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آنچه درشماره 81
آبان ماه1395
میخوانید

هنری

این روزها درهرکجای ایران
وباهرکس که صحبت کنی به
گونه ای حرف به جایی کشیده
مبی شود که از محمدرضا شاه
بانام آن خدابیامرز یاد می شود.
و آنها که ضربه های سهمگین
تری از حکومت اسالمی خورده اند
درادامه می گویند نور به قبرش
ببارد .عجب پادشاهی داشتیم و
قدرش را ندانستیم .
زمانی که شاه در مصر برای
همیشه چشم از جهان فروبست
خیلی ها می گفتند تاریخ درباره
محمدرضاشاه قضاوت خواهد کرد.
و طرفدارانش بالفاصله می گفتند :
« کی ؟ چه زمانی این تاریخ بگفته ی
شما قضاوت خواهد کرد؟ وقضاوت
این تاریخ چگونه خواهد بود ،خوب
یابد؟ »
وامروز شاهدیم که اکثریت
قریب به اتفاق مردم ایران وحتی
گاهی بعضی از سردمداران
مملکت زمان فرمان روایی اورا
درمقایسه با آنچه امروز برایران
حاکم است به مراتب بهتر می
دانند .مگر فراموش کرده ایم که
رفسنجانی می گفت من وهمسرم
با یک اتومبیلی که دراروپا خریده
بودیم همه کشورهارا تا ایران طی
کردیم و پاسورت ایرانی ما در
هرمرزی اعتبار و احترام خاصی
داشت .دیگرمردم از گفتن «آن
خدابیامرز» ترسی به دل راه نمی
دهند  .در اتوبوس  ،درمترو ،
درتاکسی و در مراکز خرید همه
بصورتی علنی برای آن مردبزرگ ،
که نور آریا بود  ،که دوستدار ایران
بود  ،که برای مردمش بهروزی و
نیک بختی و برای کشور بزرگش
شماره  -81سال هفتم

سربلندی و افتخار بیشتر می
خواست  ،طلب آمرزش می کنند.
امروز تاریخ قضاوت می کند که او
مسلمان تر از همه ی آیت اهلل های
قدرت طلب امروزی بود .امروز
تاریخ قضاوت می کند که وقتی او
دم از تمدن بزرگ می زد هدفش
احیای فرهنگ درخشان 2500
ساله ی ایران بود .امروز تاریخ یه
داوری نشسته و جشنهای 2500
ساله ی شاهنشاهی را تالشی
بسیار بجا و الزم برای معرفی
ایران باثبات و پراز امن و آسایش
آن روزگار به جهانیان می داند.
امروز تاریخ به ما می گوید که
هزینه ی جشنهای  2500ساله
شاهنشاهی که خمینی بخاطر آن
جه تهمتها که به مسئوالن رژیم
شاهنشاهی نزد ،حتی به اندازه ی
هزینه ی ساخت یکی از مناره های
طال بر قبر خمینی نبوده است.
امروز تاریخ قضاوت می کند که
شاه  21میلیارد دالر پول مردم را
باخود به خارج نبردو همه ی اینها
دروغ بزرگ بودوهمین تاریخ به
ما نشان می دهد که دزدی که با
چراغ دین آمده بود چگونه کاالیی
گزیده تررا به یغما برد 800.میلیارد
دالر پول نفت درزمان ریاست
جمهوری آخوند بی عمامه گم شد
ورهبرشان گفت اینقدر ماجرا را
کش ندهید .تاریخ قضاوت میکند
که آن زمان چند صد میلیون دالر
برای جشنهای شاهنشاهی پول
عظیمی بوده اما دراین رژیم اسالم
پناه  800بیلیون مبلغی است که
نباید درباره آن زیاد صحبت کرد.
وهنوز هم این یغماگری ادامه دارد.
امروز کتابهای تاریخی زیادی
بوسیله مورخین ایرانی و غیر ا

ایرانی نوشته شده ودرآن به
داوری شاه پرداخته است .امروز
حتی منتقدین سرسخت شاه یکی
پس از دیگری زبان به ستایش
کارها و خدمات باارزشی که برای
ایران انجام داد می گشایند.برخی
از آنها که شاعران سرشناسی هم
هستند و یا درعالم سیاست اسم
ورسمی دارند از مقام پادشاه
آریامهر طلب عفو وبخشش می
کنند.
امروز تاریخ قضاوت می کند که
زندگی درشرایط زمان آن نیک
اندیش دیگر یک رؤیای دست
نیافتنی است  .نام و راه ورسم
شاهان را از کتابهای درسی تاریخ
زُدودند تا مبادا جوانان ما به فکر
بازگشت به اصل خویش بیفتند.
اما می بینید چه نتیجه ای عاید
آنهاشد .جوانان برومند ایران برای
نخستین بار تحویل سال نو را
درکنار مقبره ی کوروش بزرگ برپا
کردند .جایی که زمانی پادشاهشان
ندا سرداده بود «:کوروش  ،آسوده
بخواب که ما بیداریم» ودر
نخستین روزهای برپایی حکومت
آخوندی به تمسخر می گفتند
دیدیم که چقدر آریامهرتان بیدار
بود .اما اکنون تاریخ قضاوت می
کند که محمدرضا شاه کاری
کرد که کوروش بهنگام فتح بابل
کرد .کوروش حاضر نشد قطره
ای خون از بدن سرباز مغلوب
برزمین بریزد .آریامهر نیز طبق
اسنادی که موجود است بارها
به ژنرال های خود دستور میداد
درماجرای حکومت نظامی ویا
برخورد با تظاهرکنندگان خون
کسی بر زمین ریخته نشود .تاریخ
می گوید که شاه برای جلوگیری از
خون ریزی بیشتر مملکت را ترک
کرد و تاریخ قضاوت می کند که
شاه مقام پادشاهی را که به قیمت
خون تعدادی از هموطنانش تمام
شود نمی خواست .
امروز تاریخ قضاوت می کند
تصمیم محمدرضا شاه پهلوی
برای ترک ایران و یا جلوگیری
از بکارگرفتن قدرت ارتش برای
درهم کوبیدن تظاهرات روز
افزون مردم کاری درست و بر
مبنای دمکراسی تعریف شده
ی امروزی بوده است  .مگر نه

آنکه دموکراسی حکومت مردم
بر مردم و اجرای خواست مردم
توسط فرمان روای مملکت است ؟
مردم می خواستند در آتش دین
باوری خود بسوزند  .شاه برحکم
وظیفه حجت را برمردم تمام کرد.
درروز  15آبان  1357درساعت
 12نیمروز از رادیو وتلویزیون
مملکتپیامی برای مردم فرستادکه
 «:صدای انقالب شما مردم ایران را
شنیدم» وعهد کرد که اشتباهاتی
را که دیگرسیاستمداران مرتکب
شده اند جبران کند و خود نیز
به قانون اساسی عمل نماید .اما
مردم نخواستندو اونیز به خواست
مردم احترام گذاشت  .قضاوت
تاریخ دراین مورد با انتقاد نیز
همراه است  .تاریخ می گوید
دراینجا شاه نباید به خواست
مردم اعتنا می کرد .اما آیا کسی
که روز  15آبانماه  1357به مردم
قول داده است طبق قانون اساسی
عمل کند راه دیگری داشت ؟ آیا
قانون اساسی به او حکم می کرد
که مردم را بکشد تا حکومتش
دوام یابد؟
هموطنان ! اکنون قضاوت تاریخ
درمورد محمدرضاشاه پهلوی
صورت گرفته و برای همگان
روشن شده است که او پادشاهی
خیرخواه ملک وملتش بود .او برای
مردمش ارزش قائل بود وبهمین
دلیل درمدت  37سال سلطنت
جز درراه خیروصالح مردم قدمی
برنداشت  .ارتشی که اوساخت
وافسرانی که او تربیت کرد ومهر
وطن را دردل تک تک آنان برجای
گذاشت ،درجنگ  8ساله باعراق
چه حماسه ها آفریدند .اگرچه
آخوند همه را بنام خود نوشت  .اما
تاریخ قضاوت درست خودرا کرده
است  .هرکجا شکستی بود به دلیل
حضور بی حساب وکتاب پاسداران
بود و هرجا پیروزی نصیب ماشد
به دلیل حضور افسران ودرجه
داران جان برکف بازمانده از ارتش
شاهنشاهی بود.
چهارم آبان زادروز اعلیحضرت
محمدرضاشاه پهلوی  ،شاهنشاه
آریامهر گرامی وروانش آرمیده باد
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* حق اشتراک سالیانه  50دالرفقط برای
داخل آمریکاست و برای خارج ازآمریکا،
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* ازطریق ئی میل به آدرس زیر با
ما درارتباط باشید
* لطفا مقاالت خودرا به فارسی
تایپ کرده وبه یکی از آدرسهای
زیر ایمیل کنید:
azadi@parsmassmedia.org
azadimagazine@aol.com
* 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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پبام های
خوانندگان
خاطراتی از روزهای
خوب گذشته
کدبان مرتضی پاریزی مدیر محترم
نشریه ی آزادی
بادرود شادودلپذیر بشما و شورای
نویسندگان وباسپاس فراوان  ،نوشته ای
از خاطرات گذشته و از زنده یاد
شاهنشاه آریامهر تقدیم می شود.
بااحترام آلمان دکترپرویز کالنی
شاهنشاه هرسال یک تا دومرتبه
به شیراز تشریف فرما می شدند
واز آنجایی که ریاست عالیه ی
دانشگاه پهلوی را داشتند  ،درهر
مرتبه بازدیدی از دانشگاه بعمل می
آوردند و استادان را مورد تفقد قرار
می دادند .شاهنشاه چندین مرتبه
از دانشکده ی کشاورزی دانشگاه
پهلوی که در  20کیلومتری شیراز و
دردشت خرم « باجگاه» قرار گرفته
است بازدید فرمودند .خاطراتی از
چند تشریف فرمایی شاهنشاه به
دانشکده کشاورزی  ،آنچه که بیادم
مانده است کوتاه می نگارم :
دریکی از تشریف فرمایی ها پس از
آنکه شاهنشاه از دانشکده بازدید
کردند  ،بنابود از منزل سازمانی
من نیز دیدن فرمایند .در آن روز
چون وقت نشد  ،شاهنشاه درنهایت
بزرگواری دستور فرمودند که این
بازدید در فردای آن روز انجام شود.
درباجگاه ،
درآن روز آفتابی
شاهنشاه با هلیکوپتر به دانشکده
کشاورزی وارد شدند واز آنجا با
اتومبیل به محوطه ی منزل تشریف
فرما گردیدند . .دراین تشریف فرمایی
زنده یاد امیرعباس هویدا و زنده یاد
امیر اسداهلل علم حضور داشتند.
دختر کوچکم که روزی این افتخاررا
داشت که در هتل جهانگردی شیراز
دسته گلی تقدیم علیاحضرت شهبانو
فرح بکند دراینجا نیز این افتخاررا
پیدا کرد که دسته گلی تقدیم
شاهنشاه نماید.
شاهنشاه  ،خودم  ،همسرم و فرزندانم را
مورد تفقد قرارداده و سؤال فرمودند :

صفحه4

پادشاه برای مشاهده وضع زندگی استادان دانشگاه پهلوی شیراز به منزل سازمانی پروفسور کالنی رفتند

« د کتر ،خانم اهل کدام کشور هستند؟»
بعرض رساندم کشور آلمان وهم
اکنون افتخار تابعیت ایران را دارد.
ازاین جواب بموقع خود شادی
زیادی درچشمان شاهنشاه مالحظه
کردم  .دراینجا بود که سؤال فرمودند
چندفرزنددارید؟» بعرض رساندم سه
فرزند  .هیچگاه این جمله ی ملوکانه
راازیاد نخواهم برد که فرمودند « بس
است و بیشتر نشود».
خاطرات دیگری که از تشریف
فرمایی های شاهنشاه به دانشکده ی
کشاورزی دارم دراین جا درج میکنم :
 -1دریکی از تشریف فرمایی ها پس
از پیاده شدن از هلی کوپتر از جلوی
صف مستقبلین که اکثرا ً روستایی
بودند ردشدند ودرجلوی یک نفر
توقف فرموده ازاو پرسیدند « از
کجا می آئید؟» آن شخص جواب داد
«بنده از بیست فرسخی آمده ام و
پنج تومن بمن داده اند تابرای شما
دست بزنم  ».شاهنشاه از ساده لوحی
آن مرد لبخندی برلب آوردند.
 -2در تشریف فرمائی دیگری
دربازدید از بخش ماشین آالت
کشاورزی  ،شاهنشاه به تراکتوری
که در محوطه بود اشاره کردند و از
رئیس بخش سؤال فرمودند  «:این
تراکتور چند سیلندر دارد؟» او به
عرض رساند  6سیلندر  .دراینجا
تکنیسین دانشکده از پشت صف
گفت  :نه قربان  4سلندر دارد  .پس از
چند مرتبه که این موضوع از دوطرف
تکرارشد شاهنشاه فرمودند « ع َلم
اگر پول خورد داری شیر یا خط کن
ببینیم کی درست می گوید».
 -3دربازدید دیگری از بخش دامپروری

آزادی

گوسفند بزرگی نظر شاهنشاه را
جلب کرد واز استاد مربوطه سؤال
فرمودند :
« آیا این گوسفند از نژادقبرسی
می باشد؟» بعرض رسید که از نژاد
اردبیلی است که در اینجا شاهنشاه
با شادی فرمودند  «:نگاه کن َع َلم این
گوسفند مال خودمان است ».
 -4دردیدار دیگری از کتابخانه
دانشکده روی یک ُمبل نشستند
و باز به َع َلم فرمودندَ «:ع َلم ببین
چقدر راحت است  .در مدارس زمان
ما  ،هروقت روی نیمکت می نشستیم
میخ به همه جای بدنمون فرو میرفت».
 -5دریکی از تشریف فرمایی ها و
بازدید از بخش زراعت  ،رئیس بخش
از دادن کود ازراه برگ صحبت
کرد(این کار درمزارع کوچک تنها
درصبح زود که شبنم روی برگهای
پهن نشسته باشد  ،قابل انجام است )
شاهنشاه پس از شنیدن گزارش
فرمودند درمزارع بزرگ این عمل به
چه نحوی انجام می شود؟» دراینجا
بعرض رسید با هواپیما .شاهنشاه فورا ً
فرمودند « این عمل در هنگام باد
نمی تواند انجام گیرد و نیز اقتصادی
نخواهد بود .که البته حق با ایشان بود.
این بود چکیده ای از خاطرات من از
زنده یاد شاهنشاه آریامهر آنچه که
بیادم مانده بود .روان آن مرد بزرگ
شاد و یادش گرامی باد.

