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* آرشیو مجله برروی
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www.parsmassmedia.org
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صفحه2

ادبی

یک مرکز واحد تصمیم گیری در رژیم
جمهوری اسالمی است  .سازمان های
موازی درایران اجازه نمی دهد خشتی
روی خشت بند شود .رهبر حرفی می
زند  ،نماینده مجلس حرف دیگری می
زند .رئیس قوه قضائیه حرفی می زند،
دادستان عمومی چیزی خالف آن می
گوید .استاندار تصمیمی می گیرد ،
امام جمعه آن تصمیم را بی اثر می
کند .رئیس جمهور قولی می دهد
و رئیس مجلس آن را باطل می کند.
قاضی حکم برائت متهمی را صادر
می کند رئیس زندان دوست دارد
متهم را نگهدارد و شکنجه هم بکند.
وهیچکس هم از این وضع شکایت
نمی کند و درعین حال خودرا مسئول
بدبختی های مردم هم نمی داند.
یکی می گوید بیش از یکصد میلیارد
دالر پول های بلوکه شده مردم ایران
پس از رفع تحریمها آزاد می شود .
رئیس جمهور می گوید نه ،بیش
از نیمی از آن قب ً
ال از بانک مرکزی
بصورت ریالی دریافت و هزینه شده
است  .چند میلیاردی هم باید به
سوریه فرستاد تا قبر زینب را
محافظت کند و چند میلیاردهم باید
به حاج قاسم داد تا بتواند دریمن
وعراق ولبنان بجنگد و چند میلیارد
باقیمانده هم باید ته جیب چند آخوند
جا بگیرد تا برای اسالم هزینه شود.
آنچه باقی می ماند سر مردم ایران
است که کاله بزرگی برروی آن قرار
می گیرد.
هنوز زود است تا بتوان اظهار نظر کرد
که آیا این تحریم ها رفع خواهد شد

یا به حال اول باز خواهد گشت و
دراین صورت برآن ها افزوده هم
خواهد شد .اکثر وطن پرستان که از
این رفع تحریمها ابراز شادمانی می
کنند به این دلیل است که معتقدند با
این روی داد خطر بروز جنگ برطرف
شده است  .همه باورداریم جنگ
چه بخواهیم چه نخواهیم تعدادی
بیگناه را به خاک وخون می کشاند
اما چه دلیلی برای جانشین شدن
جنگ بجای رفع تحریمها ارائه می
کنند نا مفهوم است .ماهم فع ً
ال بخاطر
شادبودن ملت ایران با شادیشان
همراهیم بااین امید که بآسانی امید
مردم به یأس تبدیل نشود.
از سوی دیگر امیدواریم صدای
مظلومانه مبارزینی که در زندان های
رژیم به سر می برند  ،نظیر ارژنگ
داوودی  ،نرگس محمدی  ،محمدعلی
طاهری  ،آیت اهلل بروجردی ،
و بسیاری از گمنامان دیگر  ،در
بازارهای سودجویان غرب گم نشود
و نقض حقوق بشر درایران نیز مورد
توجه همه سران اروپا وآمریکا قرار
گیرد .این حداقل سودی است که از
سوی قدرت های بزرگ می تواند
نصیب مردم ایران شود .وگرنه با
مذاکرات هسته ای و سروصداهایی
که دراطراف آن درایران وجهان به
راه انداخته اند ملت ایران نصیبی
نخواهد برد.

* 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.

عنوان مطالب

نویسنده

هنری

درخبرها خواندید که برنامه جامع
اقدام مشترک یا برجام توسط
کشورهای  5+1و جمهوری اسالمی
مورد توافق قرار گرفت و آن همه
فریادهای خشم آلود و پراز نفرت
رهبر جمهوری اسالمی نتوانست
کارسازشودو آنچه مورد توافق قرار
گرفت نه آن بود که رهبر می خواست .
وتصور می شد بخاطر آن دادوفریادها
رهبر باز سروصدایی خواهد کرد اما
دیدیم که جرأت این کاررا نیافت  .و
دربست آنچه را که برروی آن مذاکره
صورت گرفته بود پذیرفت  .مذاکره
کنندگان هم به ایران بازگشتند و
مورد استقبال عده ای قرارگرفتندکه
آنهارا قهرمان می نامیدند .صرفنظر از
آنچه در این مذاکرات برسرآن توافق
شده است و به دور از های وهویی که
دراطراف این برجام به راه انداخته اند ،
سیاستمداران ایرانی که در دل سوزی
آنها برای مملکت وملت تردیدی وجود
ندارد اظهار نظر کرده واز رسیدن به
این مرحله ابراز خوشحالی کرده اند.
شاهزاده رضا پهلوی آن را سودمند
خواند و آمباسادور اردشیرزاهدی
نیز خوشحالی خودرا از پایان یافتن
این مذاکرات ابراز کرد .آقای زاهدی
که خود معاهده منع استتقرار سالح
هسته ای را درسال  1350شمسی از
طرف ایران امضاء کرده است براین
باور است که اگر کار مذاکرات به اینجا
نمی رسید جهان با فاجعه بزرگی
روبرو می شد.
اما مخالفین دیگر می گویند اگر
تحریم ها ادامه می یافت جمهوری
اسالمی خود بخود سقوط می کرد و
از صفحه روزگار محو می شد.عده ای
نیز معتقدند دلیل رسیدن به توافق
وتفاهم اختالف بزرگی است که بین
اروپا و آمریکا ایجادشده است و
اروپائیان بسیار مایل بودند تحریم ها
حذف شود تا بتوانند بازار گسترده ای
دراختیار بگیرندو اقتصاد
درایران
را
سال ششم
شماره-67
بد خودرا بهبود بخشند .دلیل این

عده هم هجوم کشورهای اروپائی به
ایران برای عقد قراردادهای همکاری
و تجارتی است که بالفاصله ساعتی
پس از پایان مذاکرات آغاز شده است.
چند تفسیر هم دراین مورد درصفحه
سیاسی این شماره چاپ شده است
که مطالعه آن را به همه شما توصیه
می کنم .
آنچه روشن است وضعی است که از
فردای پایان مذاکرات برجهان حاکم
شده است  .کشورهای عرب منطقه
و کشورهای اروپائی و خودآمریکا
نفسی می کشند و از این که برای
حداقل ده سال تکمیل بمب اتمی
ایران به تعویق افتاده است احساس
ایمنی دارند .اما نکته ای که در هیچ
جمعی و هیچ نشستی جهانی از
آن حرفی به میان نیامده است زد
وبندهائی است که جمهوری اسالمی با
بعضی کشورهای آمریکای التین دارد
و با رفع تحریم ها و بدست آوردن
پول هنگفت می تواند بازهم برنامه
اتمی خودرا بگونه ای دیگر ادامه
دهد .برای مثال گفته می شود درزمان
احمدی نژاد در ضمن رفت وآمدهای
زیادی که او به ونزوئال داشت و
یا چاوز به ایران می آمد قرارداد
همکاری اتمی بین ایران وونزوئال به
امضا رسیده و جمهوری اسالمی در
ونزوئال به تحقیقات و ادامه برنامه های
هسته ای خود سخت مشغول است .
و یا قبل از پایان گفتگوها فاش شد
که مسئولین پروژه هسته ایران به کره
شمالی مسافرت کرده و برای گسترش
فعالیتهایش با مقامات اتمی آن کشور
به مذاکره پرداخته است .
آمریکا تلویح ًا گفته است از همه
فعالیتهای هسته ای جمهوری اسالمی
آگاهی دارد واین مذاکرات برمبنای
راستی آزمائی به پایان رسیده و اگر
عدم صداقت رژیم را ببیند بالفاصله
تحریمها بار دیگر برقرارخواهدشد.
و موضوع دیگری که برای همه ما
ایرانی ها مشخص است عدم آزا
دی
وجود

نشریه ماهانه
اجتماعی  -ادبی -هنری
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اول شهریور ماه 1394
ناشر :رسانه گروهی پارس
مدیر مسئول  :مرتضی پاریزی
زیر نظر شورای نویسندگان
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Pars Mass Media,Inc
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پبام های
خوانندگان
سرمقاله منصفانه
با درود و عرض تبریک به خاطر
انتشار نشریه ای چنین پرمحتوا و
نویسندگانی درسطح آگاهی و دانش
بسیار باال .سرمقاله شماره پیش را
چندبار خواندم و از حسن نیت شما
و بی طرفی تان لذت بردم  .ای کاش
همه دست اندر کاران رسانه ها و
فعاالن سیاسی جامعه و کسانی که
ادعا می کنند دلشان با ایران است
چنین موضعی می گرفتند و دست از
توهین وافترا برمی داشتند . .خسته
نباشید یازهم ممنونم.
احمد علی م .اروپا

آزادی
درخانۀ ما

هدیه ای است

بادرودفراوان باید عرض کنم که
مجله آزادی درخانۀ ما بصورت هدیه
ای است که هرماه درانتظار آمدنش
هستیم  .برای زحمات شما و شورای
نویسندگان وپژوهشگران ارجمندی
که درتهیه و تدوین این مجله
زحماتی را تقبل می نمایند ازصمیم
قلب تبریک می گویم وآنچه دراین
مرحلۀ حساس از تاریخ فرهنگ وهنر
ایران می تواند در بقایای افتخارات
بزرگان فرهنگ ثمر بخش باشدهمت
واندیشه شما وهمکاران ارجمندتان
می باشد.
ناگفته نماند که اندیشه ونشر چنین
گنجینه ای درخارج از کشور کاری
دشوار و خارج از حد تصوراست .
از خداوند متعال می خواهم که شمارا
درراه پرنشیب و فرازی که قدم
برداشته اید یاری کند.
بگفتۀ حافظ :
فلک به مردم نادان دهد زمام مراد
تو اهل دانش و فضلی همین گناهت بس
به امید آزادی و روزهای روشن ایران
م.ع .دولتشاهی -شرق آمریکا

چاپ کتاب

در دوشمارۀ قبل درپاسخ خواننده ای
نوشته بودید که کتاب ایشان را می

صفحه4

توانید چاپ کنید .آیا اگر منهم کتابی
داشته باشم آن را چاپ خواهیدکرد؟
م.ل .ازنیویورک
رسانه گروهی پارس که ناشر مجله
آزادی است تا کنون چندین کتاب
چاپ کرده که هم اکنون دردسترس
عالقمندان هست  .هرکسی هم
بخواهد کتابی چاپ کند با کمال
میل آن را چاپ خواهیم کرد اما
این مؤسسه فقط کتاب را برای شما
چاپ می کند و آن را دراختیار
نویسنده قرار می دهد و هیچ
مسئولیتی درمورد توزیع آن کتاب
را نمی پذیرد .وباید آن را دراختیار
کتابفروشی های کالیفرنیا و یا کانادا
و اروپا قرار دهید تا آن را طبق
قراردادی که با شما امضاء می کنند
برایتان بفروشند.

چراشعر من چاپ نشد؟

با درود برشما تا کنون چندین بار از
شعرهای خودم برایتان فرستادم اما
هیچیک از آنهارا چاپ نکردید .فقط
می خواستم بدانم آیا دلیل خاصی
دارد  .مث ً
ال برای جاپ شعر باید پولی
پرداخت شود؟
ارادتمند .سارا -ل .از کالیفرنیا
به اطالع شما میرسانم که چاپ
شعر درمجله برای معرفی شاعران
شاعران
جوان ویا بزرگداشت
خوب کشورمان هست وهیچ پولی
بابت چاپ آن دریافت نمی شود.
اما بعضی شعرها درحقیقت شعر
نیستند و نه محتوا دارند و نه با
قواعد شعری هماهنگ هستند .به
همین دلیل آن هارا چاپ نمی کنیم .
اگرچه گاهی اثری را که از محتوای
خوبی برخوردار است ولی باقواعد
شعری نمی خواند به ندرت چاپ
کرده ایم که بالفاصله مورد مؤاخذه
شعر دوستان قرارگرفته ایم  .لطف
کنید و با ارسال شعرهای بهتر مارا از
چاپ شعری که درحقیقت شعر نیست
معذور بدارید.
فراموش نکنید که اگر ما شعر
ناموزون و بی محتوائی را از شما
جاپ کنیم درحقیقت به ضررشما
وآینده شما گام برداشته ایم .

آزادی

موفقیت بیشتر شمارا آرزو می کنیم .
مطلبی با دونویسنده
مطلب حماسآ گیلگمش بسیار جالب
است  .سئوالی که ذهن مرا به خود
مشغول داشته این است که مدتها
بود این مطلب با نام صوتی کرمانی به
چاپ می رسید اما اخیرا ً بانام دکتر
محمدعلی صوتی چاپ می شود  .آیا
این اثر را دونفر متفاوت ترجمه کرده
اند یا هردو یکی هستند؟
با تشکر ابوالقاسم ن .شرق آمریکا
این اثر توسط آقای دکتر محمدعلی
صوتی ترجمه شده است و نام
صوتی کرمانی نام مستعاری بود که
برای ایشان انتخاب شده بود و لی
سرانجام موافقت کردند که نام اصلی
خودشان را ذکر کنیم  .درآینده نیز
مطالبی از این مترجم خوب چاپ
خواهیم کرد از جمله داستان یوسف
را ایشان ترجمه کرده اند که بزودی

چاپ آن را در«آزادی» آغاز
خواهیم کرد.

جلد زیبا
جلد شماره پیش را قاب کرده ام
و در اتاق خود به دیوار آویخته ام .
بسیار تصویر جالبی بود ارج گذاشتن
به خدمتگزاران این آب وخاک را
از نخستین شماره «آزادی» رعایت
کرده اید که از این نظر به شما درود
می فرستم و برایتان موفقیت های
بیشتری را آرزومندم .
از نکته سنجی شما خواننده گرامی
سپاسگزاریم و امیدوارم دراین ارج
گذاشتن به خدمتگزاران ایران
حب وبغض درما اثری نداشته باشد
و هرکس درهرمقامی به این آب
وخاک خدمت کرده است ارج
ومقامش ملحوظ گردد.
این تمام هدف و آرزوی ماست.

اقاى پاريزى عزيز
با درود فراوان و دست مريزاد از
زحمات شما
بحثى كه در مورد مصدق و طرفدارى
عده اى از فريفتگان ان مرحوم ،بعد از
 ٦٢سال كه سعى ميكنند بحث را داغ
و نامبرده را مظلوم وانمود كنند  ،مرا
بران داشت  ،بطور خالصه چند نكته را
ياداورى كنم :
 -١اقاى مصدق به استناد نوشته
خودشان  ،تحصيالتش در غرب با
پارتى بازى و دروغ و جعل سند انجام
گرفته و تز دكتراى ايشان هم درباره
«وصيت در حقوق اسالمى»» از نوشته
يكى از طلبه هاى قم رونويسى و
ترجمه شده است.
 -٢چه دليلى داشته بمحض ورود به
ايران و اشنايى با مامور انگليسى در
كشتى باعث توقف ايشان در شيراز
شده و مامور مربوطه حكم «واليگرى
فارس» را براى ايشان اخذ و ارسال
كرده است.
 -٣اقاى مصدق كه به دموكرات بودن
معروفشان كرده اند ! چرا در تمام
مدت صدارتشان حكومت نظامى بر
قرار بوده است؟
 -٤ايشان كه ادعا داشته اند  :ازاد
ترين انتخابات در زمان ايشان انجام
شده  ،چرا با اولين مخالفت نمايندگان
با سياستهاى او اقدام به انحالل همان
مجلس به اصطالح ازاد كرده است ؟
 -٥تمام همكاران و فاميل و دوستان
اذعان به خودرايى ايشان داشته اند
كه هرگز مشاوره و پيشنهاد كسى را
شرح پشت جلد:

درسال
حسین محجوبی
 1309شمسی در شهر زیبا
ورؤیایی الهیجان متولد شد .
ایام کودکی و نوجوانی را در
آن دیار سرسبز و یهشتی و
با خاطرات فراموش نشدنی

شماره  -67سال ششم

شماره -67سال ششم

قبول نميكرده است.
 -٦رفراندمى كه بر گزار شده و
خالف قانون اساسى هم بوده چرا
براى موافقان و مخالفان صندوقهاى
جداگانه و دور از هم تعبيه شده بود
كه مخالفان شناسايى و احتماال تنبيه
شوند؟
 -٧ايشان همواره اظهار كرده اند كه
به قانون اساسى مشروطه پايبند بوده
و اگر واقعا در اظهاراتشان صادق بوده
اند چرا به حكم عزل خود كه از طرف
پادشاه كه بر طبق همان قانون اساسى
در غياب مجلس صادر شده بود گردن
ننهادند ؟
 -٨پادشاه قانونى مملكت بر اساس
قانون اساسى حكم عزل نخست وزير
را صادر كرده و مردم به طرفدارى
از شاه خودشان با نخست وزيرى
كه معزول شده و از اجراى فرمان
سرپيچى كرده  ،بر خورد كرده اند .
ايا كجاى اين حركت مردمى «كودتا»
ناميده ميشود  ،انهم بقول مصدق
پرستان «كودتاى ننگين» ؟
نميخواهم صفحات ارزشمند مجله
شما را زياد اشغال كنم فقط سواالتى
كه بنظرم رسيد و تماما از نوشته ها
و گفتار ايشان ازجمله «خاطرات و
تالمات» و همچنين « تقريرات مصدق
در زندان» اقتباس شده عنوان كردم
كه شايد يكى از طرفداران پر و پا
قرص و مطلع و منصف ايشان بدون
حب و بغض بر اساس مدارك تاريخى،
سوالهاى مرا به طور خالصه پاسخگو
باشند .باقی بقایتان

توضیح  :درشماره پیش در صفحه
یاداشت درخواست کردیم که شأن
همه خدمتگزاران به مملکت را باید
رعایت کنیم  .اما وقتی خواننده ای
دربارۀ موضوعی سئوال می کند
مجبور به چاپ آن سئوال هستیم .اگر
از درج اینگونه سئواالت خودداری
شودبه تابو کردن یک موضوع متهم
خواهیم شد .لذا دربارۀ هر شخصیت
تاریخی سئوالی برسد آن را مطرح
و رفع ابهام خواهد شد.این نامه
هم درست روزی که شماره قبل
منتشر می شد به دست ما رسید که
اجبار ًا دراین شماره آن را طرح
کردیم  .امیدواریم هرکس دراین
موارد اطالعاتی دارد برای برطرف
شدن هرگونه ابهام آن را برای چاپ
دراختیار ما قرار دهد .باسپاس.
آقای جلیل بزرگمهر درکتاب مصدق
درمحکمۀ نظامی دراین مورد
می نویسد «:دردوران استبداد
محمدعلی شاه او بقصد تحصیل
عازم اروپاشد 1326(.هجری قمری
 1909میالدی) ومدت دوسالدرپاریس درمدرسۀ علوم سیاسی
دررشتۀ علوم مالیه بتحصیل پرداخت
و مدت  4سال از سال  1910الی
 1914میالدی درسویس اقامت گزید
وموفق به اخذ دانشنامه از مدرسۀ
پاریس و لیسانس و دکترا دررشته
حقوق از دانشگاه نوشاتل سویس
گردید .همچنین از یک دارالوکاله
دورۀ کارآموزی راشروع کرد و
دردادگاههای رسمی به محاکمه

واختصاصی همراه بانقاشان
ایران وجهان است  .آثار
جای ویژه ای
محجوبی
دارد و
درعرصه نقاشی
همواره مورد توجه عالقمندان
کارهای او در جای جای جهان
قرارگرفته و می گیرد.
چند اثر برجستۀ این هنرمند
کشورمان در« گالری دو پاله »
در شهر مونترویسویس قرار دارد.

که همه ضمیر باطن اورا
دربرگرفته  ،گذراند .درسال
 1329براثراتفاق بالطف
استاد دکتر
زنده یاد
محمدعلی مجتهدی برای
ادامه تحصیالت متوسطه به
دبیرستان البرز تهران آمد
وسپس از دانشکده هنرهای
زیبای دانشگاه تهران درسال
 1338فارغ التحصیل شد .از
Galerie Du Palais Montreux Suisse
آن سالها عالوه بر نقاشی و
خط نقاشی درعرصۀ معماری آقای شهریارغریبی مالک
و پارک سازی وفضای سبز این گالری است که یکی از
فعالیت داشت و بیش از مشوقین و خریداران عمده
نیم قرن در عالم هنر آثار ارزشمند هنرمندان
می کوشد وحاصل کشورمان است  .شهریار غریبی
آن شرکت درده ها دربیشتر این نمایشگاهها که با
نمایشگاه جمعی حضور هنرمندان ایرانی در
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پرداخت و تصدیقنامه گرفت ».
نقل ازصفحه هشت جلد اول کتاب
مصدق درمحکمه نظامی .بازهم اگر
اطالعات دقیق تری بدست ما برسد
آن را منعکس خواهیم کرد.
اشتراک مجلۀ آزادی
با درود فراوان وسپاس از نشریه
پرمحتوایی که منتشر می کنید می
خواهم شماره های گذشته مجله را
دراختیار داشته باشم چه باید بکنم ؟
من از شماره  34مشترک شما شده
ام آیا از شماره  1تا  33را می توانم
دریافت کنم دراینصورت چک خودرا
به چه مبلغی باید بنویسم وبرای
شمابفرستم ؟
باتشکر ندا آفریده از اروپا
غیر از شماره  26و 27که متأسفانه در
آرشیو نداریم بقیه شماره ها را برای
شما ارسال کردیم  .برای هرشماره
گذشته  5دالر آمریکا باضافه هزینه
پست دریافت می شود .شما 32
شماره را در عدد  5ضرب بفرمائید
که  160دالر می شود و تمبری که
برروی جعبه محتوی مجله ها خورده
است را به آن اضافه کنید و چک
خودرا دروجه رسانه گروهی پارس
به آدرس ما که درصفحه  3مجله
چاپ شده است ارسال بفرمائید .با
سپاس از حمایت شما خواننده عزیز
امیدواریم دیگران هم همانند شما از
ما حمایت کنند و مجله را به دوستان
خود معرفی کنند .

گوشه وکنار جهان برگزار می
شود حضور پیدا کرده و آثار
برجسته آن ها را خریداری می
کند .هم اکنون مجموعه ای
از کارهای باارزش هنرمندان
ایرانی در گالری دوپاله
قراردارد که مورد بازدید هنر
دوستان و بویژه عالقمندان آثار
هنرمندان ایرانی قرار می گیرد.
برای -آقای حسین محجوبی
هنرمند عزیز کشورمان
سالمتی و طول عمر آرزو
می کنیم و برای آقای
شهریارغریبی نیز موفقیت
های بیشتر و سالمتی دیرپای
آرزومندیم .
«آزادی»
صفحه 5

سه واقعۀ تأثیر گذار :ایران  ،غرب  ،پاپ
دنیا درقالب  5+1چندین سال
کوشید تا دهان انقالبی چمکرانی
نشان نظام سیاسی و الیت فقیهی را
موقت ًا بربندد و سپس زبان دیپلماسی
مشترک را درآن دهان نهد .و این
شد قرار داد ناقص لوزان و این شد
قرارداد قابل قبول وین که بایست به
تأیید مجالس طرفین برسد.
سازمان ملل هم برآن مهر صحت
زند .درهمین جا سهم ایران رو به
تحولی که سالهاست می خواهد به
انبساط سیاسی رفته و ترک انقباض
بنیادگرائی کند باید محفوظ داشته
شود .زیرا اگر جوادظریف بعداز امضا
از شادی به انفجار جسمانی می رود
و مالحظۀ عکاسان و رسانه هارا نمی
کند البد اتفاقی روی داده که رئیس
سازمان جهانی انرژی اتمی بهتر
وپیشتر از همه با سفر صاعقه وارش
به ایران درآخرین روزهای مذاکرات
برآن آگاه است و درین گره گشایی
سهیم .
واگر جان کری با َمنِشی خاص غلو
نمی کند و می گذارد دیگران خودرا
پیروز بدانند به این دلیل است که
عقده گشایی ضرورت دیپلماسی
اوبامائی است که دوره اش به سر می
رود و رد پایش می ماند.
***
مقارن همین اتفاق اروپای متحد
آهوی وحشی چپ رادیکال یونان
درآغوش
درحال ورشکستگی
کمکهای اولیه می گیرد تابه آنها
که بدهکار را طلبکار  ،باهو وجنجال
جلوه می دادند به این دلیل که ما
وارث مارکسیسم درهم گسیخته
ایم صمیمانه بفهماند زبان تجارت
و دادوستد درادبیات انقالب زده
چپ رادیکال وجود نداردویونان که
طی دهه ها وام گرفت و هدر داد و
کار نکرد و ثروت نیندوخت نیاز به
باز اندیشی اقتصادی دارد  .اتحادیه
اروپا به سیپرا نخست وزیر هوشیار

صفحه6

دکتر کاظم ودیعی
یونان فهماند که در باز است  .چه
درمنطقۀ یورو بمانی و چه نمانی  .چه
درعضویت اتحادیه اروپا بمانی چه
نمانی  .هرجا روکنی بدان که یونان
الهام بخش دموکراسی درقلب تمدن
و فرهنگ اروپاست  .و ضمن ًا دردنیای
امروز به هرجا که روی آسمان اقتصاد
و امور مالی بهمین رنگ است  .سیپرا
دریافت طرح کمک هشتادوچند
میلیارد یورو به پیشنهاد رفت و
به امضاء رسید و البته درکشورها
 ،درهرپارلمان باید به تأیید رود.
پارلمان یونان و پارلمان کشورهایی
که تعهد کمک کرده اند.
ودنیا به دو تجربه واعی مثبت رفت÷.
زیرا ،ازهرسو مدعیان به گفتگو
شدند ،بحث کردند .اسناد ارائه
دادند .همدیگررا دیدند .همدیگررا
دریافتند حتی درخلوت  ،نگفته ها
را و محرمیات و رودربایستی ها را رو
کردند .و یقین کردند براین اصل که
قدرت ها ی سیاسی محتاج بهم اند
پس می توانند باهم کنار آیند و به
همزیستی محترمانه و شرافتمندانه
روند.
***
درهمان حال دردنیای ما واقعه مهم
دیگری روی دادکه سابقه نداشت
وآن این بود که پاپ  ،فرانسوا که
درارائه نظرات اجتماعی کم نظیر و
شاید بی نظیر باشد  ،سفری کرد به
سه کشور اکوادور ،بولیوی و پاراگوئه
که از محروم ترین اندو نظامهای
سیاسی آنها پیوسته به بهانه دین و با
بنیادگرایی ها درآغوش دیکتاتورها
خفته اند را صراحت ًا و بالحنی نه
چندان درفرهنگ کلیسا بازان ،
سرزنش ها کرد .او هربار هرجا سخن
گفت با مردمان  ،رؤسای جمهور
حضور داشتند وچشم درچشم دوخته
 ،گوش به کسی دادند که از آ»ریکای
التین برخاسته تا کلیسای مرتجع ،
وحتی متهم به انواع فساد جنسی

آزادی

ومالی و اداری را به راهی که در
رسالت آن است بکشاند.
بیادآوریم پاپ وواتیکان را که
دربحران ها به محافظه کاری و بنیاد
گرایی و اطاعت از قدرت سیاسی
حاکم رفتند مبادا آرامش فردیشان
برهم خورد .اینک فرانسوا پاپ
فعلی درین خط نیست  .او سال پیش
کلیسائیان را به  15بیماری مبتال
دید .وآن را درشورای عالی واتیکان
برمال کرد .سپس همین پاپ خطابه ای
درنزدیک به  200صفحه دریک کتاب
( ستوده باشی  ،تو) منتشر کرد .تا
چراهای آلودگی های کره زمین
رابرمال کند .او پاپ است و مسیحی
است و رهبر کاتولیک ها  ،آن هم
درشرایطی که کلیسا استقاللی دارد
دربیان و برداشت ها از احکام دینی
 .و لی اگر حد را نگهداشت دنیا را
به حیرت برد .بویژه محافظه کاران
قدرت جو را درآمریکا .رسانه ها همت
کردند از چپ وراست  .از الئیک وغیر
الئیک  .از رؤسای جمهور تا وزرای
محیط زیست و روزنامه معتبری مثل
لوموند برآن بسیار نوشت  .و پس از
سفر اخیر پاپ به سه کشور آمریکای
جنوبی درسرمقاله ای دقیق کلیسارا
در مسئولیت خود  -اگر نشنوند-
قرارداد.
پاپ بر حرمت سه پایگاه اصلی جوامع
« خانواده  ،کار  ،سرزمین» تکیه کرد
وچشم درچشم دیکتاتور اکوادور
رافائل کورئا گفت  « :باید فضای
گفتگو هارا پیداکرد  .باید مالقات هارا
خواست  .باید ترک فشارها و ترک
محدودکردن آزادی ها کنید».
وباز چشم درچشم خوراسیو
کارتس رئیس جمهور بسیار محافظه
کار پاراگوئه « وجود نابرابری ها
وبی عدالتی ! و باج گیری و فساد»
درکشوراوگفت .
***
تأمل براین سه واقعه برای ما الزم
است  .زیرا هرسه ریشه در نفی فزون
طلبی  ،رد مذاکره وحق بیان واقع
دارند.

ایران وغرب سالها به راهی رفتند
که بی راهه بود .قبل از انقالب به
سبب شوروی هراسی راه برمبالغه ها
درهمکاری و قبول بعضی تحمیالت از
سوی ایران گشوده شد تا رسیدیم به
قول صریح شاه ایران که « ما متفقی
نداریم» .وبعداز انقالب آنقدر به دام
«آمریکا هراسی» رفتیم که کل کالم
انقالب  ،خالصه شد در شعارهای
مرگ برآمریکا و غرب ستیزی ها
 .غافل از آن که دنیا به هم دنده
وزنجیر است درمنافع اقتصادی و
روابط همه جانبه  .وآمریکا که خودرا
از بعد پیروزی درجنگ دوم جهانی
قادر متعال و رها از هر ایراد می دید
به جای درک شرایط و ترمیم زخم ها
به توطئه ها در شخم سرزمین های
خاورمیانه رفت  .این شد که گفتگو
ممکن هیچیک از دو طرف نمی شد.
ِ
ایران بسبب تهدیدها باور می کرد که
غرب مخالف صنایع هسته ای ایران
است .ونمی دید -از شدت غیرت-
که ایران متعهد است به سمت تولید
سالح اتمی نرود .وچون عضو سازمان
جهانی انرژی اتمی است الزم است به
شرایط آن عضویت عمل کند.وچون
لج ولجبازی نومحافظه کاران گزینه
باز و اشغالگر عراق و نفرت نظام
واالئی از غرب  -آنهم به دروغ -به
اوج رسید رفته رفته طرفین به
ضرورت گفتگو اعتراف کردند.وبازنده
ملت ایران شد.که نان وپنیر خودرا
فدای سالمت سر اسد و حماس و
نصراهلل حزب اللهی کرد.وثروت کالن
ایران در کار صنایع هسته ای نه
تنها به سود و بازده نرفت بلکه افت
کرد .و فردا که دست و بال دولت باز
شود اگر جرأت افشا کنند و عددو
رقم ها رابدهند خواهید دید با چه
صورتحساب کالن روبرویند.
ایران دوید ودوید تا خودرا به قلۀ
آمریکا زدائی درشعار ها رساندو
آمریکاهم به مدد یاران خود
درمنطقه درغلطید به نفرت مردمان
که باید سالها بکوشد مگر آب رفته
بجوی آید.
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این است بالی قفل شدن د ِر سیاست
 .و کورکورانه دلخوش کردن به
شعارها و ملعنت ها و آرمان بازی ها.
***
درحالی که اروپای متحد به کمک
یونان عضو ورشکسته خود می رود.
درحالی که آمریکا وفرانسه و آلمان
وروسیه و انگلستان قادر شدند به
تفاهمات ورفتن به عقد قرارنامه با
ایران  .چرا اتحادیه کشورهای عرب
هم کیش و هم نژاد وهم زبانخود
نیست ؟
چرا اتحادیه کشور آفریقا نیز قادر به
اطفاء آتش ترور و سروسامان دادن
ها درسراسر شمال آفریقا نیست ؟
چرا جمع کشورهای مسلمان ثروت
دارند و قدرت دفاعی ندارند؟
زیرا درسراسر جهان اسالم اصل
برزبان بستگی هاست  .و اطاعات چه
در برابر مقامات دولتی ودینی  ،وچه
در خط رسم قبایل و چه درمحافل
خانواده و خاندان ها .این پدیده
ربطی به فروبستگی ها دردین ندارد
و مستقیم ًا وابسته است به قدرت و
حاکمیت که با وجود داشتن کرسی
ها درسازمان ملل ویونسکو به هیچ
بند از آرمان های آنها عمل نمی کنند.
درجایی خواندم که جوانی درخانواده
جهادگرائی بسبب آنکه با کبوتران
اُختی دارد و در تماشای پرواز آنها ،به
مجازاتی سنگین محکوم شده زیرا
با پرواز دادن کبوتران احتماالً نظر
برسکس آنها داشته است .اگر این
شرع است حتم ًا فرع است به دروغی
بردین .
***
درسراسر دنیا کسی نیست که منکر
وقوع انقالب درایران شده باشد.
اما انقالب بسبب نامسلمان گری
ها .خیلی زود به بهانه «ضدانقالب»
آنقدرستم کرد که مرحوم منتظری
شانه خالی کرد از حرمت راه نظام.
درایران ضدانقالب را تراشیدند.
درایران راه به بحث ندادند .درایران
به سرعت از شعار آزادی رفتند به
هرچه بفرمائید های رهبران  .درایران
اصالح طلب قفل شد .پس مردم هم
دیدند سران را که زبان بریده به
درصم و بُکم  .این شد
کنجی نشسته
ُ
که نه دنیا باور کرد عدالت اسالمی
را و نه مردم بهره ای بردند از
جمکران بازی ها و اهلل اکبر گوها .زیرا
اصل محاورات ملی درهمه سطوح
زیر پا نهاده شد .چه رسد به اصل
« وشاورهم فی األمر بینهم» ومردم
ایران که از حکومت گری باستانی
سرمایه ای سیاسی داشتند و نیز
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از دولت ها وسلسله های تابع خلفا
چیزها آموخته بودند سردرنیاوردند
از این نظام مشروعیت مدعی والیت
که ابداعی بیش نیست  .آنهم برای
اطفاء غریزه قدرت گرایانی که خود
رابنده خدا و بقیه را دشمن خدافرض
کرده اند.
***
دیگر در برآن پاشنه که می چرخید
نخواهد چرخید .نگاه کنید به تراکم
تقاضاها .نگاه کنید به محتوای
مجالت وزین « مهرنامه  ،تجربه و
اندیشه ی پویا  ،صدا ،وجرایدی مثل
دنیای اقتصاد وغیره» که درآن با
متانت باب گفتگو باز است وبسیاری
از فعاالن سیاسی سه نسل درابلش
فهم اشتباهات گذشته دور و حد
امروزند .ومسلم ًا سانسور بسادگی
نمی تواند مزاحمت ایجاد کند زیرا
مقاومت بُن مایه ای یافته است .
شخصیتی پژوهشگر مقیم تهران
به من گفت که مجالتی ارزشمند
ومستقل هستند که جز تکفروشی
نمی کنند .یعنی مشترک نمی پذیرند
زیرا امید به شماره بعد از باب شر
سانسور ندارند.
***
مردم ایران سزاوار اینهمه فشار و
دخالت دراحوال شخصیه نیستند.
انقالب اسالمی ایران ببهانه آمریکا
ستیزی و کودتا ( که درتاریخ ایران
سنتی بوده و بارها اتفاق افتاده به
سبب نبود آزادیها و احزاب ) راه
برجریان های فکری وتبادل نظر
درهمۀ سطوح بست  .انقالب ایران
درجو دوقطبی بودن جهان صورت
گرفت  .اما پس از آن دنیا به جهش
فناوری های آگاهی رسان رفت .و
شرو شوروی کنده شد و جهانی شدن
تجارت اوج گرفت .
دیگر نه با رجز سپاه و نه با فتاوی

مصلحتی و نه با انواع نهی درعین
وجود منکران روز افزون نمی توان
زیست .رژیم هرچه و رهبر و رئیس
دولت هرکه باشد این مردم مقام
خود ومیهن خودرا درخانواده ملل
طالبند .زیرا سیمای عبوس فعلی
ابتکار درسرمایه ن ِهی ِ دیگران را که
از ضروریات فعلی است مانع شده
است  .از جمله واقعات فردا یکی
هم صنعت گردشگری است که ایران
درآن مقامی ندارد.
***
بازآئیم به سه واقعه مهم درهفته
های اخیر که بی تردید مشغلۀ مهم
طراحان سیاسی فرداست  .ودرین
میان حتی روسیه پوتین که خودرا
گلچین معرکه می داند درایران ناگزیر
است از رفتن به مذاکرات  .زیرا دیگر
فرصتی برای آفریدن غائله ها ندارد.
و دست نهادن برمیراث شوروی
مشت باز کزدن است  .و الواروف
وقتی گفت بسبب موضع روسیه
نسبت به ایران  ،روسیه بعد امضاء
قرارداد امتیازاتی درایران خواهد
داشت یک زبان درازی سیاسی کرد.

واسرائیل نتانیاهو

نتان یاهو این قراردادوین را یک
اشتباه تاریخی می نامد؟! ووزیر
دفاع او می گوید  :این قرارداد نه به
حذف یک مرکز هسته ای منتهی می
شود و نه به کمترین کاهش در شمار
سانتریفوژ ها؟!
اسرائیل نگران آن است که
باالگرفتن قدرت مالی ایران دست
نظام رادرتهیه نوعی از سالح اتمی باز
بدارد .نتان یاهو معتقد است که این
میلیاردها که به ایران خواهد رسید
صرف تقویت تروریسم خواهدشد؟! و
نه به مصرف مدرسه وبیمارستان.
وبدبینی وزیر دفاع وی به آنجا میرسد
که می گوید  :باید تنها بجنگیم !!

آزادی

ولی اسرائیل نتان همۀ اسرائیل نیست
و رقبای او می گویند سیاست وی به
شکست می انجامد .ومی گویند» ما
ببازی گرفته نشدیم  .دور ونزدیک
جایی نداشتیم  .اطالعات ما صدمه
خورد .درهای کاخ سفید برمابسته
شد)1( .
گوئی دولت نتانیاهو درانزوای
خودساخته ای به سر می برد.

وجمهوری خواهان آمریکا

سناتور باب کروکر می گوید  :ایران
تقلب خواهد کرد.وسرانجام بمب
اتمی را خواهد داشت  ..ریک سانتروم
معتقد است ایران هرگز تعهدات
خودرا محترم نمی دارد .وکمپانی
های تشنه ی کار با ایران درتالش
تماسهای پرسود با ایرانند.
جمهوریخواهان وحتی بخشی کم از
دموکراتها به حسن نیت ایران باور
ندارند .مسلم ًا ایران را تحول پذیر
نمی بینند .اینجاست که ایران باید
سیمای نظام گروگانگیر راباز سازد.
این صداها بوی نومیدی از توفیق
درروی کار آمدن جمهوریخواهان
راهم می دهد.
ثبات وصلح بیشتر درخاورمیانه ضرور
است  .منطقه بقدرکافی درآشوب
هست  .نباید برآن افزود .اگر آمریکا
طالب اشتباه دیگری است درمنطقه
این بار حتی اعراب پذیرا نیستند.
نگاه کنید که امیر بحرین با موافقت
ملک سلمان سعودی چگونه درحال
مماشات اند با رهبر مبارزان حقوق
بشر نبیل رجب
نگاه کنید که چند ساعت بعد از امضای
قرارداد وین چگونه عربستان اظهار
داشت که با ایران به مذاکرات سازنده
رود .پس سیاست های وهوی نیست .

( )1به استناد اظهارات یعیر الپیدYair
 Lapidو یش اتید  Yesh Atidدرگزارش
 -Piotr Smolarلوموند.
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خاورمیانه ازسه طریق عمده تغییر خواهدکرد
نشریه اینترنتی بیزنس اینسایدر Business Insiderدرشماره سه شنبه
 14ژوئیه خود مقاله ای دارد به قلم النا هلودنیElena Holodny
باعنوان  The Middle East is about to change in 3 major waysکه
ترجمه آن را درزیر می خوانید.مقراین نشریه درنیویورک است:
* رقابت بین ایران وعربستان شدت می گیردواقتصاد ایران
درهای خودرا بروی جهان می گشایدو ایران رهبری جنگ با
داعش را برعهده خواهدگرفت

قدرتهای جهان و ایران روز سه شنبه
چهاردهم ژوئیه به توافقی رسیند
که فعالیتهای اتمی ایران را حداقل
به مدت ده سال مهار خواهد کردو
درعوض بیلیون ها دالر پول های
بلوکه شده ایران را که درتحریم بین
المللی است آزاد می کند.
درحالی که همه منتظر این معامله
مهم وبرجسته بودند  -اما این هنوز
آغاز کار است .
یان برمر رئیس گروه یوراسیا در
صفحه فیسبوک خود می نویسد:
«از اهمیت این توافق همین بس که
تهدید هسته ای ایران را خنثی می
کند .بااینهمه واقعه مهمتر این است
که این توافق برای ایران به معنی
درافتادن به یک نظم ژئوپولیتیکی
فاسد است ».برمر سه تغییر عمده
را به شرح زیر مورد توجه قرارداده
است :
 -1رقابت بین ایران شیعه و عربستان
سنی شدت خواهدیافت و توازن قوا
به نفع ایران خواهد بود .ایران درزمینه
نفت با عربستان به رقابت می پردازد و
جنگ نیابتی تشدید خواهدشد.
 -2درهای اقتصاد ایران رسم ًا رو
به جهان بازخواهدشد .برمر می
نویسد «:ایران تنها یک کشور نفت
خیز دیگر خاورمیانه نیست  .این
کشور به سرمایه گزاران ،اقتصادی
متنوع با بازارسرمایه ارائه می کند.
جمعیت  80میلیونی و دومین کشور
بزرگ خاورمیانه  ،مصرف کنندگانی
را درزمینه های مختلف ازجمله
مسافرت و مواد داروئی و تولیدات
مصرفی دیگر دراختیار سرمایه
گزاران قرار می دهد».
 -3در جائی که اوباما درموقعیتی
نیست که نیروی زمینی خودرا به
جنگ با داعش بفرستد ایران ،رهبری
جنگ علیه داعش را برعهده خواهد
گرفت  .برمر می نویسد:
« اگرچه تحریم های اقتصادی و
محدودیت های جهانی درزمینۀ
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تسلیحات ،قدرت نظامی ایران را
محدود کرده است  ...تأثیر زیاد ایران
و قابلیت های اقتصادی این کشور
راه رابرای رهبر دفاعی کارآمدتر
درخاورمیانه هموار خواهد کرد» .
پس از این سه تغییری که درخاورمیانه
ایجادخواهدشد عامل پسا تحریم را
نیز باید درنظر گرفت که برقراری
ارتباط بین واشنگتن و تهران است .
درکوتاه زمان توافق با ایران می
تواند توسط تحلیلگران  ،روزنامه
نگاران و مخالفین سیاسی اوباما
مورد نقد قرار گیرد زیرا این گروه ها
معتقدند که ایران درانجام این توافق
صداقت الزم را ندارد.
در دراز مدت به عقیده برمر ایران
منطقه ای از جهان است که دست
کم گرفته شده است و « رابطه ایران
وآمریکا احتماالً صمیمانه تر از روابط
آمریکا با بعضی از کشورهای حوزه
خلیج فارس خواهد شد» .
برمر ادامه می دهد«:درطول ده
آمریکا وایران به یکدیگر
سال
اعتماد نخواهند داشت و پیشرفتی
در ایجاد دوستی بین آنها نخواهد
بود اما در دنیایی که این توافق ایجاد
می کندایران بسیار بیش از عربستان
سعودی و دیگر متحدین آمریکا
دربازار نفت  ،برای آمریکا اهمیت
خواهدداشت».

