری پیانو پرداخت و
آرزو داشت پیانیست برجسته ای
گردد .بهمین خاطر وسیله ای اختراع
کرد که به وسیلۀ آن بتواند قدرت
نوازندگی خودرا پرورش دهد.وهمین
اختراع باعث جراحت انگشت چهارم
دست راستش گردید که امید اورا
به نا امیدی تبدیل ساخت .وچون از
نوازندگی پیانو قطع امید کرد دست
به روزنامه نگاری زد و درآن روزنامه
به نقد موسیقی می پرداخت  .واز
این طریق خوانندگان بی شماری
پیدا کرد به حدی که درسال 1843
تیراژ روزنامه اش که بنام « مروری
نو برموسیقی »New Journal
 for Musicبود تکافوی گذران
زندگیش را می داد واین کار روزنامه
نگاری را به مدت  20سال ادامه داد.
مقاالت انتقادی او درمورد موسیقی
راهگشای آهنگسازان همعصر و بعد
از خودش قرارگرفت  .وآنچه را که
مشتاقان موسیقی درجستجوی آن
بودند با قلمی شیوا به رشته تحریر
درآورد  .مخصوص ًا نقد او از آثار دورۀ
رمانتیک راهگشای کسانی گردید
که تشنۀ خواندن تفسیر موسیقی
دورۀ رمانتیک بودند.
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رابرت شومان اولین کسی بود که
درسال  1830درروزنامه اش کارهای
هکتور برلیوز جوان و فردریک
شوپن راستود همچنین از طرفداران
پروپاقرص مندلسون بودوروزنامه
اش به تفسیر موسیقی این بزرگان
می پرداخت  .درآخرین مقاله ای که
درروزنامه اش درسال  1853نوشت
وی اولین کسی بود که تفسیری از
موسیقی برامس که سنین نوجوانی
را می گذراند نوشت و نوید ظهور
آهنگساز برجسته ای را داد  .عالقۀ
رابرت شومان تنها به روزنامه نگاری
ختم نمیشد وذوق آهنگسازی هرروز
بیشتر دروجود او می جوشید واز
آنجائی که دیگر قادر نبود با نواختن
پیانو احساسات درونی خودرا بیان
کند به خلق آثاری پرداخت که
هرکدام نشانگر نبوغ این آهنگساز

برجسته می باشد  .آثار سالهای
 1830وی قطعاتی است که برای
پیانو نوشته شده است ومانند آثار
شوپن کوتاه و پراحساس می باشد.
درسال  1840شومان با دوشیزه
ای بنام کالرا ویک ازدواج کرد.
کالرا یکی از بهترین پیانیست های
عصر خود بود  .ازدواج با کالرا تأثیر
عاطفی عمیقی برشومان گذاشت .
بحدی که درهمان سال  1840دست
به خلق چندین آهنگ رمانتیک
زد وسپس به نوشتن آثار موسیقی
مجلسی پرداخت ودرسال  1841اولین
سنفونی خودرا بنام «بهار» خلق کرد.
سپس درطول مدت سالهای 1840
سنفونی های دیگرش را که مجموع ًا
 4سنفونی است نوشت  .شومان بی
نهایت تحت تأثیر الگو و کارهای
بتهوون قرار داشت و آرزو داشت

