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

Tel:(781)769-5190
* ازطریق ئی میل به آدرس
زیر با ما درارتباط باشید
* لطفا مقاالت خودرا به
فارسی تایپ کرده وبه یکی از
آدرسهای زیر ایمیل کنید:
pmm@parsmassmedia.org
azadimagazine@aol.com
azadi@parsmassmedia.org
* آرشیو مجله برروی
سایت زیر برای همگان قابل
دسترسی است:
www.parsmassmedia.org
* مقاالتی که بفارسی تایپ شده
وازطریق ئی میل دریافت میشود
دراولین فرصت بچاپ میرسدولی
مقاالت دیگر باید درنوبت تایپ شدن
باقی بمانند.

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

ادبی

گردنکشی دارد و آن را نوعی گردن
گذاشتن به ان خواست های  5+1می
داند.
اما اوضاع خاورمیانه و امنیت آن
روزبروز بدتر می شود .داعش نه
تنها تضعیف نشده که هرروز دست
وپایش را در نقاط مختلف خاورمیانه
بیشتر پهن می کند .طالبان همچنان
در افغانستان یکه تازی می کند .و بی
قانونی در بیشتر نقاط خاورمیانه روبه
افزایش است .
در ام القرای اسالمی اوضاع واحوال
از همه جای دیگر دیدنی تر و درعین
حال اسف بارتراست  .رئیس جمهور
مملکت شخصیتی را به ایران دعوت
می کند و سپاه پاسداران اورا دستگیر
می کند و به او انگ جاسوسی میزند.
رئیس جمهور می گوید اوضاع را
درخیابانهای تهران به آنگونه درهم
نریزید که هرکس از فرودگاه به
سمت شهر می آید به ایران هراسی
دچارشود .و سپاه وبسیج کاررا ازآنچه
هست دشوارتر می کند .رئیس

آزادی

هنری

صدای پای مرگ در گورستانی به
بزرگی خاورمیانه به گوش می رسد.
درترکیه پس از پنج ماه دوباره مردم
را به پای صندوق های رأی کشاندند
و حکومت گران اسالمگرا را پیروز
کردند .حکومت مسلمانان کراواتی
که متهمند درخفا از خالفت اسالمی
(داعش)طرفداری می کنند و خود
درپی احیای خالفت عثمانی هستند.
حکومتی که علن ًا در حال کشتن
کردهای آن کشوراست و هیچ مقام و
سازمانی هم از او انتقاد نمی کند.
روسیه در سوریه درگیر شده است
و همانهائی را می ُکشد که ترک ها
می ُکشند .جمهوری اسالمی که نایب
خدا برروی زمین است با پوتین بی
خدا دست دردست هم به بقای بشار
اسد همت گماشته اند .هرروز جسد
یکی دوتا فرمانده سپاه که در سوریه
کشته شده اند را به ایران می آورند.
می گویند آنها برای مشاوره به سوریه
رفته اند .خیال می کنند با کودکان
گهواره ای روبرویند .اما مردم سئوال
می کنند  :اگر روزی چند فرمانده
کشته می شود  ،چه تعداد از افراد زیر
دست این فرماندهان کشته می شوند
و جسد های آنها کجاست ؟
در شرق ایران  ،افغانستان درگیر
طالبان است  .طالبان ریشه هائی
درجمهوری اسالمی داردو بخش
هائی از آنها با سپاهیان در تهران بده
وبستان دارند.
اوباما درآمریکا اعالم می کند ما با
داعش درصف اول نمی جنگیم  .رئیس
جمهورآمریکا ازهم اکنون مشغول
بستن چمدانهای خود و خانواده اش
است تا پس از پایان حکومتش هرچه
زودتر کاخ سفید را ترک کند .او نمی
خواهد این چند صباحی که در کاخ
سفید است روزگار کسی را سیاه کند.
جمهوری اسالمی برای اجرای مفاد
ششمکند و کاخ
سال می
گردنکشی
برجام
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سفید تفسیری دیگرگونه از این
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جمهوری حرفی میزند و رهبر اورا
مورد شماتت قرار می دهد.و بطور
ضمنی به او می گوید خاموش باش و
حرف نزن  .معلوم نیست چه کسی و
یا چه کسانی در کشورهای خاورمیانه
مسئولند و چه کسانی باید بفکر جان
مردم باشند .اگر داعش راست بگوید
که درصحرای سینا به جبران حمله
روسیه به داعش درمیدان های سوریه
هواپیمای روسی را سرنگون کرده
است آیا همین داعش به فکر انتقام
گیری از جمهوری اسالمی نیست ؟
که بارها گفته است درصدد این انتقام
جوئی هست  .پس چه باید کرد؟ این
کالف سردرگمی که به گلوی مردمان
خاورمیانه بسته اند و هالک تدریجی
آنهارا فراهم می کنند به چه گناهی
است که آنها مرتکب شده اند .خوب
توجه کنید .روزی می گویند روس
ها مخالفین اسد را که سکوالر
هستند نشانه می روند و آنهارا بجای
داعش ازپای در می آورند .روز دیگر
می گویند داعش به انتقام بمباران
اعضایش توسط هواپیماهای روسی
هواپیمای خط هوائی آن کشوررا
سرنگون کرده است .که یکی از این
دو خبر حتم ًا دروغ است .
سازمان انرژی اتمی می گوید
جمهوری اسالمی به همه تعهدات
خود دربرابر سازمان عمل کرده و
پرونده قابل قبولی دارد .ازاین سو
می بینیم نمایندگان مجلس آخوندی
می گویند توقف کار سانتریفیوژهارا
پایان دهید .دراینجا هم می مانیم که
کدامیک درست است ؟
جمهوری اسالمی می گوید ما نیروئی
در سوریه نداریم بلکه تنها به اعزام
مشاور بسنده کرده ایم و وقتی
سیل کشته شدگان به ایران سرازیر

می شود می گویند این کارشناسان
دراتاق که نمی نشینند آنها در میدانهای
کارزار به دادن مشورت به سوریها
مشغولند .ودرهمین جا وقتی به این
گاف بزرگ اشاره می کنی که بنابراین
شما رو در رو با مردم سوریه مشغول
نبردید دوباره می گویند  :نه! ما فقط
نقش مشورتی داریم  .به زبانی ساده
تر باید بگوئیم که در خاورمیانه قاطعیت
قدرتهای بزرگ دیری است مرده است
 .ومردم این کشورها نیز مدتهاست بی
تفاوت به این مترسک های سیاسی
که برخاک آنها حکومت می رانند  ،به
سرنوشت و آینده خود وفرزاندانشان
نیز بی تفاوت و بی عالقه شده اند .همین
ُشل بازی های سیاسی است که مردم
این منطقه را نسبت به فکر کردن درباره
آینده نیا خاکشان بی تفاوت می کند .و
فاجعه اینجاست که همین مردمان فردا
صدای پای مرگ را پشت دیوارهای
اقامتگاه خود می شنوند.
چندروز وقت بگذارید و به رسانه های
فارسی زبان خارج از کشور توجه کنید.
وبعد به این سئوال ها پاسخ دهید :وقتی
کاخ سفید فقط به حرف البیست های
جمهوری اسالمی گوش می دهد این
رسانه ها که وظیفه روشنگری دارند چه
می کنند؟
اوپوزیسیون ما در طول این مدت عقب
گرد کرده و هیچ پیشرفتی نداشته است.
چه کسی مسئول این امراست ؟
اخیرا ً در لوس آنجلس واروپاهم ایرانیان
درصدد احیای عاشورا و مراسم دینی
برآمدندکه موفقیتی برای جمهوری
اسالمی محسوب می شود .ما چه
موفقیتی دراین  35سال داشته ایم .واگر
جوابی دربرابر این سئوالها نداشتیم باید
درانتظار شنیدن صدای پای مرگ باشیم
مرتضی پاریزی

آنچه درشماره 70
آذر ماه1394
میخوانید

صفحه 3

مناسب است که درزمان حیاتشان از
آنها قدردانی بشود.
یکی از خوانندگان شما از دوبی

پبام های
خوانندگان
جناب پاریزی .ایرانیار ارجمند،پس
از درود ،خواهشمندم مطلب زیررااز
جهت روشنگری در ماهنامه ی آزادی
درج فرمایید.
باسپاس دوستدار:ک  -هومان.
تکمله ای بانگاهی گذرا از آنچه که
جناب آقای دکتر کاظم ودیعی در
باب راه اندازی صیهونیسم مرقوم
داشته اند.
زیر
نوشتاری
طی
ایشان
ّ
عنوان«مخالفان قرارداد وین در
شورآب سیاسی»درشماره  69یکم
آبان ماه  1394ماهنامه ی «آزادی،
مطلبی را به این شرح مرقوم داشته
اند«:در 1948بنیادگذاران اسرائیل
تشخیص دادند که دین یهود در ُش ُر ِ
ف
ازبین رفتن است،پس صیهونیسم
را راه انداختند .»...که با عنایت به
مفهوم مجازی واژه ی مرکب «راه
اندازی» آنچه که به ذهن خواننده می
نشیند،این خواهدبود که صیهونیسم
() zionist organiz worldدرسال
برپایی دولت اسرائیل پا گرفته است
که اگرنوشته می شد«ازق ّوه به فعل
درآمد» جای کمترین بحث وتردیدی
نبود؛که با پوزش از ایشان تکمله ای
را از جهت روشنگری هرچه بیشتربر
نوشتار ایشان ضرور می دانم وآن
اینکه راه اندازی صیهونیسم درسال
 1948منطبق با واقع ّیت تاریخی
نیست،آنچه که درسال مورداشاره
روی داده است تشکیل کشوری به نام
«اسراییل بر پایه ی مانیفست «تئودور
هرتسل»( ) 1860-1904که ازاو
باعنوان بُنیان گذارجنبش صیهونیسم
نام می برند بوده است.
راه اندازی صیهونیسم اززمانی
آغاز گردید که یهودی ستیزی به
ویژه در اواخر سده ی  19دراروپا
عده ای ازیهودیان
اوج گرفته بودو ّ
ودررأس آنان «تئودور هرتسل» ،
نخستین همایش صیهونیسم را از
تاریخ 29تا31اوت 1897در شهر
«بازل» سویس برگزارمی کنند.
( درسال1977درسفری که به
آن شهرداشتم ،به منظور تکمیل
مطالعاتم،از کلیسایی که محل

صفحه4

برگزاری این مراسم بود دیدن
کردم وبا توضیح راهنمابه این نکته
آشنا شدم) که عمده ترین هدف
برگذارکنندگان آن ،تشکیل میهنی
برای یهودیان به نام «اسراییل » بود،
بنا براین راه اندازی صیهونیسم،از
تاریخ ذکر شده ی اخیراست ،نه
درسال ،1948سال تأسیس کشوری
به نام «اسراییل»که دولت انگلستان
به موجب اعالم ّیۀ معروف به«بالفور»
(وزیر امور خارجه ی وقت آن کشور)
که در سال  1917صادر گردید،نقش
اساسی وکارسازی را دربرپایی
کشورمزبوربر عهده داشته است که
ازشرح مشروح آن می گذرم ،دراین
اعالم ّیه خطاب به لرد«روچیلد» که
سرپرستی فدراسیون صیهونیسم را
بر ُعهده داشت،آمده است :انگلیس از
تأسیس خانه ای ملی برای یهودیان در
فلسطین حمایت می کند واین اعالم ّیه
سرآغاز تالش برای تأسیس کشور
اسرائیل در عرصۀ بین الملل بوده
است ،واین موقع ّیت ،در جنگ جهانی
نخست که انگلستان موفق به تصرف
مناطق زیر ُسلطۀ امپراتوری عثمانی
در خاور میانه از جمله سرزمین
فلسطین گردید وقیموم ّیت این
سرزمین به دولت نامبرده واگذارشده
بود ،در برپایی کشوری به نام اسرائیل
تأثیرقاطع داشته است.
در پایان به منظوررفع هرگونه ُشبهه
باید اشاره کنم که غرض از پرداختن
به آنچه که به گونه ای گذراآورده
شده است تکمله ای بود برنوشتار
پژوهشگرانه ی ایشان ،نه چیزی بیش
از آن ومن زمانیکه به عنوان وصله ای
ناجورافتخاردر کنار ایشان بودن را در
« گروه اندیشمندان » داشته ام ،چون
از نزدیک شاهد کوشش های ایشان
در تنظیم طرح ها وارائۀ راهکارهایی
در جهت پیشرفت وتعالی مردم میهن
مان بوده ام غایبانه ارادتی به ایشان
پیدا کرده ام وهم اکنون نیزاز دانش
ایشان ازرهگذر سلسله نوشتارهای
پژوهشگرانه وآگاهی دهنده ی ایشان
در این ماهنامه بهره می برم .
بااحترام  .ک  -هومان 14اکتبر2015

آزادی

انتقاد همکارانتان
در نشریه ای دیدم درمورد مقاله آقای
کیخسرو بهروزی باعنوان محمدعلی
افراشته انتقادی شده بود که چرا از
یک نویسنده چپگرا اینهمه تعریف
وتمجید شده است  .می خواستم به
عنوان خواننده مجله شما بدانم آیا
این مطلب را خوانده اید یانه واگر
خوانده اید چرا پاسخ نمی دهید.
به نظر من اکنون زمان پرداختن به
هنر هنرمند است نه عقیده سیاسی
او .و نشریه «آزادی» بنظر من روش
صحیحی را دنبال می کند .لطف ًا به راه
خود ادامه دهید .برایتان بهترین هارا
آرزو دارم .
ع.م .بوستن
این انتقاد دوستان را متأسفانه ندیده
ونخوانده ایم  .ولی از دوستان
به دلیل پیشکسوت بودن ،هر
انتقادی را می پذیریم .مسلم ًاآنها
از ما بهتر می فهمند  .همانگونه که
شما هم اشاره کرده اید ماهرگز
به عقیده سیاسی هیچ نویسنده
وهنرمندی نمی پردازیم .ازهمکاران
بخاطر انتقادشان و ازشما بخاطر
یادآوریتان بسیار شاکریم و خالصه
اینکه چاکریم.

صفای لرستانی
گاهی درصفحه « درپرند نیلی
شعروغزل» شعرهائی از صفای
لرستانی چاپ می کنید  .آیا این شاعر
از متأخرین است یا ازمتقدمین ؟
درهرحال شعرهایش بسیار به دل می
نشیند .باز هم از او شعری چاپ کنید.
آرزو از نیویورک
باسپاس
مطمئنم که شعر های صفای لرستانی
شمارا حسابی سرمست می کند
زیرا توجه نکردید که درپرانتز هم
نوشته ایم (حمید ایزدپناه) ایشان از
نویسندگان وپژوهشگران و شاعران
خوب ماهستند که هم اکنون در
فرانسه زندگی می کنند و زمانی
مدیر کل فرهنگ وهنر استان لرستان

بوده اندو ماهم افتخار داریم که
گاهی مقاالت پژوهشی ایشان را
در«آزادی» چاپ می کنیم .

بخش انگلیسی مجله
با درود فراوان در دوشماره پیش از
خوانندگان خودپرسیده بودید که
آیا موافقند که یک بخش انگلیسی
هم به مجله افزوده شود یاخیر؟ اوالً
صالح مملکت خویش خسروان دانند.
وما خوانندگان مسلم ًا بعضی موافق و
عده ای هم مخالفیم  .بنده شخص ًا با
این کار مخالفم زیرا می دانم این کار
برهزینه مجله می افزاید و با توجه
به بودجه ضعیف مجله کار درستی
نیست  .از سوی دیگر مطالب مجله
همه خواندنی است و انتخاب اینکه
کدام مطلب به هردو زبان بیاید
مشکل خواهد شد .مجله شما دائره
المعارفی است و بعنوان رفرانس می
توان گاه وبیگاه به آن مراجعه کرد
بنابراین بیشتر مخاطبین شما ایرانیان
فرهیخته هستندکه به هیچ وجه
نیازی به بخش انگلیسی مجله ندارند.
باز هم هرچه خودتان صالح می دانید
عمل کنید.ویا به نظر اکثریت توجه
کنید  .دراین صورت رأی من را منفی
حساب کنید.
ارادتمند محمد فخر -اروپا

ترانه وترانه ُسرایان
خسته نباشید  .با درود برشما و آقای
بهروزی که واقع ًا دستشان دردنکند
مطالب با ارزشی برای مجله می
نویسند .چه صفحات طنز که واقع ًا
درمجالت فارسی زبان کار نو و بدیعی
است .وچه ترانه وترانه ُسرایان که
آنهم کلی بردانش موسیقیائی ما
می افزاید و همچنین سپاسی است
از خدمتگزاران به شعروموسیقی
کشورمان  .مطمئن هستم از ترانه
ُسرایان نتعددی نام خواهید برد
و کارهایشان را مورد بررسی قرار
خواهید داد از جمله ُسرایندگانی که
هنوز درقید حیات هستند و بسیار
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ماهم مثل شما از جناب بهروزی
سپاسگزاریم و مطمئن باشید از همه
ترانه سرایان یاد خواهد شد .
دراینجا الزم به یادآوری است که
خودمن از همه نویسندگان با ارزش
نشریه آزادی بسیار شرمنده ام که نه
تنها حق اتحریری به هیچیک از آنها
پرداخت نمی کنیم بلکه گاهی برخی
از آنها با چوب عنابی مارا تنبیه
می کنند و چکی به عنوان کمک به
بودجه مجله می فرستندکه درهمین
جا استدعا می کنم اینگونه مارا
ننوازند .امیدواریم اوضاع واحوال
بگونه ای شود که بتوانیم از خجالت
همه دوستان درآئیم .

مطالب سیاسی
چند صفحه گزارشهای سیاسی که به
مجله افزوده اید و هم از نویسندگان
ایرانی مثل جناب دکتر کاظم ودیعی
و هم ترجمۀ مقاالت نویسندگان
برجسته آمریکائی واروپائی را چاپ
می کنید بسیار استفاده می کنیم
و می آموزیم  .من چون خود دستی
برآتش دارم می دانم که همین چند
صفحه چقدر وقت شمارا می گیرد.
سعی می کنم چنانچه فرصتی دست
دهد برای هرشماره از مجله یکی

دومطلب ترجمه کرده وبرایتان ارسال
کنم .موفقیت بیشتر شمارا خواهانم .
م.ع .از پاریس
از لطف و عنایت شما همکار گرامی
بسیار سپاسگزارم .

اشکال درسایت شما

دردوسه هفته گذشته یکی دبار که
می خواستم به سایت مراجعه کنم و
مجله شمارا مطالعه کنم با این پیام
روبرو می شدم که سایت در دست
تعمیر است و یا چمله ای نزدیک به
این مضمون .سئوال من این است که
سایت اشکالی دارد؟ ما همه امیدمان
به این سایت شماست که می توانیم
همه شماره های گذشته مجله را از
روی آن مطالعه کنیم  .درضمن اگرچه
شما درخواستی نکرده اید ولی من
برای کمک به مجله چک ناقابلی
ارسال می کنم تا سایت را بتوانید
هرروز بهتر کنید.
باتشکر خواننده اینترنتی شما مسعود
از اروپا
با سپاس از لطف شما باید به اطالع
برسانم که کار سایت توسط شرکت
میزبان یا بقول خودشان «هوست»
متوقف شد .دلیل آنها این بود که
تعداد مراجعه کنندگان به سایت
خیلی زیاد است و شما باید برنامه ای
را که پول بیشتری می طلبد انتخاب
کنید .ماهم بالفاصله به شرکت
دیگری مراجعه کردیم و به شرکت
قبلی اطالع دادیم که پول مارا که

آزادی
نش

رهی مااههن
اجتماعی ،ادبی،هنری

ابتدا تا انتها در مجله خواندم .
پیشنهادی دارم که اگر قبول کنید
فکرمی کنم هم خدمتی فرهنگی
است و هم درآمدی برای مجله خواهد
بود .این کتاب با ترجمه های دیگر
بارها چاپ شده که همه آنها هم اکنون
نایاب است .
درضمن از آقای دکتر محمدعلی
صوتی مترجم آ« کتاب و مترجم
داستان یوسف پیامبر هم بخاطر
روانی ترجمه و شیرینی نثر ایشان
سپاسگزارم .
احترام س .از لس آنجلس
او ً
ال حق وحقوق کتاب متعلق است به
مترجم و ما نمی توانیم آن را برای
کمک به هزینه های مجله چاپ کنیم.
ثانی ًا قرار است خود مترجم بزودی
این کتاب را چاپ کرده و در اختیار
عالقمندان قرار دهند .بدیهی است
هرگونه کمکی از ما برآید درچاپ
آن مضایقه نخواهیم کرد.

تازه تمدید کرده بودیم پس بدهد.
دراین هنگام این شرکت به التماس
افتاد که آقا اشتباه شده و شما حتی
با قیمت کمتر با ما بمانید  .اما ما با
شرکت جدید قرارداد  5ساله بستیم و
پول  5سال را هم هم اکنون پرداخت
کردیم  .و امیدواریم که از این به
بعد شما با قطع شدن سایت روبرو
نشوید .درضمن سرعت سایت هم
کمی زیادترشده و در دنیای وانفسای
مجازی که هرکس با کیسه گشاد
به میدان آمده و برای هرسرویس
کوچکی کلی پول می خواهند به
نظر می رسد این شرکت دربین بدها
بهترین است  .از اینکه شما با استفاده
از سایت به فکر مشکالت ماهم هستید
سپاسگزاریم .

کتاب آقای دکتر عدل
چکی به مبلغ  15دالر برای شما ارسال
می کنم لطف ًا یک جلد کتاب برگ افرا
وستارگان نوشته آقای دکتر پرویز
عدل را برایم ارسال کنید.
دوست عزیز کتاب را بالفاصله پس
از تلفن شما ارسال کردیم و چک
شماراهم بعد از دوسه روز دریافت
کردیم  .بسیار ممنون.

حق اشتراک مجله

کتاب حماسۀ گیلگمش
مطلب حماسۀ گیلگمش را باردیگر از

نمی دانم زمان تمدید اشتراک مجله برای
من رشسده است یاخیر .لطف ًا به من اطالع
دهید.
درضمن وقتی برای شما ایمیل می فرستم
بالفاصله پاسخ می آید که بزودی به شما
جواب می دهیم  .اما اآلن دوهفته است از
پاسخ شما خبری نیست .
ممتاز از آریزونا
همانگونه که درباال گفتیم دوسه هفته ای
سایت ما اشکال داشت ببخشید.
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جنگ تروریست ها

By Alexander Meleagrou-Hitchens

القاعده و داعش می کوشند تا جنگجویان الشباب را به گروه خود جذب کنند .اماداعش هنوز به موفقیتی دست نیافته است.
بدون شک حکومت خودخوانده ی
اسالمی یا داعش درحال حاضر قوی
ترین گروه جهادی در جهان است.
اگرچه القاعده هنوز برای نفوذ در
شرق و خاورمیانه و آفریقا تالش می
کند .درماه های اخیر ،رقابت بین دو
گروه القاعده وداعش در شرق آفریقا،
آشکار بوده است ،اما تا کنون داعش
برای متقاعد کردن شبه نظامیان
الشباب درسومالی که با القاعده
وفادارندو کشاندن آنها بطرف خود
باموفقیت روبرو نگردیده است .
بر خالف وضع موجود در غرب آفریقا،
که در آنجا بوکو حرام وفاداری خودرابه
گروه جهادی سوریه ،اعالم کرده است
در قلمرو الشباب  ،القاعده هنوز هم با
نوساناتی روبرو است .با این حال ،هیچ
شکی نیست که برای اعضای دون
پایه ی گروه الشباب ،برای پیوستن
به  ISISبطور فزاینده ای در حال
دریافت پیشنهادات جذاب است .
گروه داعش به سهم خود  ،ماه ها
نومیدانه کوشیده است تا یک والیت
در شرق آفریقا را که از دیر زمان برای
جهادی شدن بذرپاشی کرده بود
بعنوان والیت جهادی اعالم کند .در
بخشی از این کوشش اعضای داعش
بر الشباب فشار آورده اند تا به آنها

کمک کندکه به این هدف برسند.
برای مثال در اوایل سال جاری جناح
رسانه ای داعش ویدیوئی تبلیغاتی
منتشر کرد که نشان می داد سربازان
سومالی به آنها می پیوندند .اخیرا ً
دروالیت سینا درمصر ،گروهی که
خودرا به داعش نزدیک می دانند
ویدیوی دیگری منتشر کردند که
درآن بر پیوستن الشباب به آنها
گزارش می داد.
درماه گذشته ایمن الظواهری رهبر
القاعده نیزدر آخرین پیام تبلیغاتی
خود شدیدا ً داعش را مورد انتقاد
قرارداد و یادآورشد که الشباب جلوی
پیشروی داعش را گرفته است .او ادعا
کرد ،از مکاتبات خود با احمد عبدی
قدانه ،که سرکرده گروه الشباب است
اطالعاتی بدست آورده ،که برطبق آن
قدانه روش داعش را تأیید نمی کند.
دالیل موضع فعلی الشباب پیچیده
تر از همراهی قدانه و الظواهری
است .برای فهم منظور آنها ،و امکان
بعید پیوستن الشباب به داعش،
باید به تاریخچه این گروه و حضور
القاعده در سومالی مراجعه کرد .اگر
چه الشباب هنوز محکم درموضع خود
ایستاده ،و به احتمال زیاد به مقاومت
در برابر پیشرفت  ISISدر آینده ای

سربازان دولت سومالی در تمرینات نظامی علیه الشباب شرکت می کنند
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نزدیک ،ادامه خواهد داد اماعواملی
وجودداردکه می تواند باعث تغییر
دررفتار الشباب شود .
الشباب رسم ًا درسال  2012کمی پس
از مرگ اُسامه بن الدن به القاعده
پیوست  .اما حداقل از سال ،2009
هنگامی که الشباب ویدیوئی در
ستایش از رهبر القاعده منتشرکرد
عالقه خودرا به این گروه نشان
دادوتلویح ًا به بن الدن خاطرنشان
کرده بود که در خدمت اوست  .قدانه
مدت زیادی با بن الدن همکاری
داشت و دراواخر دهه  1990درکنار
طالبان درافغانستان آموزش دیده
بود .این حقیقت که قدانه سرانجام
خودرا بخش مهمی از القاعده می
بیند می تواند به ما کمک کند تا
دریابیم که چرا او برای پیوستن به
داعش مقاومت می کند.و گذشته از
این  ،دلیلی نیز وجود ندارد که
اعضای القاعده بخواهند وفاداری
خودرا به گروه الشباب تغییر دهند.
نامه هائی که در 2011از محل سکونت
بن الدن بدست آمد نشان داد که
القاعده عالقه خودرا به پیوستن
الشباب به خود همانند قدانه در
حضور عام مطرح نمی کرده است
.درنامه ای که قدانه درسال 2012
برای بن الدن فرستاده خواستار
اعالم رسمی پیوستن الشباب به
القاعده می شود.اما بن الدن از او می
خواهد که ارتباط بین دو گروه را تا
آنجا که می تواند مخفی نگهدارد زیرا
به ادعای بن الدن این مخفی کاری می
تواند آنهاو حامیانشان را درمنطقه
از حمالت ناخواسته نیروهای امنیتی
غربی ها درامان نگاه دارد.بااین حال
بن الدن عالقه زیادی به الشباب
داشت و یک هفته پیش از مرگش
به مطمئن ترین دوستش بنام عطیه
عبدالرحمن نامه نوشت واورا متقاعد
ساخت که متحدین سومالیائی او
یعنی الشباب سیستم قابل قبولی

برای اجرای قوانین شرع دارند .درک
درخواست تجدید نظر  ISISسخت
نیست :طغیان شورشیان الشباب در
سومالی در برابر هر دو اتحادیه آفریقا
و نیروهای مسلح سومالی ،است.
در حالی که  ISISهم دستاوردهای
باور نکردنی در سوریه دارد .با وجود
تاخیر در هر ادغام رسمی ،حضور
القاعده در سومالی به اوایل دهه 2000
باز می گردد ،و اعضای ارشد القاعده
اززمان تشکیل رسمی خود در سال
 .2006در کنار الشباب همکاری می
کردند در حال حاضر مرحوم محمد
عبداهلل فاضل و صالح علی نبهان،
که بخشی از تالش برای راه اندازی
القاعده در شرق آفریقا بود دو عضو
برجسته این گروه بودندو هر دو نیز
درجریان بمب گذاری سفارت خانه
های آمریکا درکنیا و تانزانیا درسال
 1998به شدت مورد سوء ظن بودند.
بنابراین القاعده دارای ریشه عمیقی
در منطقه است و درمقایسه با داعش
درحال حاضرامتیاز چشمگیری دارد.
درحقیقت دراوت  2014که قدانه
بوسیله یکی از هواپیماهای بدون
سرنشین آمریکائی کشته شد الشباب
فرصت داشت تا به داعش به پیوندد
اما احمد عمر به سرعت به جانشینی
قدانه برگزیده شدو براتحاد الشباب با
القاعده تأکید کردو ووفاداری خودرا
به الظواهری اعالم کرد.
داعش ترتیبی داد که بتواند از حمایت
دون رتبه های الشباب برخوردارشود
در حال حاضر ،بسیاری از شوروشوق
هابرای پیوستن به  ISISبه نظر می
رسد که ازناحیه جنگجویان خارجی
در گروه باشد.احتماالً به دلیل تعهد
ایدئولوژیک آنها به جهاد جهانی ،که
آنها را درنخستین گام به سومالی
آورد ،واکنون آنهارا به این نتیجه
رسانده است که جنگ درسوریه
مهمترین نبرد برای آینده اسالم است.
برطبق آخرین گزارشها رهبران
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الشباب پنج جنگجوی خارجی را که
به تالش برای پیوند دادن الشباب
به داعش مشکوک بودند دستگیر
کرده است  .داوری درباره جنگجویان
دیگر که رهبری الشباب را به مبارزه
طلبیده اند ،چشم اندازی تیره و
تاردارد .این جدیدترین اختالف
داخلی در الشباب باید در چارچوب
اختالفات مداوم در داخل گروه
موردبررسی قرارگیرد که به آغاز کار
الشباب باز می گردد .وفاداران گروه
رقیب  ،بر سر توزیع منابع مالی دعوا
دارند ،و اختالف نظر بر سر استراتژی
نظامی و حتی اینکه آیا برای پیوستن
به القاعده باید اولویت قائل شدایجاد
شده است .درسال  2013که مخالفین
خودی قدانه  ،از جمله عضو مؤسس
الشباب مختار روبو  ،باطرح کارکردن
با مخالفین و رفتار خشونت بار با
مردم محلی به عنوان بخشی از اجرای
قانون شریعت در سومالی .مخالفت
کرد و این نظراتش موردقبول
رهبری قرارنگرفت آشکارا به مخالفت
پرداخت .در پاسخ به مختار روبو ،
قدانه با انجام یک کودتای وحشیانه ،با
استفاده از کادر مرگبار پلیس مخفی
خود که فوق العاده به او وفادارهستند
به ترساندن و یا کشتن کسانی که در
برابر او ایستادند پرداخت .مهمترین
مخالف قدانه دراین دوره معروف ترین
چنگجوی خارجی او عمر حمامی
آمریکائی بود که در مالء عام ازروش
های جنایتکارانه قدانه انتقاد می کرد
ودرسپتامبر  2013بدست نیروهای
امنیتی قدانه کشته شد .بنابراین جای
تعجب نیست اگر بازهم الشباب در
میان جنگجویان خارجی خود دچار
انشعاب و از هم گسیختگی شود  .این
جنگجویان خارجی از پاکستان تانروژ
جذب شده اند که اکنون چشم به
موفقیت های داعش دوخته اند.
تنها جنگجویان خارجی و دون پایه
های گروه الشباب نیستند که این
سئوال برایشان پیش آمده که به
کدام سوی باید قبله اطاعت بگزینند.
جهادگران از مناطق دیگر نیز رفتن
به سوریه را برماندن در سومالی
ترجیح می دهند .درطول دهه گذشته
الشباب در تأسیس دفاتر استخدامی
درشرق آفریقا بسیار فعال بوده است
بویژه بسیاری از مسلمانان کنیارا
ترغیب به جنگیدن درسومالی کرده
است .وداعش اکنون موفق شده
است نظر جنگجویان کنیائی را به
جنگیدن درسوریه جلب کند .وبازهم
به این تالش خودبرای جذب نیروهای
الشباب ادامه خواهدداد.
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By Mira Rapp-Hooper

همه ظواهر ،نشان می دهد که نیروی
دریایی ایاالت متحده آماده است
تا آزادی تمرینات ناوبری در دریای
جنوب چین را آغاز کند .اولین باردر
ماه مه  2015در پنتاگون شایع شد
که عملیات نظامی در اطراف جزایر
مصنوعی جدید چین که در میان
جزایر  Spratlyواقع است انجام
خواهدشد .از طریق چنین تمریناتی،
هدف ایاالت متحده نشان دادن این
حقیقت است که ادعای مالکیت
چینی ها بر این جزایر و به حریم
هوایی در اطراف جزایررا به رسمیت
نمی شناسد .تا کنون ،وزارت دفاع
از نزدیک شدن به دیوار بزرگ شن
و ماسه خودداری کرده است  .دولت
آمریکا ،با این حال ،به طور مداوم
اعالم کرده است که ایاالت متحده
دراین منطقه منافع ملی در آزادی
ناوبری و پروازهواپیما از فراز منطقه
ای در این آبراه حیاتی ،داردکه هرسال
 5تریلیون دالر کاالهای تجاری جهان
ازآن عبور می کند.با پایان نشست
ریاست جمهوری آمریکا باراک اوباما و
شی جین پینگ رئیس جمهور چین، ،
به نظر می رسد عملیات قریب الوقوع
است .دست کم ،بحث های عمومی
در مورد دریای چین جنوبی و آزادی
عملیات ناوبری )FONOPS( ،شروع
شده است.
در حال حاضر ،دو اسطوره دراین
مورد ،در سیاست خارجی ایاالت
متحده ظهور کرده است .اول این که
دریای چین جنوبی و عملیات ناوبری
جایگزینی دقیق در دیپلماسی با
چین هستند .با توجه به مقاله ای
سیاسی ،روایت شده است که برخی
از «رهبران نظامی می خواهند آزادی
ناوبری را تجربه کنند» در حالی که
دیپلمات ها حفظ منافع آمریکا را در
ادامه دیپلماسی با چین می دانند.
تصور غلط دوم این است که آزادی
ناوبری ادعای چین به مالکیت جزایر
مصنوعی را به چالش می کشد.
حتی بهترین گزارش ها در مورد این
تمرینات از جمله یک مقاله اخیر وال
استریت ژورنال  ،حکایت دارد که
هدف از « FONOPSبه طور مستقیم
رقابت باادعاهای ارضی چین» قلمداد
می شود.
ترکیب این دو تصور غلط نشان می
دهد که  FONOPSباعث تشدید
جدی اوضاع توسط واشنگتن در
جنوب دریای چین می شود .همانطور
که تاریخچه آزادی برنامه های ناوبری

حضور آمریکا در دریای جنوب چین

و ارتباط آن با قوانین بین المللی
روشن می کند ،که ،گرچه چنین
عملیاتی دیپلماسی ایاالت متحده را
تکمیل می کند ،و اگر چه در ادعای
چین بر آبها و حریم هوایی تحت
کنوانسیون سازمان ملل متحد در
حقوق دریاها ( ،) UNCLOSبه
رقابت می پردازد اما ادعای رقابت با

«ادعاهای بیش از حد» را درفضای
دریایی و هوایی که با کنوانسیون
مطابقت ندارد  ،به چالش می کشد.
اما دیپلماسی و آزادی عملیات ناوبری
ابزارهای مکمل یکدیگرند ،وجایگزین
هم دیگر نیستند ،و تصمیم به شروع
عملیات ناوبری آزاد نباید به عنوان
پیروزی رهبران نظامی بر رهبران

فرمانده ناوگان دریایی ایاالت متحده دریاساالر اسکات سویفت در مقابل یک پوستر بزرگ
از یک ناوچه نیروی دریایی استرالیادر نمایشگاهی در سیدنی ،استرالیا 6،اکتبر.2015 ،

قلمرو ی چین نیست .اگر دولت اوباما
برای شروع این تمرینات در روزهای
آینده ،تصمیم بگیرد  ،از چند راه می
تواند عالمت بدهد که FONOPS
به سادگی ،یک کسب و کار معمولی
است.
آزادی عملیات ناوبری دراز مدتی
است بخشی از سیاست خارجی
ایاالت متحده است .طی ،1801-1805
نیروی دریایی نوپای ایاالت متحده
اولین اقدام خود را حفاظت از منافع
تجاری آمریکا در خارج از کشورمی
دید .در آن زمان دزدان دریایی از
دولت جفرسون برای عبور کشتی
های تجاری از دریای مدیترانه باج
خواهی کردند.در سال  ،1979در
زمان ریاست جمهوری آمریکا جیمی
کارتر ،که کشتیرانی درچهارچوب
آزادی ناوبری رسمیت یافت .برنامه
آزادی ناوبری دریایی وهوایی آمریکا
در رابطه با کنوانسیون سازمان ملل
متحد در حقوق دریاها بوجودآمد
و رسما یک سال بعد مورد استفاده
قرارگرفت .اگرچه واشنگتن از امضا
کنندگان کنوانسیون نیست،اما هدف
از این برنامه همواره ترویج ورعایت
بین المللی برنامه هائی است که

آزادی

غیرنظامی محسوب شود یا به عنوان
نشانه ای تلقی شود که که تالش
های دیپلماتیک بی تأثیر شده اند.
وزارت دفاع آمریکا  19ادعای تعدی
در سراسر جهان در سال  2013و 35
ادعا در سال  .2014رابه ثبت رساند.
از این 35 ،ادعا  19 ،مورد در منطقه
فرماندهی
جغرافیایی مسولیت
آمریکا دراقیانوس آرام بود .در -2013
 ،2014وزارت دفاع آزادی عملیات
ناوبری را در اشکال مختلف در برابر
چین ،مالزی ،فیلیپین ،تایوان و
ویتنام-کشورهایی که در دریای چین
جنوبی دست به اشغال منطقه ای زده
بودند به مرحله اجرا گذاشت .
با وجود این حقایق ،درمذاکرات
واشنگتن بر این ایده که FONOPS
اقدامات فوق العاده باالتر و فراتر از
دیپلماسی هستند تأکیدشد .گزارشها
نشان داده اند که فرماندهان ارتش
آمریکا از ناوبری آزاددر دریای چین
جنوبی حمایت می کنند ،در حالی
که کاخ سفید و پنتاگون در اعمال
فشاربرای اجرای آنها تردید دارند.
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روسیه پوتین درتغییر مدارسیاسی غرب است

دو انتخابات درظرف  5ماه درترکیه با دو نتیجه کام ً
ال متفاوت

درآمریکا بیشترین توجه برنفع آنی  ،نفع خزانه  ،نفع انتخاباتی
است  .درروسیه وایران مسئله تداوم قدرت حاکم است وبس.