گفتگوی رادیو وتلویزیون سویس با اردشیر زاهدی

جناب سفیر ،واکنش شما به معامله
وین چیست؟

اردشیر زاهدی
اردشیر زاهدی آخرین سفیر ایران
در ایاالت متحده قبل از انقالب و
تاقطع روابط دیپلماتیک میان تهران
و واشنگتن بود .او در سال 1968که
وزیرامورخارجه بود عضویت ایران
را درپیمان منع گسترش سالح
های هسته ای امضا کرده بود  .آقای
زاهدی واکنش خود را درمورد توافق
ایران و 5+1درمصاحبه ای با رادیو
تلویزیون سویس  ،ساعتی پس از
اعالم توافق بیان داشت .
واکنش سفیر زاهدی به توافقنامه
وین

فصل تازه ای از امید
دکتر محمدجواد ظریف

آزادی

گسترش سالح های ( )NPTرا امضاء
کردو کشور خود را به استفاده صلح
آمیز از انرژی هسته ای متعهددانست.

خالصه ای از مصاحبه سفیر اردشیر

زاهدی با رادیو و تلویزیون سوئیس
( )RTS.CHدرروز ۱۴ژوئیه :2015
زاهدی شروع استفاده صلح آمیز
ایران از انرژی هسته ای را  46سال
پیش می داند
 :RTSما امروز از مردی دعوت کرده
ایم که هرگز به مذاکرات«نه» نگفته
است و راه حل دیپلماتیک برای
مسائل در طول زندگی حرفه ای او
باعث اظهار نظر در توافق تاریخی وین
است .او در حال حاضر ساکن کشور
ما ،سوئیس است و اردشیر زاهدی نام
دارد که آخرین سفیر ایران در ایاالت
متحده آمریکا تازمان انقالب سال
 1979و قطع روابط دیپلماتیک بین
دو کشور بود.
در سال  ،1968در حالی که زاهدی
وزیر امور خارجه بود ،پیمان منع

شماره  -67سال ششم

 :AZاین یک فصل جدیدی در
تاریخ است .من بصورتی باور نکردنی
خوشحال هستم و فکر می کنم
 80میلیون نفر جمعیت کشور من،
احساس من را دارند جمعیتی که
بیش از  50درصد آن هنوز بسیار
جوان و پویاست ،در میان آنها بیش از
بیست میلیون دختران جوان هستند
که اغلب دارای تحصیالت عالی اند.
همه آنها انتظارات زیادی برای آینده
دارندو رویای فردای بهتررا درسر
می پرورانند  .فکر می کنم تمام
دنیا خوشحال است .من اغلب گفته
و نوشته ام که دیپلماسی واقعی
به معنی چهره به چهره نشستن و
گفت و گو کردن است .شما باید با
دشمنان خودهمانند دوستان خود
صحبت کنید ،وبا آنهارفتاری صادقانه
و صمیمانه داشته باشید .دیپلماسی
به معنای دنبال کردن صلح و تفاهم،
واجتناب از جنگ و فاجعه است.
این توافق  ،اُمیدو تفاهم را به جای
ترس و تهدید به جنگ به ارمغان می
آورد .ثبات بیشتر به منطقه را بهمراه
خواهد داشت .و من فکر می کنم و
امیدوارم که این توافق بتواند مرحله
اول دست آوردهای بیشترباشد.
بدیهی است ،من هنوز کل سند
طوالنی و ضمیمه های آن را نخوانده ام
اما به شدت خوشحالم و فکر می کنم
همه مردم جهان که عاشق صلح اند
امروز شادتر از روزهای گذشته بوده اند
 :RTSآیا شما فکر می کنید که
جهان غرب می تواندبه دولت ایران در
احترام گذاشتن به این توافق و اجرای
مفادآن اعتماد کند؟
 :AZهر دولت باید مردم و اراده
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ملت را نمایندگی کند .امروز اکثریت
ایرانیان هنوز هم از وضعیت ایجاد
شده ناشی از تحریم های بیش از
حد و محدودیت های نامتناسب رنج
می برند .در حال حاضر آنها پول های
بلوکه شده خودرا پس می گیرند و
هرآنچه در سال های اخیر از دست
داده اند دوباره بدست می آورند.
کشورهای غربی یک بار دیگر می
توانند به ایران بازگردند و در توسعه
کشورشرکت کنندهمانگونه که در
گذشته در ایران فعال بودند.
ایران باهمه کشورهایی که درمنطقه
می شناسید تفاوت دارد .زنان در
کشور من حق رای دارند ،آنها در
مجلس و در دولت حاضرند .بله ،ما
می توانیم به مردم ایران اعتمادکنیم.
اگر هیچ کس به خوب بودن توافق
باورنداشت ،هیچ دلیلی برای قبول
آن شرایط ،وامضای این قراردادکه
باسرسختی و شجاعت  ،وقت و
انرژی زیادی بدست آمده است وجود
نداشت .
 :RTSشماآخرین سفیر در سفارت
ایران در واشنگتن،بودید که
ساختمان زیبائی رو به روی محل
اقامت معاون رئیس جمهور ایاالت
متحده آمریکا بود .ساختمان سفارت
اکنون بیش از  30سال است که خالی
از سکنه باقی مانده است .هر چند که
ما هنوز به آن روز نزدیک نیستیم  ،اما
شما فکر می کنید زمانی در آینده ای
نزدیک دوباره این سفارتخانه فعال
شود؟ آیا شما شخصا یک چشم انداز
برای استقرار مجدد روابط دیپلماتیک
کامل بین تهران و واشنگتن را می
بینید؟
 :AZمن صمیمانه امیدوارم که چنین
شود ،حتی اگر در چند ماه آینده
ناممکن باشد .ما روابط تاریخی با
کشورهای غربی و به ویژه با ایاالت
متحده آمریکا داشته ایم .یک
آمریکایی مانند هوارد بسکرویل

 Howard Baskervilleحتی
زندگی خود را در مبارزه برای آرمان
ما ،باپیوستن به نبردمردم ایران برای
دموکراسی پارلمانی از دست داد.
دلیلی وجود ندارد که دو کشور قادر
به آشتی و تبدیل به دوستان سابق
نباشند .به نظر من این یک شروع
خوب است .آنچه که در چند روز
گذشته به تصویب رسید امید تازه ای
است .توافق نامه وین در حال حاضر
می تواند به عنوان پایه ای برای
بازسازی روابط و دیپلماسی جدید
بر اساس گفت و گو و حسن نیت
بکار گرفته شود .دولتمردان صادق

می توانند با هم بنشینند ،بایکدیگر
صحبت کنند وبا استفاده از انرژی و
استعداد خود برای برقراری صلح و
تفاهم بکوشند.
اجازه بدهید به شما چیزی بگویم:در
کل تاریخ ،هرگزهیچ وزیر آمریکایی
برای بحث ومذاکره با ایران و یا هر
کشوردیگری چنین مدت طوالنی
وقت صرف نکرده است  .این ثابت می
کند که اراده و عزم در همه طرف های
شرکت کننده برای پیدا کردن راه حل
این مشکل طوالنی مدت ،وجود دارد.
 :RTSتشکر از شما آقای سفیر.

استفاده ازارتش های خصوصی وبازگشت به قرون وسطی
Allison Stanger

در سال  ،2008بازیگر و فعال سیاسی
میا فارو شرکت امنیتی خصوصی
بلک واتر و برخی از سازمان های
حقوق بشررا باطرح موضوع ایمنی
مورد توجه قراردادکه  :آیا می
شود پیمانکاران نظامی خصوصی
را اجیر کرد تا به نسل کشی
در دارفور سودان پایان دهند؟
ازشان  ،McFateکه به تازگی
کارخودرا به عنوان پیمانکار نظامی
در دین کورپ  DynCorpبین
المللی ،به پایان برده بود خواسته
شد تا دراین مورد اظهارنظر کند.
«طرح ساده بود »،او در کتاب
تفکر برانگیزخود مزدورعصر
مدرن درمورد افزایش ارتش های
خصوصی می نویسد« :بلک واتر
می توانددردارفور مداخله مسلحانه
کند و جزایر به اصطالح انسانی،
اردوگاه های پناهندگان حفاظت
شده توسط [ PMCشرکت های
نظامی خصوصی] وقدرت شلیک
برای شهروندانی که از آتش مرگبار
جنگ فرار می کنند ایجاد کند» .
این طرح خیلی زود فراموش شد
چون بیش از حد غیر قابل پیش
بینی و خطرناک بود اما پیشنهاد
این طرح ،باعث برمالشدن این
واقعیت شد که چگونه استفاده از
پیمانکاران نظامی خصوصی که تا
یک دهه پیش از آن غیر قابل تصور
بوده است ،روزبروز بیشتر مورد نظر
قرار می گیرد.
البته این طرح باتوجه به تغییر بازی
جنگ در افغانستان و عراق مفهوم
قابل قبولی پیداکرد .اولین بار ایاالت
متحده آمریکادربسیاری از مبارزات
خود ،درعراق وافغانستان با پرسنل

آزادی

نظامی خصوصی وارد جنگ شد.
برعکس در اوج جنگ ویتنام کمتر
از بیست درصد نیروهای جنگنده
آمریکارا پیمانکاران خصوصی
تشکیل می دادند.
در افغانستان و عراق ،پیمانکاران به
دولت ایاالت متحده امکان دادندتا
جای پای نظامی خود را به سرعت
و ارزان دراین مناطق محکم کند..
اما در سال  ،2007هنگامی که
پیمانکاران بلک واتر  17غیر نظامی
رادر میدان  Nisourدربغداد
کشتند رسوایی بزرگی ببارآوردند.
در ماه آوریل سال  ،2015تقریبا
هشت سال پس از این رویداد،
یک قاضی فدرال در واشنگتن
چهار محافظ سابق بلک واتررا به
زندانهای طوالنی مدت محکوم کرد.
 ،McFateبا این حال ،چشم خود
را بر روی مشکل بزرگتری می
گشایدکه تصویری از پیمانکاران
نظامی خصوصی است .او می
نویسد« ،بازار برای نیروهای نظامی
خصوصی انحصاری است  ،که در آن
یک خریدار-بیشتر ایاالت متحده
 و تعداد زیادی از فروشندگانوجود دارند ».اما بدون شک دراین
وضع هیچ تغییری ،به ویژه به دلیل
خروج ایاالت متحده از افغانستان
و عراق ایجادنخواهدشدبلکه
در این کشورها افزایش اهمیت
پیمانکاران امنیتی بیشتر به چشم
می خورد .و وقتی کشورهای دیگر،
از جمله چین و روسیه ،به این بازی
خصوصی واردشوند جهان به قرون
وسطی که جنگجویان اجیرشده را
در جنگ بین ملتها بکار می گرفت
تبدیل خواهدشد.
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وسنت بود؟!
تضاد آنجاست که همین نظامیان که
بپای صندوق رأی نمی رفتند درسراسر
دورۀ پهلوی به عالیترین مقامات
سیاسی و محرمانه ترین و ملی ترین
مأموریت های میهن گرایانه گماشته
شدند.

نگاهی به آمار
پژوهشی از:
دکتر کاظم ودیعی
مانده از شماره پیش
یحیی دولت آبادی از مداحان کور
نیست اوبصیرتی دارد درتمام شئون
مملکت وقلم وزبان و بیانی نقاد
آنها که مثل من به سالهای  1307ببعد
به دبستان رفته اند قطع ًا صحنه های این
تالش عمرانی را سرراه خود درصورت
هائی بس پیشرفته تر از شرح دولت
آبادی دیده اند .بنابراین ما با ارتشی
جوان سروکار داریم که چند پیشه
است  .می جنگد ،می پاید و می سازد.
وآهنگ تجدد ایران را به گوش همگان
می رساند.
مرادمن دراین نوشته تجلیل رضاشاه
نیست  .تحسین من چیزی به او نمی
افزاید  .او متعلق به تاریخ است  .ولی
بسیاری از سالطین ایران خاصه بعهد
قاجار هیچ کار نکردند .هیچ ارزش
افزوده به مملکت ندادند.وهرگز موضوع
انتقاد خصمانه هم واقع نشدند .شاید
چون « هیچ کرده »را تقصیر نیست .
ولی چگونه است وجدان نویسندگی
نویسندگانی که رضاشاه را به دلیل
کارهای کرده باز نمی شناسند؟
درمنزل یکی از سفرای سابق بحثی
را شاهد شدم بس یک سویه وخام از
سوی معاون نخست وزیر احمد قوام
آقای مظفر فیروز  .درمخالفتش حرف
نداشتم ولی سرازآ« بُغض ونفرت که
داشت در نیاوردم  .دیدم وجودش پراز
مهر شوروی و خالی از ایرانی گری
است  .معهذا چه زحمت ها کشید تا
ریش داریوش را به محاسن مارکس
پیوند دهد .ولی وقتی خواندم کتاب
آقای محمود طلوعی را درباب بازیگران
عصرپهلوی دیدم تنها نیستم درآن
حیرت.
ارتش ایران از یک خوشنامی تاریخ
برخورداراست زیرا زاده حس میهنی و
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باز شناسی ارتش ایران
پرورده در ذات استقالل طلب ایرانیان
درقبال مداخالت بیگانه است  .عالوه
برآن ارتشیان از قانع ترین طبقات
اجتماعی و کارمندان دولت بوده اند.
زیرا درروغن داغ معتمدیت وطن وغرور
ایرانی تافته شده بودند.وباألخره ارتش
ایران درتمام ادوار دوره پهلوی ممد
برنامه های عمرانی درسراسرایران بوده
است واینها همه نباید موجب فراموشی
خدمات انسانی نفرات ودرجع داران
و افسران دربالیای طبیعی از جمله
سیل وزلزله ومانند آن شود .خوشنامی
وتصویرخوبی که درذهن ارتشیان
بجاست علتی هم درآموزشهای ایران
گرایانه آ« داردکه خودبخود مردان ادب
وسیاست را به نشر ارزشهای ناشی از
هویت باستانی ما کشانید
سپاه متحدالشکل ایران به 1300
جان گرفت  .واین اقبال رایافت که
درتمامی نبردهای داخلی «ظاهرا ً به
شمار  24می باشند» پیروز ازآب درآید
وقتی رضاخان گلرژه را ازفرماندهی
ژاندارمری کنار زد درکاراو جاه طلبی
نبود بلکه سنگ بنای ارتش واحد را
با نیروهای مسلح سه گانه می نهاد تا
ستون فقرات کشوری پاره پاره و
بدوراز وحدن ملی وتمامیت ارضی شود.
سرآمد توفیق ارتش دراوایل رسیدن به
این هدف طرد خزعل و بازگردانیدن
خوزستان به مادر وطن بود .هرجای
دیگر این اتفاق می افتاد ازآن حماسه
ها بشعر و داستان ها به نثر و نمایشنامه
ها وترانه ها می ساختند .ولی درایران
این قدم بزرگ که همه نسلهای بعد از
برکت آن بهره مند شدند هیچ حرکت
ادبی وهنری را ببار نیاورد وعجبا تا
رضاخان خزعل را از مسند نوکری
استعمار برکند وکالی مجلس درتهران
هزار لیت ولعل در کارش نهادند  .نه از

آزادی

سر غرض  ،بلکه بسبب ضعف اطالعات..
خوشنامی های ارتش جوان ایران که
بعدها تبدیل به یکی از مهمترین ارتش
های جهان شد درکلمه «حرمت لباس»
و «عزت پاگون» نزد مردم عادی خالصه
می شد .مردم حتی دربحران اشغال
سوم شهریور  1320و نیز دردورۀ انقالب
اسالمی حرمت ارتش را داشتند و
هرگز ستمی را که برارتش رفت درشأن
عدالت اسالمی و درتطبیق با محتوای
نطق معروف امام خمینی در بهشت زهرا
ندیدند .ولی انقالب هرگز و درهیچ دوره
از تاریخ و درهیچ جا موزّع عدالت نبوده
است .

ارتش و ارتشیان
و سیاست ایران
مشروطه آرمان های بلندی را اعالم
و قانونی ساخت ولی موجبات تحقق
هریک از آن آرمان ها و قوانین مربوط
به آن زمینه و شرایط اجتماعی و
اقتصادی را الزم داشت که زمان و
اراده سیاسی و نظم و امنیت بسیار می
طلبید .رجال صدر مشروطه براین مهم
واقف بودند بهمین دلیل قاطبه فعال آن
ها خودرا متعهد امر تمامیت ارضی ،
استقالل ،ووحدت ملی و امنیت وترقی
و تجدد کردند و دررسیدن به این هدفها
ارتش نوین ایران سهیم شد.
اصل هشتم متمم قانون اساسی « اهالی
مملکت ایران درمقابل قانون دولتی
متساوی الحقوقند» و اصل بیست
وششم آن «قوای مملکت ناشی از ملت
است  »...و اصل دوم قانون اساسی «
مجلس شورای ملی نماینده قاطبۀ اهالی
مملکت ایران است که در امور معاشی
و سیاسی وطن خود مشارکت دارند».

گاردشاهنشاهی
مد نظر رجال صدر انقالب مشروطه بود.
باتوجه به این اصول تصدیق می
شود که حصری و منعی قانونی برای
دخالت افراد ارتش ایران درسیاست نه
تنها وجود نداشت بلکه مشارکت آنها
درتحقق این اصول ضرورت هم داشت .
معهذا در دورۀ پادشاهی پهلوی وهم
پیش از آن قاطبه نظامیان از دخالت
درسیاست و انتخاب کردن و انتخاب
شدن منع شدند .ممکن است توجیهی
بر این منع درسالهای قبل از  1303تا
 1340یافت ولی خوب که فکر کنیم
از بعد تصویب موادششگانه انقالب
سفید چنین منعی توجیه ندارد .اشتغال
ارتش و ارتشیان درسالهای  1299تا
 1313به امر استقرار امنیت در سراسر
کشور وکمک به تحقق برنامه های
نظامی وعمرانی قابل فهم است .ولی
در سالهای بعد دوام منع نظامیان از
دخالت درسیاست فکر ماهر و باهری را
درپشت سر نداشته است .
دردورۀ پرشور و شر سیاسی بعد اشغال
( )1320میهن بدست قوای متفقین که
منتهی می شود به یکسر وهزارسودائی
گروه های منورالفکر و دخالت اجنبی
دربرانگیختن سران عشایر تازه اسکان
یافته و براه آمده و سپس تجزیه طلبی
های انحرافی درآستان ها تحت نفوذ
نظامی شوروی ها باز می توان منع
نظامیان را از دخالت درامور سیاسی
پرده پوشی سیاسی کرد.
ولی بعهد آن اصالحات بنیادی که
مظهرواقعی آن همان  6ماده اند وای
کاش به هفتمین وهشتمین و بعدتر
ازآنها رفته نمی شد ؛ بعهدی که زنان
از محرومیت سیاسی قرون درآمدند
روشن نیست ومفهوم نداشت که منع
سیاسی نظامیان از دخالت درسیاست
ادامه یابد .مگر آنکه بگویند به عادت
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دردورۀ پنجاه وپنج سالۀ پادشاهی
پهلوی سه نخست وزیر نظامی داشتیم
از کل بیست و شش نخست وزیر و 30
وزیر نظامی که بعض ًا مکررا ً به وزارت
رسیدند و  9سفیر و  18سناتور انتخابی
یا انتصابی و  8نماینده مجلس و 17
استاندار.
دردورۀ محمدرضاشاه که توسعه و
ترقیات همه جانبه بود ارتش توسعه
و نفرآن به نسبت دوره رضاشاه بسیار
پرشمار شدکه این هم دررابطه بود با
رشد جمعیت کل ایران و تحول فناوری
های نظامی.
بعهد رضاشاه ارتش ایران دارای یک
سپهبد و  28سرلشکر بود و به عهد
سی وهفت ساله محمدرضا شاه قوای
نظامی ایران دارای  18ارتشبد و 112
سپهبد ،و  136سرلشگر شد که اگر
امرای دیگر راهم بحساب آوریم به
رقمی حدود دوهزار می رسیم )9(.

عوارض ناگوار نسبی
منع نظامیان از دخالت درامور سیاسی
حتی درحد رفتن به [پای] صندوق
رأی عوارضی روانی  ،اجتماعی داشت
که درآغاز کار محسوس نبود  .به این
معنی که توفیقات رضا خان قبل از
رسیدن به مقام های ریاست وزرائی
وواالحضرت اقدس و پادشاهی درتحقق
آمال ایرانیان درامر تمامیت ارضی و
استقرار امنیت و تجدد به مدد ارتش
جوان ایران ،ارتشیان را از احترامات
ویژه ومنزلتی ملی برخوردار کرد که
مشارکت سیاسی آنها «موضوع اصل
دوم قانون اساسی» درسایه قرار گرفت .
اما رشدوآگاهی عمومی براثر جنگ دوم
جهانی و آمدن قشون متفقین و آزادی
و سیعتر مطبوعاتی درسراسر جهان به
سبب خروج از دورۀ استعمار اثر خودرا
بدرون جامعه نظامیان محسوس داشت.
آن آموزش ها که دبیرستان های نظام
( )9بازیگران عصر پهلوی  -محمود طلوعی -
نشر علمی  1373-و سی وهفت سال  -احمد
سمیعی  -ایران چاپ 1365
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توفیقات رضا خان قبل از رسیدن به مقام های ریاست وزرائی وواالحضرت اقدس و پادشاهی درتحقق
آمال ایرانیان درامر تمامیت ارضی و استقرار امنیت و تجدد به مدد ارتش جوان ایران ،ارتشیان را از
احترامات ویژه ومنزلتی ملی برخوردار کرد که مشارکت سیاسی آنها درسایه قرار گرفت .
و دانشکدۀ افسری وحتی درواحد های
مربوط به تربیت درجه داران داده می
شد درسطحی قابل اعتبار علمی و قابل
اغتنای فرهنگی بود وبهر حال روی در
روشنگری داشت  .دربعضی موارد بخش
هائی از از ارتش ایران پیشرفته تر از
دارالفنون قدیمی و دانشگاه جوان
تهران بود . .تدریس تاریخ و جغرافیائی
نظامی و نقشه کشی و نقشه برداری و
نقشه خوانی و آداب معاشرت درقالب
انضباط برآمده از سازماندهی ذاتی
نظامی گری و هنر شناسائی درمانورها
و تدریس فصول افتخار آمیز [تاریخ]
ایران باستان و تزریق روحیات
سلحشوری به مدد «سپهبد فردوسی»
! ودعوت از استادان دانشگاه تهران و
توجه به دروس مربوط به قانون ومقررات
و بخودی خود قاطبه ارتشیان را آگاه
برپیشرفتها و بس بودها کردو این
طبیعت یک جامعه است که شامل
قانون ظروف مرتبطه هم می شوند.
به همان اندازه که توده پرشمار
سربازان تحت تأثیر فرهنگ هئودالی
و مذهبی و سنن روستادی بودند قاطبه
درجه داران از میان طبقات اجتماعی
نیمه شهری و نیمه مرفه و غالب ًا باورمند
مذهبی وورزشکار و صاحب شعور
مدیریت و کسب وکار بودند .اما طبقه
افسران دانشکده دیده درآغاز از
خانواده های سرشناس و سپس به مرور
از میان طبقات خوب درس خوانده
وابسته خانواده های پر فرزند بودند که
سودائی بزرگ برای خدمت درسر می
پروراندند این گروه که بزعم نگارنده از

دوره اشغال و تجزیه طلبی سرخورده
بودند پیوسته درضمیر نا بخود در دستی
شمشیر حرفه ای و دردست دیگر قلم
را داشتند و دید آنها برافق وسیع بعد
استعمار زدائی باز بود.
خطر وقتی ظهور کرد که باوجود تحوالت
ملموس درجامعه سالهای 1320=30
سران وطراحان ارتش ایران امکانی
برای فرونشاندن عطش خدمت این
نسل متفاوت درارتش پیدانکردند زیرا
دست و بال خودآنها به قیدوبند سنن
و عادات عهد قبل جنگ دوم بسته بود.
تنها مف ّر تربیت دادن دوره های آموزش
تکمیلی واعزام این افسران بدیدن
این دوره ها درداخل وخارج بود .ولی
استقبال شایان و اوفیق این افسران
دردوره های آموزشی درون وبرون
مرز در پایان برمی خورد به سد سدید
مقرراتی که مانع زایش روح میهنی
وشکفتگی درخدمت به وطن بود زیرا
درهرحرکت جزئی روبرو می شدند
بامنع دخالت درسیاست که به بهانه
وظایف رکن دوم درابتدا واطالعات
وضداطالعات وسازمانهای قدرت موازی
درون ارتش وهمچون دیواری غیرقابل
عبور می نمود.
دراین حال چنانچه معلوم روانشناسان
اجتماعی است افسران جوان به دوگروه
محافظه کار و جسور گرایش می یافتند.
محافظه کاران به سمت برخورداری
از دانش برتر وترقیات اداری وخدمتی
تضمین شده رفتند وجسوران به
جاذبه آرمانهای تند( ازانواع راست
افراطی تا انواع چپ جهانی) تن

اولین دوره ازافسران فارغ التحصیل زن درنیروی دریایی شاهنشاهی

آزادی

درمی دادند.
بی آنکه منکر دخالت های موذیانه
وحرکات نفوذی موریانه ای سرویس
های اطالعاتی بیگانه شویم می
توانیم قبول کنیم که وجودده ها
افسرطرفدار نازیسم قبل وبعد 1320
وجود بیش از  600افسر چپ گرای
وابسته به حرکت کمونیسم جهانی
درسالهای  1320تا  1330ریشه در
بسته بودن در ،برمشارکت های
سیاسی دارد .این مشارکت
درحدرفتن به پای صندوق رأی و
جرأت بر گشودن باب بحث درساعات
خارج از خدمت می توانست گره
گشائی ها کند.
دربرابر عدم تحرک تا پای تحجر،
بعضی از مدیران  ،عناصر جوان ارتش
که درتمناس باهمتاهای خودآنها
راصاحب حق رأی ومجاز به بحث
وفحص درهرزمینه می دیدند بی
تردید از دوسر می سوختند .پس
درجریان ملی شدن نفت به بهانه
دفع استعمار وقطع یدبیگانه ودفاع
از استقالل ایران (که رکن رکین
آموزش نظامیان از ابتداتاانتهابود)
فرصتی یافتند تا در جست وخیزهای
سیاسی تمرین کنند واین منتهی شد
به موج دوم یاسوم ناگواریهای نسبی.
درارتش ایران
چنین شد که
درسالهای  1318-32بی آنکه دری
برفاشیسم گشوده باشد بااستفاده
از جو اشغال و گاهی زیر عنوان
آریایی گری موج اتهامات فاشیستی
و نژادپرستانه راه افتاد و سپس
موج اطاعت کورکورانه (که مبالغه
ای عظیم بود) پدید آمد و باألخره
درموج سوم کسریافقدان دموکراسی
درجو استعمار زدایی وملی گرایی
آشکارشد وعجبا که هیچ کدام از این
جریان ها مسئله مشارکت سیاسی
ارتشیان را درنوشته ها وگفته های
خود مطرح نساختند تاعزت نفسی
که آسیب زده شده بود ترمیم شود.
این هست که موج اول عمری نکرد
به دلیل شکست آلمان وواهی بودن
اتهامات به بعضی سران نظامی وطن
پرست ایران ( )10بقیه درصفحه 13
( )10قهرمانان این سه موج معروفیت کافی
دارند وچون این نوشته روی بر پدیده اجتماعی
دربازشناسی ارتش دارد ازبردن نام افراد
خودداری می شودو بدیهی است درمنابع پایان
مقاله راهی برای رضایت خواننده هست .
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سرتیپ ا .اقصی

پاک سازی ویروس خیانت
دریک جامعه

* از حمله اسکندر تا همین آخرین یورش  ،که توسط دولتهای استعمارگر صورت گرفت ،همگی آنها به وسیلۀ افراد خائنی از
بین خودما راهنمائی شده اند.
* برای کسانی که به وطن خدمت کرده اند باید پاداش درنظر بگیریم و برعکس برای خائنین به کشور وملت جزا وعقوبت و
تنبیه وتأثیراین تشویق وتنبیه باید تا نسلهای بعدی ادامه یابد.
موضوع این نوشتار وواژه پاک سازی
هم میهنان مارا که نه تنها قرنها بلکه
هزاره هاست اسیر وگرفتار اعمال
افراد خائن شده ایم را وادار وتشویق
می کند تا توجه کنیم و ببینیم این
پاکسازی چگونه است و آیا امکان آن
هست که ما ملت بتوانیم از این بالی
خانمانسوز ملی برای همیشه نجات
پیداکنیم  .درپاسخ این خواستۀ
شما باید گفت بله راهی هست زیرا
فرهنگ غنی و پربارمان به ما می
آموزد و شعر حافظ به ما می گوید:
گرچه منزل بس خطرناک است و
مقصد ناپدید /هیچ راهی نیست کاو
را نیست پایان غم مخور
گربهارعمرباشد بازبرطرف چمن /چتر
گل برسرکشی ای مرغ خوشخوان غم
مخور
وباز همین فرهنگ ژرف  ،ضرب المثل
هائی دارد که می گوید:
خرابی چون که ازحد بگذرد آباد می
گردد
وما داریم این حدومرز خرابی را که
الزمه شروع آبادی و بهبود زندگی
هست درقرن بیست ویکم با چشم
می بینیم و درنتیجه برای رسیدن به
این مقصود بزرگ ملی عمل پاکسازی
را درپنج مرحله موردبررسی قرار می
دهیم :
 -1مشکالت ناشی از اعمال خیانت
در یک جامعه:
این مشکالت را نه بصورت ظاهر
بلکه عمیق ًا همه افراد جامعه باید
درک کنند تا نیروی مقاومت و عکس
العمل برای مبارزه درتمامی سطوح
جامعه شکل بگیرد .کشورایران
درمنطقه ای بنام خاورمیانه قرارگرفته
 .خاورمیانه مانند پلی ارتباطی است
که مابین سه قارۀ آسیا ،اروپاو آفریقا
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قراردارد .و تمامی آمدوشد این سه
قاره اجبارا ً از این پل ارتباطی صورت
می گیرد.وایران یکی از قدیمی ترین
و بزرگترین و پرجمعیت ترین کشور
منطقه است و بعلت داشتن آب
وهوای مساعد که چهار فصل کامل
دارد و منابع سرشار زیر زمینی و
مساعد بودن شرایط انواع محصوالت
کشاورزی همیشه مورد حسد و
درنتیجه حمالت اقوام مختلف قرار
گرفته است  .ازقبیل  :اسکندر  ،مغول
 ،تاتار ،تیمور  ،افاغنه  ،ترکان قاجار ،
اعراب و اخیرا ً استعمار.ازهمان حمله
اسکندر تا همین آخرین یورش  ،که
توسط دولتهای استعمارگر صورت
گرفت  ،هرکدام به نوعی عمل کرده
اند نتیجه کارشان این بوده که ما
ملت دچار یک شکست سیاسی و
اقتصادی شویم وهمگی آنها هم به
وسیلۀ افراد خائنی از بین خودما
راهنمائی شده اند .دراین بین  ،حمله
اعراب با همه حمالت دیگر تفاوت
داشته است  .اصوالً حملۀ عرب
ساختار اجتماعی کشور مارا دگرگون

آزادی

کرد .به این معنی که مذهب خودش
رابه نوعی داخل امور حکومتی کرده
و سیاسی شد تا کم کم مثل حاال
که بکلی مذهب درقالب حکومت
دارد اعمال قدرت می کند و تمامی
آزادی های فردی واجتماعی مردم
را بنام دین وخدا از آنها گرفته و
در مقایسه با سایر کشورها دیگر
وضعی از این بدتر ممکن نیست که
برای ملتی پیش بیاید  .برای توضیح
بیشتر دراین مورد باید دانست که
زندگی افراد بشر دائم با گذشت
زمان درحال تغییر وتکامل است
ووقتی شکل ونوع زندگی فرق کرد
قوانین ومقررات آنهم بهمان نسبت
باید تغییر کند  .اما قوانین ومقررات
مذهبی الیتغیر است و مربوط به
هزاران سال قبل است که با قوانین
امروز درتعارض قرار می گیرد .وقابل
اجرا نیست  .به همین دلیل می بینیم
هموطنان ما درسایه ی حکومت
اسالمی کام ً
ال به تنگ آمده اند .باید
بدانیم که این مشکل و غلبه اعراب
براایران راهم همین خیانت باعث

گردیدو سلمان فارسی متهم به این
خیانت است  .بنابراین بااین توصیف
و شرح گرفتاری برابرآن ضرب
المثل که می گوید خرابی وقتی از
حد گذشت نوبت آبادی می رسد
متوجه می شویم که زمان الزم برای
پاکسازی افراد خائن رسیده و باید
شروع شود .
 -2عوامل بوجود آورندۀ افراد خائن
اصوالً تن دادن به خیانت الزمه اش
دوچیز است  .اول بی ایمانی است
که درنتیجه فردی از داشتن عاطفه
بشری جدامی شود  .وبعد هم فقدان
مقرراتی برای جلوگیری از اشاعه
خیانت است .
درمورد بی ایمانی باید قبول کرد
که رواج یک مذهب دروغی که
تنها دکان کاسبی برای افراد زرنگ
است و دالیل آن مذهب باعلم و
عقل ومنطق همخوانی ندارد باعث
روی گردانی و بی ایمانی مردم از این
چنین مذهبی می شودو حاصل آن
بجای رواج اخالقیات باعث فساد
اجتماعی خواهد شد که اشاعه
آن فساد افراد راکم کم دچار بی
عاطفگی می کند .برای مبارزه با
چنین مذهبی از قدیم هرگونه
مبارزه ای شده رویاروئی با اصل آن
باور ،و عوامل ایجاد آن باور بوده و
بصورت یک جنگ دوطرفه شکل
گرفته و قرنهاست که هریک بهمدیگر
توهین می کنند و بی فایده هم هست
و بهترین راه مبارزه باآن مذهب
دروغی این است که بجای درافتادن
با عوامل آن مذهب سعی کنیم افکار
انسانها رابا دالیل واقعی و منطقی
متوجه یک خدای واقعی کنیم و این
روشنگری فکری ،باید آنقدر عظیم و
منطقی باشد وروشنی آن آنقدرباشد

شماره  -67سال ششم

که دیگر منطقه تاریکی باقی نگذارد
که استعمار و مذهب دروغی بتوانند
افرادجامعه را اسیر وگرفتار خرافات
مذهبی کنند .
دومین عامل برای بوجودآوردن
افراد خائن فقدان مقررات منع این
کار است  .می دانیم وقتی که قانونی
وضع می شود برای بهبود زندگی
افراد جامعه است که همگی باید از
آن قانون پیروی کنند .درهمان قانون
هم اشاره ای خواهدشد که با افراد
متخلف چه رفتاری خواهدشد که از
جنایت جلو گیری شود اما متأسفانه
درزمینه عمل خیانت به کشور وملت
 ،قانون ومقرراتی اگر هم بوده یا کامل
نبوده و یا به درستی اجرا نشده و
درنتیجه ترمزی که بتواند جلو این
رفتار غیر انسانی رابگیرد وجود
نداشته درنتیجه دوغ ودوشاب
یکی شده و بعضی افراد که استعداد
خیانت را داشته اند به این کار کشیده
شده اند.
 -3تعیین وتشخیص افراد خائن
درسازمان اداری یک کشور  ،یا رژیم
پادشاهی هست ویا بصورت انتخابی
اداره می شود درمورد کشورهائی
که با رژیم پادشاهی اداره می شود
شخص پادشاه که مسئول حفظ و
نگهداری و آبیاری ریشه های ملیت
دریک جامعه است چون وجود یک
فردخائن به ریشه های ملیت یک
کشور صدمه وارد می کند بنابراین
تعیین وتشخیص این افراد خائن
وعواملی که برای حفاظت تمامی
قسمتهای مختلف ریشه های ملیت
مؤثرند باشخص پادشاه است.
این ریشه های ملیت شامل نژاد،
قومیت  ،استقالل و عظمت  ،زبان ،
آداب ورسوم ملی  ،تاریخ  ،آثار ملی ،
و ...درواقع پادشاه بمنزله پدر خانواده
و ملت است که باید همه گونه مراقبت
های حفظ ملیت رابرقرار گند .اما
بصورت
درمورد کشورهائی که
انتخابی اداره می شوند  ،دراین
کشورها می توانند غیر از ستادی که
برای اداره امور کشور که هراز چند
سال یکبار با آرای عمومی تعیین می
کنند ،یک شورای عالی ملی از افراد
وطن پرست وآگاه به تمامی شاخه
های گوناگون ریشه های ملیت یک
جاده که در باال به آنها اشاره شد
چنین افرادی به صورت شورایعالی
ملی می توانند همان وظیفه پادشاه
کشورها انجام بدهند.
رادراین
بنابراین تعیین وتشخیص افراد
خائن به مملکت وملت هم از جمله
وظایف همین شورایعالی ملی
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خواهد بود.
 -4چگونگی عمل پاکسازی افراد
خائن به ملت
همانطور که می دانیم درتمام طول
تاریخ این افرادخائن توانسته اند
باعث موفقیت دشمن بشوند که
درنتیجه گرفتاریهای فراوانی برای
کشور وملت ما فراهم شد وثروتهای
ملی ما مورد دستبرد ئ غارت قرار
گرفت و ملت مارا اسیر وگرفتار و
فقیر کرد .برای از بین بردن این افراد
خائن آنچه تا بحال صورت گرفته
تنها اعتراض و تنقید از طرف بعضی
میهن پرستان و یا رسانه های ملی
بوده و افراد خائن گرفتار تنبیهی
شدید قرار نگرفته اندودرنتیجه
پس از مرگشان هم دیگر مسئله به
فراموشی سپرده شده وبهمین علت
این خیانت مرتب ًا ادامه دارد.
برای از بین بردن قطعی این عمل
خیانت آمیز بهتر است دوکار انجام
داد برای کسانی که خدمت کرده اند
پاداش درنظر بگیریم و برعکس برای
خائنین به کشور وملت جزا وعقوبت
و تنبیه  .اما باید این دوعمل پاداش
یا عقوبت درتمام طول تاریخ ادامه
داشته باشد و سعی کنیم آثار این
پاداش یا تنبیه دربارۀ شخص مورد
نظر و افراد خانواده اش درنسلهای
بعدی آنها ادامه پیداکند .یعنی اگر
کسی به کشور خدمت کرده افراد
خانواده اش درنسلهای بعدی آنها
مورد لطف ومحبت ملت باشندو
برعکس آنهم درمورد افراد خائن
رعایت شود.
همانطورکه ما داریم ازخدمات
فردوسی بزرگ پس از هزارسال
تعریف وتمجید و ستایش می کنیم
یا برای خانواده پهلوی که به ایران
خدمات فراوان کردند ستایش
می کنیم که باعث سرافرازی
بازماندگانشان باشد .درمورد خائن
باید برای
هم خیلی شدیدتر
خانواده اش ممنوعیت هائی قائل شد
تا به این ترتیب افراد خانواده خائنین
امروزی خودشان درمقابل فرد خائن
بایستند.
 -5همکاری افراد ملت برای
پاکسازی افراد خائن
من که این پیشنهاد ملی را عرض می
کنم یک نفر هستم و یک بار دراین
مقاله درمجله آزادی تقدیم می کنم
اما این عمل موقعی می تواند اثر
گذارباشد که تمامی افراد ملت به این
عمل کام ً
ال واقف باشند و این  5اصل
را بخوانند تا بدانند که تنها راه رهائی
یک ملت از اعمال و نتایج اقدامات

بقیه  :بازشناسی ارتش

اما موج دوم بدلیل وابستگی های
شدید به شوروی محو حوادث شد
ودرآستانۀ انقالب اسالمی مختصری
جوشید و به سرعت به دلیل
افشاگریها در محاکمات وارفت .
موج سوم نیرومندترین و بقاعده
ترین بود که با وجود مشارکت
دردولت موقت جمهوری اسالمی
منزوی شد.
آنجا که توقع تاریخ نویسان ارضاء
نخواهدشد مسلم ًا مربوط می شود
به فرصت تاریخی سال های 1340
به بعد که تمام شرایط برای احیای
حق مشارکت ها ی سیاسی ارتش
وارتشیان فراهم بود ولی باز هم
به سکوت و سکونی باور نکردنی
منتهی شد.
دراین سالها که هنگامه عمران
بود افسران ایران و کل ارتش به
دانش های جدید مجهز بودند و
ابدا ً سطح دانسته ها با ادوار پیش
ازآن قابل مقایسه نبود .ارتش ایران
مراحل ابتدائی را پشت سرنهاده
بود ونیروهای سه گانه دردانشگاه
های نظامی داخل وخارج به فنون
امروزی آشنا ومجهز به ابزار وآالت
امروزی بودند  .ما دانشگاهیان که
به کرات درسمینارهای مشترک و
درمشاورت های مختلف به اقتضای
سِ متی که دردولت ها می داشتیم
( )11گاه از هم افقی های فکری
دربرخوردبا مسائل استان هائی که
استاندارآن شخصیتی نظامی بود
یادرمأموریت های مربوط به مسائل
مرزی یادرنتیجه گیری های مشابه
سیاسی درمدیریت هتای سیاسی
با نظامیان درشگفت می ماندیم .
جز این که دربیرون ازآ« جلسات
با ترجیع بندهمیشگی خودمانی
«ماکه درسیاست دخالتی نداریم»
روبرو می شدیم )12(.
 -11نویسنده عالوه بر تحقیقات اجتماعی و
سِ َمت های حساس دانشگاهی طی  7سال
آخر نظام سابق در سمت های معاونت
و ووزارت ومشاورت ها امکان سعادت
درمباحثات نظامی را یافت  -شاهدزمان-
 -12نگاه کنید  :جلد دوم شاهدزمان -
نگارنده

افراد خائن همین است وبس  .بنابراین
عالوه برآگاهی شخصی سعی کنند ده
نفر دیگرازدوستان خود رابه خواندن
این مقاله ترغیب کنند واز آنها هم
بخواهند که هریک ده نفر دیگر
راازاین طریق به آگاهی برسانند تا
این کار بصورت یک عمل تصاعدی

آزادی

بعد انقالب هرزمان با این سربازان
پاکباخته به بحث نشستیم دیدم
ظرفی بودند پرولبریز ومتأسف
ازآن که فرمانده آنها نخواست درآن
جو انقالب فرماندهی کند.
به کوتاهی بگوئیم که نیت ما دراین
نوشته باز گشائی این مسئله نیست
که چرا شاه فرماندهی نکرد  .ولی
شهادت می دهم به این که درضمن
تحسین طرح مقاومت گروهی از
مسئوالن ( )13دقیق ًااثبات کرد
که به سبب حمایت د َول معظم
( متفقین ایران؟؟) هرگونه مقابله
منتهی به جلب همه جانبه کمک
به انقالبیون و کشتار صدها هزار
تن ایرانی خواهد شد .واین همان
پادشاه بود که چند سال قبل آن
از گروهی که من هم مفتخر به
عضویت درآن بودم «طرح آموزش
سیاسی ارتش » را خواسته بود
ومقدماتی هم فراهم شد منتهی به
موانعی برخورد.
برگردیم به کوتاهی ها درباب
نگشودن دریچۀ اطمینان برجامعه
نظامیان از باب رواج داشتن
مشارکت سیاسی ارتشیان .
چند مثال موضوع را بهتر می
نمایاند.
دردانشگاه پدافند ملی و شعب
دیگر چندبار درپایان دوره های
آموزشی سرهنگان واجد شرایط
برای ارتقاء درجه بصورت «بحث
مشترک» تنها یا در معیت دیگر
استادان حضور داشتم  .دراین جو
نظامی آزادی بحث رادرسطحی
بسیار باال تصدیق کردیم  .درمباحث
شهری روستایی هویت ملی و روند
اقتصادی آن زمان با سئواالتی
واظهار نظرهایی روبروشدم که
در دوره فوق لیسانس وبرترآن
دردانشگاه تهران روبرو نشده بودم .
ادامه دارد.
 -12قدری باورنکردنی است اگر بگوئیم که
حتی این ترجیع بند رااززبان یک نظامی
عالی مقام که درمسند وزارت بود درمحوطه
نخست وزیری شنیدم  .واین می نمایاند
که میل به مشارکت سیاسی به مرورزمان
دربرخی از نظامیان چنان تثبیت شده که
تبدیل به نوعی مشارکت دستوری شده بود.