آزادی

محتوای کارهایش تا اندازه ای به
پایه کارهای بتهوون برسد .زیباترین
کارهای شومان قطعات کوتاهی است
که برای پیانو و خواننده ساخته است
 .این ها آثاری است که درسنین
جوانی ساخته شده است .
یکی از این قطعات قطعه معروفی
است بنام « کارناوال» که درسن
 35سالگی ساخت ودرآن تکنیک
نوازندگی برجسته ای به نمایش
گذاشته شده است .
همانطورکه اشاره شد ازدواج با
کالرا  ،شومان راازلحاظ عاطفی
آنقدر دگرگون ساخت که دست به
نوشتن آثاری زد که بنام «آوازهای
مینیاتوری» یا « قطعات کوتاه
عاشقانه» معروفند.
معروف ترین و زیباترین اثر
سنفونیک رابرت شومان کنسرتو
پیانوی وی است که درگام « دو
مینور» و بین سالهای 1841-45
ساخته شد وی نبوغ خودش را که
دیگر قدرت به نمایش گذاشتن آن
را نداشت دراین اثر زیبا به نمایش
گذاشته است .وازآنجائی که پیانو
ساز مورد عالقه وی بوداحساسات
درونی وعاطفی خودرا بااین ساز
بیان داشته است  .متأسفانه دست
تقدیر برای این نابغه بزرگ پایان
خوشی را رقم نزد  .بدینصورت که از
ابتدای سالهای  1843آثار روحی
ناپایداری دروی پدیدآمد که روزبروز
وخیم تر میگردید .درسال 1854
موقعی که درشهر دوسلدورف دریک
کاروان شرکت کرده بود دچار اختالل
روحی شدید شد وبه قصدخودکشی
خودرا به درون رودخانه «راین»
انداخت  .اتفاق ًا قایقی که ازآ« محل
عبور می کرد اورا دید ونجاتش داد
واز همانجا اورا به یک نوانخانه که
مخصوص بیماران روانی بود و نزدیک
محل تولد بتهوون قرارداشت بردند.
معالجات درمورداوبی ثمربود ودوسال
بعد درحالیکه کام ً
ال تعادل روحی
خودرا ازدست داده بود درگذشت .
ادامه دارد.
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آزادی

پژوهش ها حاکی از این است که
خوردن دوعدد سیب درروزمیزان
کلسترول خون را به تقریب 16
درصد پائین می آورد .درسیب و
بخصوص درپوست آن پکتین که
نوعی ماده لیفی قابل حل است به
وفور وجود دارد .این ماده راز سالمت

بقیه :نوروزماندنی است

چنان باشد که این آن ماه است
که آغاز زیستن نبات و روی باشد
و اینماه مر برج حمل راست که
سرتاسر وی آفتاب در این برج باشد
« (نگارش حکیم عمر خیام با نقد و
حواشی به تحقیق مجتبی مینوی)»
در یشتها به گزارش استاد فقید
پورداود چنین ذکر شده است:
«نیاکان ما هر یک از سی روز ماه
را به نامی می خواندند .روز ششم
را خرداد می نامیدند .خرداد روز
در فروردین ماه آخرین روز جشن
نوروز ایشان بود و «نوروز خردادی»
یا « نوروز بزرگ» یا « نوروز خاصه
« خوانده میشد و آنرا بهترین و
گرانترین روزها می دانستند و بر
آن بودند که بسیاری از کارهای
بزرگ در آن انجام گرفته یا خواهد
گرفت و در برتری و ویژگیهای آن
سخنها و داستانها می گفتند که
بخشی از آنرا نویسندگان پیشین
یاد کرده اند .در سراسر متن پهلوی
« ماه فروردین روز خرداد « سخن
از این روز پیشآمدهایی است که در
آن روی داده و یا روی خواهد داد»
پایان بخش اول -ادامه دارد
الدوله،عین الدوله،فرمانفرما،قوام
رشتی،
،سپهدار
الدوله
سیدضیاءالدین طباطبایی وحتّی
احمدشاه ،مبادله شده است،سندی
دایربروابستگی رضاخان به دولت
بریتانیا و ُعمال آن ارائه دهند؟
خوشبختانه اسناد س ّری وزارت
امورخارجه ی انگلستان،مربوط
به ایام مورد نظر سالهاست که
انتشار یافته وازسوی برخی
پژوهشگران به زبان پارسی ترجمه
ودردسترس همگان قرارگرفته
است،که درراهیابی هم میهنان
به حقایق رویداد کودتاوشناخت
رضاشاه ورهایی از چنبره ی تبلیغات
واژگونه ی مخالفان او،کمک مؤثر
خواهد بود.که ما متن تعدادی از آن
اسنادرابه مصداق ُمشت نمونه ی
خرواراست،ارائه داده ایم.
ادامه دارد

* درمان کم خونی
سیب دردرمان کم خونی به سیب
دارابودن مقدار زیاد آهن دارای نقش
مهمی است  .آهن با افزایش میزان
هموگلوبین خون با درمان کم خونی
رابطه مستقیم دارد.