از آنکارا ،بنا بر اعالم رسانه های
ترکیه ،حزب عدالت و توسعه رجب
طیب اردوغان در انتخابات پارلمانی
زودهنگام روز یکشنبه به طور
گسترده به پیروزی رسیده و اکثریت
قطعی پارلمان را که در ماه ژوئن از
دست داده بود ،به دست آورده است».
بعضی ازرسانه ها دردنباله این خبر
اضافه کرده بودند که :
«این در حالیست که خوش بینانه
ترین نظرسنجی ها احتمال نمی دادند
حزب عدالت و توسعه که در انتخابات
قبلی کمی باالتر از  40درصد رای
آورده بود بتواند از مرز  45درصد کل
آراء عبور کند».
تشکیل دولت تک حزبی در ترکیه
منوط به داشتن  276کرسی از 550
کرسی مجلس است که نتایج شمارش
آراء نشان می دهد حزب عدالت و
توسعه بیش از  320کرسی را تصاحب
کرده است.
Carlos Latuff
کارلوس التوف
یکی از کارتونیست ها با کشیدن
کارتونی از اردوغان و داعش نشان داده
است که یکی از اعضای داعش دست
اردوغان را بعنوان پیروز باالبرده است
 .درزیر آن نوشته است پیروز واقعی
انتخابات ترکیه داعش است  .حزب
اردوغان دراین  5ماه فرصت داشت
تا حزب کارگران کرد یا پ.ک .ک .را
سرکوب کند و به مردم ترکیه تفهیم
کند که اگر این حزب در قدرت سهیم
شود جز جنگ وخون ریزی برای مردم
ترکیه چیزی به ارمغان نخواهد آورد.
آیا مردم ترکیه با آگاهی کامل به حزب
اردوغان رأی دادند و یا اسالمیست ها با
حربه همیشگی خود توانسته اند به این
پیروزی غیر منتظره برسند؟

دکتر کاظم ودیعی

آمریکامایل بود درسوریه به آلودگی
های اشغال و دخالت نرود .زیرا عراق
وافغانستان کافی بودند برجراحات
ودل چرکینی های مردمش .
تشخیص داده
فرانسه برعکس
بود که اسد قابل دفاع نیست وگرنه
مردم سوریه درچهارسال پیش نمی
شوریدند .فرانسه می گفت اگر اسد
نرود مردم قیام خواهند کرد.
مأیوس و به غرب هم بدبین می شوند.
اما اوباما درانتهای مذاکرات  5+1نمی
خواست سیمای صلح آمیزش لک
بردارد .پس موافقت نکرد و فرانسه
برزخ شد.و اروپای متحد مردد و ناتو
خاموش .
روسیه پوتین دریافت ایران بعداز
امضای قرارداد وین با ُدمش گردو می
شکند که آمریکا کبریت بی خطر شده
وحتی دردفع داعش عقیم است  .این
شد که روسیه وایران وعراق وسوریه به
قرارداد مبادلۀ اطالعات رفتندودرخفا
درتدارک یک جنگ نفوذی درسوریه
از دست رفته .
پوتین دوسره بار کرد .نخست به غرب
پبشنهاد جبهه مشترک علیه داعش
داد با اصل حمایت از اسد.سپس به آنها
فهماند سوریه اگر به دست ایران رو به
شیعه گری رود به سود نیست .وبه ایران
هم فهماند غرب درپی عملی است .
وسیل مهاجران ،دست وپاگیر اروپا.
واوباما درآستانه درب خروجی قدرت ،
پس پوتین دست به حمله زد.حمله ای
به قصد دفاع از حریم قدرت باقیماندۀ
اسد ،در خط ُحمس وحمه تا لقطیه
(غرب سوریه قلمرواسد).
تثبیت
روسها هدف دورترشان
نفوذشان است  ،درجبهه ایران وسوریه
وعراق واین به معنای قلقلک دادن به
ترکیه اردوغان هم هست که درتعهد
ورودربایستی هاست با عربستان .
روسها هدفشان مدیترانه جنوب شرقی
است وپاکسازی بخشی از خاورمیانه از
وجود غرب.
اندکی پیش از حمله پوتین به سوریه
 ،فرانسه دست به حمله زد بر مواضع
داعش در سوریه ومعلوم شد که
آمریکا مصمم نیست زیرا کارشناسانش
معتقدند روسیه تحمل هزینه های
جنگی که دو تا ده سال ممکن است
طول بکشد ندارد.
اوباما معضل داعش را طوالنی ( )۱۳سال
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دیده بود .امروزهم جولیان اسمیت که
ريیس اروپايی ناتو درپنتاگون بود
واینک مسئول استراتژی در مرکز
امنیت جدید آمریکا  C.N.A.Sاست بر
همین فرضیه اشاره ها دارد (.درفیگارو
دوم اکتبر )۲۰۱۵
میشود گفت در قضایای سوریه وداعش،
آمریکا  ،بسیار دورتر را می بیندو روسیه
به ماجراجوئی آنی دلخوش میکندوایران
بسیار سعی دارددورکشی خودرا
ازآمریکا بنمایاند ،سیاست خارجی
خودرا در خط روسها تثبیت بدارد.
***
اینک در افق ،سروسامان دادن سوریه
اسد بادفع داعش  ،مطرح نیست
وآنچه مطرح است تخمین قدرت مالی
روسهاست در مدیریت جنگی که
داوطلبانه آن را آغاز کرده اند.
برای کشورهای بنیادگرای اقتدار طلب
جنگ آفرینی آسان است زیرا قدرت
در محوری عمودی عمل می کند .اما در
کشورهای دمکرات این کار وقت بسیار
می طلبد .حمله هوائی فرانسه به مواضع
داعش در بخش دیرالزور وشرق قلمرو
اسد به این دلیل مورد تأیید مردم
فرانسه قرارگرفت که ابوبکر بغدادی
درفرانسه  ،خسران در خیل جوانها
ببارآورده است .
پدیده اجتماعی در اروپا تمایل افکار
عمومی به همکاری باروسیه است در
زدن بشاراسد  .این فکر در آمریکاهم
زمینه دارد .ولی دولتهای اروپاوآمریکا
فع ً
الدر مطالعه ی جوانب و عوارض آنند.
***
دراین میان اراده مردم سوریه مورد
بحث نیست جز بصورتی جنبی  .وازاین
زاویه که اگر اسد حمایت شود وارتش
اسد تقویت گردد مردم تشنه ی صلح
وامنیت  ،سوریه را به باز آفرینی خواهند
بُرد.
آیا نطفه ی یک حرکت استقالل طلبانه
در ضمیر مردم سوریه پا گرفته است؟
آیا ارتش ناراضی های جداشده ازبدنه ی
ارتش اسد قادراست باتکیه بر هویت
ملی نقشی بازی می کند؟
این سئوالها فع ً
ال جواب ندارندولی
مطرحند .
دراروپا صاحبنظران بیشتر بربی عملی
اروپا مالمت دارند.زیرا مردم سوریه را
در ضعف وفقر می بینند .این حقیقتی
است که سوریه طی سالهای اخیر حداقل
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پنج نوع جنگ به خود دیده است البته
نه از سوی خود وجمله ازسوی بیگانگان.
***
درایران رهبر خامنه ای  ،به بهانه ی
تلفات حجاج در حمالت لفظی است
علیه عربستان سعودی تا تظاهرات
مربوط را تبدیل به آمادگی ها کندودیدیم
که آمادگی سپاه وارتش رافرمان داد.
وی اینک بسبب اوج انتظارات مردم
بعداز امضای قرارداد وین به این جنگ
احتیاج دارد .خامنه ای ونظام وابسته
به او هرگز مرد صلح و مذاکره وعفو
نبوده و نیست  .وبهمین جهات است
که همیشه دروحشت است ازروحیات
اصالح طلبهاکه درآرزوی تحقق حداقل
ها هستندوشریک نظام  .ولی خامنه ای
هر خیز کوچک  ،کم بعد اصالح طلبان
را همیشه بامصاحبه های تندوتحقیر
کننده فرماندهان سپاه متوقف داشته
است .دلبستگی وی به محمود احمدی
نژاد وسکوت او برغسادو فاسدان
عهدوی ازهمین جاست  .وتردید بر
توفیق روحانی در همین ایام دراذهان ،
جوانه زده است.
بعید نیست که فردا قشون ایران وحزب
اهلل درحوالی ادلیب وحمه ظاهر شوند
زیرا باروسیه درتقسیم کارووظایف
است .رهبرباید که هرجارا پوتین از
هوابزند اززمین آنرابپاید تا اسر احساس
قدرت کند باباقی مانده ی ارتش قدیمی
سوریه .
رویتر هم گزارش می دهد که پیشقراوالن
سپاه ایران هم اکنون درسوریه اند.
مینوئی
باستناد گزارش دلفین
درفیگاروی دوم اکتبر ۲۰۱۵خامنه ای
حمله روسیه رامبارزه علیه تروریسم می
پندارد.
***
وزیر خارجه روسیه پوتین  ،سرگئی
الواروف اخیرا ً درمالمت به آمریکا گفت:
صدام حسین رادارزدید .آیا وضع عراق
بهترشد؟
این حرف در عراق وایران وافغانستان
ولیبی وحتی مصر  ،سرزبان بعضی
جناح هاست  .مفسران روسی ودراروپا
بعضی مفسران وابسته به محافل عملگرا

همیشه این مالمت رابر دولتهای خود
وآمریکا دارند که درسیاست خارجی به
بهانه مبارزه با دیکتاتور دیکتاتوری و یا
هرج ومرج را تقویت یا فرصت داده اید.
آنها البته هرگز لب تر نمی کند دراین
باره که اگر با دیکتاتوری مخالفید چرا
همیشه دردفاع ملوک سعودی وامرای
خلیج فارسیر؟ پس برای آن دیکتاتور که
در خط منافع غرب باشد عین ًا دمکرات
است .
اگر روسیه امروز ،هم داعش را می زند،
هم سعودیان رابدست ایران تنقیدو
تحقیر می کند ،برای این است که می
داند در خاورمیانه  ،سیاست آمریکا
وامروز بخش بزرگی از مردم  ،نفوذ محدود
روسیه را براساس حاکمیت ملی بهتر
تحمل می کنند تا سیاست یک سویه
آمریکا وشرکای جرایم آن را دراروپا.
درآمریکا بیشترین توجه برنفع آنی  ،نفع
خزانه  ،نفع انتخاباتی است  .درروسیه
وایران مسئله تداوم قدرت حاکم است
وبس .درروسیه مردم بیمناکند برچنین
جنگ وتوسعه احتمالی آنهم درشرایط
رشد کم اقتصادیات واینکه پوتین از
برخوردی به برخورد دیگر می رود.
مؤسسه نظریاتی لوادا درسنجش های
خود باین نتیجه رسیده است که
 ۳۲درصد مردم روسیه معتقدند که
تروریسم  ،غرب را تحریک می کند تا
آنها علیه حکومت سوریه اسدبجنگند
پس روسیه که مصمم به زدن ریشه
داعش است عم ً
ال درمبارزه است
علیه تروریسم.
پس کمک فنی نظامی به اسد
ضروراست ( ۴۳درصد) درروسیه ۱۴
درصد مردم موافق لشکرکشی ازراه
زمینندومشابهتی وجود دارد با افکار
عمومی درآمریکا واروپا.
دراروپا دربعضی محافل زدن از هوا و
فرار اززمین به لشی و بی غیرتی ها
تعبیر شده است
***
چرا سازمان ملل توقف بمباران روسیه
را ضرور می داند؟ ونه بمباران مؤتلفان
را .این یک بام ودوهوائی ظاهری
است .سازمان ملل می گوید متفق
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شوید ،اگر تصویب شد بزنید .ازاین
بابت روسیه را خاطی می داندولی
اتفاق نظر باروسیه پوتین هم  ،ماهها
مذاکره دارد .وغرب از حمله هوائی
روسیه زیادهم ناراضی نیست زیرا
بهرحال داعش را تضعیف می کند.
پس تمام توجه خودرا براین می نهد
که به فرض تضعیف داعش ،چگونه
« بهره برداری روسیه ونیز ایران
ازفرصت بدست آمده » را مهار کند
بخصوص از طریق تقویت جناحهای
مخالف اسد.
تکیه براین وسواس بحق  ،ونهادن
آن بین گیومه ازماست .زیرا درغیر
اینصورت عمر نظام یک سویه رهبر
خامنه ای بدست سپاه ومحافظه کاران
درازتر ازآن می شود که امروز تصور
آن می رود.
رهبر خامنه ای دشمن خارجی راابزار
بسیج افکارعمومی ونظامی  -امنیتی
کردن بیشتر نظام کرده وخواهد
کرد ،مردم هم در هاله ای ازغرور
میهنی خواهد پیچاند که هردو
موجب تحکیم قدرت موجود می
شوند .بزرگ ،بزرگتد کردن اختالفات
باعربستان سعودی از سوی رهبر به
بهانه فاجعه درکعبه درخط سیاست
دولت روسیه است  .وغرب نیز می
داند که اجتماعیات و بنای سعودی
وامارات بس فساد انگیز است ومی
ترسد ابتکار عمل به دست روسیه
وایران افتد،
***
غرب ناگزیر است به روسیه پوتین
بیشتر گوش فرا دهد .داعش وجبهه
نصرت فع ً
ال هدف روسیه است .
الواروف می گوید :جبهه نصرت هم
درردیف داعش است .ودرجواب به
سئوال ها می گوید :وقتی گروهی
باتروریستها درشباهتهائی است
دررفتاری است چون تروریستها.
درکرداری است مثل تروریست ها .
دربحث هائی است بمانند تروریستها
خوب حتم ًا خور تروریست است .
درعین حال الواروف می گوید روسیه
به «ارتش جداشده ازارتش ملی
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ووابسته به شورشیان مخالف اسد »
حمله نخواهد کرد.
این واقع بینی روسیه برگ برنده ای
است  .زیرا اگر فردا مردم بارأی خود
اسد رابراندازند ،مخالفان سرکارآیند
روسیه مورد احترام نظام بعداز اسدهم
خواهد بود،
سال پیش جبهه نصرت وابسته به
عربستان خودرا دردوقدمی دست
نهادن برحکومت سوریه می دیدند
وغرب .می رفت به دام همیشگی
سعودیان.
پشت حرفهای الوروف سیاست
دورنگر روسیه پوتین هم هست که
بنیادگری سعودی سلفی  -وهابی
بسبب حمایت غرب کافی است  .اگر
خوب حرف الورف را بکاویم در می
یابیم که سخنهائی مثل سخن اخیر
وزیر خارجه فرانسه مبنی بر اینکه
«ما نمی توانیم نجات دهنده دیکتاتور
باشیم» قدری سست است زیرا غرب
با اغماض وهمدلی با نظام هائی مثل
نظام سعودی وقطر وامارات شریک
جرم دیکتاتورهای بنیادگراست  .ولی
درغرب می گفتند ومی گویند که
زیان اعراب سنی به نفع ما صدمه نمی
زندوامری است درونی.
اما امروز روز زیان داعش ودیگران
ومهاجران وناشران افکار افراطی
وتروریسم عربی دامنشان را گرفته
است .
روسیه پوتین از این منفذ است که به
خاور میانه می رود.
***
غرب با زور وجنگ و خدعه بر جهان
عرب مسلمان غلبه کرد ودست
نهادبرهمه چیز آنها.
روسهاهم فرصتی یافته اند وبهانه
ای بدست دارند تا آنها را قدری پس
بزنندوموفق شوند به گرفتن سهم
خود.
هیچیک ازاین دوقدرت تاریخی،
کارساز مردم این سرزمینها نیستند.
شرح رقابت آنها مشغله ماشده است.
این خود انحراف از مبارزه واقعی است.

روز یکشنبه اول نوامبر  2015برای
دومین بار پس از حدود  5ماه اردوغان
انتخاباتی را درترکیه برگزار کرد که
نتیجه انتخابات اولی شکست فاحش
حزب اردوغان بود وچون احزاب
برنده انتخابات نتوانستند حکومتی
ائتالفی تشکیل دهند تصمیم گرفته
شد برای بار دوم انتخابات برگزارشود
و این بار نتیجه انتخابات برعکس
دفعه پیش با موفقیت دوراز انتظار
حزب اردوغان انجامید .بعضی از
اطرافیان آقای اردوغان گفته بودند
که اگر این بار هم حزب آقای رئیس
جمهور شکست بخورد انتخابات سوم
برگزار خواهد شد.
با بررسی اوضاع سیاسی در ترکیه
خیلی ها اطمینان داشتند که این
بار آقای اردوغان با پیروزی شکفت
انگیزی روبرو خواهد بود .این روزها
بگیر وببند روزنامه نویسان ترک و
سرکوب مخالفین و کشتن اعضای
حزب ب.ک .ک .پرونده آقای اردوغان
را سیاه تر از آنچه تصور می شود
درپیش چشم همگان قرار داده است.
اما چون فع ً
ال چشم رهبران جهان
خسته و بسته است اردوغان بدون
هیچ مانع و رادعی بخاطر تمایالت
اسالمگرایانه افراطی اش مورد عالقه
بسیاری از رهبران جهان است و
همانند رهبران بنیادگرای جمهوری
اسالمی برای مذاکره ومشاوره نیز
دعوت می شود.
روز یکشنبه اول نوامبر  2015پس از
پایان یافتن انتخابات درترکیه این
خبر بر روی میز رسانه های جهان
قرارگرفت :
«به گزارش خبرگزاری فرانسه
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اردوغان درروز انتخابات درمیان طرفداران خود
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 CLUB DES LEADERSدرژنو میزبان
آمباسادور اردشیرزاهدی به عنوان
سخنران اصلی ماه سپتامبر بود۱۵۰ .
نفر ازاعضای باشگاه  ،شخصیت ها ئی
از سویس و گروهی از سیاستمداران
و اعضای پارلمان دیگر کشورها وچند
تن از ایرانیان دراین گردهم آیی
شرکت کرده بودند تا به سخنان یکی
از مجرب ترین رهبروسیاستمدارعصر
حاضر که در تبعید خودخواسته بسر
می برد گوش کنند،
باشگاه در سپتامبر  ۲۰۱۰بوسیله ژان
سباست َین و کلودیا رابین درژنوبوجودآمدو بصورت شبکه بین المللی
قدرتمند درآمد که شخصیت هائی
را در هر زمینه ای همراه با اعضای
این باشگاه که درموقعیت های مهم
اقتصادی یا اجتماعی فعالند گردهم
می آورد.سخنرانی مهمانهاپیرامون
سه موضوع اصلی است  :اقتصادی،
فرهنگی و بشردوستی .باشگاه
رهبران  ۵شعبه در ژنو ،گشتاد،
موناکو ،لندن و لوگزامبورگ دارد.
درمیان سخنرانان تاکنون افرادمهمی
حضورداشته اند که عبارتنداز:
* میشل الیوت ماری ،وزیر دفاع سابق
فرانسه وزیر کشوروزیر دادگستری
وزیر امور خارجه و وزیر امور خارجه
اتحادیه اروپا.
* هنری گینو  ،مشاور مخصوص
نیکالس سرکوزی رئیس جمهوری
سابق فرانسه وعضو پارلمان منطقه
ایولین.
* ژان پی یر رافارن سناتور ونخست
وزیر سابق
* اعلیحضرت سلطان فوآد دوم از
مصر فرزند اعلیحضرت ملک فاروق
* واالحضرت ماریا گابریال از سا ُوی
دختر اُمبرتوی دوم آخرین پادشاه
ایتالیا.
* واالحضرت لیا از بلژیک ُ یکی از
بنیانگذاران «بنیاد شاهزادگان و
شاهدخت های بلژیک»
بالزی وزیر سابق
* فیلیپ دو سته-
ُ
بهداشت فرانسه
* واالحضرت جرج رومانف دوک
اعظم روسیه و وارث تخت وتاج
روسیه
خانم کلودیا رابین یکی از بنیانگذاران
 CLUB DES LEADERSجلسه را با
معرفی سخنران این ماه و یادآوری
اینکه سخنران  ،امباسادور زاهدی
چه خدماتی به جامعه بشری با جنگ
برای صلح و عدالت انجام داده است
افتتاح کرد.
مشاور
عالیجناب اردشیرزاهدی
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گفتگوی برخی ازشاهزادگان و سیاستمداران
جهان با آقای اردشیر زاهدی درژنو(بخش اول)
*واالحضرت ماریا گابریال از سا ُوی که زمانی قرار بود ملکه ایران شود گوشه هائی از
تاریخ معاصر کشورمان را با آقای زاهدی بررسی می کند
* عده ای از تیمسارزاهدی می خواستند بساط سلطنت را برچیند وخود قدرت را بدست گیرد
نخست وزیر ،سفیر کبیر درواشنگتنو
لندن و وزیرامورخارجه ایران بود
و به پدر همسرش شاه فقید ایران
تا آخرین لحظه از زندگی پادشاه
وفاداربود و درکنار او ماند .خانم رابین
افزودکه اردشیرزاهدی ازنزدیک
شاهد حوادث عصر حاضر درکشورش
و سراسر جهان بوده و یکی از کسانی
است که نقش عمده ای  ،هم در
درخشش آخرین دوران شاهنشاهی
ایران و هم در حل مشکالت عمده
سیاست بین المللی برعهده داشته
است  .آنگاه رپیس وبنیانگذارباشگاه
ژان سباستین رابین به مهمانان
خوش آمدگفت که درمیان آنها این
افراد دیده می شدند:اعلیحضرت
ملک فوآد دوم برادرزاده واالحضرت
فوزیه همسر نخست شاه ایران که
مادر همسر عالیجناب زاهدی و خواهر
ملک فاروق بودند؛ واالحضرت لیا
از بلژیک  ،واالحضرت ماریا گابریال
از سا ُوی آقای پی یر دوگل  ،نوة
ژنرال دوگل که والدین او از دوستان
آمباسادور زاهدی بودندو مهمانان
دیگر ...وهمچنین ایرانیانی که از
راههای دور آمده بودند تا در این
تجربه منحصر بفرد شریک شوند .
رئیس باشگاه از واالحضرت ماریا گابریال

آزادی

از سا ُوی دعوت کرد تا ریاست
جلسه را بر عهده گرفته و اولین
سئوال را مطرح کنند.
سئوال  :عالیجناب ُ ،اردشیر عزیز
در سال  ۱۹۵۷شما با واالحضرت
شهناز دختر شاه و واالحضرت فوزیه
ازدواج کردید  .پس از جدائی شاه و
واالحضرت فوزیه  ،شاه ومن سعی
به شناخت یکدیگر کردیم و من می
خواستم با او ازدواج کنم .و این به آن
معنی است که من می توانستم مادر
زن ناتنی شما باشم اما این اتفاق
نیفتاد  .با این حال اکنون این جزئی
ازتاریخ است  .امروز دو سئوال از شما
دارم  .سئوال اول من به  ۱۹۵۳باز می
گردد سالی پُرآشوب و برخورد میان
مصدق و شاه .بعد پدرشما و جنابعالی
وارد عمل شدید  .مصدق سقوط کرد
و پدرشما ژنرال فضل اهلل زاهدی
نخست وزیر شد .می توانید توضیح
دهید که واقع ْا چه اتفاقی افتاد؟
اردشیرزاهدی :از سخنان محبت
آمیزشما ممنونم  .درحقیقت شما
می توانستید علیاحضرت ملکه
ایران بشوید با این حال بازهم شمارا
دوست داریم .آن روز خیلی زیبا
بودید و امروز زیباتر هم شده اید.
ملکه فوزیه نیز مورد عالقه و احترام

مردم ایران بودند .ایشان هرگز از مقام
وموقعیت خود سوء استفاده نکردندو
ماجراجوئی هیچ عالقه ای
به
نداشتند .وقتی ایران را برای پیوستن
به خانواده خود درمصر ،ترک می
کردند همان چمدانی را با خود می
بردند که هنگام ورود با خود داشتند.
مردم ایران همواره ایشانرا با عشق و
عالقه بسیار به یاد می آوردند.
آنچه گفتید حقیقت دارد .شاه هم
شمارا دوست داشت و در آخرین
روزهای عمرش دو سه بار درباره شما
با احترام صحبت کرد .شما مادرزن
ناتنی من نشدید واین اشتباه دو طرفه
بود دو خانواده شما و شاه باریک بین،
باحسادتهای کودکانه ،چاپلوس و پای
بندبه شایعات بی اساس بودند که شما
به وفور در داخل و اطراف دربار های
سلطنتی پیدا می کنید.
در مورد وقایع سال  ،1953من با
جزئیات در جلداول از خاطراتم و
چند مورد درمصاحبه هایم با اسناد
مکتوب ذکر کرده ام .امروز ،من باید
شما را کمی بیشتر به وضعیت کشورم
در طول جنگ و بالفاصله پس از
جنگ جهانی دوم زمانی که روسها و
انگلیسیها ایران را اشغال کرده بودند
آشنا کنم .
قب ْ
ال گفته ام که چگونه پدرم به
عنوان فرمانده ارتش جنوب به انجام
مأموریت مشغول بود و دراصفهان
بوسیلة نیروهای انگلیسی ربوده
شدو به زندانی در اردوگاه فلسطین
منتقل گردیدوتا پایان جنگ درآنجا
نگهداری شد.
انگلستان وروسیه مجبور شدند براثر
فشارهای بین المللی ایران را ترک
کنند اما ایالت آذربایجان هنوز در
دست عوامل حزب کمونیست و منابع
نفتی در جنوب درکنترل انگلیسی ها
Right: HRH Princess Maria
Gabriella of Savoy and HEM
Jorge Meyer Long, Ambassador of
Uruguay to Switzerland
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و شرکت نفتی آنها بریتیش پترولیوم
بود.مردم بافقرو حقارت دست وپنجه
نرم می کردند .با دلگرمی های شاه و
دیپلماسی دولت وقت  ،درعین حال با
کمک آمریکاو سازمان ملل متحد ما
آذربایجان را به مام وطن بازگرداندیم .
پارلمان ایران و دکتر مصدق بعنوان
یکی از رهبران مخالفین از سوی شاه
حمایت شخصی دریافت کردند تا
برای رسیدن به قراردادی قابل قبول
با شرکت نفت تالش کنند و مطمئن
شوند که ایران به سهم عادالنه خود
دست خواهد یافت .مردم ویکی از
رهبران بلندپایه مذهبی و پدرم از
این جنبش حمایت کردند  .سرانجام
ایران نفت خودرا ملی کرد و به دوران
سوء استفاده از منابع ملی خود پایان
داد .باید اضافه کنم که درآغاز ،این
جنبش مردمی ،اتفاق نظر وهمدلی
یک پارچه ای در مملکت بوجود
آورده بودو پدرم که در نیروهای
مسلح نفوذی داشت از این جنبش
حمایت کرد و حتی دراولین کابینه
دکترمصدق به او پیوست و وزارت
کشوررا برعهده گرفت وتازمانی که
احساس کرد اوضاع دیگر به نفع مردم
پیش نمی رود در پُست خود باقی
ماند.او اتحاد مصدق با حزب توده
یا کمونیست را برنتافت و تصمیم
نخست وزیر برای برقراری حکومت
نظامی بدون تصویب مجلس را
برخالف قانون می دانست .
تحت فشار دولت  ،شاه همراه با ملکه
ثریا مجبور به ترک وطن برای یک
تعطیلی کوتاه مدت شد.
هزاران نفر از مردم به خیابانها ریختند
و از شاه خواستند در کشور بماند زیرا
مطمئن نبودند که او باز گردد و درآن
صورت ممکن بود مصدق و کمونیست
ها قدرت را دردست بگیرند .مملکت
در شرایطی بحرانی وآشوب سیاسی
بسر می بُرد  .حمایت مردم باعث
نگرانی نخست وزیر شد و متوجه
محبوبیت شاه دربین مردم گردید.
وقتی پدرم دولت را ترک کرده
و به انتقاد از سیاستهای مصدق
پرداخته بودمورد تهدید قرار می
گرفت ومجبور شد برای نجات جان
خود درجائی مخفی شود .درنتیجه
عوامل دولتی به سراغ من آمدند
ومرا دستگیر کردند .درآن زمان
من جوان بودم وبعنوان معاون اصل
 ۴درایران که کمیسیون مشترک
همکاری ایران وآمریکا برای توسعه
کشوربود کار می کردم  .دراصل ۴
چند وزیر ایرانی،سفیر آمریکا و دکتر
هاریس عضوبودند.
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HRH Princess Maria Gabriella of Savoy, HE
Ambassador Ardeshir Zahedi, HH Princess
Catherine Aga Khan, HM the King Fouad II
of Egypt and HRH Princess Lea of Belgium

من زندانی شدم .مرا شکنجه کردند
و با تفنگ خود بر پشتم ضربه های
سهمگین می زدند.آنها از من می
خواستند که محل اختفای ژنرال
زاهدی را به آنها بگویم و من هیچ
قصد چنین کاری نداشتم .
اوضاع خراب  ،ورشکستگی اقتصادی
فلج شدن پاالیشگاهها  ،کمبود
موادغذائی و حتی سوخت  ،تورم
و باالتر از همه حضور کمونیست
ها در دستگاه دولت قابل تحمل
نبود .روحانیان بلندپایه مثل آیت
اهلل بروجردی  ،آیت اهلل بهبهانی و
آیت اهلل کاشانی هم به مصدق پُشت
کردندو ارتش بطور سنتی به شاه
وپدرمن وفادار ماند .
درنبود مجلس  ،که مصدق آن را
تعطیل کرده بود به شاه توصیه شد از
حقی که قانون اساسی برایش قایل
شده استفاده کندو دولت را برکنار
سازدوشاه هم چنین کرد .مصدق از
پذیرفتن فرمان شاه مبنی بر خلع او
از نخست وزیری امتناع کرد و تالش
کرد تا شاه را تحت همه گونه فشار
قراردهد تا او مجبور به ترک کشور
شود .شاه وعلیاحضرت ثریا سرانجام
تصمیم گرفتند تا موقت ْا برای تبعید
به ُرم بروند.
فرمان شاه رامبنی بر نخست وزیری
پدرم در نسخه های زیاد تهیه وتوزیع

کردیم.
دیری نگذشت باحمایت مردم وارتش
و با پیام چند آیت اهلل العظمی که
درحمایت از شاه وپدرم بود توانستیم
کنترل بخشی از شهر تهران را بدست
بگیریم  .شامگاه روزبعد  ...پدرم از
مخفی گاه خود بیرون آمد .سازمان
رادیو در دست ما بودو ما شروع به
صحبت با مردم کردیم  .از مصدق
درخواست کردیم تیراندازی به سوی
مردم بیگناه را متوقف کند .پدرم
درمقام نخست وزیر از مصدق دعوت
کرد خودرا تسلیم کند و از خونریزی
بیشتر جلوگیری به عمل بیاورد .روز
بعد که سه شنبه بود هزاران نفر از
طرفداران ما از هرگوشه به خیابانها
ریختند .خانه مصدق محاصره شد و
او فرار کرد.
از ایستگاه رادیو ی ایران اوضاع
واحوال را به اطالع مردم می رساندیم.
به ستاد پلیس رفتیم و پدرم درآنجابه
شکل دادن هیئت دولت مشغول شد.
بعضی از دوستان نزدیک ،به پدرم
توصیه میکردند که تا ایجاد نظم
واقتدار از تشکیل دولت خودداری
کند ،حتی برخی فراتررفته تا آنجا
که ازاو می خواستند پایان سلطنت
را اعالم کندو کشور را در دست
خودبگیرد .اما او تصمیم گرفت که
فورا ْ تلگرافی به شاه در ُرم مخابره

Yevgeniya Galiullina, HE Ambassador Ardeshir
Zahedi and Claudia Robine

آزادی

کند و بنام مردم و دولت ایران از او
دعوت نماید تا به میهن بازگردد.
شاه روز بعد فاتحانه به ایران بازگشت
ومورد استقبال مردم قرارگرفت .
کتابی تحت عنوان « پنج روز بحرانی»
نوشته ام و حوادثی را که دوره ای
ازتاریخ مارا تغییر دادند درآن ذکر
کرده ام  .البته  ،انگلستان و آمریکا نیز
این رویدادها را با عالقه زیاد تعقیب
می کردند و زمانی که مسیر پیشرفت
اتفاقات را دیدند آمادگی خودرابرای
کمک ابراز داشتند که دراصل نجات
مملکت از خطر کمونیسم بود.
باور دارم اگر مصدق لجبازی نمی کرد
و دعوت پدرم را برای استعفا می
پذیرفت و به باشگاه افسران می آمد
زودتر ازاین راه حل مسالمت آمیزی
برای بحران ایجادشده پیدا می شد و
کارمصدق به دادگاه و حبس خانگی
نمی کشید .وبدون شک عاقبتی
بسیار احترام آمیز تر پیدا می کرد.
سئوال :شما درواشنگتن سفیر بودید
و یکی از لحظات بحرانی در زندگی
خودرا در مارس  ، ۱۹۷۷زمانی که
نمایش فیلم «محمد ،رسول اهلل »
واکنش سریع مسلمانان رابرانگیخت
تجربه کردید .در هشتم مارس ،۱۹۷۷
مسلمانی حنفی بنام خالص و افراد
مسلح او به ستاد مرکز فرهنگی
یهودیان در پایتخت آمریکا حمله
کردندو برای مدت  ۳۹ساعت ۱۳۴
نفررا با تهدید به مرگ درگروگان
خود گرفتند .آنها فریاد می زدند :
« سرهایتان را به گوی تبدیل می کنیم».
شما تازه ازسوی کشورهای غیر متعهد
مسلمان به ریاست مرکز اسالمی
انتخاب شده بودید  .وقتی شنیدید
عده ای به گروگان گرفته شده اند فورا ْ
سفر خود به نیس درجنوب فرانسه
را متوقف کردیدوشبانه به واشنگتن
برگشتید  .مقامات آمریکااز ریاست
جمهوری گرفته تا رهبران سیاسی
و پلیس همه روی توانائی وکارآئی
شما و تجربه شما درمذاکره حساب
می کردند .میتوانید به ما بگوئید که
با گروگانگیرها چه کردید وچگونه
براین بحران فائق آمدید و این اقدام
تروریستی عمده را درواشنگتن حل
وفصل کردید؟
اردشیرزاهدی :بله  .من در نیس بودم
که درساعت  ۵/۵صبح چهارشنبه
ازواشنگتن به من تلفن کردند .ابتدا
سفیر آرمین مایر و بعد شخص دیگری
از وزارت امور خارجه و کاخ سفید از
من خواستند که اگر ممکن است
بقیه درصفحه ۲۳
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دکتر کاظم ودیعی پاریس

جوانها
نسلی بین زمین وآسمان

اسالم شناسان  ،تاریخ نقاد را به
حساب نمی گیرند .باین امید که
احکام ،آسمانی بمانند والبته الزم به
اجرا.
دربرابر  ،نسل جوان  ،بسیار آگاه
تر از نسل ما . ،گاهی در می مانیم .
البته نه از جواب بلکه از سر بعض رو
دربایستی ها که بافرهنگ به ارث
برده ی خود داریم .
توضیح آنکه یکی از همانها پیش ِ
روی پد ِر انقالب کرده واسالم گزیده
وجمهوری اسالمی چشیده از من می
پرسید چرا هیچ یک از کتب آسمانی
دردزمینی هارا درمان نکردند؟ هیچ
باهم به جنگ ونقار هم رفتند و می
روند .پدر گفت از ایشان نپرس که
درمحظورند ازمن بپرس که درین
وادی شناکردم تا رها شدم و امروز
فرزندم درآزادی سئوال هاست  .وی
بعد شرح تجارب بسیار خود یقین کرد
برامتناع فرزندش که به هفدهمین
سال رسیده و ما درجشن تولد او
بودیم اما جوان قانع نشدو خطاب
به پدر گفت  :نه پدر  ،علتدرآسمانی
بودن های آن کتب است که زمینی و
سرزمینی اندو دررابطه با محیط آدمها
نیستند.
***
باقی را می دانید .والبد شنیده اید
 .چرا رهبر کل فقهای ایران با کل
علوم انسانی زمینی که رسالتش از
جمله « نقد تاریخ » است از بیخ وبن
در مخالفت است .
***
بمناسبت قصه درافتادن شیعه وسنی
اینک با باوری عام روبروئیم که هرچه
می گذرد درخاورمیانه اسالمی نتیجه
اختالف این دو مکتب است .که
هرکدام از مسیری که خود ساخته و
پرداخته اند و خود وسخن خودرا به
رسول خدا می رسانند و شواهدی هم
از کلمات وجمالت کثیرالوجوه (بقول
قطعی عمر خلیفه) می ةآورند تابه
ضرب « ُغرا شیدن» های آسمانی بند
نفس ها کنند.
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تضاد بین احکام آسمانی غیر قابل تطبیق با زندگی زمینی وسرزمینی  ،درطول عمر
بشریت  ،هرگز ازبین نرفته وشاید هرگز ازبین نرود .ولی آنچه حتمی است ،خطوط کلی
احکام ایده آلی  ،آرمانی  ،آسمانی پایدارند زیرا روان سرکش وغرایز اولیه آدمیان ،
نیازمند باور به آنهاست .

رسانه هارا می بینند  ،یا می شنوند و
می خوانند  .جمله متفق اند برجنگ
ِف َرق و شیعه وسنی  .پس خطر اسالم
 .واز اسالم شناسان هم نمی شنوید
که اسالم در ظهور خود  ،نه سنی
بود ونه شیعه .والبته باید جان کند.
ـثار «شهرستانی» را خواند .تا ازو
یادبگیریم که مث ً
ال مجوسان  79فرقه
بودندو یهودان  71فرقه اند و مضارا
 . 72وخوشبختانه صدای حافظ
درگوش هوشمان است که گفت :
جنگ هفتادو دو ملت همه را عذربنه
چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند
وبعد فقها که غالب ًا حافظ گرا هستند
و از جمله همو که والیت فقیه را
برعالم وعامی  ،برچپ وراست وبر
صغیرو کبیر تحمیل و حتی تزریق
کرد چه کنند بر انتخاب خود که
ندیدند حقیقت را و افسانه آفرینی
می کنند  .یا دستوری است که اطاعت
آن واجب است .

آزادی

آقای منزوی محقق اسالم شناس می
نویسد «:تاریخ اسالم به فزونی گروه
ها وگوناگونی راه ها وناسازگاری
آموزش ها معروف است» یعنی که  :با
تاریخ علمی و نقاد دررابطه نیست .
درین صورت بقول هم ایشان اروپائیان
چهار مکتب آن را شناختندو هرچه
جز آن چهاربود لقب فرقه به آن
دادند .باب دندان روز.
تشخیصات آسمانی درتضاد است
با تصدیقات علوم انسانی است و
تشخیصات تاریخی اسالمی نیز
درتباین است با دریافت های اروپائی .
چنین است که هیچ رسانه امروز روز
قادر به شرح علل وقایع ورویدادها
نیست .
خوارج گروهی بودند همراه حضرت
علی درجنگ ها که بدلیلی انشعاب
کردند از جمله به این دلیل که بعض
جنگ ها ریشه در «حکم خدا » ندارد
بلکه زادۀ تمنیات شخصی اند.

این است مثالی براحکام آسمانی
وضرورت وشرایط زمینی  ،سرزمینی
 ،وحتی شخصی که درناسازگاری اند.
کتاب آسمانی  ،تقسیم جامعه را به
طوایف وقبایل و ُشعب  ،الهی می
داندکه گوئی پیش از ظهور اسالم ،
آن طوایف و شعب نبوده اند؟! علوم
انسانی دربیست وچندشاخه ی خود،
این انشعابات را زاده های زمینی
وسرزمینی و مقتضیات می داند.
تمام ادیان ومذاهب که جملگی دروقت
ظهور و قدرت اجرا «بزرگ» بودند
و بعدا ً ما از آنها «بزرگ وکوچک»
ساختیم  ،بسیار ازهم گرفته و برخود
افزوده اند -باقدری دستکاری .وجمله
بخود حق دادند تابه شمشیر وشالق و
به حصروزندان و کتابسوزی و کشتار
نفوس و شکستن قلم و غیره بروند.
وبعد هم مدعی برتری و فضیلت یکی
بردیگری شوند.
***

شماره  -70سال ششم

غوغائی است فکری درایران ،
نزدجوانان  ،بحدی که آقای وزیر ،
جنتی آیت اهلل زاده  ،دریافته است
«سانسور جوانان محال است  .باید
همراه آنهاشدو»
حیرت آوراست تحول ذهنی این پسر
درمقایسه با رکود آسمانی پدر.
اشتباه من این است  ،دردنیای امروز،
غالب ما  ،الئیک هستیم درعمل ،
ومذهبی هستیم در نظر .و ُمراد از
مذهب درابن جا ،همه ی آرمانهائی
است که در پاسخ به سکنه ی کره
زمین  ،وامانده اند.
تضاد بین احکام آسمانی غیر قابل
تطبیق با زندگی زمینی وسرزمینی ،
درطول عمر بشریت  ،هرگز ازبین
نرفته وشاید هرگز ازبین نرود .ولی
آنچه حتمی است خطوط کلی احکام
ایده آلی  ،آرمانی  ،آسمانی پایدارند
زیرا روان سرکش وغرایز اولیه
آدمیان  ،نیازمند باور به آنهاست .
آیا کسی باید حتم ًا مارا به آن خطوط
بخش ِ
فردای نیامده  ،متصل
امید
ِ
ِ
کند؟ابداً .زیرا ما بهرحال آرزومند آن
هائیم  .پس متصل به آنهائیم .
اهل دین چون درخفای ذهن خود به
این تضاد رسیده اند ،چاره ی آن را
در تصفیه دیده اند .تقیه یعنی دروغ
مصلحت آمیز که سعدی در ر ّد آن
نمی رودوآن رابهتر از راست فتنه
انگیز می داند .پس راست بر دو قسم
است  :راست فتنه انگیز و راست
رهائی بخش  .راست فتنه انگیز،
دروغ شرعی است ونسل جوان می
پرسد اص ً
ال دروغ چرا؟ مگرنه دروغ
از «معاصی کبیره » است؟ چرا مارابه
«معاصی صغیره» ببهانه مصلحت
دعوت می کنید؟ نکند ریگی درکفش
دارید؟!
اما فراموش نکنیم که بدوخوب ،
نسبی اند .وما موجودات به حسب نفع
آنی به این یا آن متوسل می شویم .
آئین زرتشت هم قادر به ریشه کنی
آن نشد .پس همین قدر که بد ،غلبه
نکند برامور وگذران ما  ،کافی است .
***
پیروان همه کتب آسمانی  ،درماندگی
ها دارند .از عدم انطباق احکام آسمانی
آدمیان زمینی سرزمینی ،
برجوامع
ِ
بحدی که دائم باید درمالمت به انسان
گنهکارباشند .درنوعی انجیل خواندم
که  «:ما گنهکار بدنیا آمده ایم» پس
در ناراحتی وجدان بسر می بریم  .این
ندا ونغمه  ،درهمه ی ادیان  ،بصورتی
هست  .عالجش هم توبه وتضرع و
حداقل چند قطره اشکی است که می
ریزیم  .اما اشک ریزی طبیعی و بی
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زبانی تا بی زبانی آن را علم و هنر
طب  ،پاسخگو است  .ولی آن گریه
وتوبه دستوری ،مارا کشانده است به
فرهنگ تضرع  ،که نالیدن  ،سرآغاز
آن است .
***
دراعتصاب اخیر معلمان درایران
دودسته شعار دیدم  :یکی مظهر
فرهنگ تضرع  .ودیگری برآمده
از احقاق حق که گرفتنی است ونه
دادنی .اولی می گوید:
« یک قیامت ناله ام اما خموش »
و درشعارهای دیگر:
 آزادی معلمان زندانی معلم بپاخیز  ،برای رفع تبعیض.دوروحیه از دو فرهنگ دراین
تظاهرات همراه همند .و هیچکدام
پیروز نمی شود ،مگر با دفع دیگری
 .وچون ما این دو گانگی فرهنگ
تضرع و فرهنگ تقاضا را باهم درخود
داریم  ،درمماشات درون گزایی بسر
می بریم  .ماقرن ها را دراین فرهنگ
تضرع سوزانده و جاروب کرده ایم .
نه تنها مراثی و اشعار مذهبی کالنی
داریم  ،بلکه کل ادب پارسی درگرو
التذاذ ناشی از تضرع ماست  .وحتی
صورت هائی تصنعی  ،درزندگی
یومیه مان وجود دارد ونظام والئی
در پخش جوایز و صله ها است
برای آفرینندگان و تقویت کنندگان
فرهنگ تضرع است .
مبادا از سر ُص َور مختلف این فرهنگ
تضرع  ،باهمال بگذرید که خوره ی
جان ماشده و حداقل زیانش محو
عزت نفس ماست .وحد اعالی آن
دروغ است از سر غرور.
چه دروغ ازاین برتر که بعض صوفیان
نوشته باشند :مثل َشعرانی درحق
محمد رسول خدا« از پشت سر
همچنان می دید که از پیش رو وراست
وچپ .درشب تاریک همانگونه دیدی
که درروز روشن  .هرگاه با دراز اندامی

 ،راه پیمودی درازشدی  ،و درنشستن
همواره شانه های او از همنشینان
باالتر بودی  ،سایه از او هرگز برزمین
نیفتاد .درپیش آفتاب وماه سایه
نداشت زیرا که خود او نوربود».
ومحمد (ص) خود می گوید « :من
بشری ام مثل شما»!
***
ودر لفظ مردان جمهوری اسالمی
حتم ًا توجه کرده اید به واژه «اجماع»
که ورد زبانشان بود و ناگهان متوجه
شدند که اجماع ازآن ُسنیان بوده
 .بعد از فوت محمد برای رفتن به
خالفت .وشیعیان گفتند :اجماع
همیشه با قانون حق و داد همراه
نیست  .پس جمهوری والئی  ،ببهانه
آن  ،افکار عمومی را اعتنا نمی دارد.
مشکل نظام دراجرای احکام منتسب
به آسمان چنان است که به شهادت
اظهارات سران  ،دارند تندوتند
زمینی می شوند .رجزهای انقالبی
اسالمی والیت فقیهی آنهارا  ،دراوایل
واواسط وامروزین آنها مقایسه کنید.
نظام دیروز وآن ادعاها که کردند در
رودربایستی هاست .مثل آن جوانک
متظاهر به نماز که سعدی درسفر
کاروانی به سحرگاه اورا می شنود
درمالمت به پدر و دیگران همسفر،
که درخوابندومی گوید «:یکی از اینان
سر برنمی دارد تا دوگانه به درگاه
یگانه گذارد ».وپاسخ می شنود که «
تونیز اگر بخفتی به  ،که در پوستین
خلق افتی».چنین است تضاد احکام
دست به دست شده و ساییده وکم
وزیادشده آسمانی ،که همیشه ودرهر
زمین وسرزمین وحتی درنفس یک
مؤمن با نفس یک مؤمن دیگر به
تطبیق نمی رسد.
***
اقای احمدی نژاد اخیرا ً گفت  :بعضی
نیروها مانع ظهور امام زمان اند!! البته
منظور همان امام زمان خودشان است