شکل بگیرد وهمه گیر شود و یک
ملت دراثر آگاهی تصمیم به یک عمل
دسته جمعی درمورد این پاکسازی
بگیرند تابرای همیشه درامان باشند.
با آرزوی پیروزی نور برتاریکی ها
پاینده ایران.
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برگ هایی ازدفتر خاطرات

آزادی گروگانها رداریان

نوشته دکترپرویز عدل

 5دسامبر 1980

 31دسامبر

17ژانویه 1981

رودی دختر مرحوم اسداهلل علم که
ظاهرا ً یک میلیاردر است با یک نقاش
فرانسوی از سفر جامائیکا برگشته
اند .دیشب سر شام اززیبائی های
آنجا وخانه ای که رودی درفلوریدا
میسازد صحبت می کردند .ژان (نقاش
فرانسوی ) که جوان بلندقد وخوش
قیافه ای است ظاهرا ً به خرج رودی
زندگی می کندو درنیویورک آپارتمان
دارد

آخرسال غمناکی دارم و با تأثرشدید
این سطوررا می نویسم  ...شب
خدمت واالحضرت اشرف شب سال
نو را همگی خانه ملک شاه ظفر
درنیوجرسی جمع شدیم  .سال دوم
بود که شب ژانویه را درخانه ملک
شاه گذراندیم و حدود ساعت سه
صبح به نیویورک آمدیم .

درتعطیالت آخر هفته تمام ایرانی
ها نگران اخبار مربوط به گروگانها
هستند .دستگاه اداری کارتر تمام
زورش را میزند که تاقبل از روز
سه شنبه که روز سوگند خوردن
ریگان است موجبات رهائی گروگانها
رافراهم بیاورد .کریستوفر معاون
وزارت خارجه بایک سیستم قوی
درالجزیره است  .دیروز همه اش
صحبت انتقال میلیونها ارز و مقدار
زیادی طال به الجزیره وایران بود و
دیشب بنظر می رسید که کار تمام
است و بقول رسانه ها معامله انجام
شده است  .تمام سرلوحۀ صفحات
اول جراید دیروز هم مثبت بود
 .دیلی نیوز نوشت باألخره برای
گروگانها رهائی حاصل می شود.
دیروز ناهار هم که کن تایلر ( سفیر
سابق کانادا درایران که موجبات
فرار  6گروگان آمریکایی رافراهم
آورد و قهرمان شد و حاال سرکنسول
درنیویورک است ) و آقای انصاری
را به رستوران  Cotes Basqueدعوت
کرده بودم هردوعقیده داشتند کار
تمام است .
دیروز هم واالحضرت اشرف و عده ای
از نزدیکان بدون اطالع ناگهان بسوی
اروپا رفتند .این رفتن ناگهانی بود که
تمام قرارمالقات هارا بهم زد.
اول کسی که امروز صبح به من
خبرداد ایرانی ها درکار گروگانها
دبه درآورده اند وپول بیشتر می
خواهند ،دکتر شاهقلی بود .بهرحال
 ،اکنون که ساعت  12:15است هنوز
هیجان باقی است ومعلوم نیست اینها
آزاد بشوند یانه؟
باوجودی که آزادی این گروگانها
بعضی از مشکالت ( مث ً
ال مسئله
ویزای آمریکائی ها) راحل می کند
ولی از نظر کلی راضی به حل این
مسئله نیستم و اغلب ایرانی ها
همینطور فکر می کنند زیرا امید
است باباقی ماندن این استخوان
الی زخم و با روی کار آمدن حکومت

 20دسامبر 1980
حدود ساعت  11خانم آویده غفاری
زنگ زد و خبرداد که نصراهلل انتظام
درگذشته است  .این مرد شریف  ،این
مرد پاک ودوست داشتنی رئیس من
درپاریس بود .هرچه ازاو دیدم آقائی
و شرافت بود.مقدمه کتاب مرا (برگ
افرا وستارگان) او نوشت  .دراین
مقدمه نوشته است  «:آقای عدل می
نویسند این کتاب نتیجه شبهای دراز
وپربرف کاناداست  .با خود گفتم اگر
شب های پربرف کانادا چنین آثاری
رادربردارد خداوند شب های کانادارا
پربرف تر کناد »...مردی بود که واقع ًا
با کالس بود و شوخ طبعی فوق العاده
ای داشت  .اورا شش ماه درزندان
نگهداشتند تا ابن که درگذشت  .ننک
بر این رژیم  .رودزیا بعداز چندسال
جنگ خونین  ،زیمبابوه شد.سفید
ها رفتند وسیاه پوست ها آمدند.
مسیحی ها رفتند بت پرست ها
آمدند .یک هزارم جنایات وفجایعی
که مالهای ایرانی مسلمان درایران
مرتکب شدند اتفاق نیفتاد.
سیمون فرزامی دوست روزنامه نگار،
مردی که فرانسه وانگلیسی را بحد
اعال می نوشت وصحبت می کرد
ومردی محترم و آرام بود .به جرم
جاسوسی محاکمه کردند و پریروز
خواندم اورا اعدام کرده اند.
درایران دو دستگی بین گروه بنی
صدر و بهشتی شدت یافته است .
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 16ژانویه 1981
نصراهلل انتظام
تظاهرات ضدمالها وعلیه خمینی
فراوان شده است  .به درو دیوار
شعار ضد خمینی می نویسند.پریروز
درتبریز تظاهرات شدید ضد خمینی
بوده است وحدود یک صدنفر ازمردم
و بیست پاسدار کشته شده اند.
گروههای مخالف رژیم ایران درخارج
چقدرازاین اوضاع بهره گیری می
کنند برمن نامعلوم است .
ایرانی ها خواسته اند آمریکا 24
میلیارد دالر دربانک مرکزی الجزیره
سپرده بگذارند تا گروگانهارا آزاد
کنند.
 29دسامبر1980
جراید امروز متن پاسخ های آمریکا
رابه شرایط خمینی انتشارداده اند.
خواندن این شرایط آدم را غرق
درتعجب می کند ..آمریکا واقع ًا حاضر
شده است قراردادترکمن چای امضا
کند .حتی نگذارند شرکتها و اشخاص
ازایران ادعا خسارت نمایند .دارائی
شاه وخانواده اش را درآمریکا فریز
نمایند ..رونالد ریگان که ازطرف مجله
تایم بعنوان مردسال انتخاب شده
است دردونوبت شدیدا ً به مقامات
ایرانی حمله کرده است  .یکبار قبل
از کریسمس گفت  :آنها آدم ربا و
جنایتکارند .دیروز هم گفت  :نباید
به بربرهای آدم ربا غرامت پرداخت
کرد .

آزادی

مدت سه روز کمیته امور خارجه
سنای آمریکا آقای ژنرال هیگ
وزیر خارجه را مورد سئوال وجواب
قرارداد .پاسخ های ژنرال هیگ
احاطه و دانش وبینش اورا نشان می
داد .اص ً
ال صحبت ایران نشد (بخاطر
گروگانها) ولی هیگ اشاره کرد که
سیاست حقوق بشر باعث شده رژیم
های دوست ما جای خودرا به رژیم
های خصم بدهند که رکورد حقوق
بشرشان هم بدتراز گذشته است .
درجای دیگر هیگ گفت می تواند
بیش از نیمساعت دربارۀ ایران
صحبت کند .هیگ بخاطر اعتراض
به اعزام معاونش ژنرال هایزر به
ایران (روز  29دسامبر سال گذشته
) ازسرفرماندهی فوای آتالنتیک
استعفا داده بود.

الکساندر هیگ
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ریگان  ،موجبات سرنگونی رژیم
کثیف آخوندها فراهم آید.
سیسکو معاون اسبق وزارت خارجه
آمریکا درکانال  CNNمی گوید
تاچندی پیش بنی صدر وهمراهان او
که درجراید آمریکا معتل لقب یافته اند.
خواهان آزادی گروگانخها بودند حاال
بنظر می آید نخست وزیر بنیادگرای
رژیم  ،برای رهایی گروگانها دربرابر
امتیازات تالش می کند ودرکار بنی
صدر سنگ می اندازد.
بهرحال همه جا صحبت گروگانهاست
 .عده ای ئرویسبادن آلمان جمع
شده اند که بیمارستان نظامی آمریکا
درآنجاست و قراراست گروگانها اول
به آنجا بیایند.
مطبوعات شوروی شایع کرده اند
آمریکا درصدد حمله به ایران است
 .مانسکی وزیر خارجه آمریکا سفیر
شوروی را احضار و به این تبلیغات
اعتراض کرده است .
کانال  CNNمی گوید امروز صبح
معامله انجام شده است ولی بعدا ً
رجائی نخست وزیر ایران یک
کنفرانس مطبوعاتی را که طی آن
قراربود پاسخ ایران را اعالم کند
لغو کرده است  .از جای دیگر خبر
می دهند هواپیماها آماده اند که
گروگانهارا بیاورند.
آقای اسدی تلفنی گفت فرودگاه
تهران رابسته اند و دلیل آن را نمی
دانست .
سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا
مخبرین راجمع کرده وگفت مانسکی
به سفیر شوروی دربارۀ تبلیغات
شوروی اعتراض کرده است وگفته
است اگر این تبلیغات خاتمه نیابد
نتایج وخیم خواهد داشت  .به این
ترتیب مسئله گروگانها یک بعد تازه
ای یافته است  .انتظار میرفت دراین
جلسه وزارت خارجه سخنگوی
وزارت خارجه دربارۀ نتیجۀ مذاکرات
باایران اطالعیه بدهد ولی مسئله
اعتراض به سفیر شوروی را مطرح
کرد.
به آقای اسدی زنگ زدم وگفتم حاال
فهمیدی چرا فرودگاه تهران را بسته
اند؟ البد از حمله آمریکا ( ادعای
روس ها) نگران بوده اند.
دوشنبه  19ژانویه 1981
ساعت  6صبح باالی سرم رادیوراباز
کردم  .داشت باهمسر یک گروگان
مصاحبه می کرد  .از گفت و شنود
گروگانها یا درآمریکا
فهمیدم
هستند یا آلمان بعدا ً خبرداد
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کریستوفر موافقت نهائی رادرالجزایر
اعالم داشته است ودراین ساعت
معاینه پزشکی
گروگانها دارند
می شوند تادرساعات آینده سوار
هواپیماشوند.
***
در دفتر واالحضرت اشرف خانم
پیرنیارا دیدم می گفت اخبار بد
است و داریم اثاثیه را به قاهره می
فرستیم ( تابلوهای بسیار نفیس بین
این اثاثیه است  .یکی از موادقرارداد
بلوکه کردن اموال شاه وخانواده
سلطنتی است  .نتایج اجرای این
ماده معلوم نیست  .درهرحال کارتر
درآخرین دقایق قدرت خود یک
معاهده ترکمان چای امضا کرده است
 .یک مملکت آمده یک سفارت را
خالف تمام اصول اشغال کرده است
 52دیپلمات را یکسال ونیم اسیر
نگهداشته و تازه هرچه طلب می کند
دودستی به او تقدیم می کنند.
حاال که ساعت  3/5بعدازظهر است
هنوز گروگانهای لعنتی درتهران می
باشندو ظاهرا ً یک اشکاالت تکنیکی
پیش آمده است .
شخصیت هائی مانند کیسینجر و
سادات عقد قرارداد بایک گروه
تروریست را محکوم ساخته اند ولی
چه فایده..
سه شنبه  20ژانویه 1981
باألخره دیروز گروگانها حرکت
نکردند .امروز هم از صبح رادیو
وتلویزیون دربارۀ گروگانها صحبت
می کنند  .باز کارتر دیشب نخوابیده
که آخرین اشکاالت را مرتفع
کند  .خلبان هواپیمای الجزیره
ای درفرودگاه تهران اجازه پرواز
خواسته است  .پزشکان الجزیره ای
درتهران اعالم داشته اند گروگانها

آماده پرواز می باشند .دیروز رسانه
ها پدر خانواده گروگانهارا درآوردند
بیچاره ها شامپاین خوردند و عکس
انداختند ولی گروگانها ماندند .
کانال ABCدیروزرا روز امید و روز
ناامیدی نام گذاشت .
دیلی نیوز  12صفحه دربارۀ گروگانها
داشت و سرتاسر صفحه اول عبارت
زیر بعنوان تیتر آمده بود:
THIS IS IT. IRAN AGREES
TO FREE HOSTAGES
ایران موافقت کرد که گروگانها
آزادشوند .این جمالت روی عکس
گروگانها که با دستمال چشم آنها
را بسته اند چاپ شده است  .اگر
بهزادنبوی گفته ایران دماغ آمریکارا
به خاک مالید دروغ نگفته است .
حداقل این پرزیدنت چندین روز
است درتب وتاب بسر می برد دیروز
 4صبح کنفرانس مطبوعاتی داد که
کار تمام است  .نخواسته صبر کند
که گروگانها سوار طیاره شوند و
طیاره اوج بگیرد تا کنفرانس بدهد.
واقع ًا این آمریکائی ها بعض ًا از بچه
کمتر می دانند .اگر امروز گروگانها
آزادشوند اخبار سوگند یادکردن
رئیس جمهور جدید را تحت الشعاع
قرار خواهند داد  .رادیو حاال دارد می
گوید کارتر در یکی دوساعت آینده
اعالمیه خواهد داد گروگانها تایکی
دوساعت دیگر پرواز می کنند.
خبررهائی گروگانها روحیه ی مخالفان
خمینی را بکلی درهم کوبیده است .
فکر می کنند با رسیدن ده میلیار
دالر پول لفو تحریم ها  ،ارسال
اسلحه  ،وضع رژیم مالها تحکیم
می یابد .دیروز به رضائی زنگ زدم
وگفتم نباید تا این حد دلسرد شد و
روحیه را باخت  .هفته ای که درتهران
گروگانهارا گرفتند رژیم خمینی
داشت سقوط می کرد و درخیابانهای

آزادی

تهران علیه خمینی تظاهرات می
کردند گروگانگیری باعث شد توجه
به یک امر جدید معطوف کردد و
الم شنگه جدیدی برپاشود .از طرف
دیگر مگر رژیم شاه با خزانه پر و
غنی و ارتش نیم میلیونی دربابر عدم
رضایت مردم توانست مقاومت کند؟
مردم حاال ازرژیم مالها به تنگ آمده
اند و ناراضی هستند  .ماباید روی این
عامل عدم رضایت مردم کار کنیم
وامیدوار باشیم و میلیاردها پول این
وضع را عوض نمی کند .رضائی گفت
خیلی از این دلگرمی ممنونم و عین ًا
درقاهره بازگو می کنم .
***
کارتر می خواست درمقام رئیس
جمهوری به ویسبادن برود و از
گروگانها استقبال کند .وبرای خودش
تبلیغ کند .این فکر عملی نشد وحاال
حاضر شده است بعنوان نماینده
رئیس جمهوری جدید برود.
چهارشنبه  21ژانویه 1981
درحالی که تلویزیونها مراسم تحلیف
ریگان را نشان می دادند مرتب دربارۀ
گروگانها هم خبر پخش می کردند.
خبررسید که یک هواپیمای الجزیره
ای پرواز کرده است  .معلوم نیست
گروگانها درآن هستند یانه؟ واز این
قبیل  ...به هرحال ساعت  12شد
وریگان سوگند ریاست جمهوری را
بعمل آورد و از پرواز گروگانها خبری
نشد  .من می بایستی ساعت 12:30
به دفتر باقرزاده می رفتم لذا پس
از دیدن مراسم سوگند حرکت کردم.
درخیابان سوم نیویورک سرراه صدای
زنگ کلیساها راشنیدم وفهمیدم
گروگانها آزادشده اند .دردفتر
باقرزاده ازرادیو شنیدم که در ساعت
 12:35هواپیمای حامل گروگانها از
زمین بلندشده است .
جمعه  23ژانویه 1981
تصور می کردم باآزادشدن گروگانها
(ایران) از صفحات اول جراید حذف
می شود و اعصاب ماها آرام ترمی
شود .برعکس این روزها غوغا است .
گروگانها فاش ساخته اند که درایران
آنهارا شکنجه داده اند .کتک زده اند.
پولشان را دزدیده اند .به صف کشیده
حالت تیرباران ایجاد کرده اند .یک
گلوله درتپانچه گذاشته آن را به
پیشانی گروگان گذاشته رولت روسی
بازی کرده اند.
ادامه دارد.
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پژوهشی از ک .هومان

قسمت بیست وسوم

رضاشاه راآنگونه که بودبشناسیم
وامنیت عمومی وقانون وهمدوش
یکی از بزرگترین خدمات برجسته ی رضاشاه برقراری نظم
ّ
تجدد بود.
ساختن ایرانیان با کاروان ّ

به پندارمن،پادشاهی رضاشاه را نمی
توان تحت عناوین معمولی درسی،
مانند اَشکال ُسنّتی حکومت،یعنی
دموکراسی ،جمهوری ،حکومت فردی،
حکومت استبدادی ونظایر آنها مطرح
کرد...رضاشاه مردی ُمقتدروپُر جذبه
و ُمصلح بود...رضاشاه مردی ملی
ومردمی بود،از میان توده ی مردم
برخاست وبرای همین مردم
دردمندوبینوا قیام کرد،مردی ُمتر ّقی
وسازنده بودودرراه نوسازی وبهسازی
وبهروزی ایران وایرانی لحظه ای فارغ
نبود ...مردم فلکزده ی ایران که از
ظلم وستم حکومت قاجاروفشارهای
دوحکومت استعمارگرانگلیس وروس
بجان آمده بودندچون دیدندکه
رضاخان به شایستگی ونیروی
اراده وهمت واالی خود،ایادی
ویرانگر داخلی وخارجی راقلع وقمع
پریشان ُمشرف به نابودی
نمودوایران
ِ
حتمی را ازلبه ی پرتگاه نجات داد،بی
کمترین تردیدی زمام اختیارایران را
به کف باکفایت اومی نهند وکشتی
غرق وطن را به
شکسته ی درحال
ِ
اومی سپارند ،وباورویقین دارند که
فقط رضاخان قادراست آرامش ونظم
رادرایران باز گرداند وکشوررادرراه
پیشرفت وتعالی قراردهد)71(».
روزنامه ی» رویال ایشیان سوسایتی»
طی مقاله ای زیرعنوان»پانزده
ّ
سال سلطنت رضا پهلوی»به تاریخ
اکتبر(1941آبانماه )1320یعنی دوماه
پس ازکناره گیری رضاشاه ازمقام
سلطنت وخروجش ازایران،درباره
اش نوشت«:بدون شک تاریخ
آینده،زندگانی سیاسی واجتماعی
رضاشاه پهلوی راروزی قضاوت
خواهد کرد واکنون نقل داستان
زمامداری وخدماتی را که به ایرانیان
انجام داده واصالحات اساسی که
درزمان وی صورت گرفته است،برای
خوانندگان خالی ازفایده نیست،وضع
ایران پیش ازجنگ بین الملل اول
تیره وتار وسراسرکشور را بدبختی
وانحطاط اخالقی فراگرفته بود،ضعف
وفساد دستگاه مرکزی،عشایر
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را ُگستاخ نمود بطوریکه قوانین
وانتظامات عمومی را هیچ رعایت
نمی کردند،دولت مرکزی هیچگونه
اراده واختیاری نداشت،قدرت روسیه
دراستانهای شمالی بیش از پیش شده
ودرتمام شئون رخنه یافته بود،از
طرف دیگر انگلستان برای جلوگیری
از تهدید درجنوب ایران اقداماتی
می نمود...بطورخالصه رشته ی کارها
ازهم ُگسیخته شده وهیچ روزنه ی
امیدی نمودارنبود...یکی از بزرگترین
خدمات برجسته ی او برقراری نظم
وامن ّیت عمومی وقانون وهمدوش
تجدد بود...
ساختن ایرانیان با کاروان
ّ
اگر از نظر بیطرفی بنگریم می بینیم
حس میهن
که شاه سابق بواسطه ی
ّ
دوستی خوداگر سیاست غلطی راهم
برحصول استقالل کامل ایران دنبال
کرد نمی توان اورا سرزنش کرد...
باسنجش عملیات شاه سابق باید
اعتراف کرد که وی خدمات شایانی
را درراه رستخیز وتجدید حیات ملی
ایرانیان انجام داده است )72(».
سیروس غنی می نویسد...«:حال که
به گذشته می اندیشیم چنین می
نماید که انقراض سلسله ی قاجار
وپادشاهی رضاشاه کام ً
ال قابل پیش
بینی بود،بااین حال دراسفند1299پس
ازانجام کودتا،حتی تیز هوش
ترین ناظران نیز نمی توانستند
پیشگویی کنند که رضاخان به
زودی به تاج وتخت می رسد...به
هرتقدیرقدرتها وگرایشهای مقاومت
ناپذیری دراینجا بکاربود وروال
پیشین را بی ربط می کرد،از جمله
بیش از یک قرن خواری[کشیدن]
ازممالک خارجی،ناکامی وعده های
مشروطه،تجزیه ی کشور به مناطق
نفوذ[بین دوکشور روسیه تزاری
وانگلستان براساس قراردادهای
جد وجهد درتحمیل
 1907وّ ]1915
قرارداد 1919برملتی ازپا افتاده
درچنگال نیروهای بیگانه به هنگام
اول،جنبشهای جدایی
جنگ جهانی
ُ
طلب در چهار استان بزرگ وثروتمند
کشور،ترس از افتادن ایالتهای

آزادی

شمال به دست بلشویکها،پادشاهی
ع ّیاش ،ط ّماع وضعیف النفس،ناتوانی
سیاستمداران سِ نخ قدیم درانجام
ِ
هرگونه اقدام مؤثّر،بی اعتباری
تدریجی این جمع وناپدیدشدن
کل ّیه ی آثارنظم وامن ّیت ،اینها
همه،صحنه راآماده ی پیدایش
رهبری پُرتوان وخودکامه کرد...ترا ُکم
این عوامل مردم را فرسوده کرده
بود،استعدادرضاخان آن بود که دریافت
شدت آرزومند حکومت
مردم به
ّ
ُمقتدر مرکزی اند،تابه بی نظمی
خاتمه دهد،ملوک الطوایفی عشایر
ووابستگی آنهارا به خارجیان ازبین
وجنبشهای
ببردوبه جنگهای داخلی ُ
جدایی طلب پایان بخشد)73(».
کشورایران ومردمش درآنچنان
شرایط وروزگاری بسر می بُردندکه
عارف قزوینی شاعرآزاده وپُراحساس
سرود:
«ایران بود آن چشمه صافی که
کنونش ـ بگرفته لجن تاگلو وزیر
زقن را
توانا
کو مرددلیری که به بازوی
بزداید ازاین چشمه ،گِل والی ولجن را
نبود
اصالح زنا اهل مخواهید که
یک مرتبه شمشیرزنی ،دایره زن را»
ویا بانومستوره سلماسی می سراید:
«ایرانیان که ف ّر وتاج کیان آرزو کنند
باید نخست کاوه خود جستجوکنند
مردی بزرگ باید وعزمی بزرگتر
تا ّ
حل ُمشکالت به دستور او کنند
شد پاره پرده ی شرف ازغیرت شما
اینک بیاورید که زنها رفو کنند»
ویا ف ّرخی یزدی:
«ای مرغ سحر بناله ی دور ادور
بیهوده مکن توخویشتن رارنجور
زینسان که گرفت خواب غفلت مارا
بیدار نمی شویم تا نفخه ی صور»
وبسیاری دیگر ازاین دست اشعار
از دیگر شاعران آن روزگاران که
جملگی بیانگر اوضاع وشرایط اسفبار
ایران ،پیش از کودتای می باشد .
آری این چنین بود،همه درآرزوی
ظهور کاوه وبه دنبال ُمنجی ومردی
بزرگ با عزمی بزرگتر ومقتدر بودند

تاایران وایرانی را از گرداب نا بسامانیها
وسقوط برهاند،اما پس از ظهور این
نجی باعزم واقتدارواستقرارامن ّیت
ُم ِ
وکوتاه شدن دست دولتهای بیگانه
از ُمداخله در امور داخلی وبازیافتن
حیث ّیت واعتبارودستیابی بیشت ِربه
آنچه که پیش ازبرآمدن رضاشاه
ازآرزوها بود،به تَ َب ِع ذهن فراموشکار
ویا غرض ورزی ودشمنی،نه تنها
خدمات رضاشاه نادیده گرفته
شد،بلکه چه تُهمت ها ونارواها که
نثارش نکردند!
علی میرفطروس درتارنمای خود
درنقد وبررسی نوشته ی «دکتر
هوشنگ صباحی» زیرعنوان»سیاست
انگلیس وپادشاهی رضاشاه»می
نویسد«:ظهوررضاشاه،قدرت گیری
وسپس حکومت بیست ساله ی
وی ،شایدمهم ترین ُمباحثه
یامنازعه ی سیاسی درتاریخ
هشتادساله ی اخیرایران است به
جرأت می توان گفت که درتاریخ
معاصرایران،کمترشخص ّیتی رابتوان
یافت که اینهمه دشمنی ودشنام
رانصیب خودکرده باشد،باتوجه به
اینکه رضاشاه را به حق می توان
بنیان گذار«ایران نوین»نامید،حجم
عظیم این دشنه و ُدشنام ها،شگفت
انگیزوشگرف می نماید،این تن ّف ُر
حزب
ازسوی
سیاسی،اساس ًا
توده ونیزازسوی برخی گروه های
سیاسی ـ مذهبی انتشاریافت که
باحکومت رضاشاه،پایگاه حزبی
وجایگاه اجتماعی خودراازدست
داده بودند،اینک پس از گذشت
هشتادسال وبا فروپاشی دیوارهای
سیاسی ـ ایدئولوژیک وفرونشستن
ُغبارهای کینه وکدورت ،می توان
چهره ی رضاشاه رادر«آئینه ی
تاریخ»روشن تردید وداوری ُمنصفانه ای
درباره ی وی داشت.
یکی ازموضوعات مهم درپیدایش
وقدرت گیری رضاشاه اعتقاد
به«انگلیسی بودن کودتای سوم
اسفند...» 1299است،جدا ازعوامل
واحزابی که منبع انتشار چنین
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این
اعتقادی بودند،بایدگفت که
اعتقاد ،درعین حال ،ناشی ازوجود
«ت ّو ُهم توطئه» دراذهان عموم ایرانیان
طی آن« دست انگلیسیها»
بود که ّ
رادرسیاست ایران،دخیل وسرنوشت
حضورقاطع
سازمیدانستند،بخاطر
دولت استعماری انگلیس درحیات
ایران عصرقاجارها،این اعتقاد
سیاسی
ِ
اگرچه رنگی ازحقیقت دارد،اماارتقای
تاحد یک باو ِر ُمطلق،نادرست
آن
ّ
باشد،حداقل تأثیر
وحتی ُمخ ّرب می
ّ
ب این ت ّو ُهم  ،این است که
ُمخ ّر ِ
اراده ی شخص ّیت ها برای سوداهای
سیاسی وکسب قدرت را ضعیف
یاخوار وبی مقدار می نماید،سریال
درخشان«دایی جان ناپلئون»واین
نظر که»آنکس که آورده خود می
ب َ َرد»*نماینده ی این ضعف وزبونی
است ،درحالیکه میدانیم تاریخ ایران
سرشارازشخص ّیت هایی است که
ازسربازی به«سرداری» رسیده اند.
آسیاب
درآن زمان ایران بین دوسنگ
ِ
قدرتهای روس وانگلیس ،هرروز
ُخردتر وضعیف ترشده بود،آنچنانکه
یک روز دولت روسیه فالن
امتیازرامی گرفت وروزدیگردولت
انگلیس خواستار بهمان امتیاز
وقراردادبود،تقسیم ایران بین دو
اَبَرقدرت روس وانگلیس(درسالهای
1907و)1915چیزی بنام ایران وملت
ایران باقی نگذاشته بود،انقالب
1917درروسیه ومسایل ومشکالت
داخلی آن کشور،ایران را به حیاط
خلوت»یا ُمستعمره» دولت انگلیس
ب َ َدل کرده ،بطوریکه درکنفرانس
صلح پاریس()1919برای اعاده ی
استقالل وحفظ تمام ّیت ارضی ایران
باسلطه ی دولت انگلیس
ودرمخالفت ُ
برایران،هیئت اعزامی ایران(محمد
و ُمشاورالملک
فروغی
علی
انصاری)رابه کنفرانس مزبورراه
ندادند،وضع به گو.نه ای بود که به
ــــــــــــــــــ

*این نظر که»آنکس که آورده خود
می َب َرد»نمی تواندیک قاعده ی کلی
وجامع بوده باشد،مگرناپلئون بناپارت
امپراتور نامدارفرانسه راانگلیسی
ها برسرکار آورده بودندکه پس از
شکست وی درجنگ واترلو،اورااسیر
وبه جزیره ی «سنت هلن:برده
بودند و تادم مرگ درآن جزیره
در اسارت آن دولت بود؟واین
عجب که به خاطر ُمشابهت فرجام
کار رضاشاه وناپلئون،گویی که
سرنوشت آن دو باهم گره خورده بود!
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قول وزیرمختارانگلیس«:ایران ملک
متروکه ای بود که به حراج گذاشته
شده بودوهردولتی که پول بیشتری
یازوربیشتری داشت می توانست آن
را تصاحب کند»بی ثباتی های سیاسی
وفقدان امن ّیت اجتماعی باعث شده
بود تا هریک ازسران ایالت ورجال
سیاسی برای حفظ منافع وموقع ّیت
خویش ومصون ماندن از تع ّرضات
وتجاوزات رایج،خودرا تحت الحمایه ی
بزرگ(روس
ازدوقدرت
یکی
صدیق
وانگلیس)قراردهند،رجال
وجهی(مانندمشیرالدوله ومستوفی)
و ُم ّ
نیز یا مجبوربه مصالحه ومماشات
و
اساس ًاازسرپرستی
بودندویا
مسئول ّیت دولت ها استعفا می دادند
کردند،حدمتوسط
وسکوت می
ّ
دوام کابینه هادراین دوران،دو ـ
سه ماه بود(تنها درده سال اول
مشروط ّیت36،بارکابینه عوض شد!)

این دوران تاظهور رضاشاه را به
درستی می توان»عصرسقوط کابینه
ها»نامید.
درچنان شرایطی،قدرت گیری
رضاشاه ،ازیک طرف ،ناشی از
اوضاع آشفته ی ایران وناتوانی
بود،وازسوی
قاجار
دولتمردان
دیگر ،ناشی ازحمایت اکثر رهبران
سیاسی وروشنفکران ترقی خواه
ایران از« شخص ّیتی مقتدر»
به عبارت دیگر :حمایت های
مردمی وخصوص ًا پُشتیبانی عموم
رهبران وروشنفکران ترقی خواه
عصر(مانند سید احمد کسروی،عارف
قز و ینی  ،محمو د ا فشا ر  ،علی
دشتی،محمدتقی بهار،کاظم زاده
ایرانشهر،ابراهیم پورداوود،محمدعلی
اکبرسیاسی،ایرج
فروغی،علی
میرزا،علی اکبرداور،سید حسن
تقی زاده وسلیمان میرزا اسکندری
(رهبرحزب سوسیالیست وپدرمعنوی

آزادی

حزب توده) وتامدتی نیز دکتر
محمد مصدق،زمینه ساز قدرت
گیر ی « سر د ا ر سپه » بو د ند  ،د ر ا ین
دوران،همه درانتظار یک« شهسوار
ناجی»[ ُمنجی]بودند که آرامش و
امن ّیت رابرقرار کند...
رضاخان با هوشیاری سیاسی ،استفاده ی
مناسب ازموقع ّیت ها وبهره برداری از
نیروهای ُسنتّی و ُمدرن جامعه،توانست
عموم احزاب ونیروهای سیاسی را
بسوی خودجلب کند.
پیروزی بلشویکها درروسیه()1917
دولت انگلیس را از گسترش«وحشت
های
ُجنبش
در
سرخ»
گیالن،آذربایجان وخراسان و...
هراسان ساخت،این ُجنبش ها باعث
ترس دولت انگلستان دربربادرفتن
مناطق نفوذ آن کشور،خصوص ًا
درمناطق نفت خیز جنوب گردیده
بودورضاخان بادور اندیشی وواقع
بینی توانست از این رقابت های
موجود درجهت هدفهای سیاسی خود
استفاده کند.
ِ
تاریک
پژوهشهای اخیر،زوایای
چگونگی قدرت گیری رضاخان را
آشکارمی کنندونشان میدهند که
درکودتای سوم اسفند 1299وروی
کار آمدن رضاشاه،دولت انگلیس
نه تنها نقشی نداشت،بلکه بسیاری
ازدولتمردان مهم انگلیس(مانند
لرد کرزن وزیر امور خارجه ی
انگلیس) از وقوع کودتای رضا خان
دچار حیرت شده بودندولذا نمی
دانستندکه رهبران کودتاچه می
خواهندویاچه هدفی را دنبال می
کنند،درباره ی «عدم ُمداخله ی
واقعی انگلیس»درروی کارآمدن
رضاشاه«جان فوران» فهرست بلندی
از نظرات ُمحقِقان خارجی را ارائه
داده است...این پژوهشها،نظریه ی
«انگلیسی بودن رضاشاه» را قاطعانه
ردمی کنند»...
برخی از تاریخ نگاران ونویسندگان
ایرانی ،بخاطر غرض ورزی وکینه
جویی ویابه مصلحت شخصی ویابنا
به انجام وظایفی دربرابردریافت
پاداشی که به آنان وعده داده شده
بود ومی شود،ازاینکه حق را لباس
باطل بپوشانند وباطل را حق جلوه
دهند،ابایی ندارند ،ودراین راه حتی
به ُمبتذل گویی می پردازند،بگونه ی
مثال زمانیکه «ژوزف استالین»
رهبر ودبیر کل حزب کمونیست
شوروی،میلیونها انسان بیگناه
کشورش را از هستی ساقط می کرد
بقیه درصفحه 48
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دکتر کاظم ودیعی

خاطرات اردشیر زاـهدی
نقدی بر جلد دوم :

*دردنیای بسیار حساس دیپلمات ها بی تردید،
اردشیرزاهدی با آنکه بسیار میداند کمتر ابراز می دارد
* وقتی پای ایران درمیان باشد  ،زاهدی آب وآتش را بهم وصلت می دهد.

به ظاهر ازدیروزها می گوید .اما گوئی
همیشه عازم فرداست  .چنین است
که از پس آن بلیه انقالبی اسالمی
تا به امروز یک نفس در شکافتن
سیاست هائی است ایران راندیده و
نشناخته درتهدید گزینه ها می نهند
یا ایران را به انزوا می برند.
اردشیرزاهدی از سه سو حامل بنیه
ای سیاسی است  .پس به تصادف
برآن ورود نکرده است  .اما آن کس که
دریافت که درین شخص استثئائی
است تا آب وآتش را بهم وصلت دهد
درجوی که ایران عرصه رقابت آمریکا
و انگلیس وروسیه شوروی بود وی را
چنان برکشانید تا کلیدی برای همه
بحران ها باشد .افسوس که نامردمی
های خودی موجب انحراف ها شد.
***
،
درفصل اول از جلد دوم
اردشیرزاهدی به بهانه شرح حال
پدر فورا ً خواننده را به موریانه
تبعیضات و ترجیح روابط برضوابط
درجامعه ای که به قانون اساسی
بسیار قابل توجیهی مجهز بود می
برد و شریک حرف خود می کند.
ونمی ترسد ازآفتابی کردن اختالفات
بین پدر سرباز و فرمانده کل قوا ،که
باهمی و بی همی اند وفصل ویژه ای
را درتاریخ معاصرما باعث شده است.
حساسیت اردشیرزاهدی برآن بال که
انگلیس ها بوقت اشغال متفقین بسر
پدر آوردند درهرحال اورا به مسیری
عاطفی می کشاند وامان ازآن زمان
که ناگزیر باید به سفارت انگلیس هم
برود ،بعدها.
چه دروزارت امورخارجه باشدو چه
درسفارت ها  ،نوآور است  .اما نوعی
درخدمت است که حسد وزیردربار
رابی خطر و حتی بی اثر می پندارد.
َع َلم درتقرب  ،تحمل هیچ را نداشت
درجنَم خود داشت  .اما
و نفی همه را َ
زاهدی درتقربی طبیعی بود با پادشاه
خود درحدی از آمیختگی های
سیاسی خانوادگی و اگر اشتباه نکنم
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«قبولیت» که پرده قدرت مانع رفتن
به صراحت ها نمی شد.
زاهدی یاغی نیست  .رشته ها دارد با
عوام وخواص که همیشه اورا درخط
شجاعت از سر ضرورت برمصلحت
ملک وملت می گذارد .اما این بار
کشور درچهارچوب قانون اساسی
مشروطه پادشاهی است که شیوه
های رجال پیشین درکشورداری
کهنه شده است  .بنابراین زاهدی باید
باز سازد  ،نو کندوزارت امور خارجه را.
پس به دست باز محتاج است .
درااجزاء سفرهند وپاکستان که
واردشوید ممکن نیست از تروتازگی
حافظه زاهدی که به عقب می پرد تا
شمارا به حال کشاند و به بعدتر ُهل
دهد به شگفتی ها نروید .چرا این
کاررا می کند؟
برای ذکر خیر از هرکس که کمترین
عنایت داشته است  .برای یادآوری
استعدادهای سوخته  ،پایمال شده ،
عبرت آفرین  .برای فرصت تازه در
پرش برحوادث.