* فواید دیگرسیب
سیبسرشارازویتامینها Aو Bمیباشد
ویتامین های نامبرده دارای اثر مطلوبی
دربینائی بوده ودردرمان کوررنگی
وشب کوری مؤثر می باشند .سیب
درپیشگیری ودرمان بیماری الزایمر
مؤثراست  .زیرا مانند داروهای ضد این
بیماری به تولید ماده شیمیائی استیل
کولین کمک می کند.
از دیگر فوائد سیب افزایش انرژی
و تقویت دستگاه ایمنی است  .قند
موجود درسیب انرژی مورد نیاز بدن را
تأمین می کند
باخوردن سیب می توان با نشانه های
بیماری آسم ( نفس کشیدن به سختی
و یا صدای بلند) مقابله کرد.
زن های بار دار نیز با خوردن سیب
به مقدار زیاد دردوران حاملگی می
توانند از ابتالی جنین به بیماری آسم
چلوگیریکنند.
الزم به یادآوری است اززمانی که آقای
اوباما به کاخ سفید آمده است درهر اتاق
این کاخ می توان سینی های پراز سیب
را دید که در طول روز مورد استفاده
کارکنان و خود آقای اوباما قرار می گیرد.
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بقول شاعر این مرغ  ،عشق راباید ازپروانه بیاموزد -عددماه -6دربازپسدادن آن اغلب اشکال بوجودمی آید -نوعی پارچه لطیف  -وسایل زندگی
 آهسته است ونمی ب ُ َرد -7گاهی هم براندام می افتد -شوروفریاد -آوازبلند -8فرمانروائی  -گل سرخ  -مربی کودک ووزیربزرگ درقدیم  -9نامی
بزرگ درموسیقی ایتالیا -گیاهی از تیره گندمیان  -روادید -10ساختن -
مورد نیاز درجشن تولد -شکاف  -یکی از اهرام  -11نرخ بازاری  -آتشدان
 مشقت کشیده  -موردنیاز معلم درکالس درس  -12نمایشنامه بیگانه -مثل ومانند -پست وفرومایه  -13اینهم یاراست  -اسیری  -چهرۀ مشهور
اقتصادی آلمان که به ایران نیز سفرکرده بود -14شهرستانی درشمال شرقی
تبریز -منسوب به انار حسد -15رطوبت  -پدروپسری درتاریخ ادبیات
فرانسه
عمودی  -1:نویسنده فرانسوی ورهبر مکتب ناتورالیسم  -سلسله ای
درایران  -2مارک اتومبیل فرانسوی  -هماهنگی  -واحد مقاومت الکتریکی
 -3خوشگذرانی  -بیش ازیک مزرعه  -فرزند پسر -4هفته انگلیسی -
نام دیگرزعفران-ماه کشنده  -5مبحث  -کاسۀ چوبی  -بیماری عفونی
که بوسیله شش سرایت می کند -فرانسه قدیم  -6بریدن شاخه های زائد
درخت  -گیاه تربرای چریدن  -عکس آن تازه است  -7نویسنده کتاب
«درجستجوی زمان گمشده » -شالوده وبنیاد -8قطع ًا ومسلم ًا  -چین
وشکن  -اصطالحی درفیزیک  -9گیاه شیرین  -دهستانی دربخش حومه
بجنورد -10طرف  -نام آقاپسرهای هندی  -شگننده  -11حرف پیروزی
 احتیاط و مالحظه  -جهت ازدیاد برداشت محصول زراعتی یا بدستآوردن نوع بهتر ازمحصوالت به زمین می دهند -زمین ترکی  -12فعل امر