آزادی

 .اما آیا این پرزیدنت خنزرپنزری -
سرور خزعبالت گوی اسالم خرافی ،
می داند که امام زمان را همه ادیان
ومذاهب وعده دادندولی این یکی
یقین ًا نیامدنی است درهیچ ازمنه ؟
اساس کار هوچیان دینی همیشه
برگستره داشتن خیاالت است ونه
برپرورش عقالنیت هاو
احکام کتب آسمانی شاید درآغاز کار
پیشرفته تراز سطح باورهای جاری
مردمان باشد.ولی بسبب تحوالت
جوامع و اکتشافات وفنون  ،سریع ًا
به فرسودگی ودوری از منطق علوم
می روند اما پوشش خرافی آن ازسوی
سوداگران دین ضخیم می شودواتفاق ًا
مردم بااین بخش خرافی بیشتر
زندگی می کنند تا با ستون های
معنوی و فرآورده های اخالقی آن
چنین بود که چمکران بیش از هر نماد
اسالمی رونق یافت .
درسرزمین هائی که هم ابداعات دین
درآن فراوان است وهم رؤیاها  ،اگر
دین با انقالب ترکیب شود نتیجه
همانا رؤیا دررؤیاها ئی است که
درایران به آن رسیده اند .زیرا هردو
براساس مواعید خیالی وموهوم بافته
وساخته شده اند.
چنین شد که باوربه رؤیا  ،خشونتی
را آفرید که امروز اگر به بازنگری آن
رویم احتماالً درزمختی وانبوهی آن به
حیرت وخجلت می رویم .
اولیاء انقالب اسالمی دیروزی ایران
 ،دربرابر نسل آگاه امروزی سرفراز
نیستندوازجمله علل درپدیدۀ ویران
شدن خانواده ها وضایعه یأس
فرزندان یکی هم خجلت اولیاء
انقالب چشیده و اسالم زده ای اند که
فرزندان وارث خودرا دروضع ناپایدار
ونا متعادلی از لحاظ روانی بین آسمان
وزمین نگهداشته اند .واین بلیه محتاج
واکاوی بیشتری است دراجزاء خود.
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برگ هایی ازدفتر خاطرات

نوشته دکترپرویز عدل

فعالیت اپوزیسیون خارج از کشور

 30ژوئیه 1981
دیروز بنی صدر و رجوی (رهبر
مجاهدین خلق) با یک هواپیمای
نظامی ایرانی وارد فرودگاه نظامی
Evreuxدرفرانسه شدند.
فرار این دو نفر نشان می دهد که
درایران هیچگونه پایگاه مقاومت که
بتوان درآن برابر رژیم ایستادگی
وجود ندارد.
کردومبارزه نمود
واشنگتن پست امروز هم فرار این دو
عضو مخالف را دلیل ضعف مخالفین
دانسته است .
کیانوری دبیر کل حزب توده دریک
مصاحبه با خبرگزاری فرانس پرس که
در فیالدلفیا انکوایر دیروز چاپ شده
است از اعدام  250مخالف سیاسی
(از ب 0ژوئن به این طرف) درایران
پشتیبانی کرده وگفته است حزب
توده از حکومت خمینی حمایت می
کند.فتو کپی این مصاحبه را به وزارت
امور خارجه آمریکا قسمت ایران ،
وزیر خارجه  ،پروفسور لنجاوسکی
و پروفسور زونیس  ،روزنامه پردیس
و تلویزیون سیمای ایران و آقای
حیدری درصدای آمریکا فرستادم.
برای فریدون هویدا وهوشنگ انصاری
هم پست کردمو گوشه ی آن نوشتم :
چشم آقایان آمریکائی طرفدار تز
کمربند سبز روشن .اگر آنها خیال
می کنند به دست مالها می توانند
کمونیست ها را ازبین ببرند اشتباه می
کنند  .بزودی کمونیست ها مالهارا به
گور می سپارند و صاحب ایران وخلیج
فارس هم می شوند

 5اوت 1981
مجاهدین خلق دربرابر سازمان ملل
متحد و نیز بنیاد پهلوی (که حاال
علوی شده است)در خیابان پنجم
تظاهرات براه انداخته اند .دیروز در
محوطۀ خیابان  47رفتم به تماشای
آنها.زنها چارقد داشتند و شعارها
عبارت بود از شکنجه و تیرباران را
درایران متوقف کنید .عکس رجوی
و سعادتی با جمالت عربی باالی آن
روی پارچه دیده می شد .بحث کردم
که چرا چارقدبسته اید؟ جواب یک
دختر این بود که ما مسلمان هستیم .
گفتم تمام بیچارگی و کشتارها ناشی
از همین اسالم است  .یک پسر گفت
خواهر دستوراست بحث نکنید .با یک
جوان دیگری بحث کردم .چرا جملۀ
عربی باالی عکس سغادتی گذاشته
اید؟ جواب داد جمله عربی نیست .
آیه ی قرآن است  .گفتم  :فلسطینی
ها ی مسلح برادران وخواهران شمارا
می کشند وشما جمله ی عربی می
نویسید؟ مترقی باشید  .مذهب
دشمن دانش و ترقی است .
دیروز ناهار در پیر تری peartree
نبش  49و یکم با حمید اویسی خوردم
.او برنامه نیمساعتی تلویزیونی

سیمای ایران را یکشنبه ها ظهر
پخش می کندکه درقسمتهائی از
سه ایالت نیویورک  ،نیو جرسی و
کنکتیکت دیده می شود .بررسی از
جراید دنیارابرایش تهیه کرده بودم
که به او دادم  .می گفت مردم کمک
مالی نمی کنند .او می گفت صد درصد
رضاشاه دوم به ایران بر می گردد.
دیشب ساعت  11:30شب به صدای
آمریکا گوش می دادم پیام شاه جوان
را به مناسبت جشن مشروطیت با
آب وتاب پخش می کرد و ازشاه جوان
با احترام و ذکر عنوان رضاشاه دوم ،
شاه جوان یاد می نمود.
رجوی رهبر مجاهدین خلق درمصاحبه
با خبر گزاری فرانسه که در نیویورک
تایمز دیروز منعکس است می گوید
خمینی به مراتب بدتراز هیتلر است.
او فقط بیش از  7هزار نفر از برادران
وخواهران مارا زندانی کرده است .
درصورتیکه درزمان شاه هرگز تعداد
کل زندانی سیاسی از  4000نفر تجاوز
نمی کرد( .که تازه این رقم هم صحیح
نیست و به مراتب کمتر بوده است)
عجیب است چون همین آقایان
ودوستان عضو سازمانهای بین المللی
آنها تعداد زندانیان را  40000وحتی
یکصد هزار نفر ذکر می کردند

اول اوت 1981
تفسیر فایننشال تایمز لندن مورخ 30
جوالی درست درتأیید نظر من است
با اینهمه امروز بنی صدر درپاریس
گفته است برای برانداختن رژیم
خمینی فعالیت خواهد کرد.
گفته می شود دکتر علی امینی به
بنی صدر پیوسته است ولی شاپور
بختیار گفته است بنی صدر یک
خیانتکار است وهمکاری بااو مطرح
نیست .
***
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وهرچه می گفتیم حدود دوسه
هزارنفراست آنهم خرابکاران وکسانی
هستند که به بانکها و مؤسسات
دولتی حمله کرده اند مسی قبول
نداشت حاال خودشان می گویند -
البته بعدازاینکه مملکت را با همین
تبلیغات که شاهکار اطالعات غلط
روسها و ک.گ.ب .است ازبین بردند.
 6اوت 1981
با آقای هوشنگ انصاری صحبت می
کردم  .می گفت چرا درمصاحبه با
 CNNگفته ام بختیار نخست وزیر
قانونی است ؟ اگر این آقا به ایران
برود و مسلط شود برای استقبال از ما
فرش قرمز پهن می کند؟ مگر همین
آقا نبود که طبق نرخ روز به شاه و
اشرف فحش وناسزا هم گفت ؟
امیرطاهری سردبیر سابق کیهان با
بنی صدر یک مصاحبه به عمل آورده
است که در ساندی تایمز دوم اوت
چاپ شده است  .دراین مصاحبه بنی
صدر می گوید حکومت فعلی ایران
زمینه را برای اشغال ایران ازطرف
روسها (همانطورکه درافغانستان اتفاق
افتاد) آماده می نماید .اگر دولت های
غربی متوجه خطر شوند وبه او کمک
کنند او می تواند جلوی سقوط ایران
را بگیرد .امیرطاهری می نویسد بعداز
فرار بنی صدر تصفیه وبازداشت وسیع
درنیروی هوائی ایران آغازشده است
وبرای انجام هرپرواز نظامی باید یک
کمیته سه نفری مرکب از سه نفرمال
اجازه صادر کند
شایع است جبهه ملی از بنی صدر
حمایت می نماید  .اگر صحیح است
این جبهه نامرد وغیر ملی چندمین
خیانت خودرا به ایران بعمل می آورد.
 8اوت 1981

کاریکاتور خمینی که نشان می دهد ایران دارد برسر او خراب می شود

آزادی

موج اعدام و تیرباران بدون محاکمه
افراد بیگناه شدت یافته است  .دیروز
 38نفر و امروز  46نفر را درایران
اعدام کرده اند واقع ًا وحشتناک
ودردناک است .
دیروز جوانان مجاهد خلق قسمت

شماره  -70سال ششم

مربوط به ایران را درسفارت الجزایر
درواشنگتن که حافظ منافع ایران
است تصرف کردند ومدت یک ساعت
شعارهای ضد خمینی دادند که خبر
اول روزشد.
فردا یکشنبه ایرانی ها تظاهرات
وسیع ائتالفی درواشنگتن ترتیب
می دهند وقراراست با اتوبوس چارتر
ساعت  5صبح از مقابل هتل پالزا
حرکت کنیم .
موقعی که خبرهای تیرباران بین
ایرانی ها دراینجا تلفنی ردو بدل
می شود اغلب می گویم کجاهستند
آنهائی که موقع رفتن شاه از ایران
شربت ونقل درکوچه وخیابان پخش
می کردند؟ دیگر اینکه این جنایت
کاران اگر سرشان درایران گرم نباشد
وداخل را آرام کنند بیک نفر از
ماها وزن وبچه هامان درخارج رحم
نخواهند کرد وهمه مارا ترور خواهند
کرد  .درحالیکه دارم این سطوررا می
نویسم وساعت  10:30صبح شنبه
است تلویزیون دارد دربارۀ اقدامات
و کوشش های بین المللی جهت
نجات فیل ها از شکارشدن صحبت
می کند .از  19ژوئن تا به امروز حدود
 500نفر را درایران تیرباران کرده اند.
CBSهم امروز خبر تیرباران  46نفر
را (بطورضمنی) داد یعنی گفت هنوز
فرانسوی ها ی مقیم ایران که دیروز
به آنها اجازه پروازداده نشد درایران
مانده اند درحالیکه امروز  46نفر از
مخالفین رژیم تیرباران شدند...
 12اوت 1981
اتوبوس ما صبح یکشنبه بجای ساعت
 ، 5ساعت  7صبح حرکت کرد .در
تلگرافی که برای شاه جوان درقاهره
فرستادم دربارۀ تظاهرات چنین
نوشتم :
تظاهرات یکشنبه از حیث تشکیالت
ونحوۀ برگزاری متوسط بود ولی صدای
آمریکا پوشش مفصلی درباره آن داد
که فوق العاده عالی بود .واشنگتن
پست درروز دوشنبه درصفحه اول
 55سطر دربارۀ تظاهرات مطالب
مناسب نوشته است و تعدادرا
 400نفر ذکر کرده است «عدل»
دیشب ساعت  11:30شب کانالABC
برنامه ای دربارۀ ایران داشت که
تلگراف زیررا امروز دربارۀ آن مخابره
کردم .
درقسمت اول برنامه پروفسور زونیس
راآورده بودند تا تصاویر واصله از
ایران را مورد بررسی قراردهد.
زونیس دربارۀ عکس های مربوط به

شماره  -70سال ششم

تظاهرات روز قدس می گفت  :مردم
کمترند ومعلوم است خسته شده اند
و آنهارا با زور جمع کرده اند رژیم از
ارتش بیمناک است  .بازار وساختمتان
رامد است
بعداز دوسال ونیم جمهوری اسالمی
از موفقیت بدور است وخمینی 84
ساله قادر نیست ایران را خشن تر از
این نگهدارد .چقدر می توان دربرابر
ترورها و با توسل به سرکوب شدید
حکومت کرد؟
بعدا ً آرمائو که اورا مشاور ارشد شاه
فقید و شاه جوان معرفی کردند تد
کاپل مجری برنامه از او پرسید اگر
خمینی برود شاه جوان باز می گردد
و آیا تجربۀ الزم برای ادارۀ امور را
دارد  .جواب داد شاه جوان،آماده
بازگشت و ادامۀ خدمات پدر و
پدربزرگش می باشد البته تجربۀ
الزم را ندارد ولی درمیان ایرانی های
درتبعید استعدادهای الزم برای منم
به او هست  .بنی صدر از جمع خارج
است  .بختیار نیز نمایندۀ جبهه ملی
است و طرفدار ندارد امکان یک
آشوب نظامی وجوددارد.
قسمت دوم برنامه تحت این عنوان
بود که آمریکا بحران ایران را چگونه
می نگردوچه سیاستی دارد؟ دراین
قسمت گفته شد ایران از نظر نفت
و استراتژیکی وهم مرزی با شوروی
برای آمریکا مهم است  .دستگاه اداری
آمریکا از رفتن بنی صدر بمناسبت
اینکه مشکل ایجاد می کرد و ناالیق
بود ناراضی نیست  .وازدولت رجائی
با نفرتی که از آن دارد معهذا خواهان
«خوبی » برای آن است  .امکان جنگ
داخلی درایران وجود ندارد زیرا
برای رهبری آن کسی نیست  .ولی
احتمال آشوب وجود داردکه به سود
کمونیست ها خواهد بود.
دونفررا که یکی از وزارت خارجه
و دیگری تام ست گروگان سابق
پیشین بود بعنوان کارشناس روی
صحنه آوردند واین دونفر چنین
اظهار نظر کردند:

با نظر پروفسور زونیس که مدعی
است ایران از نظر اقتصادی سقوط
می کند موافق نیستم  .زیرا ایران
نفت صادر می کند و پول دارد.
بانظر پروفسور زیونس از نظر سقوط
سیاسی رژیم هم موافت نداریم زیرا
این رژیم دربرابر همه نامالیمات دوام
آورده است  .حتی اگر خمینی بمیرد
تغییری حاصل نمی شود.
جانشین خمینی باید صفات ملی
واسالمی داشته باشد وایرانی های
در تبعید ازاین لحاظ مورداعتماد
نیستند .درمورد شاه جوان درمورد
خدمات پدرو پدر بزرگش مورد تردید
است ومن شانسی نمی بینم که
برگردد .هرگونه تغییر باید از داخل
ایران ایجاد شود.
 13اوت 1981
امروز روز تولد من است  .دارم 59
ساله می شوم پیری ونیستی .
دورازوطن وبیکاری .همه جمع اند.
صبح ساعت ده ماریا وآزیتا دخترانم
زنگ زدند و توأم ًا پای تلفن برایم
 Happy Birthdayراخواندند .که
خیلی مرا خوشحال کرد.
 15اوت 1981
خمینی گفته است پدرومادرها باید
جاسوس فرزندان خود باشند و
بالعکس  .مردم موظفند جاسوس
همسایه ها باشند  .اینهم اسالم.
بریده روزنامه لوموند دربارۀ آخرین
وداع یک مادر با پسرش که دارند می
برند تیرباران کنند موبراندام آدم
راست می کند .مادر می گوید  :به
تو گفتم مسلمان باش و علیه امام و
اسالم حرف نزن  .توبه نکردی  .نتیجه
این است  .آن من بودم که به پاسداران
اطالع دادم بیایند ترا بگیرند.
 22اوت 1981
دراین روزها جریان مهم

آزادی

موضوع

گرفتن ناوچه تبرزین توسط
سلطنت طلبان بود .دولت فرانسه
سه ناوچه که در دورۀ شاه خریداری
شده بود به ایران تحویل داد یک
کوماندوی ایرانی به رهبری دریا دار
کمال حبیب الهی یکی از سه ناوچه
را درآبهای اسپانیا تصرف کرد .این
واقعه روحیه سلطنت طلبان را
تقویت کرد .وچون حبیب الهی بنام
ژنرال آریانا که گفته مبی شود در
مرز ترکیه است این عمل را انجام داد
یک نوع صف بندی و همراهی پشت
سرآریانا ایجاد کرد.
از سوی دیگر پیر سالینجر درپاریس
با بنی صدر مضاحبه کرد وجریان
خرید اسلحه از اسرائیل را فاش کرد.
به این ترتیب معلوم شد درتمام
مدت جنگ ایران وعراق  ،خمینی
که درایران روز قدس میگیرد و
برنامه اول خودرا مبارزه جهت مردم
فلسطین قرار داده است از اسرائیل
مهمات ولوازم یدکی می خریده است.
22اوت 1981
ارتشبدآریانا درمرزاست و روزنامه
پردیس می نویسد که با افسران
ستادخودمنتظر اشاره نیروهای نظامی ،
عشایر ،وچریکهای مناطق شمال غربی
 ،غرب وحتی جنوب شرقی است وگفته
است دیگر باز نمی گردم  .یا کشته می
شوم یا ایران را نجات می دهم  .و اینک
حکایت دیگری را بشنوید :.دوستان
ژنرال درفرانسه برای جمع آوری
پول جهت هزینه های الزم به برخی
از میلیاردرها مراجعه کرده اند فکر
می کنید چقدر پول جمع شده است ؟
فقط  25000دالر!! بله درست خواندید
فقط بیست وپنج هزار دالر .درهمان
زمان عروسی پسر یکی از فعاالن
طرفدار رژیم پادشاهی بنام بیوک صابربا
دختر میراشرافی باحضور ذکی یمانی
وزیرنفت عربستان سعودی باهزینه یک
میلیون دالر برگزارشد .بیچاره مادر وطن
ادامه دارد.
با این فرزندانش.
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مترجم:این ترجمه به استاد حمید
ایزدپناه تقدیم میشود که راهنمایی
عالی برای حرکت به سوی نقاط مبهم
و رفع هاله ابهام از آنهاست.
رشته کوههای زاگرس که از غرب
ایران و شمال شرقی عراق به سوی
جنوب ایران کشیده شده است
زیست بومی دارای بلندیهای بی
ترتیب از ناهمواریها و سلسله ای
از سنگ آهک های پرشیب است
که در میان آن دره های عمیق قرار
گرفته اند.چندگونه پستاندار بزرگ
در این زیستگاه جذاب یافت شده
اند،ویژگی های محیطی خارق العاده
این زیست بوم بخشی از جذابیت
برای بزها و گوسفندها است که با
چابکی در میان این پرتگاههای
سنگی زندگی کنند.در حدود  40هزار
سال پیش،نئاندرتالها 1شروع به شکار
بز و گوسفند در بخشهایی از رشته
کوههای زاگرس کردند.پس از آنکه
نئاندرتالها منقرض شدند،انسانهای
جانشین آنها با الگوپذیری از شکل
شکار آنها به شکار ادامه دادند.اما
در برخی از جزییات شکار،تغییرات
مهمی در رابطه با شکارچیان و شکار
رخ داد و در نتیجه شاهد اهلی کردن
تدریجی حیوانات وحشی هستیم.
دقیقا زمانی که از این تغییرات رخ
داده آگاهی یافته شد ،این تغییرات
به شدت مورد مباحثه قرار گرفتند.
حاالِ ،زدِر و هِسه،در صفحه 2254
از این گزارش میگویند،2استدالل
متقاعدکننده این است که انسانها
شروع به رام کردن بزها در حدود 10
هزار سال پیش کردند(به دیاگرام نگاه
کنید).از اسکلت بز امروزی به عنوان
یک راهنما استفاده شد،اسکلتهای بز
امروزی با استخوان بزهای باستان از
زاگرس مقایسه شدند و معلوم شد که
آنها در پارینگی و جنسیت مشابه اند.
اجداد انسانی ما شروع به اهلی کردن
حیوانات وحشی به وسیله گله های
مدیریت شده کردند.آنها ابتدا حرکات
حیوانات را کنترل کردند و سپس به
پرورش انتخابی دست زدند و پس
از آن به تنظیم نسبت جنسی آنها و
ساختار سنی گله ها مبادرت ورزیدند.
به وسیله کارایی پرورش انتخابی ،گونه

انسان نئاندِ رتال (Homo
1
 )neanderthalensisگونهای از رده
انسان بود که در اروپا و قسمتهایی
از غرب آسیا ،آسیای مرکزی و شمال
چین سکونت داشتند .اولین نشانهها از
نئاندرتالهای اولیه به حدود  ۳۵۰هزار
سال پیش در اروپا برمیگردد ویکیپدیا
2 - M.A.Zeder and B.Hesse
( page2254.)2000
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ُکرتیس دابلیو.مارین

ترجمه  :ساسان عسکری عالم

قدمت ،جنسیت و پارینگی بُز
اولین گامهای اهلی کردن بز در  10هزارسال پیش در
کوههای زاگرس رخ داده است

مدیریت شده کردند.آنها ابتدا حرکات
حیوانات را کنترل کردند و سپس به
پرورش انتخابی دست زدند و پس
از آن به تنظیم نسبت جنسی آنها و
ساختار سنی گله ها مبادرت ورزیدند.
به وسیله کارایی پرورش انتخابی ،گونه
های اهلی شده تحت تغییراتی اساسی
در گروهی از ژنهایشان قرار گرفتند و
در نتیجه تغییرات فیزیکی در آنها
ظاهر شد.در مورد بزها این تغییرات
شامل تغییر در شکل شاخ،طول پاها
و رنگ پشم میشد.باستانشناسان
تغییرات را به شکل سنتی در اندازه
کلی مورد بررسی قرار میدهند(کاهش
اندازه ها همزمان با اهلی شدن) و
تغییرات در شکل شاخ در دوره زمانی
شناسایی شد که حیوانات برای اولین
بار اهلی شده اند.اماِ ،زدِر و هِسه به
درستی اشاره میکنند که اندازه بدن
یک ویژگی حساس است که به یک
دسته از عوامل بستگی دارد ،از قبیل

آب و هوا و محیط و از این رو پرورش
انتخابی به تنهایی یک نشانگر دقیق
برای اهلی شدن نمیتواند باشد.به طور
مشابه،تغییرات در صفات منتخب
جنسی از قبیل شکل شاخ،اغلب در
اواخر فرآیند اهلی شدن یافت شده
است یا اصال ویژگی اگر موجود بود با
ریزش منظم از ژنهای حیوان وحشی
رخ داده است(که میتوانست اصالح
نژادی رخ دهد اگر جنسهای مونث
مدیریت شده به نزدیکی با جنسهای
نر مدیریت شده ترغیب میشدند).

آزادی

پس اندازه و شکل شاخ تنها به ما
نشان میدهد که اهلی شدن پس از
اولین گامهای رام کردن صورت گرفته
است.با فائق آمدن بر این مسئله ِزدِر
و هِسه تصمیم به بررسی سن بزهای
نر و ماده در هنگام مرگ گرفتند.
از این اطالعات ،آنها قادر بودند به
الگوی گزینش کردن پی ببرند(نرهای
جوان برای این الگوی انتخابی گزینش
شدند) ،این قضیه به آنها اجازه
میدهد تا به تشخیص دستکاری
انسان در جمعیت بزها پیش از آنکه
تغییرات در فیزیک آنها شروع به
ظهور کند،پی برند.
تغییرات فیزیکی تنها پس از جدایی
بزهای وحشی از بزهایی که در گله
مدیریت شده ظاهر شدند،در میان
هرکدام از جمعیتهای وحشی و
مدیریت شده به شکل موثری یک
«دیواره آتش ژنتیک» وجود داشت.
این جدایی میتواند عامل نابودی

جمعیت بزهای وحشی باشد،حصار
در گله های مدیریت شده و یا جابه
جایی گله های مدیریت شده به دور
از محدوده طبیعی که در آن گله
های وحشی هم بودند در این قضیه
تاثیرگذار استِ .زدِر و هِسه گزارش
میدهند که در گنج دره-حدود 10
هزار سال پیش ،زیستگاه قدیمی در
بلندیهای زاگرس است که در جاهایی
از آن هنوز بزهای وحشی امروزی
وجود دارند -از یافتن تعییراتی در
ویژگی های فیزیکی در بقایای بزهای

باستانی راه به جایی نبردند.آنها اعالم
میکنند که در گنج دره بزهای مدیریت
شده ممکن است هنوز نشانی از
آمیزش با بزهای وحشی داشته باشند
و آنکه هنوز پروژه جدایی میان بزهای
وحشی و اهلی ادامه داشته باشد(.به
شکل نگاه کنید).علی کوش-یک
سایت باستانشانسی در  300متر
باالتر از سطح دریا و بیرون از دامنه
دلخواه بزهای امروزی-احتماال یکی از
ابتدایی ترین سایتهای باستانشناسی
در این زمینه است،جاییکه گله های
مدیریت شده به صورت ژنتیکی جدا
شده بودند،این منجر به تغییرات در
خصوصیات ظاهری بیشتر در بزهای
اهلی امروزی شد.
یافته های هسه و زدر با تکیه بر یافته
های باستانشناسی تهیه شد که به
طرح یک تئوری برای اهلی کردن
ُ
اینگلد در سال
حیوانات به وسیله
 1974میالدی منجر شد3.او یک کار

میدانی بر روی لَپسها در فنالند انجام
داد،کسانی که گله هایی از گوزنهای
ُ
داشتند.اینگلد تغییراتی را
شمالی
در رابطه میان گوزنهای شمالی و
مردم به وجود آمده بود مشاهده
کرد،تغییرات پیچیده ای که بر سطوح
جمعیتی گوزنهای شمالی،چراگاههای
مطلوب،فناوری و شرایط اجتماعی
اثر گذاشته بود.این مشاهدات باعث
شد که او پیشنهاد کند فرآیند اهلی
3
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کردن یک چگونگی سیال داشته
است و ممکن است برای یک دوره
زمانی طوالنی پیش از آغاز پرورش
انتخابی گله ها ادامه دار بوده است.
بر اساس ظرفیت تئوری اهلی کردن
ُ
اینگلد ممکن است که تغییرات
اجتماعی میان همزیستی چوپانی و
شکار مطلوب برای دفعات متعدد
پیش از آنکه آنها شروع به مدیریت
گله ها کرده باشند،موجود بوده
باشد.پیشینه زاگرس احتمال تهیه
شواهدی با یک تاریخ بلند مدت از
تعامل میان انسان و بز را فراهم می
آورد.در بلندی های زاگرس شواهد
باستانشانسی نشان میدهد که انسان،
بز و گوسفند را برای پیش از  40هزار
سال پیش در غار شانهدر و غار کوبه
شکار میکرده است(4.به دیاگرام نگاه
کنید) در یکی دیگر از سایتهای بومی
شناسی مشابه،مانند َورواسی،گوزن
قرمز و بز کوهی شکارهای عمده بوده
اند.چنین به نظر میرسد که در برخی
مکانها انسانها ترجیح میداده اند که
بز شکار کنند،در حالیکه در برخی
مکانهای دیگر چنین نبوده است.این
علت باستانی و الگوی تمرکز یافته
بر روی گوسفند و بز باعث افزایش
احتمال امکان پذیری این قضیه شده
است که مردم در  10هزار سال پیش
بزها را درون گله های مدیریت شده
دسته بندی کرده اند،یک گزاره که ما
میتوانیم حاال آن را به وسیله روش
ِزدِر و هِسه به بوته آزمایش قرار دهیم.
پیامدهای این کار جدید،محدوده
ای فراتر از رشته کوههای زاگرس را
به دو علت شامل شد.اول،به وسیله
مستندات اولیه در گله های مدیریت
شده پیشین که تغییرات فیزیکی
در آنها مشاهده شده بود و ِزدِر و
هِسه توانستند به ما بقبوالنند که
امکان پذیری اهلی کردن حیوان
ممکن است در جاهای دیگری هم
رخ داده باشد.دوم،آنها یک روش
برای جستوجوهای باستانشناسی
برای آزمایش امکان پذیری این
فرضیه فراهم آوردند.مناطق بسیاری
در جهان وجود دارد که اثبات
این فرضیه را ثابت میکند.برای
مثال،شواهد باستانشناسی در شمال
آفریقا شباهت های جالب توجهی را
با شواهد باستانشناسی در زاگرس به
ما نشان میدهد.برای پیش از  40هزار
سال،در شمال آفریقا بَربَریها شکار
ترجیحی ِشان گوسفند نسبت به دیگر
گونه هایی که میتوانسته اند شکار
کنند،بوده است.در حدود 20
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سگ ها و اعقاب آنها

گرگ حدود  ۱۲هزارسال پیش برای کمک به شکارچیان
تربیت می شدو سگها از اعقاب گرگ ها هستند.

هزار سال پیش در تَ َمرهات در قسمت
شرقی الجزایر،در جایی که بقایای
بربریها بود،بقایای گوسفندی در یک
مجموعه باستانشناسی از استخوانهای
حیوان یافت شد.
کاوشگر ساکسون،5استداللی ارائه
کرد که ساختار سنی گوسفند با یک
گله مدیریت شده شباهت داشت و
حتی تفاوتهایی در اندازه ها یافت
شد که او را به این پیشنهاد سوق داد
که ساکنان تمرهات به طور ترجیحی
نرهای جوان و ماده های پیر را در
گله هاشان میکشته اند.او نتیجه
گیری کرد که در شمال آفریقا یک
آمادگی برای اهلی کردن گوسفندها
در حدود  20هزار سال پیش وجود
داشته است.به هرحال این باید قابل
توجه باشد که گوسفند بربری در
ُ
اینگلد هیچگاه
تئوری پرورش آماده
اهلی نبوده است چرا که هیچ تغییری
در مشخصات فیزیکی آنها مشاهده
نمیشود(این حقیقت ممکن است
از آنجا ناشی شود که از پرورش
انتخابی نتیجه گیری شده است).
همچنین مطالعات ساکسون نشان
داد که به طور گسترده ای جامعه
علمی را نادیده گرفته است.مطالعات
ِزدِر و هِسه به طور قوی به ما گزارش
میدهد که در مطالعه ساکسون و دیگر
مطالعات باید ارزیابی مجدد داشت،
این قضیه به خوبی به عنوان فهم ما
قبول شد که مکان،فرآیند و زمانبندی
خاستگاه چوپانی کجاست.به طور
خاص،یافته های ِزدِر و هِسه به طور
محکم و پایدار تصدیق کرد که اولین
گامهای اهلی کردن بز در  10هزار سال
پیش در رشته کوههای زاگرس رخ
داده است.
5
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بیش از  ۵۰۰نژاد ازسگهای اهلی دردنیا دیده می شوند .همه آنها از اعقاب
گرگها هستندکه دوازده هزارسال پیش برای کمک به شکارچی ها تربیت
می شدند .سگها برخی از عادات گرگهارا به ارث برده اند .از جمله پاسبانی از
یک منطقه و پنهان کردن استخوان درزمانی که گرسنه نیستند .بسیاری از
سگها نام نژاد خودرا از روی کاری که انجام می دهند می گیرند .برای مثال
«خروس باز اسپانیائی » درقرن چهاردهم برای شکاروپاره کردن خروس های
جنگلی بکار می رفت .بهمین دلیل به سگ خروس باز شهرت یافت  .یا سگ
 Chihuahuasنام خودرا از استانی بهمین نام که در شمال مکزیک واقع
شده کسب کرده است  .این ایالت را آزتک ها مقدس می پنداشتند.
سنگین ترین سگ از نژاد سن برنارد است که بیش از  ۹۰کیلوگرم وزن دارد.
سبک ترین سگ نیز «تریه» میناتوری یورکشایر است که وزنش کمتراز نیم
کیلوگرم است .
سگها همانند گربه سانان بیشتر اوقات شبانه روز را می خوابند اما خواب آنها
سبک است و با اندک سروصدائی از خواب می پرند و برای هرگونه مأموریت
آماده هستند.
اکثر نژادهای سگ اخیرا ْ با اصالح نژاد سگ بوجود آمده اند .جمعیت سگهای
دنیا بالغ بر نیم میلیارد قالده می شود.
بدن برخی از سگها با پشم زبرومجعد و بعضی با موهای بلند حریر مانند
پوشیده شده است  .بعضی سگها مانند ژرمن شپرد برای مأموریتهای پلیسی
وبرخی مانند شی هواهوا ویا مالتیز فقط برای تفریح وسرگرمی بکار گرفته
می شوند .سگها از حس شنوائی و بویائی بسیار قوی برخوردارند .اگر قدرت
شنوائی انسانها نیز همانند سگ بود همه انسانها آرزوی مرگ می کردند .زیرا
کوچکترین صدا از دور بگوش آنها می رسید و ادغام شدن این صداها درگوش
مشکالت بزرگی ایجاد می کند.
سگ درفرهنگ باستان ما و دردین زرتشت مقامی معادل انسان دارد .شاید
تحت تأثیر این فرهنگ است که امروز در آمریکا وبعضی کشورهای دیگر
سگ را جزئی مهم از خانواده به حساب می آورند و نام انسانهارا برروی سگ
خود می گذارند  .در روایات ایران باستان آمده است که سگی بنام زرین گوش
به تنهائی حافظ کالبد کیومرث است و بهمین دلیل سگ از ارزش بسیاری
برخورداراست  .ایرانیان باستان براین باوربودند که زرین گوش حافظ چینوت
پُل یا همان پل صراط است واگر کسی در دنیا سگی را آزارداده باشد دردنیای
دیگر زرین گوش به او اجازه نمی دهد از پُل براحتی بگذرد ،
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به گواهی تاریخ،اقوام ایرانی
ازدورزمان به زبان محلی خودگفتگو
می کرده وچه بسیار چکامه وترانه
به این زبانهاسروده شده وهمچنان
می شود ودردرازنای تاریخ میهن
ما،هیچگاه برای بازداری آنان ازگفتن
ونوشتن وسرودن به زبان خود ،زو ِر
سرنیزه ای درکارنبوده ونیست،اعراب
نیز پس از ُسلطه بر ُگستره ی میهن
وتعدی وسعی
ما،باهمه ی ا ِعمال فشار
ّ
در تحمیل زبان عربی ،نتوانستند
چون سایر سرزمینهای اشغالی،زبان
اقوام ایرانی را (به جزبخش
بسیارکوچکی) دگرگون سازند
وگویشهای قومی یا محلی طی سده
های درازچون جویباری زاینده،روان
وجاری بوده وهست ودراین راه
نه تنهاکمترین مشکلی از سوی
دولت مرکزی از جهت تکلم اقوام
طی سده ها
به زبان قومی ومحلی ّ
به وجودنیامده است ،بلکه از چند
دهه پیش تاکنون با برپایی فرستنده
های رادیویی وتلویزیونی از سوی
دولت درمراکز استانها،برنامه های
گسترده به زبان محلی وقومی پخش
شده ومی شودوتا کنون با همه ی
تفاوتهای کم وبیشی که در لهجه
ها وجودداشته ودارد ،دریکپارچگی
وبافت موزاییکی ملی میهن ما خللی
به وجود نیامده است.
درسالهای اخیر به ویژه پس از برقراری
ستعجل
حکومت دست نشانده و ُم
ِ
فرقه دموکرات در آذربایجان وزنجان،
زمزمه ی تدریس وبکار گیری زبانهای
قومی ومحلی در حوزه های آموزشی
وادارات وسازمانهاوارتباطات و...
در کنار زبان پارسی (دری)از سوی
برخی به اصطالح روشنفکر ،ظاهرا ً
درلباس دلسوزی برای اقوام ایرانی
توصیه میشودو اجرای آن را از وجوب
برقراری دموکراسی در کشور وتداوم
یکپارچگی ایران قلمدادمی کنند،تا به
زعم آنان رفع اجحاف وستم از اقوام
ایرانی شده باشد!
اجرای بسیاری ازطرح هاو
تئوریهاودیدگاه هاتاآن زمان که
برروی کاغذ ویابرزبان آورده میشود،
بسیار ساده وشدنی می نماید،اما
درمحک تجربه وعمل ،مواجه با
ا ِشکال می شوند.
چندی پیش از ُمجری یکی از برنامه
های تلویزیونی در لندن ،شنیدم که
درجانبداری ازلزوم آموزش به زبان قومی
ِ
منظوراثباتدیدگاهش،بهنقل
ومحلی،به
قول ازیکی از این دست روشنفکران که
برخاسته از آذربایجان است ،گفت«:یک
نوآموزآذری درسرکالس درس چون

صفحه18

نوشتاری پیرامون :

گفتاری اغواگرانه درباره ی
زبان اقوام ایرانی

از  :ک .هومان

بخشی ازمردم سرزمین ما که اکنون به ترکی گفتگو می کنند،همواره به فارسی می نویسند وبه فارسی می خوانند ،اینکه
فارس ها به آنان ستم کرده ومی کنند وآنهارا ناچار می کنند به فارسی بگویندوبنویسند،افسانه ی نابخردانه ای بیش نیست
نمی تواند واژه ی « آب» را تلفظ
نماید،ازآموزگارش توسری می
خورد!».
بدیهی است که چنین گفتارویا
نوشتاری موهوم ونادرست،نمی
توانددلیل وشاهدی ُمستندو راستین
بر لزوم آموزش به زبان محلی ویاقومی
بوده باشد،چراکه اگربنا بر پیشنهاد
ویا خواسته ی مزبورمق ّررشودزبان
فارسی نیز به عنوان زبان رسمی

شهریار یکی از بزرگترین شاعران فارسی زبان

وهمگانی درکنارزبان محلی پذیرفته
ودرآموزشگاهها تدریس شود،پرسش
این خواهدبود که این زبان رسمی
وهمگانی(پارسی) چه نقشی دررفع
مشکل آن نوآموزآذری درگفتن
ونوشتن»آب» می تواند داشته باشد
،به عبارتی دیگرآیا دراین صورت
مشکل نوآموز آذری برای فراگیری
واژه ی»آب»حل وآسان خواهد
شد؟ که اگر نگوییم چنین سفسطه
ای از سوی هواداران آموزش زبان
ِ
هدف
محلی،تدارکی مقدماتی به
از هم پاشیدگی موزاییک میهن ما
است،باید پذیرفت که بیانگرعدم
ِ
درست ارائه دهندگان طرح
آگاهی
مزبور از بافت وویژگی اقوام ایرانی
وپیشینه ی تاریخی آنهااست ؛وانگهی
داستان غرض آلو ِد توسری
گوینده ی
ِ
خوردن نوآموز،به گونه ای تلویحی

آزادی

نشان می دهد که همه ی آموزگاران
در آذربایجان از اقوام غیر ترک زبان
بوده اند،چرا که آموزگار ترک زبان که
خود به زعم ایشان مشکل فراگیری
واژه ی«آب» را داشته واز آموزگارش
تو سری خورده بوده است،،مشکل
نوآموزترک زبان را درک می کند
ودستش را آلوده به تو سری زدن نمی
کند واز آنجا که بدون تردید نزدیک
به اتفاق آموزگاران ابتدایی از همان
محل بوده وهستند  ،سفسطه ومغلطه
های امثال چنین نسخه نویسهای
به اصطالح روشنفکربه هدف زمینه
سازی برای جداسری ،آشکار می
گردد.
متأسفانه برخی دیگرنیزاگر چه
درمیهن دوستی شان جای انکار
نیست ،اماچون پشتیبانی از چنین
طرحی را به جهت ارائۀ روشنفکری
وجانبداری از موازین حقوق بشر
ومراتب دموکراسی وانسان دوستی
شان مطرح می سازند،غافل از اهداف
شوم تجزیه طلبان،همسو باآنان
وبه دور از دید کارشناسی،به نسخه
نویسی برای اقوام ومردم مناطق
سرزمین ما پرداخته ومی پردازند.
دراینجا ضروری می داند به منظوررفع
هرگونه تعبیروبرداشت نادرست از
آنچه که دراین نوشتارآمده است ،به
این نکته اشاره شود که نگارنده نه
تنها باهر گونه دیدگاه وباوری کمترین
مخالفتی ندارد ،بلکه آزادی بیان را از
حقوق مسلم هریک از افراد در یک
جامعه وفضای دموکراتیک وبرخوردار
ازخردومنطق()rationalityمی داند
وبه آن پای بنداست،تاخودنیز در
چنین جامعه وفضایی بتواند بدون
هرگونه مانع به ابراز دیدگاه خودبه
پردازد،اما آنچه را که باآن کمترین
موافقتی ندارد،بیان واشاعه ی مطالب
نادرست وغیر ُمستند وبودار است،از
جمله اینکه گفته شود»نوآموزآذری
چون نمی تواند واژه ی« «آب» را تکلم
کند ،از آموزگارش توسری می خورد!»