آزادی

بایگانیوزارتامورخارجه
اگر دست نخورده باقی
مانده باشد ناگزیر است
جائی وسیع به اجــزاء
سفر به هندوستان و
پاکستان دهــــد تا
مطالعات تطبیقی آسان
شود.
ودرسفر بــه روسیه
شوروی وصفی است
درین کتاب که بنظر من حماسه ای
است از قدرت ذهن سران درمیهن
پرستی که موضوع رمان های تاریخی
هم می تواند باشد.
ایران از شهریور  1320دراردوگاه
غرب شد  ،به اصطالح آن زمان.
وآمریکا دروحشت رفتن شوروی
به آبهای گرم خلیج فارس بود.
وانگلستان درشیطنت همیشگی .
دراین سفر توپخانه خروشف ُغران
برسیاست خارجی ایران می تازد
و وروسیلف و بولگانین و میکویان
و مولوتوف و گرومیکو سر به تأیید
می جنبانندو شاه وهمراهان باچنان

مقاومتی مستدلحرف ویرا از اثرمی
اندازندکه شوروی ها تا انتهای حیات
پادشاهی جـز باوقار درقبال ایران
رفتار نکردند .این جملۀ خروشف که
«شما باما دشمنی می کنید » دروغ
بزرگی بودوسرانجام هموازخود وا
رفت .
شرح این رویارویی راآن هم به آن
وقت به زاهدی مدیونیم .
***
عشق و ازدواج اردشیر زاهدی را
مردمان گاهی سیاسی محض دیده
اند .اما کیست که نداند آن جدایی
عشق را نکشت و انقالب درآن
رخنه نکرد .وپیروزی محبت درین
کشاکش های سیاسی تصدیق شد.
اما اردشیرزاهدی از عشق و ازدواج
و سیاست معجونی ساخته است که
خواننده نمی تواند یکی را ازدیگری
جدا کند.
دامادی که می گوید  «:خانه عوض
نمی کنم  .عروس باید به خانه من
آید» مایل است استقالل فکر را
حرمت نهدو از خود بقول ناصرخسرو
سری پوک ومستعد خمیدن ارائه
ندهد.
سیاست حرفۀ شریفی است که
هرکس آن را با نیازهای شخصی
ممزوج می کند ،می بازد .زاهدی
شعور تجاری بسیار از قبل اجداد
دارد .پس سعی کرد داشتن از ِق َب ِل
سیاست را نهی کند «.صفحه  54و
 »55و درست رفت .
***
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کتاب براساس مصاحبه ها تنظیم
شده است  .تاریخ وقایع را وقع ننهادن
ضعف آن است  .ولی سلسله وقایع در
روایتی اند که تاریخ نقاد وابسته به
زمان ومکان فراموش میشود .برای
یک دولتمرد حاضر درهمه جای
جهان شاید حیف باشد که حرکات
درون جامعه ایران را به موازات
ارتباطات جهانی پیش نبرد .ولی آیا
شدنی است وقتی که باورهای درون
جامعه روبه تجدد نه تنها با حرکات
سیاستهای جهانی درتطبیق نیست
بلکه با حوادث منطقه همخوانی
ندارند؟
درفصل چهاردهم حرف از کودتای
قاسم است درعراق  .من که شاهد
درونی بودم دیدم مردم سرسوزنی از
آن تحول درعراق سردرنمی آورند.
وحتی درنمی یافتند چرا ما درامنیت
و همسایه درناامنی هاست .
وسواس مصاحبه شونده درشرح
اجزائی است در روابط سران که اگر
رعایت نشود تیرگی های سیاسی
می آفریند .شکوه و نظم ظاهر در
رویاروئی ها در آن عهد چهارچوب
روابط را تعیین می کرد .وامروز نیز .
درآن عهد کودتا امری ناگزیر بود.
کشورهائی که ذات ًا در دموکراسی نمی
زیستند وساختار طبقاتی آنها خانی،
فئودالی  ،ایلی  ،آلی و قبیلوی بود
با کودتا دردهارا درمان می کردند تا
فرصت به عمران دهند.
طی پنجاه سال  ،ایران در دو یا
درچند مرحله خان خانی و ارباب و
رعیتی راقانون ًا برانداخت  .وامروز
جامعه ای داریم رها ازآندو هرچند
منافقان آن دو اصالحات درگذشته
نان مخالفت باآن را می خوردند واگر
آقای علم نگفته بود «:از امروز شش
ماده  ،قانون اساسی ماست » بسیار از
مخالفان به نفوذ سیاسی نمی رفتند،
که حق باآنهابود درین باره .
***
وقایع کتاب دررابطه با اجتماع ماهم
هست ولی در انقطاع است باآثار
وفرهنگ برآمده ازدفع خانخانی
وارباب رعیتیکه بحث آن اینجا نیست.
***
تیمسارزاهدی درسه برهه ازتاریخ
معاصر بسیار نگران بود.
یکی به عهد فتنه خزعل تبعه
انگلستان  ،که شجاعانه درخط
میهن پرستانه نخست وزیر زمان
عمل کردوپیروزی آفرید .دوم بعهد
کودتای قاسم درعراق که طرح وفکر
او پسند نشد .وسوم دراوج گیری چپ
استالینی به بهانه احساسات ناشی از
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ملی شدن نفت .
***
وهموست که بعد ترک خدمت و رفتن
به سویس بهفرزندخودخطاب می
کند «:بمان وخدمت کن».
درجلددوم
گاهی اردشیرزاهدی
خاطرات خود از اغراض دستگاههای
اطالعاتی پرده برمیدارد .مثل مورد
اتهام کودتا به اردوبادی که ثابت
می کند جز « یک دسیسه وتسویه
حساب» نبوده است .
قدرت سیاسی همیشه نگران امنیت
خویش است وبودند کسانی که امنیت
خاطررا به صاحب قدرت هروقت می
شد می فروختند.
آسان نیست مقامی نظامی باپرونده ای
زیر بغل گزارش کند به شاه  ،که
تیمسار اردوبادی قصد کودتا داشت
ما اورا توقیف کردیم تابه امر...
محاکمه شود واردشیر هیج کاره ولی
وارد  ،می پرد توی میدان بعنوان
آجودان و بگوید  «:من باور نمی
کنم» و مشت دروغگو را باز کند.

نمی خواهم بگویم که او تنها مرد
بود میخواهم بگویم او اقبال بزرگی
یافت که باشجاعت مسیر و مدار
خبائث را تغییر دهد  .به دلیل اینکه
آموختۀ مکتبی بود که « اگر نگوئی
خیانت است » و کم نبودند که گفتند
و اردشیرزاهدی هم نماد آنهاست .
***
درجلد دوم کتاب خاطرات زاهدی
بسیار مطالب در محرمیات شاه
وجود دارد .درین باره باید گفت همه
جا وی حرمت عفت قلم را دارد.
اساس ًا باید دید چرا تیمسارزاهدی
خاطرات یک عمر سربازی را ننوشت؟
و اردشیرزاهدی نقطه مقابل پدر ،
همه دقایق را می نویسد .اما یک روح
اند در دوتن .
مردم ایران درآن عهد ثریارا دوست
داشتند و با اطالع دقیق از ملکه مادر
شنوده شده بود که شاه نیز بسیار
دلبستگی دارد به ایشان  .باقی اموررا
نمی شود داوری کرد .شاه سالمت
جسمی خودرا به مردم ثابت کرد و

آزادی

مردم زیر لبی می گفتند«:چراکه نه»
و بعدها ثریا به مسیری رفت که مردم
گفتند «:پس البد نمی شد جز اینکه
شد».
درفصل مربوط به علیاحضرت فرح
دیبا چیزی در تفسیر تقصیالت کم
است  .به این شرح که ج ّو شورش
 68فرهنگی درفرانسه آفرید که
علیاحضرت فرح از آن بسیار متأثر
بود وجو بعد انقالب جوی آفرید که
علیاحضرت به تفاوت ها شدند و
تاریخ شاهد است  (.رجوع کنید به
جلدسوم شاهد زمان نگارنده)
***
سبب دوستی واالحضرت شهناز با
شهبانوفرح قبل از آنکه ایشان به
ازدواج رسند نوفکری ها ی فرهنگ
شورش  68فرانسه است  .که
واالحضرت شهناز از این جو دور
بودند  .زاهدی چنان همسر خودرا
دراحترام و محبت کور می دارد که به
این قبیل تأثیرو تأثرات اعتنا ندارد.
***
اردشیرزاهدی مایل به رفتن به
سفارت ایران درواشنگتن نبود .دل
سردی از دولت هویدا  ،برزخ شدن
از شیوۀ کار علم  ،موجب شد دستور
شاه راه را بپذیرد .اگر درایران می
ماند برخوردها سر می گرفت بسیار
سخت تر از آنچه روی داده شده بود.
بخشی از مخالفت زاهدی با هویدا
تدارک شده علم بود .حتی می شود
گفت بخشی از اصرارشاه برای
اعزامش به سفارت درآمریکا نیز
تدارک های تلقینی علم به شاه بود.
***
آیا نمی شود فرض کرد که آقای
اردشیرزاهدی به عهد وزارت
با آنهمه کار ونوآوری یا بسبب
درافتادن با دولت با شخص هویدا
عرصه را برخودتنگ کرده بود؟ وعلم
راهم عمیق ًا نمی شناخت؟
زاهدی درسفارت درآمریکا به کوهی
از تجارب رسیدکه سرمایۀ باقی عمر
اوشد .شبکه دوستان او هنوز با اویند
درسراسر دنیا .اما بقول خوداو همیشه
ودرهرس َمت با دولت خودش ورئیس
دولت مشکل داشته است  .اردشیر
از گره کور مشکالت اجتماعی باخبر
است اما آنجائی که باید باشد نیست.
چرا؟ نه درعهد امینی نه درعهد علم،
نه درعهد هویدا .چرا؟
آیا شاه اورا تند می دید؟ چرا کهسنت شکن بود؟
 آیا چوب شایعات درباب پدرخودرامی خورد؟
بقیه درصفحه 23
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رد ام القرای اسالمی هچ خبر؟

الگوی اسالمی ایرانی
« پیشرفـت» !

البالی تارنماهای آخوندی دنبال سوژه
میگشتم که به خبرگزاری مهر رسیدم
و بخش « دین و اندیشه » .ترکیب واژه
دین و اندیشه خنده دار و ناهمخوان
است چه برسد به محتوای آن که
واویال چون منظور از دین،شیعه است
وگرنه اصأل راجع به ادیان دیگر حرفی
درمیان نیست  .درست مثل زمان
قدیم که به هر دکه و بقالی میرفتیم
که دو تا سیگار بخریم  ،فروشنده
محترم نمی پرسید و اتوماتیک سیگار
وینستون به ما میداد .اینجا هم دین و
اسالم یکی میباشند که به هیچ وجه
با اندیشه نمی خواند چون تابع اصول
عهد عتیـق و جاهلیت می باشد.
به خبری رسیدم که نظرم را جلب
کرد« .شماره  ۸فصلنامه سیاست
متعالیه ویژه الگوی اسالمی ایرانی
پیشرفت منتشر شد» این نشریه که
به «همت انجمن مطالعات سیاسی»
که یکی از چندین نهاد بی مصرف
آخوندی در بوقچی گری میباشد به
زبانهای عربی و انگلیسی نیز ترجمه
میشود  .فقط در جمهوری گل و بلبل
آخوندی است که انجمن مطالعات
سیاسی اش تحصیل کرده مدارس
فیضیه اند و بغیر از سیاست دورویی
و حیله گری و تحمیق امت والیتمدار،
چیز دیگری بلد نیستد .با نگاهی
سطحی به چکیده مقاالت آن خیلی
زود متوجه شدم که منظور از واژه
اسالمی ایرانی همان شیعه دوازده
 ،سیزده  ،چهارده امامی جعفری
میباشد که رویشان نشد به صراحت
بگویند چون میخواستند نشان بدهند
که الگو! برای همه امت اسالم است
ولی تمام مقاالت آنها با استـناد
ازمنابع شیعی می باشد یعنی بی
خیال بقیه یک میلیارد و چند صد
میلیون امت دیگر .برای اثبات ادعای
ما عنوان مجموعه مقاالت این نشریه
را برایتان بازگو می کنیم .
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تیم

 « الگوی اسالمی پیشرفت بر اساسمفاهیم قرآن کریم » ...».در این راستا
این سؤال مطرح میشود که الگوی
اسالمی پیشرفت بر اساس مفاهیم
قرآن کریم چیست؟ در پاسخ ،این
مدعا ارائه شده که الگوی پیشرفت
قرآنی الگویی است که رهبران الهی با
هدف تحقق سعادت دنیوی و اخروی
(حیات ط ّیبه) در ابعاد سیاسی،
اقتصادی ،فرهنگی ،امنیتی و  ...با
تأکید بر منابع وحیانی و بشری عرضه
کردهاند»...
بعله  ،تا حاال کسی متوجه این الگو
نشده بود و آنرا کشف نکرده بود
وگرنه امت سالم تا بحال از این کفار
خیلی جلوتر میبود .البته نا گفته
نماند که هر کدام از این هفتاد و دو
امت برای توجیح کارهای ناشایست
و ضد انسانی خودش از همین قرآن
کریم مفهوم بر میدارد و البد منظور
از رهبران الهی هم امامان و معصومین
میباشند که دسترسی به منابع

«وحیانی » دارند و وگرنه ابوبکر و
عمر و عثمان و معاویه فقط آدمند
و جزو رهبران الهی به حساب نمی
آیند.
 « مدیریت امور دنیوی در نهجالبالغه(راهبردی به راهکاری عملی در
توسعه فرهنگی)» البته محتوای این
مقاله هم پر از کلیات ضد و نقیض در
مورد گفتار و آنچه که امروز امت رفتار
میکند  ،میباشد و نکته خنده دارش
مدیریت امور دنیوی است با توسل به
نهجالبالغه ! با چاشنی ترس و وحشت
از اجر آخرت است .نویسنده این مقاله
ی توان
چنین میگوید...« :در مجموع م 
گفت « آخرتمحوری» از عمده ترین
مؤلفه های مهم در مدیریت امور
دنیوی است که بر پای ه های قناعت،
اعتدال ،میانهروی و امیدواری بنا
شده است .این مفاهیم از مقوله های
پر تکرار در حکمتهای نهجالبالغه
بوده است .دنیاگریزی در دین با
مفهوم ناپسند انگاشتن محرمات

یک نمونه از پیشرفت در نزدیکی نطنز

آزادی

ور شهابی

آخرین اطالعاتی که وزارت کار منتشر کرده نشان می دهد پنج درصد جمعیت کشور دچار فقر مطلق است همچنین  ٣٣درصد جمعیت شهری و
 ٤٠درصد جمعیت روستایی ایران در فقر زندگی می کنند ١٠.میلیون ایرانی نیز به سبد غذایی برای ادامه زندگی نیاز دارد.

جهت رسیدن به اجر اخروی مطرح
شده است؛ اما بازخورد آن در فرهنگ
ایرانی منجر به انزواطلبی ،فقر،
جبرگرایی و ناامیدی شده است»...
بعله ایشان باألخره این پرتقال فروش
کذائی را پیدا کرد و با منطق امتی که
چیزی جز ردیف کردن چند تا کلمات
بیرط نیست ،توانست گودرز و شقیقه
را به هم پیوند بزند .انزواطلبی ،فقر،
جبرگرایی و ناامیدی همه هدایای
فرهنگ بسیار پیشرفته اعراب و
اسالم است که با استناد به همین
کتابها و احادیث و موهومات دیگر به
فرهنگ ایران قبل از اسالم بول و
غایط زد و آنرا وارونه کرد .باید به این
ابله بسیجی گوشزد کرد که صوفی
گری و جوکی بازی در آموزه های
ایران باستان جزو گناهان کبیره به
حساب میامد تا اینکه پای گدایان
سامره و کوفه به این سرزمین باز شد
و همه شدند سید و اوالد پیغمبر؟
 « مؤلفههای معرفتی و ساختاریسرمایه اجتماعی اسالم در مورد
تحقق «اتحاد جماهیر آزاد اسالمی »
از منظر امام خمینی(ره)» .این واقعأ
یک شاهکارکامل است و حتمأ باید
قابش کرد .ترجمه این عنوان از زبان
آخوندی میشود  :راهنمای امت سازی
و چگونگی تشکیل جامعه امتی با
خصلت گوسفند وارانه.
نویسنده چنین میگوید...« :
آموزههای اسالمی به منزله سرمایه
اجتماعی بر روی انديشه سياسی امام
خميني در خصوص وحدت و همگرایی
دول اسالمی تأثير داشته و در نهايت
به لحاظ نظری منجر به تأسيس دولت
بزرگ اسالمي به نام «اتحاد جماهیر
آزاد اسالمی» ميشود »..آفرین بر
این آموزه های اسالمی آفرین .نهایتأ
پس از سی و شش سال از جلوس امام
راحل تمامی سرزمینهای مسلمین در
رفاه و آسایش و صلح بسر میبرند و
«اتحاد جماهیر آزاد اسالمی » همین
حاال با استکبار و صهیونیست در
جبهه های مختلف مشغول جنگ
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وجدال است و بزودی زود وجود کفار
غربی و اسراییل فالن فالن شده را از
نقشه دنیا یعنی طرفهای علی آباد قم
و حوالی قمرود پاک میکنند .کدام
اتحاد؟ کدام جماهیر؟ و خنده دار
تر از همه  ،کدام آزادی؟ اندیشه
سیاسی امام راحل بدرد طویله داری
هم نمیخورد چه رسد به کشورداری
و سیاست و مناسبات بین المللی .هر
چقدرهم که مواد خوشبو کننده بکار
ببرند نمی توانند از بوی گندیدگی و
پوسیدگی این « آموزه اسالمی به
منزله سرمایه اجتماعی « جلوگیری
کنند .اثرات مطبوعش در منطقه دیده
میشود.
حاال تفسیری در باب این « پیشرفت
« بکنیم و نگاهی به اثرات این الگو!
در جامعه ایرانی بیاندازیم  .اصوأل
هر گونه پیشرفت  ،توسعه و حرکتی
بسوی پله های باالتر جامعه  ،نیاز به
همت و همکاری و حکمت بزرگان و
متفکران و روشنفکران آن جامعه را
دارد .بدین معنی که نه هرعمله و اکره
بلکه افراد نخبه با استفاده از توانایی
و مهارت خود در بهتر سازی حال و
احوال مردم و جامعه تأثیر گذارباشند.
حاال یا بنا به نیازهای جامعه و یا بنا به
رشد طبیعی .
نمونه تاریخی اخیر هم یعنی انقالب
باشکوه اسالمی ایران میباشد که
در نوع خود بی همتاست و اصأل به
واژه پیشرفت  ،یک معنای دیگری
داده است  .خب البته زمانی که
رهبر این انقالب یک آخوند باشد ،
انتظار بیشتری هم نمی توان داشت.
روشنفکران ما هم بر مبنای مبارزه
با غربزدگی و شعارهای استعمار
ایران توسط غرب و امپریالیسم
فالن و کاپیتالسیم بهمان وقالده
شاه وهجویاتی از این قبیل دنبال
این آخوند متحجرآفتابه بدست راه
افتادند و آنچه که خود دانید و تا به
امروز مشاهده می کنید.
از همان آغاز  ،باور نگارنده بر این
بوده و هست که آشوب  ٥٧از روز اول
مذهبی بوده و هیچ هدفی جز نابودی
ایران و ترویج اسالم امتی نداشته
است حاال اگر امام راحل الک پشت
را رنگ کرده و بجای فولکس واگن به
عوام الناس و کفار فروختند آن گفتار
جداگانه ای است که از حوصله این
نوشتار خارج است .خوانندگان گرامی
التفات درند که در این سی و شش
سال اخیر ،پیشرفت های چشمگیری

شماره -67سال ششم

در ایران رخ داده که با اراده و رهبری
آیات عظام با امت همیشه حاضر در
صحنه و ماله کشان تحصیلکرده و
مجذوبین و مقلدین ممکن شده است
وگرنه اگر قرار بود مثل دوره طاغوت
بود و افراد مسئول آدم حسابی بودند
و سرشان به تنشان می ارزید  ،که
هیچ پیشرفتی نمی کردیم  .ماشاهلل
این رژیم آخوندی آنقدر پیشرفت
کرده است که خورجین پیشرفت
هایشان پاره شده است و دیگر تاب و
توان اینهمه پیشرفت را ندارد.
بدبختی در این است که امت فلک
زده فکر میکند که با بساز بفروشی
و پروژه های من درآوردی و غیر
ضروری  ،پیشرفت کرده است.
استکبار جهانخوار با همدستی
صهیونیست  ،آنقدر از این پیشرفتها
ناراحت و نگرانند که بهر وسیله ای
شده میخواهند جلوی آن را بگیرند.
حسادتی که آنان به نظام مقدس الهی
میکنند به حدی است که برای به زانو
در آوردن امت شهید پرور از هیچ
خباثـتی دریغ نمیکنند .تا دیدند
رژیم آخوندی بسرعت پله های ترقی
را طی میکند  ،فوری دسیسه کردند و
بحران ساختند .ازهمان جریان
گروگانگیری سفارت آمریکا که گویا
بدستور مستقیم جیمی کارتر و
عوامل ساواک بوده و یا جنگ مقدس
هشت ساله که با تحریکات اسراییل
و انگلیس برای تصرف خاک ایران
بخصوص اماکن متبرکه مذهبی در قم

و مشهد و شابدالعظیم صورت گرفت
و یا جریان نیروی هسته ای و تحریم
ها با دسیسه های شاه سابق که تا به
امروز صد ها میلیارد دالر خرج به
گردن امت شهیدپرور گذاشته است
 .حاال به چند نمونه از پیشرفتهای
جمهوری نعلین و آفتابه نگاه کنیم .
نابودی منابع طبیعی و خشکاندن
منابع آبی که نتیجه آن از بین
رفتن کشاورزی چندین هزارساله
و خشکسالی وشنزار کردن این
سرزمین داغدیده میباشد .تعطیلی
هزاران واحد صنعتی بنا به فرهنگ
مافیایی قاچاق و وارداتی ،سرکوب
و خفقان ،آسیب های وحشتـناک
اخالقی و اجتماعی از قبیل فقر،
بیکاری  ،فحشا  ،اعتیاد  ،سرخوردگی،
نا امیدی و عصیان  ،همه بر مبنای
قوانین عقب مانده و ضد بشری که
« آموزه اسالمی به منزله سرمایه
اجتماعی» امام راحل می باشد است.
ناگفته نماند که مسئوالن نظام عبا
و عمامه همه این خرابیها را ناشی
از دشمنی و اسالم ستیزی میدانند
بویژه کاغذ پاره های تحریم که بگفته
رییس جمهور آخوند دکتر روحانی
حتی آنها در کمبود آب ؟ هم اثر
داشته است .صحبت از تحریم ها شد
 ،تا یادمان نرفته  ،تبریکات ما برای
حل و فصل این خیمه شب بازی به
ملت ایران که بعد از انقالب بسیار
موفق و مردمی بر علیه استبداد شاه
ایرانساز و ایراندوست پهلوی منجر

به دستیابی به استقالل کامل سیاسی
و اقتصادی کشور اسالمی ایران شد.
دست استکبار و هم پالکی های او
برای همیشه از دخالت در امور ایران
قطع شد و همین فردا پس فردا تمامی
دغدغه های مردم ایران بویژه در
مورد اقتصاد مقاومتی برطرف خواهد
شد .آخرین اطالعاتی که وزارت کار
منتشر کرده نشان می دهد پنج
درصد جمعیت کشور دچار فقر مطلق
است همچنین  ٣٣درصد جمعیت
شهری و  ٤٠درصد جمعیت روستایی
ایران در فقر زندگی می کنند١٠.
میلیون ایرانی نیز به سبد غذایی برای
ادامه زندگی نیاز دارد .در سیستان
وبلوچستان جمعیت فقیر به  ٦٠درصد
و در کردستان ،کرمان و گلستان این
عدد به  ٥٠درصد می رسد .در حدود
 ١١میلیون زاغه نشین که نتیجه تخلیه
 ٣٣هزار روستا میباشد ٥ .میلیون
خانوار که هیچ شاغلی ندارد .سن
اعتیاد که به  ١١سالگی رسیده است .و
هزاران مشکل دیگر که همه و همه با
رفع تحریمها حل خواهد شد.
در خاتمه با پوزش از خوانندگان
محترم که واژه « پیشرفت» را
هیجده بار بکار بردم چون آنچه که
امروز در ایران دیده میشود دلیل
محکمی بر نقد و پاکسازی فرهنگ
ایرانی -اسالمی میباشد و هیچ ربطی
به پیشرفت ندارد .ای بابا اینکه شد
نوزده بار.

پیشرفت مراسم عزاداری در وین درفاصله مذاکرات اتمی
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ن
س
نوروز ماند ی ا ت
دکتر طلعت بصاری (قبله)

بخش پنجم
در ایرانشهر جلد اول نوشته شده
است « :این عید که از سنن دیرین
ایرانیان است هنوز نزد زرتشتیان
ایران و پارسیان هند نیز رعایت
میشود و غالبأ تا روز سیزدهم
فروردین این جشن ادامه دارد .مردم
جامه های نو پوشیده و به شادباش
و تهنیت نزد بزرگان و دوستان و
خویشاوندان می روند و شراب و
شیرینی بسیار صرف میکنند و در
ساعت تحویل آفتاب سفره خاصی
که در آن حتمأ هفت چیز که اول آنها
به صرف « سین» شروع میشود می
چینند و عمارات و ابنیه خود را به گلها
و ریاحین تزئین می نمایند و مهتران
و کهتران هدایا و عیدانه میدهند.
این جشن را سالطین مسلمان ایران
نیز همانند خسروان قدیم محترم می
داشته اند و در آن روز مراسم سالم
عام در پیشگاه شاهانه به جالل و
شکوه تمام برگزار می شود گویی که
طبیعت نبز به اقتضای اعتدال فصل با
مردم ایران در شادی و سرور شریک
و انباز است زیرا از آن روز  ،بهار با
کمال طراوت و لطافت آغاز می گردد.
شاعران در این روز چامه ها و قصاید
غرا می سرایند [می سرودند] که
مجموعه آنها در ادبیات ایران فصلی
بزرگ را تشکیل داده  .روز سیزدهم
مردم از کوی و برزن بیرون آمده و به
صحرا میروند و مراسم تعطیل نوروزی
به پایان میرسد( .نقل از ایرانشهر جلد
اول نشریه شماره  ، ٢٢کمیسیون
یونسکو)

( با سکون گاف) [نام زن زرتشت
دختر فرشوشتر و او برادر جاماسب
و او وزیر کی گشتاسب بود ] نزدیک
شد و هر بار نطفه ای از او بر زمین
افتاد و این نطفه تحت مراقبت ایزد
آناهیته ( ناهید) در دریاچه « کسوه»
( با فتحه کاف سین و واو که آنرا با
دریاچه هامون تطبیق کرده اند) نهاد
شده در آنجا کوهی است بنام «کوه
خدا» که جایگاه گروهی از پارسیان
است هر سال در نوروز و مهرگان
این مردم دختران خود را برای آب
تنی در دریاچه مزبور می فرس زیرا
زرتشت به انان گفته است که از
دختران ایشان اوشیدر ،اوشیدر ماه
و سوشیان ( موعودان سه گانه اهور
مزدا) به وجود خواهند آمد.
بطور کلی از مراسم نوروز در دربار
شاهنشاهان هخامنشی و اشکانی
اطالعات دقیقی در دست نیست و
به عکس از عصر ساسانی اطالعات
گرانبها موجود است که خالصه آنها
در ذیل نقل می شود .در بامداد نوروز
شاهنشاه جامه ای فاخر بوده بر تن
می کرد و زینت بر خود استوار می
فرمود و به تنهایی در دربار حاضر
میشد و شخصی که قدم او را به فال
نیک می گرفتند بر شاه داخل می شد.
در نوروز نامه آمده است  «:آمدن

موبد موبدان و نوروزی آوردن  ،آیین
ملوک عجم از گاه کیخسرو تا به
روزگار یزدجرد که آخر ملوک عجم
بود  ،چنان بوده است که روز نوروز
نخست کس از مردمان بیگانه موبد
موبدان پیش ملک آمدی با جام
زرین پر می  ،انگشتری  ،و درمی و
دیناری خسروانی و یک دسته خوید
سبز رسته و شمشیری و تیر و کمان و
دوات و قلم و اسبی و غالمی خوبروی
و ستایش نمودی و نیایش کردی او را
به زبان پارسی به عبارت ایشان چون
موبد موبدان از آفرین پرداختی پس
بزرگان دولت در آمدندی و خدمتها
پیش آوردندی آفرین موبد موبدان
به عبارت ایشان « شها به جشن
فروردین  ،به ماه فروردین آزادی
گزین ،به روان و دین کیان سروش
آورد ترا  ،دانایی و بینایی بکاردانی
و دیر زی و با خوی هژیر و شاد باش
بر تخت زرین و انوشه خور به جام
جمشید و رسم نیاکان درهمت بلند

و نیکوکاری ،و ورزش داد و راستی
نگاهدار و تیغت روشن و کاری به
دشمن و کارت راست چون تیر و
سرایت آباد و زندگانی بسیار» ...چون
این بگفتی چاشنی کردی و جام به
ملک دادی و خوید در دست دیگر
نهادی و دینار و درم در پیش تخت
او بنهادی و بدین آن خواستی که
روز نو و سال نو هرچه بزرگان اول
دیدار چشم بر آن افکندند تا سال
دیگر شادمان و خرم با آن چیزها در
کامرانی بمانند و آن بر ایشان مبارک
گردد که خرمی و آبادانی جهان در
اینهاست کهپیش ملک آوردندی»
و این رسم در عصر خلفای اسالمی
نیز ادامه یافت .مالیاتهای کشوری
در روزگار ساسانیان در نوروز افتتاح
میشد (.کتاب التاج ص ١٤٦چاپ مصر)

نوروز در ایران پیش از اسالم

در فرهنگ معین جلد چهارم آمده
است »:نوروز از مراسم بسیار کهن
ایرانیان آریایی است گرچه در اوستا
از نوروز نامی نیست ولی برخی از
کتابهای دینی پهلوی از نوروز و
مراسم ایرانیان باستان یاد کرده اند.
در بندهش بزرگ و نیز در صد در
بندهش آمده زرتشت سه بار با «
هوو» ( با ضمه ها و واو ) یا « هوگوی
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و یکی از جهات اصالح تقویم و کبیسه
قرار دادن سالهای پارسی بتوسط
متوکل و معتمد باهلل همین امر بود (آثار
الباقیه ص ) ٣١
در هریک از ایام نوروز پادشاه بازی
سفید پرواز می داد وچیزهایی که
شاهنشاه در نوروز به خوردن آن تبرک
می جسته اندکی شیر تازه و خالص
و پنیر نو بود و در هر نوروزی برای
پادشاه کوزه ای آهنین یا سیمین ،
آب برداشته میشد .در گردن این کوزه
قالده ای قرار میدادند از یاقوتهای سبز
که در زنجیری زرین گذشته و بر آن
مهره های زبرجدین کشیده بودند.این
آب را دختران دوشیزه از زیر آسیابها
بر می داشتند ( المحاسن و االضداد ص
 ) ٢٣٤جاحظ پس از این قول نوشته
که چون نوروز به شنبه می افتاد پادشاه
می فرمود که از رئیس یهودیان چهار
هزار درهم بستانند و کسی سبب سبب
این کار را نمی دانست جز اینکه این
رسم بین ملوک جاری شده و مانند
جزیه گردیده بود.
بیست و پنج روز پیش از نوروز در صحن
دارالملک ،دوازده ستون از خشت خام
بر پا میشد که بر ستونی گندم و بر
ستونی جو و بر ستونی برنج و بر ستونی
باقلی وبر ستونی کاجیله و بر ستونی
ارزن و بر ستونی ذرت و بر ستونی لوبیا
و بر ستونی نخود و بر ستونی کنجد و بر
ستونی ماش می کاشتند و اینها را نمی
چیدند مگر به غنا و ترنم .در ششمین
روز نوروز این حبوب را می کندند و تا
روز مهر از ماه فروردین ( ١٦فروردین )
آنرا جمع نمی کردند [ چنانکه اکنون
کاشتن سبزیهای مختلف پیش از عید
و چیدن آن در روز سیزدهم معمول
است ] .این حبوب را میکاشتند و گمان
میکردند که هر یک از آنها که نیکو تر
و بارورتر شود محصولش در آن سال
فراوان خواهد بود و شاهنشاه به نظر
کردن در جو بویژه تبرک می جست (
المحاسن و االضداد ص ) ٢٣٤
همچنین در ایام نوروز نواهایی خاص
در خلوت پادشاه نواخته میشد که
مختص همان ایام بود در بامداد نوروز
مردم به یکدیگر آب می پاشیدند و این
رسم در قرنهای نخستین اسالمی نیز
رایج بوده است  .دیگر هدیه دادن شکر
متداول بوده .نویسندگان اسالمی برای
علت این دو امر افسانه هایی چند نقل
کرده اند .
همچنین در شب نوروز آتش برمی
افروختند و این رسم تا عهد عباسیان
نیز (در بین النهرین) ادامه یافت و
نخستین کسی که این رسم را نهاد
هرمز شجاع پسر شاپور پسر اردشیر
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بابکان است ( آثار الباقیه ص  ) ٢١٨در
کتاب مطالعاتی دربارۀ ساسانیان آمده
است « :پس از آنکه شاه ( کیا جم)
جامه خود را می پوشید و پذیرایی
را که در این دو روز مرسوم بود آغاز
مینمود شحصی که خوشنام و در
آوردن نیکبختی آزموده بود با روی
خندان و بذله گویان به حضور شاه
می آمد و روبروی شاه می ایستاد و
میگفت به من اجازه بده وارد شوم.
شاه از او می پرسید تو کیستی و از
کجا می آیی و به کجا میروی و کی
با تو همراه است و با کی حاضر شده
ای و چه چیز با خود آورده ای؟ و او
میگفت  :من از جانب دو نفر نیکبخت
می آیم و به سوی دو نفر پر برکت می
روم و با من پیروزمندی همراه است و
نام من خجسته است  ،من با خود سال
نو می آورم و برای پادشاه خبر خوش
دارم و درود و پیام می آورم و پادشاه
می گفت راهش بدهید و شاه به او
می گفت داخل شو و آن مرد میزی
سیمین روبروی او میگذاشت .در کنار
میز کلوچه هایی گذاشته شده بود که
از حبوبات گوناگون مانند گندم  ،جو،
ارزن  ،نخود  ،عدس  ،برنج  ،کنجد و
لوبیا پخته شده بود و هفت دانه از هر
یک از انواع این حبوبات را برداشته
در کنار میزی می گذاشتند و در وسط
میز هفت شاخه درختهایی را می
نهادند که از روی آنها و نام آنها پیش
گویی میکردند و شکل آنها را به فالی
نیک می گرفتند از قبیل بید  ،زیتون
 ،به  ،انار ،که هر کدام به اندازه یک دو
یا سه بند قطع شده بود و هر شاخه
ای را به نام یکی از ایاالت روی میز
میگذاشتند و بر جاهای مختلف می
نوشتند « ابزود « « ابزاید» « ابزون»
« بارور « « فراخی «  .یعنی افزود ،
افزوده  ،افزوده خواهد شد  ،افزونی
ثروت  ،خوشبختی و فراوانی و هفت
جام سفید و هقت درهم سفید ضرب
همان سال و یک دینار نو و یک بسته
اسپند می گذاشتند و او تمام اینها
را بر میداشت و برای پادشاه زندگی
ابدی و سلطنت طوالنی و خوشبخنی
و خوشنامی آرزو میکرد.

ادامه دارد.

بقیه  :نقد کتاب

 آیا َع َلم سیاست « هرچه بیشتر دربیرون باشد بهتر» را اجرا نمی کرد؟
درمورد اصالحات ارضی و ضرورت
آن افسوس اردشیر زاهدی هرگز
به تحقیقات دانشگاه تهران توجه
نداشت که این امر ازعهد ساسانیان
درذهن متفکران ومردم بود و نیز
دردورۀ طاهریان و مغوالن و بعد
درعهد قبل مشروطه در حزب
دمکرات وسپس درعهد فرقه
دموکرات و نزد چپ باالهام ها از
نظریۀ مطرح بود و با تقسیم امالک
سلطنتی ضرورت آن ثابت شد .
چگونه می شودچشم برتحقیقات
وکرسی روستا شناسی دردانشگاه
تهران بست و فرض کرد یک ژنرال
همکار مجله نشنال ژئوگرافی ایران
را می شناسد و نه پنجاه سال کار
ایرانیان دردانشگاه تهران  ( .رجوع
کنید به جلد  1و 2شاهد زمان و
کتاب درسی روستا شناسی و فهرست
تحقیقات مربوط دردانشگاه تهران)
بدیهی است درآن عهد رابطۀ
دولت و دانشگاه قدری سرد بود .
اما هرفرد روستائی ما بهتر از ایران
ناشناسان آمریکا معضل را می
شناختند .هویداهم درآغاز کار روزی
به ما گفت  «:این حرفها برای توی
دانشگاه خوب است  ».وبعدکه چوب
آن را خورد بسیار ازما می پرسید.
متأسفانه جنس خارجی مرغوب بود.
دردانشگاه استادان فئودال هم بودند
ولی دربحث ما منطقی بود که افکار
بهم می رسید .چه کسی نظام رابه
دانشگاه بدبین کرد؟ دانشگاهی که
هدیه رضاشاه بود وسنتی داشت در
وطن دوستی؟
اردشیرزاهدی ندید و یا دیدونشناخت
آن نخست وزیر را که با چه مکر وحیل
امالک بسیار وسیع خودرا با چند
تراکتور کرایه ای مکانیزه قلمداد کرد
تا ازتقسیم آن بین زارعان جلو گیری
کرد.
وقتی خاطره نویسی مسئول که
بعد انقالب طی سی سال صدایش
همیشه درجهت ایران بلند است
فرصت می دهد به بحث و نقد  ،جای
شکر دارد.
***
رفتن اردشیرزاهدی به سفارت
درلندن ساده نیست  .او فرزند کسی
است که پدرش به ناحق زندانی
انگلیسی ها بوده است  .معهذا پدر با
بی طرفی اورا خط می دهد .واردشیر
زاهدی اجرا می کند .اما مشکل او

آزادی

انگلیس ها نیستند .او ناگزیر به
مبارزه با گلبنگیان های پنج درصدی
می رود ولی چه کند با داستان بحرین؟
چه کند با خرید تانک چیفتن؟ چه
کند با شایعات که منصور نخست
وزیررا انگلیسی ها کشتند؟ چه
کند با الیحه مربوط به برخورداری
نظامیان آمریکائی درایران از مزایای
حقوق دیپلماتیک واثرآن نزد مالیان
وانگلیس رقیب آمریکا ؟ چه کند
بامسئله عراق و اروندرود ؟ جز اینکه
بامهارت به ستایش رضاشاه مقاوم
بروددربرابر انگلستان طامع در کار
حمایت از خزعل و درپرونده نفت .
***
درلندن مک میالن نخست وزیر
مورد احترام اوست  .افسوس که وزیر
جنگ او دولت اورا ساقط کرد.
اما فصل مربوط به روابط ایران و
انگلیس و مدیریت او  ،یک جا درس
است پروپیمان .
***
خاطرات اردشیرزاهدی که درآخرین
مصاحبه گفت اگر قراردادی بین ایران
و  5+1منعقد نشود فاجعه است را
باید خواند( مجله آزادی شماره 63
اول اردیبهشت  )1394تا حافظه
تیز وصراحت بیان او را شاهد گیرید
برزبان بستگی های بعضی رجال که
نگفتن را هنری سیاسی می دانند
و بهمین جهت سریع ًا فراموش می
شوند.
***
درروش های وی از باب رسانه ای شدنش
روزی به مصاحبه کننده ای که فرض کرده
بود اورا به دام می اندازد گفت  «:ازقول من
حرف نساز» یعنی رساننده منم وتو رسانه
ای.
باید خواند اردشیرزاهدی را با آنکه بسیار
میداندوکمترابرازمیدارد،دردنیای بسیار
حساس دیپلمات ها بی تردید .هنری
است نشاندندیگریبربسترذهنیفکری
خودوازآنبرتر رفتنبهتاروپودمخاطبکه
ویژهدیپلماتهاست.
شادروان دکتر مجیدرهنما درسفری دراز
بعهد وزارت زاهدی بمن گفت این هنر
را زاهدی به کمال دارد .پرسیدم چطور؟
جواب داد وقتی پای ایران درمیان باشد
آب وآتش را بهم وصلت می دهد.
واز بسیاری شنیدم که لذتی است
درکارکردن با او.
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کو ت�اه

وخواندنی

کوتاه و
خواندنی

کـوتاه

سوار نیزه دار چپ دست

پابلو پیکاسو نقاش معروف اسپانیائی
اولین اثری که خلق کرد یک سوار
نیزه دار بود که آن را برروی صفحه
فلزی حک کرده بودووقتی این نقاشی
بوسیلۀ صفحه حکاکی شده مجددا ً

چاپ می شد همه چیز برعکس بودو
پیکاسو به این موضوع توجه نکرده
بود .او این اشتباه خودرا به این
ترتیب توجیه کرد که چون سوار
چپ دست است نیزه در دست چپ او
قرارگرفته است .

وخواندنی

است کسانی که از بهره هوشی پائین
تری برخوردارند زودتر از کسانی که
ضریب هوشی باالتری دارند آموزش
رانندگی را فرا می گیرند.

به آب انداختن کشتی
یکی از مراحل مهم درکشتی سازی تا
دهه های پیش به آب انداختن کشتی
هائی بود که از کارخانه کشتی سازی
تحویل گرفته می شد .درسال 1950
دریکی از کارخانه های کشتی سازی
دهلی نو در هندوستان قرار بود یک
کشتی بزرگ را به آب بیندازند اما
روغن مخصوصی که زیر کشتی مالیده
می شد تا به راحتی ُسر بخورد و به
آب بیفتد تمام شده بود لذا مهندس
سازنده  50هزار موز را درزیر کشتس
بست و توانست آن را براحتی بدون
آنکه صدمه ای به ته کشتی وارد شود
به آب بیندازد.

داروی بیهوشی کشنده
زمانی از کلروفرم برای بیهوشی
بیماران استفاده می شد  .اگر این ماده
درمقابل نور و هوا بخوبی محافظت

صلیبیون مدتی بیهوده شهر پررونق
دمشق را محاصره کردند اما کاری
از پیش نبردند  .آنها راهی طوالنی ،
خطرناک ومرگبار را طی کرده بودند
ولی تنها پاداشی که به دست آورده
بودند آلوهای خوشمزه دمشقی بود.
درزبان فرانسه ازآن زمان اصطالح
«بخاطر آلو» کاری کردن بمعنای
«برای چیزجزئی خودرا بمخاطره
افکندن » آمده است .

گریه واقعی

یک طفل پس از گذشت پنج هفته
از تولدش می تواند واقع ًا گریه کند
قبل از این مدت فقط صدای گریه
از گلویش خارج می شود زیرا غدد
اشکی او تازه پس از این مدت است
که شروع به فعالیت می کند!
نشود یا درمدت زمان تعیین شده
مصرف نگردد تبدیل به فوسژن می
گردد« .فوسژن» سم خطرناکی است
که در جنگ جهانی اول باعث مرگ
تعداد زیادی از مردم شد.

وقتی دومین لشکر کشی مسیحیان
اروپائی  ،درخالل جنگهای صلیبی
قرن دوازدهم دراطراف شهر دمشق
به شکست انجامید ومسلمانان پیروز
شدند این جمله سرزبانها افتاد که:
« شما بخاطر آلو آمده اید؟» زیرا

نیروی دست
یک میسیونر
درقرن نوزدهم
فرانسوی اعالم کرد که خود شاهد
بوده بعضی از جادوگران قبایل
کوتوله ها با نگهداشتن دستهای خود
به طرف یک درخت نیروئی تولید می
کردند که باعث می شد تمام برگهای
درخت از شاخه جداشده به زمین
بریزند.
ازآن پس کسی چنین گفته ای را تأیید
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نکرده است .
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آشپزهای هنرمند

طبابت دربین پرندگان

جنگ بخاطر آلو

ضریب هوشی و رانندگی
همگان تصور می کنند که اگر کسی
ضریب هوشی باالئی داشته باشد همه
چیز را بهتر درک می کند و زودتر یاد
می گیرد .اما تحقیقات نشان داده

کتلت گوشت گوسفند  18کیلو گرم
برای استیک گوساله وگاو  30الی 40
کیلوگرم و باألخره برای شکستن
فندق این نیرو از یکصدکیلوگرم
تجاوز می کند.