حاضر دوم شخص مفرد از مصدرگرفتن  -دستاویز ومستمسک -راه ورسم
 -13نوعی زراعت  -پوشیده سخن گفتن  -مرکوب چموش  -14واحدپول
یکی از کشورهای اروپا  -عالمت نزدن  -قهروغضب  -15نام دیگرستاره
طرح از زنده یاد جهانگیرپارساخو
ناهید -شبه جزیره ای درمشرق سیبری
حلدرشمارهآینده
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بقیه  :رضاشاه
نامطلوب آن زمان درکشور ،درآرزوی
روی کارآمدن آن بودند،چیست
وبااوضاع واحوال آن ایام چگونه
میبایست برای تأمین این
دولتی
آرزو برسر کار می بود؟
شرایط
خاطر
به
رضاشاه
موجودوپیش ُبرداهداف همه ی آنان که
دل شان ازنابسامانیها وآشفتگی ها و
دخالت پنهان وآشکار بیگانگان وعدم
امن ّیت واستقالل وخطرورشکستگی و
سقوط کشور،خونی بود،برای از میان
برداشتن آنهمه مشکالت ونابسامانیها
،دموکراسی را جایز نمی دید ،اماباهمه
این حال برای رسیدن به دموکراسی
موجبات آنرا با ترویج سوادآموزی
برای همه حتی برای بانوان نیزکه
تا آن زمان بخاطر محدودیت های
اجتماعی وممانعت های مذهبی،از
چنان موهبتی محروم بوده
اند،باتأسیس مدارس دولتی ابتدایی
و د بیر ستا ن ( ر ا یگا ن )  ،د ا نشسر ا ها
درمرکز استانها ودانشسرای عالی
و دانشگاه تهران واعزام دانشجو به
خارج ازکشور،وبه حساب آوردن زنان
دراموراداری واجتماعی  ،که همواره
نیمی ازجمع ّیت کشوررا تشکیل داده
و میدهند وتشکیل کالسهای سواد
آموزی شبانه برای بزرگ ساالن،درهمه
ی شهرها ،و...فراهم ساخت.
ُطرفه اینکه بیشتر آنان که ازرضاشاه
بخاطر برقراری سیستم دیکتاتوری
ومخالفت او بابرقراری دموکراسی به
انتقاد ومذ ّمت پرداخته اند، ،دردرجه
ی نخست کمونیستها بوده وهستند
که کشورشوروی را زیرسایه ی رژیم
کمونیستی بهشت موعودواستالین آن
مردستمکاروسنگدل راکه میلیونها
مردم بیگناه کشورش را سربه نیست
کرده ویا درسیاه چالهای سیبری به
مرگ تدریجی محکوم ساخته و حتّی
به نزدیک ترین دوستان وهمرزمان
خوددرایام مبارزه با تزار ،با اتهامات
نادرست وساختگی رحم نکرده
بود،فرشته ی رحمت وانسان دوست
می خواندند!
گروه دیگربرخی از آخوندها بودندکه
به خاطر کشف حجاب وفراهم شدن
تحصیل دانش برای بانوان و خلع ید
آنان از اوقاف وامورقضایی ووودل پُری
ازرضاشاه داشتند وبرعلیه او تبلیغ می
کردندوآینده نشان داد که با روی کار
آمدن این گروه درپی انقالب اسالمی
،خودچگونه برمردم ایران ُحکم رانده
ومی رانند!
همانگونه که پیش از این اشاره
شد،مخالفان رضاشاه ،رویداد کودتای
سوم اسفند 1299را بنا به طرح
وخواسته ی دولت بریتانیا ورضاشاه
را دست نشانده وعامل آن دولت
قلمدادکرده ومی کنند،که دربخش