تیتر ُام القرا را عوض کنید

با سالم ازایران این ایمیل را برای شما
می فرستم  .مدتها بود مجله شمارا که
نگاه می کردم خیلی سریع از صفحه

درام القرای اسالمی چه خبر می
گذشتم  .زیرا ما درایران  24ساعت
با اعدام و زجرو شکنجه مردم روبرو
هستیم  .دیگر تحمل دیدن عکس آن
در مجله آزادی را نداریم  .اما این بار از
سر کنجکاوی به آن نگاه کردم ومقاله
ی آقای شهابی را خواندم بسیار مطلب
جالبی بود .بهمین دلیل شماره های
گذشته راهم ازروی سایت خواندم وبه
ایشان آفرین می گویم  .برای اینکه
کس دیگری مثل من ازخواندن این
مطلب خوب بخاطر دوعکس اعدام
درباالی صفحه صرفنظر نکند لطفا
تیتر این صفحه را عوض کنید .خیلی
ممنون  .دست شما و آقای شهابی و
دیگر نویسندگان شما درد نکند.
ارادتمند  -م.ع.ن .ایران
هموطن عزیز من  .امرشمارا بالفاصله
اطاعت کردیم وهمانگونه که دراین
شماره مالحظه می فرمائید عکس ها
را برداشته ایم و تیتر جدید جای آن
را گرفته است  .با سپاس از راهنمایی
شما.

درگذشت جمشید آموزگار
بادرود برهمه شما دست اندرکاران
مجله ی آزادی .همین اآلن که این
ایمیل را برای شما می فرستم باخبر
شدم که دکتر جمشید آموزگار درسن
 93سالگی در گذشت  .او همیشه مورد
انتقاد بود که چرا آنچه از اتفاق سال
 57می داند را چرا فاش نمی کند.
من یکبار در یک مهمانی خصوصی
از ایشان این سوال را کردم و ایشان
فرمودند آنچه من میخواهم بگویم
مردم می دانند و بعد تکرار مکررات
چه فایده ای دارد؟ والبته الیل دیگری
هم آوردند که من برای شما می نویسم
ولی شما آن را سانسور کنید.....
برای بازماندگان آن مرحوم که واقعا
خدمات زیادی به ایران کرد صبرو
شکیبایی و برای روانش آمرزش
مسئلت دارم .
مریلند .ا.ح.
دوست عزیز آنچه شما ازمن خواستید
سانسور کنم حرف بدی نیست وخیلی
از دیگر مقامات پیشین هم این حرف را
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زده اند  .برای اینکه بین خوانندگان
ما شک وتردیدی پیدانشود اجازه
بدهید این حرف را سانسور نکنیم .
مرحوم دکتر آموزگار و بسیاری از
مقامات پیشین براین باورند که چون
خودما در بوجود آمدن این اوضاع
دخیل بوده ایم بهتراست سکوت
کنیم .من نمیدانم این نظریه درست
است یاغلط و هرگز هم به خودم
اجازه نمی دهم که درباره ی آن
قضاوت کنم  .همانگونه که نوشته اید
دکتر آموزگار یکی از خدمتگزاران
این مملکت بود که ازبین ما رفت .
روانش شاد.

خدمتگزاریکهناشناختهماند
با درود .هرچه منتظر ماندیم که
درباره ی یکی از خدمتگزاران خوب
مملکتمان مطلبی بنویسید و مرگ
اورا به خانواده اش تسلیت بگوئید
خبری نشد .امیر پورشجاع که از
خوانندگان مجله شما بود و خیلی
هارا به مشترک شدن مجله تشویق
می کرد درگدشت و شما هیچ اشاره
ای به این موضوع نکردید .آیا دلیل
خاصی داشت ؟
زنده یاد پورشجاع خدمتگزاری بود
که درغربت آنگونه که باید وشاید
شناخته نشد.به روان پاکش درود
می فرستیم و یادش را برای همیشه
گرامی می داریم .
ا .ز .ویرجینیا

دوست عزیز با درود به روان پاک
این مرد خدمتگزار راستین ایران
باید اوال مراتب تأسف خودرا در از
دست دادن این مرد بزرگ ابراز
دارم و به همه بازماندگانش باردیگر
همدردی و شریک بودن در غم
واندوهشان را یاد آورشوم  .متأسفانه
درزمانی که ایشان فوت کردند من
هنوز اجبارا باید بیشتر ساعات روزرا
در دفتر مجله و یا استودیوی رادیوی
صدای ایران دربوستن می گذراندم.
ومتأسفانه به علت مشغله ی زیاد
ازاین خبر آگاه نشدم  .چون اکثر
رادیو وتلویزیونهای ایرانی را گوش
نمی کنم  .دررسانه های نوشتاری هم
چیزی ندیدم  .تا اینکه پس از چندماه
همسر آن مرحوم تلفن فرمودند که
چون همسرم فوت کرده است دیگر
مجله را برای ایشان نفرستید .تازه
من متوجه این موضوع شدم وچقدر
شرمنده ی این بانوی بزرگوارهستم .
وقتی رسانه ای با یک نیروی کار
بخواهد فعالیت کند نتیجه این می
شود که ازبسیاری خبرهای مهم
بی خبر می ماند .درگذشت آقای
آموزگاررا هم ازسایتهای فارسی
زبان خواندم وهم دوستان تلفن
کردند و آگاهی دادند .اما خبر
درگذشت زنده یاد امیر پورشجاع
که هرصبح پیش از هرکس به حضور
پادشاه می رسید و برنامه روزانه
ایشان را به اطالع می رساند مانند
خبر درگذشت دکتر جمشید آموزگار

آزادی
نش

رهی مااههن
اجتماعی ،ادبی،هنری

انتشار گسترده نیافت  .بازهم از
خانواده ی آن بزرگمرد طلب
بخشش دارم و برای همه بازماندگان
شکیبایی آرزو می کنم  .بااین امید
که هرخواننده ی مجله آزادی
بعنوان یک خبر نگار مارا در آگاه
شدن از رویدادهای جامعه ی ایرانی
یاری دهد.

داشتم ایشان این مطلبراتأیید و
از هموطنان مقیم کانادا که ازاین
سخنرانی ها استقبال فرموده بودند
بسیار سپاسگزاری کردند.
بار دیگر از همه خوانندگان عزیز
درخواست می کنم خبرهای شهر
خودرا برای درج درمجله به آدرس
ما ایمیل بفرمائید تا باطالع دیگران
نیز برسانیم .قبال از این همکاری فرد
فرد شما سپاسگزاریم .
درضمن برای ارسال خبر می توانید
از ایمیل زیر استفاده کنید چون این
آدرس ایمیل را هرساعت چک می
کنیم:
azadimagazine@aol.com
برای همه شما بهروزی وسالمتی
آرزو می کنم .

سخنرانی پروفسور ودیعی
در مونترال
با سالم به شما من یکی از خوانندگان
مطالب پروفسور کاظم ودیعی هستم و
درماه گذشته باخبر شدم که ایشان به
مونترال می آیند و چندین سخنرانی
خواهند داشت خودرا به مونترال
رساندم و هم از دیدار ایشان وهم از
سخنرانی های پر مغزشان استفاده
بردم  .خواستم این خبررا برای درج
در مجله محبوبم «آزادی» به اطالع
برسانم .
موفقیت شمارا خواهانم .
پروین .ص  .تورنتو ی کانادا
از محبت شما ممنونم  .آفتاب آمد
دلیل آفتاب  .چند سطر باالتر از
خوانندگان خود خواهش کردیم
خبرهای شهرشان را به اطالع ما
برسانند .ونامه شما حرف مارا
ثابت می کند که وقتی خوانندگان
همکاری کنند خبررسانی بصورتی
گسترده انجام خواهد شد.
درگفتگوئی که با پروفسور ودیعی

حق اشتراک یکسال مجله آزادی
برای کشورهای مختلف به شرح
زیراست:
 50دالر
آمریکا
 100دالر
		
کانادا
 150دالر
		
اروپا
 160دالر
		
خاورمیانه
 180دالر
		
استرالیا
نشریه برای مشترکین با پست سریع
ارسال می شود.
حق اشتراک برای یکسال پیشاپیش
دریافت می شود ار حمایت و
همراهیتان سپاسگزاریم.
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بازسازی زیر ساختهای آمریکا
By Aaron Klein

* بازسازی زیر ساختهای آمریکا به دولت و جامعه ای نیاز دارد
که حاضر به پرداخت هزینه های مادی ومعنوی آن باشند.
لحظاتی از ساعت  ۶بعدازظهر اول
اوت  ۲۰۰۷گذشته بود .در شلوغ
ترین ساعات رفت وآمد اتومبیل ها،
 ۱۱۱اتومبیل که در جاده  ۳۵غربی
برروی پل رودخانه میسی سی پی می
گذشتند براثر شکسته شدن صفحه
فلزی در مرکز پل و فروریختن پل به
قعر رودخانه سقوط کردند .سیزده نفر
کشته و  145نفر زخمی شدند.
این یک حادثه منحصر بفرد نبود.
در ماه مه سال  ،2013نیز یک پل
درشاهراه شماره  5در شمال سیاتل
سقوط کرد و یک کامیون حامل بار
که ازروی این پل می گذشت به عمق
رودخانه افتاد وسه نفر مجروح شدند.
در فوریه سال  ،2015یک تکه بتون
اززیر پل هوائی درشاهراه  ۴۹۵در
مریلند ،به پائین سقوط کرد و یک
اتومبیل را درهم کوفت.
این حوادث را نباید به عنوان یک
شگفتی به حساب آورد :جامعه
مهندسین راه وساختمان آمریکا،می
گوید یک چهارم پلهای ایاالت متحده
از لحاظ ساختاری دچار مشکلند یا
فرسوده اند .امروز پل ها با ترافیک
بیشتر،و وسایل نقلیه سنگین تر ،از
آنچه در اصل برای آن طراحی شده
اند مورد بهره برداری قرار می گیرند.
در سال  ،2013عمر پل های آمریکا به
طور میانگین  42سال بود.
مشکل زیرساخت های ایاالت متحده
بسیار گسترده تر از سقوط پلها است.
جاده های کشور شلوغ و پر از چاله
و چوله است .در سال  ،2014رفت و
آمد معمولی شهری  42ساعت وقت
مردم رادر ترافیک تلف می کرد.این
رقم درسال  20 ، ۱۹۸۴ساعت بود.
آمریکایی ها بیش از سه میلیارد گالن
بنزین را درطول تقریبا هفت میلیارد
ساعت در کالف سردرگم ترافیک
مصرف می کنند که  ،هزینه ای معادل
 160میلیارد دالررابرای سوخت هدر
رفته و زمان تلف شده می پردازند.
در ماه مارس ،کل سیستم مترو
از واشنگتن ،دی سی - ،که از نظر
اهمیت دومین سیستم متروی کشور
است-به طور کامل برای یک روز
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بمنظور بازرسی های ایمنی اضطراری
تعطیل شد .تحقیقات صورت گرفته
مشکالت بسیاری را نشان داد
بطوریکه مقامات هشدار دادند ممکن
است مجبورشوند بخش های بزرگی
از سیستم را به مدت شش ماه برای
تعمیرات تعطیل کنند.
ریشه بحران روشن است :ایاالت
متحده دربازرسی زیرساخت هایش
کوتاهی می کند  .مالیات فدرال
برای سوخت اتومبیل منبع اصلی
بودجه دولت فدرال برای نگهداری
وتعمیرجاده ها ،پل ها ،و مترو است.
اما واشنگتن مالیات  18.4 ،سنت در
هر گالن را ،از سال  1993تاکنون
افزایش نداده است؛ در شرایط واقعی،
حدود بیش از  40درصد نیزکاهش
یافته است .گروه تخصصی مانند
انجمن مهندسان راه وساختمان
آمریکا ،انجمن های کسب و کار
مانند اتاق بازرگانی ایاالت متحده ،و
اتحادیه های مانند  AFL-CIOهمه ،
هزاران میلیارد دالر سرمایه گذاری
جدید را برای بهسازی سیستم حمل
ونقل پیشنهاد کرده اند .اما واشنگتن
نتوانسته است به این خواسته عمل
کند.
هنری  ،Petroskiاستاد مهندسی
عمران و تاریخ در دانشگاه دوک ،در
کتاب خود توضیح میدهد که چرا
واشنگتن قادر به حل این مشکل
نیست .در بخش سابقه زیرساخت،
در بخش درخواست تجدید نظر
برای سرمایه گذاری بیشتر ،کتاب
 Petroskiدیدگاه نادر یک مهندس را
ابراز می دارد که اغلب اقتصاددانان
و سیاستمداران نظرشان مورد توجه
قرار می گیرد .با این حال ،مهندسان
هم می توانند کارهای بسیاری انجام
دهند .یک زیرساخت ملی سالم نه
تنها نیاز به مهندسان صالح دارد
بلکه یک دولت و یک جامعه ای نیز
می خواهد که حاضر به پرداخت هزینه
برای بهبود زیر ساختهای خود باشند.
ترجمه بخشی از مقاله Aaron Klein