خودرا بشناس

مفلس گذاشتند موفق نشدند طال
بدست بیاورند اما یکی از کیمیاگران
موفق به تولید آلیاژی شد که دارای
ظاهری شبیه طال بود ومثل آن هم
برق می زد  .هنری از بدست آوردن
آن خیلی خوشحال شد و دستور داد
دهها هزار سکه از آن بسازند که
بیشتر آنها را به نام طال به طلبکاران
خارجی خود داد و برای مدتی از شر
مزاحمت های آنها راحت شد.

دردادگاه
قاضی رو به متهم کرد وگفت :
 شما متهم هستید که صندلی راروی سرهمکار اداریتان شکسته اید.
متهم جواب داد:
 آقای قاضی این یک تصادف غیرقابل پیش بینی بود.
قاضی گفت :
 یعنی نمی خواستید اورا کتکبزنید؟
متهم جواب داد:
 البته که می خواستم ولی هیچ قصدنداشتم صندلی اداره را بشکنم .

نیروی فک ما
کالهبرداری شاهانه
هنری ششم پادشاه انگلیس (-1471
 )1421پس از مدتی سلطنت بقدری
مقروض شد که مالیاتهائی هم که از
مردم می گرفت نمی توانست چاره
ساز کارش باشد به ناچار دست به
دامان کیمیا گران رد تا برای او و
بخرج او فلزات مختلف را تبدیل به
طال کنند.
واضح است که هیچیک از آنها با
وجود مخارجی که روی دست پادشاه

شماره  -67سال ششم

بعضی از پرندگان مانند دارکوب
قادرند درصورتی که پایشان بشکند
به تنهائی آن را معالجه کنند  .برای
این کار آنها مقداری خاک ُرس تهیه
می کنند وپس از مخلوط کردن آن با
آب دهان محلولی را آماده می کنند
که آن را روی پای مجروح خود می
مالند سپس روی آن را با پرهائی که
از بدن خود می کنند می پوشانند و
بعد مدت یک ساعت بدون حرکت
میمانند تا گل خشک شود و حالت
گچی را که جراحان بدور استخوان
شکسته انسان می مالند عمل کند.

نیروئی که فک های ما هنگام جویدن
غذا وارد می کنند برحسب نوع غذا
و درنتیجه مقاومت آن فرق می کند
بعنوان مثال برای زبان پخته شده
گوساله حدود دوکیلوگرم برای یک

شماره -67سال ششم

می دهند .سینه به سینه یکدیگر می
مالند ومدام باهم حرف می زنند و به
نظر می رسد اص ً
ال توجهی به اطرافیان
خود ندارند.

سقراط می گفت  « :خود  ،خویشتن
را بشناس » او با این کالم می
خواست بگوید انسان باید قبل از
هرچیز خودرا وقف شناختن خویش
نماید ودقیق ًا به عیوب و نادانی های
خود واقف شود .این تنها راه غلبه
برنادانی ها و ناآگاهی هاست  .درست
برعکس فیلسوفان سخنور که هوش
خودرا فقط درجهت مادیات بکار می
گرفتند سقراط ثروت ومادیات دیگر
به سود ثروتهای معنوی تحقیر می
کرد.

درسالهای  1600میالدی درمیان
اشراف و در دربارهای سلطنتی اروپا
هنر آشپری به اوج خود رسیده بود
ولی شاید جالبترین کاری که دراین
زمینه صورت گرفت هنر یک آشپز
در دربار انگلستان بود.
این آشپز یک کیک بزرگ بشکل
رزمناوهای بادبانی و توپدار آن زمان
ساخت که دارای توپهای کوچک
وحقیقی بودند بطوری که با صدای
زیادی شلیک می کردند و لی او
برای آن که مورد مؤاخذه قرار نگیرد
که با بوی بد باروت باعث ناراحتی
مهمانهای دربار شده درمقابل هریک
از خانمها یک پوست تخم مرغ
قرارداد و ازآنها خواست آن را باعطر
پر کنند تابوی باروت شامه آنهارا
نیازارد.

وفاداری به همسر

قهوه وچای
درقهوه خانه های عهد صفویه گل
گاوزبان دم کرده با نبات ولیموعمانی،
گالب و مایع ترش مزه ( مخلوط آب
نارنج و آب گرم) تهیه می کردند و با
آن از مشتریان پذیرائی می شد.
قهوه از برزیل به آسیای جنوبی راه
یافت وازآن طریق وارد ایران شد .وتا
قبل از رواج چای درایران از زمان
صفویه مصرف می شد وورود آن از
طریق روسیه وهندوستان صورت می
گرفت  .تا زمانی که کاشف السلطنه
چای را از هندوستان وارد ایران کرد.
ودرصفحات شمال ایران کشت دادواز
آن زمان چای در ایران جای قهوه را
گرفت  .یکی از دالیل آن هم ارزان تر
بودن کشت چای بود و دلیل دیگر آن
ذائقه ایرانی بود که چای را بر قهوه
ترجیح داد.

برخالف ما انسانها که گاهی اوقات به
نزدیک ترین فرد به خودمان یعنی
همسرمان بی وفائی ها می کنیم
پنگوئن ها به صورتی حیرت انگیز به
همسر خود وفا دارند .هرزوج درمیان
هزاران پنگوئن هم شکل و هم اندازه
 ،به راحتی می تواند همسر خودرا
پیدا کند اگر پنگوئنی جفت خودرا
گم کند با چشمان نزدیک بینش
دربدر بدنبال او می گردد و مدام
جفت خودرا صدا می زند .همین که نر
وماده صدای یکدیگر را از دور می
شنوند با سرعت به سوی صدا می
دوند و وقتی بهم می رسند حرکاتی
سرشار از شادی وسرمستی را انجام

آزادی

قدیمی ترین سند مهردار
قدیمی ترین سند ُمهرداری که که از
سالطین ایرانی موجود است نامه ای
است که از طرف امیرتیمور گورکانی
به « شارل ششم » پادشاه فرانسه
نوشته شده و اصل آن به شماره
« »937درخزانۀ اسناد رسمی
درپاریس بایگانی شده است  .تاریخ
این سند « محرم سنه  805هجری »
اوت  1402میالدی است .
مهر از ابزاری است که بشر دردوران
قبل از تاریخ نیز مورداستفاده قرار می
داده است و درموزه های اکثر کشورها
سندهائی مهرشده متعلق به کشورما
وجود دارد که از نظر تاریخی بسیار
اهمیت دارند.
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خواب مختصر روز یا بقول بعضی
ُچرت کوچک بعداز ناهار یا پیش
از شام به شما امکان می دهد به
خواب شبانه نیاز کمتری داشته باشید
به عقیدۀ برخی از دانشمندان نیم
ساعت خواب روزانه معادل سه ساعت
خواب شبانه ارزش دارد .بدون شک
آنهائی که باغرور ادعا می کنند تنها
چند ساعتی خواب درشب برایشان
کافی است روزها چرت مختصری می
زنند.

پرسش وپاسخ علمی

زیست شناس پس از پژوهشهای
بسیار متوجه شده اند که ریزترین
حیوانات نظیر کرمها و حلزون ها نیز
دردرا احساس می کنند و دربدن آنها
اندورفین که ماده ای طبیعی برای
تخفیف درداست دربدن این حیوانات
نیز نظیر انسان تولید می شود وآنهارا
دربرابر درد تا حدی تسکین می دهد.

سرعت گلوله
دردناشی از نیشگون باسرعت 12
متر درثانیه ودردحاصل از سوختگی
پا با سرعت  5متر درثانیه به مرکز
عصبی منتقل می شود.

احساس فشار درگوش
چرا درموقع مسافرت درتله کابین
درگوشهایمان
و یا دراتومبیل
احساس گرفتگی وفشار می کنیم ؟
دانشمندان پس از بررسی های بسیار
به این نتیجه رسیده اند که درموقع
باالرفتن از جاده های کوهستانی
چون دربدن ما هنوز هوا با فشار زیاد
که در دره ومناطق چودتر استنشاق
کرده ایم وجود دارد و ضمن ًا چون
براثر صعود سریع  ،هوای آزاد رقیق
تر می شود پرده گوش رو به سمت
خارج باد می کند .ولی درموقع
سرازیر شدن و یا فرود هواپیما عکس
قضیه اتفاق می افتد پرده گوش ما به
سمت داخل فشرده می شود.
جالب اینجاست که کسی که پرده
گوشش معیوب باشد فشار مورد
بحث را احساس نخواهد کرد.

نورماه وخورشید
ُکندی و درعرض  24ساعت از بدن
خارج شود.

خواب ماهی ها
آیا ماهی ها می خوابند؟ پاسخ این
است که ماهی ها مانند انسان و یا
حیوانات دیگر نمی تواننئد بخوابند
چون چشمشان پلک ندارد لذا
نمی توانند آن را ببندند و بخوابند.
اما بجای خوابیدن مدتی بی حرکت
درآب می مانند تا انرژی از دست رفته
را باز یابند

آیا تاکنون مشخص شده است
نورخورشید تا چه انازه از نورماه
شدیدتراست ؟
دانشمندان که به نظر می رسد خیلی
بیکار هستند ووقت زیادی برای
محاسبات مختلف دارند به این نتیجه
رسیده اند که نورماه حتی درزمانی که
قرص ماه کامل است چهار صدهزار بار
از نور خورشید ضعیف تر است .
البته این گونه محاسبات در
بعضی جاها به درد می خورد و کار
دانشمندان را نباید سرسری گرفت .

احساس درد
احساس درد دربدن انسان به «علت»
ایجاد آن درد بستگی دارد .برای مثال
دردی که به علت برخوردسوزن
بتپوست بدن ما بوجود می آید با
سرعتی معادل  16متر درثانیه به
سمت مراکز عصبی حرکت می کند.

خون ریزی ومرگ
انسان تا چه اندازه براثر خون ریزی با
خطر مرگ روبرو می شود؟
یک زخم عمیق که باعث شود یک
سوم خون موجود دربدن انسان
خارج گردد باعث مرگ می شود .اما
این امکان هم وجوددارد که انسان
با وجود از دست دادن دوسوم خون
خود نیز به حیات خویش ادامه دهد
به شرطی که این مقدار خون به
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سرعت کلوله تفنگهای بادی را به
حدود  150تا  200متر درثانیه برآورد
می کنند ولی سرعت گلوله تفنگ
شکاری از مرز  600متر درثانیه فراتر
می رود .سرعت کگلوله تفنگ نظامی
مدن از  900متر درثانیه  -سه برابر
سرعت صوت  -هم تجاور می کند .
این سرعت با سرعت سریع السیر
ترین هواپیمای جهان برابری می کند.

آزادی

توان آزمایش کرد.
 -3هراسید با باز خنثی می شود
وقتی مث ً
ال اسید کلریدریک را با یود
سورآور که یک قلیاست مخلوط
کنیم با هم ترکسیب شده و براثر
این واکنش دوماده بدون خطر یعنی
آب آشامیدنی و نمک طعام بدست می
آید.
 -4تمام اسیدها محتوی هیدروژن
هستند که می توان اکثرفلزات را
جانشین اتم هیدروژن کرد .اما باید
توجه داشت هر ترکیبی که هیدروژن
داشته باشد اسید نیست .

خواب روزانه

شناسائی اسیدها

آیا نیم ساعت خواب روزانه برابر با
سه ساعت خواب شبانه است ؟
این سئوالی است که فکر دانشمندان
را سالها به خود معطوف کرده بود.
وسرانجام به این نتیجه رسیدند که

به چهار طریق می توان اسیدهارا
شناخت :
 -1بهترین راه وآسان ترین روش
برای شناختن اسیدها استفاده از
کاغذ تورن ُسل است  .رنگ این کاغذ
آبی است  .اگر اسید به آن برسد
رنگ آ« قرمز می شود.
 -2اسیدها درآب حل شوند طعم
ترشی دارند .توجه داشته باشید که
اسیدهای بسیار قوی را از این راه نمی

آیا بخاررا می توان دید؟ پاسخ منفی
است  .بخار همانند گاز غیر قابل رؤیت
است  .اگر از نزدیک به لولۀ کتری
که دردرون آن آب درحال جوشیدن
است نگاه کنید از محل خروج بخار
از این لوله تا جائی که شما بخارآب
را مشاهده می کنید فاصله ای
است،که چیزی درآن فاصله دیده
نمی شود .دراین فضای خالی بخار
آب وجوددارد که قابل دیدن نیست .
وبخاری که شما می بینید درحقیقت
بخار سردشده است .

بید لباس می خورد؟
آیا بید لباس مارا میخورد وآن را
سوراخ سوراخ می کند؟
پاسخ منفی است  .بید هرگز لب به
لباس نمی زند .آن چه که لباس مارا
می خورد الرو یا کرمینه بید است
که هنوز به بید تبدیل نشده است .
بنابراین وقتی بیدی را درکنار کمد
لباس خود دیدید بدانید که کار از کار
گذشته و لباس شما توسط الرو بید
خورده شده است  .به آن پروانه یا بید
کاری نداشته باشید

گورستان فیل ها
حداکثر سرعت خودرا
گلوله
بالفاصله پس از شلیک و درخطی
مستقیم کسب می کند و بعد براثر
مقاومت هوا ترمز خواهد کرد ومسیر
خودرا بشکل کمانی ( قوسی) خواهد
پیمود ودرمدار کمانی اش به زمین
می رسد .ناگفته نماند که مقاومت هز
گلوله دربرابر هوا بستگی به شکل
آن دارد به همین مناسبت گلوله هارا
مثل هواپیما های مافوق سرعت صوت
نوک تیز می سازند.

احساس درد
آیا حیوانات هم درد را احساس می
کنند؟
درد آژیر خطر بدن ما است واگر درد
نباشد بیم آن می رود انسان دست وپا
بسته تسلیم محض بیماری ها بشود.
یا بیماری ها دست کم دیرتراز موقع
تشخیص داده شوند .دانشمندان
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بخار نامرئی است

می کنند و چنان با سرعت جسد
فیل را ازروی زمین محو می کنند که
انسانهای گذشته همواره تصور می
کردند فیل ها بهنگام مرگ به یک
گورستان نامرئی می روند.
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آیا فیلها در یک گورستان نامرئی
میمیرند؟
این اعتقاد نیاکان ما بود که فیل ها
وقتی مرگشان فرابرسد به نقطه ای
دوراز دسترس انسان ها می روند
ودرآنجا میمیرند .این باور جنبۀ
علمی ندارد و از غلطهای مشهور
است .جسد فیل ها به سرعت تجزیه
می شود و مورد یورش الشخورها
قرار می گیرد و دراطراف جسد آن ها
گیاهان ورستنی ها به سرعت رشد

وازآنجا به هلتد رفت .

گل الله
نام گل الله آن قدر با کشور هلند
مترادف شده است که بسیاری از
مردم تصور می کنند این گل اص ً
ال
یک گل هلندی است  .و نخستین بار
دراین سرزمین روئیده است  .درحالی
که این گل دراصل یک گل ترکی
است و ترک ها از قرن شانزدهم و
احتماالً خیلی پیشتر به پرورش آن
عالقه و توجه بسیار نشان می دادند
و انگهی نام این گل که اروپائیان
آن را تولیپ می نامند به زبان
ترکی توربان به معنای عمامه است
دراواسط قرن شانزدهم اوژیه ژیسلن
دوبوسبک سفیر اتریش در دربار
سلطان سلیمان عثمانی پیاز این گل
را باخود به وین پایتخت اتریش برد
و به پرورش آن پرداخت  .بزودی الله
درسراسر اروپای غربی پخش شد .
اما نخستین محموله ی پیاز گل الله
درسال  1562از قسطنطنیه به بندر
آنورس واقع در بلژیک حمل گردید

آزادی

اس .ا ُ  .اس
عالمت جهانی  .S.O.Sکه تقاضای
کمک قلمداد می شود مخفف کدام
کلمات است ؟
خیلی ها براین باورند که این عالمت
مخفف کلمات کشتی مارا نجات دهید
 Save Our Shipاست ویا کوتاه
شده کلمات جان مارانجات دهید
 Save Our Soulsاست اما حقیقت
این است که این سه حرف به این
دلیل انتخاب شده اند چون راحت
تر به ذهن سپرده می شوند و مخابره
آنها بصورت عالئم مورس نیز آسان
تر است  .یعنی سه نقطه  ،سه خط ،
سه نقطه )...---...( .

دامن دراز زنان

بسیاری اززنان قبایل صحرانشین
تا همین اواخر ردای بلندی می
پوشیدند که دنبالۀ آ« حدود یک متر
بروی زمین کشیده می شد  .هنوزهم
دربعضی نقاط آفریقا این رسم دیده
می شود .این زنان براین باور بودند که
به این وسیله رد پای خودرا پاک می
کنند تا شیطان را که قصد دارد به
تعقیب آنها بپردازد گول زده و گمراه
کنند .
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زآنجا
ا

ازاینجا

نه سال از قتل فجیع اکبرمحمدی درزندان جمهوری اسالمی گذشت
آقای منوچهر محمدی به نام خانواده
اش بیانیه ای در هشتم امرداد ،نهمین
سالروز مرگ برادر زندانی سیاسی
اش ،اکبر محمدی ،درآمریکا منتشر
کرد و در آن از جمله نوشت« ،مرگ
فجیع اکبر در حالت بیماری و در
شرایطی که در اعتصاب غذا و گرسنه
و تشنه لب بود و در این وضع دلخراش
پرپر شد ،داغ عمیقی بر سینه همه
اعضای خانواده ما به جای گذاشته

و یادآوری این رنج در طول سالها نه
تنها از آن کم نمی کند بلکه این درد
و فراغ را سنگین تر نیز کرده است...
اکبر نه تنها مظهر مقاومت بود بلکه
نماد اخالق ،بردباری و جوانمردی
در میان زندانیان سیاسی و حتی
زندانبانان بود و همین زندانبانان رژیم
در خفا محبت خود را به این جوان
دالور میهن پرست ابراز می کردند»

ازهمه جــــــــــــا

اخبار ضدونقیض دربارۀ برخوردشهابسنگ به زمین درایران

سیل عده ای را درتهران وشهرستانها کشت
در اواخر تیرماه سال جاری باران
شدید و توفان منجر به جاری شدن
سیل در شهرهای مختلف ایران شده
است .پس از مدتی انتظار سرانجام
به جای باران رحمت سیالب زحمت
تعدادی از مردم تهران وشهرستانهارا

به کام مرگ فروبرد و هنوز گفته می
شود تعدادی کمشده باید پیداشوند
که احتماالً آنهاهم در بین کشته
شدگان جای خواهند داشت  .این
سیل در سقز ،زیرآب سوادکوه،
سیجان و تهران جاری شده است.

در پی مشاهده «اشیائی» نورانی در
آسمان قزوین که گفته شده ممکن
است ناشی از سقوط «شهابسنگ»
باشد ،گزارشهایی ضد و نقیض در
مورد برخورد یا برخورد نکردن آن با
زمین منتشر شده است.
خبرگزاری رسمی ایران ،ایرنا،
میگوید فرماندار بوئینزهرا بامداد
جمعه  ۹مرداد برخورد شهابسنگ را
در محدوده جغرافیایی این شهر ،رد
کرده است.
حمید رهانجام مدیر عامل جمعیت

چند شهابسنگ به زمین در مناطقی
در مرزهای سه استان قزوین ،زنجان
و همدان خساراتی به شهرهای
بوئینزهرا ،آوج و تاکستان زد».
این خبرگزاری حتی از «خسارات
مالی» نیز در پی برخورد این
«شهابسنگ» خبر داده بود.
خبرگزاری مهر از قول آقای رهانجام
میگوید گزارشهای اولیه از «برخورد
شهابسنگ» حوالی ساعت  ۱۰شب
روز هشتم مرداد ماه منتشر شد.
مدیر عامل هالل احمر استان قزوین

فستیوال فرهنگی افغانستان در لندن
بی بی سی  :جشنواره فرهنگی
افغانستان اخیرا در لندن برگزار
شد .افغانهای مقیم بریتانیا در این
جشنواره گردهم آمدند تا با برگزاری
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کنسرت ،راه اندازی نمایشگاهها و
عرضه غذاهای سنتی افغانستان ،از
ارزشهای فرهنگی این کشور تجلیل
کنند.

آزادی

هالل احمر قزوین ،به خبرگزاری مهر
گفته است «محدوده برخورد شهاب
سنگ در منطقه ضیاءآباد تاکستان به
سمت استان زنجان است».
اما همین مقام هالل احمر در گفتوگو
با ایرنا گفته است «با وجود بررسی
های میدانی تاکنون هیچ خبری از
سقوط شهاب سنگ گزارش نشده
است».
خبرگزاری فارس پیشتر در ساعت
پایانی هشتم مرداد ماه در خبری
کوتاه گفته بود «دقایقی قبل برخورد

به ایرنا گفته است دیده شدن اشیاء
نورانی در آسمان روستاهای مناطق
غربی قزوین ،در نزدیکی استان
زنجان ،دلیلی بر سقوط آن در قزوین
نیست.
خبرگزاری ایرنا از قول فرمانداریهای
چند شهر دیگر به جز بوئینزهرا ،از
جمله آوج و تاکستان ،نیز گزارش
داده است که هنوز گزارشی دال بر
سقوط این شهابسنگ در مناطق
جغرافیایی آنها وجود ندارد.
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اسرائیل هم شاهدانه را برای مصارف پزشکی آزاد کرد
رادیو اسرائیل بخش فارسی :هزاران
بیماری که در اسرائیل با کانابیس
پزشکی درمان می شوند از شنیدن
خبری که آقای یعکوو لیتسمن معاون
وزیر بهداشت ودرمان اسرائیل آن
را اعالم کرد ،بسیار خوشحال شدند
و آن اینکه دولت اسرائیل استفاده
بیماران از کانابیس را برای مصارف
پزشکی آزاد می کند و حتی خود آن
را به بیماران خواهد داد( .تازه آقای
لیتسمن وزیری از احزاب بشدت
مذهبی است).
این خبر که تکرار رفتار مشابه در
برخی از ایاالت در آمریکا است ،این
ارزیابی را مطرح کرده که بزودی
تعداد کسانی که از بیماری های
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دندانی به قدمت  560هزارسال کشف شد

مختلف در رنج هستند و بخواهند آنها
نیز کانابیس را برای مصارف درمان و
تسکین دریافت کنند ،افزایش یابد.
در اسرائیل تا حال بیش از  22هزار
بیمار با مجوز وزارت بهداشت و درمان
از کانابیس برای درمان و تسکین
استفاده می کردند اما اعالمیه این
هفته وزارت بهداشت اسرائیل موجب
می شود که کانابیس برای تسکین
درد آن را به یک ماده مجوزدار مانند
سایر داروها مبدل کند.
داروسازان نیز باید برای دادن کانابیس
دوره های خاص را بگذرانند .فع ً
ال تنها
 36پزشک در اسرائیل می توانند
مجوز استفاده از کانابیس پزشکی را
به مردم بدهند.

رادیو فردا :دو نوجوان  ۲۰و  ۱۶ساله،
زیر نظر استادانشان در غار «توتاول»
در جنوب غربی فرانسه ،سرگرم
کاوش بودند که ناگهان دندان انسانی
را یافتند که  ۵۶۰هزار سال پیش
میزیسته است.
غار «توتاول» یکی از مشهورترین
محوطههای مربوط به ماقبل تاریخ در
اروپاست.
به گزارش آسوشیتدپرس ،تونی
ی
شوالیه ،که تحقیقات باستانشناس 
خود را در آزمایشگاه باستانشناسی
«توتاول» انجام میدهد ،از این کشف

به عنوان «کشف بزرگ» یاد کرد و
گفت این دندان به آنها کمک میکند
تا شکاف بین قدیمیترین فسیلهای
انسانی یافت شده در اسپانیا و آلمان
و فسیلهای جدیدتر ،پر شود.
تاکنون از این منطقهی باستانی،
هزاران شیی قدیمی ،نظیر ابزارهای
ماقبل تاریخ و استخوان حیواناتی
نظیر اسب ،گوزن شمالی و گاوهای
وحشی پیدا شده ،اما دندان انسانی
که  ۵۶۰هزار سال پیش میزیست،
قدیمیترین عضو بدن انسان است که
در فرانسه کشف شده است.

دیدار دوباره ی خواهر وبرادر

آاوما و باراک اوباما به هم بسیار
نزدیک هستند .زیرا آاوما بعد از چند
سال زندگی با مادر خود به آمریکا
رفت و با پدر خود و مادر ناتنیاش
(مادر اوباما)در کنار باراک زندگی کرد.
آاوما در آلمان در رشته زبانو ادبیات

آزادی

آلمانی و جامعهشناسی تحصیل
کرده و پایاننامه دکترای خود را به
«مقایسه فرهنگ کارکردن در آلمان و
کنیا» اختصاص داده است .این عکس
خواهر وبرادر را در سفر اخیر اوباما به
کنیا درکنار هم نشان می دهد.
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روشهای اصلی

محافظت قلب

شکالت سیاه  ،شراب قرمز و ورزش روزانه وکم کردن وزن  ،خطر بروز حملۀ قلبی
را کاهش می دهد اما در نوشیدن شراب قرمز و خوردن شکالت نباید افراط کرد.
دکتر راجر .س  .بلومنتال رئیس
مرکز پیشگیری بیماریهای قلب
دربیمارستان جان هاپکینز باطرح
پرسش های زیرین و پاسخ به آنها
روش های مهمی رابرای جلوگیری از
بیماری قلبی عرضه می کند:
 -1آیا شکالت برای قلب سودمند
ااست ؟
شکالت حاوی رنگ دانه های گیاهی
موسوم به فالونوئید  Flavonoidاست.
ِ
رنگ میوه ها و سبزیجات به سبب این
رنگ دانه هاست .
به باور پژوهندگان این ترکیبات با
کاهش میزان کلسترول بد () LDL
خون  ،کمک به گردش خون  ،وپتئین
آوردن فشار خون از حملۀ قلبی و
سکته جلوگیری می کند.
فالونوئیدها ضداکسیدان های قوی
هستند ،دارای اثر ضدالتهابی تب
یونجه وعفونت های ویروسی
نیز کمک می کنند .این ترکیبات
همچنین درعصارۀ هستۀ انگور ،
مرکبات و شراب قرمز وجود دارند.
مصرف شکالت به مقدار کم یا به
اعتدال به حفاظت قلب کمک می
کند .ولی نباید آن را شفای اصلی
بیماری به حساب آورد .دکتر بلومنتال
خوردن تکه های کوچک شکالت
تیره را که حاوی  70درصد یا بیشتر
کاکائو می باشد توصیه می کند.
شکالت تیره دارای مقدار زیاد مس
نیز می باشد که درمقابله با بیماری
قلبی مؤثر است .
از عوارض شکالت دربرخی افراد
سردرد و تحریک معده می باشد.
 -2آیا نوشیدن شراب قرمز درمقابله
با بیماری قلبی مؤثراست ؟
مطالعات آشکار ساخته است که
یک یا دو گیالس شراب قرمز درروز
خطر بروز بیماری قلبی وسکته را به
تقریب  20درصد کاهش داده و احتماالً
به افزایش طول عمر کمک می کند.
مشروبات الکلی دیگر مانند آبجو و
لیکورها نیز دارای این فواید هستند.
پژوهندگان معتقدند شراب قرمز که
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از پوست انگور قرمز تهیه می شود
باپائین آوردن کلسترول بد () LDL
و افزایش کلسترول خوب ( )HDL
وجلوگیری از تشکیل لختۀ خون به
سالمت قلب کمک می کند.
شراب قرمز همچنین دارای اثر
وویروسی است و
ضدمیکربی
دردرمان عفونت های روده مؤثراست.
درنوشیدن الکل باید اعتدال رارعایت
کرد .چهار اونس شراب ( یا یک شیشه

خطرناک بوده وممکن است سبب
بیماری قلبی  ،بیماری کبدی وآسیب
مغزی گردد .بعالوه شراب دارای
کالری فراوان است [ که برای بیماران
دیابتی خوب نیست].
 -3آیا داروها به تنهائی خطر
بیماری قلب را کاهش می دهند؟
داروهای کم کننده کلسترول خون
و پائین آورنده فشار خون درکاهش
خطر بیماری قلبی مؤثرند ولی باید

آبجو یا  1/5اونس لیکور) درروز برای
زنان و دوبرابرآن برای مردها کافی
است .
باید بخاطر داشت اگر شراب یا دیگر
مشروبات الکلی زیاده از حد به
مصرف برسد برای سالمت بدن

درنظر داشت که برای پیش گیری
بیماری قلبی نمی توان این داروهارا
جانشین برنامه غذائی سالم نمود.
باوجود این که داروهای نامبرده
پیشرفت تصلب ( سفتی)
شریان ها را کند می کند،

آزادی

گش
تی ردمیان کتابها

کالس ردس

دکتر همایون آرام  -نیویورک
با گذشت زمان رسوب کلسترول
دررگ ها و عوارض ناشی ازآن غیر
قابل اجتناب است .با انتخاب نحوۀ
زندگی سالم وتغذیه صحیح از این
خطرات کاسته می شود.
مطالعات نشان داده است که
داروهای کم کننده کلسترول خون
احتمال بروز حمله قلبی را  25تا 50
درصد کمتر می کنند.
پیروی از یک برنامه غذائی سالم،
تحرک جسمی روزانه وکم کردن
وزن  ،خطر ابتالء به حملۀ قلبی را تا
 80درصد کاهش می دهد ،بدون این
که عوارض جانبی دربرداشته باشد.
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هب انتخاب م.ع.آشنا

یک روز پدرم به من گفت  :نوشین

عبدالحسین نوشین می گفت:وای بحال کسی که قصد نان خوردن از هنر راداشته باشد .دراین صورت
احوال ترا می پرسید
من نوشین را اولین بار بعداز شهریور هنر را به «لقمه ای نان» خواهد فروخت و متأسفانه  ،نه هنرمند باارزشی می شود و نه لقمه چرب
ماه  1320هنگام تمرین نمایشنامۀ ونرمی فروخواهد داد.

مردم دیده بودم و آشنائی از همان
جا شروع شده بود .بعد  ،نوشین
گروه تآتر ی خودش را تشکیل داد و
درتآتر فرهنگ که درخیابان الله زار
باالتر از تآتر دهقان ساخته شده
بود چند برنامه روی صحنه آورد .از
جمله نمایشنامه های ولین  ،تارتوف ،
مردم ،تاجر ونیزی ویک نمایشنامه ی
ایرانی به نام « خان لنکران» را که من
بعنوان تماشاچی دیده بودم  .ازپدرم
پرسیدم  :چطور شد که نوشین بعداز
سالها یادی از من کرده است ؟
 چون درکلوب حزب  ،یک کالستآتر باز کرده  ،می گفت ترا هم برای
شرکت درآن کالس بفرستم .
 یعنی من بروم هنرپیشه بشم ؟ این فع ًال یک کالس فن بیان است
خوب حرف زدن را یاد می گیری.
بعداز ظهر یک روز گرم تابستان بود
که برای شرکت درکالس تآتر نوشین
به کلوب رفتم  .کالس دریک اتاق
بزرگ تشکیل شده بود  ،به غیر از
خود نوشین وخیرخواه وخاشع وخانم
لرتا همسر نوشین وتوران مهرزاد که
قب ً
ال با او آشناشده بودم  ،چند نفری
داوطلب جوان از جمله صادق شباویز
رضا وتقی مینا و عزت اهلل انتظامی
بایکی دونفر دیگر که اسامی آنها
رافراموش کرده ام درکالس شرکت
می کردند .منهم با عالقۀ بسیار کاررا
که برایم جذاب بود شروع کردم و
ادامه دادم  .درواقع رفت وآمد مستقل
من به حزب از همین کالس شروع
شد .بعدها فهمیدم که نوشین تآتر
فرهنگ را به دلیل آن که می خواست
از نظر تنظیم برنامه استقالل کامل
داشته باشد ترک کرده است  .وقصد
کار جدیدی را درتآتری نوساز با
اختیارات و امکانات بهتری داردو
نوشین کار تآتر را بسیار جدی می
گرفت و نسبت به آن تعصب داشت
 .چند بار ضمن درس  ،دراین ظمینه
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عبدالحسین نوشین
صحبت کرد که  :وای بحال کسی
که قصد نان خوردن از هنر راداشته
باشد .دراین صورت هنر را به «لقمه
ای نان» خواهد فروخت و متأسفانه
 ،نه هنرمند باارزشی می شود و نه
لقمه چرب ونرمی فروخواهد داد.
به نظر من بهتر است بخصوص شما
جوانها ،از حاال فکر کنید که باید
برای معاش خودتان راه دیگری را
درنظر داشته باشید .
تحت تأثیر سخنان نوشین و اینکه
به تدریج متوجه شدم استعداد فوق
العاده ای برای بازیگری ندارم .بعداز
اخذ دیپلم تصمیم گرفتم باتمام
مشکالت گوناگونی که وجود داشته
ادامه تحصیل بدهم و به دالیل شخصی
رشته ی دامپزشکی را انتخاب کردم
و دردانشکده دامپزشکی ادامه
تحصیل دادم  .باحوادثی که بعدها
پیش آمد  ،همیشه پیش خود فکر
می کردم این یکی از بهترین تصمیم
هائی بود که درطول زندگیم گرفتم .
همان روزهائی که تعلیم فن بیان را
درکالس نوشین شروع کرده بودم ،
کالس دیگری هم به همت احسان

طبری برای تدریس درس فلسفه
به جوانها تشکیل شد .من دراین
کالس هم شرکت کردم  .عمر این
کالس کوتاه بود اما درهمان مدت کم
طبری تأثیر فوق العاده ای برروح و
فکر من باقی گذاشت  .طبری قدی
بلند وکشیده  ،اندامی موزون و
ژست های زیبا وحساب شده ای
داشت  .ازآن تیپ آدم هائی بود که
دراولین برخورد  ،مخاطب را تحت
تأثیر فوق العاده ای قرار می دهند
 .او برای تدریس  ،کتاب « اصول
مقدماتی فلسفه » اثر ژرژ بلیستر
فیلسوف حزب کمونیست فرانسه را
بخش به بخش به فارسی می خواند.
دیکته می کرد و ما درجزوه های یی
که داشتیم یادداشت می کردیم  .بعد
مفص ً
ال توضیحات الزم را می داد تا به
اصطالح شیر فهم کرده باشد.

آزادی

منوچهر کیمرام

احسان طبری
برای ماقابل تصور نبود که یک نفر
متن فرانسه کتابی را بدست بگیرد
و آن را به فارسی بخواند  .آن هم با
جمالت و کلمات حساب شده زیبا
و تحسین برانگیز  ،و قتی که متن
دیکته شده را دوباره خوانی می
کردیم از انسجام جمالت وآهنگ
دل نسین کلمات دوچار حیرت
می شدیم  ..از همان اولین جلسات
کالس ،طبری برای ما جوان ها  ،نمونه
یک انسان کامل جلوه کرد که نبوغی
استثنایی و فوق العاده دارداما این
کالس چند جلسه بیشتر ادامه پیدا
نکرد .آن روز احسان طبری به کالس
آمد لبخند همیشگی را به لب داشت
و گفت  :چون فعالیت های مربوط به
انتخابات وتشکیل کنگره اول حزب
درپیش است کالس را تعطیل می
کنم  .پرسیدم تا چه موقعی ؟ گفت
معلوم نیست .
از کتاب رفقای باال ،نوشته دکتر
منوچهر کیمرام  .انتشارات شباویز
اردیبهشت  1374صفحه 87
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مؤخره

باسپاس از آقای دکتر محمدعلی
صوتی که این اثر باارزش را دراختیار
نشریه آزادی قراردادند وبیش از
یک سال چاپ آن به درازا کشید،
دراین شماره قسمت پایانی آن را
می خوانید .بزودی اثر باارزش
دیگری که از ترجمه های این مترجم
ونویسنده وروزنامه نگار باسابقۀ
ایرانی است دراین صفحات می
نشریه آزادی
خوانید.
هنگامی که روز هفتم سپیده دمید،
توفان جنوب فرو کش کرد و دریا
آرام شد .توفان از جنبش افتاد .ظاهر
جهان را آرام دیدم  .همهی مردم
به گِل بدل شده بودند .سطح دریا
مانند پشت بام هموار بود .دری را
گشودم ونور بصورتم تابید .خم شدم
 .نشستم وگریستم  .اشک برچهره
ام سرازیر بود .چون از هرسو آب
بود بیهوده درجستجوی خشکی نگاه
کردم  .تااینکه درمسافت چهارده
لیگ  ،کوهی نمایان شد و کشتی
آنجا به زمین نشست  .برفراز کوه
نیسیر کشتی محکم جا گرفت ؛ محکم
جاگرفت وتکان نخورد .یک روز جا
گرفت و روز دوم روی کوه نیسیر
محکم جا گرفت واز جا نجنبید .روز
سوم وروز چهارم روی کوه محکم جا
گرفت وتکان نخورد؛ روز پنجم وروز
ششم روی کوه محکم جا گرفت .
هنگامی که روز هفتم سپیده سرزد،
کبوتری را رها کردم و گذاشتم
برود .اما جائی برای نشستن نیافت
و برگشت  .سپس پرستوئی رها کردم
پرواز کرد .اما جائی برای نشستن
پیدانکردوبازگشت  .کالغ سیاهی
آزادکردم ؛ دید آب عقب نشسته
است  .خورد  ،دوبرابر پرواز کرد ،غار
غارکرد ودیگر باز نگشت  .من همه
چیز را زیر چهار باد باز کردم  .قربانی
کردم و [شراب؟] *برقله کوه ریختم .
هفت پاتیل و بازهم هفت پاتیل برپایه
هایشان گذاشتم وچوب  ،نی  ،سدر و
مورد هم برهم انباشتم  .هنگامی
که خدایان بوی خوش را استشمام
کردند ،مانند مگس برقربانی جمع
شدند .دست آخر ایشتار آمد وگردن
بند جواهر نشان بهشتی اش را که
زمانی آنو برای خرسندی او ساخته
بود  ،بلند کرد « :ای خدایان ،شما
اینجا حاضرید .تاوقتی که این سنگ
الجورد به دور گردن من است ،
من این روزها را به خاطر می آورم.
همانگونه که جواهردورگردنم رابه یاد
*Libation
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حماسۀ گیلگمش
ترجمه  :دکتر محمدعلی صوتی
قسمت چهاردهم
می آورم ؛ این واپسین روزها
رافراموش نخواهم کرد .بگذار همه
خدایان گرد قربانی جمع شوند.
بجز انلیل  .او نباید به این پیشکش
نزدیک شود زیرا بدون اندیشه این
سیل راآورد ومردم مرا به نابودی
فرستاد».
هنگامی که انلیل آمد وکشتی را
دید برخدایان خشمگین شد «:...آیا
هیچ انسان فانی نجات یافت  .هیچ
کس نمی بایستی از انهدام جان سالم
بدر برد » .آنگاه نینورتا خدای چاهها
ونهرها دهان گشودوبه انلیل جنگجو
گفت  «:کدام خدائی است که بدون ا ِآ
نقشۀ کاری را بکشد ؟ فقط اوست
که به تنهائی همه چیز را می داند».
 .سپس ا ِآ دهان باز کرد و به انایل
جنگجو گفت  «:ای خردمندترین
خدایان  ،انلیل قهرمان  ،چگونه
نابخردانه سیل فرستادی؟
گناهکار را باگناهش قراربده ،
خطاکار راباخطایش واگذار،
اندکی اورا تنبیه کن زمانی که قصد
فراردارد..
اورا بیش از اندازه تنبیه مکن وگرنه
جانش ازدست می رود.
آیاسیل بیشتر جان انسان را می
گیرد یاشیر؟
آیاقحطی انسان را بیشتر تلف می
کند یاسیل؟
آیاسیل بیشتر انسان را ازبین می برد
یاطاعون؟

نینورتا

آزادی

من نبودم که س ّر خدایان رافاش
کردم ؛ مرد خردمند درخواب اورا
آگاه کرد ،حال شور کنید که چه باید
بااو بکنید ».آنگاه انلیل به کشتی
درآمد  .او دست من وهمسرم را
گرفت و وادارمان کرد که به کشتی
وارد شویم ودردوطرف او زانوبزنیم
 .خودش بین ماایستاد .پیشانی
مارا برای تبرک لمس کردوگفت «::
درگذشته اوتناپیش تیم مردی
فانی بود .از حاال ببعد او وهمسرش
دربیابان برهوت دردهانۀ رودخانه
ها خواهند زیست  .بنابراین چنین
شدکه خدایان مرابرگرفتند؛ اینجا
درمیان برهوت دردهانۀ رودخانه ها
زندگی کنم ».
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بازگشت
اوتناپیش تیم گفت  :گیلگمش چه
کسی خدایان را بخاطر تو گردهم می
آوردکه تو زندگی که جستجو می کنی
بیابی؟ حال اگر می خواهی بیاو آن
را به آزمایش بگذا ر؛ فقط شش روز
و هفت شب برخواب غلبه کن  ».اما
هنگامی که گیلگمش آنجا نشسته
بود و روی سرینش استراحت می
کرد  ،غبار خواب مانند پشمی نرم
شانه شده از پشم گوسفند  ،اورا
پوشاندو اوتناپیش تیم به زنش گفت
 « :مردنیرومندی که زندگی جاودانه
می خواهد به همین زودی غبار خواب
اورا دربرگرفت  ».زنش گفت «:دست
بزن بیدارش کن  .شاید درآرامش ،
از همان دروازه ای که آمده است  ،به
سرزمینش باز گردد .اوتناپیش تیم به
زنش گفت  «:همۀ انسانها فریبکارند،
حتی تو خیانت خواهی کرد.بنابراین
گرده های نان بپز .هرروز یک گرده
وکنار سرش بگذار ،وروی دیوار
نشان بگذار برای شمارۀ روزهائی که
خوابیده است ».
پس زن گردۀ نان پخت  .هرروز یک
گرده درکنار سرش گذاشت و روی

دیوار شمارۀ روزهایی که خوابید،
نشانه گذاشت  ..روزی رسید که
گردۀ نخست سخت بود .گردۀ
دوم مانند چرم بود .سومین خیس
بود  ،رویۀ چهارمین کپک داشت ،
پنجمین کپک زده بود .ششمین
تازه بود .و هفتمین هنوز برخاکستر
گرم بود .اوتناپیش تیم به او دست
زد وبیدارشد .گیلگمش به اوتناپیش
تیم دوردست گفت  «:من چندان
نخوابیدم که تومرا دست زدی و
بیدار کردی  ».اوتناپیش تیم گفت «:
این گرده های نان رابشمار ودرمی
یابی که چندروز خوابیده ای  .برای
روز نخست تو  ،گردۀ سخت شده ،
دومین مانند چرم  ،سومین خیس ،
رویۀ چهارمین کپک زده  ،پنجمین
کپک زده  ،ششمین تازه  ،هفتمین
هنوز روی خاکستر داغ است  .همان
زمان که ترادست زدم وبیدارکردم ».