دوم این گفتار درردّاین ُم ّدعابااتّکا
به اسناد ومدارک مسلم تاآنجا که
درگنجایش این کتاب بود،اشاراتی
شده است،اما آنچه که بیان آن دراین
بخش ضرورت دارد این است که اگرچه
هر انسان هوشیارودلسوزوزیرکی که
دردوعشق وطن داردوبخواهد رهبری
م ّلتش را برعهده بگیرد ودرخدمت
ُملک وملت اش باشد،ازهرفرصت
وکمکی چه داخلی وچه خارجی بهره
می گیرد،همانگونه که جورج واشنگتن ،
ژنرال دوگل،ژنرال فرانکو،لنین،مارشال
تیتو،مائو تسه تونگ،نلسون ماندال
وحتّی فیدل کاستروبسیاری دیگرسود
جستند،اما با همه ی این حال به گواهی
اسناد ومدارکی که دربخش دوم این
گفتاربگونه ای گذرا ومختصرازهمه ی
آنچه که وجود دارد آمده
است،رضاخان باکمک دولت بریتانیا
برسرکار نیامد،سهل است که تازمان
رویدادکودتا،دولت نامبرده نه تنها
کمترین پیش آگاهی ازهدف رضاخان
برای انجام کودتا نداشت،سهل است
که چهره ی آشنایی نیز برای دولت
مزبورنبود ،وپس از رویدادکودتا،چنانکه
دیدیم،دولت بریتانیا نه تنهاازپرداخت
مساعده ماهانه به دولت کودتا
خودداری کرد،بلکه برای دریافت طلب
خودازبابت پرداختهایی که به دولتهای
پیش از کودتا انجام داده بود،باتوجه
به شرایط بُحرانی مالی ایران،به دولت
کودتا فشارمی آوردتا درواریز بدهی
های پیشین اقدام کند،حتّی وزیر
مختارووزیرامورخارجهِ آن کشور بارها
ازرضاخان به زشتی یاد کرده اند،که
این رفتارهاهیچگونه مناسبتی باآنچه
که مخالفان رضا شاه دررابطه اش با
دولت انگلستان برای برپایی کودتا
وباالخره برپایی راه آهن عنوان می
کنند ،ندارد،به ویژه زمانیکه می بینیم
«هرمن نورمن» وزیر مختاربریتانیاکه
به زعم مخالفانُ ،مجری برپایی کودتابه
دستوردولت متبوع خود بود،بجای
همیشه
تشویق،ازکاربرکناروبرای
ازادامه ی خدمت دروزارت خارجه
ی بریتانیا محروم وزمانیکه به لندن
بازمیگردد ،وزیرامور خارجه بریتانیا
ازشدت عصبان ّیت ازوزیرمختارش
که نتوانسته بودجلوی بروز کودتا
را بگیرد،با درخواست نورمن برای
دیدارباوی ،امتناع میورزد.
باتوجه به اینکه گزارشهای نمایندگان
سیاسی بریتانیا درایران به وزارتخانه
ی متبوع،مطالبی س ّری ودرپیوند با
شرایط اجتماعی وسیاسی واقتصادی
وزمامداران ورجال کشورما بودکه پس
از گذشت مدت زمان درازانتشار یافته
است،آیا پیروان مکتب «دایی جان
ناپلئون»ومخالفان رضاشاه می توانند
درمیان گزارشهای آنچنانی که درباره
ی بسیاری از دولتمردان ورجال ایران از
جمله وثوق الدوله،نصرت الدوله ،صارم