آزادی

پایان نشست گروه ۲۰
By Rebecca Liao

آیا گروه  ۲۰ازهدف خود دور
شده است؟

درتعطیالت آخر هفته که به روز کارگر
ختم می شد  ،رهبران کشورهای
گروه  20در  ،Hangzhouچین جمع
شده بودند ،تا اجالس ساالنه خود را.
برگزار کنند .هدف آنها امسال :کسب
نام نیک در جهانی شدن است که
به تازگی خدشه دار شده است .در
پی تصمیم انگلستان برای خروج از
اتحادیه ی اروپا  ،وجود دونالد ترامپ
نامزد جمهوری خواه ریاست جمهوری
آمریکا  ،ظهور اروپای راستگرا ،و

غرب ستیزی خود چین  ،رهبران
گروه  20را مصمم کرد تا برای تجدید
تعهد خود نسبت به رشد اقتصادی
جمعی و تجارت و سرمایه گذاری در
مرزهای بازدور هم جمع شوند .
مشکل این است ،که تعداد کمی
از کشورهای عضو ،از جمله چین،
عالقمندبه دست بابی به این اهداف
در کوتاه مدت می باشند .موضع ایاالت
متحده در تجارت به طور فزاینده
حمایتی می شود .هر دو نامزد ریاست
جمهوری آمریکا مخالفت خودرا با
توافق مشترک تجارت اقیانوس آرام
در زمینه هایی که کارگران وصنایع
ایاالت متحده را درآخر بازنده می
کند اعالم کرده اند .جذب کنندگان
سرمایه گذاری چین:

آلمان ،انگلستان ،ایاالت متحده،و
آفریقا به دالیل امنیت ملی
درمرزهایشان از تجارت با شرکتهای
چینی درخاک خود امتناع می ورزند.
چین به سهم خود احساس می کند
در موقعیتی نیست که با توجه به
رکود اقتصادی خود به قهرمان این
سیاست تبدیل شود.
جالب است ،با توجه به میزبانی چین
از گروه ،20-طی بیانیه ای وعده ی
ارائه ی همه راه حل های مناسب
برای مشکالت جهانی داده شده  ،که
مهمترین نتیجه این اجالس آن است
که کامال روشن میکند که جهان نیازبه

ارزیابی مجدد نقش این سازمان دارد.
...بعد از دو روز ازبرگزاری جلسات ،و
یک سال جلسات جانبی بین وزرای
دارایی و دیگر مقامات ،توافقنامه آب
و هواکه در پاریس بامضاء رسید تنها
ابتکار عمل با الزامات سخت است که
گروه 20-باید همه مواردآن را مورد
موافقت قراردهد .این یک سیگنال
قوی بود که حکایت از آن داشت
مسائل دیگری را که قبال درمورد آب
وهوای جهانی تصور میشدمطرح
نخواهد شد.
درعکس باالرهبران شرکت کننده در
اجالس سران  G20رادر ،Hangzhou
استان ژجیانگ ،چین در ۴سپتامبر
 ۲۰۱۶می بینید.
ترجمه ی بخشی ازمقاله ربکا لیائو
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چگونه د اعش نیرو جذب
می کند و«گرگ های تنها »
راآموزش می د هد

دولت اسالمی (که به عنوان ISIS
شناخته می شود) در طول سال
 2016در میدان جنگ ضربه های
سختی خورده است  .مقامات آمریکا
برآورد می کنند گروه  ISISنیمی از
اراضی خودرا در عراق و  20درصداز
متصرفات خودرا در سوریه از دست
داده است ،از جمله راه های تدارکاتی
که به خاک ترکیه داشتند ،وبرای آنها
بسیار حیاتی بوده است واین گروه
می توانست جنگجویان خارجی را
ازآن طریق به سوریه بیاورد نیز
از دست آنها خارج گردیده است.
اگر چه  ISISهنوزبا مناطقی که
دراختیاردارد ،تهدید به شمار میرود.
 ISISثابت کرده است که سازمانی
بی وقفه تطبیقی است،و با استفاده
از اقدامات خالقانه می تواند در پاسخ
به فشارهای خارجی تغییر شکل دهد.
همچنان که قلمرو این گروه کاهش
می یابد و رهبران آن باحمالت هوایی
ائتالف به رهبری ایاالت متحده به
طور فزاینده ازبین می روند و کشته
می شونداما داعش به «برنامه ریزان
مجازی» خود متکی است  .عضوهایی
که در فضاهای تاریک اینترنت برای
الهام بخشی و هماهنگی حمله در
خارج از تصرفات داعش کار می کنند.
 ISISحداقل در اوایل سال ،2015
عملیاتی را با معیاری عالی علیه غرب
برنامه ریزی کرد که اروپارا مستقیم در
تیررس خود قرارمی داد .اما در طول
زمان روشن شد ،استراتژی ISIS
برای عملیات خارجی در اروپا اتفاقی
است و تحت یک روش حساب شده
و مراقبت کامل یکی از جناح های
آن ،بنام امن الخرجی -سازمان یافته
است .هر چند این جناح نا مشخص
است اما ،تحلیلگران قادربوده اند با
کنارهم گذاشتن اطالعات  ،سلسله
مراتب این جناح را مشخص کنند .
بنا گفته ابو خالد ،ابو محمد العدنانی
که از جبهه داعش فرارکرده است
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عروسک های مجازی د اعش
واکنون سخنگوی مخالفین  ISISاست
 وزمانی رهبری جناح امن الخرجیرابرعهده داشت  -ابو سلیمان
الفیرانسی تبعه فرانسه ،که کمی
بیشتر از او شناخته شده است
مدیر عملیات خارجی این جناح
است .فرماندهان گروه های کلیدی
دیگرکه از نظر مقام بعداز ال فیرانسی
قراردارند مسئول عملیات ازاروپا تا
آسیای جنوب شرقی هستند .به این
فرماندهان صحنه در منطقه ای که در
آن توانایی کافی در زبان دارندو ملیت
آنها با منطقه همخوانی داردمسئولیت
داده می شود -شبیه به روشی که
دیگر اعضای گروه های  ISISقادر
به جمع آوری دانش گسترده ای از
منطقه به هنگام سازماندهی توطئه
هستند -دراین گروه ها نیز مسئول
هدایت برخی از خونین ترین عملیات
داعش ،از جمله حمالت نوامبر 2015
در پاریس می شوند.
کادرهای کمتر شناخته شده درداخل
امن الخرجی شامل برنامه ریزان مجازی
داعش است ،که مسئول الهام بخشی
و کارگردانی بسیاری از توطئه هایی
هستند که به اشتباه به عنوان
حمالت «گرگ تنها» برچسب می
خورند .بسیاری از ناظران براین باورند
که آن دسته از عملیاتی که توسط
یک یا دو مهاجم صورت می گیرد به
سادگی ازحمالت مستقل در سراسر
جهان الهام گرفته اندکه برای اولین
بار توسط عدنانی درسپتامبر 2014
پیشنهادشده بود.چنین تصوری بسیار

مشکل ساز است؛ زیرا قدرت استراتژی
خارجی داعش را دست کم می گیرد
و ساختار پیچیده ای که از طریق
آن عملیات داعش سازمان می
یابد نادیده گرفته می شود .عملیات
همیشه سازمان یافته است (هیچ
نشانه ای وجود ندارد ،که احمد خان
رهامی ،که حمله های اخیر در شهر
نیویورک را انجام داد ،به  ISISارتباط
دارد و هنوز روشن نیست که آیا او به
یک سلول بزرگتر متصل بوده است
یاخیر).
برنامه ریزان مجازی داعش -که
معموالً در سوریه و عراق هستند
جمعیت حامیان خارج از متصرفات
خودراکه عالقه مند به انجام حمالت
هستند تهییج می کنند .اما ممکن
است این داوطلبان دانش فنی و
عملیاتی برای انجام این کار نداشته
باشند .بسیج پیروان  ISISکه در
حال حاضر در غرب زندگی می کنند
یکی از مزایابرای داعش است چون
به داعش اجازه می دهد دستورات
الزم را از طریق برنامه های رمزگذاری
شده :مانند تلگرام و  WhatsAppدر
اختیار داوطلبان عملیات تروریستی
قراردهد.و دراین صورت خطرات
احتمالی مرتبط با آموزش و اعزام
عامل از سوریه به خارج را ازمیان می
برد .این استراتژی به بخشی حیاتی
از تالش های جهانی این گروه تبدیل
شده است .یکی ازگروههای عملیاتی
داعش ادعامی کند که گروه حتی از
جنگجویان خارجی می خواهد به این

آزادی

سازمان در خاور میانه و شمال آفریقا،
نپیوندندبلکه به جای آن در کشور
خود بمانند ومنتظر دریافت طرح
خرابکاری در محل اقامتشان باشند.
این طرح توسط یکی از خطرناک ترین
برنامه ریزان مجازی بنام «رشیدقاسم»
 29ساله  ،تبعه فرانسه توصیه شده
است .در یک ویدئوی تبلیغاتی ،قاسم
به حامیان  ISISگفت« ،بلیط خود
را برای ترکیه پاره کنید»  -که دیگر
توقفگاهی برای استخدام  ISISبرای
اعزام به سوریه و عراق نیست « -
بهشت زیر پای خودشماست ».
قاسم،که به احتمال زیاد قبل از تابعیت
فرانسوی ،الجزایری بوده است ،اعتقاد
دارد در سال  2011جهادی شده است.
قبل از آن ،قاسم بنا به گزارشها در
یک مرکز اجتماعی در روآن در مرکز
فرانسه کار می کرد و شور و شوقی
برای موسیقی رپ داشت .پس از سفر
به الجزایربودکه یکی از آشنایان او
متوجه تغییراتی ،دراوشد  .او به یاد
می آورد که «در ابتدا ما می دانستیم
که او خوش مشرب وشاد است ...
خانواده اش خیلی مذهبی نبودند...
من افراط گرایی را دراو دیدم ».
در تابستان  2015قاسم به پایگاه
«خلیفه خود خوانده »  ISISمهاجرت
کردو درنخستین حضورعمومی خود
از عراق در یک ویدیو ی تبلیغاتی
داعش که در ژوئیه  2016توسط
داعش تولید شده بود ظاهرشد .دراین
فیلم در والیت نینوا .قاسم تجهیزات
نظامی برتن کرده و یک روسری سیاه
روی سر خود انداخته بود ودرابن
حال یک چاقو باالی سر یک زندانی
زنجیری ISISنگهداشته بود .او به
تحسین واقعه ی  14ژوئن در شهر
نیس پرداخت و وعده کرد عملیات
علیه فرانسه ادامه خواهد یافت  .در
پایان این ویدئو ،قاسم سر اسیرراکه
به زعم او مرتد بود ازتن جداکرد.قاسم
حضور دائم برروی اینترنت داردو پیام
های خودرا برروی صفحه فیس بوک و
کانال تلگرام ،می گذاردکه در آن او به
طور منظم کاربران را در جهت حمایت
از  ،ISISو انجام حمالت علیه غرب
ترغیب می کند .بقیه درصفجه 48