که بیان کننده ی آن برای به ُکرسی
نشاندن دیدگاهش به بیان مثالی
می پردازد که از بیخ وبُن نادرست
واغواکننده وتحریک آمیزاست .
گذشته از بار سیاسی طرح مزبور،
بگذارید به چند نمونه ازمشکالتی
که برسرراه اجرای این طرح
وجوددارد،اشاراتی کوتاه داشته باشم.
نگارنده خود برآمده از یک اقل ّیت
قومی واهل گیالن است،از نظر
موافق لزوم آموزش
تئوریسین های
ِ
زبانهای قومی ومحلی در کنارزبان
ّ
خطه از سرزمین
پارسی ،در این
میهن ما،از آستارا گرفته تا رودسر،از
بندرانزلی تامرز استان قزوین ،در
حوزه های آموزشی درهرشهرباید
به زبان گیلکی نیزآموزش شود،که
معموالً از آنجا که شهررشت
مرکزگیالن است،بنابراین آموزش
زبان رشتی باید به صورت رسمی
(در کنار زبان فارسی) درمدارس
اجرا شود،از سویی دیگر میدانیم
در الهیجان که در هفت فرسنگی
بخش خاوری رشت قراردارد،به زبانی
تکلم میشود که مردم رشت آشنایی
چندانی به آن گویش ندارند،همچنین
است در موردشهرهای رودبارومنجیل
ولوشان(به ترتیب ن ُه ویازده وپانزده
فرسنگی جنوب رشت)وماسوله
وتالش (درهفت وده فرسنگی غرب
وشمال غربی رشت) ولنگرود ورودسر
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(درن ُه وسیزده فرسنگی بخش خاوری
رشت) وآمار لوووسیاهکل ،به ویژه
شهر آستارا که مردم آن به زبان
ترکی مرسوم در آذربایجان گفتگومی
کنندو...
اینک پرسش این است که درصورت
اجباردرفراگیری زبان رشتی مسأله
ی توسری خوردن نوآموزتالشی یا
ماسوله ای یا الهیجانی یاآستارایی
و...که دارای لهجه ویازبان متفاوت با
زبان رشتی می باشند،مطرح نخواهد
بود،یااینکه فقط نوآموز آذری لنگ
فراگیری زبانی غیر از زبان ترکی
است وتوسری می خورد،آنهم ازدست
آموزگاری خودی!؟ مگر اینکه به
جهت رفع این محظورگفته شود که
مردم هر شهروآبادی نیز به آموزش
وبه کارگیری زبان مردم خودبه پردازد
که در چنین صورت می توان نتیجه
ی کاررا با رواج چنین آشفتگی
وسردرگمی به روشنی پیش بینی
کرد ،گفتنی است که این چند گونگی
زبان نه تنها درگستره ی گیالن
بلکه در سایر اقوام نیز دیده میشود
،درمثال ،قوم کرد ویا لُرویا ...تازه
دراین میان تکلیف اقلیت هایی چون
قشقایی ها،کولی ها ولرهاییکه همواره
در حال کوچ اندروشن نیست.
مشکل دیگراینکه هرگاه مق ّررشود
بارسمی شدن زبانهای اقوام ومناطق
،کتابهای درسی به زبان قومی نوشته
وآموزش شود  ،آموزگارودبیر واستادی
که ازقوم ودیاری دیگراست،برای
زبان قومی دیگر،چگونه
تدریس به
ِ
با این روش کنار خواهدآمد،ویا در
صورت انتقال یا مأموریت کارکنان
دولت اعم از کشوری ولشکری ویا
سایر نهادهاوشرکتهاو...به مناطق
اقوامی دیگر(درمثال آذری به
بلوچستان ویا لُر به آذربایجان و)...
تکلیف فرزند ویا فرزندان آنان برای
ادامه ی تحصیل در آموزشگاههای
قوم میزبان چگونه خواهد بود،آیا
این فرزندان لزوم ًاباید زبان قومی را
بیاموزند ودر چنین صورتی توسری
خورد ن
زبان قومی دیگر،
آنان برای فراگیری
ِ
ُمنتفی خواهد بود!؟
مگر اینکه ازدید گاه تئوریسین های
وانتقال مردم قومی
مزبور،هرگونه نقل
ِ
یا محلی به حوزه های اقوام ویا محل
های دیگر باید موقوف شود ،تاازاین
راه زمینه ای برای جداسری اقوام
،بیشتر فراهم گردد!
اما از آنجایی که میدانیم قدرت
فراگیری خرد ساالن ونوجوانان
آنچنان است که حتا می توانندهمزمان
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ودر اندک مدت ،دوالی سه زبان
غیررافرا بگیرند ،چگونه است که
نوآموز آذری برای فرا گیری واژه ی
درغم
«آب» به گفته ی آن روشنفک ِر
ِ
اقوام(وهمفکرانش)لنگ می ماند
وتوسری می خورد!؟
مشکالت وپیچیدگی طرح مورد اشاره
با توجه به بافت اجتماعی وقومی
وفرهنگی ما بیش از آن است که دراین
نوشتارآورده شود،مشکل اقوام ما،
گویش به زبان دری نیست که سالیان
بس درازی است که به دورازهرگونه
ا ِشکال ومزاحمت ونسخه نویسی
برخی برای اقوام ایرانی ،با پویایی
جریان داشته ودارد.
توجه داشته باشیم که الفبای زبان
همه ی اقوام ودیگرمناطق ایران،
الفبای فارسی است ،از آذری گرفته
تا ایرانیان عرب زبان ولُرو گیلک
وکرمانی وبلوچ و ُکرد ومازندرانی
واصفهانی
وتهرانی
وخراسانی
وقزوینی وبهبهانی ودزفولی و...هریک
باحروفی می نویسند که مردم دیگر
اقوام وشهرها،درمثال یک آذری «سو»
رابا حروف پارسی «سین»و»واو» می
نویسد( همانگونه که مردم سایراقوام
ومناطق )یعنی ویژگی وکاربُرد
حروف پارسی را به خوبی می داند
ودر نگارش به زبان محلی از حروف
پارسی بهره می گیرد،نه مانند مردم
جمهوری آذربایجان(بخوانیدآران)
که در نگارش لزوم ًا از حروف روسی
«سیریلیک»((  cyrillicاستفاده می
کنند،که همین آشنایی اقوام ایرانی به
حروف پارسی وکاربُردآن،در فراگیری
سریع زبان پارسی بسیارمؤثر است.
کاری را که «آتاتورک» رییس
جمهوروقت ترکیه درتغییر خط انجام
داد،به مراتب مشکل تراز یادگیری
زبان بود،اما انجام شد؛حال آنکه اقوام
ایرانی نه تنها بازبان پارسی بیگانه
نیستند،بلکه اکثر نزدیک به اتفاق

نمائی از شهر ماسوله درشمال ایران

آنان ،به آن به خوبی آشنا بوده وتکلم
کرده ومی کنند.
نگارنده خود وهم سن وسالهایش
نیز زمانیکه پا به دبستان نهادند
وآموزگارمنحصرا ً به زبان پارسی به
نوآموزان آموزش می دادوکتابهای
درسی نیز به پارسی بود،کمترین
مشکلی در فراگیری زبان پارسی
نداشتند ،در حالیکه پیش از آن در
خانه ی همه ی ما به گیلکی گفتگو
میشده است.
پرسش این است در حالیکه مردم
بلوچ ولُرو ُکردوگیلک ومازندرانی
وحتا ترک زبانان میهن ماطی سالیان
درازآثار بزرگان علم وادب کشورشان
از جمله شاهنامه وبوستان وگلستان
سعدی و اشعار حافظ ورودکی
وسنایی وعطارونظامی وبسیاری دیگر
از بزرگان علم وادب به زبان پارسی
را ،با رغبت شایسته ای خوانده ومی
خوانند وحتابسیاری از آن منش ًات
را ازبر کرده ومی کنندواز این دست
آثاررا می توان در بیشترخانه های
اقوام ایرانی دید ،آیا می توان براین
باور بود که اقوام برای فرا گیری زبان
پارسی زیر فشارسرنیزه بوده اند تا به
خواندن این آثارناگزیرشوند؟گفتنی
ِ
است که بسیاری ازبزرگان علم وادب
ایران زمین که آثارشان به پارسی
دردسترس همگان است ،از میان
اقوام برخاسته اند،به ویژه اینکه می
بینیم بجزهم میهنان آذری وترکمن
وعرب،زبان بق ّیه ی اقوام ایرانی
پارسی (دری) بالهجه های متفاوت
است ،ضمن ًا توجه داشته باشیم که
بسیاری ازواژه های زبان رایج هم
میهنان آذری ما،پارسی است نه
ترکی ناب ،بگونه ایکه زبان مردم
سرزمینهای اقوام ترک رادر نمی
یابند.
دکتر جهانشاهلواستاد ورییس دانشگاه
تبریزدرزمان حکومت فرقه دموکرات

آزادی

آذربایجان ومعاون پیشه وری،
سروزیرآن حکومت وبرپاکننده ی
حکومت فرقه درزنجان(پیش از
آنکه سراسر آذربایجان به اشغال
فرقه ی مزبوردرآید)،درکتاب عبرت
آموزش زیرنام «ماوبیگانگان»می
نویسد...«:کسانیکه به زبانها وگویش
های ترکان در کشورهای گوناگون
آشناهستند وبه ویژه گویشهای
ترکی رامی شناسند میدانند زبانیکه
درباخترکشورمازیرتأثیر زبان ترکان
فرمانروا پدید آمده است،زبان ناب
ترکی نیست،چنانکه نه تنها بیش
از سه چهارم واژه های زبان ترکی
زنگان وآذربایجان اوستایی وپهلوی
ودری است،بلکه بسیاری از فعل
هانیز دراین زبان ریشه های اوستایی
وپهلوی دارند که با دستورزبان ترکی
صرف می شوند ،به طوری که یک
زنگانی ویاتبریزی ویامراغه ای با
زبان دگرگون یافته ی کنونی خود با
ِ
ترک اُزبک وتاتاروقرقیزوکازاخ
یک
و...نمی تواند گفتگوکند وآنان زبان
یکدیگررا در نمی یابند...بخشی
ازمردم سرزمین ما که اکنون به ترکی
گفتگو می کنند،همواره به فارسی
می نویسند وبه فارسی می خوانند،
اینکه فارس ها به آنان ستم کرده
ومی کنند وآنهارا ناچار می کنند به
فارسی بگویندوبنویسند،افسانه ی
نابخردانه ای بیش نیست،این افسانه
دردوران فرمانروایی یکساله فرقه
دموکرات آذربایجان ساخته وپرداخته
ما فرمانروایان آن بودکه من خود یکی
از افسانه پردازان آن بودم،این افسانه
دروغین اکنون بدست گروه کوچکی
ناآگاه وپاره ای آلت دست بیگانه
افتاده است».
ازاینهافراتراینکه چگونه بوده است
که پدران ومادران هم میهنان آذری
مادر چهار الی پنج سده ی پیش،زبان
ترکی راازفرمانروایان ترک به اجبار
یابه اراده ی خویش آموختند وترک
زبان شدند،اما نسلهای کنونی برای
فراگیری زبانی که به تأیید کارشناسان
زبان از جمله دکترجهانشاهلوکه
خوداهل زنجان است ،وسه چهارم
واژه های ترکی ،پارسی است ،آنچنان
دچار مشکل ودردسرمی شوند که به
گفته ی آن به اصطالح روشنفکرآذری،
نوآموزتبریزی یااردبیلی یامراغه ای
گفتن»آب»از آموزگارخود
و ..برای
ِ
توسری دریافت می کند! شگفت
اینکه برخی از ُمجریان برنامه های
تلویزیونی ورادیویی ویا نویسندگان،
در نمایش روشنفکری،با تکرارسخنان
بقیه درصفحه 48
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ارتش اریان ردعصر شااهن پهلوی

پاسخ به یک هم میهن معترض به شاه وارتش

سرتیپ ابوالفتح اقصی

مسئول حفظ ونگهداری یک کشور ومنابع اقتصادی وثروتهای ملی  ،تمامی افراد یک کشور اززن ومرد درهرسن وسالی که
باشند هستند که باید ازکشورشان دفاع کنند..ارتش هماهنگ کننده این دفاع است
قضاوت دربارۀ اشخاص وسازمانها کار
ساده ای نیست بهمین علت از نظر
قانونی قضاوت رابه تالش افرادی بنام
قاضی  ،بازپرس  ،دادستان  ،وکیل
مدافع شهود وکتاب قانون محول
کرده اند تادرنتیجه بشود به یک
قضاوت عادالنه رسید .خصوص ًا اگر
اتهام خیانت به کسی یا سازمانی
مطرح باشد باید دردادگاه عادالنه
موردبررسی قرارگیرد.
هم میهنی درفیس بوک نوشته بود :
شاه  ،ایران را رها کرد ورفت وارتش
خائن ! هم کاری انجام نداد .یک چنین
قضاوت نادرستی آنهم بصورت کتبی
دریک رسانه عمومی درج شود
نادرست است  .بهمین علت من یک
بار درحاشیه سخنذانیم درتلویزیون
ایرا آریایی به این هم وطن پاسخ
دادم وحاال هم ئذاین مجله ملی
ومردمی می خواهم دراین مورد برای
اطالع عموم مطلبی بنویسم .
اوالً باید به این هم میهن بگویم  :اگر
شما هم میهن نمیدانی که درآن
اتمسفر شورش سال  57افرا ِد
گول خورده کشورمان با پادشاه
وارتش کشورمان چه رفتاری کردند
بهتراست بعدازاین  37سال رفته
باشی دراین باره آگاهی بدست
آورده باشی تا قضاوت غلط نکنی و
آنگهی شما خودت درهمان تاریخ
اگر از نظر سنی بین  20تا  45ساله
بوده ای بدان که خودت جزء ارتش
بوده ای .وبجای انجام وظیفه درمقابل
مشکلی که برای ایران فراهم شده
فرار کردی وبجای دفاع از کشور
وملت  ،رفتی درخانه ات خوابیدی
یا رفتی درخیابانها با موزیک BBC
برای اجرای نقشه بیگانه رقصیدی .
همین جا از این موقعیت استفاده می
کنم وبرای مزید اطالع این هموطن و
کسانی که آگاهی ندارند عرض می

صفحه20

کنم اصوالً عده زیادی از مردم
ما از ارتش یک تصویر نادرستی
درذهنشان دارند.وخیال می کنند
ارتش یک تافته جدابافته از ملت
است پس الزم است که خیلی کوتاه
درزمینه شکل گیری یک ارتش
وسازمان ومأموریت ارتش بیشتر
بدانیم .
باید دانست که مسئول حفظ
ونگهداری یک کشور ومنابع
اقتصادی وثروتهای ملی  ،تمامی
افراد یک کشور اززن ومرد درهرسن
وسالی که باشند هستند که باید
ازکشورشان دفاع کنند ..این به آن
معنی نیست که هرکسی با چوب
وچماق یا تفنگ شکاری درفکر
دفاع از میهن باشد .بلکه این کار
سازمان الزم دارد  .آموزش الزم دارد
 .تخصص الزم دارد  .بنابراین پیش
بینی می کنند که نسبت به وسعت
کشور ومنابع ثروت ملی وهمسایگان
و تعهدات احتمالی وجمعیت و
بنیه مالی کشور لزوم یک ارتش
رابه شکل نیروهای زمینی  ،هوائی و
دریایی بطوریکه قادر باشند تمامی
مرزهای کشوررا حفاظت ونگهداری
کنند وازملت دفاع نمایند..

آزادی

پیش بینی یک چنین ارتشی که
بتواند تمامی کشوررا درمقابل
دشمنان داخلی وخارجی حفاظت کند
اسم این ارتش هست ارتش زمان
جنگ  .اما نگهداری یک چنین ارتش
عظیمی برای همیشه زیر اسلحه
وآماده بکار از عهده هیچ کشوری
برنمی آید که مث ً
ال سی سال همگی
آن ارتش بزرگ زمان جنگ رابحال
آماده باش نگهدارند که شاید یک
روزی الزم بشود.
بنابراین می آیند یک ماکت کوچکی
از همان ارتش زمان جنگ رابنام
ارتش نیروهای زیر پرچم درنظر می
گیرند این ارتش زیرپرچم شامل
یک دوره از جوانان کشوراست که
درحال خدمت سربازی هستند .این
نیروهای زیر پرچم سه وظیفه دارند:
 -1دادن تعلیمات به جوانان کشور
بصورت گروه گروه درسن  20سالگی
برای روز مبادا
 -2کمک به نیروهای انتظامی
درصورت لزوم
 -3پوشش کشور درمقابل خطر
تابالفاصله با نیروهای بسیج ،ارتش
زمان جنگ تشکیل شود.
این ارتش از دوقسمت تشکیل شده:

 -1افسران ودرجه داران کادرثابت که
قب ً
ال تخصص نظامی کسب کرده اند و
قادرند درموقع خطر افراد بسیج
را که قب ً
ال آموزش دیده اند وحاال
احضار شده اند درطرحهای دفاعی
سازمان داده ودرمقابل دشمن به
دفاع بپردازند.
 -2بقیه که شامل تمامی سربازان
وظیفه ای هستند که در دوره های
مختلف آموزش نظامی راطی کرده
اند وحاال درداخل این طرحها ی
دفاعی قرار می گیرند
غیر از این دو دسته بقیه مردم عادی
هم اززن ومرد بایستی زندگیشان
را به حالت دفاعی فرض گنند ودر
پشتیبانی ارتش کشورشان باشند
چون اگر یک ارتشی از پشتیبانی
ملی برخوردار نباشد کارش به .
شکست می انجامدوقتی عرض می
کنم همگی افراد ملت بایستی
درحالت دفاعی ودرموقع خطر
قرار بگیرند الزم است که یک مثال
عرض کنم  .درجنگ دوم جهانی
وقتی ارتش کشوری در جنگ بود
ودولت از مردم می خواست که در
مصرف آب صرفه جوئی کنند تمام
مردم بخصوص زنان خانه دار رعایت
این صرفه جوئی را می کردند حتی
بهمدیگر یاد داده بودند که یک آجر
در فلش تنک توآلت خانه بگذارند تا
هردفعه که سیفون را می کشند به
اندازه حجم این آجر آب کمتر مصرف
شود .با این کار این خانم درجبهه
جنگ با دشمن بود بنابراین با این
اطالع بسیار مختصری که عرض شد
آیا دفاع تمامی ملت اسمش دفاع
ارتش است یا همه یک ملت درحال
دفاع از کشورشان هستند؟
مردم یک کشور که مملکت ومنابع
ثروت ملی را به ارتش اجاره نداده
اند که خودشان بروند بخوابند.

شماره  -70سال ششم

حاال.شما به یاد بیاورید اقدامات
مردم مارا بخصوص مزدوران بیگانه
را درشورش سال  57که به پیشواز
دشمن رفتند  .خمینی که از طرف
بیگانه مأمورشده بود به کسی نگفته
بود که ریش بگذاریدوکراوات را باز
کنید و تسبیح بچرخانید .این کارهارا
بعضی ازافراد خودما پیش ازدستور او
انجام می دادند .جوانان کشورراهم
که همان نیروهای زیرپرچم محسوب
می شدندو درسن  20سالگی آموزش
الزم دیده بودند که بعدا ً به مدت 10
سال در احتیاط و  8سال در ذخیره
یکم و  5سال ذخیره دوم وجمع ًا
خدمت نظام وظیفه  25سال می شد
یعنی هرایرانی تا سن  45سالگی جزء
نیروهای مسلح ارتش کشورش
هست ووظیفه دارند به محض اینکه
کشوربا خطری مواجه شد هرکدام
بروند به اولین سربازخانه نزدیک
خود را معرفی کنند درسال  57که
خطری متوجه ایران شد آنهارفتند
از آخوندهای نوکر استعمار حمایت
کردند ودرخیابانها با موزیک BBC
رقصیدندوسایر نهادهای ملی هم
هرکدام با اعتصابات گوناگون چرخ
گردش کشوررا از کار انداختند تا
حکومت نتواند کشور را اداره کنند
اینها واقعیت های انکار ناپذیر هستند.
اصوالً ما قبل از شاهان پهلوی
ارتشی نداشتیم  .ارتش ایران دردورۀ
قاجاریه شامل سالداتهای روسی
 .انگلیسی بودند واین اعلیحضرت
رضاشاه بود که با زحمت ارتش یک
پارچه ایرانی را بوجود آورد و بعدا ً این
ارتش آنقدر پیشرفت کرد که وقتی
استعمار قصدداشت ایران را ازآ«
پیشرفت سریع متوقف کند دید
اگر از طریق حملبه نظامی اقدام
کند ارتش قدرتمند ایران دردهانۀ
اقیانوس هند چنان کشتاری ازآنها
انجام خواهدداد که نمی توانند
درمقابل مردم کشورشان پاسخگو
باشند .وبهمین لحاظ متوسل به
حیله گری و استفاده از رسوبات
باورهای مذهبی  1400ساله وکمک
افراد بظاهر کمونیست برای اجرای
مقاصد خودشدند.که باقیام مردم
تبریز و دیگر شهرهای آذربایجان
درروز  21آذر  1325این فتنه درهم
کوبیده شد .اما درشورش  57عده
ای از مزدوران خودی شبانه به منزل
افسران وامرای ارتش مراجعه و آنهارا
دستگیر وتحویل جوخه های اعدام
دادند استعمارگر کهن دربین سران
ارتش افرادی از قبیل فردوست وقره
باغی را آماده این خیانت کرده بود.
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تصور نکنیم که استعمارگر پیر تنها
درکشورما دست به چنین کارهائی
میزند بلکه این خصلت پست را
درتمامی کشورها ازجمله درهمین
آمریکاهم انجام می دهد و افرادی را
دارد که درموقع لزوم بتواند از وجود
آنها استفاده کند.
هم میهنانم صفحات این مجله برای
توضیحات بیشتر کافی نیست وگرنه
خیلی از مسائل هست که نوشتن
درباره آنها الزم است .ومن به سهم
خود آنهارا دربرنامه های تلویزیونی
تقدیم کرده ام و عین ًا آنهارا در
اینترنت منتشر کرده ام سخنرانیهای
شماره  244تا  250که برروی فیس
بوک من هست هرفرد که مایل باشد
می تواند برای آگاهی به آنها گوش
بدهد.
هم میهنان عزیز چون پادشاه
خدمتگزار ایران به ابدیت پیوسته
و آن ارتش قدرتمند هم با نقشه
استعمار وکمک مزدوران نا بود شده
و دیگر نیستند تا از خود دفاع کنند
تصور می کنم دفاع از آنها وظیفه
هرفرد ایرانی است به این لحاظ من ،
یک سرباز کوچک از آن ارتش ورژیم
گذشته سعی کردم به این وسیله
وظیفه ملی ومیهنی خودم را انجام
دهم بنابراین هیچ کس حق ندارد
با دروغ وفریب وتمهید بخواهد
زحمات گذشته افرادوسازمانهای
ملی را خدشه دار کند  .این روشهای
فریبکارانه رامردم ایران ودیگر
کشورها دارند درک می کنند مفید
نیست زحمت بیهوده می کشندحاال
برای صدق مطالبی که تقدیم کردم
درزمینه اقدامات شاهان پهلوی
شمارادعوت می کنم به نظریات یک
دیپلمات خارجی بنام سرآنتونی
پارسونز یعنی سفیرکبیر انگلستان
درهمان دوران شورش سال 57
درایران بوده که به صراحت از نوشته

های کتاب خودش بنام غروروسقوط
را به شکلی تصحیح کرده ومی گوید
باآنکه درتمام کتاب خود رویداد
سال  57را انقالب نوشته الکن
حالیه متوجه شده است که آن انقالب
نبوده بلکه ضدانقالب بود شماربه
خواندن نامه سفیر انگلستان درباره
رویداد بهمن سال  57دعوت می
کنم  .آنتونی پارسونز با اشاره به
حوادث سال  1979می نویسد :
درتمام کتاب اصطالح انقالب را بکار
بردم زیرا وسعت آن زلزله سیاسی
که درایران روی داد کمتر از انقالب
فرانسه وروسیه نبود .بااین وجود
درارزیابی عمیق تری دراین باره می
توانم صریح ًا اظهار عقیده کنم زیرا
از تعبیر من مفهوم یک انقالب از
 4قرن پیش به اینطرف تنها یک
انقالب واقعی درایران صورت گرفته
وآن انقالبی است به دست رضاشاه
پهلوی آغازشد و به دست فرزندش
محمدرضاشاه ادامه یافت و تکگمیل
شد .زیرا مفهوم انقالب یعنی از بین
بردن نظم کنهنه اجتماعی و برقراری
یک نظم نوین تازه وکامل مخالف
نظام کهنه شده پیشین است واین
درست همان کاری است که به دست
رضاشاه انجام گرفت.
و دراجرای این انقالب بافت سیاسی
کهنه ایرانت تغییر کرد وارتشی
بسیار مدرن با معیارهای امروزی
بوج.ودآمد که عنصر اصلی استقرار
امنیت و استحکام سازمانهتای
کشوری بود .دراین انقالب قدرت
اجرائی طبقه روحانی تضعیف شد
و یک دولت مرکزی نیرومند با
سازمانهای حکومتی دنیای نو بوجود
آمد ومهمتر از همه قدمهای نخستین
به جانب تبدیل سیستم قرون
وسطائی اقتصاد ِ بازار به یک سیستم
اقتصاد مدرن صنعتی برداشته شد.این
تحول بخصوص دردورۀ فرزند او

آزادی

بسیار
محمدرضاشاه درابعادی
وسیعتر و با شتابی بیشتر ادامه
یافت بطوریکه ایران از صورت یک
کشور عقب مانده کشاورزی بصورت
کشوری با اقتصاد نیرومند و با
سرویسهای مصرفی و صنایع بنیادی
پیشرفته ودرعین حال برخوردار
از آموزش عمومی وخدمات فراگیر
بهداشتی درآمد  .براین اساس آنچه
در سال  1356و  57درایران انجام
گرفت یک انقالب نبود بلکه یک
ضدانقالب بود  .برای باز گرداندن
آن ساختار قرون وسطائی که 60
سال پیش از آن رضاشاه با آن به
مبارزه برخاسته بود و این ضدانقالب
توانست چرخ زمان را بمدت دست
کم  60سال به نفع بیگانگان بخصوص
انگلستان به کشورهای استعمارگر
به عقب برگرداندو بازیگر این تأتر
سیاسی قرن  ،مالیان و مذهبیون
تهی مغز به اصطالح روشنفکر ملی
مذهبی بوده اند .آنچه در پیوستمی بینید نمادی از یک انقالب بزرگ
وارزشمنداست که به حق بایستی آن
را بزرگترین انقالب تاریخ به نفع
مردم دانست نه به آنچه که در22
بهمن  1357رخ داد.
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رد ام القرای اسالمی هچ خبر؟
تیم
بقای نظام مقدس
خوانندگان گرامی التفات دارند که
وحوش حاکم بر ایران ،مدتیست میان
همدیگر دعوا و مرافعه دارند .البته
در سیستمهای حکومتی منطقی و
خردمند دیگر کشورهای عالم  ،این
زد و خوردها برای بهبودی و بهروزی
مردم و جامعه رخ میدهد ولی در
حکومتهای آبدوغ خیاری و واپسگرا
مثل جمهوری آخوندی فقط برای
گنده کردن شکم و به کرسی نشاندن
طریقه شیعه امتی به عنوان تنها اسالم
راستین که پیغمبر اکرم به دنیا تزریق
کرده اند  ،میباشد .و بهمین جهت بعد
از گذشت زمان معلوم شد که پایه و
انگیزه بهم ریختن مملکت درهرج و
مرج  ٥٧براساس همین اهداف بوده
یعنی امپراطوری اسالمی -آخوندی
با سیاهی لشکر امتی که با باورهای
عقب افتاده دنیا را به صحرای کربال
برگردانند و منتظر ظهور آقا از ته
چاه باشند .امام دجال درعالم هپروت
اسالمی خود خواب اینها را دیده بود
و اوضاع و احوال امروز هم دلیلی برای
اثبات این ادعاست .میوه مسموم
درخت سیب نوفل لو شاتو همه دنیا
را به گند زده است و مرکز مقدس
آنهم جایی بجز کشور اسالم زده
ایران نیست .اوضاع منطقه بشدت
خراب است و درگیریهای شاخه ای
مختلف دین مبین و رفتار غیر انسانی
حتی با هم کیشان خود هر کدام
شاهد برحقیقت ماجرا است.هجوم
پناهجویان خاورمیانه به ممالک کفار
از شر خالص شدن از شیوه حکومتی
اسالم ناب است و هرچقدر هم که ماله
کشان و نو اندیشان اسالمی تالش
برای جلوه دادن غیر از این میکنند،
این حقیقت تغییر ناپذیر است  .وسط
این معرکه هم امت جمهوری نعلین و
آفتابه برای بقای نظام عقب افتادگان
ذهنی و ساختن امپراطوری اسالمی از
نوع شیعه  ،دست به هر کاری میزند
و تن به هر کاری میدهد از جمله
مذاکرات هسته ای با کفار چون اصوأل
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این جماعت برای بقای خود احتیاج
شدیدی به بحران سازی و دشمن
تراشی دارد که بدون در نظر گرفتن
مصالح و منافع کشور و مردم ایران
است .البته دست خودشان نیست
چون هیچگونه هویت ملی و وطن
دوستی در آنها وجود ندارد و از بیخ
امتی هستند  ،یعنی گوسفند وارانه
دنبال موهومات و خرافات رفتن آنهارا
به این روز انداخته است .بد نیست
سری به آشفته بازار اخبار آخوندی
بزنیم .به گزارش خبرگزاری فارس
رهبر معظم انقالب در گرد هم آیی
فرماندهان و مسئولین سپاه پاسداران
باالی مبنر رفته و چنین گوهر فشانی
فرمودند ...«:امروز نفوذ دشمن یکی
از تهدیدهای بزرگ برای این کشور
است ...نفوذ اقتصادی و امنیتی در
مقابل نفوذ فکری ،فرهنگی و سیاسی
اهمیت کمتری دارد...البته مسئوالن
گوناگون از جمله سپاه جلوی نفوذ
امنیتی را با کمال قدرت میگیرند ...
چشمان بینای مسئوالن اقتصادی باید
در مقابل نفوذ اقتصادی باز باشد»...
خب این دشمن خیالی خیلی باید
قدرتمند باشد که ارازل و اوباش امتی
هنوز نتوانسته اند از دست او راحت
شوند شاید هم به سیستم حکومتی
آخوندی حسادت دارد و می بیند که
نمی تواند به آن درجه از رفاه و آزادی

آزادی

ور شهابی

که مردم ایران دارند ،برسد !!! .در
ادامه همین خیمه شب بازی ها طبق
گزارشی دیگر از خبرگزاری فارس،
حجت االسالم و المسلمین علی
سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه
پاسداران انقالب اسالمی ،در بیست
و یکمین مجمع سراسری فرماندهان
و مسئولین سپاه پاسداران انقالب
اسالمی با بیان اینکه ما در سپاه ۳
رسالت اصلی داریم ،گفت ...«:نخست
پاسداری از خودمان است چون اگر
نتوانیم از خودمان حفاظت کنیم نمی
توانیم از اهداف انقالب و اسالم نیز
حراست و حفاظت کنیم .رسالت دوم،
پاسداری از سپاه و رسالت سوم نیز
پاسداری از انقالب اسالمی است»...
به عبارت ساده تر بی خیال مردم و
مصالح آنان و کشور .اول خودیها و
سرطویله داران بعد سپاه و بسیجی
و حزب اللهی و سوم اهداف انقالب.
البته آن اهداف با شکوه بر خالف تمام
شعارهای پوچ و مردم گول زن آن
چیزی بجز افتضاحات کنونی نبوده و
نیست و نخواهد بود .آزادی و استقالل
و مهمالتی از این قبیل .آخوند سعیدی
در بخش دیگری از سخنان خود با
اشاره به آسیب شناسی فضای سیاسی
کشور گفت ..«:یک دموکراسی شکلی
و قالبی و یک دموکراسی محتوایی
داریم که دموکراسی محتوایی ضد

اسالم است و دشمنان در صدد این
هستند که ما به سمت دموکراسی
محتوایی پیش برویم »...بعله اینهم
از ترشحات مجهول مغزی استاد ما
که فقط چند تا کلمه را که از اینور
و آنور شنیده بود  ،سر هم کرد و به
خورد هیئت چاقوکشان و الت ولوت
های عزادار دیوانه داد .دموکراسی
«شکلی و قالبی و محتوایی» دیگر
چه صیغه ایست  ،خدا میداند .ولی
این جار و جنجال و هیاهو به همین جا
ختم نمی شود .به گزارش خبرگزاری
دانشجویان ایران (ایسنا) ،آیت اهلل
خامنهای رهبر جمهوری اسالمی
مافیایی این بار در دیدار با فرماندهان و
کارکنان نیروی دریایی سپاه فرمودند:
«...اینکه با مذاکره با آمریکا مخالفیم
علتی دارد مذاکره آمریکا با جمهوری
اسالمی یعنی نفوذ ،میخواهند راه
را باز کنند برای تحمیل ،در همین
مذاکرات هستهای ،هرجا فرصت
پیدا کردند یک نفوذی کردند»...
بعله معلوم شد حریم جمهوری عبا و
عمامه مورد تجاوز شیطان بزرگ قرار
گرفته که البد عاشق چشم و ابروی
حضرات است و یا به آنان حسادت
عجیبی داردکه چرا مملکتشان مثل
حکومت آخوندی نیست هی میخواهد
نفوذ کند .رهبر انقالب در ادامه
خاطرنشان کردند« :میگویند چرا
با مذاکره با امریکا مخالفت میکنید
در حالیکه امیرالمومنین(ع) با زبیر
و امام حسین(ع) با عمرسعد مذاکره
کرد .امیرالمومنین و امام حسین در
حرف زدن با زبیر و ابنسعد به آنها
نهیب زدند و آنها را نصیحت کردند؛
بحث مذاکره به معنای امروزی نبود.
مذاکره به معنای امروزی یعنی معامله
و یک چیزی بگیر و یک چیزی بده.
آیا امیرالمومنین(ع) با زبیر و امام
حسین(ع) با ابنسعد معامله کرد؟ آیا
تاریخ را اینگونه میفهمید و زندگی
ائمه را اینگونه تحلیل میکنید ؟ »...
و اینست محدوده فکری رهبر انقالب
اسالمی که دنیای سیاست امروزی را
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با وقایع اعراب بیابانگرد عهد دوغ می
سنجد و ارزیابی میکند.
در ادامه سیاه بازیهای امت شهید
پرور و همیشه حاضر در صحنه ،
به گزارش وبسایت «سپا ه نیوز»،
پایگاه خبری سپاه پاسداران ،آقای
سردارمحمدعلی جعفری ،فرمانده کل
سپاه که قبل از انقالب لبو میفروخته
** و بخاطر زحمات پادشاهان فـقید
پهلوی خواندن ونوشتن یاد گرفته
ساعاتی پس از هشدار رهبر جمهوری
اسالمی در مورد «ممنوعیت مذاکره با
آمریکا»  ،چنین گفت  ...«:جمهوری
اسالمی پس از تصویب توافق اتمی
وین وارد فضای جدیدی میشود که
دشمنان به دنبال ایجاد فضایی برای
به بیراهه کشاندن انقالب هستند.
تالش آمریکاییها برای نفوذ در ایران
درسالهای پس از انقالب اسالمی
بینتیجه مانده ،اما امروز نفوذ دشمن
یکی از مهمترین تهدیدات است.»...
بعله بازم نفوذ این دشمن فالن فالن
شده که میخواهد انقالب نازنین را
به بیراهه و کوچه خلوت بکشد و بی
سیرتش کند .اگر این انقالب راهش
درست بود که به این حال و روز نمی
افتاد .حاال استاد جعفری ما روحش
هم از جزییات توافق وین خبر ندارد و
فقط بر مبنای فتوای آقای بزرگ عمل
میکند.
باز هم در ادامه این خال بازیها آخوند
صادق الریجانی ،رئیس قوه قضائیه
یکی از شاهکارهای خلقت که او هم
قبل از انقالب در سامره و کربال بساط
روضه خوانی و گدایی داشته در طی
سخنرانی چنین گفت ...« :نفوذ دشمن
در جامعه قابل مشاهده است و دشمن
نسل جوان را مورد هدف قرار داده
و یکی از وظیفه مهم ما روحانیون
این است که احکام اسالمی را به
کار ببندیم .باید دستورات ولی فقیه
در جامعه اجرا شود و در هیچ جای
دنیا قوه قضائیه مانند ایران اسالمی
مقتدر نیست »...انگار که تا حاال
احکام اسالمی را به کار نبسته بودند
و تازه فهمیدند که نسل جوان دغدغه
دارد .اقتدار قوه قضاییه هم فقط در
سرکوب مردم و ایجاد رعب و وحشت
است نه مکان دادخواهی و دادستانی.
طبق گزارش سازمان حقوق بشر ایران
در  ١٠ماه اخیر  ٨٠٠نفر در زندانهای
ایران اعدام شده اند .این سازمان در
گزارش خود می گوید بیش از ۵۰۰
نفر از اعدام شدگان اتهامات مربوط
به مواد مخدر داشتهاند و بسیاری
از آنها به قشر» بیبضاعت و به
حاشیه رانده شده جامعه ایران تعلق
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داشتهاند».سازمان حقوق بشر ایران
همچنین مدعی در اختیار داشتن
گزارشهایی است که نشان میدهد
این افراد در یک دادرسی ناعادالنه
پس اخذ اعتراف به وسیله شکنجه
و در حالی که حق استفاده از وکیل
در مراحل اولیه دادرسی از ایشان
سلب شده محاکمه و به اعدام محکوم
شدهاند .بعله به این میگویند اقتدار.
دزدی های نجومی و ساختار اقتصاد
مافیایی و قوانین هردمبیل دینی که
همه در راستای اهداف انقالب اسالمی
در کارند باعث و بانی ناهنجاری های
کنونی کشور ایران میباشند .تعطیلی
بی رویه صنایع  ،تخریب کشاورزی ،
شکاف طبقاتی و نابودی محیط زیست
همه ناشی از ندانم کاری و حرص و
طمع این امت نابخرد است نه نفوذ
دشمن.
رییس اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک
مشهد در گفت و گو با خبرنگار ایرنا
گفت...« :حدود هزار واحد تولید
پوشاک فعال در این شهر طی سالهای
اخیر تعطیل شده اند .واردات بی رویه
پوشاک خارجی و نیز قاچاق آن،
ناکارآمدی سیاستهای اتخاذ شده،
افزایش مالیات و ناتوانی در تامین
هزینه ها از مهمترین علل تعطیلی
این واحدهای تولیدی میباشند .
بیکاری عده زیادی از شاغالن در
واحدهای تولیدی پوشاک و آسیبهای
اجتماعی و اقتصادی فراوان از تبعات
تعطیلی واحدهای تولید پوشاک در
مشهد هستند »...بعله یکی دیگر از
دستاوردهای انقالب با شکوه و مردمی
 .بدون شک بیکاری و نا امیدی و
فشارهای زندگی که گریبان مردم
ایران را گرفته  ،همه نتیجه سیاست
های آخوندی  -اسالمی است .بیکاری
کارگران  ،خشکسالی و نابودی
زمینهای کشاورزی و مهاجرت مردم
به شهرها برای دستیابی به کار و پول ،
اختالف طبقاتی محسوس که مردم را
مجبور به تن دادن به هر کاری میکند
منجمله قاچاق و توزیع مواد مخدرکه
حتی با اعدام روزمره مردم در ارتباط
با آن نتوانسته است این ناهنجاری را
پایان دهد.
**توضیح  :هیچ شغل شریفی بد
نیست  ،منظورمان از لبو فروش و
امثال آنان توهین به مردم زحمتکش
نیست و فقط کنایه به ناهمخوانی همه
عناصر نظام امتی با هر گونه جریانات
عقلی و منطقی است.

Teymour_shabai@yahoo.com
Facebook.com\Teymour Shahabi

بقیه  :گفتگو با اردشیرزاهدی

برای کمک به حل این بحران به واشنگتن برگردم  .دولت فرانسه دراین
امر همکاری مؤثری داشت  .آنها هواپیمای ویژه ای برای بازگشت من به
پاریس درنظر گرفتند و صبح همان روز هواپیمای دیگری مرا درظرف
چندساعت ازپاریس به واشنگتن آورد  .به محض ورود به واشنگتن تصمیم
گرفتم مستقیم ْا به ستاد پلیس بروم  .به دو سفیر کشور اسالمی  -صاحب
زاده یعقوب خان از پاکستان و دوستم اشرف ُقربال سفیر مصر  -تلفن
کردم واز آنها خواستم برای مذاکره رو در رو با تروریست ها به من ملحق
شوند تا آنهارا برای پایان دادن به این بلوا تشویق کنیم  .همکار پاکستانی
من کمی تردید داشت وفکر می کرد که به عنوان سفیر  ،ما نباید مستقیم ْا
خودرا درگیر این ماجرا کنیم وپلیس هم این کاررا بسیار خطرناک می دانست.
بنابراین با اعلیحضرت در تهران تماس گرفتم .ایشان نگران اوضاع وبویژه
سالمت من بودند.
به اعلیحضرت عرض کردم اگر با نقشه ی من موافق نیستید آماده ام تا
ازمقام سفارت استعفا کنم و به عنوان یک فرد ونه بعنوان سفیر ایران وارد
عمل شوم  .پس از مکث طوالنی  ،سرانجام موافقت فرمودند وبه من اجازه
دادند تا با دست باز وارد ماجراشوم و هرطورصالح میدانم عمل کنم .پس از
چند تماس  ،رهبر حنفی خلیفه حمس عبدالخالص سرانجام پذیرفت که با
مابنشیندو صحبت کند.او با رئیس پلیس رومن کاتولیک بنام کولیان و سه
تن از ما  -سفیران ایران  ،مصر وپاکستان  -به مذاکره نشست  .باکمک یکی
از دستیاران من درکنسولگری که عربی را به خوبی می دانست ،آیه ای ازقرآن
را که از سوره النساء بود و مفهوم مناسبی با این موقعیت داشت همکار
ایرانی ام برای او قرائت کرد «:وکسانی که از فرمان خدا ورسول او محمد ،سر
باز می زنند وبه حدود اوامرش تجاوز می کنند درآتش جهنم خواهند سوخت
و عذابی الیم برای آنها خواهدبود».
خالص را به آیه ی دیگری ازقرآن رجوع دادم و به زبان انگلیسی آن را
برایش خواندم که دربارة حدودی بود که نباید نادیده گرفته شود«:هرکس
خداو فرشتگانش و کتابش و رسول اوو آخرین روز حساب را انکار کند از
منحرفین است ».
به خالص گفتم باورهارا نکشید  ،رسوالن محمدوموسی وعیسی هستند
کتابهای خدا قرآن وتورات و عهد جدید هستند  .افتخارات دین اسالم بیانات
واقعی خداست .این حرفهای من در خالص اثر کردوبرای لحظاتی به فکر
فرورفت و دعا خواند.
آنچه می شود درباره خالص گفت این است که او باورمند واقعی بود .مدتی
طوالنی درباره ی زندگیمان  ،پدرم  ،خانواده ام  ،زمان سختی که آنها ازسر
گذراندندو بی عدالتی هائی که درمورد آنها اجراشد صحبت کردم  .از ماجرای
ربوده شدن پدرم و محبوس شدن درزندان فلسطینی گفتم  .از دستگیری
و شکنجه شدن خودم به وسیله پلیس گفتم  .تجربیات زیادی را باهم مرور
کردیم و داستانهائی درباره ی مصیبت هايی که برسرمان آمده بود گفتم .او
گوش می داد و خودرا درغمهای من شریک می کرد چندساعت بعد زنگهای
کلیسا به صدادرآمد تا خبرهای خوشی را بازگو کند .مصیبت به پایان رسیده
بود .ما درباره ی خالص دریافتیم او شخصی که ما درباره اش فکر کرده بودیم
نبود.او شخصیتی گرم و پُراحساس بودو عشقی واقعی به خدا -اهلل -داشت .
حدود  ۳۹ساعت دیر گذر و سه شب که خواب به چشمان گروگانها نیامد
طول کشید تا خبر خوش به گوش همه رسیدو ملت آمریکا نفس راحتی
کشید .زنگها به صدادرآمدند و شادی جای ترس ونومیدی را درپایتخت
آمریکا گرفت .رسانه ها پایان ماجرای گروگانگیری و «پیروزی دیپلماسی» را
اعالم کردند .صدها دوربین از کانالهای عمده تلویزیونی و صفحات مطبوعات
درانتظار بودند تا از کسانی که جان عده زیادی را از مرگ نجات داده بودند
واژه ای بشنوند .در ستاد بنی بریت  ،یهودیان به خواندن ترانه ای مشغول
بودند «:هرکس جانی را نجات دهد گوئی همه دنیارا نجات داده است  ».آنها
جمع شده بودند تا از سه سفیر کبیر قدردانی کنند.
درمیان سری مقاالت وکتابهائی که این حادثه مهم را باز گو کردندکتاب اخیر
آقای پال گرین بنام « گروگانهای فراموش شده» که درسال  ۲۰۱۱منتشرشد
از اهمیتی استثنائی برخورداراست  .صدائی است مقتدرانه ومستند که
ادامه دارد
پیشنهاد می کنم آن رابخوانید.

آزادی
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کوتاه

وخواندنی

کوتاه و

کـوتاه
ایران و یونان

تخت جمشید قبل از ویرانی

ایران باستان کشوری یک پارچه و
قدرتمند بود که شاه شاهان بر شاهان
کوچکتری که بر ایالت های مختلف
حکومت می کردند فرمانروائی داشت.
اما یونان باستان یک کشور نبود بلکه
تعدادی دولت شهر بودند که هریک
کشور مستقل کوچکی محسوب می
شدند اما در منطقه ای بودند که آن
را یونان (ایونی)می نامیدند.مهمترین
دولت -شهر منطقه یونان «آتن »
و«اسپارتا» بودند .هر دولت شهر تپه
ای داشت که آکروپلیس نامیده می
شدوبرفراز آن معبدی قرار می گرفت.
و بازاری هم داشت که به آن«اگورا»
می گفتند .هیچیک از دولت -
شهرهای منطقه یونان به آبادی و
بزرگی شهرهای عمده ایران باستان
نبود .اینک متاسفانه هر پدیده مهم
مربوط به زمان باستان را به کشور
یونان باستان نسبت می دهند در
حالیکه از عمر کشور یونان بیش از
چند قرن نمی گذرد.
اکرو پلیس در آتن
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ارشمیدس وعلم مکانیک
ُ

وخواندنی
تکنولوژی چینی

زمانی یکی از نشریات اتحاد جماهیر
شوروی ادعا کرده بود که حدود
سه هزارسال پیش چینی ها به کره
ماه رفته وبازگشته اند .این روایت با
تمسخر و ناباوری همگان روبروشد.
اخیرا ْ اما  ،کارشناسان غربی دریافتند
که چین باستان از تکنولوژی پیشرفته
ای برخورداربوده است و پس از هزاران
سال برخی از اختراعات آنها در قرون
اخیر به اروپا رسیده است  .برای مثال
دراوایل دهه  ۱۶۰۰متفکر سرشناس

انگلیسی فرانسیس بیکن گفت که
سه اختراع مهم که جهان را تغییر
داد صنعت چاپ  ،باروت و قطب نمای
مغناطیسی است  .هرسه اختراع یک
هزاروچندسال پیش از آن توسط
چینی ها اختراع شده بود.
از جمله گفته می شود درسال ۲۱۰
پیش از میالدکه امپراتور چین ،شی
هوانگ دی درگذشت ،قبر او د ٍر
مغناطیسی بزرگی داشت که آن را از
دستبرد دیگران حفظ می کرد.