بقیه  :سیب از منظرسالمتی

آفرینی این میوه خوش طعم است  .با
تولید نوعی ماده ژل مانند سبب می
شود که غذا در معده مدت طوالنی
تری باقی ماند .درنتیجه افزایش
قند خون کندتر شده و به درمان
بیماری قند کمک می شود .افزون
برآن کلسترول خون را پائین آورده
وخطر بیماری قلبی وسکته را کاهش
می دهد.
باخوردن سیب بطور منظم می توان
ازابتالی به بیماری قند و عوارض آن
جلوگیری کرد .مواد موجود درسیب
نقش انسولین را ایفا می کنند.وبه
تنظیم خون کمک می کنند.
ازخواص دیگر پکتین افزایش تعداد
میکربهای مفید دردستگاه گوارش
است  .مقدار قند سیب از انگور وموز
کمتر است .
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جانی دپ به هنگام بازی درفیلم مجروح شد
هالیوودریپورتر گزارش می دهد که
جانی دپ در سر یکی از صحنه های
فیلم تازه دزدان دریایی مجروح شده
است وبرای جراحی به امریکا آمده و
این موضوع توقف دو هفته ای فیلم
را تا بازگشت وی به دنبال خواهد
داشت.
پزشک تیم تولید فیلم اعالم کرده که
احتمال قرار دادن پالتین در یکی از
انگشتان دپ در جراحی وجود دارد و
در این صورت این توقف به یک ماه

خواهد انجامید.
در فیلم جدید دزدان دریایی کارائیب
جفری راش همچون فیلم های قبل در
کنار دپ بازی دارد و نام این قسمت
از فیلم «مرده ها نمی توانند صحبت
کنند» است.
این فیلم به دلیل کاهش هزینه و روی
آوردن دیسنی؛ کمپانی تهیه کننده
فیلم به فیلمسازی ارزان در سواحل
جزیره ای در استرالیا فیلمبرداری می
شود.

درمراسم اسکار امسال جولیان مور
به عنوان بهترین هنرپیشه نقش اول
زن درفیلم «هنوز آلیس » به اسکار
دست یافت  .اکنون خبر میرسد که
کارگردان این فیلم ریچار گالتزر
پس از چهارسال مبارزه با بیماری
شارکو یا ALSرروز دهم مارس
در لوس آنجلس درگذشت  .گالتزر
در 28ژانویه  1952درمنطقه کوئینز
نیویورک متولد شد .درسال 1973
لیسانس خودرا ازدانشگاه میشیگان
دریافت کرد و سپس از دانشگاه
ویرجینیا دکترای زبان انگلیسی را
گرفت  .او نویسنده ای آمریکائی و
کارگردان سینمابود.

سینمای ایران در خدمت تبلیغات رژیم
مشرق :نمیدانم چقدر باید عدم
استقبال مردم از فیلم های بی
قهرمان را ببینیم تا باورمان بشود
حاال وقت حماسه سرایی درباره حاج
قاسم و حاج قاسم هاست.باورمان
بشود که باید ژان بارت و فرانسه و
خانه فرهنگ پویا را تمام شده بدانیم
و برویم سراغ ساخت فیلمی که هم
برای مخاطب ایرانی جذاب باشد هم
عراقی و سوری و لبنانی

درمیانه دهه  1980وارد دنیای
سینماشد .او درتلویزیون نیز کار
خودرا با کارگردانی سریال « دادگاه
طالق» آغاز کرد.
او درسپتامبر 2013با واش وستمورلند
نویسنده وکارگردان ازدواج کرد.
از فیلمهای مطرح ریچارد گالتزر می
توان به فالفر  - 2001پدرو - 2008
آخرین رابین هوود  2013و هنوز
آلیس  2014اشاره کرد.
درسال  1993گالیتزر به خاطر فیلم
«اندوه» » »Griefاز فستیوال فیلم
سانفرانسیسکو جایزه بهترین فیلم را
دریافت کرد.

آنچه درسایت مشرق آمده است
درراستای برنامه ای است که این
روزها رژیم درصدد مطرح کردن
قاسم سلیمانی یکی از مهره های
سپاه پاسداران است که در عراق و
سوریه و یمن جل و پالسش را پهن
کرده است و رژیم از طریق رسانه های
حلقه بگوشش به تبلیغ درباره توانائی
های نظامی او پرداخته است .و مردم
ایران معتقدند او باید بعنوان قاتل
محاکمه شود.