صفحه 7

پروفسور کاظم ودیعی  -پاریس

نفت ایران
از جنون تا فنون
سالی چند بر مذاکره ی ایران و هند
می گذرد ازباب لوله کشی گاز ایران
برای فروش به آن کشور .وهنوز
درحال درجا زدن هایند.
گازرا
ابتدا ایران می خواست
درمرزپاکستان تحویل دهد وبهای
آن فی الفور پرداخت شود .اما
دولت هندوستان شیطنت را افشا
کرد و خطر ناامنی وحضور تروریسم
پاکستانی را مانع مذاکره و رفتن به
معامله دید .بحق .
ازپس وقفه ای دراز مذاکرات درخط
ایجاد یک یا دو لوله گاز بر از چاه بهار
به گجرات ازسر گرفته شد.
دراین میان سلطان عمان که حق
بزرگی برخامنه ای دارد وکشورش
درتدارک رفتن به برجام وساطت
کرد و به نامه رسانی ها ومالقات
مأموران اقدام کرد عالقمندشد تا
قدری از ذخائر گاز  ۹۰۰میلیارد متر
مکعبی خودراازطریق لوله گازبرکه
ازحوالی مسقط ودماغه رطان به لوله
گاز بر ایران دروسط دریای عمان می
پیوندد به هند بفروشد  .واین طرح
از نظر تجاری وفنی معقول بنظر می
رسید و به دوستی سه کشور و امر
لوله کشی هم کمک می کرد.
برآمدت دولت روحانی که حامل
کوهی از اختالفات وافشاگری ها
دررابطه بازمان احمدی نژاد بود مدتی
این قرار بین هندوایران را درسایه
نهاد ووزارت نفت هم اصرارش
بجایی نرسید واز هردرکه وارد می
شد اورا بااصل های  ۴۴و ۴۵و ۱۲۵
قانون اساسی  ،محترمانه پس می
راندند .زیرا دولت ورهبر درخیال
خویش دریافت میلیاردها و سیل
سرمایه گذاری های خارجی به سر
می بردندوباور نداشتند بر مضایقه ی
بانکهای خارجی و پولی که از قطره
چکان آمریکا که همانند بخور ونمیری
بود وگاهی به لحاف کوتاهی میمانست
که اگر پارا بپوشد باال تنه را نخواهد
پوشانیدو برعکس آن .
رفته رفته روحانی دریافت که نه
فقط دولت او قادر به فرار یا لغو
اقتصاد دستوری سپاه نیست بلکه
فقر و آسیب های اجتماعی باستناد
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رئیس مجلس شورای
اظهارات
اسالمی  ۱۸میلیون نفررا در کشور
پوشش داده است .
این شد که به وزارت نفت متوسل
شد تا فکری کنند ووزیر نفت به
هردو فهماند که تجارت خارجی دربند
قواعد خود است و بند و راهبندی
های مجلس و این وآن مانع ماست
وهفته ای بعد رئیس مجلس ندا در
داد که فروش نفت وقرارداد ها نیاز
به نظر و تصویب مجلس ندارد که از
مقوله کارشناسی است و نه سیاسی.
آنوقت ها می گفتند« :عقل اوالد شیعه
از پس سرش ظهور می کند ».قریب
پنج سال اهمال با یک پس گردنی
مالی از سوی بنظرم جان کری  ،راست
وریس شد.
واما نظر برکاری که در پیش است
انجام کارهای زیرضرورت دارد:
 ایران برای محاسبات فنی اینگونهقراردادها به کمپانی های برونمرزی
نیاز مند است .
 ایران برای انجام مطالعات مربوطبه بخشی یا تمامی احداث لوله های
گازبر اززیر آبهای دریای عمان به
«سرمایه نهی» بیگانه نیاز دارد.
 ایران به نسبت درازای لوله هایگازبر در کار حراست و نظارت آن
بعد از احداث آن تعهداتی خواهد
داشت .بنابراین درهمکاری های
جهانی متعهد قواعد تجارت جهانی
خواهد بود.
مسیر احداث «لوله های گاز بر»
بعداز انجام امضای قرارداد و تعیین
اعتبارات آن فع ْ
ال در گزارش ها نیست
ولی لوله های گاز بر بطول قریب ۶۰۰
کیلومتر گاه از اعماق دو یا سه هزار
متری عبور داده خواهد شد.
ایران فع ً
ال مدعی است که ۴۵۰
بانک کوچک وبزرگ جهان آماده ی
همکاری در دادن اعتبارات الزمند.
اتحادیه اروپا باستناد اظهارات بانو
موگرینی مسئول روابط خارجی فع ً
ال
تا حد  ۲۲درصد سرمایه نهی هارا در
طرح های مصوب  ،به شرط لغو تحریم
ها می تواند بعهده بگیرد.
بانک مرکزی ایران مدعی است که
بعضی بانکهای آلمانی آمادگی خودرا

آزادی

اعالم کرده اند.
بانک های آمریکا البته بد بین اند .در
نتیجه میدان برای بانک های ترکیه
و ژاپن وکره جنوبی و چین وروسیه باز
است .
***
کشوری به وسعت وجمعیت (۳/۳
میلیون کیلومتر مربع و  ۱/۲۵میلیارد
نفر ) بازار مهمی است برای ایران .
هندوستان از لحاظ تأمین انرژی
مهم است  .تولید برق از آب فع ً
ال در
حد  ۱۱میلیارد کیلو وات است .واز
لحاظ برق هسته ای تولید آن در حد
 ۲/۲میلیارد کیلو گرم وات است .
هند همیشه در بیم رقابت چین است.
پس فروش مواد معدنی اولیه اش
به اروپا پُر معناست  .تولید گاز در
هندوستان فع ً
ال به حدود  ۵۰میلیارد
متر مکعب است  .و تولید گاز این
کشور ساالنه  ۴۵میلیون تن می باشد.
درعوض هندوستان در ذخیره گاز
است بطور طبیعی که میزان آن به
 ۱۲۰۰میلیارد متر مکعب سر می زند.
اما ذخایر نفت هند در حد  ۸۰۰میلیون
تن است .
درطرح گاز رسانی ایران به هندوستان
الزم است بدانیم که عمان درچه حال
است  .این سلطان نشین موضع
استراتژیک مهمی دردریای عمان
دارد.
ذخائر گاز طبیعی عمان حدود ۹۰۰
میلیارد متر مکعب است وذخائر نفتی
آن قدری کمتر از  ۵میلیون تن.
درواقع هندوستان با آن ابعاد که
دیدیم مشکل بسیاردارد برای تن
دادن به استخراج ذخائر .پس از این
باب دررده ی بیست وهفتمین است .
درحالیکه عمان در نیاز به استخراج
بیشتری نیست ولی دررده بیست
وچهارم است .
اما ایران از لحاظ ذخایر گاز طبیعی
 ۳۴/۱میلیارد متر مکعب دردررده ی
دوم یا سوم جهان است .واز لحاظ
ذخایر نفتی با  ۲۱میلیون تُن در رده
چهارم است .
درشرق ایران  ،کشور افغانستان و
پاکستان وهندوستان خود بخود

برای ایران بازار مهمی هستنداما ایران
به سبب مصارف داخلی به عربستان و
امیر نشین ها فرصت می دهد.
***
ایران بادوبازار دائمیرویاروست .
نخست اروپای جنوبی که مشتریان
خوب وقانون گرایندو پولشان معتبر
است ومی توانند کاالهایی مرغوب
همراه فناوری باایران دربهترین رابطه
باشند ودوم مشتریان شرقی که بد
حسابند و فاقد روحیات قانونگرایی.
اینکه ایران والیی فرض کند روز مبادا
چین وروسیه جبران کسر صادرات آن
کنند در اشتباه است  .ایران اینک با
ناشی گری های بسیار ساده گرا ،خود
را دردادو ستد باکشورهای قانونگرا
متعهد می کندو روی از پولهای
معتبر جهانی بر میگرداندو زیانباری
اقتصاد مالی خودرا تشدید می کند.
واین «دورکشی» آن را دردایره ی
سرگردانی های بی سرانجام سیاسی
قرار می دهد.
هندوستان باهمه ی مقامی که نزد
دنیای دموکرات دارد از باب عناد با
پاکستان برسر کشمیر ورقابت با
چین واسارت درفرهنگ دیرین ،
گاه از سر جاه طلبی یا مثل ایران
خودرا متعهد طرح هایی می کند که
از عهده توان فنی اش برنمی آید.
ازجمله این کشور در  ۲۰۱۳قصداعزام
«فضاگردی» در مریخ کرد .روز موعود
دستگاه پرتاب کننده درخلیج بنگال
سقوط کرد وپنج میلیارد دالر باد
هواشد.
اینگونه کشورهای نوخاسته هنوز
درکسب تعادالت اجتماعی خود می
لنگند ودراقتصاد مصرفی می مانند.
ایران والیی طی نزدیک بخ  ۳۸سال
در آتش جاه طلبی بنیاد گرانه دینی
می سوزدو گرد خود می چرخد و بقول
رئیس مجلس  ۱۸میلیون تَن آسیب
دیده دارد .پس مدیریت سیاسی اش
سر به هواست .
***
ظرف پنج هفته پنج انفجار بزرگ
درتأسیسات نفتی ایران صورت گرفته
است  .دولت البته آن را به تروریستها
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نسبت می دهدکه البته سئوالها
برکیفیت مدیریت ها را نمی توان
نشینید چون سوابقی هست .
ازماه جون ۲۰۱۰تا ماه آگوست ۲۰۱۲
یعنی ظرف  ۲۶ماه درتأسیسات نفتی
ایران  ۲۶بارانفجاراتی صورت گرفته
است .
وزارت نفت هرگونه خرابکاری را
تکذیب کرده است  .اما هیچ توضیح
اضافی نمی دهد.
درانفجارات اخیر بسبب اتفاق آن
دریک منطقه عرب نشین گمان
ها بر خرابکاری است  .اما انفجار در
پتروشیمی چرا؟ انفجار در تأسیسات
نفتی کرمانشاه غیر عرب نشین چرا؟
که این یکی راهم به اقلیت ُکرد
مخالف نسبت دادند.
البته مناطق مرزی ایران درغرب
در ناامنی است ولی چرا این آسیب
پذیری درمرز غربی درمان ندارد؟
نکند وسوسه دفاع از اسد موجب
غفلت در مرز ها شده است ؟
در ۲۶ماه جوالی  ۲۰۱۶درانبارهای
واحد بوعلی سینا درماهشهر ،آتش
سوزی مهمی روی داد که سه روز
بطول انجامید .و تعمیر آن به فرانسه
( ) Exnessواگذار شده است  .واین
مرمت سه ماه بطول خواهد انجامید.
خرابکاری  ،تروریسم  ،فرسودگی
قطعات یاهرعلت دیگر که برای این
انفجارات فرض شود ریشه درمدیریت
هائی دارد که به سبب سلیقه های
خاص نظام قادر به اعمال دانش کار
شناسی خود نیستند .وبیهوده نیست
که مردم به مدیران حسادت ندارند اما
زیر لب می گویند« از نظام میریزد»
با چنین بی ظرفیتی درحراست
تأسیسات نفتی وآنهم در شرایطی
که مایلند باخریداران هشیار به
معامله بروند ظرفیت توفیقات در
حداقل هاست  .وقتی انباری منفجر
می شود و تعمیر آن باید بعهده یک
شرکت فرانسوی نهاده شود این
نشانه ی است بر ناتوانیهای فنی .
ایران درتمام زمینه ها محتاج فناوری
هاوعلم ودانش و سرمایه گذاری

شماره  -81سال هفتم

خارجی است  .ولی ادعای دخالتش
درمنطقه و یا دراتم به عرش است .
ایران دربسیاری از کشورها مأمورانی
دارد برای ترویج نفرت دارد .آخرین
نمونه پرونده آقای بجندی (
رضاآذری) است درکوسوو که آیت
اهلل علیرضا اعرافی عضو شورای
انقالب فرهنگی برمأموریت او صحه
نهاده است  (.ایران تایمز انگلیسی
)۲۲/۷/۱۶
***

ازنفت گری تا نفت شناسی
بعداز انقالب اسالمی ایران والیی
درزمینه ی نفت تنها به عایدات نفت
پرداخت  .پیش از آن ایران میرفت
تابه نفت شناسی وپرورش همه جانبه
کارشناسان ایرانی برسد .انقالب
بهترین کارشناسان را فراری داد.
انقالب به ضرورت تربیت مدیران
ودانشمندان نفت شناس اعتنا نکرد.
پس به فناوری ها نرسید .همه را به
بیگانگان اجاره داد واز بهای باالی
یکصددالری نفت سوء استفاده کرد.
فرسودگی ها ی تأسیسات نفتی و
چاههای نفت ادامه دارد .صنعت نفت
نیاز به بهترین روابط بادنیارادارد .
صنعت نفت درعایدات نفت خالصه
نمی شود سقوط بهای نفت درایران
اثر نهاد زیرا بقول یک نماینده ی
مجلس  ۸۰۰میلیارد دالر درآمد نفت
درظرف  ۸سال حکومت  ،حسابش گم
وگوراست .
رهبر فریادش برسر آمریکا دائمی
است آنهم تنها برای پول و دنیاس
غرب پول دست کسی که در ویرانگری
است نداده آن را نگهمیدارد تاروزی
که جنون تبدیل به فنون شود.
ایران درجنون پول نفت است وهیچ
از فنون آن سردرنیاورده است .