اوتناپیش تیم
شماره  -67سال ششم

گیلگمش گفت  «:چه باید بکنم ای
اوتناپیش تیم  ،کجا باید بروم ؟
شبانگاه دزد دست وپای مرابست .
مرگ درخانۀ من النه کرد .هرکجا پای
می نهم مرگ مرا درمی یابد».
آنگاه اوتناپیش تیم به اورشانابی
قایقران گفت  «:ای اورشانابی
 ،لعنت برتو باد .اکنون و برای ابد
دراین پناهگاه  ،نفرت انگیز شده
ای .اینجا دیگر برای تو نیست و نه
برای مسافرتهای دریائی ات  .اکنون
برو و ازاین ساحل دورشو .اما این
مردی که پیشاپیش او گام برداشتی
 ،اورا اینجا بیاور  .اندامش از کثافت
پوشیده است  .زیبایی دست وپایش
با پوست وحوش ضایع شده  .اورا
به محل شستشو ببر .آنجا باید
موهای بلندش را مانند درآب پاک
کند ..پوستینش را به دور اندازد
و بگذارد آب آن را ببرد .تازیبایی
اندامش نمایان شود .سربند پیشانی
اش نوشود .پوشاک او باید به او
داده شود تابرهنگی اش رابپوشاند.
تاآن هنگام که به شهر خودش می
رسد وسفرش به انجام می رسد این
پوشاک نباید نباید نشانی از گذشت
زمان داشته باشدوهمچون ردائی نو
پوشیده شود ».سپس اورشانابی ،
گیلگمش رابه محل شستشو برد،
موهای بلندش را به پاکی برف درآب
شست .پوستینش را دور انداخت که
آب دریا آن را برد .وزیبائی اندامش
نمایان شد .سربند پیشانی اش را
نوکردو برای پوشیدن برهنگی اش بع
او پوشاکی داد که نشانه ای از گذشت
زمان نداشته باشد .آن را تازمانی که
به شهر خودش می رسد وسفرش
تمام می شود  ،همچنین ردائی نو
بپوشد».
آنگاه گیلگمش واورشانابی قایق را
به آب انداختند و سوار برآن  ،آمادۀ
سفردریاشدند .اما زن اوتناپیش تیم
دوردست  ،به او گفت  «:گیلگمش
خسته به اینجا آمد و فرسوده
است  .چه به او خواهی داد که به
کشورش بازگرداند؟» اوتناپیش تیم
به سخن آمد و گیلگمش دیرک
رابرداشت و قایق را به ساحل
آورد« گیلگمش توخسته به اینجا
آمدی وخودرا فرسوده کردی  .چه
می توانم به توبدهم که به کشورت
بازگردانی؟گیلگمش  ،من رازی رابرای
تو فاش می کنم  .این ّسر خدایان
است که به تو می گویم  .گیاهی است
که زیرآب می روید خارهایی مانند
تیغ دارد  .آن مانند گل سرخ است
و دستت را زخمی می کند .اما اگر تو
موفق شوی آن را برگیری  ،دردستان
تو چیزی خواهد بود که جوانی از
دست رفتۀ انسان را باز می گرداند».
هنگامی که گیلگمش این را شنید
آب بندهارا باز کرد به گونه ای که
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جریان آب شیرین  ،اورا به ژرفترین
بستر رودخانه ببرد .اوسنگهای
وزینی به پاهایش بست تا اورا به
کف آب برساند .آنجا گیاه رسته
را دید .گرچه دستش راسوزاند آما
آنرا برگرفت  .سپس سنگهای وزین
راازپاهایش جداکردو دریا اورا باال
کشید.وبه ساحل انداخت  .گیلگمش
به اورشانابی قایقران گفت  «:اینجا
بیا و این گیاه شگفت آور راببین .
باخاصیت آن مرد نیروی پیشین راباز
می یابد .من آن را به اوروک محصور
به دیوارهای محکم می برم و به
مردان پیر خواهم داد تاآن را بخورند.
نام آن « مردان پیر دگرباره جوانند«
خواهد بودو دست آخر خودم می
خورم که جوانی از دست رفته راباز
یابم  ».بدینگونه گیلگمش از دروازه
ای که آمده بود بازگشت  .گیلگمش و
اورشانابی باهم براه افتادند و بیست
لیگ رفتندو برشتابشان افزودند .پس
از سی لیگ  ،شبانگاه متوقف شدند.
گیلگمش چاه آب سردی دید  .پائین
رفت و آب تنی کرد  .اما در آبگیر
ماری آرمیده بود .مار بوی خوش گل
رااحساس کرد .ازآب بیرون آمد و آن
را درربود ،فورا ً پوست انداخت و به
چاه برگشت  .سپس گیلگمش نشست
وگریست واشک برچهره اش سرازیر
شد .ودست اورشانابی را گرفت :
« ای اورشانابی  ،آیا برای این بود
که من دستانم را به زحمت انداختم
 .آیا برای این بود که من خون قلبم
رابیرون ریختم  .برای خودم چیزی به
دست نیاوردم ؛ من نه  ،بلکه آن جانور
زمین اکنون ازآن مسرور شد .به
همین زودی جریان آب آن رابیست
لیگ به کف رودخانه برگرداند .جائی
که آن را یافتم ».
بیست لیگ دیگر
آنان بعداز
برسرعتشان افزودند .پس از سی لیگ
برای شب متوقف شدند  .درسه روز
آنان به اندازۀ سفر یک ماه و پانزده
روز پیاده روی کردند ..آن هنگام که
سفر به انجام رسید  ،آنان به اوروک

محصور به دیوارهای محکم رسیدند.
گیلگمش به او ،به اورشانابی قایقران
گفت  «:اورشانابی از دیوار تاوروک
باالبرو  .شالودۀ سکو را وارسی کن
 ،خوب آجرکاریش را بیازما  ،ببین
آیا از آچر پخته نیست ؟ آیا هفت
خردمند شالودۀ آن را نریخته اند؟
یک سوم همۀ شهر است ؟ یک سوم
باغ است و یک سوم مزرعه است ،
بامحدودۀ [ معبد] ایشتار .این بخش
ها و این محدوده سرتاسراوروک
است ».
همۀ اینها کار گیلگمش شاه بود که
کشورهای جهان را می شناخت.
او خردمند بود .او اسرار رادید
ورازچیزها را می دانست  .او داستان
روزگار پیش از توفان را برای ما آورد.
اوبه سفری دور ودراز رفت  .خسته
وفرسوده ازرنج  ،دربازگشت همۀ
داستان را برسنگ نگاشت .
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مرگ گیلگمش
سرنوشتی که پدر خدایان  ،انلیل
کوهستان برای گیلگمش مقررکرده
بود  ،به حقیقت پیوست  «:درزیرزمین
تاریکی براو پرتو خواهدافکند .ازهمۀ
مردان شناخته شده  ،برای نسلها
هیچیک اثری ماندنی قابل مقایسه
بااو از خود به جا نخواهند گذاشت .
قهرمانان  ،خردمندان مانند ماه نو
درخشش و زوال خودرادارند .مردان
خواهند گفت  «:چه کسی تاکنون
باقدرت و نیرو مانند او فرمانروایی
کرده است  ،.مانند ماه تاریک  ،ماه
درسایه  ،که بدون او روشنایی نیست.
ای گیلگمش این تعبیر خواب تو بود.
به تو پادشاهی داده شد .این سرنوشت
تو بود .زندگی جاودانه سرنوشت تو
نبود .به این سبب اندوهناک مباش
 .غمگین و پریشان مباش ؛ او به تو
نیروی بستن وآزادکردن  ،تاریکی
وروشنی مردان داد .او به تو برتری
برمردم  ،پیروزی درجنگ که هیچ

نین هورساگ

آزادی

فراری برنگشت  ،در شبیخون و یورش
 .اما از این نیرو سوء استفاده مکن .
با خادمان کاخت با دادگری رفتار کن
 .دربرابر چهرۀ خورشید دادگر باش».
شاه دراز کشید و دیگر برنخواهد
خاست .
سرور کوالب دوباره برنخواهد خاست .
اوبربدی چیره شد  ،او دیگر نخواهد
آمد.گرچه بازوئی قوی داشت  ،دیگر
برنخواهدخاست .
او خرد وچهره ای ملیح داشت ،
بازنخواهدآمد .او به کوه رفته است ،
باز نخواهد آمد؛
اوبه بستر تقدیر افتاده دوباره
برنخواهدخاست ؛
اوازتخت رنگارنگ دوباره نخواهد آمد.
مردم اوروک  ،خردوبزرگ خاموش
نبودند؛ آنان سوگواری برپا کردند،
همه مردم دارندۀ گوشت وخون به
گریه وزاری پرداختند .مرگ به سخن
آمد ،او مانند ماهی به قالب شده و
غزال شکار شده درکمند دربستر
دراز کشید .نمتار ستمکار براو
سنگینی می کند  .نمتار که دست
وپاندارد  ،نه آب می نوشد و نه گوشت
می خورد.
آنان برای گیلگمش فرزند نینسون،
پیشکش هایشان را کنار گذاشتند.
همسر عزیزش  ،پسرش  ،معشوقه
اش  ،نوازندگانش  ،دلقکش  ،خانواده
اش ،خدمتکارانش  ،کار گزارانش
وهمۀ آنان که درکاخ می زیستند
برای گیلگمش پسر نینسون  ،قلب
اوروک پیشکش هایشان را کنار
گذاشتند .آنان پیشکشهایشان
رابرای ارشکیگال ملکۀ مرگ وهمۀ
خدایان مرگ کنار گذاشتند .برای
نمتار که مرگ است  ،پیشکش
هایشان را کنار گذاشتند .نان برای
نتی دربان دروازه نان برای نین
گزیدا خدای مار  ،سروردرخت زندگی
نیز  ،برای دوموزی  ،شبان جوان ،
برای انکی و نینکی  ،برای اندوکوگا
و نین دوکوگا ،برای انلمول و نینمول،
همۀ نیاکان خدایان  ،اجداد انلیل ،
ضیافتی برای سولپا  ،خدای جشن
وسرور ،برای ساموقان خدای گله،
برای نین هورساگ برای خدایان
آفرینش درجای آفرینش  ،برای
میزبان آسمان ،کاهنان و راهبه ها ،
پیشکش های مرگ کنار گذاشتند.
گیلگمش پسر نینسون درآرامگاه
جای گرفت  .او درجای پیشکش
ها نان پیشکشی کنار گذاشت .
درجای نذر شراب  ،شراب ریخت .
درآن روزگار سرور گیلگمش شاه ،
پسر نینسون  ،بی همتا و بی هم تراز
دربین مردم  ،آن که از سرورش انلیل
غفلت نکرد ،درگذشت  .ای گیلگمش
سرور کوالب درود برتو.
پایان
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کیخسروبهروزی

نیشدار وگزندۀ خود درنثر فکاهی به
سبک فریدون توللی و التفاصیل او
آثار ارزشمند وخواندنی فراوانی دارد
که تا کنون هنوز برای گردآوری ،
تنظیم وچاپ این نوشته ها آستین
هاراباال نزده است  .نمونه هائی از آثار
طنز دکتر حسن خواجه نوری را درزیر
می خوانید:

غم مخور

پس
گوش کن پندا ی ر وزبهر دنیا غم مخور

گفت
مت چون دور حدیثی گرتوانی داشت هوش

* حسن خواجه نوری طنز نویس  ،شاعر  ،روزنامه نگار و استاد دانشگاه است .
* آدم نادان زنادانی رذالت می کند هرکجا پا می نهد ُجرم وجنایت می کند(ح.خ)

دکتر حسن خواجه نوری
دررشتۀ فلسفه و حکمت اسالمی
گرفت و پایان نامۀ خودرا درسال
 1354زیر عنوان جبرواختیار از نظر
مذهب و مابعد الطبیعه نوشت .

پیش خود گفتی یقین مسحور لیمویت شدم

جای تعجب ندارد  ،حسن خواجه
نوری ( باخواجه نوری های دیگر
اشتباه نشود) چنان است و چنین
کرده است.
دکتر حسن خواجه نوری ،استاد
دانشگاه  ،روزنامه نگار ،شاعر وطنز
نویس  ،با نام های مستعار چراغ
موشی گنابادی  ،ح.خ ،ح-خ چراغ
موشی  ،ح-خ :ابابیل ،نمک به حروم
 ،و نمکپاش درسال  1314خورشیدی
درگناباد زاده شد .تحصیالت ابتدائی
ودورۀ اول دبیرستان ( سیکل اول
متوسطه) را درهمان شهر بپایان
برد  .آنگاه برای ادامه تحصیل به
نیشابوررفت و دردانشسرای مقدماتی
آن شهر دیپلم گرفت  .پس از پایان
تحصیالت به زادگاهش برگشت و
به آموزگاری پرداخت ( خوشبخت
شاگردان چنین آموزگاری)
خواجه نوری پس از چندسال
درکنکور سراسری شرکت کرد و
دررشتۀفرهنگ اسالمی دردانشکدۀ
الهیات دانشگاه تهران پذیرفته
شد .اوپایان نامۀ دورۀ لیسانس
خودرا دربارۀ جغرافیای تاریخی
گناباد نوشت  .پس از پایان دورۀ
لیسانس درسال  1339به تدریس در
دبیرستانهای تهران پرداخت  .خواجه
نوری تحصیالت دانشگاهی اش را
ادامه داد تا این که دکترای خودرا

صفحه34

فعالیت دانشگاهی
دکتر حسن خواجه نوری پس از
گرفتن درجۀ دکتری  ،ضمن کارهای
دولتی دردانشگاهها و مدارس عالی
به تدریس منطق  ،فلسفه وادبیات
پرداخت و درمدرسه عالی پارس
 ،مدرسه عالی شمیران  ،دانشگاه
پلیس  ،دانشکدۀ افسری و مراکز
علمی دیگر به تدریس پرداخت .

کار مطبوعاتی

آزادی

«حاجي ارزوني» چو ساغر ميگرفت
«عالمي در شور و در شر ميگرفت»
ملكها ميشد ز كردارش بهشت
«نعره ميز د هفت كشور ميگرفت»
تا كه ميز د شانه بر ريشش زشوق

استمداد از خروس های وطنی

حافظ

شاید باور نکنیدکه شخصی دراین دوره
وزمانه دررشتۀ فلسفه و حکمت اسالمی
درس خوانده باشد و دکترای خودرا
باعنوان جبرو اختیار از نظر مذهب
و مابعدالطبیه نوشته باشد ودرعین
حال با نامهای مستعار درطنزهایش
از سینه وپستان لیموئی یار بنویسد:
سینه رادادی جلو باعشوه وافسونگری

دديدار
بهامي 

دکتر خواجه نوری ازهمان زمان
که درخراسان بود باروزنامه های
آتش شرق  ،خراسان  ،و آفتاب
شرق همکاری نزدیک وجدی داشت
وهمزمان برای روزنامه توفیق هم
شعر و مطلب طنز می فرستاد  .پس از
انتقال به تهران جزو هیئت تحریریه
توفیق درآمدوهمزمان درروزنامۀ
اقتصادی تهران اکونومیست صفحات
طنز و انتقاد را اداره می کردوبا امضا
وبدون امضاء شعر ومطلب می نوشت .
خواجه نوری عالوه براشعار طنز
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«بوستان را مشك و عنبر ميگرفت»

تاکه آغاز برودت درهمه ایران شود
مرغ «مرغ ایران» قیمت مرجان شود
تخم ِ
ایخروسانوطن!جهدی،تالشی،کوششی
بلکهتخم«مرغینگیدنیوی»ارزانشود.

گر كه با ما قهر ميكرد آن عمو
«آتش اندر عو د و مجمر ميگرفت»
هرچه ميگفتم ز ملك ما مرو

همینیم که هستیم
مامفلس وبیکاروخرافات پرستیم
دل را به سرزلف کج یارببستیم
بیحال وخرابیم ونداریم  ،به تن نا
هرکس نظر انداخت گمان بُرد که مستیم
ازنفت کثیفی که سراسر همه گنداست!
چون هموطنان رشتۀ الفت بگسستیم
بیگانه اگر خوردواگربرد ،حاللش
بیگانه نواز این همه از روز الستیم
هی وعده شنیدیم و سرکوچۀ دولت
هرروز به امید دگرروز نشستیم
همچونحلزون خانهبدوشیمدرینملک
یک لحظه زآزار طلبکار نرستیم
بی کفش وکالهیم و بدون کت وشلوار
«پوشیدهچهداریم،همینیمکههستیم»

آلت می کند!
آدم نادان زنادانی رذالت می کند
هرکجا پا می نهد ُجرم وجنایت می کند
ُحسنو ُقبحوخیروشردردیدۀنادانیکیست
زان که نادان کار ازروی حماقت می کند
فردنادان چون بُزگر درمیان گله است
بهرلوث گله ای یک بز کفایت می کند
آدم نادان نه تنها خوددچار زحمت است
بلکه بهر ملتی ایجادزحمت می کند.
آدم بیکار وعاصی نیزهمچون گربه است
گربۀ عاصی به هردیزی خیانت می کند
طفل بی برگ ونوا کم کم شود دزدی کهن
چونبهدزدیبهرسدجوععادتمیکند
خرپول رند
درره مقصود نامشروع خود
ِ
مردم بیچاره را باپول آلت می کند
درجهانگربنگریازرویتحقیقایرفیق
هرجنایت رافقط فقروجهالت می کند

نفهمیدم که مقصودت چه بود؟
روی خود آراستی  ،تا عاشق رویت شوم
موی راپیراستی تاعاشق مویت شوم
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«اين سخن با او كجا در ميگرفت»
گیسویتراتابدادیپیشمنگاهیبناز
تاببینم گیسویت پابندگیسویت شوم
طاق ابروراصفادادی به غمز ودلبری
تاکه من ایوان نشین طاق ابرویت شوم
چشمکیباچشممستتمیزدیباکبروناز
خواستی تا جادوی چشمان جادویت شوم
پشت لب خال سیاهی می نهادی بامداد
بلکه من سرگشته آن خال هندویت شوم
سینه را دادی جلو با عشوه و افسونگری
پیشخودگفتییقینمسحورلیمویتشوم
ساق وبازو را نمودی پیش من باغمزه لخت
تامگر من عاشق آن ساق وبازویت شوم
داشتی برلب گهی لبخند بااخالق خوش
تاکهمنمجذوب ُخلقوخندهوخویتشوم
عطر مطبوعی به رخسار و سروپیکر زدی
تاتنت رابو کنم  ،مخمور آن بویت شوم
جامههایشیکورنگارنگپوشیدیکهمن
والۀ پیراهن و دامان نیکویت شوم
سادهبودمچوننفهمیدمکهمقصودتچهبود؟
کاشیکجاگفتهبودیتاکهمن«شویت»شوم

برریش ما خندیدورفت

چون نموده خرج اوالدوعیال اوراخمار
درجواب کودکان از خشم گوید:زهرمار
پای تخته می کند تکرارهرساعت سه بار
حاجی ارزانی چرا ازجمع ما رنجیدورفت
پیر دیر ما چرا برریش ما خندید ورفت
گو گناه ما چه باشدای خداوند خبیر
کاین گرانی کرده مارامفلس و الت وفقیر
الغرض  ،مائیم درچنگال بی پولی اسیر
می رودتاآسمان ازپیروبرنا این نفیر
حاجی ارزانی چرا ازجمع ما رنجیدورفت
پیر دیر ما چرا برریش ما خندید ورفت

درخدمتحاضرم
اهل تهران سالم من به همه
ایکههستیدغرقخاموشی
گرفتادهاستامربرقشما
بهکفحضرتفراموشی
میرسدخدمتشماهرشب
مخلصبیریا«چراغموشی»
«توفيق،مردا د 1330»

وعدة برگشت را عاليجناب
«هر زمان ميدا د و از سر ميگرفت»
«توفيق ،مردا د »1342

دواقعي
ثروتمن 
گفتا:فقيرهستمودارممن«آبرو »
دربحرفقرومسكنتمتاگلوفرو
گفتم:نئيفقير،مزنحرفنادرست
با كس سخن ز فقر و نداري دگر مگو
قارون دهر هستي و كار تو سكه است
زيرا در اين زمانه تو را هست «آب» و «رو»!

حاجیارزانی برفتوفصلبیپولیرسید
مادرفاطی بجائی روغن خالص ندید
کرد بازاری مرتب روی اجناسش کشید
جفت گوشم بارها از عارف وعامی شنید
حاجی ارزانی چرا ازجمع ما رنجیدورفت
پیر دیر ما چرا برریش ما خندید ورفت
درفراق حاجی ارزانی شدم مانند مور
کوچک والغرمیان ازشیوۀ مردی بدور
بسکهازدرویشکردمگریهچشممگشتهکور
گربمیرم می زنم فریاد باز ازقعرگور
حاجی ارزانی چرا ازجمع ما رنجیدورفت
پیر دیر ما چرا برریش ما خندید ورفت
شکوه دارد از گرانی بینواآموزگار!

آزادی
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ن
شع
ل
ی
ردرپند ی روزغل
منوچهر منتصری

جهانگیر صداقت فر

فرزانه عزیز

***
بدرود یاران همدیار
پیغام هایتان را بمن دهید
این اخرین شب است
اری
با من نشین که مرا شام اخر است
زیرا سحر چو می دمد
من به ره شوم
همچو شهاب از غربت نا خواسته
ائی بدر شوم
زنده و جاودانه ام حتی
اگر کشته در وطن شوم
یاران نظاره میکنند
صفحه36

یادماکردی

ا تم
ـن
از ار د دی

همس
ربای ر از دست رفته ام

بیا که عاشقانه صدا می کنم ترا
عاشقانه رها می شوم بشعر
بنگر جه حکمتیست که من
عاشقانه
خالصانه ترین
را برای تو سرودم و خواندم
با من بمان
تنها گل خوش بوی باغ و بهشت
ای گل دریا چه های ارزو
نیلوفر قشنگ اشعار شاعران
همسان جتگل مه گرفته ایی
کز دیدنت وجودم همیشه جان
گرفت
از خنده هات لرزان و شاد شدم
جانا وه چه جان می دمی به عشق
و عاشقی
چه خوش گفته ان پیر دیر ما
؛؛میگریزم ز اشنایی ها
چون که می ترسم از جدایی ها

ایرج میرزا

دوستت می دارند
اگرت سفره مدام گسترده باشد
 حتا  ،تهی از کرامت اگر-حتی دم بر نیاورند
وداع هم نمی کنند
گوئی نه زنده اند
بسیارشان افسرده و مرده ز ایام
هجرتند
زیرا
در بازی پلید سوداگران سیاست
نامه ها
به نکبت غربت رسیده اند
در خود فرو شوم
بیمار ز اندیشه می شوم
چگونه باید گفت زین قصه های
حزین
ایا؟
در دفتر تاریخ این زمان نوشته
میشود؟
جوانه های عشقی که در غربت از
وطن شکست
چگونه گریه سر نباید داد
بر شگوفه های ذوق و هنر
که در این غربت سیاه اجباری
نشگفته پر پر و پژمرد و مرد و رفت
چه خاطرات سیاهی کز هجرت بی
حاصل
در دفتر و دیوان ان دیار
ایا قصه زغصه های هجرت نا
خواسته مان
نبشته خواهد شد؟

آزادی

وه چه خوب آمدی صفاکردی
چه عجب شد که یادماکردی؟
ای بسا ارزوت می کردم
خوب شد آمدی صفا کردی
آفتاب ازکدام سمت دمید
که تو امروز یادما کردی
از چه دستی سحر بلندشدی
که تفقد به بی نواکردی
قلم پا به اختیار توبود
یا زسهو القلم خطا کردی
بی وفائی مگر چه عیبی داشت
که پشیمان شدی وفا کردی
شب مگر خواب تازه دیدی تو
که سحر یادآشنا کردی
هیچ دیدی که اندرین مدت
ازفراقت به ما چه ها کردی
دست بردار ازدلم ای شاه
که تو این ملک را گدا کردی
باتو هیچ آشتی نخواهم کرد
با همان پا که که آمدی برگرد.

دوستت می دارند
اگرت دست  ،دستی را گرفته باشد؛
 به اقتضای نیت نیرنگیدرآستین  ،حتا-
دوستت می دارند
اگرت کالمی شیرین به زبان؛
به زهر -تلخ  -تملق آکنده اگر حتا-
آه
دوستت می دارند
اگر توانگری باشی
ذات ًا
لئیم،
ذات ًا نان به نرخ روز خورنده باشی
اگر حتا

حسن آماری

ذات ًا باری
زبونانه چاپلوس باشی اگر حتا،
تاتوانگرباشی،
دوستت می دارند.

انم تو

دریارا دوست دارم
ونامتورابرموجهایشمینویسم
تاهرموجیکهبهساحلمیرسد
نام ترا به او یاددهد.
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اصغر واقدی

تن
قصه ـهایی

خسته از تکرار یک تصویر
خسته از تقدیس یک تندیس
خسته از این،
طوطی زشت مکررخوان
خسته از آواز غوکانی که،
درمرداب می خوانند
چشم درراه،
سمندی بادپاهستم
آه  ...تردیدی نباید کرد
لحظه هایی هست،
لحظه هایی،
که تبسم های گرم کودکانم را
بی گمان از یادخواهم برد
من به دنبال کسی هستم
که شبی در«نیروانا»
به خداپیوست
ای زمین ! ای پیر دردآلود
قصه ی تنهایی مارا،
تومی دانی
قصه دریاچه و لبخند بودارا،
تو می دانی!

عبدالمجید زنگوئی*

صـید

دل من دریائیست
که تو با کشتی عشقت
می توانی آرام
لنگر اندازی درپهنه ی آن
وصدف های دریای وجودم را
بی هیچ خطر
صید اندام بلورین و ظریفت سازی
* استاد عبدالمجید زنگوئی از شاعران و نویسندگان بروجردی
است که تألیفات ارزنده ای دارد.

آزادی

صبوراهن

شیرینرضویان

فنجانقهوه
پیشرویم
خمیازهمیکشد
صبح،کاهالنه
رخت های شسته ی دیشب را
برخط افق
پهنمیکند
درانتظارزندگی،
مینشینمصبور
می گویم :
همینروزها
ازاین حوالی گذرخواهد کرد
چوچوکنان
قطارکهنهیسنگینی
کهنامش
زندگیست
ومن سوار خواهم شد
وزندگیخواهمکرد
صبورانه
به ریل طوالنی یک پندار
خیره می شوم
مباداقطارزندگی بگذرد
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فرد علوی

ارباهـیم رغوی

در سال  1963در مسجدسلیمان
کالس نهم را میگذراندم .دبیری
داشتیم بنام آقای ابراهیم غروی که
دو سه سال پیش از آن لیسانس
خود را از دانشگاه تهران در رشته
علوم اجتماعی گرفته و به تدریس
پرداخته بود .از همان روز اولی که
در کالس حاضر شد تاثیر خوبی بر
ما به جا گذاشت .با حالتی آرام و به
نرمی صحبت میکرد ،هیجان زده
نمیشد ،بداخالق نبود و کمتر می
خندید اما همیشه لبخند کمرنگی بر
چهره داشت ،شاگردان را با عنوان
آقا خطاب میکرد ،مث ً
ال آقای احمدی
یا آقای محمدی .در وجودش آرامش
دلچسبی احساس میشد .درباره همه
چیز میگفت و با وجودیکه بعدها گفت
که ترک زبان و اهل رضائیه است،
لهجهء خاصی نداشت .شمرده ،مطمئن
و استوار سخن میگفت .وقتی یکی از
بچه ها مطلبی میگفت با دقت گوش
میکرد و از پاسخی که میداد پیدا
بود موضوع را دنبال کرده و به کارش
دلبسته است .لباسش ارزان قیمت و
کهنه ولی پاک و پاکیزه بود.
در روزهای بعد همیشه کتابی غیر
درسی همراه داشت و گاهی صفحه ای
از آنرا باز میکرد و بخشی را برای ما
میخواند .بیاد ندارم چه کتابهائی بود
همینقدر میتوانم بگویم که فهمیدنش
برایم دشوار بود .در کالس کمتر روی
صندلی مینشست و همیشه با بیقراری
در کالس قدم میزد .کمتر از خودش
و بیشتر از بزرگان میگفت .اولین
بار نام کانت،ژان پل سارتر،برتراند
راسل ،صادق هدایت و بعضی دیکر
از اندیشمندان را از او شنیدم .گاهی
از آنها گفته ای را بیان میکرد ولی در
گفتارش نشانه ای از بستن نام آنها
به خودش اثری نمیدیدی ،آنگونه که
ژست و ادای برخی روشنفکر نمایان
است .در امتحانات سختگیر نبود و
تا جائیکه بیاد دارم کسی در درس
او رفوزه نشد و با وجودیکه کمتر
کسی از بچه ها کتاب درسی علوم
اجتماعی را میخواند بنظر میرسید که
بیش از معلمان دیگر در کالسهای او
چیزهائی یاد گرفتیم .سال بعد دیگر
او را ندیدیم و کسی هم دیگر از او
خبری نداد.
دوازده سال گذشت ،در آن فاصله
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دبیرستان و دانشگاه را تمام کردم،
به سربازی رفتم و بعد در اهواز به
استخدام شرکت نفت درآمدم .در
سال  1978من و همسرم به مهمانی
ساالنه شام انجمن نفت که در باشگاه
گلف اهواز برگزار میشد دعوت
شدیم .در برنامه اعالم شده بود که
سخنران اصلی ،رئیس دانشکده علوم
تربیتی دانشگاه جندی شاپور اهواز
است .پیش از شام گروهی متشکل
از سه خانم و پنج آقا به سالن وارد
شدند و مورد استقبال هیات مدیره
انجمن نفت قرار گرفتند .در بین آنها
بالفاصله آقای غروی را شناختم و
چند دقیقه ای درنگ کردم تا استقبال
و خوش آمد گوئی به آنان انجام شود،
پس جلو رفتم و با ادب سالم و ادای
احترام کرده نام خود را گفتم .به همان
روش همیشگی لبخند کمرنگی زده به
طنز گفت بخوبی بیاد دارد که من
در مسجدسلیمان استادش بوده ام.
سرم را خم کردم و گفتم که شما از
معلمینی هستید که همیشه بخوبی
ازتان یاد کرده ام .بعد از او خواستم
که اجازه دهد حدس بزنم که در آن
دوازده سال گذشته ایشان چکار کرده
است .با لبخندی سر تکان داد و گفت
بگوئید گوش میکنم .عرض کردم به
گمانم ادامه تحصیل داده و فلسفه،
جامعه شناسی و یا چیزی شبیه آن
خوانده اید و اینطور که روشن است
در دانشگاه تدریس میکنید .دستم
را گرفت و بنزد همسرش که خانمی
بغایت زیبا و ظریف اندام بود برد و
به زبان انگلیسی مرا بعنوان یکی
از شاگردان قدیمیش به او معرفی
کرد و سپس در گوشه ای به گفتگو
ایستادیم و چون حالت کنجکاو مرا
دید با خوش طبعی گفت بله دوست
عزیز  ،من به آمریکا رفتم و فلسفه،
جامعه شناسی و همچنین چیزی
شبیه آن خواندم .بعد با افتادگی ذاتی
و فطری اضافه کرد که فوق لیسانس
علوم انسانی و دکترای فلسفه گرفته
و بعد هم دکترای دیگری در جامعه
شناسی بدست آورده و البته در
دانشگاه اهواز تدریس میکند و اضافه
کرد که همسرش هم دکترای هنرهای
زیبا دارد و او هم در دانشگاه درس
میدهد.
آنشب من و همسرم بیشتر وقت را

آزادی

با اوو خانمش گذراندیم و در موقع
خداحافظی از آنها دعوت کردیم که
هفته بعد برای دیدار و صرف شام به
منزل ما بیایند .دوستی و معاشرت
خانوادگی ما آغاز و به رفاقتی پایدار
و دلپذیر تبدیل شد .آنها زندگی
ساده و سالمی داشتند  ،اهل شراب
و کباب و بعضی تجمالت که در آن
روزگار مد روز بود نبودند .خانم او
نوازنده برجسته پیانو بود و صدای
سوپرانوی بسیار دلنشینی داشت و
ما بخت شرکت در کنسرت های او
را داشتیم .با وجودیکه فیلسوف و
دانشمندی آگاه بود ،هیچگاه با من
کم دانش مجادله نمیکرد بلکه با
تواضع به خوانده هایش در کتابهای
بیشماری که خوانده بود اشاره
میکرد .او به ذرتشت و از راه او به
نیچه فراوان عشق میورزید .مثنوی
معنوی و دیوان شمس موالنا جالل
الدین را با دقت خوانده و درک کرده
بود .از بودا ،سیمون دبوار ،برتراند
راسل ،گاندی و موریس مترلینگ و
آثار و نوشته هایشان میگفت  .حافظه
عجیبی داشت .و وقتی تشنگی مرا به
دانستن دید با سخاوت فراوان اجازه
میداد کتابهایش راعاریه کنم .و وقتی
اعتراف میکردم که فالن بخش کتاب
را درک نمیکنم با حوصله موارد را
توضیح میداد .
دو سه سالی به این منوال گذشت
واین دوستی و مراوده ادامه داشت
تا اینکه انقالب پیش آمد و کمی بعد
همسر دکتر غروی از دانشگاه اهواز
شامل پاکسازی و اخراج شد چرا که
جمهوری اسالمی به هنر نیازی نمی
دید آنهم از نوع غربی و آمریکائی
اش  ،این جماعت چه سرشان میشود
که سوپرانو خواندن چیست و اصوالً
موسیقی را کاری حرام ،زائد و گناه
میدانند .با همه دشواری هائی که برای
آن دو انسان پاک و فرهیخته فراهم
کرده بودند به زندگی در اهواز ادامه
میدادند.
اواخر تابستان  1980از اهواز به تهران
رفتم تا برای مسافرت کوتاهی به اروپا
پرواز کنم .آنروزها درفرودگاه مهراباد
غلغله ای برپا و سیل مردمانی جریان
داشت که گریزان ازمصیبت های
ایجادشده بوسیله جمهوری اسالمی
جانشان را برداشته بودند و امالک و
دارائی های خود را به مفت فروخته
و بعض ًا بدون داشتن برنامه و هدفی
خاص بقصد خالصی از آن محنت کده
راهی خارج از کشور بودند .پرواز من
به فرانکفورت ساعت چهار صبح انجام
میشد  .حدود نیمه شب به مهرآباد

رفتم و در میان شلوغی و بی نظمی
و وضع بلبشوئی که در آنجا حکم
فرما بود پرسه میزدم و منتظر یکی از
آشنایانم بودم که در فرودگاه شغلی
داشت و قول داده بود در جریان
کارهای مربوط به خروج مرا یاری دهد
و ظاهرا ً دیر کرده و هنوز به سر کار
نیامده بود  .مسافران با داد و فریاد با
مسوالن چک و چانه میزدند ،همدیگر
را هل میدادند ،بعضی ها با هم دست
به گریبان میشدند گذرنامه بعضی ها
بموقع به دفتر نخست وزیری نرسیده
بود ،برخی دیگر نامشان در لیست
ممنوع الخروج ها بود گروهی دیگر
گرفتار مامورانی عقده ای شده بودند
که بی دلیل اشکال تراشی میکردند و
با خواهش و تمنا درخواست گذشت
داشتند و خالصه وضع مضحک و در
عین حال غم انگیزی بود .در آن حال
و هوا بودم که چشمم به آقای دکتر
غروی و همسرش افتاد که مثل دو
طفالن مسلم ابن عقیل بالتکلیف در
گوشه ای ایستاده بودند .در یک لحظه
حالت شرم و خجالت غریبی در درون
احساس کردم که میدیدم خانم دکتر
که دقیق ًا نمیفهمید در آن جنگل موال
چه میگذرد و فقط فریاد ها و حرکات
گاه وحشیانه مردمی را نظاره میکرد
که چون موجوداتی عجیب و غریب
برای سوار شدن به هواپیما هیاهو
راه انداخته بودند ،و شرمنده بودم
که آن خانم هنرمند و تحصیل کرده
آمریکائی در مورد ما و مردمان ما
چگونه میاتدیشد .جلو رفته سالم
کردم .گفتند که برای استفاده از
مرخصی تابستانی میخواهند به
آمریکا بروند ،خانم دکتر با ناامیدی
اضافه کرد البته اگر بشود چون با
آن وضع معلوم نیست بتوانند به
هواپیمایشان که ساعتی دیگر پرواز
میکند سوار شوند.
وضع من بهتر از آنها نبود چون
آشنائی را که قرار بود کمکم کند
هنوز ندیده بودم و معلوم نبود که
آیا من خود خواهم توانست به موقع
به پروازم برسم یا نه .نمیدانستم چه
باید کرد چرا که نه من و نه آنها اهل
داد و فریاد کردن و هل دادن و این
گونه رفتار نبودیم .به اختصار وضع را
به دکتر گفتم و افزودم که اگر آشنائی
که دارم به موقع رسید هر سه مان
سوار خواهیم شد در غیر انصورت
به اتفاق به اهواز برخواهیم گشت .با
حالتی تسلیم گونه لبخند غمناکی زد
و گفت:
در کف شیر نر خونخواره ای
غیر تسلیم و رضا کو چاره ای؟
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در این حال و هوا بودیم که کسی
آستینم را گرفت و با لحنی اعتراض
آمیز گفت ای بابا تو کجا هستی؟
یکساعت است که در بلند گو اسمت
را صدا میزنم .آشنایم بود که چون
فرشته نجات به فریاد رسیده بود.
گفتم صدای بلندگو بعلت هیاهوی
مردم بگوش کسی نمیرسد و بناچار
عذر خواهی کرده پرسیدم چکار
باید کرد ؟ گفت چمدانت را بردار
و دنبالم بیا مکثی کرده و دکتر
غروی و همسرش را نشان دادم و
گفتم که اگر ممکن است بجای من
کار ایشان را انجام بده و آنها را به
پروازشان برسان  ،رفتن من چندان
ضرورتی هم ندارد .و در حال آنها را
به یکدیگر معرفی کردم .دوستم با
خوشروئی و عجله گفت وقت زیادی
نداریم همگی راه بیفتید ،امیدوارم
بموقع برسیم .هر سه بدون گفتگو
چمدان بدست بدنبال او راه افتادیم.
تشریفات گذرنامه بسرعت انجام
شد که البته نگاه های خشمگین و
حسادت آمیز مسافران دیگر را با
شرمندگی تحمل کردیم .به پیشنهاد
من ابتدا به گیشه لوفت هانزا که آنها
با آن پرواز میکردند رفتیم  .دوستم
با حوصله آنها را به قسمت ترانزیت
برد و برگشت و مرا به گیشه ایران ایر
برد و همه کارها به آسانی انجام شد و
بعد مرا هم به سالن ترانزیت راهنمائی
کرد  ،جائیکه توانستم چند دقیقه
دیگر برای آخرین بار با دکتر غروی
و همسرش گفتگو کنم .گفتند که به
ایالت کنتاکی میروند و ضمن تشکر
فراوان از کمک شایانی که آشنایم
کرده بود قرار شد در بازگشت با من
تماس بگیرند .بازگشتی که هیچگاه
انجام نشد.
پس از چند هفته اقامت در اروپا به
اهواز بازگشتم و سه روز بعد از ورودم
نیروهای عراقی به میهنمان یورش
آوردند و از دکتر غروی و همسرش
هم دیگر خبری نشد .پس از آغاز
جنگ بسیارانی از همشهری ها ی
ما دست زن و بچه را گرفته از اهواز
خارج شدند گروهی دیگر از جمله
این بنده ،همسر و فرزندانمان را به
شهرهای امن و بدور از خطرات جنگ
روانه کردیم و در زمانهائی که میسر
میشد به دیدار خانواده میرفتیم .
این جدائی ناخواسته نابسامانی های
زیادی را ایجاد میکرد  ،از جمله اینکه
ما از دیدن رشد فرزندانمان و بودن
با آنها برای مدت هشت سال محروم
شدیم .بگذریم...........
در سالهای آخر جنگ شرایط

شماره -67سال ششم

قطارهای مسافری از بهبود نسبی
برخوردار شده بود  ،از جمله راه
افتادن کوپه های درجه یک بود.
در یکی از آن سفر ها بخت آن را
یافتم که در قسمت درجه یک جائی
خریداری کنم .وقتی به کوپه وارد
شدم سه همسفرم را مالقات کردم.
پس از ادای سالم و آشنائی و جابجائی
اثاث ،برسم معمول خودم را به آقایان
معرفی کرده گفتم که در شرکت نفت
بکار مشغولم  .یکی از همسفران هم
نام خود را گفت و افزود که خبرنگاری
است که برای گزارشی از جبهه های
جنگ چند هفته ای را در سنگرهای
صف مقدم با رزمندگان گذرانده و در
پایان ماموریت به تهران بازمیگردد و
خوشحال از اینکه زنده است .دو نفر
دیگر یکی جوانی سی و یکی دوساله
یعنی همسن و سال من و دیگری
آقائی پنجاه و چند ساله و پیدا بود که
هر دو مردانی محترم و آداب دانند.
مرد جوان با لحنی بسیار مودب و با
احترام تمام گفت جناب استاد که
استاد همه ما هستند رئیس دانشکده
امور تربیتی دانشگاه اهواز هستند و
من افتخار همکاری ایشان را دارم و
پس خود را معرفی کرد .بی اختیار و
مشتاقانه سعادت خود را برای آشنائی
با آقایان به اطالع رسانده و عرض
کردم که من دوست و استاد ارجمندی
بنام آقای دکتر غروی داشتم که
در دانشگاه اهواز تدریس میکردند.
جناب استاد با شگفتی نگاهی بمن
کرده پرسیدند عجب عجب! شما
با استاد غروی اشنائید؟ بنده هم با
افتخار ماجرای آشنائی و دوستی ام
را با دکتر غروی شرح داده و شدت
اشتیاق به دیدار یا تماس با ایشان را
به آگاهی رساندم .جناب استاد که
انسانی محتشم  ،بسیار خوش قیافه و
خوش لباس بود دستی به ریش مرتب
و سپید خود کشید و با آهی عمیق
گفت که خوشا به سعادت شما .و پس
از مکثی طوالنی با لحنی که نشان
میداد گفتنی زیاد دارد ولی نمیداند از
کجا آغاز کند گفت :
حدود بیست سال پیش با دکتر غروی
در ایالت کنتاکی آشنا شدم .هر دو
مشغول گذراندن دوره دکتری و چند
سال هم خانه بودیم .و در این سالها به
بزرگی و وارستگی او و نیز به انسانیت
و واالئی خصوصیات فردی او پی بردم
و براستی که اشنائی با او برایم بخت
بزرگی بود .ما پس از پایان تحصیل
و چند سال تدریس در دانشگاه
های آمریکا چندی پیش ازانقالب
به دعوت دانشگاه جندی شاپور به