بامبو یا خیزران یکی از گیاهان زود
ُرشداست که درشرق و جنوب شرقی
آسیا و همچنین درجزایر اقیانوس
آرام می رویدُ .رشد این گیاه درسه
روز حدود یک متر است  .بعضی از
درختان بامبو هر ۱۲سال یکبار ُگل
می دهند برخی هر  ۳۰تا  ۶۰سال یک
بار به ُگل می نشینند و تعداد کمی از
آنها نیز هر  ۱۲۰سال یک بار ُگل می
آورند .از حدود  ۸۰۰سال قبل از میالد
چینی ها ازآن کاغذ تهیه می کردند.
نوعی از بامبو را بعنوان فیالمان
در المپهای برق استفاده می کنند.
درآسیا اسکلت ساختمانها بجای فلز
از بامبو درست می شود .امروز در
بسیاری از کشورها از جمله ایران از
ساقه های باریک بامبو بعنوان قلم نی
در خوشنویسی استفاده می شود.

جمعیت جهان

آزادی

* نخستین اجداد اسب امروزی
موجوداتی بودند به اندازه یک سگ
کوچک اندام که حدود  ۵۰میلیون
سال پیش در جنگلها ساکن بودند.
این موجود براثر تکامل به صورت
اسب امروزی درآمد.
* اولین قومی که حدود  ۴۰۰۰سال
پیش شلوار پوشیدند ایرانی ها
بودند .پاچه شلوار آنها به مچ پایشان
بسته می شد .درهمین زمان در دولت
 شهرهای یونان سربازان و مردانعادی فقط ستر عورت می کردند و
رانها یشان لخت بود.

گیاه بامبو

در سال  ۲۱۹پیش ا زمیالد شی هوانگ که از مرگ می ترسید دستورداد
هیئتی برای یافتن اکسیر حیات به نقاط جهان سفر کنند

جمعیت جهان درسال ۱۹۵۰
حدود  ۲/۵میلیارد نفر بود اما
درسال  ۱۹۹۰این رقم دوبرابرشد و
به  ۵میلیاردنفر رسید .پیش بینی
می شود تا سال  ۲۰۲۰جمعیت
جهان بالغ بر  ۷/۵میلیارد نفر
شود .شصت درصد مردم جهان
در آسیا زندگی می کنند.
هرروز در جهان حدود  ۲۵۰هزار
نوزاد به دنیا می آید.
درکشورهای پیشرفته میانگین
طول عمر انسانها حدود ۸۳

بد نیست بدانید که ....

سال است درحالیکه این میانگین
درکشورهای عقب مانده مانند
موزامبیک  ۳۶/۵سال است .
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ارشمیدس متولد ۲۸۷پیش از میالد
یکی از اپلین دانشمندان بزرگ
جهان بود.او واضع علم مکانیک و
هیدروستاتیک (علم تعادل آبگونه ها)
است .یکی از بستگان او شاه سیراکوز
بود وبهمین دلیل بیشتر عمر خودرا
درآنجا به سربرد.درسال  ۲۱۵پیش
از میالد که رومی ها به سیراکوز در
سیسیل حمله کردند ارشمیدس
دردفاع از این محل با اختراع چند
ماشین جنگی کمک کرد .ازجمله

اختراعات او چنگال های عظیمی بود
که می توانستند کشتی های بادبانی را
از دریا بلند کرده و درآب غرق کنند.
اما درسال  ۲۱۲پیش از میالد سربازان
رومی با همدستی فراد محلی به
سیراکوز واردشدند و ارشمیدس
بدست آنها به قتل رسید .او در علم
تعادل آبگونه ها توانست این فرضیه
را به اثبات برساند که هرجسمی داخل
آب شناور گردد به اندازه وزن آب هم
حجمش از وزن آن کاسته می شود.

ایا صوفیه یا صوفیای مقدس
ایا صوفیه یا صوفیه
مقدس بین سالهای
 ۵۳۲و  ۵۳۷میالدی
 ،زمانی که استانبول
قنسطنطنیه نامیده
میشد به دستور
امپراتور بیزانس یا
رومشرقیژوستینین
اول بجای کلیسائی
که قب ْ
ال سوخته بود
درآنجا ساخته شد.
ایا صوفیه بوسیله
معماران سرشناس بیزانس آنتيمیوس
و ایزودوروس طراحی شد.گنبد این
بنا  ۳۱متر پهنا و  ۵۶متر ارتفاع دارد.
دکوراسیون این بنا از مجسمه های
مرمرین مریم مقدس  ،عیسی مسیح
و اسقف ها تهیه شده است .
درسال  ۱۴۵۳ترکان عثمانی شهر
قنسطنطنیه را تصرف کردند و
کلیسای ایاصوفیه را به مسجد تبدیل
کردند.آنها موزائیک های تزئینی را با
گچ پوشاندندو درخارج بنا نیز چهار
مناره به ساختمان افزودند.
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درسال  ۱۹۳۵ایا صوفیه به موزه
تبدیل شد و گچ هائی که روی
موزائیک های تزئینی را پوشانده بود
برداشته شد.
بنای فعلی ایاصوفیه یکی از قدیمی
ترین بناهای کلیسائی جهان بشمار
می رودواز نظر معماری یکی از
شاهکارهای معماری دوران باستان
محسوب می شود .بنای اولیه این
کلیسا که درآتش سوخت به دستور
کنستانتین اول ساخته شده بود.

* قصر آشور بانیپال شاه آشور پُراز
کتاب و گیاهان از سراسر جهان بود.
* پرندگانی که درکویر زندگی می
کنند کوچکتر از مرغانی هستند که
درنقاط دیگر جهان بسر می برند.
* سیل از دیرباز یکی از بالیای عظیم
سماوی بوده است  .درخاورمیانه
 ziusudraآسوری ها گیلگمش بابلی
ها و نوح یهودیان باساختن کشتی از
بالی سیل درامان ماندند و موجوداتی
که به کشتی نیامدند همگی کشته
شدند .درهندوستان نیز نخستین
انسان ونخستین پادشاه از یک ماهی
آگاهی یافت که سیل درراه است و
توانست با ساختن قایقی بزرگ ازبلی
سیل درامان بماند
درآمریکا نیز این داستان نقل می
شود که آزتک ها براین باورند چهار
جهان قبل از ما بوسیله پلنگ خالدار
آمریکاپی یا جگوار  ،طوفان عظیم ،
رعدوبرق و  ۵۲سال سیل مداوم ازبین
رفته اند.

آزادی

* پنگوئن مرد  ۶۰روز بدون اینکه
غذائی بخورد برروی تخمی که جفت
ماده او می گذارد می خوابد تا جوجه
پنگوئن سرازتخم بیرون آورد .دراین
مدت پنگوئن نر حدود ۴۵درصد از
وزن بدن خودرا از دست می دهد.
* درسال  ۱۹۵۰جسد مردی از عصر
آهن در دانمارک کشف شد که
دوهزارسال از مرگش می گذشت ولی
جسد تروتازه باقی مانده بود.
* شهر جریکو در ساحل رود اردن
بیش از  ۱۱هزارسال تاریخ دارد و
قدیمی ترین شهر جهان شناخته می
شود.
* درسال  ۱۱۸۰میالدی یک کودک
 ۱۳ساله مغول بنام تموچین در بین
طایفه خود «خان » (رئیس )نامیده
شد.دیری نگذشت که رهبری بزرگشد
ودرسال  ۱۲۰۶باعنوان چنگیزخان
(رئیس همه مردم) به جهانگشائی
پرداخت  .او تنها درظرف  ۴سال
قسمت اعظم چین  ،هند و ایران را
تسخیر کردوامپراتوری خودرا از کره
تا دریای خزر بسط داد .جانشینان او
نیز به فتوحات او افزودند.

* صحرای ُگبی که شمال چین و
وجنوب مغولستان را دربر گرفته
است درعصر دایناسورها خارستان
و یا پوشیده از درختان پراکنده بوده
است  .نخستین فسیل دایناسورها در
اکتشافات هیپئت اعزامی آمریکائی
درسال های  ۱۹۲۲-۲۵درصحرای
ُگبی پیداشد.
ُ
دمای هوا در کویر گبی درزمستان
به  ۴۰درجه سانتیگراد زیر صفر
ودرتابستان به  ۴۰درجه سانتیگراد
باالی صفر می رسد .با این همه
صحرای ُگبی یکی از پُرهیجان ترین
مکانهای دنیاست که می توان درآن
انواع فسیل دایناسورهارا پیداکرد.
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نوروز ماندنی است

پرسش وپاسخ علمی
بیماریهای آمیزشی
بیماریهای معروف به STDیا مقاربتی
ازراه آمیزش جنسی از فردی به فرد
دیگر سرایت می کند.این بیماری
از طریق باکتری  ،ویروس و گاهی
حشرات بسیارریز از یک نفر به
دیگری منتقل می شود .سفلیس
وسوزاک نوع بسیار بد این بیماری
است که از سالها پیش شناخته شده
بود .کسانی که با بیش از یک شریک

جنسی هستند شانس ابتالی آنها به
بیماری بیشتر است  .خطرناک ترین
نوع بیماری آمیزشی ایدز است که
سرانجام به مرگ منتهی می شود.
برای جلوگیری از ابتال به بیماریهای
آمیزشی رعایت نکات زیر الزم است :
* مردان هنگام آمیزش حتم ًا از
کاندوم استفاده کنند.
* به محض این که احساس کردیر
به بیماری مقاربتی دچارشده اید
دراسرع وقت به پزشک مراجعه کنید.
* قبل از اطمینان از درمان کامل از
مقاربت مجدد خود داری کنید.
* از پزشک معالج خود خجالت
نکشید و با سئواالت مختلف که
ازشما می شود پاسخ درست بدهید
دراینصورت به مداوای سریعترخود
کمک خواهید کرد.
* اگر به بیماری مقاربتی دچارشدید
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به همه کسانی که با آنها هم بستر
بوده اید اطالع دهید تا مراقب خود
باشندو خودرا به پزشک نشان دهند.
* اگر به نوعی بیماری مقاربتی
دچارشدید دلیل آن نیست که پس از
درمان کامل دوباره به آن دچار نشوید.
از سوی دیگر پس از مداوا ممکن است
دوباره به همان بیماری دچار شوید.
الزم به یادآوری است درزمان رژیم
سابق همه مردان قبل از ازدواج ملزم
به تست بیماریهای مقاربتی بودند که
از این راه جلوی سرایت این بیماری تا
حد زیادی گرفته می شد.

دکتر طلعت بصاری (قبله)

می شوند که این امر نیز خود باعث
پائین آوردن میزان کلسترول دربدن
و جلوگیری از بیماریهای قلبی می
گردد.زنانی که به نوزاد خود شیر
می دهند با استفاده از گیاهخواری از
انتقال پارازیت ها و مواد شیمیایی که
درگوشت وجود دارد ازطریق پستان
به اطفال خود جلوگیری می کنند .آیا
بدون خوردن گوشت می توان زندگی
پرنشاط و سالمی داشت ؟ پاسخ مثبت
است به شرط اینکه گیاهخواران از
تخم مرغ و لبنیات هم استفاده کنند
وگرنه کسانی که فقط از گیاه (بدون
لبنیات ) استفاده می کنند پروتئین
الزم برای بدنشان تأمین نمی شود.

بوی اسکانک

آزادی

دنیای کوسه ها

کوسه از  380میلیون سال
پیش وجودداشته است  .امروزه
دانشمندانی کوسه شناس هستند که
ازطریق فسیل کوسه ها به بسیاری
از سئواالتی که درباره کوسه ها بی
جواب مانده است پاسخ می دهند.

انتقالب کشاورزی

گیاه خواری
این روزها تعداد افرادی که به
گیاهخواری روی می آورند زیاد شده
است  .گیاهخواران مدعی هستند
که با خوردن گیاهان باعث ازبین
رفتن چربی های اشباع شده در بدن

بطور معمول حمام کنیدتا تمیزشود.

اسکانک نوعی راسوی متعفن
آمریکائی است که برای دفاع از خود
افشانه یا اسپری چسبناک و بسیار
بدبوئی از غده ای که درزیر دمش
قراردارد تولید و به سوی دشمن می
پاشد .این مایع تا حدود  ۶متر به جلو
پاشیده می شود اما درفاصله دومتری
هدف گیری حیوان دقیق است  .این
مایع اگر به چشم موجودی پاشیده
شود بطور موقت باعث کوری می
شود.اگر سگ شما مورد هدف افشانه
اسکانگ قرارگرفت برای تمیز کردن و
ازبین بردن بوی بد آن سگ را با آب
گوجه فرنگی بشوپید و سپس اورا

انقالب کشاورزی به تغییرات بزرگی
که در سالهای  1700در انگلستان و
بعد درآمریکا بوجود آمد اتالق می
شود.قبل ازآن کشاورزان بیشتربرای
تأمین خوراک موردنیازخود باوسایل
سنتی به کشت وزرع می پرداختند.
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بخش آخر
توصیف تشریفات در باری در سفرنامه
های قدیمی اروپایی و در تألیف مشهور
شاردن با توضیحات النگله مشروحأ
نوشته شده است و النگله در خصوص
مراسم باستانی اطالعاتی داده است
که شباهت زیادی به اطالعات دمشقی
دارد و گویا از فرهنگ ها اقتباس شده
است و از همان فرهنگ به بعضی
فرهنگهای بزرگ مانند فرهنگ
ریچاردسون انتقال یافته است.
اطالاتی که نویسندگان متأخر مانند
موریر و وزلی و کرپورتر داده اند نیز
از همان مآخذ است .از تألیفاتی که از
نقطه نظر نژاد شناسی در قرن نوزدهم
در باره ایران نوشته شده و در آن
راجع به عید نوروز مفصل تر و کامل
تر شرح داده است کتاب دکتر پوالک
است که یک فصل تمام از کتاب خود
را به توصیف این عید اختصاص داده
است .این نویسنده پرده روشن و
ارزنده ای از مراسم برگزاری جشن
نوروز را در دربار و شهرها در عصر
حاضر مجسم می نماید و می بینیم
که چگونه مردم خود را برای عید
آماده میکنند ،شیرینی و میوه های
مطلوب را تهیه می نمایند ،جامه های
فاخر و هدایاا تهیه میکنند  ،چگونه
زمامداران عالی مقام در حضور شاه
حلول سال نو را انتظار میکشند و
از آن استقبال مینمایند و به چه
ترتیب تهنیت می گویند و چگونه
پادشاه سکه های جدید را که معتقد
بودند خوشبختی می آورد به اشخاص
میدهد و به چه شکل این عید سیزده
روز ادامه پیدا می کند و چطور شاه
در مراسم جشن در مجلس بزرگ در
حضور جمعی طبق عادت چند جرعه
قهوه مینوشید و چند پک به قلیان
میزد ( مربوط به دوره قاجار است ).
برخی از این رسوم از قبیل نوشیدن و
توزیع سکه بطوریکه مشاهده میکنیم
در دوره باستانی سابقه داشته است
بدیهی است با اطالعاتی که پوالک
داده میتوان جزئیاتی که از نظر
موضوع مورد عالقه ما جالب است
اضافه کرد مثأل ویلسون می گوید که
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* بسیاری از مراسم و عادات ایرانیان در نوروز در میان
دسته و قبایلی که در گذشته زیر نفوذ فرهنگ ایران بوده اند هنوز رواج دارد
* نوروزهمیشهازطرفپادشاهانوامیرانوبزرگانومردمایرانباشکوهوجاللبرپاشدهاستومیشود

در تبریز در عید نوروز به مناسبت
سال تحویل طبقی با هفت نوع میوه
به دربار شاهزاده می آوردند .ضمن
مطالعه مراسم برگزاری عید سال نو
در زندگی خصوصی ایران ما میتوانیم
مدارک تکمیلی بدست بیآوریم .
معلوم میشود هنگام تحویل سال
نو در بیشتر خانه ها هفت سین می
چیدند و آن عبارت از سینی بزرگی
است با هفت نوع چیزهایی که به
عقیده ایرانیان جزو مایحتاج زندگی
در هر خانواده است و حرف اول آن
با سین شروع می شود .این عادت
شباهت کامل به سفره مرسوم در
ایران باستان دارد و نیز معلوم میشود
که طبق عقیده ایرانیان تمام کارهایی
که انسان در نوروز انجام می دهد در
مدت سال به آن کارها مشغول خواهد
بود و این عقیده مطابق است با عادت
پادشاهان ساسانی که می ترسیدند
در نوروز راجع به کاری به مشورت
بپردازند
بسیاری از مراسم و عادات ایرانیان
در نوروز در میان دسته و قبایلی که
در گذشته زیر نفوذ فرهنگ ایران
بوده اند هنوز رواج دارد نظر به وجود
مدارک فراوان بعنوان نمونه میتوان
عادت « استین» ها و چند تیره از ملت
« کارتاول « را مورد تحقیق قرارداد.
از مراسم معاصر آنچه با نوشته کسروی
مشابه است و همه محققان به اتفاق
آرا متذکر شده اند که مراحل اصلی
در اجرای مراسم عید عبارت است
از تهیه قربانی سال نو مانند کلوچه
و نانهای شیرین و سایر خوراکیها و
گفتن تبریک از طرف رییس خانواده
یا تهنیت گوی ویژه  .قبل از تحویل
سال نانهای .خصوص مراسم و آنچه را
که باید در سینی گذاشته شود حاضر
می کنند و روز سال نو قبل از طلوع
آفتاب صاحب خانه یا زن و مردی که
انتخاب شده اند یا همه مردها از خانه
بیرون می روند و سه مرتبه اطراف

خانه دور میزنند و سپس در خانه
را می کوبند وقتی سئوال میشود «
کیست آنجا و چه چیز آورده است ؟»
یکی جواب میدهد « نیک بختی و
آسایش آورده ام « وقتی به تبریک
گوینده یا گویندگان اجازه ورود
میدهند او یا آنان ضمن سایر مراسم
دانه حبوبات را بر کف اطاق می
پاشند و شاخه هایی را که در بسته
ای با خود آورده اند توزیع می کنند
و با صدای سوختن این شاخه ها در
اجاق تفأل می زنند .چیزهای گوناگون
و بطور عمده از نان و کلوچه به اشکال
مختلف که هر کدام به شخصی یا
حیوانی وحشی و حتی شیئی از اشیاء
خانه تخصیص داده شده است سپس
سایر اشیاء مربوط در مراسم را در
طبق میگذارند و برای هر چیزی جای
مخصوصی در طبق معین شده است .
تبریک گوینده که راه خوشبختی را
باز میکند نقش بسیار مهمی را انجام
میدهد  .این شخص تز طرف اهل
ده انتخاب و یا از طرف صاحب خانه
مستقأل دعوت میشود .این شخص
باید مهربان  ،خوش خلق و مخصوصأ
خوش قدم باشد پس از آنکه وارد خانه
میشود به همراهی صاحب خانه دانه
های حبوبات را به اطاف می پاشد و
این اعتقاد نیز وجود دارد که اولین
مهمانی که وارد میشود با خود یا
خوشبختی یا بدبختی می آورد و روز
سال نو تعیین سرنوش است.
از مجموع مطالعاتی که انجام شد و
مطالبی که عینأ از مأخذ مستند ذکر
گردید نتیجه میگیریم که جشن
فروردین یگانه جشن ایران باستان
است که تا به امروز پایدار مانده و
بزرگترین عید ملی ایران شمرده
میشود و اگر از دیگر عید های بزرگ
ایران قدیم مانند مهرگان و سده و
غیره جز نام و نشانی باقی نمانده
است بطوریکه از تاریخ و آثار غنی
ادبی ایران بر می آید این عید در طول

آزادی

تاریخ همیشه از طرف پادشاهان و
امیران و بزرگان و مردم ایران با شکوه
و جالل برپا می شده است و میشود و
همه ساله همگان با بی صبری هرچه
تمامتر در انتظارش هستند و با انجام
مراسمی خاص و پوشیدن لباسهای
نو و دید و بازدیدها و دادن و گرفتن
عیدی مقدمش را گرامی می دارند.

الزم به یادآوری است که این عید که
در دوران پیش از اسالم بخصوص در
دوره باستانی جنبه دینی و ملی هر
دو داشته است و پس از اسالم جنبه
مذهبی خود را از دست داده است .با
وجود این مالحظه میشود که برخی از
مراسمی که در دوره باستان از لحاظ
مذهبی انجام میشده است در دوره
بعد از اسالم نیز معمول بوده و هست.
ماه فروردین از گنج گهر یافت مگر
که بیاراست همه روی زمین را به گهر
روز نوروز است امروز و چو امروز گذشت
کس بدین در نرسد تا نرسد سال دگر
**
بهار آید برون آیم که از وی با امان باشم
روانها را طرب گشتم طربها را روان باشم
بدینشایستگیجشنیبدینبایستگیروزی
ملک را در جهان هر روز جشنی بادو نوروزی

**
عشق نو و یار نو و نوروز و سر سال
فرخنده کناد ایزد بر میر من این حال
روزیست که در سال نیابند چنین روز
سالیست که در عمر نیابند چنین سال
**
ازاینفرخندهفروردینوخرمجشننوروزی
نصیب خسرو عادل سعادت باد وپیروزی
فرخی سیستانی
برچهره گلنسیمنوروزنوروزخوشاست
در صحن چمن روی دل افروز خوش است
ازدیکهگذشتهرچهگوییخوشنیست
خوشباشومگوزدیکهامروزخوشاست
خیام
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زآنجا
ا

ازاینجا

کمال سرابندی یکی از نوابغ ایرانی درخدمت ناسا

ازهمه جــــــــــــا
پروفسور کمال سرابندی دانشمند
ایرانی است که در  ۱۴آبان ماه ۱۳۳۳
درشهرزابُل در استان سیستان
وبلوچستان به دنیا آمد .اودرسال
 ۱۹۸۰از دانشگاه صنعتی شریف
(آریامهرسابق) در رشته مهندسی
برق فارغ التحصیل شد.فوق
لیسانس خودرا دررشته مهندسی
برق درسال  ۱۹۸۶دریافت کردآنگاه
درسال  ۱۹۸۹دکترای خودرا()Phd
دررشته مهندسی برق از دانشگاه
میشیگان گرفت .ازسال  ۲۰۰۰میالدی
به عنوان رئیس آزمایشگاه پرتوافشانی
دانشگاه میشیگان واستاد مهندسی
برق وعلوم کامپیوتری دراین دانشگاه

به تحقیقات و تدریس ادامه می دهد.
دکتر سرابندی عضو شورای مشورتی
ناسا است و دربسیاری از پروژه های
ناسا به عنوان مشاور شرکت داشته
است  .او پروژه های تحقیقاتی
متعددی را سرپرستی می کند که ۱۲
دکترا ودو دانشجوی فوق لیسانس
دراین گروه تحقیقاتی عضو هستند.
اوتاکنون دربسیاری از کنفرانس های
علمی وسمپزیوم های مختلف در
سراسر جهان دعوت شده و سخنرانی
کرده است .
پروفسور کمال سرابندی تاکنون
جوایز متعدد علمی را از مراکز مهم
علمی جهان دریافت کرده است.

یک دانشمند جوان ایرانی دیگرهم درخشید
اتحادیه علوم زمین اروپا کاوه مدنی،
استاد مدیریت آب و محیط زیست
امپریال کالج لندن ،را به عنوان یکی از
چهار دانشمند جوان برجسته در علوم
زمین در سال  ۲۰۱۵معرفی کرد.
اتحادیه علوم زمین اروپا ( )EGUکه با
تلفیق انجمن ژئوفیزیک اروپا ( )EGSو
اتحادیه اروپایی علوم زمین ( )EUGدر
سال  ۲۰۰۲تشکیل شد ،ساالنه هشت
جایزه اصلی به محققان برتر در شاخه
های مختلف علوم زمین در سطح جهانی
اهدا می کند که از میان آنها چهار جایزه
«آرنه ریچتر» به چهار «دانشمند جوان
برجسته» اهدا می شود.
جوایز اصلی این مجموعه از سال
 ۱۹۸۳تا کنون به  ۱۳۶دانشمند علوم
زمین در نقاط مختلف جهان اهدا شده است که از این میان جایزه «دانشمند
ممتازجوان »:به  ۴۶محقق تعلق گرفته است .این اولین بار است که یک ایرانی
موفق به دریافت یکی از جوایز اصلی این اتحادیه می شود..
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آزادی

اردشیر زاهدی به رژه شهر مونترو دعوت شده بود

سفیر سابق کانادا درایران  ،درگذشت
کن تیلور  Ken Taylorسفیرسابق کانادا درایران دربیمارستان نیویورک درگذشت
 .وی به سرطان تستخوان دچاربود .بیمارستان نیویورک که آخرین منزل او بود
برای ایرانیان آشناست .
شاهنشاه وبسیاری از مقامات ایران درآن بستری شده اند .کن بهنگام فوت
 81سال داشت ولی با موهای پرپشت فرفری بسیار جوان می نمود .من تازه از
کاناداآمده بودم که درباشگاه وزارت خارجه با کن آشناشدم .این آشنائی خیلی
زود به دوستی کشید .همسر کن قراربود چندماه بعد به ایران بیاید.درنتیجه کن
اغلب شام وناهار رادرباشگاه وزارت امورخارجه می خوردوبعداز غذا با عده ای از
مشغول می شد.
دوستان به بازی موردعالقه اش
باشگاه وزارت امورخارجه بسیار مجهز و شیک بود .گذشته از بار و دوسه
رستوران ،ازاستخر وسینما و زمینهای تنیس وکتابخانه سود می بردکارمندان
وزارت خارجه ازباشگاه بسیار راضی بودند .
وقتی درسال  1977کن به ایران آمد شاه هنوز دراقتداربود.
ِکنِت داگالس تایلر درتماس با شیخ نشین ها و امارات و کشورهای عرب زبان
مأموریت داشت و به اخالق و خلقیات اهالی وبزرگان ورهبران خاورمیانه بسیار
آشنابود .درعملیات وانجام موفقیت آمیز نجات شش تن از دیپلماتهای آمریکائی
عضوسفارت آمریکا درتهران تمام جوانب ماجرارا پیش بینی کرده بودوراه حل
مشکالت را اندیشیده بود .برای مثال کن  ،توجه خاصی به آشغال محل اقامت
درسفارت کاناداداشت و به دستوراو پس از اقامت  6دیپلمات آمریکائی در سفرت
میزان آشغال هابهمان سطح قبل باقی نگهداشته شده بود تا ظن مأمورین ایران
را بر نیانگیزد.حتی کیفیت آن را نیز زیر نظر داشت تا تفاوتی با گذشته نداشته
باشد.هرگونه بی احتیاطی دراین موارد مأموران ایرانی را که محل اقامت کن را
محاصره کرده بودند هوشیار می کرد که
درآن محل اشخاص کم ویا زیاد شده
اند.ومحصوالت تازه ای مصرف می شود.
او خوب می دانست چنانچه طرح او فاش
شود چه افتضاحی ایجاد خواهدشد.
کنِت داگالس تیلور در 15اکتبر 2015
دربیمارستان نیویورک درسن  81سالگی
درگذشت .
او پس از مأموریت ایران کنسول کانادا
درنیویورک شد و مدال طالی کنگره آمریکا
بخاطر فراری دادن دیپلماتهای آمریکا به او
 « .دکترپرویزعدل»
اعطا گردید

شماره  -70سال ششم

عارف دوباره به مدرسه میرود

درشماره قبل به نقل از محمد نوری
زاد نوشتیم که دانش آموزی بنام
عارف بخاطر بهائی بودن از مدرسه
اخراج شده است  .نوری زاد اطالع
داده است که :
پدر و مادر عارف کوچولو به دیدنم
آمدند و خبر دادند که مشکل ثبت نام
کودکشان برطرف شده .کم مانده بود
پَر در آورم از خوشحالی .می گویم :ما
مگر چه می گفتیم و چه می گوییم؟
جز این که :یک کودک ،معصوم تر
از آن است که دستمایه ی نگرش
های ناجوانمردانه ی حکومتی قرار
گیرد و به اسم بهایی بودن از مدرسه
اخراج شود و از همان کودکی به وادی
نفرت فرو فرستاده شود؟ ایکاش می
ِ
خشت
دانستیم خانه های بنا شده از
خام نفرت ،حتم ًا فرو ریختنی اند .اگر
بقای در و دیوارشان را به هزار آیه
چه
ِ
و حدیث بسپرند و ماندگاری سقف
هایشان را به زرق و برق والیت فقیه
آذین ببندند.
با اینهمه الزم بیادآوری است که
هنوزهزاران دانشجوبه بهانه بهائی
بودن از محیط دانشگاه دور مانده اند
و شانسی برای ادامه تحصیل ندارند.

شماره  -70سال ششم

نویسنده ای که رفت و ُمرد

رادیوفرانسه  :فتحاهلل بینیاز،
نویسنده و منتقد ادبی شصت و هفت
ساله ،روز یکشنبه دوازدهم مهرماه،
وقتی که برای حضور در یک مراسم
ادبی از خانهاش خارج شده بود در
یکی از خیابانهای تهران دچار ایست
قلبی شد و درگذشت.
بینیاز متولد سال  1327در
مسجدسلیمان و دانشآموخته رشته
برق از دانشگاه صنعتی شریف بود.
او بیش از بیست رمان و مجموعه
داستان کوتاه و همچنین چند کتاب
نقد ادبی منتشر کرد که از آن میان
میتوان به رمان «مکانی به وسعت
هیچ» (رمان) ،و مجموعه داستان
«میروم که بمیرم» اشاره کرد.
همچنین رمان بعد از مرگ هنوز
میمیرم ،از آخرین آثار این نویسنده

روزاول اوت روز ملی سویس است
که در  22کنتون وهمه شهرهای
کنفدراسیون سویس جشن گرفته می
شود و مردم بالباس های سنتی که
نسل اندرنسل از پدربه پسر وازمادربه
دختر رسیده است درخیابانهای شهر
رژه می روند .پرچم ملی سویس بطور
یکسان برفراز ساختمانهای دولتی
و خصوصی به اهتزاز در می آید.
نانوائی هابا پرچمهای کوچک سویس
نانهای خودرا تزئین می کنند .شمع
های روشن درپشت پنجره اتاق ها
پرتوافشانی می کنند .کودکان همراه
با بزرگترها به خوردن گوشتهای
بریان شده بر روی آتش (باربکیو)
می پردازند .خواننده ها و نوازندگان
در خیابانها همراه با رقضندگان به
پایکوبی مشغول می شوند .سرود ملی
سویس بصورت گروهی خوانده می
شود و درپایان مراسم آتش بازی و
رقص نور انجام می شود.

کنفدراسیون سویس دراول اوت
سال  1291بوجودآمد.امسال نیز
همانند سالهای قبل این مراسم که
نشان از اخراج بیگانگان در قرن
چهاردهم از خاک سویس دارد با
شکوه خاصی برگزارشد .دراین مراسم
آمباسادور اردشیرزاهدی نیز دعوت
شده بودند .تا درکالسکه ای درکنار
آقای اولیور راپین که عنوان ایشان

secrétaire municipal Commune de
 Montreuxاست و خانم میریام ورلی

ازبلندپایگان شهر به میدان مرکزی
شهر واردشوند( .تصویرباال)  .درآنجا
آقای زاهدی مورداستقبال هزاران
نفر ازمردم شهر قرارگرفتند.درتصویر
پائین نیز صحنه ای از رژه مردم شهر
مونترو درخیابانهای این شهر دیده
می شود.
روز اول اوت روز شادی و استراحت
است .درمراسم نه ازرژه نظامی خبری
است ونه از نطق های طوالنی.

است .بی نیاز همچنین عالوه بر
داوری برخی جوایز ادبی ،در معرفی
کتابهای ادبیات داستانی در
مطبوعات ایران در دهه هشتاد و نود
خورشیدی نقشی فعال داشت.

آزادی
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گش
تی ردمیان کتابها

دکتر همایون آرام  -نیویورک

دانستنیهائی درباره ی سرطان پروستات
پروستات غده ای است کوچک بشکل
گردو که فقط درمردها وجود دارد  .این
غده حاوی سلولهای سازنده مایع منی
(  ) Semenمی باشد  .مایع منی اسپرم
(نطفه مرد) را محافظت و تغذیه می
کند.
عوامل خطر دربروز سرطان پروستات:
هرسال  230هزار مورد سرطان
پروستات در مردها تشخیص داده می
شودو به تقریب  30هزار نفر از مبتالیان
به این بیماری هالک می گردند .سن
 ،پیشینه خانوادگی  ،و نژاد دربروز
سرطان پروستات دخالت دارند .از
هرسه مرد یک مرد مبتال به سرطان
پروستات می گردد
از هر پنج نفر سیاهپوست آمریکائی
یک نفر ودرصورتیکه پیشینه خانوادگی
وجودداشته باشد از هرسه نفر یک نفر
مبتال می گردد.
عالئم :
سرطان پروستات درمراحل اولیه
آهسته رشد کرده  ،وغالب ًا فاقد عالئم
بالینی است  .بدین سبب بیماران مبتال
مشورت با پزشک وانتخاب درمان
مناسب را به تأخیر می اندازند .درمرحله
ی پیشرفته  ،بیمار دچار عالئم ادراری و
اختالل درفعالیت جنسی بقرار زیر می
گردد:
 -1اشکال در دفع ادرار  ،درد ،سوزش یا
تکرر ادرار بخصوص در شب.
 -2دردناک بودن انزال
 -3دیده شدن خون در مایع منی یا
ادرار
 -4درد درپائین کمر  ،نشیمن
یا لگن خاصره
سایر بیماریهای پروستات
مانند بزرگی خوش خیم
پروستات ( ) BPHو تورم
پروستات ( ) Prostatitisکه
شایع تر از سرطان پروستات
هستند دارای عالئم مشابه می
باشند .بنابراین برای تشخیص
سرطان پروستات ونوع آن ،
بیمار باید با پزشک مشاوره
نموده وآزمایش های الزم انجام
گیرد.
بنابر گزارش مؤسسه ملی
بهداشت (  ) NIHبزرگی خوش
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* از هر سه مرد  ،یکی به سرطان پروستات دچار می شود.
* سرطان پروستات درمراحل اولیه آهسته رشد کرده  ،وغالب ًا فاقد عالئم بالینی است بدین
سبب بیماران مبتال  ،مشورت با پزشک وانتخاب درمان مناسب را به تأخیر می اندازند.
خیم پروستات بیش از  50درصد
مردهای باالی سن  60سال و  90درصد
مردهای ُمسن تر از  70سال را مبتال می
کند.
پیشگیری سرطان پروستات:
برای پیشگیری این بیماری  ،روش
خاصی وجود ندارد .بیشتر پزشکان
براین باورهستند که با پیروی از نحوه
ی زندگی سالم برای سالمت قلب می
توان خطر بروز سرطان پروستات را نیز
کاهش داد.
تغذیه مناسب همراه با درمان بیماری
وپس از آن  ،دارای اهمیت بسیاراست
.وباعوارض درمان وخطر عفونت مقابله
کرده  ،وبه تسریع بهبودی کمک می
کند .برنامه غذائی سالم شامل غذاهای
کم چرب  ،میوه ها ،و سبزیجات به مقدار
زیاد می باشد.
ورزش بمدت  30دقیقه درروز نیز اهمیت
دارد.
درمان های کوجود درحال حاضرو
عوارض جانبی:
انتخاب نوع درمان درپاره ای موارد
کار مشکلی است  .نوع درمان بستگی
به مرحله بیماری  ،سن بیمار و شدت
بیماری دارد .وضع سالمت ونحوه ی
زندگی بیمار نیز اهمیت دارد .بعضی

آزادی

سرطان های پروستات بقدری آهسته
پیشرفت می کنند که درمان فوری
ضروری بنظر نمی رسدوبعضی انواع
دیگر سریع تر رشد می کنند  .از این
روی تشخیص نوع سرطان برای انتخاب
بهترین طریقه درمان حائز اهمیت است .
درمانها عبارتند از:
 -1تحت نظر داشتن بیمار :این روش
برای مردهائی که احتمال انتشار سرطان
دربدن آنها ناچیز می باشد مناسب ترین
است  .عالوه برآن کم خطرتر  ،کم
خرج ترو بدون عارضه جانبی است و
بخصوص برای بیمارانی که سالمت بدن
آنها به سبب بیماریهای دیگر مختل
گردیده بهترین می باشد .آزمایشات
الزم مانند بیوپسی را می توان انجام
داد ودرصورت لزوم از داروهای مسکن
برای تسکین درد استفاده کرد.
خطر این روش رشد غده سرطانی
وانتشار آن درفواصل آزمایشات می
باشد .خون ریزی یا عفونت از عوارض
بیوپسی (نمونه برداری) پروستات است
.
 -2درمانبااشعه()Radiationباانرژیباال:
این روش برای بیمارانی که به مرحله
اول سرطان دچار می باشند و نیز
درمواردی که سلولهای سرطانی

دربدن منتشر شده است مناسب است.
سبب مرگ سلولهای سرطانی گشته و از
درمانهای دیگر قابل تحمل تر است .
از خطرات این روش درمانی خونریزی
درادرار  ،اختالالت روده ومثانه وناتوانی
جنسی می باشد .عارضه دیگر این
که اگر سرطان عود کند عمل جراحی
مشکل تر خواهد بود.
 -3درمان جراحی :
عبارتست از برداشتن کامل غده
سرطانی وتمامی نسج پروستات .
مهم ترین عوارض این درمان  ،خونریزی
 ،ناتوانی جنسی  ،واز دست دادن کنترل
ادرار می باشد.
 -4درمان هورمونی :
استفاده از داروهائی که فعالیت هورمون
جنسی تستوسترون ودیگر هورمونهای
جنسی مردانه را خنثی می کند سبب
کند شدن نمو غده سرطانی و انتشار آن
می گردد .هورمونهای جنسی فعالیت
سلولهای سرطانی را تشدید می کند.
عوارض این درمان عبارتند از تهوع
واستفراغ  ،کم خونی  ،خستگی مفرط،
پوکی استخوان  ،تورم وحساس شدن
پستانها  ،عدم توانائی جنسی  ،بیماری
قند وافزایش خطر بروز بیماریهای قلبی.
 -5درمان با داروهای ضدسرطان
( شیمی درمانی) :شیمی
درمانی یا کیموتراپی  ،سبب
مرگ سلولهای سرطانی وغیر
سرطانی پروستات می گردد.
این روش برای بیمارانی که
سرطان دربدن آنها منتشرشده
است مناسب ترین است .
عوارض شیمی درمانی بستگی
به نوع دارو ،مقدارآ« وطول
مدت درمان داردوعبارتست
از خستگی شدید  ،تهوع
واستفراغ ،اسهال ،ریزش مو
وتغییر حس ذائقه  .عارضه دیگر
کهاستعدادبهابتالبهعفونتهارا
افزایش می دهد کاهش تعداد
سلولهایخوناست.
بقیه درصفحه47
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هب انتخاب م.ع.آشنا

هب یاد دوست دریینم اقسم الربن«رحیمیان»

سالها پیش  ،مردی از دیار وسرزمین
ما  ،شادروان علی اکبر کسمائی که
روی درنقاب خاک کشیده است ،
از سر درد حکایتی و شکایتی از
مطبوعات داشت  .اودربارۀ شناخت
نویسنده ای کمتر شناخته شده
درروزنامه اطالعات صفحه ششم 6
اسفند  1369چنین نوشت  :دردهه
سال  1322بحبوحه قیام برضد
انگلستان و ملی ساختن صنعت نفت
 ،نویسنده ای جوان به نام «قاسم
الربُن» رحیمیان  ،داستانی در دوجلد
بنام «الت» منتشر کردکه درجامعه
روشنفکری زمان بازتابی درخشان
گرفت .تاآنجا که دکتر محمد مصدق
درپاسخ نامه ای که نویسنده این
داستان به ضمیمه دوجلد ازکتاب
خود برای او فرستاده بود نوشت  :که
پنجاه سال است نظیر چنین قصه
ای نخوانده است  .امروز «الت» را
چه کسی می شناسد آیا خواننده ای
هست که یادی ازآ« بکند؟ البته این
کتاب سالیانی است که نایاب شده
وتجدید چاپ نگردیده است  .تازه
ترین اثر «قاسم الربُن» را که دوسال
پیش [ ]1367بنام گوژ چاپ ومنتشر
شد ه چند نفر خوانده اند؟و...
«الت» در پنجاه سال پیش پژواک
ویژه و بازتاب درخشنده ای داشت
.گویا درهمان روزگاران به چاپ
مجدد رسید  .این خودگواه آن است
که نویسنده اش درداستان نویسی
از همان آغاز کار اگر نگویم صاحب
نبوغ بوده است دست کم بایئد گفت
دارای قریحه بوده که بی شک با کار
مداوم وپشتکار خستگی ناپذیر
درخالل این نیم سده اخیر راه کمال
را پیموده است  .ولی الربُن خستگی
ناپذیر بکار مشغول بود .داستان
می نوشت و شعر می سرود وبه راه
کمال می رفت  .پایمردی اودرطول
سالیان دراز که به نوشتن ادامه می
داد وهرگز ازنوشتن خسته نمی شد ،
ستایش آمیز بود .نوشتن رادوست می
داشت  .اصوالً نوشتن داستانهائی که
بامعیار هنرپویا وکاونده معاصر قابل
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ارزیابی باشد کار آسانی نیست .
ژرف اندیشی انسان معاصر هنرمند
رابجای تصویر زیبائی وتجسم زیبائی
به شناخت ودست یابی به راز آن
برمی انگیزد .بنابراین داستان
که یکی از اضالع منظومه هنر می
باشد .رسالت وهدفش سرگرمی
وتفنن ووقت ُکشی آدمها نیست
 .بلکه بارخنه درالی الی نمودها و
خزیدن به اعماق می کوشد پنهانی
ترین بُعد پدیده های پشت پرده رابه
نمایش بگذارد وخواننده رادرمسیر
ناشناخته ها قرار دهد .داستانهای
بی محتوا وپیش پا افتاده ای که
بوسیلۀ نویسندگان ساده اندیش
نوشته می شوند دربرابر ذهن شفاف
ودرون گرا خوانندگان زمان ما رنگی
ندارند .دیگر داستانهائی از نوع « سه
تفنگدار» ونظایر آن که متأسفانه
درقفسه کتاب فروشی کشور ما
موج می زند پاسخگوی نیازروحی
خوانندگان ژرف نگر نیست  «.مارسل
پروست» نویسنده بزرگ فرانسوی
می گوید «:ذهن بیدار نسل حاضر
به داستانهائیکه فاقد ارزش هنری
است و فقط اضالع ساده زندگی
وحرکت تکراری آدمها را تصویر می
کند توجهی ندارد  .اساس ًا داستانهائی
ازاین دست نوعی عکس برداری از
واقعیت هاست نه خالقیت هنری .
تنها قلم وکاغذ و هوس نوشتن برای
خلق آثار ارزنده کافی نیست  .باید به
جهان بینی وشناخت رمز وراز هستی
وفن داستان نویسی ورموز روان
شناسی اجتماعی  ،تاریخ وفلسفه
وقوف کامل داشت تابتوان داستان
پرمحتوائی خلق کرد .درمیان صدها
هزاررمان انباشته شده درکتابخانه
های سراسر جهان تنها چندین رمان
ارزشمند برسر زبان مردم دنیا جاری
است مانند رمان «جنایت ومکافات»
اثر داستایوسکس « ،پیرمردودریا»
اثر همینگوی « ،مسخ» اثر کافکا،
«بوف کور» اثر صادق هدایت « ،خشم
وهیاهو» اثر ویلیام فالکنر« ،صدسال
تنهائی» اثر گابریل مارسیا مارکزو

«دون کیشوت» اثر سروانتس ترجمه
محمد قاضی « طاعون » اثر آلبرکامو،
«داستان «پرندگان بی النه» اثر الربُن
درنوع خود اثری سرشار از ارزش
ادبی وهنری است «.الربن» با احاطه
ووقوف به ریزه کاری داستان نویسی
وتمرین پنجاه ساله درکار نویسندگی
آن را خلق کرده است  .دراین داستان
کودکی گمشده در ذهنیت زمان زا می
بینید که نه خودش را می شناسد ونه
جهان خودش را .از همان آغاز به لبه
پرتگاه کشانده شده است  .درزندان
به دنیا آمد وبی درنگ ازآنجابه
پرورشگاه کودکان بی سرپرست
انتقال یافت  12 .سال بعد دریک شب
اوائل پائیز بااستفاده ازتاریکی نیمه
شب ازپرورشگاه گریخت وخودرا به
حوادث سپرد .رهاشده وسرگردان
درخیابانهای شلوغ شهر پرسه زد.
سرگشتگی وتنهائی اورا دراختیار
نیازهای جسم قرارداد .بهرسو خزید
 .به هرکاری تن درداد .درپائین شهر
با کودکان ولگرد وازقماش خودش
دوستی جست  .چندبار به زندان
رفت  .سرانجام تپانچه ای خرید
و به راهزنی پرداخت  .یک شب
سردزمستان سرراه دانشجوئی رانده
شده از دانشگاه ایستاد وبادسته
تپانچه به سینه اش کوفت وگفت  :یا
کیف پولت رابده یا زندگیت را .جوان
دانشجو باصدای لرزانی گفت کیفم
خالی است  .زندگیم از کیفم خالی تر.