هندو پاکستان درآستانه ی جنگ
صبح روز  18سپتامبر  2016چهارمرد
کامال مسلح به یک پادگان ارتش
هند درنزدیکی شهر یوری در منطقه
مورد اختالف کشمیرحمله کردند
و 18سرباز را کشتند و بیش از 24
نفر را زخمی کردند و آرامش نسبی
منطقه ی کوهستانی بین هندوستان
و پاکستان را برهم زدند.
این حمله برخورد لفظی بین دو
کشور متخاصم را شدت بخشید.
دهلی نو ادعا کرد که حمله بوسیله
لشگر محمد که یک گروه تروریستی
اسالمی است و بسیاری درهندوستان،
پاکستان را به حمایت ازاین گروه
متهم می کنند  ،صورت گرفته است
.وزیر کشور راجنات سینگ ازاین هم
جلوتررفته و پاکستان را یک کشور
تروریست خوانده است  .مقامات
پاکستانی این ادعارا بی اساس و
غیرمسئوالنه خوانده و طرح ریزی
این حمله را توسط دولت پاکستان
تکذیب کرده اند واز دولت هندوستان
خواسته اند که بیشتر هوشیار باشد.
خطر جنگ:نخست وزیر هندوستان
نارندرا ُمدی اکنون توسط نیروهای
داخلی تحت فشار است که با
نیروی نظامی به پاکستان پاسخ
دهد.این نخستین بار نیست که
جرقه برخورد نظامی
کشمیر
را تدارک می بیند؛ ازسال 1947

آزادی

که هندو پاکستان استقالل خودرا از
انگلستان بدست آوردند تا به امروز
چهار جنگ بین آنان صورت گرفته
است که سه جنگ بخاطر تسلط بر
منطقه ی کشمیر بوده است.
با توجه به این که هردو کشور از سالح
اتمی برخوردارند جهان باید آمادگی
خودرا برای بازداشتن آنها از استفاده
از سالح اتمی تشدید کند.
جنگ سرد :بنظر می رسد دولت ُمدی
درحال حاضر از تالفی منصرف می
شود وبجای آن به حربه ی منزوی
کردن سیاسی پاکستان درسطح
بین المللی روی خواهد آورد .ازسوی
دیگر یکی از مقامات رسمی ارتش
هندوستان روشن ساخته است که
همه ی گزینه ها روی میز است  .ژنرال
ران بیر سینگ می گوید «:ما این حق
را برای خود محفوظ می دانیم که به
هر عمل خصمانه در هرزمان و هرکجا
که بخواهیم واکنش نشان دهیم ».
ناظران آگاه براین باورند که حمله ی
 18سپتامبر در منطقه مورد اختالف
هندو پاکستان همه ی تالش های
ُمدی نخست وزیر هندوستان را برای
برقراری روابط دوستانه با پاکستان
خنثی می کند.
ترجمه از مجله تایم (سوم اکتبر.)2016
نوشته ی ریشی اینگار Rishi Iyengar

ُم دی نخست وزیر هندوستان
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پروفسور هوشنگ نهاوندی
رئیس پیشین دانشگاههای پهلوی شیرازو تهران و انجمن آثار ملی

سندی برای تاریخ
درماجرای تجزیه آذربایجان  ،رهبری واقعی سیاست خارجی ایران بامردبزرگی چون قوام السلطنه بود .تنها کسی که به نوشته ی مورخان
موجه خارجی وداخلی توانست استالین را به زانو درآورد وآذربایجان را نجات دهد

اشاره  :پروفسور هوشنگ نهاوندی
دررژیم گذشته درمشاغل گوناگونی به
ایران خدمت کرده است.اما دوست ندارد
که دررسانه ها به این مشاغل اشاره
کند .او تا کنون چند کتاب برمبنای
رویدادهای پیش و پس از سال ۱۳۵۷
نگاشتهاستکههریکخودسندمعتبری
است برای مرور بی غرضانه یتاریخ معاصر
ایران .ماهها پیش بااو گفتگوئی داشتیم
که حتما آن را خوانده اید .
اینک مقاله ای را که درنقد کتاب دوست
بزرگوار پروفسور پرویز آموزگار نوشته
را برای ما ارسال کرده است که باسپاس
از مهرایشان شما رابه خواندن آن دعوت
می کنیم .
***
نزدیک به چهاردهه پس از پایان سلطنت
درایران (ژانویه  )1979ودرگذشت
محمدرضا پهلوی آخرین شاهنشاه
(ژوئیه  ،)1980زمان قضاوت عادالنه به
دور از تعصب سیاسی و عصبیت درباره ی
آن دوران فرارسیده است .تقریب ًا ماه
یا هفته ای نیست که کتاب یا مقاله ی
تحقیقی تازه ای به زبانهای مختلف
دراین باره به چاپ نرسد .تحقیق ًا درهمه
این نوشته ها به ویژه با توجه به اسناد
ومدارکی که اکنون دردسترس است،
واقع بینی وانصاف وقضاوت عادالنه
جایگزین پیش داوریها واتهامات سیاسی
وعقیدتی عاجالنه و یا جاهالنه شده و
اندک اندک از حقایق وقایع پرده برداشته
می شود  .این حکم مخصوص ًا درمورد
محققان ومورخان ایرانی جاری است
که بعض ًا حتی به اشتباهات گذشته ی
خود اعتراف می کنند .چه بهتر .
من شخص ًا برای نوشته های ایرانیان
اهمیت بیشتری قائلم ورویه ی محققان
یا مورخانی را که به« اسناد ومدارک
موجود » خارجی و بدون ذکر منابع آنها
به درازگوئی می پرداختند یا هنوز هم
می پردازند  ،تأیید نمی کنم .اما هرکس
دربیان عقیده و داوری خود آزاد است.
چنانکه خود من سعادت انتشار این
مقاله را درماهنامه ارجمند آزادی دارم .
***
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درترازنامه ی پراز سایه روشن دوران
سلطنت آخرین شاهنشاه ایران  -قطع ًا
سیاست خارجی جا ومقام خاصی دارد.
نخستین مراحل این دوران سالهای میان
اشغال ایران به وسیله ی قوای متفقین
وماجرای بیست وهشت امرداد است.
ذکاء الملک فروغی با حوصله وتدبیر
سیاسی کم نظیر خود ایران وسلطنت
را نجات داد ومحمدرضاشاه پهلوی
رابرتخت سلطنت نشاند .جانشینان وی
گرچه بعض ًا مانند علی سهیلی ومحمد
ساعد دیپلماتهای ورزیدهووطن پرستی
بودند ،کاری جز مقاومت منفی دربرابر
توقعات خارجیان نمی توانستند انجام
دهند .ایران ناتوان چاره ای جز صبر
وتحمل بادهای مخالف نداشت .
درماجرای تجزیه آذربایجان  ،رهبری
واقعی سیاست خارجی ایران بامردبزرگی
چون قوام السلطنه بود .تنها کسی که به
نوشته ی مورخان موجه خارجی وداخلی
توانست استالین را به زانو
درآورد وآذربایجان را
نجات دهد یادش گرامی
شادباد که
وروانش
درتاریخ ایران جا ومقام
بزرگی دارد.
درنهضت ملی شدن
نفت رهبری سیاست
خارجی ایران با مرحوم
دکتر مصدق بود که
الاقل دریک سال اول
حکومتش از حمایت
بی دریغ شاه برخوردار
بود .اتحادشاه ومصدق
وهمدلی آنان درآن
دوران با پیروزیهای بزرگ
ملی همراه است که می
توان آنهارا درشمار
صفحات درخشان تاریخ
معاصر ایران دانست.
دریغ که پایان آن چندان
خوش نبود.
بعداز  28امرداد رهبری
سیاست خارجی ایران
به تدریج تحول یافت .

آزادی

دردوران حکومت مرحوم سپهبد زاهدی
تصمیمات وجهت گیری های مختلف
متفق ًا بوسیله شاه ونخست وزیر انجام
می شد .یا الاقل هریک از آنان به راهی
می رفتند.الحاق ایران به پیمان بغداد
نزدیکی روز افزون با «جهان آزاد» و
آمریکا و انگلیس با الهام از منویات
محمدرضاشاه بود که به حق از خطر
شوروی ها و تحریکات مسکو بیم داشت
ِ وبهبود روابط مسکو ُ استرداد اسیران
وزندانیان ایرانی درشوروی ُ حل مشکل
ساختمانهای کنسولگری های روسیه
درایران وبازپس گرفتن مطالبات ما از
مسکو ُ به رهبری وتوجه خاص نخست
وزیر وقت یعنی سپهبد زاهدی انجام
گرفت که معتقد بود و می گفت ومی
نوشت که در مرحله ی اول باید ایران با
همسایگان خود « روابط حسنه » داشته
باشد .سیاست سنتی ایرانی.
پس از کناره گیری اجباری سپهبد

زاهدی ُ محمدرضا شاه چنانکه خود
گفته بود « سررشته کارهارا به دست
گرفت » ویگانه رهبر سیاست خارجی
ایران شد.
سیاست خارجی ما دراین دوران پرماجرا
آئینه تمام نمای تحول داخلی ایران
است .هرچه ایران تواناتر می شد ،
هرچه برروند پیشرفت اقتصادی ایران
افزوده می شد  ،هرچه قدرت نظامی
ایران افزایش می یافت ،گرایش ما به
یک سیاست خارجی واقع ْا ملی که برآن
سیاست مستقل ملی نام نهادند ببیشتر
وبیشتر می شد .ایران دیگر یک مهره
درسیاست خارجی دنیای غرب نبود
بلکه عامل مستقل ومهمی بود که منافع
ملی را بر جهت گیری های بین المللی
ترجیح می داد .هنگامی که انقالب
اسالمی به آن دوران شکوفا(باهمه ی
نقاط ضعفش -اما کدام حکومت در
کجای دنیا ست که فاقد نقطه ضعف
باشد؟) پایان داد ،ایران با هیچ کشوری
روابط بحرانی نداشت  .عاملی مستقل در
صحنه سیاست بین المللی بود ،با همه ی
ممالک روابط دوستانه داشت  .ایران
واقعا مورد احترام بود و به حساب می
آمد.تقریب ْا همه محققان ومورخان ایرانی
و خارجی به اتفاق نظر دیپلماسی ایران
دراین دوران را درخشان ترین جلوه ها
و جنبه های ترازنامه کلی آن می دانند.
کسانی که نوشته اند دوران وزارت امور
خارجه اردشیرزاهدی عصر طالیی این
عهد است  ،قطع ْا به خطا نرفته اند .من
شخص ْا چه در دولت وچه درسالهای
ریاست دانشگاه پهلوی وپس از آن ،
شاهد وناظر آن بودم واگر خداوند
فرصتی نصیب کند شاید پس از انتشار
جلد سوم خاطرات اردشیرزاهدی که
گویا درراه است  ،مشاهدات وداوریهای
خودرا درباره ی آن خواهم نوشت .
اخیرا ْ منتخبی از سخنرانیها ی
دانشگاهی  ،مصاحبه ها و بیانات رسمی
آقای زاهدی دراین سالها به اضافه ی
اسناد مهم دیگری مربوط به سالهای
بعدازانقالب وتادوران ما به همت همکار
محترم دانشگاهی من دکتر پرویز
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آموزگار ( ريیس پیشین دانشگاه
فردوسی ودانشکده ی اقتصاد وحقوق
ومدیریت پاریس) به طبع رسیده
وانتشار یافته که سندی مهم وشاید
بی نظیر دراین مورد محسوب می شود.
این گفته ها ونوشته ها البته منعکس
کننده سیاست خارجی ایران درآن
دوران است  .اما بازگو کننده سالیق
شخصی و طرز عمل ومخصوص ْا
صراحت لهجه اردشیرزاهدی نیز هست
که مخصوص ْا صفت اخیر گه گاه برای
بسیاری ( حتی برای شخص شاه) قابل
تحمل نبود.وبرای خوداو دشواریهای
گوناگون ببار آورد  .او در سخنرانی
مهمی گفته بود « مابه کسی زور نمی
گوییم اما تحمل زورگویی کسی راهم
نداریم ».
ازاین مجموعه چند نکته ی مهم درباره ی
سیاست خارجی ایران به دست می آید:
 -۱ضرورت تأمین امنیت وتعادل
درمنطقه خلیج فارس وخاور میانه
بوسیله ممالک خود منطقه وجلوگیری
از مداخالت دیگران دراین مهم .
 -۲ضرورت حل سریع مسئله فلسطین
که هم تمامیت و امنیت اسرائیل در
سرحدات بین المللی شناخته شده
بوسیله قطعنامه های سازمان ملل تأمین
شود وهم حقوق حقه مردم فلسطین و
ضرورت تخلیه مناطق اشغالی از قوای
اسرائیلی.
باکمال تأسف باید گفت که دستگاه
تبلیغاتی آن روز ایران براین نکته
که مکررا ْ از طرف محمدرضا شاه
واردشیرزاهدی اعالم می شد تأکید نمی
کردند.
ایران آن روز دوست ومدافع مردم
فلسطین بود واز حق اصلی آنها که
«داشتن یک وطن» است با سرسختی
( شاید بیش از ممالک پرمدعای منطقه)
دفاع می کرد .اما مردم ایران ازاین
سیاست اطالع درستی نداشتند واین
نقطه ضعفی بود که بهای گران آن را
پرداختیم .
 -۳زدودن منطقه از پایگاه های خارجی و
غیر اتمی شدن آن  -این هردو نکته برای
ایران دشمنان بسیار فراهم کردند که
نقش آنان را درانقالب نبایدفراموش کرد.
 -۴حضورواضح ایران درهمه ی مسائل
بین المللی وهمه ی مناطق جهانی .
به عنوان مثال جهت گیری شجاعانه ی
ایران به هنگام مداخله ی نظامی
شورویها درچکسلواکی (، )۱۹۶۸
کوشش مداوم برای حل اختالفات هندو
پاکستان  ،یا سیاست گشایش آفریقا
به روی حضور ایران را می توان نام برد.
هنگامی که وزیر خارجه ی ایران به
شدت مداخالت مسکو درامور داخلی
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اردشیر زاهدی در سخنرانی مهمی گفته بود « مابه کسی
زور نمی گوییم اما تحمل زورگویی کسی راهم نداریم ».