اهواز آمدیم و مشغول درس دادن
شدیم .در طول سالهائی که ایشان
در اهواز هم در زمینه های آموزشی
و هم در رشته های دیگری که مورد
عالقه مشترکمان بود کارهائی انجام
دادیم از جمله تعطیالت آخر هفته
را به بیابان های اطراف اهواز و نیز به
بلندی های نزدیک مسجدسلیمان و
سایر شهرهای خوزستان میرفتیم و
در مورد گونه های گل  ،گیاهان و علف
های خودروی منطقه مطالعه میکردیم.
نمونه هائی از هر یک را شناسائی کرده
با خود به شهر میاوردیم و در کتابهای
علمی چاپ اروپا و آمریکا بدنبال
آنها میگشتیم  .عکس های متعدد
آنها را وقتی هنوز تر و تازه در زمین
بودند میگرفتیم و بعد نمونه هائی از
آنها را در آخرین لحظه بازگشت به
شهر با ریشه از زمین در آورده و در
گوشه باغچه منزل میکاشتیم با این
امید که بتوانیم مطالعه بیشتری روی
آنها انجام دهیم .در خالل این بیابان
گردی و کوه نوردی های چندین
ساله با برآمدن خورشید مشغول کار
میشدیم که ساعت ها پیاده روی
و رانندگی را ایجاب میکرد و شب
هنگام آتشی افروخته و پیرامون کار
آنروز به نوشتن و گفتگو میپرداختیم.
جناب استاد اضافه کرد که او و دکتر
غروی صدها نمونه از گل و گیاهان و
علف های بومی خوزستان را شناسائی
کرده اند و در حالی که آماده بودند
نتیجه تحقیقات چند ساله را برای
چاپ و تدریس در دانشگاه های ایران
و شاید جهان را به چاپ برسانند
جنگ عراق و ایران آغاز شد و استاد
غروی که با همسرش در آمریکا بودند
تصمیم گرفت در آنجا بماند  .در آن
لحظه نتوانستم دریابم که تاسف
جناب استاد از نیمه کاره ماندن کار
تحقیقات بیشتر است یا دوری و
ندیدن یار و رفیق کهن که خودش به
یاری آمد و گفت :باری بدنبال تشویق
های دکتر غروی باالخره کار پژوهش
و نگارش کتاب را چندی پیش به پایان
بردم که هم اکنون با یاری باقیمانده
استادان قدیمی دانشکده کشاورزی
دانشگاه اهواز زیر چاپ است و نام
دکتر غروی در باالی نام من در روی
جلد خواهد بود که اگر چه چند
نسخه از آنرا برایش خواهم فرستاد
ولی ایکاش خودش در ایران بود و از
نزدیک پروژه را دنبال میکرد و پایان
کار را به اتفاق جشن میگرفتیم .استاد
سخنش را به آخر برد و با وجود تمام
تالشی که برای پنهان نمودن اندوهش
کرد ،قطره اشکی را که از دیده اش

آزادی

جاری شد دیدم.
شمع این مسله را بر همه کس روشن کرد
که توان تا به سحر گریه بی شیون کرد
دقایقی به سکوت گذشت  ،سکوت
را شکستم وگفتم :آیا ممکن است
آدرس ایشان را در آمریکا بمن
بدهید؟ .استاد آدرس را که در
حافظه داشتند روی کاغذی نوشته
بمن دادند .با وجودیکه هیچکدام از
ما سه نفر حوصله خوابیدن نداشتیم
ولی همسفر چهارم ما که همانروز پس
از چندین هفته سخت که برای تهیه
گزارش در جبهه گذارنده بود بغایت
نیاز به خواب داشت و خمیازه های
مکررش که یاد آور خستگی مفرط
بود ما را به خاموش کردن چراغ وادار
نمود ،صبح روز بعد پس از رسیدن به
ایستگاه قطار تهران با آن همسفران
گرانمایه به امید دیدار گفته از هم جدا
شدیم .آقای خبرنگار و استاد جوان
را دیگر ندیدم ولی سالها بعد جناب
استاد را در شرایطی کام ً
ال متفاوت
مالقات کردم که شرح آن دیدار را
خواهم داد
در اولین فرصت ممکن نامه ای برای
دکتر غروی نوشته و به صندوق
پست انداختم و مدتی طول کشید
تا پاسخم را دریافت کنم .مکاتبه ام
با دکتر ادامه داشت  .دانستم که در
دانشگاه کنتاکی تدریس میکند .او و
همسرش دو دختر اهل ترکیه که پدر
و مادر را در زلزله ای از دست بودند
به فرزندی پذیرفته بودند و زندگی
آرامی دارند .برایش نوشتم که در
صدد آمدن به آمریکا هستم و البته
جریان دیدار با جناب استاد در قطار
را هم برایش نوشتم .در نامه هایش از
تفاوت های زندگی در ایران و مسائل
و مشکالت و مزایای بودن در این
کشور و سایر مواری که میتوانست
برای من راهنمائی باشد مینوشت .و
همیشه میگفت که برای هرگونه یاری
و همراهی آماده است و حتی گفت که
اگر بخواهم میتوانم به کنتاکی بروم و
همراه خانواده ام در خانه شان اقامت
کنیم .سال بعد من و خانواده ام به
آمریکا مهاجرت کردیم .در بین راه
آدرس او را بگونه ای گم کردم  ،ولی
برای پیدا کردن او با مشکل عمده ای
روبرو نشدم .گفتگو های تلفنی ونامه
نگاری را دوباره از سر گرفتیم .تا
اینکه شبی در حالی که در منزل به
شام نشسته بودیم زنگ در بصدا در
آمد .دکتر غروی بود که سرزده برای
دیدار ما به اوکالهما سیتی آمده بود.
یکی از دخترانش را همراه آورده
بقیه درصفحه 48
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 1300شمسی (اصفهان)  7آذر ( 1386لندن)
*احساسات میهن پرستی وآزادی خواهی ویژه ی ادبیات مشروطه ژاله را مفتون
و ُمسخر کرده بود که گاهی این ایران دوستی اورا تاحد ناسیونابیسم پیش می برد.
* وقتی پدرژاله شنید که او دربانک کار می کند فریادزنان اعتراض کرد که چگونه
این دختر جسارت کرده بدون اجازه ی پدر این غلط هارابگند؟
اولین شعرش رادرهفت سالگی سرود
ودر 13سالگی نام خودرا از «مستانه»
به «ژاله» تغییر داد دورۀ یازده سالۀ
دبیرستان «بهشت آیین» رابه پایان
رساند ووقتی به او پیشنهادشد که
دردبیرستان بماند ودرس بدهد این
پیشنهادرا رد کرد  .محیط مدرسه
برای او کافی نبود  .تنگنا بود .او
درجستجوی رویدادی تازه وکاری
پرتحرک تر بود .می خواست از
آزادی واستقالل شخصی بهره مند
باشد ازسوی دیگر احساس یک نوع
امتناع و سرکشی نسبت به بیگانگان
دراو پدیدآمده بود.
احساس ایرانی سربلند بودن ،
استقالل همه جانبه داشتن  ،روی پای
خود ایستادن  ،هرروز اورا پرشورتر
و پویاتر می کرد .احساسات میهن
پرستی وآزادی خواهی ویژه ی
ادبیات مشروطه اورا مفتون و مسخر
کرده بود که گاهی این ایران دوستی
اورا تاحد ناسیونابیسم پیش می برد.
ژاله آرزو داشت تحصیالت خودرا
ادامه دهد  .دراصفهان دانشگاه نبود.
برای رفتن به دانشگاه تهران یاخارج
پول الزم داشت  .پس باید خودش
کار کند وذخیره ای داشته باشد اما
چه کاری؟ یک روز درروزنامه خواند
که بانک ملی دختران دیپلمه راهم
استخدام می کند .ژاله دراداره بروات
 اعتبارات کار می کردو روزانه بادهها کارخانه دار و بازرگان و سرمایه دار
سروکار داشت  .آنها ناگزیر بودند که
اسرارمالی وتجارتی خودرا براو فاش
کنندوفرم های ویژه اعتبارات را که
پراز پرسش های جورواجور بود پاسخ
دهند وامضا کردن به او بسپارند تابه
امضای مدیر بانک برساندوبرات هارا

صفحه40

صادر کند .هرگاه اتاق خلوت می شد
ژاله ی جوان تکه کاغذی رازیر یکی
از فرمها خالی می کرد وروی آن شعر
می نوشت :
خداکند که نیفتد کسی به دام برات
که گر فتد  ،چومن دل گرفته گردد مات
به جای گل به کفم هست ُمهر «باطل شد»
قلم چوشاخ شناور به چشمه ساردوات

بکند..آبروی پنجاه ساله اورا ببرد!
چراباید با یک مشت مرد هرزه وبی
سروپا « نشست وبرخاست کند؟» کار
به جروبحث کشید و آقاجان قهر کرد
و برای چند ماه به شهری دیگررفت .
اما مادرش منور خانم خشنوداست
سندمالکیت یکی از امالک شخصی
اش را با کلیات سعدی که تازه به

به یادوطن
ایران من ،ای عشق تو گرمی خونم

دیشب ترادرخواب دیدم
دیشب ترا درنقرۀ مهتاب دیدم

یک لحظه رؤیای بهشتی بودوبگذشت
ای میهن  ،ای نام بزرگت افتخارم

ای مانده درپس کوچه هایت یادگارم

وی رنج هایت دردوداغم

پیکار پرشورتو  ،شبهـــا شب چراغم

روزان خونینت دراز است

می بینی اکنون

درپرده ی خاموشی ات آتشفشانی

درآستـــان انفجاری پرگداز است

تاغار دیوان را برد درقعر دریا
«ژالۀ اصفهانی»
به گوش من نرسد نغمه های بلبل مست
نشسته تیک تاک تایپ جای آن نفخات
ژاله اولین حقوقش را درظرف بلوری
گذاشت ورفت توی پنجدری که
پدرومادرش نشسته بودند  .باچهره
ی شاداب وخندان سالم کرد وظرف
را نزدآنها گذاشت ونشست  .آقاجان
پرسید این پولها از کجاست ؟ به
محض این که شنید مستانه دربانک
کار می کند فریادزنان اعتراض کرد
که چگونه این دختره جسارت کرده
بدون اجازه ی پدر این غلط هارا

آزادی

تصحیح محمدعلی فروغی چاپ
شده بود به عنوان جایزه به مناسبت
پایان تحصیلی دبیرستان به ژاله می
دهد .اورابرای موفقیتش دربانک
تبریک می گوید و تشویقش می کند
که بیشتر بکار نویسندگی بپردازد .
مبادا کار بانک اورا ازنوشتن بازدارد.
***
سال  1322دراصفهان  ،کار ُکشنده
بانک و هرچه بیشتر شعر شاعران
متقدم را خواندن وگه گاه شعر گفتن
ژاله را از مسائل تفننی دیگر باز

می دارد .دوستان هم درس و هم
سن او یکی پس از دیگری به سوی
سرنوشت خود می روند .درانستیتوی
زبان انگلیسی بااشخاص تازه آشنا
می شود که یکی از آنها افسر نیروی
هوائی «شمس الدین بدیع تبریزی»
است  .هدف وآرزوی مشترک آنها که
ایران و آزادی است سبب می شود
که گاهی باهم به صحبت بنشینند.
برای ژاله از گوشه وکنار کشور
بسته روزنامه و کتاب فرستاده می
شود .مؤلفان وروزنامه نگاران تهران
 ،شیراز ،واصفهان شاعران جوان
رادرجریان نوشتاهرهای روزانه
وهنری خود می گذارندو او آن
آثاررا بیشتر دراختیار «شمس» می
گذارد مکاتبات ادبی فراوانی بازنان
ومردان آشناوناشناس پیدا می کند.
درضمن همچون هر دختر دم بخت
دیگریخواستگارانی دارد که هیچیک
جرأت نمی کنند پا به خانه او بگذارند.
واگر کسی نامه ای دراین باره به او
بنویسد ژاله فوری آن را پاره می کند
و یا نامه را درهمان پاکت ناگشوده به
صاحبش برمی گرداند.
رنج درونی او از این است که چرا
وی را یک دختر عادی می پندارند
که باید بطور حتم شوهر کند  .مگر
حاال به نظر خودش او یک کارمند
بانک مورد اعتماد شهر و شاعری
که ملک الشعرای بهار تعریفش را
کرده است نیست ؟ آیا چه خالفی
و چه سبک سری از او سرزده که
فالن مرد باید به چشم زن به او نگاه
کند؟ روبروی آینه می ایستد و بگونه
های برافروخته خود آنقدر سیلی
می زند که صورتش سرخ وکبود
می شود  .آخر مگر از یاد برده است
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که مارازکودکی به او گفته « :شیرم
را برتوحرام کردم اگر شوهر کنی ».
و میس آیدین مدیر مدرسه بهشت
آیین برگوشش خواند ه که « جانم
 ،مردان ایرانی الیق تو نیستند» و
آقاجان بارها یادآورشده بود که
«هروقت یک مردرا دیدی فکر کن
یک گاو وحشی است وازاوفرارکن».
آخر این حرفها درژرفای روح اوالنه
کرده  ،باید یک وقتی ویک جائی
خودشان را نشان دهند .اما ژاله جوان
است وجوانی کار خودش را می کند.
اگر گاهی از پسری دورادور خوشش
آمده وبخواهد اورا بهبیند آن وقت
است که تیغ خودتراش رابرمی دارد
و دست خودش را می برد تا خون راه
بیفتد وبه خود می گوید  :تاچشمت
کور بشه و دیگه از این فکرها نکنی.
یک روز تصمیم می گیرد با گفتن
شعری احساسات واقعی خودش را
به همگان نشان بدهد و ثابت کند
که شعرهای عاشقانه او دلیل عشق
نسبت به کسی نیست و خیال ازدواج
ندارد  .چه غرور سرکوب شده ای !
دل من جای عشق جانان نیست
دل من خودسر و هوسران نیست
دل من چون پرنده ای آزاد
پای بند گل وگلستان نیست
همچو شاهین بلندپرواز است
سست چون بلبل غزلخوان نیست
این شعرژاله را یکی از روزنامه های
اصفهان چاپ می کند پس از دوروز
رند ناشناسی همان شعررا عین ًا
انتشار می دهد منتها به جای نیست
«است» می گذارد  .پس می شود« :
دل من جای عشق جانان است » و
تا آخر این دوشعر سرزبان ها می
افتد وؤاله را هربار عصبانی وآشفته
می کند .شب شعر خوانی برای ژاله
در انستیتو تشکیل می شود و به
این قرار می آیند که مجموعه ی
اشعارش را درلندن به چاپ برسانند.
اما از چاپ خانه بانک مرکزی هم خبر
می گیرد که حاضر است شعرهارا
انتشار دهد یک شبه قطعاتی ازآن
چه دردبیرستان و پس از آن گفته
جمع آوری می کند و به چاپ خانه
ی بانک ملی تهران می فرستدو نام
کتاب را «گلهای خودرو» می گذارد
و پیش گفتاری برآن می نویسد .سال
 1323این مجموعه انتشار می یابد.
***
ژاله که همیشه آرزوی ادامه تحصیل
را دردل می پروراند ه درتهران از
فرصت استفاده می کند و در
دبیرستان نوربخش نام نویسی می
کند .تا امتحان کالس دوازده را بدهد
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سالهای نوجوانی
ودرکنکور دانشگاه شرکت جوید  .طی
چند ماه درس های یک ساله را می
گذراند ودرحالی که دربانک ملی کار
می کند تصمیم می گیرد درامتحانات
ورودی دانشکده ی ادبیات شرکت
کند .حال مزاجی اش درپی حصبه
هائی که درکودکی و نوجوانی گرفته
وچه بسا دراثرفشارهای روحی روبه
وخامت می گذارد .اما باید پایداری
کند چاره ای جز این ندارد .آخرین
امتحان ورودی به دانشکده ی
ادبیات را بدیع الزمان فروزانفر می
پذیرفت  .ژاله درحضور او وممتحنین
دیگر به پرسش ها  ،پاسخ قانع کننده
داد  .فروزانفر از او خواست یک شعر
از شاعران متقدم را ازبربخواند .ژاله
یک رباعی را ازخیام خواند .بدیع
الزمان گفت  :عمر خیام حکیم  ،منجم
وعالم است  .شاعری او درحاشیه ی
نبوغ او به شمار می رود .ژاله جسورانه
گفت  :ببخشید استاد .بنظر من علم

ودانش خیام درمقایسه با دانش
امروز وفردای دنیا چه بسا که کهنه
شود واما رباعیات و شعر خیام نه تنها
این هزارسال  ،بلکه هزارهاسال
دیگر تازه خواهد ماند .بدیع الزمان
از زیر عینک باتعجب به شاگرد
جسور نگاهی کردوگفت  :شما شعر
شاعر دیگری نمی توانید بخوانید؟
ژاله گفت  :چرا می توانم و شروع به
خواندن این شعر خودش کرد:

افتخار زن دانا
افتخار زن دانا به زروزیورنیست
خوار و سربار بود زن که هنرپرور نیست
دانش ومعرفت آمور به جای زروسیم
که خداوند هنر بنده ی سیم وزرنیست

ژاله درکنار جمعی از استادان ونویسندگان

آزادی

جهل ونادانی زن موجب بدبختی اوست
ورنه این عنصرپاکیزه سیه اختر نیست
ضامن تربیت نسل جوان فرهنگ است
چهتوانکردچوفرهنگدراینکشور نیست.
مابه یک ظاهرآراسته دل خوش کردیم
لیک درباطن ازاین کار پریشان ترنیست
آنکه تعلیم غلط یافت درآموزشگاه
گر شود خائن وبیکاره شگفت آور نیست
نونهالی که فتد از نظر دهقان دور
چهعجبگربهچمنصاحببرگوبرنیست
ژاله برآتش دل آب زن از اشک امید
که ترا چاره جز این دیده ی پر گوهر نیست
شعررا تمام کرد ..ناگاه تنش به لرزه
افتاد  .به فکر فرورفت که وای ! چه
بد کردم  « .زبان سرخ سرسبز می
دهد برباد ».بطور حتم رفوزه ام می
کنند ..ساکت نشست  .استادفروزانفر
به آرامی وگرمی گفت  :پس این شعر
که چندروز پیش درروزنامه چاپ
شده مال شماست ؟ شما گفته اید؟
امروز ساعت  3بعداز ظهر شاگردان
همه جمع می شوند که نتیجه
امتحاناتشان را بدانند .شماهم بیائید
و همین شعررا برای آنها بخوانید.
ژاله با تنی لرزان گفت  :چشم وازاتاق
امتحان بیرون رفت .
همان روز شعررا برای استادان و
شاگردان خواند واجازه ی ورود به
دانشکده ی ادبیات را هم گرفت  .اما
هرگز فرصت نیافت درآنجا تحصیل
کند زیرا همراه سرنوشتش ناگزیر بود
به زودی به جای دیگر برود و در دیگر
دانشگاه ها درس بخواند.
ادامه دارد
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کیخس

رو بهروزی

ترانه وترانه ُسرایان

(قسمت نهم)
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نواب صفا و بنان

بخش دوم

* برنامۀ درگوشه وکنارشهر پیشنهاد من بود
* برنامۀ « کاروانی ازشعروموسیقی » را من ابداع کردم
* صبا ویلن رابرپایۀ علمی استوار کرد؛ قصد او شیرین
نوازی نبود.
*« سرود ای ایران » شاهکار ماندگار روح اهلل خالقی ،
حسین گل گالب و غالمحسین بنان است .
* روح اهلل خالقی برای برنامۀ گلها زحمت زیاد کشید و
رنج فراوان برد.
* اسماعیل مهرتاش هنرمندی نوآور و نواندیش بود.
بهروزی  :اشاره کردید که درسال
 1329به « بنگاه بنادرکشتیرانی»
منتقل شدید و به خرمشهر رفتید.
این سفر و دورافتادن از رادیو تا چه
سالی ادامه داشت ؟
نواب صفا:بعداز بنگاه بنادروکشتیرانی
به « اداره گمرک» منتقل شدم  .این
کار چ.ن با روحیۀ من ساز گار نبود
دراواخر سال  1334به اصرار خودم از
خرمشهر به تهران منتقل شدم ولی
بازهم درگمرک کار می کردم .دراین
سالها از تغییر وتحوالتی که دررادیو
صورت می گرفت بی خبر بودم  .تا
این که درتابستان  1335به دعوت
آقای نصرت اهلل معینیان از گمرک
مأمور خدمت درادارۀ کل انتشارات
و تبلیغات شدم وبه عضویت شورای
نویسندگان درآمدم ودرسال 1340
برنامۀ رادیویی قصۀ شمع را شروع
کردم که به مدت سه سال ونیم
ازرادیو ایران پخش می شدونخستین
برنامه را به گفتگو با مرتضی محجوبی
ورهی معیری اختصاص دادم.

صفحه42

بهروزی  :شما پایه گذار برنامه های
دیگری هم بوده اید.
نواب صفا :بله  ،برنامه « درگوشه
باپیشنهاد من و
وکنارشهر»
احمدسروش درشورای برنامه ها
تصویب شد که ازساعت چهار تا
چهارونیم بعدازظهر به وسیلۀ دو گوینده
پرویز یاحقی و حسین توصیفیان پخش
می شد .برنامه های درپیشگاه تاریخ و
کاروانی ازشعروموسیقی که ابتدا زیر
عنوان نواب صفا عرضه می دارد پخش
می شد.
بهروزی  :ریاست ادره رادیو ی بعضی از
مراکز استانها هم مدتی برعهده شمابود.
نواب صفا :درسال  1343مسئولیت
ادارۀ اطالعات و رادیوی استان گیالن
را برعهده داشتم که درآنجا هم برنامه
ای زیر عنوان مردم گیل و سرزمین
گیالن راعرضه کردم که شامل آداب
و رسوم و فرهنگ مردم گیالن بود.
ومدتی هم مسئول رادیو اصفهان بودم .
بهروزی  :استاد تا یادم نرفته می
خواهم خواهش بکنم درمورد استاد

آزادی

حسین گل گالب صحبت بفرمائید .
نواب صفا :بسیار پیشنهاد وبجائی است .
ایشان جزء پنج استادی بود که کتابهای
درسی دبیرستانی ماراتدوین کردند و
تاریخ طبیعی دورۀ دبیرستان تءلیف
او بود .استاد می گفت  :بعداز ظهر یک
روز تابستانی درسال  1323درخیابان
شاه شاهد حرکات دوراز نزاکت بعضی
از سربازان خارجی با زنان و دختران
هموطنانم بودم  .از ناراحتی نمی دانستم
چکنم  .رفتم انجمن موسیقی ملی
تاعقدۀ دل را پیش مرحوم روح اهلل
خالقی باز کنم  .خالقی وقتی ناراحتی
مرادید  ،پرسید  «:چراعصبانی هستی؟
ماجرارا گفتم  .خالقی گفت  :ناراحتی
تأثیری ندارد باید کاری کرد .گفتم  :چه
می شود کرد؟ گفت  :باید یک سرود
ساخت  .سرود برای ایران  .وسرود ای
ایران را با خالقی ساختیم  .این سرود
اول بوسیله بنان خوانده شد و یک بارهم
با تنظیم تازه توسط خالقی همراه با گروه
کر اجراشد .عالوه براین آهنگ های

پرویز یاحقی

کلنل همراه با اشعار گل گالب بصورت
سرود درمدارس به دانش آموزان
آموزش داده شد.
بهروزی  :شما با استاد ابوالحسن صبا
هم دوستی والفت داشتید
نواب صفا :بله  ،من از ارادتمندان
صبا بودم  .اوهنرمند بزرگی بود .سراپا
خالقیت بود .عالوه بر وقت شناسی
حوصلۀ زیادی درتدریس داشت  .بگفته
ی شادروان خالقی  ،صبا ویلن رابرپایۀ
علمی استوار کرد ..قصد او شیرین نوازی
نبود  .صدها شاگرد بصورت مستقیم
وغیر مستقیم از مکتب نوازندگی
اوبهره مند شدند که بعدها هرکدام
به مقام استادی رسیدند .صبا خیلی
تیزبین و ظریف بود .من هرگز دراو
غرور وخودستایی ندیدم  .درمورد سعۀ
صدر و بلند نظری او باید عرض کنم که
درتابستان  1336پرویز یاحقی که درآن
موقع  22سال داشت آهنگی درشور
ساخته بود که شعر آن را من گفته بودم
 .این نخستین شعری بود که برای این

ابوالحسن صبا

شماره  -67سال ششم

آهنگ ساز ج.ان ساختن و نخستین
آهنگی است که از او در برنامۀ گلها
ضبط شده است  .دراین ارکستر صبا
ویلون اول  ،حسین یاحقی ویلن دوم
و پرویز یاحقی ویلن سوم بود .مرتضی
محجوبی هم پیانو می زد و خواننده هم
بنان بود .من هم برضبط نظارت می کردم
که شعر درست خوانده شود  .شعر این
طور شروع می شود:
ای امید دل من کجائی
همچو بختم کنارم نیایی
آشناسوزو دیر آشنایی
یابالی دل مبتالئی
بی وفا  ،بی وفا  ،بی وفائی
ارکستر رهبر نداشت  .وقتی ارکستر
رهبرنداشته باشد اجرا یک دست
و هماههنگ نمی شود؛ مگر اینکه
خودآهنگساز که با آهنگ آشناست
ساززن و نوازندۀ اول باشد .ارکستر آغاز
بکار کرد ولی هماهنگی نداشت  .صبا با
آن هوش ذاتی و تسلط فوق العاده اش
به پرویز عین ًا این جمله را گفت  « :پسرم
آهنگ را خودت ساخته ای بهتره ویولن
اول هم خودت باشی ».و به این صورت
ضبط برنامه گلهای شماره  172به پایان
رسید .این برنامه اگر آخرین برنامه ای
نباشد که صبا درآن شرکت داشت ،
مسلم ًا یکی از آخرین برنامه ای است
که با شرکت او زینت یافته است  .چون
این آهنگ درتابستان  1336ضبط شد
و صبا در 29آذرهمان سال درگذشت .
بهروزی  :اشاره ای کردید به دوستی
و آشنائیتان با اسماعیل مهرتاش  .اوهم
به هنر ایران خیلی خدمت کرده است .
نواب صفا :بله  ،مرحوم مهرتاش هم
هنرمندی نوآور  .نواندیش بود که
از آغاز جوانی به هنر و بخصوص به
موسیقی و نمایش روی آورد .وقتی

شماره -67سال ششم

که استاد علینقی وزیری مدرسه
موسیقی را تأسیس کرد  ،مهرتاش
برای فراگیری نت واستفاده از دانش
وتجربه این هنرمندبزرگ به آنجارفت
وضمن فراگیری نت موسیقی به نواختن
تار باس پرداخت  .البته موقع آموزش
آواز به شاگردانش از تار استفاده می
کرد ولی وقتی باسایر نوازندگان
درنمایشنامه های موزیکال به نوازندگی
می پرداخت تارباس میزد .کار مهم
وارزنده و قابل ستایش مهرتاش دائر
کردن کالس آواز درجامعۀ باربد بطور
رایگان بود و استعدادهای درخشانی هم
به جامعه هنری ایران تحویل داد.
بهروزی  :چندین بار از روح اهلل خالقی
نام بردید ولی از او حرف نزدید.
نواب صفا :روح اهلل خالقی از آهنگسازان
بزرگ ماست  .او از  14سالگی به نواختن
ویولن پرداخت و در  17سالگی درسال
 1302که مدرسه موسیقی به همت
علینقی وزیری تأسیس شد دراین
مدرسه نامنویسی کرد وضمن این

فعالیت ها و آموزش ها درموسیقی ،
به درسش هم ادامه داد.درسال 1313
دررشته فلسفه و ادبیات از دانشسرای
عالی لیسانس گرفت  .خالقی آهنگهای
بسیار زیبا فاخر و جاودانه ای ساخته
است  ،از جمله آهنگ های آواز دار او
آه سحر ،حاالچرا ،خاموش و مستی
عاشقان و آهنگ آتشین الله را که شعر
آن را رهی معیری گفته خیلی می
پسندم  .خودایشان هم همین عقیده
را داشتند .خالقی برای برنامه های
گلها رنج وزحمت فراوان برد .و براستی
گلهارا او زنده وشاداب کرد .اما بنظر من
اگر همۀ خدمات خالقی و استاد حسین
گل گالب را دریک کفه ترازو بگذاریم
و سرود ای ایران را درکفۀ دیگر  ،کفه
سرود ای ایران سنگینی می کند .روح
اهلل خالقی بسیار حساس بود  .نسبت به
آینده موسیقی ایران خیلی حساسیت
داشت  .باهمۀ متانت ووقار و ظاهر آرام ،
درانتقاد و اظهار نظرها صریح وبی پروا
بود .افسوس که همان حساسیت ها

اورا دچار زخم معده کرد و نابهنگام در
21آبان ماه  1344در سالزبورگ اتریش
در  59سالگی درگذشت .
بهروزی  :حال که صحبت از آهنگسازان
است  ،از دوستی وآشنائیتان با
آهنگساز و نوازندۀ بزرگ مرتضی
محجوبیبگوئید.
نواب صفا :اولین دفعه مرتضی را درکالس
درس برادرش رضا محجوبی دیدم .
قامتی متناسب  ،اندامی الغروحالتی
عصبی وزودرنج داشت  .از ادب وتواضعی
چشمگیر برخوردار بود .ما سالها باهم
اُنس والفت داشتیم  .خانۀ مرتضی
خان درخیابان ارامنه بود ؛ خانه ای
قدیمی ساز که بیرونی و اندرونی داشت
درحیاط بیرونی گلخانه ای خالی افتاده
بود که برادرش رضاخان درآن زندگی
می کرد.که اسباب واثاثیه ای نداشت و با
وضع دلخراشی زندگی می کرد .مرتضی
محجوبی اولین آهنگش را بنام دیدم
مرغی درسال  1318ساخت وشعر آن
را رهی معیری گفته و بخاطر درگذشت
رضامحجوبی ساخته و استادروح اهلل
خالقی آن را تنظیم کرده و باآواز بنان
دربرنامه گلهای شماره «-217ب» اجرا
شده است  .درواقع تنظیم چهار مضراب
دستی رضا محجوبی است که از بهترین
آثار موسیقی معاصر است که تصور می
کنم از کارهای پیش از بیماری رضاست.
بطور کلی مرتضی خان چیزی حدود
صدوپنجاه آهنگ  ،چهار مضراب ،پیش
درآمد و رنگ ساخت که معروف ترین
آنها :نوای نی  ،من بیدل ساقی  ،من
از روز ازل دیوانه بودم  ،دیشب که
تو درخانه ما آمده بودی  ،چه شبها و
کاروان است  .بد نیست بدانید که این
نوازندۀ بزرگ پیانو درخانه اش پیانو
نداشت  .مرحوم ارباب مهدی یزدی
که از مردانخیرونیکوکار بود خانه ای
برای استاد ساخت و دراین خانه بود که
استاد صاحب پیانوشد و درهمین خانه
دراسفندماه  1343درگذشت .
بقیه درشمارۀ آینده

استاد مرتضی محجوبی

آزادی
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ترانه لری سیت بیارم – (sit
)byârem
برای دووات  dowât -یا،عروسی
درادبیات وهنر،ودر بخش چامه
وسروده های پارسی ویا بومی ما،
بخشی مهم و کهن ازآن  ،پشتوانه
های فرهنگی وبرگی برای شناسایی
قومی و ایرانی بودن ما است که خود
سهم ایرانیان در تمدن وفرهنگ
جهانی و میراث پربار و رنگین بشری
است .از آن جا که چامه وچکامه
یا شعر و سرود  ،زبان و قالبی ویژه
برای دریافت حال وبیان احساس
شادیانه ویا نوای غمبار مویه در آیین
سوکواری ویا قصه حماسی بوده
است.شاید ریشه وپیشینه این سروده
ها وجلوه تاریخی آنها را بتوان از
سروده های گوسانی« گوسانان » زمان
اشکانیان تا اکنون ،جستجو کرد .این
شیوه کهن  ،تا سده های پس ازهجوم
تازیان ودرادبیات دین باوران ایرانی
واسالمی نیزبه همان نام ادامه داشت
و سپس تازیانه و تعریب شده آن
« فهلویات » نامیده شد.گرچه
هنوزهم نمونه هایی از آنان مانند
«عاشیق» های آدربایجانی و «سرو»
های لکی ویا گروه نوایان لر ویا
دیگر قوم های ایرانی،به شیوه های
گوناگون بیانی و اجرایی ،وجود دارد.
در بیشتر فرهنگ ها،از جمله در
کشور وسرزمین ما ایران این سرود
ها وترانه هستتند .که هنوز ّبا وجود
همه دگر گونی های رسانه ،بر ذهن
وزبان ها مانده اند .زیرا ضرباهنگ
وموسیقی چامه وسرود وترانه ها ی
بومی ،بیشترخاطر نواز و دل نشین
وماندنی بوده اند به ویژه اگردرون
مایه داستانی هم داشته باشند.
از چامه های هزاره های پیشین نمونه
های کمی در دست هست  ،ولی از
سده های پیشین  ،آثار بیشتری به
صورت مدون ویا روایی و سینه به
سینه ،ویا در ُجنگ ها برجای مانده که
اینک در بستر تاریخی خود هم سندی
از گذشته وهم هر از گاهی رونق بخش
فضای فرهنگی ئ هنری ما ست .چامه
ها وچکامه های زبان پارسی ویا سرود
های های بومی نیز،با تصویر سازی و
تعبیرها ی زیبا  ,وایهام های تودار ودو
پهلو و یاتعقید  ،در بیانی ساده شکل
گرفته اند ،که این گنجینه از میراث
سروده ها وسرود ها را ،اگر چه کم
واندکند ،ولی نمونه ونشانه هایی از
دستمایه های فرهنگی و اندیشه ای
ما است که جاودانه شده اند.
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پژوهشی ازحمید ایزدپناه  -پاریس

ایران شناسی  -لرستان شناسی

از گذشته اهی دور

ترانۀ لُری سیت بیارم ازسده های پیشین برسر زبان مردم لرستان بوده است
گرچه ایرانیان تازی مآب وسپس
تازیان ،آن ها را فهلویات نام داده اند.
نام و واژه این سروده ها ،خود نشانی
از هویت پهلویانه آنها ست.مانند این
چامه ها در زبان لکی .در بیان و وصف
شب چشم به را بودن :
 1نه من خو کردم  ،نه تافه آویانna men xow kerdem na tafey
owyân
خووم مرگم بو تا بکم خووان
xowem margem bu tâ bekam
xowân
***
نه من خواب کردم ،نه صدای آبشار
خوابم مرگم با شد
ونه ناله آب
تا بخوابم
***
 2تنیا داری بیم  ،کییه نی وپام بیگل گل تازارا  ،نیشتییه و سام بی
Tan yâ dârie bim keyani va
pâm bi
Gal gal nâzârânniŠteie va sâm bi
تنها درختی بودم ،چشمه آبی در پایم
بود گروه گروه ناز آران « دختران
» در سایه من بودند.
***
 -3تلیفه ی تیژاو تاف در ونان
میل بستیه چی مله میناد گردنان
Teli fey Tei z how tâfe dar
vanân
mil bastei či meile
mina gar danân
شرابه های آبشار  ،در آبشار در بندان
یخ بسته  ،مانند مینا گردن ها
***
« شعر با لفهلویه »و یا سروده ای
به پهلوی  ،این چامه است با همان
ضرباهنگ و وزن هجایی یک دوبیتی
ازسراینده وشاعری به نام فخرالدین
لر از سال  710هجری قمری ،در کتابی
به نام االسئله واالجوبه رشیدیه،یا
تقریظات رشید الدین فضل اهلل
همدانی ،به جای مانده وبه شماره
عکسی  287در کتابخانه دانشگاه
تهران موجود است به نام «شعر
بالفهلویه» نزدیک به این مضمون
آمده :

آزادی

 کان و اویان  ،دوتا نین ذانیزانک اویان وکان اژ همرو دانی
کا نی و اویا ن هم واو منشانی
ذانم کا نی ال اویان کانی
توضیح :کانی به معنای چشمه ،
هنوز در زبان لکی چشمه را « کیه نی
  » keyaniمی گویند.« چشمه ها و آب ها دوتا نیستند
میدانم ،چشمه ها وآب ها همرو و
همراه هستد  ،میدانی »
« چشمه و آب ها باهم می نشینند
دانم که چشمه با آب چشمه می
شود».
باری ،از سال  1339خورشیدی که
کار گردآوری آهنگ ها و ترانه های
لری را آغاز کردم ،یکی از آنها همین
ترانه بوده وهست که از زمان کودکیم
در آیین جشن ها ی عروسی در شهر
ویا بعضی روستا ها ،دیدم وشنیدم.
واز آن زمان برای من جالب بود .همه
زنان ودختران چامه ها وترانه های آن
را به خاطر داشتند.اما راویان آغازین
ویا سراینده گان نخستین این ترانه
ها را ،نیافتم .چه  ،هریک از تک چامه
های این سرود و ترانه  ،شاید به یک
دوره وزمان مربوط نبوده.بلکه در هر
بیت وچامه ،نشانه هایی از جمله از
دوره نادر شاهی ویا کریم خان زند ،
دیده می شود که به آن اشاره خواهد
شد.در نتیجه ،می توان نوا و آهنگ
ترانه « سیت بیارم » را ،یکی از مقام
های موسیقایی ویکی از ترانه های
کهن وبه یاد مانده از سده های پیشین
دانست .فضای ذهنی چامه های این
ترانه ،زندگی ساده و بی پیرایه در
گذشته را بیان می کند .که هم برای
هرکسی بار عاطفی آن پرمعنا و
خاطره انگیز است و هم گویای شادی
ها ویا تنگناها گذشتگان است.حتا گاه
شرح اندازه و ودوخت پیراهن های
عروس وداماد ،ودیگر پوشش های
زنانه است که برابر وروش ها وکنش
های اجتماعی دوخته می شئده است.
دربرخی از این واژه ها  ،می توان
مفاهیم دیگری،که ازگذشته گان به

جای مانده است.درکالبد شکافی
چامه های آین ترانه بن شناسی کرد.
در لرستان بیشتر زنان و گاه مردان،
سروده های آن را می دانند و به دلیل
تکرار ،در حافظه وذهن وزبان خود
داشته و به آیندگان منتقل نموده که
هنو ز هم این کار دارد.
ماهییت آهنگ ،در مقام ماهور لری و
شش ضربی است.که برگشت آهنگ ،
پاسخ بیت ها و چامه های آن است که
گاه دوباره خوانی شده و به نام « سر
بیت » تکرار می شود.
( سیت بیارم[.) ]1سی ،یعنی برای ،
(ت) ضمیر مفرد دوم شخص،یعنی
برایت ،بیارم  .چون این جمله در
بسیاری از بیت ها آن آمده است
وتکرار شده است  ،از این رو به
( سیت بیارم ) مشهور وماندنی شده
است .برای مردم لرستان  ،مانند
دیگرمردمان،یکی از نخستین آرزوها،
به خانه بخت فرستادن فرزندان است
.به ویژه در روستاها در جهت پیوند
با دیگر خانواده ها وزایش وگسترش
روابط است ها ونیز لذت بردن و ،
در پیوند دو همراه وهمسر .در کام
بخشی وکام گیری ،پیوند زنا شویی
است .
مانند.این مقام موسیقایی در میان
ایل پاپی ،با تغییر در کشش های آزاد
آن  ،تکرار می شود که به علت هم
مرزی با لرهای بختیاری ،و تحت تاثیر
همسایگی  ،در نوای موسیقایی آن تیز
تغییر کمی حاصل شده است و به نام
(هی وله – ) heyvelaمشهور است
 .در میان طایفه های بختیاری  ( ،ای
گل)،می گویند .درنهاوند نیزهمین
ترانه عروسی را مانند دیگر جاها
لرستان باتغییر کمی نیزمی خوانند
می .در دزفول نیز به دلیل همسایگی
و آمیزش با لرهای هر دو سوی شوشتر
و دزفول،متن ترانه ها به زبان بوی وبا
کمی دگر گونی آوایی ،است ولی از
نظر ایقایی  ،تفاوتی ندارند.
زمیته و ترکیب جمله ها وواژه ها ،که
به دلیل همه گانی بودن آرزو های بیان
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شده در بندهای این ترانه و شادیانه
ها ودل سپاری های به انجام آنها و
بسیاری دیگراز این دست،همسانند.
وا ژه ها نیز گاه نام ونشان مکان ویا
شخص ورفتار و منش هایی است ،که
تا این زمان مانده و نکهداری شده اند.
در نخستین تک چامه که همیشه
سرآغازترانه خوانی وبرگردان «
ترجیع » ترانه نیز هست ،نوید آوردن
یک چارک ویا یک چهارم از یک من
یا ده سیرگوشت بره یا یک چهارم
الشه یک بره به نام پیشکشی عنوان
گردیده و به عروس نوید آن داده شده
است .در برابر این ره آورد ،خواسته
شده است که به دوش داماد،تفنگی
با بست های نقره ای  ،بیاندازند.واژه
تفنگ در این چامه ،نشان از زمانی
نزدیک به سال هایی است که بعضی
ازکسانی که دولتمند بودند تفنگ
سر پرهم داشته اند .البته تفنگی که
هر بار درلوله آن باروت وساچمه می
ریختند.اما یک چهار یک از یک من
گوشت  ،نشان از نوعی تهید ستی
است یا ؟..ولی محتوای آن ها نیز از هر
دری و موضوعی است.در این چامه ها
نباید به دنبال پیوستگی موضوعی و
معنایی بود.اما نام ونشان هایی را بیان
می کنند که در خور دقت وتوجه می
باشد.هرچامه ویا بیت ،خود دیدگاهی
است در محدوده آرمان ها وآرزو های
کسانی که خواسته اند فرزند خودرا
به خانه بخت بفرستند .آن که دارا و
صاحب ثروت بوده است ،می خواهد به
خاطر ازدواج فرزندش حمام وگرمابه
بسازد که به یاد بود پیوند زناشویی
کار خوبی انجام دهد وبه یاد گار
بگذارند .مانند حمام « آقا زکی » که
با طال ونقره زینت داده شده است ویا
حمام « آقا فتا ».که برای موی زیبا
وچهره چون قرص ماه عروس ساخته
شده است.
اماهنوزهم در گفتگوی این زمان
در لرستان از این لفظ« آ » به جای
«آقا» بهره می گیرند مانند « آحسن
 ،آمیرزا و ، » ..به جای « آقا » « آ »
به کار می برند .حمام به نام «آزکی»
و« آ آفتا»  ،نیز چنین بود .یا در چامه
ای دیگر از قاطر های « هیله هیله »
یا اسبانی به رنگ « هیل » یا قهوه
ای روشن است که گفته شده که در
کهسار به چریدن مشغولند،بارشان
مخمل سبز است که برای مادر عروس
می برند .که این شاید انحصاری بوده
است،.نشانی از ثروث ومال داماد وهم
طرازی خانواده ها می کند  ،آن هم بار
مخمل سبز رنگ ،که از دیر زمان رنگ
دلخواه ایرانیان و ورنگی برای لباس