آزادی

راهزن پرسید پس چرازنده ای؟ چوان
گفت  :هنوز دلیلی برای مردن نیافتم
 .راهزن گفت  :چه دلیلی محکم تراز
بی پولی؟ چوان دانشجودرپاسخ گفت
 :پول همه زندگی نیست  ...بقیه ماجرا
رادرکتاب بخوانید.
الربن درمصاحبه ای که با مجله
سیمرغ داشته می گوید :زادگاهم
شهر بابل است وتاریخ تولدم 1293
هجری شمسی است  .درخانواده میانه
حالی به دنیا آمده ام .دوران کودکی
من مصادف بود با سنگ اندازهای
پس ازانتقال سلطنت ازسلسله
ای به سلسله دیگر تجاوز وتهدید
بلشویکها درسراسر مرز شمالی کشور
 .آموزگارفرزانه ام زمانه بود .ازاو می
پرسند درچه سالی نخستین اثر شما
چاپ ومنتظرشد؟ والربن پاسخ می
دهد  :نخستین اثرم در  17سالگی
منتشرشد وبه پایمردی شادروان
«مطیعی» درمجله کانون انتشاریافت
 .مطیعی مشوق من بود ودرشفق
سرخ «علی دشتی» گاهی پاورقی
می نوشتم  .از الربُن می پرسند چه
نویسندگانی روی شما تأثیر گذاشته
اند؟ پاسخ می دهد هیچ نویسنده
ای اثرالهام بخش درمن نداشت .
سبک وفضای داستانهایم از هیچ
اثری رنگ نگرفته است  .درانبوه
نویسندگان ایران «صادق هدایت» بی
تردید پیش گام بوده ودرقله قراردارد.
دراکثر داستانهایش زندگی وخون
مردم جاری است «.صادق هدایت»
می دانست چه می نویسد .وچه
باید بنویسد.گاهی قلم دردست او
تبدیل به تبری می شد وبرناهنجاریها
وکج اندیشی ها فرود می آمد .زبان
داستانهایش فصیح و دلنشین وروان
است و گه گاه گزنده  .دربوف کور هق
هق گریه اورا می شنوم  .وداستان
داش آکل از نظر نثر ومفهوم کم نظیر
است « .حاجی آقا» نوشته ای است
پرمحتوا .ازاو می پرسند آیافکر می
کنید داستانهای کوتاهی که تابحال
منتشرشده است کدامیک راباید
بقیه درصفحه 47
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نارنجی  ،رنگ خوشبختی

مروری بر کتاب های رسیده
شاعر تاریخ

یادگارنامه
محمدابراهیم باستانی پاریزی
به خواستاری و ا ِشراف
حمید و حمیده باستانی پاریزی
تهران  .نشر علم چاپ اول 1394
 460صفحه
فرزندان استاد باستانی پاریزی یادنامه
ای برای پدر خود تهیه و منتشر
کرده اند که مجموعه
ای از مرحمتی های
استادان  ،پژوهشگران
و فرهیختگانی است که
عالقه واحترام خودرا به
شادروان محمدابراهیم
باستانی پاریزی ابراز
کرده اند .دو فرزند
استاد پاریزی دراواسط
1393
شهریورماه
دعوتنامه درخوتست
مقاله را بانظر آقای
دهباشی مدیر مجله
بخارا و دکتر مرتضی
هنری و دکتر روزبه
زرین کوب تهیه و درآن
از استادان و کسانیکه با
استاد پاریزی در ارتباط
بودند و یا همکاری
داشتند درخواست شد
تا مقاالت خودرا تا اواسط آذرماه 93
ارسال دارند .بالغ بر شصت یادداشت ،
یادنامه  ،شعر و مقاله تحقیقی از سوی
پژوهشگران و استادان گرامی تهیه
شدکه برای جلوگیری از پرحجم شدن
کتاب برخی از مقاالت برای چاپ
درفرصتی دیگر  ،کنار گذاشته شد.
این کتاب به مرحوم علی اکبر باستانی
پاریزی ملقب به حاج آخوند ،پدر
استاد باستانی پاریزی که بیشترین
تأثیر رادرپرورش شخصیت او
وتشویق او به راه علم ودانش و
نویسندگی داشت  ،به همسر استاد
مرحومه بانوحبیبه حائری و به تمامی
شاگردان او درطول  70سال معلمی او
تقدیم شده است .
کتاب با روزشمار زندگی محمدابراهیم
باستانی پاریزی آغاز می شود که برای
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جوان ترها بسیار راهگشاست و
آنهارا با استاد بیشتر آشنا می کند.
آنگاه درسه بخش ادامه می یابد:
مقاالت تحقیقی  ،یادنامه ها و مقاالت
انگلیسی که توسط چند دوستدار غیر
ایرانی استاد و همچنین دکتر احسان
یارشاطر نوشته شده است .دراینجا
چند سطر از مقدمه مقاله «کتاب
شناسی استاد محمدابراهیم باستانی

پاریزی» نوشته دوتن از شاگردان استاد
بنام های حمیده اسدی و راحله آزادی را
می آوریم :
« سخن از مردی است که از خطۀ کرمان
برخاسته است  .مردی که درکویر حماسه
آفریده «ازسیرتاپیاز» تاریخ کرمان را
نگاشته «کوچه های هفت پیچ » تاریخ
راسیر کرده با «اژدهای هفت سر» جهل
به نبرد برخاسته و در« زیر این هفت
آسمان» یادگارهای جاویدی از خود
برجا گذاشته است « .گذار زن از گدار
تاریخ» رابه تماشا نشسته  ،عارفانه و
قلندرانه به «خودمشت ومالی» پرداخته
 ،به «نون جو ودوغ گو» ساخته تا شرف
استادی خودرا حفظ کرده باشدو باألخره
همچون گوهری بر «درخت جواهر»
تاریخ می درخشدو «تاریخ کرمان»تا
همیشه مدیون اوست...

آزادی

قاجاریه

دکتر مهدی هروی
وبراستار  :مرتضی رسولی پور
ناشر :آیبکس مریلند آمریکا .
«آن چه تجربه وتاریخ به ما می آموزند
این است که بسیاری ازما وحکومت ها
هیچ گاه ازتاریخ درس نمی گیریم ».
با عبارت باال کتاب آغاز می شود .
درمقدمه می خوانیم « :بسیاری از
مردم تا صحبت از قاجاریه می شود
فورا ً می گویند قاجاریه ننگ تاریخ
ایران بوده است  .اگر نخواهیم این
جمله را تکرار کنیم  ،با قاطعیت می
توانیم بگوئیم این سلسله باعث
سربلندی ئ افتخار ایران پُرگهر
نبوده است  .این جمله را یک ناظر
بیرونی نمی گوید .این جمله نویسنده
ای است که جدای از پژوهشگری
وتحلیل تاریخ سیاسی ایران  ،خود
از جانب پدری ومادری به این سلسله
پیوندخورده است »...
واز اینجا مشخص می شود که کتاب
از دوران تلخ تاریخ قاجاریه حرفهائی
دارد .از استعمار روسیه و انگلیس
که در آن زمان سعی می کردند
برکشورهائی نظیر ایران دست یابند
وآن را مستعمره خود کنند یاد می
کند.وبا برشمردن ضعف شاهان قاجار
از امتیازات مردان
بزرگی که دراین سلسله
بودند نیز حکایتها دارد.
از میرزا ابوالقاسم قائم
مقام  ،عباس میرزا و
امیر کبیر ستایش می
کند و برخی دیگررا
چنان از خودبیگانه
قدرتهای
ودربرابر
خارجی تسلیم می
داندوخیانتهای عظیمی
که بر ملت ایران روا
داشتند را به آنها
نسبت می دهد.
کتاب قاجاریه گوشه ای
از تاریخ کشورماست
که متأسفانه چندان
هم تاریخ پرافتخاری

An Eyeful of Earth
An Eyeful of Ocean

نیست.اگرچه انقالب بزرگ مشروطیت
در زمان این سلسله صورت گرفت که
دستاوردهای چشمگیری داشت .
آنچه دربارۀ قاجاریه در کتاب های
قطور نویسندگان مختلف خوانده ایم
دراین کتاب به صورتی خالصه و جامع
نقل شده است و بدون شک این کتاب
مارا ازهرکتاب دیگری دربارۀ تاریخ
قجرها بی نیاز می کند .نثر روان و
بسیار شیرین استاد هروی خواننده
را بیشتر به خواندن کتاب ترغیب می
کند.
کتاب قاجاریه با این جمالت پایان
می یابد « :پروندۀ سلسلۀ قاجاریه با
مرگ احمدشاه رسم ًا بسته شد .اما
چنان که آشکار است سالهاقبل ازآن
قاجاریه با اعمال ورفتار خود دیگر
جایگاهی نه در دل مردم ونه در دل
اندیشمندان وبزرگان ایرانی داشت
وخیلی پیش ازاینها عم ً
ال پروندۀ این
سلسله بسته شده بود .دورۀ قاجاریه
مثل آشکاری برای سیاستمداران
وحاکمان بعدی است تا بدانند نبض
هر حکومت ودولتی با خواسته های
افرادجامعه می تپدو تغییروتحول،
آن چنان که مردم می خواهند
ضروری است وهمواره باید دربرابر
خواسته های ایشان تسلیم بود.

شماره  -70سال ششم

پنجاه شعر از سهیال امیرسلیمانی
ناشر :آیبکس  ،مریلند آمریکا
چاپ اول  84-صفحه
باسهیال امیرسلیمانی آنگونه که
درپشت جلد کتاب آمده است آشنا
می شویم :
استادبخش زبان وادبیات دردانشگاه
یوتاست .مقاالت او درمجالت ایران
شناسی واسالم شناسی درآمریکا
واروپا به چاپ رسیده است  .کارهای
پژوهشی او درزمینه ی متون کهن
فارسی به مانند تاریخ بیهقی  ،قابوس
نامه  ،نصیحت الملوک وسیاست نامه
است ».
خانم سهیال امیرسلیمانی تاکنون
عالوه بر مجموعه شعر « نارنجی رنگ
خوشبختی » سه مجموعه دیگر از
اشعارخودرا منتشرکرده است  «:مرگ
هم آبی است» (« ، )2002کالف آبی»
()2009ومجموعه ای به زبان انگلیسی
« .)2012( » Awkwardly Do I Walk
خانم امیرسلیمانی درسالت لیک
سیتی با شوهر ودخترش زندگی می
کند.
شعرهای امیرسلیمانی را باید در
تقسیم بندی شعر شاملوئی قراردهیم
با این تفاوت که هر مصرع آن از یک یا
دو کلمه شکل می گیرد( .جز یک شعر
بانام « آن کسی که من اورا دوست
بدارم» که از مصراع بلندتری تشکیل
شده است).
از پنجاه شعری که دراین مجموعه
آمده است عنوان شعرها تکرار شده
است .برای مثال عنوان «زندگی »
 6بار وبیش از همه تکرارشده است.
عنوان « امید» دوبار  .عنوان «بی
نام» سه بار و عنوان «سارا» سه بار
تکرارشده است  .چنین به نظر می
رسد که تکرار عنوان ها فرمول
خاصی را دنبال می کند .ما هرروز
از عمرمان زندگی را تکرار می کنیم.
بنابراین عنوان زندگی بیش از عنوان
های دیگر بکار گرفته شده است .

شماره  -70سال ششم

اشعاری از ماندانا زندیان به زبان
انگلیسی
ناشر :آیبکس  ،مریلند آمریکا
چاپ اول  112 -صفحه

ماندانا زندیان بیش از  15سال است
که می ُسراید ..درقلمرو عشق و
زندگی می ُسراید .درشعر ژرفائی بین
ما می گوید :

...

اُمید برنومیدی غلبه می کند وبهمین
دلیل نومیدی فقط یک عنوان را به
خود اختصاص می دهد و «امید»
دوعنوان را « .سارا» که احتماالً باید
نام دختر شاعر باشد سه بار بجای
عنوان نشسته است  .وشاعر خواسته
است بگوید که بچه ها نیز همواره در
خاطر پدرومادر هستند و ما همیشه
آنهارا درذهن خود تکرار می کنیم.
به نظر من شعرهای خانم سهیال
امیرسلیمانی از مضامین بکر و مفاهیم
تازه سرشاراست و هرقطعه را می توان
از کلمات قصار به حساب آورد .برای
مثال درقطعه ای بنام «نهانخانه ی
دل» می خوانیم :
ای
آدم
نترس
و
اندوه مبر
بگذار
دلت
نهانخانه ی
روشنائی
و
عشق
باشد.
برای خانم سهیال امیرسلیمانی
موفقیت های بیشتر خواهانیم .

Put on these fig leaves and one
night
let loose your dreams on the
:veranda of my eyelids
we cross us over
and marine nymphs
sketch arabesque patters and
the earth overhears us

بااین برگ انجیرها خودرا بپوشان
وشبی رؤیاهایت را برایوان پلک من
رها کن .
ما به هم می پیچیم
و پریان دریایی
طرح اسلیمی را می کشند
ازدور صدای مارا
و زمین
خواهدشنید.
این وسعت قلمرو تخیل خانم زندیان
است که بدن پری دریایی را با طرح
اسلیمی می کشد و یا عاشقان امروز
را به تحریم عشقی دوران نخستین
عاشقان تاریخ بشریت پیوند می زند.
آیا می خواهد به خواننده اشعارش
بگوید ما با  124هزار عاشق کش
الهی درتاریخ روبرو هستیم که از
همه چیز گفته اند اما هم خودشان از
عشق فراری بوده اند و هم ازعشق
برای ما رؤیایی دوراز دسترس ساخته
اند.وحال شاعر از معشوق خود می
خواهد که همانند نخستین پدر تاریخ
برگ انجیری بپوشد و خودرا ازاین
رؤیا برهاند و به حقیقت عشق برسدتا
فریاد عشق را بگوش همه خفتگان
بی عشق برساند.
او عشق را در آوای آبهای جهان ...
در رنگ پرواز بر تصویر ماه..،
دربوی دریا ...
در تک درخت همیشه تنها...
و در زمان همیشه اکنون می بیند.
او خودرا پرنده تنهائی می داند که
شبی از رؤیای خدایان پرواز می کند
و از دیگران می خواهد که اورا همانند
ستاره های سرگردان درآسمان ،
آزاد و رها نگهدارند.
تشبیهات بکار گرفته شده درشعر

آزادی

ماندانا زندیان بسیار بکر و تازه است:
 ...سایه ام در امتداد غیبت تو ،
باگامهائی طویل تر ،
درگذرگاهی پهن تر
مارا بهم نزدیک تر می کند.

My shadow stretches along the
length of your absence
longer steps
more passable pathways
closer us

با خواندن سطورباال تشبیه بدیع اورا
درمی یابیم .
استاد احسان یارشاطر ،نویسنده
و محقق ایرانی وبنیانگذار دائره
المعارف ایرانیکا ،اسماعیل خوئی
شاعر ایرانی نیز اشعار خان زندیان را
ستوده اند.آثاردیگری از خانم زندیان
نیز منتشرشده است از جمله :
نگاه آبی ()2002هزارتوی سکوت
( )2004درقلب من درختی است
((2009وکتاب چشم خاک  ،چشم
دریا که مورد بحث ماست درسال
 . 2012آنچه درمجموعه مورد بحث
آمده است حاصل ده شب باز خوانی
این اشعار درسال گذشته است.
برای خرید کتاب می توانید باسایت
آیبکس درآدرس زیر تماس بگیرید:
www.ibexpublishers.com
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غم مخور

کشاورزی وآبادانی بوده و طبعی ظریف

کیخسروبهروزی

پس
گوش کن پندا ی ر وزبهر دنیا غم مخور

نباشد صید کردن سهل وآسان

کسب وکار

پازوکی خدمات دولتی رابا تدریس
دردبیرستانها آغاز کرده ،سپس
درادارات :فرهنگ شهرستان  ،دفتر
معاونت فنی وحرفه ای وزارت آموزش
وپرورش  ،امورعمومی سازمان تعلیمات
فنی وحرفه ای  ،کارشناس برنامه ریزی
آموزش جامع وکارشناس دفترمدارس
عالی از دیگر عنوان های او بوده است.
سپس به معاونت آموزشی استان مرکز
ومعاونت تعلیمات فنی وحرفه ای استان
تهران منصوب گردیده ودرسال ۱۳۵۸
بازنشسته شده است .

گفت
مت چون دور حدیثی گرتوانی داشت هوش

* منوچهر پازوکی «قلم» زن « ،بیل»
زن و «نیش » زن است.
* پیش صاحبنظران «کوسه»و «ریش
دار» یکی است .
* او آموزگار و کشاورزی طناز است
* شهرما شهر فرنگ است تماشادارد
همه جا رنگ به رنگ است تماشادارد
کشاورزاست؟ دبیراست؟ نویسنده
است؟ شاعراست؟ کارمنداست؟
مهندس است؟ ابزار کارش بیل است
یاقلم ؟ گچ وتخته سیاه است یا گونیا
وپرگار؟ جوالنگاهش پهنه دشتها
وکشتزارهاست یا کالس ها و اتاقهای
دربسته ؟ همه اینهاست یا هیچکدام ؟
گویا همه اینهاست .
چگونه می توان این همه بود؟ مگر نه
این است که فردوسی توسی دهقان زاده
و دهقان بودوخیام منجم  ،ریاضی دان و
هردو از آفرینندگان شاهکارهای بزرگ
ادب پارسی .پس اگر فردوسی وخیام
نتوان شد می توان گام در راهشان
گذاشت .

کارهربز نیست خرمن کوفتن
تارهم زین شهر پُر رنج ومحن
روبه صحرا کردم ودشت ودمن
خواستم در ده کشاورزی کنم
نان خورم از دسترنج خویشتن
درگرو بگذاشتم دیگ وپتو
دیزی و سینی وبشقاب و لگن
شخم کردم  ،تخم افشاندم به خاک
شادگشتم خویش  ،ازاین کاشتن
تابرآرم میوه ومحصول خوب
الیق هرمحفل وهرانجمن
تافروشم میوه را خروارها
دوستان راهم ببخشم من به من
لیک کار من کشاورزی نبود
چون نبودم آگه از این فوت وفن
زانکه غافل ماندم از کار وجین
کِشته ام شد جملگی خارو چمن
آبیاری را ندانستم درست
آری این یک نیز ن َب َود کار من
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چـه
من
ک
ر پازو ی (طنزپرداز)
و
حافظ

با کالغ وساروگنجشک وملخ
روزوشب بودم ن َبردی تن به تن
آفتی آمد بسوزاند آنچه ماند
سوختم من نیز  ،ازاین سوختن
جمله ی دارائیم بربادشد
من شدم بی برگ و یکتا پیرهن
چون شنید این داستان خندید وگفت
درمیان جمع یاران مشدحسن
«کارهربز نیست خرمن کوفتن
گاونر می خواهد و مرد کهن

منوچهرپازوکی
ازآن ایلی است آریائی
نام خانوادگیش ِ
نژاد که در هزاره ها وسده های پیشین
درشمال غرب ایران باسربلندی می
زیستندوافتخار نگهداری از مرزهای
ایران را داشتند .دراوائل دوران صفویه
باوجود جانبازیها درجنگ چالدران
وعلیرغم همة خدمات گذشته  ،افراد
ایل را به نقاط دیگر ایران پراکندندواز
جمله بخش بزرگی از آن رابه ورامین
وسران ایل رابه منطقه «خوار» (گرمسار
کنونی) که محلی درکنار کویر با آب
شور وهوای گرم وزمین باتالقی ودراثر
زمین لرزه های سخت تقریب ْا خالی از
سکنه بود کوچاندندو آنان باوجود همة
سختی ها دراین محل به کار کشاورزی
ودامپروریپرداختند.

منوچهر دارد نشان ازپدر
پدرمنوچهر پازوکی ازبزرگان وخوانین
این ایل وتبار ومردی جدی درکار

آزادی

وموزون داشته وپیوسته اورا درتحصیل
وکار ودرزمینه های ادبی تشویق می
کرده است .این است که دراشعار
منوچهر پازوکی روحیه وحال وهوای
روستا وطبیعت جریان دارد.

هی هی چوپان
چنین می گفت گرگی با پلنگی
درون بیشه  ،پشت تخته سنگی
چراامروز بی حال وملولی
توهم چون من نداری کاروپولی؟
هوای کوه وصحرا رفتنت نیست
دراینجا بی جهت خوابیدن از چیست؟
نمی ُغری میان کوه وبیشه
نیاید نعره ات مثل همیشه
تورا گر نقشه صید است درپیش
بگیر از گله ای یک قوچ یا میش
زجای گوسفندان هستی آگاه؟
فراوانند دردشت وچراگاه
نباید ماند دراین روز بیکار
که آنان جملگی چاقندوپروار
شکاری گر کنیم امروز باهم
شودصبحانه وشامی فراهم
پلنگ ازروی ضعف وناتوانی
بگفتا این سخن با گرگ جانی:
مگر نشنیده ای ُ ای گرگ نادان
که می گوید نوای نای چوپان
«ترحم برپلنگ تیزدندان
ستمکاری بود برگوسفندان»
چنان بگرفته چوپان گِردشان سخت
زما برگشته گوئی ناگهان بخت
نخوابد روزوشب آن مرد چوپان

تاجمع دل کسان برافروخته ام
چون شمع  ،وجودخویشتن سوخته ام

تراکتور اگر نیست  ،گاوت کجاست؟
بیفکند یوغ گران برزمین
بدستان عرق پاک کرد از جبین
رها گشت مانند ماهی زشست
بنزدیکم آمد خرامان  ،نشست
چپق چاق کردآن کالن مردوگفت:
نشابدجوان  ،ازتو این سر نهفت
«ندانی که سختی به غایت رسید
مشقت به حد نهایت رسید»
زروزی که آمدتراکتور به ده
نه بُزماند کِه را نه گاوی به مِه
سراسرهمه دام  ،بفروختند
درختان بیفکنده وسوختند
نه الغر بُزی ماندنه گاوچاق
نه یک قاطرونی االغی چالق
کنونست درده تراکتور دویست
نداردبجز من مرآن مردکیست؟
ولی جمله لنگند ،هنگام کار
چو تن پروران درصف کارزار
نداردیکی روغن وگازوئیل
شکسته است آن دیگری خیش وبیل
یگی کاربوراتش پریشان شده
موتورمی دهد آب وگریان شده
خراب است آن دیگری دنده اش
یکی هم سفررفته راننده اش
چودیدم که هنگام کشت است وکار
نشستن دراین لحظه ننگ است وعار
کشیدم من این بار سنگین به دوش
زمردان چنین نغمه آید بگوش
«به غمخوارگی جز سرانگشت من
نخارد کس اندرجهان پشت من»

یکی است !...

سگش بس چابک وتیزو دلیراست
نترسدازکسی،مانندشیراست
نمی دانی که نرخ گوشت چنداست؟
کزآن رو ،هی هی چوپان بلنداست
به هرکیلو نودتومان رسیده است!
به عمرخود چنین نرخی که دیده است
چودارد گوشت نرخ آنچنانی
فتادم من به ضعف وناتوانی
اگر خواهی دراینجا امن وراحت
زمن بشنو او
اکنون این نصیحت
مگر دهرگز به گِرد گوسفندان
حذر کن از هی وهیهای چوپان
که نب َود رحم برگرگ وپلنگش
بترس ازضربت چوب وتفنگش

شرح مختصر زندگی
منوچهرپازوکی درشهریورماه ۱۳۱۲
درگرمسار زاده شده  .دورة تحصیل
ابتدائی ودورة اول متوسطه رادرآن شهر
ودورة دوم متوسطه را در دبیرستانهای
مروی و قریب تهران گذرانده است  .بعد
از دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
(کرج) موفق به گرفتن مدرک مهندسی
بادرجة فوق لیسانس شده است وباهمه
این ها در یک رباعی بربی حاصلی چهل
سال تعلیم وتعلم افسوس می خورد
ومی گوید:
ازمدرسه ودرس چه آموخته ام
وزحاصل عمرخود چه اندوخته ام
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پیش ما مورچگان کرگدن و مار یکی است
سگوخرگوشیکی،گربهوکفتاریکیاست
ماکه افتاده وحیران وپریشان حالیم
گردرافتیم به َچه  ،یابر دیوار یکی است
دل ما گشته گرفتار دوچشمت زین پس
نزد او رشتة زلف تو وافسار یکی است
عیب جوئی مکن و خرده به قصاب مگیر
گوشت دردیگ پلو الغرو پرواریکی است
خانه درکشورجم ساز به هرجا خواهی
رشتوشیرازیکی،زابُلوبیجاریکیاست
چون گران است دراین شهر پزشک ودارو
مرده ونیمه نفس ،سالم وبیمار یکی است
نزدآن عربده جوئی که دهد فحش رکیک
مست الیعقل ودیوانه هشیار یکی است
بهرسنگی که پَ َرد از کف آن کودک لوس
س ِر بیگانه ومغزمن و سرکار یکی است
«اینهمهجنگوجدلحاصلکوتهنظریاست»

پیشصاحبنظرانکوسهوریشداریکیاست
ناسپاسند «منوچهر» چو مردم همگی
گر محبت کنی وگرکنی آزار یکی است.
منوچهر پازوکی ضمن خدمات اداری،
هیچگاه خودرا از تحقیق  ،مطالعه
وتدریسبه دور نداشته چه درهمان
دوران ،تدریس صنایع روستائی
رادردانشکده علوم وتعاون دانشگاه
تهران به عهده داشته ودرکشورهای
رومانی وبلژیک درهمین زمینه به
مطالعه وتحقیق پرداخته وموفق به
گرفتن دیپلم زبان فرانسه از انستیتو
ایران وفرانسه شده است .اوبرای
آموزش زبان فارسی به خارجی ها
روش تازه و ویژه ای ابداع کرده
استکه بااستفاده ازآن متد  ،شاگردان
را تعلیم داده است.

درالنه مور شبنمی طوفان است
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بشنوسخنی که فهم آن آسان است
کوشیدن وسعی ،کارهرانسان است
درزیر سپهر نیلگون گر نگری
هرکس به مدارخویش سرگردان است
ازدست ترافیک به تنگ آمده گفت:
خوشبختکسیکهخانهاشکاشاناست
هرگزنتوان دیدورا درصف گوشت
برسفره اش آنکه برة بریان است
می گفت گدائی به سر کوچة ما
حق من مسکین زتو  ،ده تومان است
گرفیش حقوق ماببیند  ،گوید
« درالنة مور شبنمی توفان است»!

تعدادی ازنوشته های اورا چاپ کرده
است .مجموعه اشعارش بیشتررباعی ،
غزل ،قطعه است وگاه نیز تضمینیهائی
زیبا ازاشعارسعدی وحافظ بچشم می
خورد.
نوشته های تحقیقی اوعبارتنداز :
سلسله مقاالت کشاورزی  ،گفتارهائی
بنام «آمارها سخن می گویند»
وداستان های «آشیان عقاب» که در
مجلة کشاورز منتشرشدو «راز»
دونمونه ی دیگر شعر طنز منوچهر
پازوکی را درزیر می خوانید:

شعروشاعری وآثار

حماسة تراکتور

منوچهر پازوکی سرودن شعر رااز
دوازده سالگی آغاز کرد  .از همان
کودکی کوشش می کرد نکات جدی
زندگی روز مره را درقالب اشعار طنز
بیان کند .دربزرگسالی ازابتدای انتشار
مجله فکاهی خورجین بااین نشریه
همکاری را آغاز کردونام مستعار
شاهین رابرای خودانتخاب کرد .مجله
های «فنون» و«سیروسیاحت» هم

سحرگه به راهی گذرداشتم
به دشت وبه هامون نظرداشتم
بدیدم یکی پیردهقان پریش
که بردوش خودمی کشانید خویش
«بخودگفتم این مرد بد می کند
نه برکس که برنفس خود می کند»
«بدوگفتم ای مردپاکیزه خوی
چه درماندگی پیشت آمد  ،بگوی»
به پیری چنین کندوکاوت چراست؟

آزادی

رنگارنگ
شهرما شهرفرنگ است  ،تماشادارد
همه جا رنگ به رنگ است  ،تماشادارد
درخیابان همه از جلوة گازوتلفن
اثربیل وکلنگ است  ،تماشا دارد
عیبجوئیمکنازگوشتکهقصابمحل
سوی تو همچوپلنگ است  ،تماشادارد
قدماهی که فروشند چنان ماهی حوض
قیمتش همچونهنگ است ،تماشادارد
چرخ ماشین تو وکارمن وپای حسن
همگی یکسره لنگ است  ،تماشادارد
بین مستأجروموجر سخن وحرف حساب
ضربة دسته هونگ است  ،تماشادارد
تاکه دارائی مردم به چپاول ببرد
محتکر گوش به زنگ است  ،تماشادارد
روستائی جوان تاکه بشهرآمدگفت
عجب این شهرقشنگ است  ،تماشادارد
این نه تنها صفت کوچة ویرانة ماست
عرصه قافیه تنگ است  ،تماشادارد
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ردرپند ی روزغل
علیرضا طبائی

یهودا

طبیب اصفهانی

خاموش باش شاعر،
 خاموشاینک زمان  ،زمانه ی مردی نیست
اینک زمان -
 زمان مخنث هاست***
آوردگاه اکنون ،
از نعره های شیران خالیست
وگله عظیم شغاالن
درالشه های مسخ
 می کاوند.***
 اینک  ،مسند معیار دانش است وتوانائی***
تامسندی فراتر
باید که نردبان رسیدن را
ازشانه ی برهنه ی یاران ساخت
خیل حرامیان،
اینگونه « ،یکشبه ره صدساله میروند».
***
تادرگذار ظلمت  ،خضر رهی رسد ،
شاعر  ،ردای عافیت خودرا
 پوشیده استوانزوا گزیده ست
درازدحام میکده ها،
 هرشباینک زمان  ،زمان یهوداست
درکسوت مرقع شاعر!
***
ای شعله ی برهنه ی محبوس!
روح اثیرشعر!
خاموش باش
 خاموش!بنگر! اینک
 میبافد.مسندنشین شاعر  ،میبافد،
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آزادی

لبخند عشق ردبهار

مفتون امینی

زیور به خود مبنــد که زیبا ببینمت
دراین بهارتازه که گلهـا شگفته اند
یکجام نوش کردی ومشتاق دیدمت
منشین گران وجامه سبک سازورقص کن
بگذشت درفـراق تو شبهای بیشمار
ای ایستاده درپس این پردۀ غبـــار
نازم به بی نیازیت ای شوخ سنگدل
منت پذیر قهـــــروعتاب توأم ولی

بادیگران مباش که تنها ببینمت
لبخندعشق زن که شکوفا ببینمت
جامی دگربنوش که شیداببینمت
رقصی چنان که آفت دلهاببینمت
هرشب دراین امیدکه فرداببینمت
نزدیکتربیـــــاکه هویداببینمت
هرگز نشــد اسیرتمنـــاببینمت
میخواستم که بهترازاینها ببینمت

مبین چوالله س ِر آرمیده ای داریم

که خود به سینه  ،دل داغدیده ای داریم
منوشقایقخونینهمازشهیدانیم
که بی ُگنه دل ِ درخون نپیـده ای داریم

چراغعمرتوروشنهمیشهایگلسرخ

که ما زبانۀ گلگون ِچیــــده ای داریم

هزاربار گسستیم وبازپیوستیم

چوموج رشته باهم تنیـده ای داریم

هزاربارفسردیم وباز روئیـدیم

درآستانۀ صبحیم ای شب تاریک

به نازی که لیلی به محمل نشیند
کـه از گریه ام ناقه درگل نشیند
چه سازم به خاری که دردل نشیند
غبــاری بدامان محمل نشیند
زبامی که برخاست مشکل نشیند
که دراین چمن پای درگل نشیند
گدائی بــه شاهـــی برابرنشیند
کسـی چون میــان دومنزل نشیـند

درزیر سایه روشن ماه پریده رنگمهتاب
فریدون توللی

ز ِکشت ِسوخته ،خونیندلیمایافسوس

مهرانگیز رساپور(م.پگاه)

ناهید باقری

درپرتوی چو دود  ،غم انگیزو دلربا
افتاده بود وزلف سیاهش به دست باد
مواج ودلفریب
می زد به روشنائی شب نقش تیرگی .
می رفت چویباروصدای حزین آب
گوئی حکایت غم یاران رفته داشت
وزعشقهای خفته و اندوه مردگان
رنجی نهفته داشت.
درنور سردوخستۀ مهتاب ،کوهسار
چون آرزوی دور
چون هالۀ امید
یا چون تنی ظریف وهوسناک درحریر
می خفت درنگاه
وز دشتهای خرم وخاموش می گذشت
آهسته شامگاه
او  ،آن امید جان من  ،آن سایۀ خیال
می سوخت درشرارۀ گرم خیال خویش
می خواند در جبین درخشان ماهتاب
افسانۀ غم من وشرح مالل خویش
طرحچهرهتوللیازکیخسروبهروزی
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مش
ت
زبان رک

به اعتبارکدامین لبخند
درفصل گزندگی بی مهری؟

که دربوران ایستاده ایم

بی ترانه وبی لبخند
بی سخن

سرگردانی ماست
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کنونکهجامطبیعتززهرسرشاراست

لوای طالع بیچارگان نگونساراست
زبرف اگرچه سپیداست کلبۀ دهقان

بفشارم دستت را

تنها زبان مشترک ما

سرمای دی

شوکت برخورداری

زدود آه فضای حیات اوتاراست

طرح ازکیخسروبهروزی

ُ
همچوگلپرپر
بهدستبادازآنیم

که مثل سرو  ،سربرکشیده ای داریم

مرنجان دلم را

غمش درنهــانخانه دل نشیند
به دنبال محمل چنان زار گریم
خَ لَد گر بپا خاری  ،آسان برآید
پی ناقه اش رفتم آهسته ترسم
مرنجان دلم را که این مرغ وحشی
عجبنیستخندداگرگلبهسروی
بنازم بــه بزم محبت که آنجا
«طبیب» از طلب دردوگیتی میاسا

س صبح
ـی
م
ردآ تاهن

محمد ذکائی «هومن»

که ریشه درچمن پروریده ای داریم

نگاه کن که چه رنگ پریده ای داریم
اگرچـــه برگچۀ نودمیــد ه ای داریم

شیوه مردود

چشمت ره آن شیوۀ مردود گرفته است
تصویر کمالت سرکمبود گرفته است
آنگه کــــه تورا می نگرم درگذر یاد
انگار که اطراف تورا دود گرفته است
دیگــر ننشینم به بدو خوب وکم وبیش
شاهین خیالم ره مقصود گرفته است.
خواهم که برون برکشم ازدایره خودرا
اما دراین حلقۀ مسدود گرفته است
گفتی که زیان است به دادوستد عشق؟
بنگر که سراپای مراسود گرفته است
تا نام تودرکلک «پگاه» آمدوپیچیـــد
شعرش صفت نغمۀ داود گرفته است

به ماه دی زتوانگر مپرس هان چونی

که شادمانی اورابهانه بسیاراست
زباغبردهبرونرخت؛مرغکخوشخوان
کالغ نوحه گراندر خالل اشجاراست
تگرگ افسرنرگس ببادداده زقهر

دراین مجادله عریان تن سپیداراست

آزادی
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داستان یوسف ایپمبر

ترجمه دکتر محمدعلی صوتی

اثر :احمدعثمان
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براساس اسناد تاریخ مصر
-2-

فصل اول

آرامگاه یویا

آرامگاه یویا وهمسرش تویا در1905
کشف شد .سه سال پیش از این
تئودور دیویس امتیاز حفاری دره
بین الملوک (دره شاهان) درغرب
تبس را بدست آورده بود  .دیویس
با وجود ک َب ِر سن  ،زمستان آن سال
را درلوکسور درمصرعلیا گذراند و
هزینۀ حفاری را تأمین کرد .کار عمده
به عهدۀ باستانشناسان و مقامات
ادارۀ آثارباستانی مانند هوارد کارتر،
جیمس کیبل  ،آرتور ویگال و ادوارد
آیرتون بود .اینان همه اهل بریتانیا
و بوسیلۀ فلیندر پتری آموزش دیده
بودند  .او نخستین انگلیسی بود که
درمصر به حفاری دست زد  .کارش
درطول چهل ودوسال اورا به یکی
بزرگان باستانشناسی مدرن تبدیل
کرد.
دردرۀ شاهان  ،درۀ فرعی باریکی
نزدیک به نیم مایل به طرف کوه
هست  .دردهانۀ آن  ،آرامگاه های
شاهزاده رامسس سوم ( حدود
 1132-1151پیش از میالد) ورامسس
یازدهم 1087-1114پیش از میالد)
پیش از آن کشف شده بود که
درجانب تپه ای به ارتفاع شصت پا
قرارداشتند .هوارد کارتر که در 1902
بازرس کل آثارباستانی درمصرعلیا
ومسئول حفاریهای جدید بود ،
شروع به کاوش دره کرد .او کارش
را از آرامگاه رامسس یازدهم آغاز
کردو به طرف کوه ادامه داد .اکتشاف
درسال بعد نتیجه بخش بود .وقتی که
کارتر در  1903آرامگاه توتموسیس
چهارم پدر آمنهوتپ سوم ( حدود
 1367-1405پیش از میالد) را کشف
کرد ،درطول دوازده ماه بعدی آرامگاه
یکی دیگر از افراد سلسلۀ هیجدهم
از دل خاک بیرون آمد  ،او ملکه هت
شپ سوت بود که از  1490تا 1468
پیش از میالد سلطنت کرد .بعداز آن
دیگر چیزی پیدا نشد.
هشت روز پیش از کریسمس 1904
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میالدی کیبل  ،بجای کارتر آزمایش
کنار دره را ادامه داد .جوانب دره ها
بوسیلۀ کارگران خاکبرداری شد .یک
ماه بعد دیویس به محل واردشد ودید

نتیجه ای حاصل نشود ،شناخت
سرتاسر دره برایم ارضا کننده بود».
با برگشتن به دهانۀ دره  ،کارگران
شروع به خاکبرداری تقریب ًا سی پا
باالتر از تپۀ بین دو آرامگاه رامسس
ها کردند  .بعداز ده روز نخستین
نشانه های آرامگاه سوم  ،به شکل
قطعۀ سنگی خوش تراش ظاهرشد که
مسیر پائین رفتن به گذرگاه آرامگاه
را نشان می داد .در 11فوریه باالی
دربسته را پرشده از سنگ آهک وشن
که راه پلکان راسد کرده بود  ،نمایان
کردند .دراین زمان کیبل آنجارا ترک
کرد و آرتور ویگال جای اورا گرفت.
درطول بیست وچهارساعت د ِر
سنگی تراشیده شده کام ً
ال پاک شد.