سپهبد فضل اهلل زاهدی نخست وزیر در حضور پادشاه
چکسلواکی را محکوم می کرد واز
بیان نقطه نظر کشورما بیمی نداشت،
سخنگویان د ٌول بزرگ وکوچک
دیگر کجا بودند وچه می گفتند؟ چرا
دستگاههای تبلیغاتی ما تقریب ْا دراین
مورد سکوت کرده بودند.ترس بود یا
همدستی ؟به هرحال ایران ،مستقل
 ،توانا ،پیشروودلیر بود .کافی است به
این گفتارها  ،مصاحبه ها وموضع گیری
ها توجه کنیم  .ایران نظرات خودرا با
تهور می گفت و همه دول به آن توجه
واحترام داشتند .شجاعت وصراحت
بیان اردشیرزاهدی پس از انقالب که دیگر
محکوم به اعدام بود وطبیعتا مسئولیتی
نداشت همچنان ادامه یافت  .چه
دردفاع از گذشته ی ایران  ،چه در انتقاد
ازسیاست غیرقابل قبول دولت کارتر

نسبت به محمدرضاشاه  ،چه درابراز
قدردانی نسبت به بزرگواری ومهمان
نوازی شجاعانه ی انورالسادات که
دوست و برادر واقعی محمدرضا شاه
بودو ایرانیان رابرای همیشه مدیون
خود ساخت ،چه در محکومیت سیاست
غرب نسبت به ممالک خاور میانه و
تشویق بعضی از محافل غربی از
کسانی که به آتش اختالف مصنوعی
میان شیعه وسنی دامن زده ومی زنند
و به ویژه دردفاع از منافع وحقوق ایران
درمسئله ی بهره برداری صلح آمیز از
نیروی هسته ای برتر وفراتر نظامهای
سیاسی زود گذر.
اردشیر زاهدی ایران رادوست دارد .به
آینده ی ایران خوش بین است و براین
گمان است که جوانان کشور ما  -چه

درداخل وچه در خارج  -باهوش وذکاوتی
که دارند  ،با تحصیالت درخشان بسیاری
از آنها  ،باآرزوهای دور ودرازشان برای
آینده ی کشور  ،سرانجام ایران را نجات
خواهند داد .او با همه ی رنج های درونی
اش  ،باتحمل بار سنگین سالها ی عمر،
باتحمل بی عدالتی هائی که نسبت به
وی شده خوش بینی وامیدواری خودرا
همچنان استوار وپایدار نگاه داشته و
آینده ی ایران را روشن و پرفروغ میبیند
وحق دارد  .چرا که ایران نازنین ما درطی
تاریخچندهزارسالهخودبانشیبوفرازهای
بسیار روبرو شده وحوادث سهمگینی را
پشت سر گذاشته وهربار برشداید روزگار
پیروز شده و سربلند کرده است  .سرزمین
اهورائی کوروش وداریوش وفردوسی وابن
سینا وسعدی و شاه عباس و ...همواره
جاودان خواهد بود .دراین بینش حق با
اردشیرزاهدی است وماهم جز این آرزوئی
نداریم.
***
چاپ کتابی به این قطر و به این اهمیت
آسان نبود .اما در مجموع به خوبی
انجام شده .به نسبت کتب دیگر تعداد
غلطهای چاپی اندک است .وحروف
چینی و تجلید کتاب به مطالعه ی آن
کمک می کند ..هم از همت دکتر آموزگار
وسلیقه او درانتخاب متون مندرج در
این کتاب سپاسگزارباشیم وهم از ناشر.
مطالعه ی این کتاب دردرجه اول
برای جوانان ایران ضروری است تا
خدمتگزاران وطن خودرا بشناسند
و باتاریخ معاصر ایران آشنا یا آشناتر
شوند .اما محققان ومورخان و تحلیلگران
ومؤسسات ودانشگاهها هم از آن بهره ها
خواهندبرد و یقین ْا سندی بی نظیر برای
تاریخ به شمارخواهد آمد .

جناب اردشیرزاهدی وزیر امورخارجه وقت ایران هنگام سخنرانی درمجمع عمومی سازمان ملل متحد
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ت ئی مضط م
ل
ج
رهبر دلتنگ ا م ور س رب س
رپوفسور کاظم ودیعی  -پاریس

به محض آنکه بایدن درآنکارا به زیارت
اردوغان نایل شد  ،اردغان تشنه ی
عادی ذکردن روابط با آمریکا دستور
حمله به جارا بولوس  Jarabulusراداد
تا مالمت غرب براو بیش از این وارد
نباشد .اما اردوغان هربار سیاستی دو
نبش دارد.
یعنی حمله او به داعش همیشه
کشتار ُکردهارا درجوف خود دارد .
جارا بولوس شهری است برکنار فرات
درغرب کوبانه واقع بر خط مرزی
سوریه و ترکیه که اساس ًا کرد نشین
سوری است .
اینکه معاون پرزیدنت اوباما سراز
دکان دونبش اردوغان در آورد یانه
سوال است .ولی رسانه های بزرگ
جهانی جای وسیعی درشماره های
 ۲۶/۸/۱۶به آن واقعه دادند ،که به
بازگشت ترکیه به حوالی غرب تعبیر
شد()۱
پس روسیه ی پوتین دریافت که
اردوغان دست از سیاست ضدبشاری
خود بر نداشته است .
کردهای سوریه فع ً
ال عامل امنیت
بخش خط مرزی سوریه وترکیه اند.
وترکیه دراین آرزو ست که آنها
همدستی با ُکردهای ترکیه نداشته
باشند .طرفداران بشار به این حمله
مظنونند مبادا ترکیه بازیچه ی
قدرتهای بزرگ شود.
 سازمان ملل درگزارشی نظام سوریهاسدرا به انجام حمالت شیمیایی
جدید متهم ساخته و برآن است که
با موافقت یا بی موافقت روسیه وچین
به مجازات سوریه رود.که معلوم
نیست عکس العمل شورای امنیت
چه باشد.
بیادداریم که سوریه اسد ازقریب
دوسال پیش متعهد تخریب و نابودی
ذخایر سالحهای شیمیائی خودشد.
اقدام تازه سازمان ملل بخودی خود
اسبابتشویقشورشیانعلیهاسداست .
( )۱یعنوان مثال نگاه کنیم به درج مطالب
صفحات نیویورک تایمز و بهترازآن لوموند
درتاریخ ۲۶/۸/۱۶
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ندائی است تا به گوشها برسد که این
نظام معتبر نیست .

ایران چه می اندیشد؟
درتهران شایعات بسیار رواج دارد
که محافلی نزدیک به بیت رهبر
مجالی یافته اند تادرگوش وی بخوانند
«سرمایه گذاری برای اسد کافی» اما
رهبر که بربرش اسد بارها تردید کرده
است به دو دلیل مایل نیست دست از
پشت او بردارد.
نخست به این دلیل که بی نظر پوتین
 یعنی سرخود -قادر به تصمیمنیست وپوتین هم بدلیل ریشه
دارشدن چچن قصد پس کشی ندارد.
دوم آنکه رهبر حرف پس کشیدن
ازسوریه اسد ونظام آن را خوب
می شنود ولی بوی موسوی را ازآن
استشمام می کند.
اما رهبر سپاه گرا ،مایل است طرح
بزرگتری را به اجرا در آورد به این
شرح:
 ایران مدافع شیعیان جهان نیاز بهیک سپاه خاص برای ایجاد تحرک
درسرزمینهای شیعه نشین دارد.
رهبر درفکر ردیف کردن دوسه تن
از جاه طلب ترین فرمانده های جوان
است تا :بقول کیهان وابسته به بیت
رهبری «اقتداردرونی» مؤید «اقتدار
برون» شود.
هرچند سردارسلیمانی که در هر
فرصت خودرا تنها ومنحصر بفرد
ترین برای آن مأموریت می داند ولی
اقبالی برادامه کار ندارد .بخصوص
که لشکر فاطمیون مرکب از فقیر
ترین مردم هزاره توفیق چشمگیری
نداشته است .
 رهبر بسیار برتهیه وتدارک ابزاروادوات نظامی ازروسیه توجه دارد
وروسها که در تدارک فروش اس
 ۳۰۰به ایران موفقند تا به امروزتنها نیمی از آن را تحویل ایران داده
اند زیرا ایران به دادگاه بین المللی
داوری درسویس شکایتی برده بود .
اینک بنا به اظهارات مقامات روسیه
آن شکایت مطرح نیست وبقول
آن عضو کمیسیون امنیت ملی «
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درشرایط کنونی روسیه تبدیل شده
است به یک متحد اصلی ایران»()۲
 برخوردی که بخیر گذشت بینکشتی نیتز آمریکائی و یک ناو ایرانی
درحوالی امارات متحده اما در آبهای
بین المللی  ،گوشه ای است از یک
سلسله مانورهای تبلیغاتی علیه
«دشمن».
 توجه رهبر بر خرید تفنگ -AK 103ازروسیه وتوسعه صنعت ژ ۳-و
کالشنیکوف هرچند تازگی ندارد ولی
پر معناست.
 دستورات اخیر رهبر دایر برحفظوادامه برنامه های نوسازی اتمی
بمعنای نفس دادن به افراطیونی است
که همه روزه در مالمت برجامند.
می شود اینهمه را به این نکته نسبت
داد که جهان خاورمیانه اسالمی
سالهای سختی در پیش دارد .پس
توسل به روسیه حتی اگر روسیه
جوابگوی همه تمناهای ایران نباشد
ضرور است .
درکشوری که رئیس «رهبر ستای»
پارلمان اسالمی آن می گوید ۱۸
میلیون آسیب زده در جامعه داریم
که دچار فقر و حاشیه نشینی وطالق
اند ،افکار رهبر تنها معطوف است به
تقویت قوای نظامی و خرید اسلحه و
دشمن تراشی.
اظهارات الریجانی رئیس مجلس
شاید روی در تضعیف روحانی داشته
باشد .ولی می بینیم که او تنها نیست
و مدیر کل مشاوره مددکاری نیروی
انتظامی از وجود یک میلیون معتاد
حرف می زند .پس سردار سلیمانی
مجبور است از افغانستان سربازوارد
کند.؟!!
انگار ما روبروئیم با کشوری که
فقروفساد واعتیاد از آن می بارد
و بقول وزیر دادگستری ۱۵تا ۲۰
نفرزندانی در یک اتاقند .وبقول نایب
رئیس مجلس شورای اسالمی ۸۰۰
میلیارد دالر در آمد نفتش ظرف
 ۸سال بباد رفته است  .وطبق گزارش
( - )۲جراید تهران شکسته بسته از این مهم
یاد کرده اندتا افکار عمومی آماده شود برای
پذیرفتن آن .

بازل درسویس از
مؤسسه
پولشوترین( )۳کشورهاست ومردم
درخارج دین گریزندودرداخل دین
بار وبدتراز تینها مرز غربی تحت
تحریکات خاص ناامن است وخطر زا
اما این کشورمایل است هواپیمای
مسافرتی بخرد و باو اعتماد نمی کنند.
پس به آن نمی فروشند.
والبته این همان کشوری است که
بسبب سیاست جاهالنه در جمعیت
یابی  ،دریاچه هایش خشکیده و
پشت سدها آب کافی نیست .
درعین حال رهبر بزرگ مقدار این
کشور درصدد است بازهم به سوی
اتم رود .

یکی از روشن بینان بمن نوشته است
باستانشناسان ما مرتب ًا با حفاری ها
آثار مهمی از تمدن کشف می کنند و
نظام تندو تند خانه های تاریخی را
خراب می کند)۴(.
رهبر خامنه ای هنر اردغان را ندارد
درسیاست باج گیری از غرب زبان
دیپلماسی او لنگ است  .برای او باج
دادن به روسیه پوتین  ،آسان تر از
باج گرفتن از آمریکاست .
( -)۳مقاله آرون ارنولد  -ایران تایمز ۲۳/۸/۱۶
( -)۴کشف حضور انسان  ۶۵۰۰سال پیش
دراستان کر مانشاه وویران کردن خانه ملکه
توران
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*عمق نیت رهبر از دادن پایگاهی به بمب افکن های روسیه درهمدان جلب توجه
غرب است تا حسابی برای روزی که مذاکره ها شروع شود باز کند
* آیا روسیه بااین امتیاز که از ایران گرفته است حلب را به روز گروزنی سال  ۲۰۰۰خواهد انداخت ؟

روزنامه های روسیه صاف وصریح می
نویسند « ایران کارت نظامی روسیه
رابازی می کند» ( .)۵دراشاره به
داستان در اختیارنهادن پایگاه هوائی
شاهرخی همدان به روسیه تا بمباران
حوالی حلب برای پوتین آسان وارزان
تر باشد .
رهبر با این دادن ها به روسیه می
خواهد نقش ایران رادرمنطقه ثابت
کند .اما ناگهان جا خورد زیرا غریوی
از کل جامعه بگوشش رسید که چرا؟
این شد که مجلس به صدادرآمد .
زیرا اگر روسیه وایران هردو اینک
درهدف مشترک حمایت از نظام
اسدند  .درنهایت منافع هرکدام ازاین
استراتژی عین هم نیست .