شماره -67سال ششم

زتان میان سال وسالمندان بوده است.
یا خروس خانه پدر داماد  ،که پی
درپی میخواند وخبراز روز وصل
می دهد ،باید نوکش را طال گرفت و
هر دوبالش را از زعفران .به هر حال
بیان شادیانه ها وشادمانی این گروه از
مردم است.
اما گروهی دیگر در حال و هوای
آرمانی ودر محدوده آن چه دارد که
می خواهد برای فرزندش نوید باشد؟.
نه حمام ساختن است نه مخمل بار
کردن .او نوید آوردن یک چارک
گوشت بره می دهد که شاید یک
چهارم الشه بره ویا اگر از یک من
باشد مقدار آن ده سیراست همراه با
تفنگی بست نقره ای.
***
سیت بیارم ،سیت بیارم ،چارکی ()2
گوشت بره
بونیتو وا شونه دوما تفنگ بس
نقره
Sit bëyârem Sit bëyârem
č ârakë gušte Bera
Bonëto vâ ŝone domâ tefanky bas noqerra
برایت بیاورم  ،برایت بیاورم ،یک
چارک ا ز گوشت بره را
بیندازید به شانه داماد تفنگ بست
نقره ای را
***
[ - ]2ای برارجو ،ای حوورجو ،
سرمنو قربون تو
ای قدر خدا نکشم سی حنا ونونه تو
Ey berâr jon ey xovar jon

sare mieno qorbone tö
Ie qedar xodâ
nakošam si hana vanone tõ
ای برادر جان و ای خواهر جان ،سر
من قربانی شما
اینقدر خدا ُ
نکشد مرا تا زمان حنا
بندانتان
***

روش انتخاب همسر برای
پسران

تا دهه های پیسشین  ،انتخاب
همسسر برای فرزندان ،بیشتر جزو
وظیفه ،پدر ان و یا مادران بود.برای
این کار روش های سنتی ومنش های
خانوادگی برای  ،شناخت و مرتبه
ظاهری واجتماعی،ثروت وشغل
وشهرت ،خوش نامی ،گسترش ارتباط
فامیلی سببی ،بخشی ازاین شرایط
بود.ازهنگام شناسایی تا بامداد روز
« دووات یا عروسی » چنین روشی به
کار گرفته می شد.
 - 1نخست  ،کار شناسایی دختر،: .
برای این کار،با پرس و جو های فامیلی،
د ختری را از خانواده ای شناسایی می
کردند .در این زمان پیغام و پاسخ
های پنهانی به وسیله زنی که که
معمولی بند انداز وآرایشگرخانواده
های بود و به نام ( رافه ) نیز شهرت
داشت  ،رد وبدل می شد.
« - 2سرنجه گرته – « serenja
 » gereteبود وپس ازتوافق های
زنان یعنی مادر عروس و داماد آینده
که نماد نمایندگی را داشتند  ،چند
کالنترزن از سوی خانواده شوهرآینده
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به خانه پدر « بیی –  » Beyiیا
عروس برای دیدن حانواده وگپ زدن
های دیگرمی رفتند نزدیک دیدن
قیافه وسالمت جسمی و نداشتن نقص
عضو ،دختر مورد نظر را می دیدند.
از جمله گاه در وقت پذیرایی و آوردن
چای و یا قلیان وسیله دختر  ،اغلب
به بهانه ای نفسش را بو می کردند
که دهانش بد بو نباشد  .این کاررا (
سرنجه گرته ( serenga geretمی
گفتند .اگر انتخاب صورت می گرفت
،از روزهای بعد وبرای آشنایی بیشتر،
دید وبازدید ها تکرار می شددند.
.سر انجام خانواده داماد از پدر دختر
می خواست می کرد تا.صورت وریز
« آووازیفه »خود را که شامل «شیر
بها »ومبلغ پشت عقد گردن بند
ودستبند طال برای عروس ونیاز مندی
های دیگر ی مانند قند ،چای ،برنج ،
نبات  ،روغن ،گوسفند زنده  ،حنا و
دو یا سه خلعتی به صورت پارچه برای
دایی ویا عمو ویا مادر بزرگ به همراه
فهرست د رخواستی ،برای خانواده
داماد ،فرستاده می شد.
گاهی همه آن در خواست  ،پذیرفته
می شد ویا آن را کم و یا زیاد می
کردند وبه امضا می رسیده  ،جرا می
شد .و ا این کار نامزدی در شهر،
« دسگیرونی» را در بخش چگنی ،
«پاگیره » می گویند.
***
دنبالۀ این مطلب پژوهشی را درشماره
آینده بخوانید
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آشنائی با موسیقی غربی از آغاز تا امروز
آشنایی با موسیقی غربی
دورۀ رمانتیک ( ادامه)
از پیروان سبک ریچارد واگنر
بایستی از  3آهنگساز نام برد که
هرکدام دارای سبک جداگانه ای
بوده ولی درکل الگوی کارشان
براساس استخوانبندی و هارمونی
هایی است که واگنر پایه گذاری
نمود .آنها عبارتنداز«آنتون بروکنر»
که دارای  9سنفونی است  .دیگری «
ریچارد اشتراس» و باألخره «گوستاو
مالر» که برجسته ترین آهنگساز
پایانی دورۀ رمانتیک می باشد .از
میان این سه آهنگساز به شرح زندگی
و کار دونفرازآنها می پردازیم .
 -1ریچارد اشتراس 1864-1949
وی درشهر مونیخ تولد یافت وهیچ
ارتباط فامیلی با « یوهان اشتراس»
که متولد اتریش و خالق رقص های
مشهور به « والس وین» می باشد
ندارد .پدرریچارد اشتراوس نوازندۀ
«فرنچ هورن» و درزمان خودش
مشهورترین و نابغه ترین نوازنده
این ساز بود.و درتمام شهرهای اروپا
شهرت داشت  .وقتی ریچارد اشتراس
سنین نوجوانی را می گذراند چندین
سونات و سنفونی نوشت که تقلیدی
بوداز کارهای برامس و مندلسون .
ولی بعداز چندسال به سبک کارهای
«واگنر» گرایش پیدا کرد.واین کشش
هنری وقتی به اوج خودرسید که
واگنر سالهای آخر عمررا درسرزمین «
باواریا» که برای «اشتراس» سرزمین
آشنایی بود می گذراند .دراین سالها
بود که «اشتراس» جنبه های عاطفی
و احساسی رادرکارهایش بکار برد .
درسالهای  1880اشتراس را بعنوان
یک « رهبر نابغه» می شناختندو
آن زمانی بود که وی دوران بیست
سالگی را طی می کرد .باوجود این
درطی همین سالها وی دست به
خلق آثار سنفونیک می زد .یکی
از کارهای جالب «ریچارداشتراوس»
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ساختن آهنگهایی است که فقط
در یک «موومان» اجرا می شود.
شبیه کارهای «پوئم سنفونیک» که
«لیست» پایه گزاری کرده بود .ولی
اشتراس بجای بکار بردن کلمۀ پوئم
سنفونی کلمۀ «تُن پوئم» یا شعر
محض» را برای این نوع آثار بکار برد.
ولی زیربنای کار همان الگو واسلوب
قطعات شاعرانه ای بود که پایه
گزارش «لیست » بود.
ازمیان اینگونه آثاربایستی از «دون
ژوان» و « مرگ وتناسخ » و« چنین
گفت زرتشت» که براساس داستانی
بهمین نام اثر «نیچه» و اثری دیگر

آزادی

برگرفته
بنام «دون کیشوت»
از داستانی بهمین نام نوشتۀ
«سروانتس» نویسندۀ اسپانیایی می
باشد.
بعداز سال « ، 1900اشتراس» به
رابه
اپراروآوردکه هواخواهانش
تعجب وتحسین واداشت  .یکی از
این آثار اپرائی بنام سالومه است
که درسال  1905ساخته شد .داستان
این اپرا برگرفته از نوشته اسکاروایلد
است  .اپرای دیگری که اشتراس
ساخت بنام « الکترا» است که
درسال  1909ساخته شدو برگرفته از
داستانی است که توسط «هوگو وان»

مجیدزندیه
نویسنده آلمانی برشتۀ تحریر
درآمده بود ..موسیقی این دواپرا
از الگوهای دورۀ رمانتیک خارج
ودرقالب سبک اتونال است که
سبک جدید پایان دورۀ رمانتیک
می باشد  .بعدا ً اشتراس از این تغییر
فرم دست کشید و آثار دیگر خودرا
براصول وقواعد دوره رمانتیک خلق
کرد .یکی از این آثار برجسته او
بنام « درروزن کاوالیه» است که
زنده کننده والس های وین است .
اشتراس بعدا ً دست به خلق چندین
اپرا براساس سبک و الگوهای دورۀ
رمانتیک زد که از میان آنها بایستی
از «آریاند  »1912و « زن بی سایه
 »1919و «کاپریسیو  »1912نام
برد .اشتراس جنگ دوم جهانی را
گذراند و تاسن  85سالگی عمر کرد
ولی تاپایان عمر خالق آثاری بود که
رنگ وفرم دورۀ رمانتیک راداشت
 .آخرین اثر ی که یک سال قبل از
مرگش ساخت «جهارنغمه » نام دارد .
از میان آهنگسازانی که بنام
Program Composers
معروفند
(برولیوز ،لیست و واگنر)  ،اشتراس
برجسته ترین آنها از لحاظ گنجاندن
احساس وعاطفه وتغییرهای شاعرانه
است  .یکی از آثار معروف اشتراس
قطعه ای است بنام دون ژوان که
درسال  1889ساخته است  .اوفقط
 25سال داشت که دست به خلق
این اثر زیبا زد .داستان این اثر
تقریب ًا شبیه همان داستان «دون
ژوان» است که موتزارت ساخت با
این تفاوت که «دون ژوان» اشتراس
نوشتۀ یک شاعر اهل مجارستان
است نه اسپانیا.
 -2گوستاو مالر 1860-1911
وی برجسته ترین وبزرگترین
وآخرین آهنگساز سالهای پایانی
دورۀ رمانتیک است  .واین زمانی است
که هنوز آهنگسازان خودرا مقید به
قالب های «ماژور» و «مینور» می
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«گوستاومالر» درمجموع دارای ده سنفونی است که آخرین آن یعنی سنفونی دهم بعلت مرگ آهنگساز ناتمام ماند  .وی همچنین دارای
سه قطعه مخصوص آواز و ارکستر می باشد  .این سه قطعه آوازی آخرین کارهای مالر است .که درحقیقت وداعی است با دورۀ رمانتیک .
دیدند« .مالر» در شهر « بوهمیا»واقع
درآلمان متولد شدوبعدا ً به شهر
وین نقل مکان کرد وتحت آموزش
«آنتوان بروکنر» قرارگرفت .هنوز
سالهای جوانی را طی می کرد که
رهبر یکی از معروف ترین اپراخانه
های اروپا در شهر بوداپست گردید.
دراین زمان اوفقط  28سال داشت
و بعدا ً درسن سی وهفت سالگی به
رهبری اپرای وین منصوب گردید.
قبل از فوتش به نیویورک آمد و
مدتی به رهبری ارکستر سنفونیک
نیویورک وزمانی نیز به رهبری اپرای
متروپولیتن درشهر نیویورک اشتغال
داشت  .درمیانسالی  ،با خانمی که
بسیار جوانتر از اوبود و از لحاظ
زیبایی شهرۀ اروپا بود ازدواج کرد.
نام همسر او «آلما شیندلر» بود.
بعداز مرگ مالر ( در  51سالگی)
همسرش مدت زیادی ادامه حیات داد
و خاطرات زندگی خویش با «مالر»
رادرکتابی به چاپ رساند و درآن
کتاب از روحیات شوهرش قلم زد.
مخصوص ًا دراین کتاب سالهای پایانی
عمر «مالر» و فرازونشیب زندگی این
آهنگساز بزرگ را به رشته تحریر
درآورده است .
«گوستاومالر» درمجموع دارای ده
سنفونی است که آخرین آن یعنی
سنفونی دهم بعلت مرگ آهنگساز
ناتمام ماند  .وی همچنین دارای سه
قطعه مخصوص آواز و ارکستر می
باشد  .این سه قطعه آوازی آخرین
کارهای مالر است .که درحقیقت
وداعی است با دورۀ رمانتیک  .قبل
از مرگ « ،گوستاو مالر» آهنگسازان
ساکن وین سعی برایجاد سبک جدید
یا سبک اتونال داشتند و قصدشان
خروج از قیدوبند گامهای « ماژور » و
«مینور» بود .پیشگام این موج جدید
آهنگساز آلمانی «شوینبرگ» بود.
مالر تا آخرین لحظات عمر خود با
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این موج نو نساخت وخودرا از وسوسه
پیوستن به آنها مصون داشت و با
تأثیری که از آثار « واگنر» گرفته بود
و آمیزش آنها با هارمونی های ابداعی
خود تصویر جدیدی درموسیقی
اواخر قرن نوزدهم و دهۀ پایانی دورۀ
رمانتیک پدیدآورد .درمورد موسیقی
«گوستاومالر» تفسیرهای زیادی
توسط منقدین موسیقی گردیده است
 .بعضی از این منتقدین معتقدند که
آثار«مالر» بیشتر از «{ایکوفسکی»
و « برلیوز» خودگراست و تصویری

است از حاالت روحی آهنگساز  .این
تغییر کام ً
ال بجا است زیرا درزندگی
خصوصی او باپستی وبلندی های
زیادی روبرو بود چه از لحاظ عاطفی
و چه از لحاظ بدنی  .زیرا بخاطر
ناراحتی قلبی مزمن که اورا رنج
می داد  ،اکثراوقات مدت های مدید
درخود فرو می رفت و این حاالت
کام ً
ال درآثار او مشهود است  .درآن
زمان روانشناس معروف «فروید»
دروین می زیست وآوازۀ شهرتش
تمام اروپارا فراگرفته بود .وقتی

آزادی

درمورد حاالت روحی « مالر» بااو
بگفتگو نشستند او اظهار داشت که
« همین حاالت روحی نامتعادل است
که اورا آهنگساز برجسته ای کرده
است » واز اظهار نظر بیشتر درمورد
او خودداری کرد.
«مالرو» عقیده داشت که موسیقی
بایستی آنطور به تصویر و ذهنیت
درآید که درمخیلۀ آهنگساز شکل
گرفته است نه آنطورکه مورد انتظار
شنونده است و بیشتراوقات سعی
می کرد که خودرا ازقالب «زیبائی
محض» که مورد نظر شنوندگان بود
خارج سازد .بهمین دلیل است که
دربعضی ازآثار او بطر محدود قسمت
هایی شنیده می شود که خارج
ازانتظار یک شنوندۀ خوشبین است
.واین تناقض باعث گردیده بعضی از
شیفتگان موسیقی کالسیک ازرفتن
به سالن های کنسرت که موسیقی
اورا اجرا می کنند احتراز جویند.
این تناقض درمحتوا اورا آهنگسازی
بطوری
استثنایی ساخته است
که «توماس مان» درسال 1910
درمورداو اظهار داشت  «:مالر جدی
ترین  ،هنرمندترین  ،و صادق ترین
آهنگساز زمان ماست ».
تأثیر آثار او برآهنگسازان موج نو
که ساکن وین بودند (شوینبرگ،
وبرن  ،و برگ) به حدی بود که
«مالر» را راهگشای سبک تازه که
به اناتول» مشهور است دانستند.
یکی از سنفونی های بسیار زیبای
او سنفونی شماره یک و دیگری
سنفونی شماره  5است که درسال
 1902نوشت  .قسمت «آواهیو» دراین
سنفونی تصویری است از زندگی و
حاالت روحی آهنگساز....

ادامه دارد
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آزادی
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جدول کلمات متقاطع

افقی -1:کاخی در جنوب غربی
پاریس= به بهارین اثر می گویند-
نتی از موسیقی -2یک زبان
وهم رأی -حشره دوسره -نوعی
آجر -3جنگ انگلیسی = فاتح
قله اورست  -هم زور -4مایه
حیات  -قسمتی از کتاب  -حرفی
از دستورزبان -خاصیت بعضی از
اجسام درفیزیک  -5باال وپیشگاه
 مخالف نیست -پشت خمیده -6اینجا هم درکنار همند-
ضمیراشاره  -تکراریک حرف
 -7دستی  -بی نظیروبی همتا-
شایسته وسزاوار -8خانمان برانداز
قرن  -رودی دراروپا -پوستین -
حیله وتزویر -9چین وشکن  -نام
برادربزرگ حضرت موسی -خوردن
آن حرام است  -10کالمی که تعجب
را میرساند -دامن کوتاه  -جاسوسه
معروف زمان جنگ  -11نخ ترکی
 سنگریزه  -یک حرف وسهحرف  -12نامی برای آقاپسرها-
ازادوات استفهام = قصبه ای از
بخش مرکزی کاشان  -تصدیق
روسی  -13یکهزارویکصدویازده
 مرغش غاز است  -فلزی بشکلاکسید یا کربنات یا سولفور
آهن -14بدنام ورسوا -روباه
صحرا ی فرانسوی  -باالترین
رنگها -15 -عالمت جمع درزبان
فارسی -از شهرهای مرزی  -هالل
عمودی -1:آهنگساز مشهور
ایتالیایی که آثارش جنبه مذهبی

داشت  -بسیاری از مشکالت
ازاین طریق حل وفصل شده اند-2
ازاتومبیل-بزرگترین
ثسمتی
سرمایه  -پایتخت کشوری
درآمریکای مرکزی -3درختی
ازتیره مخروطیان که تا سه هزارسال
عمر می کند -صفتی برای دوست
خوب  -پایتخت کشوری دراروپای
مرکزی -4طایفه -آغازوابتدا-
نوعی پارچه کتانی راه راه  -کباح
 -5سنگین وزن جهان پیما-حکم
ودستور -بوی رطوبت  -6میوه
هفت سین -حرف شرط-فیلسوف
آلمانی که سالهای آخرعمرش
دیوانه شد -7-کمر کمرپیچ گردن
پیچ  -به زنان تعلق دارد-واحدی
برای وزن  -8شالوده وبنیاد  -مرغ
انگلیسی-مادرعربی  -گرفتاران
 -9رسته وصف -شاعر روم باستان
 راحت وآسایش  -10-قانونچنگیزی -میوه ای که نوع فرنگی
هم دارد -حیوان عظیم الجثه
درخشکی  -11حرف انگلیسی -ماه
ُکشنده  -پیشانی -12چکیدن آب
از جائی  -روشنایی -بدان وآگاه
باش -مثل ومانند -13راه آهن
سرتاسری ازاین شهر می گذرد-
اعتراض کردن -جزئی ازسوره-14
وقتی شیرخواره بود ضحاک
پدرش راکشت  -مادرباران-
دروازه بدن -15دخترآگاممنون-
اثروالتراسکات
.طرح از :زنده یاد جهانگیرپارساخو

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

بقیه  :رضاشاه
وحتی از حذف فیزیکی همرزمان
ودوستان خود درزمان مبارزه با
تزار،با گرفتن اعترافات دروغین زیر
شکنجه های فوق طاقت آنان پروا نمی
کردودرنهایت قساوت وشقاوت حکم
می راند«احسان طبری»ازسران حزب
توده ی ایران که از رضاشاه بخاطر
برقراری حکومت دیکتاتوری انتقاد
میکرد،چنین سرود:
«چهره ی الهام بخش استالین
نوررحمت می فرستد بر زمین » !
ویا وقتی نویسنده ی کتاب«زندگی
پرماجرای رضاشاه» دست به قلم می
ب َ َرد تادرباره ی رضاشاه بنویسد،لطیفه
های ُمبتذل رایج بین عوام را بنام
او درکتاب به اصطالح تاریخی اش
ثبت میکند،برای اینکه دانسته شود
که مطالب کتاب مزبوردرپیوند با
رضاشاه تا چه پایه ُسست وبی مایه
است،تنها به یک نمونه ازمیان نوشته
های ُمبتذل وبی مأخذ آن اشاره می
کنیم ،می نویسد«:موقعی که رضاخان
کودتاکردودرتهران حاکم نظامی
ومالک الُرقاب همه شده بود،روزی
بااعوان وانصارخود قدم میزد،تابلویی
نظرش را جلب کرد که روی آن
نوشته شده بود«پیراهن وزیرشلواری
فروخته میشود»ازیکی از اطرافیانش
که کوره سوادی داشت خواست تامتن
تابلورا برای اوبخواند وچون ازمضمون
تابلو مطلع شدگفت :عجب روز وزمانه
ای شده،ما همه جور وزیری شنیده
بودیم ُجز»وزیرشلواری» و)74(» ...
درذکاوت وشعور رضاشاه حتی به
گواهی بسیاری از مخالفانش جای
کمترین شک وتردیدی نیست،ضمن ًا
به موجب مدارک واسناد بسیار
ودست نبشته های او که دربسیاری
ُب تاریخ نگاران وخاطره
از ُکت ِ
نویسان آمده است،وعکسهایی که از
او درحال خواندن مطالبی از پشت
تریبیون مجلس شورای ملی دردست
می باشد جملگی اظهارات کسانی را
که به بیسوادی اواشاره می کنند،ر ّد
می کند،رضا شاه اگرچه تحصیالت
خواندن
نداشت،اما
آکادمیک
ونوشتن را درخدمت نظام وپیش از
حدی که بتواند بخواند
رویدادکودتا در ّ
وبنویسد،آموخته بود(.چنددستخط
وعکس سخنرانی اش درمجلس
شورای ملی را که ازروی نوشته ای
ادا میکرد،موجوداست حسین مکی
نویسنده ی کتاب «دکتر مصدق ونطق
های تاریخی او» وتألیفات دیگر،که
مطالب آنها بخاطر ُشهرت واعتباری

که درروزهای خلع یداز شرکت
نفت ایران وانگلیس،بخاطر همراهی
وهمگامی بادکتر مصدق بدست
آورده بود،ومورداستناد برخی از بود .گفت که از همسرش جدا شده
نویسندگان قرارگرفته است،دربخش و میخواهد برای همیشه به شهرما
پایانی این کتاب می نویسد«:البتّه بیاید و از من خواست که در مغازه
خوانندگان گرامی پس از مطالعه ِ کوچک خوار و بار فروشی که در آن
نطقهای ایشان ،آنچه را که نگارنده زمان داشتم شغلی به او بدهم  .اصرار
اظهار می کند تصدیق خواهند فرمود داشت که میتواند با حقوقی که من به
ومن یقین دارم که درهریک از ادوار او خواهم داد زندگی اش را تامین
تقنینیه اگر چندنفر مانند دکتر کند  ،آخر همه چیز را به همسرش
ّ
مصدق درمجلس می بود ،کار مملکت داده بود  .ضمنا گفت که جناب استاد
ما دچار این بدبختی وسیه روزی آغداشی ،همسفر قطار اهواز به تهران
نشده بود ،امیدوارم روش زندگانی ما هم به آمریکا آمده و در ایالت
پر افتخار ایشان برای هموطنانم همسایه ما در دانشگاهی تدریس
ُ
بهترین درس تقوی وپرهیزکاری میکند .روز بعد با ایشان تلفنی گپی
باشد وآنها که می خواهندشخصیت زدیم .دکتر غروی چند روزی در
ّ
ممتازی را احراز کنند بدانند که چه منزل ما ماند و بعد برای دیدار استاد
شخصاتی باید داشته باشند به آیالتی که در آن زندگی میکرد
صفات و ُم ّ
تا به منظور برسند»،نام نیکی گر رفت .دکتر غروی شماره تلفنی بمن
بماند زادمی ــ به کزو ماند سرای نداد چون خانه ای نداشت و تلفن
های موبایل هم هنوز به بازار نیامده
زرنگار)75(».
ُطرفه اینکه این تاریخ نگار که بود  .یکی دوسالی از او بی خبر بودم
ایرانیان را به تأسی ازرفتارومنِش تا اینکه روزی جناب استاد آغداشی
ِ
ّ
پر افتخار وممتاز وشخصیت واالی تلفن کرد تا درگذشت دکتر غروی
ّ
دکترمصدق ،به منظور نجات ایران را اطالع دهد و آدرس مرا بگیرد تا
ازسیه روزی وبدبختی فرا خوانده نامه ای را که او برایم نوشته بود برایم
بود،خوددرآخرکار ودربحبوحه ی پست کند .ایشان گفت که همسر
ُ
مبارزه ی ممدوحش با دولت انگلستان سابق دکتر جریان را اطالع داده و
برسرملی شدن صنعت نفت،باهمه ی ایشان بالفاصله به کنتاکی رفته و
ایمانی که بنا به نوشته ی کتابش نسبت ترتیب خاکسپاری را داده است .دکتر
آغداشی توضیح داد که او ظاهرا ً
به دکتر مصدق داشته است،درلحظات
بحرانی وحساس نه تنها درکنارش بیماری کبدی داشته و درمان را خیلی
ُ
ّ
قرارنگرفت وازاو برید ،بلکه در کنار دیر شروع کرده و دیگر دیر شده بود.
ُ
مخالفان سرسخت اش ایستادوخود او افزود« :ابراهیم آدم حساسی بود و
واعظ غیر متّعظ شدونشان دادکه از آنچه در جهان میگذشت جگرش
ُ
خون شد و درگذشت»
ازچه قماش تاریخ نگاران است!
حال بیاندیشیم که از رهگذرنوشته ها پیدا کردن شریک سوگواری برای
وتعبیر وتفسیرهای این چنین تاریخ غم ناشی از دریافت این خبر چندان
نگاران ونویسندگان ،چه ذهن ها از دشوار نبود .همسر خواهرم مقتدا که
مطالب نادرست وغرض آلود واغوا در دیدار دکتر غروی از شهر ما با او
آشنا و دوست شده بود شانه اش را
گرایانه ی آنان پُر شده است !؟
مصطفی فاتح می نویسد«:رژیم برای گریستن در اختیار گذاشت.
بیست ساله،معاندین ومخالفین مدتها در باره آن مرد نازنین گفتیم و
ُ
سرسختی داشت ،که پس از سقوط شنیدیم و در همان روز بر آن شدیم
اوسعی نموده اندرژیم مزبوررا دست که برای ادای احترام و تسلیت به
نشانده ومطیع وفرمانبردار بیگانگان دکتر آغداشی بدیارشان برویم .روز
جلوه دهند»خرده گیری وانتقاد بعد در تماس با ایشان گفتم که من
وقتی که توأم باافسانه واغراق وافراط و همسر خواهرم مایلیم در صورتی
شودارزش حقیقی خودرا ازدست می که اجازه دهند خدمت برسیم .ایشان
دهد،وآنانیکه درعوض دلیل وبرهان ضمن استقبال آدرس را دادند و
ِ
ُ
وسند ،ناسزاگویی را پیشه ی خود گفتند که آن محل در مزرعه ای در
قرار می دهند،ازراه حقیقت منحرف اطراف شهرشان است .چند ساعتی
ُ
شده وارزش واقعی انتقادات بجارا هم در راه بودیم و وقتی رسیدیم استاد با
مهربانی و روئی گشاده ما را استقبال
ازمیان می برند)76(».
ادامه دارد کرد .آنجا زمین یا بهتر بگویم باغ
بزرگی به وسعت چندین جریب

بقیه :ابراهیم غروی

ساعتی در باره دکتر غروی صحبت
کردیم و تشکر فراوان از ایشان که
زحمت خاکسپاری را بر عهده گرفته.
استاد گفت چیز مهمی نبود و ابراهیم
همان را برای من میکرد .بیاد این شعر
افتادم:
تو اول بگو با کیان دوستی
پس آنگه بگویم که تو کیستی
بیگمان انسانی مثل غروی میباید
دوستی چون آغداشی داشته باشد.
پرسیدم که چطور شد تصمیم گرفتید
از شهر به ده بیائید؟ فرمود ،در شهر
ما هموطنانی که تازه به امریکا میایند
زیادند و بعضی از آنها پس از ورود از
امکانات و وضع مالی خوبی برخوردار
نیستند و عده ای از آنها حتی جائی
برای زندگی ندارند ،این ساختمان
پنج اطاق خواب دو حمام و سالن
گردهمائی دارد و نیازمندان به اینجا
میایند،حقوق بازنشستگی ام برای
تامین مخارج این عده کفایت میکند
از طریق دوستانمان برای آنها کاریابی
میکنم ،به آنها آموزش زبان میدهم.
مهمانان هایم در اینجا معموالً پنج
شش نفراند البته برای ده نفر هم
جا داریم .مدت اقامت آنها متفاوت
است و آنقدر اینجا میمانند تا زمانی
که بتوانند روی پای خود بایستند و
وقتی جائی برای خود پیدا کردند از
اینجا میروند  .ماهی یک بار هم همه
کسانی که آمده و رفته اند به دیدار
میایند و شبی را با هم به عشق و
حال میپردازیم در موقعی که آنها
سرکار هستند با محصوالتی که در
باغ کاشته ایم آش و خوراکی برای
همه درست میکنم و شب ها آتشی
راه میاندازیم و دورهم به گفتگو
مینشینیم  ،کتابی و شعری میخوانیم
و گاه به تار که با آن مختصر آشنائی
دارم زخمه ای میزنم و با یاران همخانه
سرودی و آوازی سر میدهیم .
روزها در باغ سرم را با سبزی کاری
و کارهای دیگر گرم میکنم و از دنیا و
زندگی شیرینی که دارم لذت میبرم و
طعم خوش روز های جوانی و خاطرات
خوبی که از دوستان نازنینی چون
دکتر غروی دارم را مزه مزه میکنم
و خوشم.
هوا تاریک شده بود و میباستی
به شهرمان بازمیگشتیم .وقتی به
اتوموبیل سوار میشدیم نامه ای را که
دکتر غروی برایم نوشته بود بمن داد.
او در آخر نامه این شعر را نوشته بود:
ما نه مرغان هوا نه خانگی
دانه ما دانه بی دانگی
هر کبوتر میپرد زی جانبی
این کبوتر جانب بی جانبی
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دی کاپریو درنقش گوسمان قاچاقچی فراری

عمرشریف هم
صحنه را ترک کرد

یکی از قاچاقچیان بزرگ جهان به
نام «خوآکین گوسمان» معروف به
«الچاپو» است که داستان اولین
فرار او از زندان توسط ریدلی اسکات
کار گردان معروف هالیوود و با بازی
لئوناردو دوکاپریو ساخته می شود.
این فیلم «کارتل» نام دارد
گوسمان برای دومین بار در  12جوالی
امسال از زندان فرار کرد که هنوز
موفق به دستگیری او نشده اند.

غزاله یزدی
عمر شریف هنرپیشه مصری
درروز دهم جوالی 2015
براثر سکته قلبی درسن 83
سالگی درقاهره درگذشت .

فیلم لورنس عربستان درسال 1962
عمر شریف را به عالقمندان سینما
معرفی کرد .او درآن فیلم سوار
برپشت شتر با ردای سیاهرنگ خود
بینندگان غربی را برای اولین بار با
چهره خود آشنا کرد .او قب ً
ال در کشور
خود درچند فیلم وسریال تلویزیونی
بازی کرده بود .اما وقتی به سینمای
جهانی گام نهاد هنرپیشه ای کامل
بود .توانائی اش در اجرای نقش های
مختلف  ،اورا درفیلمهای مهم تاریخ
سینما صاحب نقش کرد .درفیلم
دکترژیواگو نقشی بیادماندنی ایفا
کرد .در دختر مسخره درکنار باربارا
استرایسند همانند پرقدرت ترین
هنرپیشگان هالیود ظاهر گردید.
نقش منصور ابرااهیم را درفیلمی
فرانسوی درسال  2003بازی کرد
که جایزه سزار یا اسکار فرانسوی را
نصیب او کرد .او دراین فیلم نقش یک
فروشنده ترک را بازی می کرد که با
یک پسر یهودی دوست شده بودتا
اورا ازتنهائی بیرون آورد.
چشمان سیاه  ،لهجه ای بسیار
شیرین ،و نگاه نافذ او  ،توجه همگان
را به خود معطوف می کرد .بعضی اورا
زیباترین مرد جهان لقب داده اند.
همبازی او جرالدین چاپلین که با
او درفیلم دکتر ژیواگو همبالزی بود
درهمان سال  1965درگفتگوئی با
نیویورک تایمز گفته بود « :وقتی او
دراسپانیا  ،برای بازی درنقش ژیواگو
به روی صحنه آمد به او نگاهی کردم و
گفتم من نمی توانم با این مرد همبازی
شوم  .او خیلی زیباست .
دردهه  1990سیگاری با نام او و
عطری که نام اورا یدک می کشید
ببازار آمد.
درسال  1995که شهرت او عالمگیر
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شده بود درگفتگوئی اظهار داشت:
من اگر فیلم لورنس عربستان را
بازی نکرده بودم و مشهور نشده
بودم  ،بااینهمه در قاهره خانه ای
داشتم  .همسری درکنارم بود و بچه
ای داشتیم و درفیلم های سینمای
و
کشورخودم بازی می کردم
خوشحال بودم .شاید می توانستم
بیش از آن هم بدست بیاورم نمی
دانم شاید هم وضع من بدتر می شد.
خودم هم نمیدانم این شهرت مرا
خوشحال تر کرده است یانه.
عمر شریف با نام اصلی Michael
 Demitri Shalhoubدر اسکندریه
مصر درروز دهم آوریل  1932متولد
ودرقاهره بزرگ شد .از همان آغاز
جوانی دلش می خواست هنرپیشه
شود لذا در بعضی نمایشنامه هائی
که درقاهره به روی صحنه می آمد
نقش هائی ایفا می کرد .وقتی به سن
بیست سالگی رسید برای بازی دریک
فیلم مصری و ایفای نقشی درمقابل
هنرپیشه بزرگ مصری خانم فاتن
حمامه انتخاب شد .عنوان فیلم که
درسال  1954ساخته شد تالش در
دره نیل بود .اسن فیلم اورا درمصر به
شهرت رساند و سال بعد عمرشریف با
حمامه ازدواج کرد .این ازدواج تا سال
 1974دوام یافت  .حاصل این ازدواج
یک پسر بود .دربعضی از مصاحبه
هایش شریف اقرار کرده است که پسر
دیگری هم از یک معشوقه اش دارد.
درسال  2007عمر شریف در گفتگوئی
با  CNNگفت وقتی من درسینمای
مصر کارخودرا شروع کردم مجبور
بودیم سالی  120فیلم بسازیم  .این
فیلمها همه به زبان عربی بودندو
درحقیقت فیلمهای دنیای عرب زبان
همه از مصر تأمین می شد .مصر
هالیود خاورمیانه بود.
درسال  2012عمر شریف در گفتگوئی
با رادیوی ملی آمریکا گفت  :دیوید
لین کارگردان لورنس عربستان از
هنرپیشه ها خوشش نمی آمد اما
من را خیلی دوست داشت  .دلیل آن
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را هنوز هم نمی دانم  .شاید یکی از
دالیل آن این بود که اولین صحنه ای
راکه باید درفیلم لورنس عربستان
بازی می کردم از شب تا صبح تمرین
می کردم و او از این امر آگاه بود .
شاید به همین دلیل مرا دوست داشت
چون به کارم عالقمند بودم .
بازی او درفیلم دختر مسخره درمقابل
باربارا استرایسند دردسرهائی برای
او ایجاد کرد .از جمله نمایش این فیلم
درقاهره ممنوع شد .دلیل آن این بود
که او برروی صحنه با دختری یهودی
همبازی شده بود.ودرآن زمان دنیای
عرب این را برنمی تافت .
او درسال  1969درفیلمی بنام «چه»
درنقش چه گوارا ظاهرشد که بعنوان
یکی از بدترین پنجاه فیلم تاریخ
سینما شناخته شد .خود اوهم
بسیاری از فیلمهایی که دردهه 70
بازی کرده است را فیلمهای خوبی نمی
داند و می گوید حفظ کردن دیالوگ
های بد مشکل و خسته کننده است
و وقتی با کارگردان های احمقی کار
می کنی که ازتومی خواهند کارهایی
انجام دهی که از نظر سینما غلط
است ،روح ًا خسته می شوی .
علیرغم ظاهرش که اورا مردی
خوشبخت معرفی می کرد او در
زندگی چندان هم خوشبخت نبود.
قمار بر زندگی او سایه انداخته بود.
درسال 2003یک شب فقط  200هزار
پوند درقمارباخت و باعث شد یک
پلیس را که مزاحم خود می دید کله
پا کند.
او می گفت دنیا زیباست  .آن را
دوست دارم  .فکر می کنم سانتی
مانتال هستم اما این واژه قشنگی
نیست دلم می خواهد رمانتیک باشم .
از عمر شریف پسرش طارق و دو
نوه اش برجا مانده اند و همانطورکه
قبال ذکر شد او پسری هم ازخارج از
ازدواج رسمی اش دارد.
عمرشریف باهمه توانائی اش
دراجرای نقش های بزرگ نتوانست به
اسکار دست پیداکند .تنها یکبار

برای سانسوریک فیلم ،زنان بسیجی قمه کشیدند.
زنان بسیجی بیش از برادران بسیجی
غیرتی شده و برای پائین کشیدن
فیلم «رستاخیز» از اکران عمومی
قمه کشیده و سعی داشتند برفرق
خود بکوبند که بلفاصله خواسته
آنها به اجرا درآمد و آنهاهم از زدن
قمه به سر خود صرفنظر کردند این
هم بازی جدیدی است که یکی از
سازمانهای موازی با وزارت ارشاد به
اجرا گذاشته تا دستورات این وزارت
خانه را بی رنگ کند .قراراست با محو
کردن صورت حضرت عباس درفیلم
بار دیگر این فیلم به نمایش عمومی
خود ادامه دهد.

ناصر هاشم زاده» محقق و فیلمنامه
نویس درگفتگو با سینماپرس معتقد
است« :اگر تخیل ما ریشه در توهم
داشته باشد این از بحث هنر فاصله
می گیرد .معتقدم توهم ریشه در
مقوله سیاسی اجتماعی دارد که به
تاریخ تزریق می شود .اما دانستن این
نکته ضروریست که وقتی وارد مقوله
توهم می شویم هم از واقعیات تاریخی
فاصله می گیریم و هم از تخیل و هم
از هنر دور می شویم اینجاست که به
سیاست زدگی نزدیک می شویم.
چیزی از حرفهای محقق دستگیرم
نشد.

فستیوال فیلم ونیز برگزار می شود
فستیوال فیلم ونیز یکی از سه
فستیوال بزرگ اروپاست و همچون
فستیوال فیلم کن  ،و فستیوال فیلم
برلین از اهمیت خاصی برخورداراست
اما این فستیوال قدیمی ترین
فستیوال فیلم درجهان بشمار می

رود .هفتاد ودمین فستیوال فیلم ونیز
امسال از دوم تا دوازدهم سپتامبر در
ونیز برگزار می شود.
اولین فستیوال فیلم ونیز درسال
 1932برگزارشد و ازآن زمان تاکنون
هرسال ادامه یافته است .

مردن به وقت شهریور بجای رستاخیز
سخنگوی شورای صنفی نمایش در گفت و گو با سینما پرس در مورد تازه ترین
اخبار از تصمیم گیری در مورد اکران فیلم رستاخیز گفت :بر اساس اطالعیه
ای که وزارت ارشاد  ۲۴تیرماه صادر کرد ما در طول چند روز گذشته همچنان
منتظر پاسخ سازمان سینمایی برای مجوز فیلم رستاخیز بوده ایم ولی در
نهایت به جای نمایش فیلم رستاخیز ،قرارداد فیلم مردن به وقت شهریور به
کارگردانی هاتف علیمردانی منعقد شد و این فیلم از  ۷مرداد به اکران عمومی
در می آید.
وی همچنین افزود:قرارداد اکران فیلم محمد (ص) ساخته مجید مجیدی به
سرگروهی سینما آزادی هم بسته شده است .بر اساس اعالم سخنگوی وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی تاکنون کارگردان رستاخیز برای نورانی کردن چهره
حضرت ابوالفضل العباس در این فیلم و تأمین نظر علما موافقت نکرده است.

سزار فرانسه و سه بارهم گلدن گلوبرا
درسالهای ()1965 ,1963 ,1962
بدست آورد .روانش شاد.
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صفحه51

آزادی

ارکستر سنفونیک چین درتهران برنامه خواهد داشت

علی رهبری در ابتدای این نشست
ضمن اشاره به روزهای آغازین فعالیت
ارکستر سمفونیک گفت :وقتی  ۵ماه
پیش از هیچ شروع به فعالیت کردیم
خیلی دستمان بسته بود ،اما من به
بچهها و نوازندههای ایرانی اعتماد و
اطمینان کردم و کارم را ادامه دادم.
من با این امید که فعالیتهای ارکستر
سمفونیک را میتوان اصالح و درست
کرد به این مجموعه اضافه شدم.

وی افزود :خیلی خوشحالم که ارکستر
چین به ایران سفر خواهد کرد،
این اتفاق به بچه های ارکستر امید
میدهد .نوازندههایی که هماکنون
به کار تیمی در ارکستر اعتقاد پیدا
کردهاند .ما همواره از نظر امکانات
سختافزاری در مضیقه بودهایم و
کماکان هم با مشکل مواجه هستیم،
اما از نظر هنری ،نوازندههای ارکستر
ندارند -67.سال ششم
شماره
هیچ چیز کم
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صفحه52

آزادی

شماره  -67سال ششم