فیلم مستند درباره پرویز دهداری
سینماپرس :محمدرضا مرزوقی کارگردان مستند در گفتگو با سینماپرس اظهار
داشت :یک مستند پرتره از شخصیت پرویز دهداری را در دست ساخت دارم که
در مرحله پیش تولید است .این مستند به زندگی و فعالیت های این شخصیت می
پردازد.مرزوقی در ادامه افزود :مرحوم پرویز دهداری از فوتبالیست هایی بود که تیم
ملی فوتبال را در دهه شصت با مربیگری خودش برای اولین بار پس از انقالب انسجام
بخشید و از آنجا که پیش از این وی را می شناختم تصمیم گرفتم درباره فعالیت های
ایشان این فیلم را بسازم.
وی خاطرنشان کرد :اشخاصی همچون احمدرضا عابدزاده از کشف های وی در
فوتبال کشور هستند .دهداری به استعدادیابی و اخالق معروف بود و از آنجا که تا
امروز مستندی درباره اش ساخته نشده است به شدت مشتاق ساخته شدن این
فیلمهستم.
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کارگردان فیلم هنوز آلیس درگذشت

آزادی

آسمان محبوب فیلمی از داریوش مهرجوئی
«آسمان محبوب» فیلمی است درباره دکتری مبتال به تومور مغزی و رو به مرگ که
پس از آگاهی از این موضوع آماده مرگ می شود اما پس از تصادفی به روستایی راه
پیدا می کند که مردمی عجیب دارد و یکسال بدون دکتر بوده اند و بی دلیل از چشم
هایشان اشک جاری است .در میان آنها دختری است که شباهت زیادی به دختر دکتر
دارد و مردی که عرقیات و داروهای گیاهی درست می کند و غریب نام دارد از همه آنها
عجیبتر به نظر می رسد .سردرد ناشی از تومور دکتر با خوردن دارویی گیاهی خوب می
شود اما پس از مدتی به حال مرگ می افتد و غریب با به خطر انداختن جانش و رفتن
به غاری تاریک گلی برای او می آورد که با ترکیب دارویی دیگری باعث نجات جانش
میشود.درپایانویدربیمارستانبههوشآمدهومیفهمدکهتومورشازبینرفتهاست.
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آ شنا ئی با یک هنر مندا ریا نی

حضور زنان سنتی ایران در آثار این بانوی هنرمند حال وهوائی
تازه به کارهای اوداده است

کاملیا شجاعی:

هنرمندی که درایران به خلق آثار
با ارزش هنری می پردازد باستایش
هموطنانمان درداخل ایران رویرو
می شود اما بسیاری ازآنان زمانی به
اوج شکوفائی می رسند که به جامعه
ایرانی خارج از کشور معرفی می
شوند .مانیز همواره کوشیده ایم تا
به عنوان نشریه ای که هنر بخشی از
فعالیت های ماست به گونه ای با این
جامعه هنری درداخل ایران همراه
شویم .دراین شماره شمارا با یکی
از بانوان هنرمند ایرانی آشنا می
کنیم.کاملیا شجاعی درروز هجدهم
اردیبهشت هزار و سیصد و چهل و
هفت در خانواده ای هنر دوست در
شیراز متولد شد.
وی از همان کودکی ،نقاشی را ،زیر
نظر پدر ،آموزش دید و حین گذراندن
دوره متوسطه تحصیلی ،در چند
مسابقه نقاشی شرکت کرد و مقام
آورد .پس از اخذ دیپلم ،حدود  3ماه،
نقاشی به سبک رنگ روغن را نزد
استاد علیرضا ظریف تکمیل نمود.
سپس در سال  1369از شیراز به
تهران نقل مکان کرد و در واحد هنری
روابط عمومی شرکت متروی تهران به
مدت  4سال ،استخدام و پس از آن ،
سه سال در گروه گرافیک شبکه اول
رادیو تلویزیون مشغول به کار گردید
و در چند نمایشگاه نقاشی در تهران،
شرکت نمود و دریک مسابقه سراسری
در زمینه پرتره نیز ،مقام اول را کسب
صفحه51سال  1374برای اولین بار
کرد .در