روسیه درسوریه دردفع چچن وحتی
نابودی آنهاست  .ایران والئی سوریه
را سرپل رفتن به قلمرو شیعیان
لبنان می شناسد.
همکاری ایران با روسیه درسوریه
زدن نفوذ عربستان سعودی
هدف ِ ِ
راهم دربردارد.
روسیه در این اختالف ایران با
سعودیان مایل به حرکتی نیست  .اما
عمق نیت رهبر از دادن پایگاهی به
بمب افکن های روسیه جلب توجه
غرب است تا حسابی برای روزی که
مذاکره ها شروع شود باز کند .اما دل
( -)۵روزنامه کومرسانت چاپ مسکو بقلم
سرگئی استروکان ۱۹/۸/۱۶
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ظریف وزیر خارجه اش را خوش کند
که ایران دربازی های منطقه هست .
از کل و جزء این سیاست  ،مردم
بی خبرند اما رسانه ها ناخشنودی
محافل را منعکس می کنند.
***
آیا روسیه بااین امتیاز که از ایران
والئی گرفته است حلب را درنهایت
به روز گروزنی چچن آباد سال
 ۲۰۰۰خواهد افکند ،با بمباران های
بیمارگونه ای که تاریخ شانزده سال
پیش از این شاهد آن شد؟ بعید
نیست  .به هرحال امروز  ۳۰هزار تن
درحومه ی حلب درمحاصره اندتنها
زنها در مدد رسانی آنها هستندوایران
مبارز در سوریه گوشت دم توپ است
و پولهایش را هدر می دهد.

روحیات اجتماعی
بعداز امضای برجام ایرانیان درامید
اجرای مواعید نانوشته ها بودند
( ۶۲/۲درصد) و امروز ( ۲۳/۴درصد)
باستناد المونیتور درگزارشی به
امضای باربارا سالوین خوش بینی
ایرانی ها از آمریکا در کاهش است
(  ۷۲درصد در حداقل اعتمادند.
درسال  ۴۱ ، ۲۰۱۵درصد بودند) .
درچنین جو رهبر ومحافظه کاران
دینی در تأییدند  .مردم دراین باورند
که طرفی از تدارکات برنبسته اند.
بی جهت نیست که نسیم احمدی نژاد
در وزیدن است و روحانی در افول

است و محبوبیت او از  ۷۲درصد به
 ۳۸درصد تنزل کرده است  .باری
در حاشیه  ۵۴درصد مردم موافق
همکاری نظامی با آمریکا برای حمله
به سوریه نیستند.
یأس مردم ایران از نظام است که
بابال وپر خسته وبسته بسبب انجماد
فکری ،امکان پیشرفت وعدالت
موعودرا ندارد .اعتراض مردم هم در
بن بست رودربایستی بادین آنهاست .
اما اینکه جرایدی درخارج  ،ازآن یاد
کنند این یأس را به حمالت سراسری
اخیر به اوباما مربوط میدانند.
درشرایط امروزی جهان که مائو تسه
دونگ ببهانه پنجاهمین سال انقالب
فرهنگی اش محبوب می شود تا
جنایات او فراموش شود انتظار از
مالیان مقلد چین نباید داشت .
درشرایط امروزی حتی وقتی تنی
چند ایرانی به زیارت دونالد ترامپ
می روند جای تعجب نیست زیرا از
خویشتن خویش مأیوسند.

دستفروشان
درسرسراهای متروی تهران اعتراضی
ملیح ولی جگر سوز در جریان است .
دستفروشها بااندک سرمایه درآمدی
به حدود  ۶۰هزار تومان «برابر ۱۵
یورو» درماه دارند .دولت ناراضی

آزادی

است چون بسیار مایل است آنهارا
دفع کند زیرا فرض می کند سیمای
مترو لکه دار می شود  .هرروز نبرد
وجنگ و گریزی است بین محتسبان
دولت و زن ومردان  ۲۰تا  ۳۰ساله
دستفروش.
بارها درهرروز مردم شاهد یورش
مأموران بردستفروشانند .و هرروز
زنان ومردان دردفاع دستفروشانند.
غزاله گلشیری درلوموند هفتگی
۲۶/۸/۱۶می نویسد :بیرون مترو
خفقان است از باب گردوغبار و انبوه
مردمان  .دستفروش ها در آنجا
فرصت کاسبی ندارند .مأموران نظام
با خشونت خود مردم رابه دفاع از
دستفروش ها بر می انگیزند .بانوئی
فریاد می کشد چکارش دارید هرچه
باشد بهتر است اینجا دستفروشی
کند تا خود فروشی درکوچه وخیابان .
درایران  ۳۰درصد جوانان  ۲۰تا ۳۵
ساله بیکارند .دستفروشی درقبال
روسبیگری ومواد فروشی شغل
آبرومندی است .
اینک بروید و باز بخوانید اعترافات
رئیس مجلس اسالمی را در باال.

صفحه 13

وگفت فعال  12هزارفرانک که چمع
کرده اند برای ما خواهدفرستاد.
روز  11فوریه که روز شروع کارناوال
نیس بود به پاریس برگشتم  .چون
مهمان بودم خجالت کشیدم و
مالحظه کردم که دوروز بیشتر بمانم.

 18فوریه 1988

 12ژانویه 1988
ساعت  8شب است که این مطالب را می
نویسم .
چندروز است خانم هما احسان
اینجاست  .وی با درآمد حاصله از شب
نشینی شب یلدا به استانبول آمده
است  .دراین دوسه روز شاهد صحنه
های دلخراشی بودیم  .ایشان با بعضی
ها مصاحبه می کند و روی نوار ضبط می
کند.
از خانه ی محقر یک مهندس =فیزیک
اتمی (فارغ التحصیل دانشگاه یوتا)
کارمند سابق نیروگاه اتمی دیدن کردیم.
دختر  9ساله اش را (بمناسبت نپرداختن
شهریه ) از مدرسه بیرون کرده اند .دختر
دیگرش ( یک سال و نیم) اصال هویت
ندارد .فاقد هرگونه شناسنامه ویا مدرک
است  .هیزم برای سوخت نداشتند .این
یکی از قربانی های آقای بختیار است .
چون از ایل ممسنی بوده درایران اورا
بامید اینکه امسال سال براندازی است
به فعالیت سیاسی واداشته اند -جریان
مانند بسیاری از کارهای بختیار لو رفته
است  .خانواده اش را تارومار کرده اند.
خودش به پاکستان وسپس به ترکیه
آمده است  .دوسه ماه به او حقوق داده اند
و سپس رهایش کرده اند .ازاینها زیاد
هستند.

دکتر بختیار

صفحه14

لحظاتی پیش تلفن زنگ زد گوشی
را برداشتم علیاحضرت شهبانو فرح
پهلوی بودند  .گفتند کارهای شمارا
شنیدم به شما آفرین میگویم  .خیلی
کارهای خوب می کنید  .شاید همین
موجب بیداری مردم بشودکه بفکر وطن
بیفتند.
شب سال نو دررستوران بایران نزدیک
خانه ام با چندتن از دوستان گذراندیم .

 30ژانویه 1988
 29ژانویه به پاریس آمدم  .خانه ی
دخترم ماریا هستم  .واالحضرت اشرف
به نیویورک رفتند تا از آنجا به جزیره ی
سان مارتن  -هتل آقای هوشنگ انصاری
بروند ( .باید دانست هوشنگ انصاری
پارسال درپایان اقامت واالحضرت
وهمراهان صورت حساب امسال وسال
پیش را جلو واالحضرت گذاشت و پول
آن را گرفت).
 گلسرخی کماکان مالک الرقاب استاز هرطرف می چاپد .با امیر حسین پسر
دکتر جهانشاهی شریک شده و به
معامالت ملکی مشغولند .کار فروختن
خانه ی آزاده و خرید یک آپارتمان تازه،
دردست امیر حسین است و خود آزاده
باید به گلسرخی یا امیر حسین التماس
کند تا آپارتمان بهتری بخرند .وچون
قبول نکردند آزاده حاضر شد یک
سوم قیمت آپارتمان مورد نظر خودش را
بپردازد  .فروش وخرید همه ی آپارتمانها
وامالک واالحضرت دراین قسمت از دنیا
فعال دست گلسرخی و امیرحسین است.
دو یا سه سال قبل در حالیکه
واالحضرت علیرضا رانندگی می کرده
و امیر اعتمادیان پهلوی دست راننده
نشسته بوده در جاده بین نیس و کن
تصادف می کنند وامیر اعتمادیان ازآن
هنگام در کوما است  .اوایل ماهیانه
 100000فرانک و سپس  50هزار فرانک
گلسرخی بعنوان هزینه بیمارستان
امیر اعتمادیان میگرفته است تا اینکه
احمد انصاری حسابدار خانواده ی

آزادی

پهلوی صورت حساب می خواهدو رضا
گلسرخی عصبانی می شود که از من چه
صورت حسابی می خواهند؟ حاال آزاده
تالش می کند کاررا ازطریق سوشال
سکوریتی درست کند تا موضوع بجای
ماهیانه  50هزار فرانک که به جیب
گلسرخی میرود با ماهیانه  700فرانک
حل شود .البته گلسرخی تهدید کرده
است که به چه مناسبت در کارهای من
دخالت می کنید؟

بحث می کردند که این گلوله ها به
کدام جنبه از سه جنبه عیسی مسیح
اصابت کرده است  .یکی می گفت
گلوله به روح القدس خورده دومی
دلیل می آورد که به ئدر اصابت کرده
است وسومی مدعی بود که به پسر
خورده است  .دراین بحث ها بودند که
قشون عثمانی می آیند و آنهارا می
گیرند ومی اندازند توی یک گاری که
ببرند بکشند .باز توی آن گاری به
بحث ادامه می دادند .این حالت امروز
ماست .

از امروز به نیس آمده ام اصوالً ازرفتن
به نیس میترسیدم  .زیرا با خاطرات
زیادی که از مادرم وزندگی دراین

12فوریه 1988

 7فوریه 1988

ماریس مادر دکتر عدل
شهر دارم نگران بودم که دچار
افسردگی شوم .ولی خوشبختانه این
بار مهمان یک دوست عزیز بودم
که به فرودگاه آمد ودرهتل وست
ا ِند» دریک اتاق رو به دریا برایم جا
رزرو کرد .این چندروز مهمان آقای
امیراصالن افشار وکاملیا بودن برایم
روزهای خوبی است دراین منطقه
سلطنت طلبان از شاه جوان کامال
مأیوس شده اند .به آقای افشار گفتم
روزی سلطان محمد فاتح قسطنطنیه
را محاصره وبه توپ بسته بود چند
گلوله توپ به ایاصوفیا اصابت می
کند .درداخل این کلیسای بزرگ
چند کشیش نشسته بودند و سخت

دراین مدت که در نیس مهمان آقای
امیراصالن افشاربودم یک روز در
خانه ی آقای دکتر مقتدر حدود ده
نفرایرانی جلسه کردند وبرایشان
صحبت کردم عبدالحسین مفتاح
ودکتر موسوی نیز بودند .از سخنان
من چنان متأثرشدند که عموم ًا
گریه کردند .اینها همگی تشنه
فعالیت و کار مثبت می باشند واز
فعالیت سیاسی دلسرد شده اند.
اصرارداشتند بیشتر بمانم تا جلسات
دویست نفری برایم تشکیل دهند .
درهرحال قررشد مقتدر دراین منطقه
بنفع گروه جهانی که من مسئولیت
آن را دارم فعالیت بکند.
دریک روز آفتابی هم رفتم به مونت
کارلو .اول دیدن مجرد زنگنه که در
مریل لینچ کار می کند .دریک دفتر
با پنجره های وسیع روی بندر موناکو.
با هم رفتیم دیدن خواهرش خانم
سوسن ری  .خانه بسیار قشنگ
 .قرآن را تحت بررسی کامپیوتر
قرارداده است  .همه چیز قابل تقسیم
بر  19است  ..بسم اهلل ارحمن ارحیم
 19حرف دارد .ایشان هم از شنیدن
حرفهای من سخت متأثر شد وگفت
شمارا خدا بسوی من فرستاده است
 .ماباشما همکاری خواهیم کرد.
درپاریس که بودم به من زنگ زد
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درمدتی که من جنوب فرانسه بودم
آزاده رفته بود به اسکی  .باپسرش
و دکتر جهانشاهی  .دیروز همدیگررا
دریک کافه نزدیکی کنسولگری
ترکیه دیدیم .
 پیرو آنچه که در  11سپتامبر 1987ترتیب مالقات
یادداشت کردم
امیرطاهری باواالحضرت اشرف داده
می شود .واالحضرت می گوید برو
به اعتماد بگو کارها رابه شما تحویل
بدهد .امیرطاهری که نزد اعتماد
میرود می شنود که من دستوری برای
تحویل کار به شما ندارم  .چون سهام
کیهان که پول آنرا واالحضرت اشرف
داده بنام روشنک همسر دکتر اعتماد
است  .معلوم نیست بآسانی ترتیب
انتقال آنهارا بدهند .من گفتم سهام
صحیح تراست بنام کامران پسر آزاده
باشد.
 دیروز جهانشاهی زنگ زد که جلسهای جمعه درخانه تیمسار منیعی است
لطف ًا آدرس بگیرید و بیائید .البته
قصد رفتن نداشتم و چون قرارمالقات
با دندانپزشک دارم بهانه هم دردست
است .بااینهمه به منیعی که زنگ زدم
سخت شکایت می کرد که من تمام
خانه ام  58متر مربع است وتشکیل
جلسات را بعهده ی من گذاشته اند.
درحالیکه خود جهانشاهی آپارتمان
وسیع داردوکاللی نماینده ی
رامبد درفرانسه اصال تلفن ونشانی
خودراهم پنهان داشته است .واقعا با
اینهمه اعتماد بیکدیگر و اینهمه حس
فداکاری (که حاضر نیستند حتی یک
جلسه در خانه ی خود ترتیب دهند)
می خواهند به جنگ پاسداران
خمینی بروند!!.