داخل مقبره رامسس سوم دردره شاهان

هیچ نتیجه ای حاصل نشده ،بنابراین
تصمیم گرفت سفارش کیبل را دنبال
کند.وآن محل را رها کنند .کارگران
به دهانۀ کنار دره باز گردانده شدند،
حتی بعید به نظر می رسید این منطقه
نیز به کشف تازه ای منتج شود .
دیویس درکتاب «آرامگاه یویاو تویا»
منتشرشده در  ، 1907نوشت  «:این
محل بین آرامگاههای رامسس ها
(شاهزاده رامسس سوم ورامسس
یازدهم) نیز نومید کننده بودنیاز
به صرف چندسال وقت وکارگران
بیشتری داشت  .به نظر نمی رسید
آرامگاهی دراین مکان تنگ وجود
داشته باشد ومسئله اصلی این است
اگر من نتوانم چیزی کشف کنم
مشلم ًا دیگر هیچ مصرشناسی حتی
با صرف هزینه شخص دیگری حاضر
به صرف وقت وسرمایه نخواهدشد.
من هریارد از جوانب دره را  ،بجز
مکانی که توصیف شد  ،می شناختم.
بنابراین خودم را متقاعد کردم که
برای رسیدن به یک اکتشاف موفق
هرتالشی توجیه پذیر است  .اگرچه

آزادی

بااین حال قسمتی به ابعاد دوازده
درچهار اینچ با گِل نیل پُرشده بود
وحاکی از آن بود که آرامگاه پیش
از آن به وسیلۀ سارقی مورد دستبرد
قرارگرفته است .
گروه ویگال تصمیم گرفتند کاررا
ادامه دهند .آنان باالی در را شکستند
تا بتوانند نگاهی به داخل بیندازند.
آنچه درتاریکی توانستند ببینند
راهروئی با شیب تند به پهنای پنج
پا بود .پشت آن چه بود؟ روزنه ای
که بازشده بود بسیار تنگ بود و یک
نفر بالغ نمی توانست به آن داخل
شود .بنابراین پسر خردسال مصری
را ازسوراخ تنگ پائین فرستادند.
پسر بچه مقداری اشیاء کوچک
که روی زمین  ،نزدیک در ورودی
افتاده بود با خودآورد  :یک یوغ
مطال ازیک ارابه  ،یک چوبدستی
ئیک «سکاراپ»(سوسک مقدس) که
درنگاه نخست از طال به نظر می آمد
اما با دقت معلوم شد که بازرورق
پوشیده شده است .
صبح روز بعد ویگال و دیویس

وگاستون ماسپرو مدیر کل موزۀ
قاهره دم د ِر ورودی به یکدیگر
پیوستند .بعداز اینکه کارگران در را
کنار کشیدند  ،آن سه هرکدام باشمع
واردشدند .آنان ازراهروی شیب دار
پائین رفتند  .درباالی در  ،روزنه
ای مانند دراول بود و ازباال تا پائین
ممهوربه ُمهر «شهرخاموشان»( )1بود.
پائین در  ،دو قدح گذاشته شده بود
که کارگران باستانی برای محکم
کردن در ،با گچ  ،آنهارا اندود کرده
بودند.ماسپرو ودیویس با دست
چند سنگ باالی دیوار رابرداشتند
واز سوراخ نگاه کردند .درتاریکی
چند اسباب واثاثیه مطال دیدند که
نتوانستند تشخیص بدهند چیست .
بی صبرانه آن دو موفق شدند خودرا
به باالی د ِر دوم برسانند بدون اینکه
منتظر کارگران شوند تا آن راباز کنند.
باألخره به اتاق تاریک آرامگاه وارد
شدندو طبیعت ًا نخستین چیزی که
می خواستند بدانند این بود که نام
صاحب آرامگاه چیست.
دیویس درچند صفحه بعد یادآورشده
است  «:ما هرکدام شمعی گرفته
بودیم  .اما نور کمی داشتند .چشممان
را می زدوهیچ چیز جز درخشش طال
نمی دیدیم  .دست آخر بعد ازیکی
دو دقیقه سورتمۀ بزرگی دیدیم
که برای انتقال تابوتهای مردگان
ومومیائی ها به آرامگاه به کار گرفته
شده بود .سورتمه به درازای هشت پا
و به ارتفاع شش پا بود .ساخته شده
از چوب و پوشانده از قیر که مانند
روز نخست می درخشید .دور تا
دور باالی تابوت نواری از زرورق به
پهنای درحدود شش اینچ پوشیده
از خطوط هیروگلیف بود .به ترغیب
من موسیو ماسیرو متوجه آن شد و
بال درنگ شمعش رابه دست من داد .
من دوشمع را نزدیک بردم که بتواند
کتیبه را بخواند  .لحظه ای نگذشت
گفت «:یویا» طبع ًا ازاین اعالم هیجان
زده شده بودیم  .من بی اختیار به
تابوت نزدیک شدم که ناگهان موسیو
ماسیرو فریادزد«:مواظب باش»  ،و
دست مرا عقب کشید .دریک لحظه
متوجه شدیم که شمع من به قیر
تماس پیداکرده و من بطور خطرناکی
به آن نزدیک شده بودم وممکن بود
تابوت آتش بگیرد».
اراده وبلند نظری دیویس برای
ادامۀ حفاری درمحل نومید کننده
بین مقبرۀ رامسس ها دردهانۀ دره
باعث کشف گنجینه ذیقیمتی از آثار
(Necropolis)1
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باستانی مصرشد .وقتی که چراغ برق
به داخل آرامگاه آوردند  ،توانستند
اشیاء دیگر به اضافه صندوق تابوت
( )2تویا همسر یویا را ببینند .آثار
دیگر به شرح زیر است :
صندوق تابوت چوبی منقش یویا،روی سورتمه پوشیده باقیر سیاه
وخطوط کتیبه.
 کومیایی یویا داخل سه الیه تابوت( ( )3مانند توتان خامون)
 صندوق تابوت منقش چوبی تویا،روی سورتمه  ،با ذکر نام پسرش
«آنن» پیامبر دوم خدای آمون
ره()4 دو تابوت  ،باضافه مومیائی تویا. دو صورتک با روکش طال ،هریکبرای ساکنان آرامگاه ( این صورتکها
روی صورت مومیائی
مستقیم ًا
گذاشته شده بود.).
 دوجعبه در دار ،هرکدام دارای چهارخانه که درهرکدام آنها چهار طرف
در دار شامل احشاء مرده قرارداشت .
 تعداد زیادی اوشایتی درجعبه هایچوبی .
 چوبدستی و دستۀ شالق یویا. دستۀ عود مصری تویا  ،زنگوله یاجغجغه ای مخصوص مناسک ایزیس،
همسر اوسیریس خدای مرگ ،
وهمچنین برای پرستش آتن ،خدای
نور در آمارنا(رجوع کنید به فصل
سیزدهم)
 ظروف از سنگ رخام. ظروف چوبی مجسمه ای چوبی با متنی از «کتابسرود» توجیهی از زندگی فرد فوت
شده  .به اضافه افسونهائی که وی
رادرسفر به جهان آخرت یاری می
کند وچیزهای دیگر.
 سه صندلی چوبی زیبا دراندازههای مختلف متعلق به سیتامون
 یک صندوق جواهر آمنهو تپ سوم. دوتخت جعبه ای متعلق به آمنهوتپ سوم وملکه اش «تیه».
 گلدانی از سنگ رخام متعلق بهشاه وملکه.
 سرمه دان برای آرایش بانامآمنهوتپ روی آن
 سفال(Sarcophagus- ( 2
(Coffins )3

( -)4آمون -رع خدای تعالی سلسله هیجدهم
بود  ،خدای تِبِس درسرتاسر کشورپذیرفته
شده بود او چهار پیامبر داشت که لقب
روحانیت داشتند .بنابراین پیامبراول مقدم
بردیگران بود.
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ملکه هپشتسوت Queen Hapshetsut

 ُمهر گِلی برروی پارچۀ کتان بانامرامسس سوم ()5
 گردن بند یویا با ُمهره های بزرگطال و الجورد.
 انواع گوناگون وسایل آرایش ذخیرۀ فراوانی از گوشت مومیائی شدهبرای کمک به مرده درجهان آخرت.
 کاله گیس از پاپیروس و یک کالهگیس دیگر شاید از موی انسان .
چند جفت دمپایی دراندازه هایمختلف بین  18تا  30سانتیمتر
 یک پاپیروس به درازای  22یاردشامل فصلهای «کتاب مرده»
 یک ارابه دروضعیت کامل کهدرآن زمان نخستین ارابه ای بود که
از زمان مصر به جا مانده بود.
تازمان کشف آرامگاه توتان خامون
هفده سال بعد این تنها آرامگاهی
بود که تقریب ًا بطور کامل پیداشده
بود .دو مومیایی درتابوتها یشان
آرمیده بودند .دراصل مومیائی یویا
درسه الیه تابوت و ازآن تویا در
دوالیه تابوت قرارداشت  .اما کسی
که قب ً
ال به آرامگاه دستبرد زده بود
بی شک در تابوت راباز کرده بود و
به دنبال زیورهای زرین وجواهرات ،
پارچه های مومیائی را خراشیده بود.
پارچه های مومیائی خشک ومحکم
از روغنهای ریخته روی آنها سفت
شده بود ولی مقدار زیادی ذرات ریز
درهردوتابوت دیده می شد.
وقتی که جسد یویا بلند شد ،
گردنبند او با ُمهره های درشت طال
و الجورد کشیده شده به یک رشتۀ
محکم که ظاهرا ً موقع خراشیدن
جسد پاره شده بود  ،پشت گردن
مومیائی پیداشد
(Topographical Bibliography-)5
of ancient Egyptian hieroglyphic
text,reliefs and paintings,Bertha
.Porter and Rosalind Moss

دزدآرامگاه لوحۀ طالئی به اندازۀ
یک کف دست را  -که مومیاگر برای
پوشاندن شکافی که برای درآوردن
قلب یویا گذاشته بود ندیده بود .
هردو مومیائی بخوبی حفظ شده بودند
 .به نظر آرتور ویگال انگاری اآلن
چشم باز می کنند وحرف می زنند.
افتتاح رسمی آرامگاه در 13فوریه
 1905درحضور برادرشاه انگلستان
دوک کنگت و دوشس  -که اتفاق ًا
درآن زمان مشغول دیدار از مصر
بودند  ،انجام شد .انتقال و صورت
برداری از آرامگاه ها با نظارت کیبل
سه هفته طول کشید .باهمه دقتی که
به کار رفت  ،بعضی از متصدیان بسته
بندی موفق به دزدی تعدادی از اشیاء
شدند  ،اما باوربراین است که همۀ آنها
ازداللها بازخریدشد.)6(.
در 30مارس 120 ،کارگر شروع به حمل
صندوقها به کنار رودخانه کردند
وپس از یک روز درقطاری حفاظت
شده ؛ به قاهره حمل شدند؛ وهدیۀ
یویا درموزۀ پایتخت مصر جا گرفت .
با آنکه آرامگاه یویا و تویا پیش از
کشف آرامگاه توتان خامون کامل
ترین آرامگاه بود  ،هیچکس به
اهمیت یویا پی نبرده بود .دیویس
گزارش این اکتشاف را در 1907
با مقدمۀ ماسیرو نوشت و فاوی
مطالعات خودرا دربارۀ کتاب مرده
یک سال بعد منتشر کرد .از آن زمان
غیر از چند تحقیق دربارۀ اشیاء یافت
شده درآرامگاه مانند اسباب و اثاثیه
ونوشته ها ،کار زیادی انجام نگرفته
است .
همچنانکه دیدیم  ،یویا تنها کسی است
که اززمان شاهان هیکسوس به لقب
« پدرمقدس دوسرزمین (فرعون)»
خوانده شده  ،همان لقبی که یوسف
ادعا کرد  ،وهمچنین گرچه مسلم ًا
خون شاهی نداشت در درۀ شاهان

تویا
()6
Catalogue general des antquitesdu musee du Caire, James
E.Quibell

آزادی

یویا

نه درۀ اشراف نزدیک ده « شیخ
عبدالقورنا» دفن شد عالوه براین ،
برخالف آرامگاههای دیگر اشراف نه
تزئین شده بود و نه کتیبه ای داشت .نام
او روی تابوت بیرونی وسه تابوت درونی
آن و دیگر قطعات اسباب واثاثیه دیده
می شود .برعکس گوشهای بیشتر
مومیائی های سلطنتی  ،گوشهای او
سوراخ نشده است وطرز قرارگرفتن
دستها و کف دست برطرف گردن وزیر
چانه  ،باشیوۀ معمول اوزیریس متفاوت
است که دستها روی سینه صلیب شده
است .تا آنجا که می دانیم  ،یویا تنها
مومیائی مصری است که دراین حالت
و دستهایش به اینگونه پیداشده است .
یویا دارای فهرست مفصلی از عناوین،
به اضافه پدر مقدس فرمانروای
دوسرزمین  ،دارد:
 پدر خدا یا پدر مقدس (این لقبمتداول روحانیان بود که شاید با
کلمۀ «پدر » در کلیسای کاتولیک
رم وکلیسای انگلیس یا «پدرو»
درنیروهای مسلح مطابقت داشته
باشد.
 اسب شناسجانشین اعلیحضرت درارابه رانینگهدارندۀ خاتم شاه مصرعلیا ُمهردارشاه صفلی شریف موروتی ناظر گله مین  ،فرمانروای آخمین ناظر گلۀ آمون مورد تأیید خدای خوب (فرعون) دهان شاه مصر علیا گوش شاه مصر سفلی پیام آور خدای مین. تنها دوست (دوست یکتا) مقدم بردوستان شاهزاده شاهزادۀ بزرگ عشق زیاد سرشار از الطاف درقصرشاه سرشارازالطاف تحت فرمانفرمانروایش
بقیه درصفحه 48
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داستان پدیدآمدن شراب واول کس هک آن را نوشید

شراب خوردن و بزم نهادن آئین
آورد وبعدازآن هم از شراب رودها
بساختند و نواها زدندو آن باغ که
دراو تخم انگور بکاشتند هنوز
پابرجاست .آن را به هرات غوره می
خواندند وچنین گویند که نهال انگور
از هرات به همه جهان پراکند وچندان
انگور که به هرات باشد به هیچ شهری
و والیتی نباشد چنانکه زیادت از

نقاشی از محمدعلی دولتشاهی

شرابتلخمیخواهمکهمردافکنبودزورش
که تا یکدم بیاسایم زدنیا وشروشورش
اندرتواریخ نبشته اند که به هرات
پادشاهی بودکامکار و فرمانروا .باگنج
و خواسته بسیار ولشگری بیشمار
وهمه خراسان درزیرفرمان او بود.
او از خویشان جمشید بود .نام او
«شمیران» و این واین دز شمیران که
به هرات و هنوز پابرجاست  ،آبادان ،
او کرده است  .و اورا پسری بود نام او
« بادان» سخت دلیر و مردانه و بازور
بود .ودرآن روزگار تیراندازی چون او
نبود .مگر روزی شاه شمیران برمنظر
نشسته بود و بزرگان پبش از پسرش
بادان  ،پیش پدر  .قضا را همائی بیامد
و بانک می داشت و برابر تخت پاره
ای دور تر بزیر آمد .و بزمین نشست
« .شاه شمیران» نگاه کرد ،ماری
دید درگردن همای پیچیده وسرش
درآویخته وـهنگ آن می کرد که
همای را بگزد .شاه شمیران گفت :
«ای شیرمردان ! این همای را ازدست
این مار که برهاند و تیری به صواب
بیندازد؟» بادان گفت  «:ای ملک ! کار
بنده است  .تیری بینداخت چانک
سرکار درزمین بدوخت و به همای
هیچ گزندی نرسید.
همای خالص یافت وزمانی آنجا می
پرید و برفت  .وقضارا سال دیگر
همین روز شاه شمیران  ،برمنظر
نشسته بود .آن همای بیامد و
برسرایشان می پریدو پس برزمین
آمد .همانجا که ماررا تیرزده بود
چیزی از منقار برزمین نهاد و بانکی
چند بکرد و بپرید.
شاه نگاه کرد وآن همای رابدید  .به
جماعت گفت :
 پنداری این همانست که ما اورا ازدست آن مار برهاندیم وامسال به
مکافات آن باز آمده است وماراتحفه
آورده  .زیرا که منقار برزمین می زند.
بروید و بنگرید وآنچ بباید بیاورید».
دوسه کس برفتند و به جملگی دوسه
دانه دیدند آنجا نهاده  .برداشتند
و پیش تخت شاه شمیران آوردند.
شاه نگاه کرد .دانه ای سخت دید .

صفحه40

دانایان وزیرکان را بخواندوآن دانه ها
بدیشان نمود وگفت  -:هما این دانه
هارا به ما به تحفه آورده است  .چه
می بینید اندراین ؟ مارا بااین دانه ها
چه می باید کردن؟
متفق شدند که این را بباید کشت
و نیک نگاه داشت تا آخر سال چه
پدیدار آید .پس شاه تخم آن را به
باغبان خویش دادوگفت :
 درگوشه ای بکار وگرداگرد اوپرچین کن تا چهار پا اندر و نیاید و
از مرغان نگاهدار و به هروقت احوال
او  ،مرا می نمای .
پس باغبان چنین کرد  .نوروز ماه بود
یک چندی برآمد  .شاخکی از این
تخمها برجست .
باغبان پادشاه را خبر کرد  .شاه با
بزرگان و دانایان برسرآن نهال شد.
گفتند «:ماچنین شاخ وبرگ ندیده ایم »
و باز گشتند ..چون مدتی برآمد شاخه
هایش بسیارشد و پلک ها پهن گشت
وخوشه خوشه به مثال «کاوس» از
او درآویخت  .باغبان نزدیک شاه
آمد بگفت  «:درباغ هیچ درختی
ازاین خرمتر نیست» .شاه دگر بار
با دانیان بدیدار درخت شد .نهال
اورادید درخت شده وآن خوشه ها
ازاودرآویخته  .شگفت بماندوگفت :
« صبرباید کرد تا همه درختان را بر
برسد تا براین درخت چگونه شود».
چون خوشه بزرگ کرد ودانه های
غوره بکمال رسید هم دست بدو
نیارستندکرد تا خریف درآمد ومیوه
ها چون سیب وامرود وشفتالو وانار
ومانند آن در رسید  .شاه به باغ آمد .
درخت انگور دید چون عروس آراسته
 .خوشه ها بزرگ شده و از سبزی به
سیاهی آمده  .چون شبه می تافت و
یک یک دانه ازاوهمی ریخت  .همه
دانایان متفق شدند که میوه این
درخت است ودرختی بکمال رسیده
است .ودانه از خوشه ریختن آغاز
کرد .وبرآن دلیل می کند که فاید این
درآب نیست  .آب آن بباید گرفتن
ودر ُخمی کردن تا چه دیدارآیدوهیچ
کس دانه در دهان نیارست نهادن .
ازآ« همی ترسیدند که نباید زهرباشد

آزادی

وهالک شوند.وهمانجا درباغ ُخمی
نهادند و آب انگور بگرفتند وخم پر
کردند و به باغبان فرمود  :هرچه بینی
مراخبرکن وبازگشتند .چون شیره
ُ
درخم بجوش آمد باغبان بیامد و شاه
را گفت  «:این شیره همچون دیگ بی
آـش می جوشد و برنرمی اندازد»
گفت  « :چون به بار آمد مرا آگاه کن ».
باغبان روزی دید صافی وروشن شده
چون یاقوت سرخ می تافت وآرامیده
شده  .درحال شاه را خبرکرد .شاه با
دانیان حاضر شدند .همگان دررنگ
صافی او خیره بماندند وگفتند« :
مقصود فایده از این درخت این است
اما ندانیم که زهراست یا پادزهر».
پس برآن نهادند که مردی خونی را
اززندان بیاورند وازاین شربتی بدو
دهند تاچه پدیدار آید .چنان کردند
و شربتی از این  ،به خونی دادند.
چون بخورد اندگی روی ترش کرد
گفتند دیگر خواهی ؟ گفت  :بلی .
شربتی دیگر بدو دادند درطرب کردن
و سرودگفتن و کون وکچل کردن
آمدو شکوه پادشاه درچشمش سبک
شد وگفت « :یک شربت دیگر بدهید
پس هرچه خواهید بمن بکنید که
مردان مرگ را زاده اند!» پس شربت
سوم بدو دادند بخورد و سرش گران
شد و بخفت وتا دیگر روز بهوش
نیامد .چون بهوش آمد پیش ملک
آوردندشو ازاوپرسید که  :آن چه بود
که دیروز خوردی وخویشتن را چون
می دیدی؟
گفت  :نمی دانم که چه خوردم  .اما
خوش بود کاشکی امروز سه قدح
دیگر ازآ« بیافتمی  .نخستین قدح
برشخواری خوردم که تلخ مزه بود.
چون درمعده ام قرارگرفت طبعم
آرزوی دیگر کرد چون دوم قدح
بخوردم نشاطی وطربی دردل من
آمد که شرم از چشم من برفت
وجهان پیش من سبک آمد.
پنداشتم میان من وشاه هیچ فرقی
نیست .وغم جهان بردل من فراموش
گشت  .وسوم قدح بخوردم بخواب
خوش در شدم  .شاه .وی را آزاد کرد
از گناهی کرده بود  .بدین سبب همه

دانایان متفق گشتند که هیچ نعمتی
بهتر وبزرگوارتر از شراب نیست  .از
بهر آنک درهیچ طعامی ومیو ه ای
این هنر و خاصیت نیست که درشراب
هست  .شاه شمیران را معلوم شد
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صدگونه انگور را نام برسرزبان
بگویند و فضیلت شراب بسیار است.
برگرفته از نوروز نامه منسوب به
حکیم عمر خیام نیشابوری.
با انتخاب محمدعلی دولتشاهی.

شماره  -70سال ششم

آزادی

صفحه 41

کیخس

رو بهروزی

ترانه وترانه ُسرایان

عی
لس
صـف
ا ،زغ رائی بارتاهن اهی رپسوزوگدا ز
اسما ل نواب
(قسمت هشتم)

بخش پنجم

بهروزی  :حسین قوامی (فاخته ای)
نواب صفا :ازجمله خوانندگانی بود
که صدای رسائی داشت  .طرز خواندن
و تحریرهایش از همه به مرحوم
رضاقلی میرزا ظلی نزدیک تر بود
و بخصوص موقع خواندن مانند قمر
دهانش را باز نمی کرد  .جالب است
بدانید که نام پدر قوامی رضاقلی و
درخوانندگی هم از رضاقلی ظلی
پیروی می کرد.
دوستی ما درسال  1326درمنزل
هنرمند فقید حمید وفادار آغاز شد.
تصور میکنم درآن موقع به تازگی
درجۀ سروانی صنف دفتری را گرفته
بود ودر نظام وظیفه خدمت می کرد.
و از ریاست نظام وظیفه اراک به
تهران منتقل شده بود .این خواننده
هنرمند از دوران جوانی عفت نظر
مخصوصی داشت  ،شرم حضورش
جلب توجه می کرد .وبهمین جهت
محرم وموردعالقه واعتماد خانواده ها
بود .همیشه وقارومتانت خودرا که از
اصالت او سرچشمه می گرفت حفظ
می کرد.
حسین قوامی بعداز خدمت نظام
وظیفه  ،مدرسۀ ستوانی را تمام کرد
وتادرجۀ سرهنگی ارتقاء یافت و
بعلت اینکه نظامی بود دربرنامه های
رادیوارتش بانام مستعار خواننده
ناشناس آواز می خواند .از سالهای
 1335به بعد دربرنامه های گلها ،
بخصوص گلهای جاویدان شرکت
می کرد وچون نام مستعار خواننده
ناشناس دیگر مناسبتی نداشت به
پیشنهاد مرحوم روح اهلل خالقی نام
مستعار فاخته ای را انتخاب کرد و از
سال  1340که باز نشسته شد با نام
اصلی خود آواز و ترانه هارا اجرا می کرد

صفحه42

* بنان سبکی بوجود آورد که قابل تقلید نیست
* بنان معتقد بود هنرمندواقعی باید به رسالت هنری
خود واقف باشد.
* حسین قوامی از دوران جوانی عفت نظر مخصوصی
داشت .
* داریوش رفیعی دارای صفات عالی انسانی و خُ لق
وخوی نجیبانه و لطیفی بود.
* کش دادن آواز وتحریرهای زیاد دادن و شبیه زوزه
آواز خواندن خوب نیست .
* محمودی خوانساری یکی از بهترین خوانندگان و
صداها بود.

صدای قوامی مانند صدای تاج
اصفهانی هنوز هم که حدود هفتاد
سال یابیشتر دارد قابل استفاده است
( یادآور می شود که درزمان انجام این
گفتگو هنوز قوامی زنده بوده است
آزادی).
بهروزی  :عبدالوهاب شهیدی
نواب صفا :این خواننده گرامی و

شهیدی

آزادی

نوازندۀ عود از شاگردان اسماعیل
مهرتاش است و درخواندن آواز شعر
را به طرز صحیحی اجرا می کند .تکیه
بر درست خواندن شعر این آوازخوان
بی دلیل نیست .زیرا استاد مهرتاش
که با فن بیان هم آشنائی داشت به
درست خواندن و ادای صحیح وواضح
شعر و سایرقواعدی که برای خواندن
آواز الزم است تأکید فراوان می کرد.
بهروزی  :داریوش رفیعی
نواب صفا :به خواندن اشعار محلی
رغبت زیادی نشان می داد  .صدایش
گرفتگی و شوروحال مخصوصی
داشت  .درآواز تحریرهایش کم بود
درارکستر معموالً تنبک را خودش
می زد .بنابراین ضرب شناسی اش که
شرط اول تصنیف خوانی وبخصوص
ضربی خوانی است خوب بود .گرچه
زندگی هنریش دیر نپائید ودرجوانی
از دنیا رفت ولی آثار زیادی از آهنگ
های محلی وضربی ازاو به یادگار
مانده است .

نواب صفا

داریوش دارای صفات عالی انسانی
وخلق وخوی نجیبانه وبسیار لطیفی
بود که از اصالت خانوادگیش مایه
گرفته بود .حضوراو و رفتار گرم
وصمیمانه اش شوروحال خاصی به
محفل دوستان می بخشید .از سالی
که صدای گرم و دلپذیرش اورا به
شهرت رساند ترک تحصیل کرد  .به
صداوشیوه خوانندگی بدیع زاده و
به گشاده روئی و مهربانی او عالقه
زیادی داشت  .و بدیع زاده هم بقدری

حسین قوامی
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اورا دوست داشت که درواقع جزو
افراد خانواده او درآمده بود ..ردیف
هارا هم از بدیع زاده یادگرفت
.وبوسیلۀ همین هنرمند هم به رادیو
راه یافت  .اما متأسفانه اعتیاد به
این جوان مجال نداد که استعداد
ذاتی خودرا تکمیل کند .من درغزلی
دررثای این دوست عزیزم دربیتی به
این موضوع اشاره کرده ام :
گرسوختداریوش،زآزاردوستسوخت
گررفت داریوش  ،زبیداد یاررفت
وباألخره هم درجوانی در دوم بهمن ماه
 1337درتهران درگذشتودرآرامگاه
ظهیرالدوله بخاک سپرده شد.
بهروزی  :استاد حاال می رسیم به
جوانترها
نواب صفا :راستش من قدری پیرشده
ام  .دربارۀ جوانترها صحبت نکنم
بهتر است چون شاید به مذاقشان
خوش نیاید  .بطور سربسته عرض
می کنم که همین موضوعی که راجع
به خواندن شعر گفتم یکی از نکات
فوق العاده مهم است  .کش دادن آواز
 ،تحریرهای زیادی دادن  ،و شبیه
به زوزه آواز خواندن  ،خوب نیست
 .البته بعضی از این آقایان آواز خوان
جوان صدا دارند ،اما اگر وقت بود
ونمونۀ آواز های این هارا می گذاشتیم
از روی آن ها برایتان می گفتم چه
نقص هائی دارند...
بهروزی  :منظورتان این است که
بعضی از این خوانندگان برای نشان
دادن قدرت صدایشان تاآنجا که
ن َفس اجازه می دهد صدارا می کشند،
تحریر می دهند و به اصطالح چهچه
می زنندو...
ِ
وسط شعر و بدترازآن
نواب صفا :و
وسط کلمه این کاررا می کمنند .
تحریرهای بی موقع وسط شعر می
دهند  .این مرکب خوانی که امروز
بعضی از خوانندگان کوشش می کنند
اجرا کنند هنری است که بنان آن را
درحد کمال اجرا می کرد .که از سه
گاه شروع می کرد  ،می رفت توی
اصفهان  ،و دوباره برمی گشت توی
سه گاه  .آهنگی است که آقای مالح
ساخته وشعر آن را من گفته ام  .که
یکی از بهترین کارهای مالح است .
دراین شعر من فلسفه را وارد ترانه
کرده ام :
هستی چه بود ،قصۀ پررنج وماللی
کابوس ِپراز وحشتی ،آشفته خیالی
این از اصفهان شروع می شود  ،وارد
سه گاه می شود و دومرتبه به اصفهان
باز می گردد .چون حاال بحث شد ،
اجازه بدهید این را هم بگویم که
عرفان راهم من برای اولین بار وارد
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نادرگلچین

محمودی خوانساری

ترانۀ ایرانی کرده ام .وآن درآهنگی
است که مرحوم خالقی ساخته بنام
مستی عاشقان که درچهارگاه است
و بمناسبت پنجاهمین سال تأسیس
انجمن اخوت  ،برای اولین بار  ،بصورت
زنده درسال  1327درمنزل سرلشگر
فیروز(ناصرالدوله) درخیابان امیریه
اجرا شد .اعضای ارکستر انجمن
ملی هم بودند .صبا وحسین تهرانی
هم بودند:
تا توای ساقی  ،زان می باقی
برده ای عقل وهوشم
من از این غیرت  ،جز می وحدت ،
تا ابد می ننوشم .
بهروزی  :باوجود این که مایل نیستید
از خوانندگان جوانتر نام ببرید  ،اما من
نام چندتن از این خوانندگان را می
گویم شاید یادآوری آنان شمارا به
اظهار نظر وادارد.
نواب صفا :بسیار خوب بفرمائید
بهروزی  :محمودی خوانساری
نواب صفا :یکی از بهترین خوانندگان
و بهترین صداها بود .من برای او ترانه
ای نساخته ام .وزیادهم بااو دوستی
وآمیزشی نداشته ام  .بدلیل اینکه
درمت فعالیت ایشان من درتهران
نبودم  .محمودی یکی از غزلهای
مرا دربرنامه برگ سبز درزمان آقای
پیرنیا اجرا کردکه من اطالع نداشتم.
این است :
لب تشنه ام ساقی به من زآن آب
آتش زا بده
یک جرعه کی سیرم کند  ،دریا بده،
دریابده.
این غزل را ایشان ضربی خوانده و
فوق العاده خوب خوانده است .
بهروزی  :شما با محمودی رابطه
ودوستی نداشتید .من داشتم .
محمودی انسانی بود متواضع  ،شریف
وبلندطبع  .طال وخاک برایش یکسان
بود .دردوران زندگی هنریش  ،هنر
فروشی نکرد .هرگز درکاباره و اینگونه
اماکن آواز نخواند .هنر وشخصیت

هنری خودرا باالتر از این کارها می
دانست  .هرگز برای کسب مال وجاه
درمجالس اعیان واشراف شرکت نکرد
و البد اطالع دارید که درچه شرایط
ناگواری هم فوت کرد.
نواب صفا :محمودی خوانساری را من
ندیده بودم  .ولی همانطورکه گفتید،
تمام افرادی که اورا می شناختند
وبااوآشنائی داشتند  ،از جمله دوست
نزدیک او اسداهلل ملک دربارۀ او
همینطور قضاوت می کنند .بههمین
دلیل وقتی که او درگذشت  ،مجلس
ترحیم او بصورت یک حادثۀ بزرگ
تلقی شد .چنان جمعیت انبوه و
مجلسی بود که درسالن جای سوزن
انداختن نبود .تا توی کوچه وتا انتهای
خیابان صفی علیشاه مردم ایستاده
بودند .آنقدر جمعیت زیاد بود که من
نتوانستم به محوطه خانقاه بروم  .توی
همان هشتی خانقاه ایستادم  .دربین
این جمعیت انبوه همه گونه آدم وجود
داشت  .از تمام طبقات جامعه شرکت
کرده بودند .این نشان می داد که
این هنرمند تا چه اندازه درجامعه
ودربین قشرهای مختلف مردم نفوذ
ومحبوبیت داشته است  .متأسفانه
هیچگونه یار و یاوری نداشت .دوست
نزدیک او اسداهلل ملک بود .امیر
حسین جهانبگلو بود وآقای وکیل
زاده بود که دراصفهان زندگی می
کردواز محمودی دعوت کرد به
اصفهان برود .محمودی به اصفهان
رفت  .اما متأسفانه دراصفهان جریان
هائی پیش آمد که از آن می گذرم .
ِ
درگذشت
این آقای وکیل زاده از در ِد
نابهنگام محمودی دچار چنان تأثری
شد که خودش را ازبالکن پرت کردو
خودش را کشت  .بله محمودی
خواننده خوبی بود .شعررا خوب
ودرست می خواند وتحریرهایش بجا
بود  .این راهم بگویم که اگر هنرمندی
عاری از اخالق باشد  ،محترم نباشد،
هنر او بی ارزش است  .از جمله آقای

آزادی

گلپا
عبادی نمونه یک هنرمند واقعی بود.
نظر پاک  ،نظر بلند؛ همینطور ادیب
خوانساری و تاج را که فراموش کردم
ازاو یادی بکنم  .اوهم یکی از بهترین
خوانندگان مابود.
بهروزی  :دردشتی هم فراموش شد.
نواب صفا :دردشتی هم خیلی خوب
بود .بهر صورت  ،هنرمند باید آدمیت
و انسانیت داشته باشد .شرف داشته
باشد .درغیر این صورت وجود وحضور
نداشته باشد بهتر است  .نوا ِر ساز یا
آواز اورا انسان می گذارد وگوش می
کند.
بهروزی  :اکبر گلپایگانی
نواب صفا :او از شاگردان نورعلی
خان برومند است  .ایشان دورۀ تعلیم
آواز را تمام نکرد .تعلیم را نیمه کاره
رها کردآمد شروع کرد به خوانندگی.
هنوز به کمال نرسیده بود  .چون
از خانواده ای روحانی بود مقداری
صدایش حالت روضه خوانی داردو اال
صدا داشت .صدای خوبی هم داشت .
بهروزی  :ایرج
نواب صفا :از نظر قدرت صدا یکی
از بهترین خوانندگان ایران بود .ولی
متأسفانه کشیده شد به کار فیلم
وخوانندگی درفیلم وخراب شد.
خواننده ای شد بازاری وشخصیت
ورونق صدایش از دست رفت.واال
صدای خوبی داشت .
بهروزی  :شناخت این ها از شعر
چطور بود؟
نواب صفا :این ها شناخت زیادی از
شعر نداشتند.
بهروزی  :نادر گلچین
نواب صفا :گلچین خوب می خواند
شعرراهم خوب ادا می کند .صدایش
هم گرم است .
بهروزی  :محمدرضا شجریان
نواب صفا  :خوب است  .بشرطی که
زیاد تحریر ندهدومطالبی را که عرض
کردم رعایت کند.
بقیه درشماره آینده
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آشنائی با موسیقی غربی از آغاز تا امروز
ُاپرادردوره ی رمانتیک(ادامه ازقبل)
پایه گذارومبدع اپرا ،کشور ایتالیا
بودواولین کسی که دست به خلق
اپرا بصورت امروزی زد «کالدیو
مونته وردی» بود که دراواخر قرن ۱۶
اولین اپرا را بوجودآورد .ازآن تاریخ
به بعد کشورایتالیا پیشرو این هنر
بودوتا دوقرن بعد نیز هیچ کشور
اروپائی قادر به رقابت باایتالیا نبود.
حتی اپرانویسان بنام آلمانی مثل
موتزارت و«هندل» زبان اُپرایشان
زبان ایتالیائی بود .برای مثال اپرای
«ژولیوس سزار» اثر هندل و «دون
ژوآن» اثرموتزارت هردو به زبان
موتزارت
بود.تااینکه
ایتالیائی
دراپرای «فلوت سحرآمیز» ۱۷۹۱ ،
زبان آلمانی را جایگزین آن کرد .باید
توجه داشت که خوانندگان اپرای
«فیدلیو »۱۸۰۵-۱۴اثر بتهوون نیز
کلمات را بصورت آواز نمی خواندند
بلکه آن را بصورت صحبت عادی ادا
می کردند.
ازمیان بزرگان این هنر در کشور ایتالیا
به شرح حال «وردی» پرداختیم  .حال
ببینیم چه تحولی در روند این هنر
درکشور آلمان بوجودآمد؟
یکی از اپرانویسان دوره رمانتیک
درآلمان «کارل ماریا ُفن وبر -۱۸۲۶
 »۱۷۸۶است که با خلق «گلوله
سحرآمیز »۱۸۲۰ ،یا Der Freischutz
سبکی ایجاد کرد که کام ً
ال آلمانی
است ،هیچ اثری از کلمات ایتالیائی
درآن دیده نمی شد .با این وجود
خوانندگان این اُپرا کلمات را بصورت
محاوره وصحبت ادا می کردند ولی
هارمونی هائیکه دراین اثر بکار
گرفته شده است تُن وزمینه ی آلمانی
دارد« .وبر» بااین کار ورق تازه ای
دردفتر اپرای آلمان بوجود آوردولی
کامل کننده ی این موج «ریچارد
واگنر» است که درسالهای دهه ی
 ۱۸۴۰آثاری بوجود آورد که انقالبی
در موسیقی واپرای آلمان بحساب
می آید .دردهه ی  ۱۸۴۰واگنر دست
به خلق  ۳اثر جاودانه زد ،آنها

صفحه44

عبارتنداز» Flying Dutchman« :
و « »Tannhauserو «.»Lohengrin

این سه اُپرا و  ۷اُپرای بعدی که واگنر
درطول زندگیش نوشت برجسته
ترین آثاری است که در طول قرن
 ۱۹درزمینه ی اپرا بوجود آورد و
بقیه آثار قبلی را تحت الشعاع خود
قرار داد -هفت اثر بعدی که واگنر
نوشت به ترتیب عبارتند از مجموعه
« »Ringکه از سال  ۱۸۷۴تا ۱۸۵۲
بطول انجامید وشامل  ۴اُپراست .
دیگری «تریستان واینرولد»۱۸۵۹
سپس اُپرای «خوانندگان نورنبرگ
»۱۸۶۷وباألخره «پارسیفال »۱۸۸۲
ازآنجائی که واگنر آهنگساز

آزادی

ناسیونالیست ووطن پرست دوآتشه ای
بود اغلب داستانهای اپراهایش
براساس داستانهای حماسی قهرمانان
آلمان دور می زند .او قصد داشت نوعی
موسیقی بوجود آورد که کام ً
ال آلمانی
بوده و ته مانده ای از موسیقی سایر
کشورها ی اروپائی بخصوص ایتالیا
درآن دیده نشود .به همین خاطر
آثارش چه ازلحاظ محتوای داستان
وموسیقی وچه اذ لحاظ عظمت صحنه
وبزرگی ارکستر منحصر بفرد است
وتا این زمان منحصر بفرد باقی مانده
است  .او حتی لغت اُپرارا که زبان
ایتالیائی راتداعی می کند به واژه ی
 Music dramaتغییر داد ودرتفسیری

مجیدزندیه
که دراین باب نوشت اظهارداشت که
دریک میوزیک دراما هیچ کسی بر
دیگری ارجح نیست  -همه به یکسان
در خلق یک اثر نقش بازی می کنند
واظهار نمود همان اهمیتی که خواننده
دریک اثر داردبهمان اندازه ارکستر
و به همان اندازه صحنه ولباس
وشعر ورقص وداستان نقش آفرینی
مینمایند ومجموعه یک کار هماهنگ
است که میوذیک دراما رابوجود
می آوردوهیچ کرام ازاین عناصر
بردیگری ارجحیتی نداردو باز در
تأکید کارش لغت «اتحاد» یا Unified
ولغت «مجموعه کار هماهنگ» رابکار
برد .تمام اُپرانویسان قبل ازواگنر
می ُ
برای خلق اُپرا  -شعر انتخابی را از
یک شاعر گرفته و برروی آن آهنگ
ساخته سپس آهنگ را به کسی می
دادند که مسئول وتهیه کننده صحنه
اُپرا بود واو به سلیقه ی خود صحنه
را مهیا می کرد ،ولی درمورد واگنر
این قضیه فرق داشت  .وی داستان
اُپرا را خودش می نوشت  -خودش
آهنگ می ساخت  -خودش صحنه را
تهیه می کرد وخودش لباس مجریان
راطراحی می کرد وحتی خودش به
خوانندگان تعلیم می داد که درادای
کلمات تأکیدرا برروی چه حرفی
بگذارند -انجام یک چنین کار مهمی
از عهده ی هیچ آهنگسازی تا به
امروز بر نیامده است .
درسال  ۱۸۷۶وقتی که ساختمان
اُپرای مخصوص که بدستور لودویک
امپراتور باواریا و به خواسته ی
واگنر درقسمت بیروت آلمان (با
بیروت لبنان اشتباه نشود) ساخته
شد واگنر تمام آثار خودش را درآنجا
اجرا می کرد .یکی از خصوصیات آثار
اپرائی واگنر اینست که برخالف تمام
اُپراهائی که درشروعش قطعه ای
بنام «اورتور» یا پیش درآمد اجرا
می گردد که هم گوش شنوندگان رابه
تم اصلی آشنا سازد وهم درپایانش
فاصله ای باشد که دیر آمدگان فرصت
داخل شدن به سالن راداشته باشند،
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یکی از کسانیکه درقرن بیستم به تعریف وتمجید بی حد از ُاپرای رینگ ساخته واگنر پرداخت «هیتلر»
رهبرآلمان بود  .او اظهار داشت « این اپرا نشانگر واقعی نژاد آریاست  ».یعنی نژادی که آلمانها به آن
منسوبندواضافه نمود « روزی تمام دنیا به دست رایش سوم فتح خواهدشد».
این روند در کارهای واگنر دیده نمی
شود  .وی بجای لغت اورتور واژه ی
«پرلود» رابکار گرفت و ضمن ًا هیچ
فاصله ای بین پایان پرلود وشروع
آهنگ اصلی وجود ندارد .بنابراین
خریداران بلیط که دیر آمده اند
فرصت داخل شدن بداخل سالن را
ندارندوبایستی آنقدر صبر کنند که
قسمت اول اُپرا به پایان برسد تادرهای
سالن برای آنهاباز شود .این انتظار در
بعضی از قطعات اُپرا تا حدود ۲/۵
ساعت بطول می انجامد .نقشی که
ارکستر درکارهای ا ُ پراپی واگنر دارد
بسیار مهم است  .برخالف آهنگسازان
قبلی که ارکستر ُرل پشتوانه برای
خواننده را اجرا می کرد درکارهای
واگنر خواننده وارکستر از اهمیت
مشترکی برخوردارند .وبهمین ترتیب
است صحنه اپرا ورقصندگان  .از دیگر
خصوصیات ارکستر درکارهای واگنر
تعدادزیاد نوازندگان است  .مث ٌ
ال تعداد
نوازندگان ویلن دوبرابر ارکسترهای
سنفونیک معمولی است  .همچنین
وی از سازهای جدیدی درارکستر
خود سود جست که از آنجمله
بایستی از نوع صدا وخصوصیات آالت
موسیقی نام برد که برای نشان دادن
حاالت مختلف مورد استفاده قرار می
گیرد .مث ٌ
ال برای نشان دادن صدای
«شمشیر» زیگفرید از ترومپت دو
ماژور که دارای صدای زیری است
استفاده گردیده  -برجسته ترین اثر
اپرايی که واگنر دست به خلق آن
زد مجموعه  ۴اُپراست که بنام Ring
 of the Nibelungیا باختصار Ring
معروف است  .مدت بوجود آوردن
این اثر  ۲۶سال یعنی از  ۱۸۴۸تا
 ۱۸۷۴بطول انجامید  -مدت اجرای
این اثر نوزده ساعت بطول می انجامد
ومعمو ٌ
ال آن را در چهارشب پشت
سرهم اجرا می کنند .وقتی این
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اثرپایان پذیرفت وبه نمایش گذاشته
شدمنقدین از سراسر دنیا درباره آن
به قلمفرسائی پرداختند«-فردریک
نیچه» فیلسوف آلمانی بعداز دیدن
این اثر اظهار داشت که نمایش این
اُپرا کتمان و ر ٌد دین مسیح و ک ْ
ال
تکذیب مسیحیت است و اضافه
نمود که واگنر بانشان دادن نقش
«زیگموند» و پسرش «زیگفرید»
درحقیقت شخصیت خودرا درقالب
این اساطیر نشان داده است .
یکی دیگر از منتقدان مشهور آن
زمان «جرج برناردشاو» منتقد
مشهور ایرلندی است اظهار داشت :
« این اُپرا نشانگر ستیزی است که
بین جامعه سوسیالیست و جامعه
کاپیتالیست حکمفرماست ».