نقاشی هایش به صورت کارت پستال ،
توسط آقای ناصر میرباقری (انتشارات
خانه فرهنگ و هنر گویا) و به
تشویق ویاری ایشان ،به چاپ رسید
در سال  1375به علت انتقال به شهر
کرج ،خود را از فعالیت های دولتی
آزاد کرد و زمان بیشتری را به خلق
آثار هنری اختصاص داد و به طور
جدی تری به این فعالیت پرداخت به

آزادی

طوریکه هر ساله ،عالوه بر تابلوهای
مختلف 6 ،تا  7تابلو نقاشی را برای چاپ
کارت تبریک عید نوروز آماده میکند
از سال  1370تا به امروز ،حدود 200
تابلوی نقاشی توسط کاملیا به تصویر
درآمده که از این تعداد  ،بیش از 80
تابلو ،در قالب کارت تبریک نوروزی،
به چاپ رسیده است.
این آثار ،متشکل از نقش های سنتی
خورشید خانم و همچنین سبک رئال
که بیشتر موضوع آنها  ،چیدمان هفت
سین  ،نوروز و آثار باستانی همچون
تخت جمشید و پاسارگاد می باشددر
کنار این نقاشی ها ،به کشیدن چهره
و پرتره با تکنیک مداد رنگی ،به
صورت حرفه ای نیز پرداخته شده است.
تکنیک نقاشی هایش اغلب ،ترکیبی
از مداد رنگی و گواش و گاهی کالژ
است و در این  2سال اخیر استفاده از
رنگهای شاد و درخشان اکرلیک  ،به

جای رنگهای گواش ،در سبک سنتی
خورشید خانم  ،دیده می شود که
اغلب به صورت نقوش برجسته روی
اثر ،به چشم می خورد و رنگها شاداب
تر و با درخشندگی و جلوه بیشتری
خود را نمایان میکنند .در این نوع
نقاشی تلفیقی از صورت سنتی زنان
ایرانی به همراه نمادهایی از  7سین و
نوروز ،پرنده  ،ظروف و نقوش سنتی و
ایرانی با رنگهایی شاد  ،به هم آمیخته
تا نمایی از یک تصویر ایرانی اصیل را
نشان دهد .یکی از مجموعه داران
ایرانی که در سویس فعالیت دارد
بعضی از آثار خانم شجاعی را
خریداری کرده و تصمیم دارد بزودی
نمایشگاهی از آثار این بانوی هنرمند
را در سویس برگزار کند.
شهریار غریبی  ،که مالک مجموعه
قصر شرقی درشهرمونتروی سویس
است می گوید یکی از کارهائی که
ما ایرانیان خارج از کشور باید برای
آن تالش کنیم معرفی هنرمندان
داخل ایران به هموطنان خارج از
کشور است  .من با دیدن هنر هر
هنرمندی عالقمند می شوم که بعضی
از آثارش را خریداری کرده و سپس
در شناساندن او به دیگران کوشش
کنم  .بویژه اگر این هنرمند بانویی
ایرانی باشد که به دلگرمی و حمایت
نیاز دارد.
چندی پیش نیز شهریار غریبی چند
اثر از یک نقاش هنرمند غیر ایرانی را
که از شهروندان قزاقستان است به
نام Akzhana Abdalievaخریداری
و برای او نمایشگاهی ترتیب داد.
آقای غریبی که که درکشورهای مختلف
نمایشگاه آثارهنرمندان رابرپاکرده و
کارهایشان را معرفی می کند قرار است
آثار کاملیا شجاعی را در امیر نشین های
خلیج فارس نیز به نمایش بگذارد
درآینده نیز از این هنرمند ایرانی و
دیگر هنرمندانی که درایران به سر
می برندو بین آنها و ماپیوندی عاطفی
و عشقی غریزی وجود دارد خواهیم
نوشت و از نمایشگاههای آنها گزارشی
تهیه خواهیم کرد
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صفحه52
فلک األفالک درلُرستان
قلعه

آزادی
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