باید یادآور شویم که واگنر خود
سرباز ناسیونالیستی بود درجنگهای
 ۱۸۴۸-۹یک فعال سیاسی بشمار
می آمد واین همان زمانی بود که
طرح اُپرای  Ringرادرمخیله اش می
پروراند.
یکی از کسانیکه درقرن بیستم به
تعریف وتمجید بیحد از این اثر هنری
پرداخت «هیتلر» رهبرآلمان بود  .او
اظهار داشت « این اپرا نشانگر واقعی
نژاد آریاست  ».یعنی نژادی که
آلمانها به آن منسوبندواضافه نمود «
روزی تمام دنیا به دست رایش سوم
فتح خواهدشد».
ازتمام این اظهارنظرها که بگذریم
باالترازهمه این است که اثری که
حدود یکصدو پنجاه سال پیش خلق

آزادی

گردید دارای چنان جاذبه ای است که
داستان وعظمت اجرایش هنوز زبانزد
بینندگان ومنتقدان هنری است .
با پایان رسیدن عمر واگنر درسال
 ۱۸۸۳عظمت دوران رمانتیک نیز به
پایان رسید  .درحقیقت می توان گفت
واگنر آخرین نابغه دوره ای است که
بتهوون آغازگرش بود.
ادامه دارد

درتصویر زیر صحنه ای از اجرای
اُپرای رینگ اثر ریچاردواگنر را می
بینید .این اثر متهم به مخالفت با
مسیحیت شده و هیتلر از آن ستایش
به عمل آورده است .
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غزاله یزدی

اوهارا ،هنرپیشه عصر طالئی سینما درگذشت

* اوهارا در ایرلند بدنیا آمد ودرایالت آیداهو ی آمریکا درسن  95سالگی درگذشت.
* مورین اوهارا زیبائی و صدای خوش را از مادرش که خواننده اوپرا بود به ارث برده بود
مرگ مورین اوهارا مارا به یاد فیلم
«مردآرام» تولید سال  1952می
اندازد که درآن مورین را به اوج
شهرت رساند.او بازی جالبی درکنار
جان وین ارائه کرد .کارگردان
این فیلم جان فورد بود که بیشتر
فیلمهائی را که خانم اوهارا درآن بازی
دارد کارگردانی کرده است .درسال
 2011شصتمین سالگرد ساخت این
فیلم جشن گرفته شد و حضور اوهارا
دراین جشن اشک شوقی به چشم
بسیاری از عالقمندان اوآورد .کلبه
ای که دراین فیلم مکان اصلی بازی
اوهارا وجان وین بود تأثیر عجیبی
برروی او گذاشته بود بطوری که کمی
پیش از مرگ جان وین برای حفظ این
کلبه با اوبحث و مذاکره کرده بود.
اوهارا درنقش مری کیت داناهر دراین
کلبه نخستین بوسه را با جان وین
که درنقش شان تورنتون ظاهر می
شدتجربه کرد .
اوهارا درسال  1920درحومه دوبلین
بدنیا آمد .اورا مورین فیتز سیمونز
نامیدند .درسال  1939زمانی که 19
سال داشت به آمریکا مهاجرت کرد
و پس از اخذ تابعیت آمریکا و حفظ
تابعیت ایرلندی خود به هالیوود راه
یافت واز آن ببعد به مورین اوهارا
شهرت یافت  .او در دو دوره درسینما
وتلویزیون فعالیت داشت دوره اول
ازسال  1938تا  1973بود ودورۀ دوم
ازسال  1991تا سال  2000ادامه داشت.
مورین اوهارا از نوجوانی می خواست
هنرپیشه شود  .بهمین دلیل مدتی
درکالس هنرپیشگی شرکت کرد
ووقتی سناریوئی بدست او دادند و
از او آزمایش بعمل آمد مردودشد.
با این حال زمانی که چارلزالفتون
اورا دید «آنی» دراویافت که بنظر
او می توانست اوهارا را به هنرپیشه
ای موفق تبدیل کند .درسال 1939
در قهوه خانه جامائیکا با الفتون
همبازی شد .همچنین درفیلم هالیو
ودی گوژ پشت نتردام نیز با الفتون
ایفای نقش کردکه درهمانسال 1939
بر پرده سینماها به نمایش درآمد  .از

صفحه46

آنجا دوران طوالنی موفقیت وشهرت
مورین اوهارا آغاز شد .و نام مستعار
«ملکه تکنی کالر» به او اعطاشد.
چند فیلم با جان وین بازی کرد و
بیش از هر هنرپیشه دیگری خودرا به
او وابسته می دید .جان وین و مورین
اوهارا اغلب درکنارهم در فیلمهائی
بکارگردانی جان فورد کارگردان بزرگ
سینما همبازی می شدند .او درسال
 1942در فیلم «قوی سیاه» با تیرون
پاور ودرسال  1947درفیلم «سندباد
دریانورد» درمقابل داگالس فربنکس
جونیر ظاهرشده بود ودرهمان سال
درفیلمی بنام «معجزه درخیابان
سی وچهارم » با هنرمندان معروف
آن زمان جان پاین ،ناتالی وود
وادموند گوئن شرکت کردکه چندان
موفقیتی برایش بهمراه نداشت  .اما
سرانجام درهای شهرت ومحبوبیت
از فیلم «مردآرام» درکنار جان وین
و بکارگردانی جان فورد درسال 1952
به رویش گشوده شد.
درسال گذشته درمراسم اُسکار 2014
بعنوان « یکی از درخشان ترین
ستارگان هالیوود» اسکار افتخاری
به او اعطاشد .اوهارا درتمام طول
هنرپیشگی خود حتی یکبارهم نامزد
دریافت اسکار نشد و او پس ازمیرنا
لوی  Myrna Loyدومین هنرپیشه
ای است که بدون نامزدشدن برای
دریافت اسکار به این جایزه افتخاری
دست می یابد.
بیوگرافی او درسال  2004میالدی با
عنوان ‹ »`Tis Herselfمنتشرشد وجزء
کتابهای پرفروش نیویورک تایمز
قرارگرفت .
خانواده اوهارا
مورین اوهارا در 17اوت  1920به
عنوان دومین فرزند چارلز و مارگرت
فیتزسیمون در حومه دوبلین چشم
به جهان گشود .او تنها موقرمز فامیل
بود .پدرش چارلز در کار تجارت لباس
بود و همچنین یکی از صاحبان
باشگاه فوتبال شمروک ُرورز بود که

آزادی

مورین از کودکی از حمایت کنندگان
این باشگاه بود .او زیبائی و صدای
خوش را از مادرش به ارث برد .که
خواننده اوپرا بود .خواهر بزرگش
پگی نام داشت که به مذهب روی
آورد و به خواهر خیرخواه شهرت
یافت  .فلوری ،مارگوت  ،جیمی و
چارلز از دیگر خواهران وبرادران
او بودند که جز خواهر بزرگش که
اولین فرزند خانواده بود  ،همگی در
کالسهای هنرپیشگی شرکت کردند.
اما هیچکدام به موفقیتی دست
نیافتند.

درکنار جان وین درفیلم مردآرام 1952-

بقیه :مورین اوهارا

بقیه  :گشتی درمیان کتابها

ازدواج کرد  .این بار همسرش چارلز
اف .بلر جونیر خلبان بود که در 12
مارچ  1968با او پیوند زناشوئی بست .
چارلز قب ً
ال سرتیپ نیروی هوائی
آمریکا بود و بعد سر خلبان شرکت
پان آمریکا (باختصار  )Pan amشد.و
سرانجام مؤسس و مدیر خط هوائی

شاهکاربدانیم غیراز «بوف کور»
صادق هدایت آثاری ارزمده مثل
«گیله مرد» بزرگ علوی ؛ «شازده
احتجاب » گلشیری « ،شوهرآهوخانم
» هم شاهکار به حساب می آیند
یانه؟ الربن پاسخ می دهد :مادرضعر

بافربنکس جونیر درفیلم سندباد دریانورد

زندگی خصوصی اوهارا
مورین اوهارا درسال  1939در 19
سالگی محرمانه با چرج .اچ  .براون
انگلیسی ازدواج کرد .او تهیه کننده
فیلم بود که گاهی نیز به نوشتن
سناریو می پرداخت  .این ازدواج
دوامی نداشت ودرسال  1941آندو
از یکدیگر جداشدند .در همانسال
اوهارا با کارگردان آمریکائی ویلیام
هوستون پرایس ازدواج کرد .این
ازدواج هم پس ازسیز ده سال درسال
 1953به نقطه پایان خودرسیدو
اوهارا دلیل آن را اعتیادشوهرش به
الکل ذکر کرده بود .از این ازدواج
مورین اوهارا صاحب دختری شد
بنام  Bronwyn Bridget Priceکه
در 30ژوئن سال 1944بدنیا آمد.اونیز
مادرش را در سال  1970صاحب یک
نوه پسر کرد.
درسال  1953پس از جدائی از دومین
همسرش  ،اوهارا با سیاستمدار و
بانکدار مکزیکی بنام انریک پارا
رابطه داشت که تاسال  1967ادامه
داشت  .اوهارا در اتوبیوگرافی خود
نوشت  «:انریک مرا از دنیای تاریک
ازدواجهای نامناسب رهاند و گرمی
و نور زندگی را باردیگر به من ارزانی
داشت  .ترک او یکی از دردناک ترین
رویدادهای زندگی من است»( .پارا
در اول ژانویه  1926متولد و در چهارم
ژوئن  2015یعنی چهارماه قبل از

درکنار جیمز مک آرتور درفیلم کوه
اسپنسر1963-

اوهارا درسال 1950

کار هنرپیشگی باز نشسته کرد .بلر
درسال  1978بهنگام پرواز با یکی
از هواپیماهای خط هوائی خودش به
علت ازکارافتادن موتور هواپیمایش
سقوط کرد و جان سپرد .اوهارا بعنوان
مدیر شرکت انتخاب شد که اولین
زن مدیر یک خط هوائی درآمریکا
محسوب می شود.
اوهارا خانه ای درآریزونا و ویرجین
آیلندز داشت .اما درسال  2005پس
از یک حمله قلبی که به سراغش آمد
بیشتر اوقات را در کشور زادگاهش
ایرلند و در شهر  Glengarriffبه سر
می برد .درسپتامبر  2012درحالیکه
حافظه کوتاه مدت او با فراموشی
همراه شده بود توانست اجازه پزشک
خودرا برای پرواز بگیرد و به آمریکا
باز گردد .او در آیداهو درکنار نوه اش
کانر فیتزسیمونززندگی می کرد.
درسال  2013اوهارا درروز تولد
جان وین در آیووا درمالء عام حاضر
شد .دلیل حضور او درجمع ،شرکت
درمراسم افتتاح موزه جدید جان وین
در آیووا بود و فرماندار آیووا آن روز
را که  25مه  2013بود روز اوهارا در
آیووا نامگذاری کرد.اوهارا درباره جان
وین گفت « :من زُمخت بودم .قد بلند
بودم .قوی بودم .و به هیچ کسی حرف
نامربوط نزدم .او زُمخت بود ،قد بلند
بود ،قوی بود و هرگزحرف نامربوطی
به کسی نزد .به عنوان یک مرد و یک
انسان ،او را ستایش می کنم ».

...وسرانجام اوهارا

درسال 1999

اوهارا فوت کرد).
اوهارا پس از جداشدن از پارا برای
بقیه درصفحه روبرو
سومین بار

شماره  -70سال ششم

اوهارا درفستیوال فیلمهای کالسیک ( )2014

ویرجین آیلند گردید .چندسال پس
از ازدواج با بلر  ،اوهارا خودرا از

شماره  -70سال ششم

در  24اکتبر  2015مورین اوهارا
زمانی که درخواب بود با مرگ طبیعی
در آیداهوی آمریکا از دنیارفت .و
طومار زندگی  95ساله اش پیچیده
شد.
او درطول زندگی دراز خود بارها
به دریافت جوایزی از فستیوال ها
و مؤسسات هنری نایل شد .او هم
هنرپیشه ای قابل بود و هم خواننده
ای توانا.
یادش همواره با عاشقان سینما و
طرفداران فیلمهای سینمای کالسیک
همراه خواهد بود.

به اوج رسیده ایم  ،هرغزل حافظ
وسعدی درنوع خود یک شاهکاراست
همچنین هرفصلی ازشاهنامه یاقطعه
های جاوید مولوی ومنظومه های
عاشقانه نظامی گنجوی  .اما درداستان
نویسی نو یا نازه کاربیم .
شعر ما غنی وپرباروخیال انگیزاست
که درفضای وهم انگیز عرفانی ژرف
وبادرخششی خیره کننده برذهن می
تابد ولی نثر ما بخصوص درزمینه ی
داستان نویسی هنوز پا به فراخنای
هنر نگذاشته است  .فقط بوف کور
را می توان شاهکار دانست  .من
با صراحتی آمیخته با احتیاط می
گویم جز « بوف کور» شاهکاری
در نثرفارسی تابه امروز خلق
نشده است  .اگر این آثاررا شاهکار
بدانیم به «بینوایان» هوگو « ،جنگ
وصلح» تولستوی « ،ژان کریستف»
رومن روالن و «دن آرام» شولوخف
چه نام بدهیم؟ به عقیده من جمال
زاده  ،بزرگ علوی  ،صادق چوبک
آثارباارزشی از خود بیادگار گذاشته اند.
***
«الربن» درحدود بیست جلد کتاب
منتشر کرده است  .شش دفتر آن
به شعر اختصاص دارد .منظومه ایرج
وهوبره و سرود سحر از کارهای خوب
او به شمار می رود.
باید یادآورشوم همراه و همپای
زندگی اش زن مهربانی بود .خانم
«داداش پور» زن کم نظیر و متحملی
بود «منشی گری» «الربُن» را به
عهده داشت  .سروده های «الربُن»
را می نوشت  ،پاکنویس می کرد و
آماده چاپ می ساخت « .الربُن»
دچار ضعف بینائی بود و همسرش
باحوصله ای عجیب گفته های اورا
یادداشت می کرد.
«الربُن» کمی عصبی هم بود همسرش
چندسالی پیشترازاو بدرود زندگی
گفت «.الربُن» یارش را ازدست داد.
تنگ حوصله شد .از دوستانش برید.
فقط دوستدار چند نفری بود.
آشنائی ما از بُستن شروع شد وتاپایان
حیاتش ادامه داشت  .سالهای پایانی
زندگیش را درایران گذراند ،درخیابان
یوسف آباد زندگی می کرد .وقتی به
سراغش رفتم که حالش را بپرسم بمن
گفت  :مرا از یاد نبردی؟ گفتم  :استاد
همیشه یاد شما هستم و دلداریش
دادم  .مدتی دراز درکنارش بودم  .نمی
دانستم این آخرین دیدار است  .چه ،
الربُن درشهریور  1392چشم از جهان
فروبست  .یادش جاودانه باد .آدمی
ارزنده  ،مهربان و مؤدب بود.

آزادی

سرطان پروستات

بقیه :
یکی از کشفیات جدید پزشکی آزمایش
 Oncotype Dxمی باشد .با انجام این
آزمایش می توان مشخصات ارثی نسج
سرطانی عده هائی را که دارای رشد
آهسته هستند وغده هائی که رشد
سریع دارند تعیین کرد.وداروئی را که
در درمان بیماری مؤثر است از داروئی
که بی اثر یا خطرناک است تمیز داد.
اخیرا ً سازمان داروو مواد غذائی ایاالت
متحده آمریکا (  ) FDAبیش از  150دارو
را مورد بررسی قرارداده است  .با بررسی
 DNAبیمار می توان از درمان های غیر
ضروری وعوارض نامطلوب اجتناب
کردومقدار مورد لزوم دارو را تعیین کرد.
درمان با سرما:
با روش انجماد ( ) Cryotherapyکه
معموالً بدون درد یا همراه با کمی درد
است می توان سلولهای سرطانی غده
پروستات را ازبین برد .عوارض این
درمان عبارتند از تورم موقت پروستات و
ناتوانی جنسی .فعالیت جسمی وکنترل
وزن به پیش گیری از سرطان پروستات
ونیز بیماریهای دیگر مانند بیماریهای
قلبی کمک کرده ودرحفظ سالمت بدن
در دوران درمان سرطان پروستات وپس
از آن مؤثر می باشد .پژوهش ها نشان
داده است که فعالیت جسمی همچنین
به جلوگیری از عود سرطان و همچنین
به افزایش طول عمر کمک می کند.
درصورت کم اشتهائی وکاهش وزن
به سبب درمان  ،می توان با متخصص
تغذیه مشورت کردواز یک برنامه غذائی
مناسب پیروی کرد.
باید دانست که سرطان پروستات
ودرمانهائی که شرح داده شد موجب
تغییرات جسمی وروحی دربیمار می
گردد .مقابله با این تغییرات درپاره
ای موارد برای بیمار ونزدیکان بآسانی
میسر نیست  .در صورت لزوم بیمار
می تواند برای سالمت فکر ومقابله با
فشار روحی با روانشناس یا روانپزشک
مشاوره کند.
درموارد اختالل درتمایل جنسی یا
ناتوانی جنسی ناشی از درمان باید بدون
پرده با پزشک مشورت کرد .داروهای
متعددی می توانند به حل این مشکل
کمک کنند .درصورت بی اختیاری ادرار
بهتر است قبل از خواب مقدار مصرف
آب و مایعات را محدود کرد و از نوشیدن
مایعاتی که دارای کافئین هستند ومثانه
را تحریک می کنند خود داری کرد.
بسیاری از آمریکائی ها از روش های
کمکی دیگری مانند مصرف فرآورده
های گیاهی  ،یوگا ،ماساژ  ،فعالیت های
هنری  ،تای چی وحتی طب سوزنی برای
درمان سرطان پروستات استفاده می
کنند .برای بدست آوردن اطالعات
وآموزش بیشتر می توان از سازمان
های مربوط به سرطان پروستات بهره
گرفت
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بقیه  :گفتاری اغواگرانه
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ادامه دارد.

آزادی

 پایداردرمحبت تحت فرمانفرمانروایش
 محبوب شاه مصرعلیا محبوب شاه مصر سفلیمحبوب فرمانروای دوسرزمینمحبوب خدادارندۀ لطف فرمانروای دوسرزمین مورد تحسین خدای خوب مورد تحسین خدامورد تحسین فرمانروایش مورد تحسین فرمانروای آمونموردتحسین شاه مورد تحسین فرمانروای دوسرزمین کسی که به وسیلۀ شاه مصر سفلیثروتمند شد.
 کسی که بوسیلۀ شاه مصر سفلی بهبزرگی رسید
 کسی که بوسیلۀ فرمانروای قدرتمندبه بزرگی رسید.
 ُمقدم دربین مالزمان شاه خردمند. کسی که اورا شاه  ،بزرگ وخردمندکرد.
 کسی که شاه اورا مضاعف خودکرد.برخالف تویا که چهرۀ معمولی مصری
دارد  ،یویا بطور قابل مالحظه ای
ظاهری غیر مصری و بیگانه دارد.
همچنانکه آرتورویگال درکتابش
«زندگی وزمان آخناتن» منتشر شده
در  1910نوشته  «:او فردی بود که
فرماندهی از ظاهرش و شخصیت قوی
او درچهره اش پیداست  .اکنون می
توان اورا مردی بلند قد  ،با موهای
سفید ژولیده  ،بینی بزرگ مانند
سوریها  ،لبهای کلفت وقوی وآرواره
های برآمده و مصمم  ،تصور کرد .او
صورت یک کشیش را دارد .دهانش
پاپ لئو یازدهم را به یاد می آورد.
هرکس با دیدن صورت آسیب ندیده
اش احساس می کند که او مبتگر
جنبش بزرگ مذهبی بود که دختر و
نوه اش آن را به اجرادرآوردند».
این اشاره مربوط به «تیه» دختر
یویا و تویاست .که آمنهوتپ سوم
اورا همسر خویش برگزیدو پسرشان
آمنهوتپ چهارم (آخناتن) با معابد
بسیار نزدیک بود .وی خدایان مصررا
نابود کرد وخدای یکتارا جایگزین
آنها نمود؛ مانند خدای اسرائیلیان(.به
فصل هشتم مراجعه کنید).
ادامه دارد.
یادداشت مترجم :
آمریکائی
اشتباه بزرگ دیویس
وهمکاران متخصص انگلیسی اش این

همکار عزیز وگرامی
سرکار خانم حوا سلیمی
همیشه مرگ یک عزیز
برای بازماندگانش سخت و
ناگوار است  .بویژه اگر این
رویداد دوراز خانه پدری
باشد .از غم جانکاهی که با
ازدست رفتن همسر عزیزت
دارا برجانت نشسته است
آگاه شدم  .جز این که
بگویم با غمت شریکم
کار دیگری ازمن ساخته
نیست  .میدانم صبوری .
میدانم خود بریک بیماری
صعب العالج سالهاپیش
پیروزشدی .این مصیبت را
هم تحمل خواهی کرد.
مرتضی پاریزی
شماره  -70سال ششم

جدول کلمات متقاطع
طرح اززنده یادچهانگیرپارساخو

افقی:کوهی ازسلسله جبال البرز-
بندری درساحل امستل که بوسیله
کانالی به دریای شمال متصل
میگردد« -2-مالمیر»  -حرف ندا-به
خشخاش هم میزنند -3یک حرف
وسه حرف  -کبریت  -عصرحجر-
کالمی که تعجب را میرساند-4.
بیخ وبن -چین وشکن -مادرعربی
جانورپستانداریازراسته سم داران -5روشنائی وفروغ  -مجموعقشون باتمام لوازم سفر-دریائی
وانگلستتان-6
فرانسه
میان
سردارایرانی -ناحیه ای درفرانسه
باعث اختالف بین آلمان وفرانسه
 گوسفندماده پشم دار -7اثریازتولستوی -سرماوتندرستی هردو
رنگ آن را سرخ می کند -8چوب
کوچک وسیله بازی کودکان -نوعی
ساعت  -نشان خارجی  -9پایان نامه
سازمانی دارای مقررات ویژه وسریومرموز -10-نام چندسروکوهی که
درانتهای جنگلهای مرطوب پراکنده
اند -کارخانه بزرگ فوالدسازی
درآلمان  -نام دیگر صورتحساب-
 -11عبدوعبید -دلیل آورده شده
آرایش دهنده  -12-گذشتهرودی درشمال ایتالیاکمک کننده -گیاهی ازتیره چتریان  -13نوعی
سخنبزرگساالنچاشنی
وگفتار -14جرقه -دل آزارکهنه -
منسوب به سوریه  -15نویسنده
آلمانی که درزمان هیتلرتبعه
آمریکاشد -قسمتی از خاک باختران

عمودی  -1:پدرضعرایتالیا-جانوری
ازرده خزندگان که زبانی درازبرای
شکارحشرات دارد -2یکی از میوه
ها-عالمت جمع  -طالی خالص -3
رخصت واجازه  -دوروئی  -درختی
ازتیرۀ مخروطیان  --نوعی پاپوش
 -4گلمه ای تکراری درجدول-باریک بین -خانه . -5احد پول
بسیار آشنا  -قومی ازاقوام ایرانی
آریائی درجنوب ایران  -6-مربوط به
دین  -جنس مذکر-نمونه وسرمشق
خارجی  -7شهری درهندوستان
 بنای شهربابل راباونسبت دادهاند -دراینجا حجاج روز دهم ذی
الحجه قربانی می کنند -8نابغه
معاصر وفقیدعالمسینما-9 -
حشره ای موذی ازراسته راست
باالن  -برابربایک است  -گیاهی
از تیره شمعدانی ها که دارای
ساقه پیچیده است  -10.فراسو-
شالوده وبنیاد -ظزفی که درآن
شیررا صاف می کند -11جملگی
 قاره ایران  -12بستن ودوختن نشیمنگاه دندانها-جانوری اهلیکه دارای دندانهای آسیای قوی
است  -13عددروستا-اصطالحی
درموسیقی -یکی از چهارعمل
اصلی -رسم الخط فارسی -14گیاهی
باالروندهگرمسیری -راه میان
بُر -قبله مسلمانان فیلیپین-15
اثرسامرست موآم -نویسنده
بیمارخیالی
حل درشماره آینده
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بی ربط ومثالهای غیر واقعی وسفسطه
آمیزتجزیه طلبان،ندانسته آب به
آسیاب آنان می ریزند!
درسالهای اخیربسیاری از جوانان جویای
کا ِرمیهن مابه ژاپن مهاجرت کردند که با
همه ی اشکالی که زبان مردم آن کشوراز
جهت تعدادحروف ولهجه ،تفاوت
بسیاربازبان پارسی دارد وکمترین
تجانسی بازبان ما ندارد،در مدتی نه
چندان درازموفق به فراگیری آن زبان
می شوند ،حال برای یک نوآموزآذری
یا لُر یا ُکرد ویا گیلک و ...فرا گیری
زبان فارسی آنچنان مشکل ودردسر
سازاست که به عنوان نادیده گرفتن
حقوق اقلیت های قومی ومحلی ،یعنی
نادیده گرفتن موازین حقوق بشرازسوی
دولت ،تعبیر وتفسیر شودویا به ادعا ی
برخی دیگرازاین گروه تحمیلی ازسوی
فارسها ! ؟
همانگونه که اشاره شد،برخی (به ویژه
جدایی خواهان)از ناآگاهی هم میهنان
ماسود جسته وزبان پارسی را به خاطر
ویژگی نامش(پارسی)،نوعی مطلق
گرایی وتحمیلی از سوی دولتمردان
پارسی زبان طی سده های گذشته
،نسبت به اقوام دیگربه ویژه ترک زبانان
قلمداد می کنند که لزوم ًااگرچه به
گونه ای کوتاه وگذرا،به ردّاین گونه یاوه
سرایی هامی پردازم.
پیش ازتسلط اعراب بر ایران تا سده ی
هشتم (ه-ق) زبان رایج درآذربایجان،
زبان مادی یا پهلوی بود وآثار زیادی
ازآن زبان به جا مانده است که پس از
استیالی ترکان برایران و استقرار دراز
مدت این اقوام در آذربایجان وپیرامون
آن به خاطر شرایط مساعد آب وهواو
وجود چمن زارها جهت دامداری
وکشاورزی ،سبب گردیدتا به مرورایام
زبان مردم این منطقه ازایران به دالیلی
از جمله زناشویی یا نیازبه تکلم به زبان
حکومتگران ترک وترک زبان وایادی
ومأموران آنان ویاخدمت در دستگاه
آنان و معاذیر ودالیل بسیار دیگر،به
ترکی امروزی دگرگون شود،واسناد
ومدارک تاریخی موجودجای کمترین
شک وتردیدی نسبت به آنچه که گفته
شد ،باقی نمی گذارد،بنابراین قوم ویا
ملتی که زبان خودرا به گذشتگان
آذربایجانیان تحمیل کرد،هماناترکان
وترک زبانان بودندکه بیش از1195سال
اززمان تشکیل نخستین دولت ایرانی
(طاهریان در  820میالدی)پس از سقوط
تیسفون،تا کنون(2015م) ،بر گستره
ی ایران حکومت داشته اند(،غزنویان،

سلجوقیان،خوارزمشاهیان،مغول که
بسیاری از ترکان را به سپاهی گری
گرفته بودندوایلخانیان وجالیریان
ومظفریان،تیموریان ،قره قویونلوها،آق
قویونلوها،صفویان
قویونلوها،قره
،افشاریه وقاجارها)،حال آنکه طول مدت
حکومتگران پارسی زبان از زمان تشکیل
دولت طاهریان تا کنون 261سال می
باشد(طاهریان ،صفاریان،سامانیان،آل
زیار،آل بویه ،زندیه ،پهلوی وجمهوری
اسالمی).حال اگربه پذیریم که ظلمی
از سوی حکومتگران نسبت به ایرانیان
ویا قوم وقبیله ای به هر جهت وبهانه ای
شده است،با چنین آمار ُمستندی می
توان به پاسخی روشن رسید.
سالها پیش ،آن زمان که در خوزستان
دریکی از نهادهای اقتصادی خدمت می
کردم ،روزی یکی از مشایخ عرب زبان
که صاحب نام وزمینهای وسیعی در کنار
رود کارون بود،مراجعه وبرای تکمیل
تأسیات کشاورزی اش مبلغ معتنابهی
وام در خواست می نماید.
پرسیدم :ضمانت این وام چه خواهد بود؟
چندین برگ بُنچاق روی میز م گذاشت
وگفت :بفرما اینهم آنچه را که خواسته
اید.
گفتم :جناب شیخ ،بُنچاق یک سند افراز
شده ورسمی نیست ومقر ّرات ما اجازه
ی پرداخت وام به ضمانت بُنچاق را نمی
دهد،بیش از نیمساعت باهمه ی کوشش
واستداللی که به عمل آوردم موفق به
رضایت خاطر او نشدم واو دربرابر گفته
های من مرتب ًا تکرار می کرد که نفهمیدم
که چه می گویید! چون دوسه نفر نیز
درانتظار دیدار با من بودند،به شیخ گفتم
برو در فالن روز وفالن ساعت بیا تابا
داشتنوقت بقیه  :بیشتر بتوانم مشکل
کاررا ازبرایت بهتر وروشن ترتوضیح
دهم.
پس از رفتن شیخ ،یکی ازآنان که دراتاق
حضورداشت وبه گفتگوهای ما گوش می
داد وضمن ًا از دوستان شیخ نیز بود،رو به
من کرد وگفت :فالنی او خوب فهمید که
شما چه می گویی ومطالبی را که شما
می گفتی قلب ًا قبول داشت ،ولی به صالح
می دید که خودرا به نفهمیدن بزند،شاید
که با سماجت وایجاد کم حوصلگی در
شما به هدفش برسد .حال زمانیکه
به احتجاج وسند سازی وسفسطه
ومغلطۀ جدایی خواهان مواجه می
شوم ،به یاد سخنان آن مرد می افتم
که گفته بود :شیخ می داند که شما چه
میگویی ولی برای رسیدن به هدفش،
خودش را به نفهمیدن زده است.

بقیه :

داستان یوسف پیامبر

بود که آنان می بایستی حتی کارگران
ساده را از کشور خودشان بیاورند.
زیرا درآن ممالک مردم (مانند
مصریان) همه بدنبال «گنج» اند.
وغنیمت  .وتصوری از «آثارباستانی»
ندارند .اگر طالونقره باشد «گنج»
است بقیۀ چیزها «جنس زیرخاکی»
هستند .چندسال پیش قرارشد به
علت تراکم جمعیت سکنۀ تهران را
کاهش دهند .اولین وآخرین گروهی را
که از تهران منتقل کردند کارمندان
وکارشناسان دلسوز «آثارباستانی»
بودند و بعدهم چه برسر انبار موزه ها
آمد  ،خدا می داند.
شاید جوانها از غارت موزۀ رضاعباسی
درسالهای اول انقالب بی خبرباشند.
عتیقه فروشان خیابان فردوسی
ومنوچهری نسخه های خطی قدیمی
رابه علت کهنه بودن کاغذ ،تکه
پاره واوراق می کنند و روی متن
آنها نقاشی مینیاتور می کشند و به
توریستهای کافر قالب می کنند.
بگذریم از اینکه «هراتی» سرمایه
دار معروف را به ُجرم چند مجلۀ
خارجی (حتم ًا تایم ونیوزویک» به
عنوان مجالت سکسی اعدام کردند و
عتیقه های اورا به یغمابردند .آیا آنها
راتحویل مؤسسه ای دولتی دادند؟
شاید معدودی بدانند که کتابخانۀ
«نسخ خطی» حسین ثقفی اعزاز
را بی هیچ بهانه ای مصادره کردند و
بعد چند جلد کتاب های چاپی را به
«کتابخانه ملی» تحویل دادند .مترجم
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ایران گنجینهی هنری
شهبانو را به نمایش
میگذارد

موزههنرهای معاصر تهران برای
 ۳۵سال مجموعه هنری باارزشی را
در خود پنهان کرده بود؛ تابلوهای
بیمانندی که پیش از انقالب ۱۳۵۹
خریداری شدند .حال ایران میخواهد
این مجموعه را در نمایشگاههای
مشهور جهان به نمایش بگذارد.
ونگوگ ،پیکاسو ،نولده و مونک تنها
برخی از هنرمندانی هستند که ۳۵
سال است در موزه هنرهای معاصر
تهران مخفی شدهاند .البته خودشان
که نه ،آثار هنریشان؛ شاهکارهایی
که فرح دیبا ،همسر محمدرضا شاه
پهلوی که عالقهی ویژهای به هنر
و آثار هنری داشت ،در دههی ۷۰
میالدی خرید و به تهران آورد .ملکه
پیشین برای نمایش آثاری بیمانند از
هنر مدرن که حاال ایران صاحب آنها
بود ،دستور ساخت موزهی هنرهای
معاصر داد.
موزه هنرهای معاصر یکی از موزههای
شهر تهران است که در سال ۱۳۵۶
خورشیدی ( ۱۹۷۷میالدی) به کوشش
و ابتکار فرح دیبا و معماری کامران
دیبا ساخته شد.این موزه شامل
مهمترین و جامعترین مجموعه هنر
غربی در قاره آسیا است.
ایران در دههی  ۷۰میالدی و در
بحبوحهی بحرانهای اقتصادی ،یکی
از قدرتمندترین کشورهای خریدار
هنر غربی به شمار میآمد .کامران
دیبا در فیلم مستندی که چند سال
پیش از گنجینهی آثار هنری مدرن
در تهران تهیه شد ،گفت« :ما با
اینکه تنها  ۴میلیون دالر داشتیم،
میتوانستیم چنین آثاری را خریداری
کنیم».
خبر نمایش مجموعهی گرانبهای
هنری ملکهی پیشین ایران حاال
بسیاری از هنردوستان را غافلگیر
کرده است .به نوشته این سایت
آلمانیزبان ،حکومت ایران به دنبال
نشان دادن چهرهی تازهای از خود به
جهان غرب است .این تغییر استراتژی
و به نمایش گذاشتن گنجینهای که
روزی فرح دیبا آن را به ایران آورد
در برابر دیدگان جهان را «فرانکفورتر
آلگماینه تسایتونگ» یکی از
دستاوردهای انتخاب حسن روحانی
به عنوان رئیس جمهور میداند.
نقل از اینترنت
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کارهای نقاش آمریکائی اندی وارهل درموزه معاصرتهران

اهدای طرحهائی بنفع
پناهجویان

گرهارد ریشتر یک مجموعه شامل
شش طرح را به نفع پناهجویان اهدا
کرده است
«گرانترین» نقاش جهان  ۶تابلویش
را به نفع پناهجویان اهدا کرد
گرهارد ریشتر ،نقاش آلمانی و ملقب
به «گرانترین» نقاش معاصر جهان،
ی را برای فروش به
مجموعهای هنر 
نفع پناهجویان اهدا کرد .برخی دیگر
از هنرمندان آلمانی از جمله ویم
وندرس نیز در یک حرکت خیریه به
نفع پناهجویان شرکت کردهاند.

نمایشگاه آثار خوشنویسان
ایران درپایتخت آمریکا
برای دوستداران آثار خوشنویسان
ایران فرصتی فراهم آمده است
تا درنمایشگاهی که آثار چندتن
از استادان خوشنویسی ایران
را به نمایش می گذارد حضور
بهمرسانند و ابین آثار چشم نواز را
از نزدیک ببینندوبا معروف ترین این
خوشنویسان از نزدیک آشنا شوند.
این نمایشگاه توسط انجمن دوستی
مردم ایران وآمریکا برگزار می شود.

آزادی

هدف از برگزاری این نمایشگاه آشنا
کردن مردم آمریکا با این رشته از
هنر ایرانی است که درطول سالها
با پیشرفتهای بسیاری همراه بوده
است و توانسته است به عنوان حافظ
و نگاهبان میراث های فرهنگی
سرزمینمان باشد ..دراین نمایشگاه
آثار 32استاد خوشنویسی مقیم
ایران و دیگر کشورهای جهان ارائه
می شود و چهار استاد نیز دراین
نمایشگاه حضورخواهند داشت که
عبارتنداز :خانم الهه خاتمی وآقایان
امیراحمدفلسفی  ،محمودزنده رودی
 ،وصداقت جباری .این چهاراستاد تا
کنون درمجموع بیش از  600نمایشگاه
انفرادی وگروهی داشته اندو در بیش
از سی کشور جهان آثارشان به فروش
رسیده است  .خانم الهه خاتمی اولین
ا زن ایرانی است که به درجه استادی
خوشنویسی رسیده است .
خانم خاتمی متولد  1959درتهران
است او ساستاد خط نستعلیق
است وحدودسی سال در انجمن
خوشنویسان ایران به آموزش این
هنر مشغول بوده است  .ازطرفی در
چندین رقابت جهانی خوشنویسان
بعنوان داور شرکت داشته است .
آثارش بصورت کتاب نیز منتشر شده
است  ..نمایشگاه هائی در کشورهای
انگلستان  ،مراکش  ،فرانسه  ،چین ،

و در داخل ایران وچند کشور دیگر
برگزارشده است .
امیراحمدفلسفی نیز درسال 1959
متولدشد .تاکنون بیش از سی کتاب
ادبی ایران را خوشنویسی کرده اس.
بیست وهفت سال سابقه تدریس
خوشنویسی دارد تاکنون در 350
نمایشگاه داخلی و خارجی شرکت
داشته است  ..قب ً
ال هم خبر داده بودیم
که فلسفی در نمایشگاه خط در دوبی
و الجزیره بعنوان داور شرکت داشته
است .
محمودزنده رودی (زنده) درسال
 1943درایران متولدشدودرسال
 1962برای نخستین بار در دومین
بی ینال تهران شرکت کردودرسال
 1970درنمایشگاه بین المللی (گالری
تهران» آثارش را بنمایش گذاشت
 .این نمایشگاه درسال  1966نیز
برخی از آثاراورا نمایش داده بود..
او درسال  1978ایران را ترک کرد
و درفرانسه اقامت گزید.او از روش
کالژ در آثارخود استفاده می کند که
راه اورا از استادان دیگر خوشنویسی
جدا می کند .کارشناسان معتقدند
که قراردادن آثار استاد زنده رودی
دریک طبقه بندی مشخص امکان
پذیر نیست  .محمود زنده تا کنون در
کشورهای آمریکا  ،اروپا  ،هنگ کنگ
نمایشگاه داشته است و آثار او توسط
مجموعه داران بزرگ در قبرس،
فرانسه  ،هنگ کنگ  ،کانادا ،آلمان ،
ابوظبی  ،دوبی  ،سویس  ،مراکش ،
الجزیره وآمریکا خریداری شده است
 .او درسال  2009درنمایشگاه الجزیره
جایزه دوم فستیوال را دریافت کرد.
وسال بعد درهمین فستیوال ساالنه
درالجزیره جایزه نخست را ربود.
صداقت جباری درسال  1961درایران
متولدشد ..او درخوشنویسی به
روش های سنتی و خط نقاشی به
سبک مدرن مهارت دارد جباری از
روش سیاه مشق نیز استفاده می
کند .صداقت جباری تا کنون جوایز
زیادی از نمایشگاهها و فستیوالهای
خوشنویسی دریافت کرده است از
جمله  :سال  - 1998جایزه نخست
فستیوال خط در استانبول
سال 2002جایزه ویژه از بی ینال
نقاشان جهان اسالم درتهران
سال  2004جایزه ویژه سومین بی
ینال نقاشی جهان اسالم درتهران
سال  2006جایزه بزرگ بی ینال
شیلپاکاال در داکای بنگالدش .
بعضی از کارهای او به قیمت  120هزار
دالر در حراج کریستی بفروش رسیده
است .
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استاد زوبین مهتا در سویس

این نمایشگاه روز یکشنبه هشتم
نوامبر  2015در آدرس زیر افتتاح
خواهدشد.
Sunday November 8, 2015
Reagan Building
1300 Pennsylvania Ave, NW
Washington, DC 20229

www.uipfs.org/events

محمودزنده رودی

آرزوی سالمتی وموفقیت داریم .
ودراینجا توضیح می دهیم که خط
نقاشی روی جلد کاری از استاد
امیرفلسفی است و درزیر نیز اثری از
خانم الهه خاتمی و صداقت جباری و
محممود زنده رودی را می بینید.
الهه خاتمی

ایران  -اثراستاد الهه خاتمی

استاد زوبین مهتا موسیقیدان
بزرگ ایرانی تبار هرسال از سویس
دیدن می کند و دراین دیدارها
اردشیرزاهدی که دوستی دیرینه ای
با او دارد به افتخار ورودش مهمانی
مجللی برپا می کند .استاد مهتا
معتقداست تا آخرین لحظه عمر می
توان به آفرینش هنری در جهان
موسیقی ادامه داد و باز نشستگی
دراین حوزه وجود ندارد  .موسیقی
چون غذا برای زندگی الزم است .
دراین مراسم آقای زاهدی درباره
ریشه های ایرانی آقای زوبین مهتا
صحبت کرد .آقای زاهدی در مراسم
تاجگذاری پادشاه ایران وهمچنبین
درجشنهای  2500ساله استاد زوبین
مهتارا به ایران دعوت کرده بود .آقای
زاهدی به یادآوری خاطرات گذشته
پرداخت و از فعالیت های نانسی و
استاد مهتا در امور خیریه و کمک به
کودکان سراسر جهان ستایش کرد.
استادزوبین مهتا درپاسخ آقای زاهدی
از عشق وعالقه اش به ایران صحبت
کرد و از مسافرتهای خوشی که به
ایران داشته است یاد کرد.همچنین از
رهبری کردن ارکستر درمراسم افتتاح

تاالر رودکی سخن گفت  .او به یادآورد
زمانی که با آقای زاهدی برای دیدار
باشاه به کاخ رفت  ،پادشاه بخاطر
ریشه های خانوادگیش درایران به او
پاسپورت ایرانی پیشنهاد کرد .واضافه
کرد همیشه تصویر شاه درکنار تصویر
ملکه ویکتوریا در منزل آنها در بمبئی
قراردارد.
خانم نانسی مهتا نیز به تمجید از تاریخ
وفرهنگ ایران پرداخت و بویژه جوانان
ایرانی رابرای حفظ فرهنگ نیاکان خود
ستود واز جامعه بزرگ ایرانی مقیم
لوس آنجلس تمجید کرد که برای غنای
فرهنگ با ارزش خود در آن منطقه از
جهان می کوشند.
در آخرین مالقات این دو دوست آقای
زاهدی لوحه ای سیمین را که برروی
آن عبارت  «:استاد زوبین مهتا و
نانسی عزیز ،شمارا دوست داریم و به
شما احترام می گذاریم ».به استاد مهتا
هدیه کرد .برروی این لوحه اسامی تمام
کسانی که دراین مهمانی حضور داشتند
حک شده بود.
متقاب ً
ال استاد مهتا نیز مجموعه ای از
ویدیوی کنسرتهای خودرا به آقای زاهدی
تقدیمکرد.

استاد زوبین مهتا ونانسی همسرش درکنار آقای اردشیرزاهدی

امیرفلسفی

امید -اثراستادمحمودزنده رودی

صداقت جباری
برای همه هنرمندان کشورمان در
هرکجای جهان به فعالیت مشغولند
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سیاه مشق اثراستاد صداقت جباری

آزادی
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«واو»

Biotonus Clinique Bon Port
,Rue du Bon Port 27
Tel:+41 21 9665858

E-mail:info@biotonus.ch

* کلینیک  Biotonusدرکنار دریاچه ژنو و درچندقدمی قلعه تاریخی سویس که
زمانی لرد بایرون را درخود جای داده بود ،بهترین محل برای اقامت و استراحت
وهمچنین انجام چک آپ سالیانه شماست .
* کلینیک  Biotonusبا مدیریت ایرانی تالش می کند تا خاطره خوش تعطیالت
شمارا در سویس جاودان کند.
* با اشاره به این آگهی می توانید از تخفیف مخصوص برای چک آپ واقامت درکلینیک
 Biotonusبهره مند شوید.
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آزادی
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