 11جون 1988
 دیشب فرهاد سیپهبدی ازدفترشاه جوان زنگ زد .نامه ای را که
برایش از استانبول فرستاده بودم
پست پس آورد .فرهاد می گفت
اینجا مشکالت دارم  .یک دختر
منشی بود که نامه هایی که به
اینجا می رسید پس می فرستاد .
گفتم شما چند افسر وافراد دیگر
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که برایتان از ترکیه نامه نوشته اند
به ما ارجاع کرده اید وما به همه ی آنها
نامه ی خصوصی و پول فرستاده ایم
وهمدردشان شده ایم  .دراینجا شایعه
این است که من یک بودجه ی
نیم میلیارد دالری که شاه داده است
دراختیاردارم ودرنتیجه مفت خورها
والشخورها همگی توقع دارند بآنها
باج بدهیم .بیشتر مشکالت من
بخاطر این قبیل شایعات است و آن
وقت دفتر شاه یک دینار حتی بابت
کسانیکه معرفی می کند نمی دهد.
فرهاد گفت این محال است پول
بدهدبیخود وقت خودت راتلف نکن.
 کارهای ما پیشرفت زیادی کردهاست .البته به موازات آن مشکالت هم
هست  .پشتیبانی وهمکاری با آزاده
درنهایت درجه خوبی است  .یک هفته
هم اوایل ماه به استانبول آمد ودوروز
هم همزمان با ا ِلن اینجا بودو این دو
خیلی باهم دوست شدند ..ا ِلن  27روز
از  12آوریل تا  8ماه مه درترکیه ماند.
خیلی روابطمان خوب شده مسافرت
جالبی به نواحی اژه ترکیه کردیم.
با کشتی تا ازمیر و سپس کرایه
اتومبیل و گردش در Bodrumو
 Efesو pamukkaleوAntalya
رفتیم  .ازروزی هم که به آمریکا
برگشته مرتب نامه های گرم می
نویسدو قراراست آخر جوالی برگردد.
(اِل ِن همسردوم دکترعدل است م.پ).
 ماریا دخترم دوهفته اینجا بودودیروز دهم جون رفت  .دراین مدت
یک هفته به کلوپ مدیترانه در ِکمِر
نزدیکی آنطالیا رفت خیلی به او خوش
گذشت .میشل باز به مشروب وسیگار
فراوان روی آورده است و ماریا از
ضعف میشل ناراحت است  .اتومبیل
آئودی هم که داشته دزد برده است .
 کار کیهان همانطوراست که بودیعنی علیرغم دستور واالحضرت
اشرف  ،آقای دکتر اعتماد کارهارا
تحویل نمی دهد .روز نامه منفعت
می کند ولی سود آن به جیب دکتر
اعتماد و مصباح زاده و نیکو خواه می
رود .درعوض مدعی می باشند روزنامه
ضرر می دهدو به این ترتیب از شاه
وواالحضرت و غیره و (مردم خوش
باور) پول می گیرند.
 رادیو صدای آمریکا درباره ی بیماریسرطان خمینی می گوید ومدعی
است دوسه ماه بیشتر از عمراو نمانده
است .البته آنقدر دراین سالها ازاین
شایعات بوده است که هیچکس به
این اخبار امیدوار نمی شود .امروزهم
روزنامه حریت درصفحه اول خود
خبررا منعکس کرده است .
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سواحل دریای اژه
چندی پیش شخصی بانام مستعار
بهرامی زنگ زد ووقت مالقات
خواست  .اورادرچاپخانه کومسال
مالقات کردم .جوانی بود الغر با ته
ریش  ،چشمهای آبی  ،شلوار جین .
گفت به سازمانی تعلق داردکه رهبرآن
تیمسار پزشکپور است  .این تیمسار
چندی پیش مصاحبه ای درروزنامه
ملیت بعمل آورد که تیتر آن این بود:
ازترکیه برای براندازی خمینی پایگاه
می خواهیم .این مصاحبه کمال بی
اطالعی تیمساررا ازروابط وحقوق بین
المللی نشان می داد .
آقای بهرامی که از گفتن نام اصلی
ودادن نشانی ویا تلفن خودداری می
کرد گفت :پلیس ترکیه خطرناک است
و آنها اطالعاتی دارند مبنی براینکه
پلیس ترکیه از همه ی کارهای من
آگاهی دارد (کدام کارها؟؟) و بزودی
مزاحم من خواهد شدومأموران
امنیت ،مرا از ترکیه بیرون خواهند
کرد .ولی آنها می تواننداین موضوع
را حل بکنندومرا با مأموران امنیت
که قادرند این مشکل را حل بنمایند
دررابطه قراربدهند.
بعدها بازهم این جوان زنگ زد  .دراین
فاصله با آقای مشتاق که رئیس بخش
فارسی رادیوی آنکاراست صحبت
کردم ونظر وی این بود که در آنکارا
همانطوری که بهرامی خواسته است
قرار مالقات بگذارم .دراین مالقات
مأموران ترک بریزند واین شخص را
که دست به شانتاژ زده است دستگیر
کنندتا ناچارشود همدستان خودرا نیز
معرفی کند.
آزاده این طرح را نپذیرفت وگفت اگر
تماس گرفتند شمابگوئید من درترکیه
اختیارات ندارم وشماره مرابدهید
وبگوئید بروید با رئیس گروه ما صحبت
کنید .منهم این نظررا پسندیدم .زیرا
دستگیری بهرامی باعث انتقام جوئی
های دیگر می شد .دریک صحبت
تلفنی با بهرامی به وی گفتم  :این را
بدانید که اگر درمالقات با مأموری که
می خواهید برای حل باصطالح مشکل
معرفی نمائید صحبت از این بشود

آزادی

که فالن مقدار برای حل مسئله باید
بپردازید این عمل شانتاژ است و8
سال زندانی دارد .وی گفت شما حسن
نیت مارا سوء تعبیر می کنید .بهرحال
قراربود دوم جوالی بهرامی زنگ بزند
تا من برای امروز که  4جوالی است
قرار مالقات درآنکارا را تأیید کنم.
ولی دیروز قبل از اینکه من باتفاق
خانواده کاشانیان عازم کیلیوس بشوم
زنگ زد  .صدا خراب بود  .نتوانستم
پیام مربوط به اینکه شماباید با پاریس
صحبت کنیدرا برسانم .قرارشد
بالفاصله مجددا ً زنگ بزند  .خبری
نشد ومن رفتم .
دراین میان تصمیم گرفتم یک
حرکت دیپلماتیک بکنم وبا بعضی از
افراد خطرناک از در دوستی دربیایم.
صابر رهبررا که زنگ زده بود بشام
دعوت کردم و او دیروز زنگ زدوگفت
اجازه بدهید فردا (یعنی امروز) ساعت
 8باتفاق آقای دکتر منصور شکرایی
بدیدار شما بیاییم تاایشان دستتان
را ببوسد .قرار است امشب بیایند.
این روزها بالکن خانه ی من که
مسلط به بسفور است وگلدانهای گل
درآن قرارداده ام بسیار باصفاست و
نشستن درآن بخودی خود مهمان را
راضی می کند.
امیر غیاث وند هم که از عوامل مهم
بدگوئی وشرارت علیه من است به
سرهنگ سپهر وپرویز مهاجری
متوسل شده وخواسته است بامن
مالقات کند  .منهم پذیرفتم وقراراست
فرداساعت  6عصر درهتل ماچکا اورا
ببینم .
دیروز عصر که از پیک نیک راه
کیلیوس بر می گشتم خبر سقوط
هواپیمای مسافربری ایران را برفراز
خلیج فارس براثر اصابت موشک یک
ناو جنگی آمریکایی ازرادیوی اتومبیل
شنیدم .
 امروز صبح تلفنی با آقای عزت اهللهمایونفر درژنو و آقای زاهدی در
مونترو و بهمن معالی زاده که مهمان
اردشیر است صحبت کردم .
ادامه دارد
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تیمور شهابی
زن ونفرت آخوندها
این جمهوری آخوندی با همه
مشکالت و اوضاع تهوع آوری که دارد
 ،دارای محاسنی نیز میباشد بویژه
در ادبیات فارسی و مثلهای شیرین
و پر معنی آن  .برای نمونه در نوشتار
امثال و حکم علی اکبر دهخدا زیر
حرف خ آمده است که »:خر از گاو
فرق نمیکند :نهایت نادان است « و یا
« خر تو خر است :بی نظمی و هرج و
مرج تمام است» و این تعریفی است
کامأل درست در مورد رژیم و فرهنگ
آخوندی  -امتی و به احتمال زیاد در
آینده به جای معنی کردن این مثل
ها فقط مینویسند جمهوری امتی
اسالمی! و دیگر نیازی به توضیح دادن
نخواهد بود .فهرست خرابکاریهای
امت اسالم عزیز خودش مثنوی هفتاد
من کاغذ است و هر گوشه آنرا که نگاه
کنید  ،سراپا خرابی و دروغ و دزدی و
نابودی است و بنا به ادعاهای خودشان
 ،تمامی رفتار و کردار آنها بر مبنای
دستورات الهی و دین مبین و ائمه و
امامان است که در کل قضیه چیزی
جز موهومات بی سر و ته و قوانین
اهریمنی و ضد بشری نیست .فساد
اداری و اجتماعی و اخالقی بیداد
میکند .این ابلهان چون فقط به گریه
زاری و زوزه کشی و عزاداری اعتقاد
دارند هر چه غیر از آن باشد آنرا
میخشکانند  ،از منابع طبیعی گرفته
تا منابع انسانی .همه این بدبختی
ها و نقشه نابودی ایران و ایرانی از
آن امام دجال هندی زاده شروع شد
و پس از تقریبأ چهار دهه حکومت
نابخردان و عجوزگان  ،آنها روز به
روز به هدف خود نزدیکتر میشوند.
این امت متعصب جاهل که حتی با
وجود بدنیا آمدن در خاک ایران هیچ
نوع هویت و ملیتی ندارد نمیتواند
ایرانی باشد .به عبارت ساده تر اگر
روی خاک کاهو هم بدنیا می آمدند
هنوز همین مزخرفی می بودند که
هستند .مشتی بیگانه و مرده پرست
که با تمام وجودشان استخوانهای
پوسیده بیابانگردان و شترچرانان
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عرب را پرستش میکنند .تنها نمای
ایرانی بودنشان شیعه گری میباشد.
برای اثبات ادعای ما فقط کافیست
که به حال و روز ممالک محروسه
ایران اسالمی نیم نگاهی بیاندازیم.
سردسته جاهالن و چاقو کشان و
پرچمدار هیئت های عزادار دیوانه
رهبر معظم انقالب باشکوه میباشد که
چپ و راست در مورد هر چیزی برای
امت مسخ شده روضه خوانی میکند .با
هر چه خرد و منطق و انسان دوستی
مخالف و دشمن است .بد نیست
نگاهی به چرند پراکنی های آقای
بزرگ نظری بیاندازیم .طبق گزارش
سایت رسمی ایشان چکیده هایی
از سخنان گهربار حضرت را برایتان
بازگو میکنیم .
در دیدار هیأت امنای گروه هماندیشی
تحکیم خانواده
«...ما در این  ۳۸ ،۳۷سالی که از
ا ّول انقالب گذشته است ،خوب پیش
رفتیم .واقع ًا اگر کسی با چشم انصاف
ایران وابستهی عقبافتادهی
نگاه کند،
ِ
گمنام ذلیل زیر دست و پای آمریکا و
ِ
انگلیس ،امروز جوری شده است
که آمریکا و انگلیس و بق ّیه میآیند
صف میبندند برای اینکه امکانات
موجود جمهوری اسالمی در منطقه را

آزادی

بلکه بتوانند بنحوی مصادره کنند ،و
نمیتوانند؛ یعنی اینجور گسترش پیدا
کرده است عزّت اسالمی و عزّت نظام
اسالمی و ایران اسالمی که آنهایی که
با چشم تحقیر نگاه میکردند به م ّلتها
و ازجمله به م ّلت ایران -مثل دوران
طاغوت -امروز مجبورند مثل یک
هماورد قدرتمند با او مواجه بشوند.
این پیشرفت عمومی م ّلت است .در
علم پیشرفت کردیم ،در سیاست
پیشرفت کردیم ،در مسائل گوناگون
مورد نظر اسالم پیشرفت کردیم .از
لحاظ عدالت اجتماعی هم امروز با
گذشته ،زمین تا آسمان فرق کرده
است؛ البتّه تا آن عدالت اسالمی
خیلی فاصله داریم ،تا عدالت مطلوب
متأسفانه
خیلی فاصله داریم .امروز
ّ
همچنان نشانههای اشرافیگری و
تج ّمالت و بعضی از انحرافات گوناگون
در جامعهی ما کم نیست ا ّما وقتی
نسبت به قبل از انقالب مالحظه بکنیم
حاال شما جوانها که قبل از انقالب راندیدید؛ ما و آنهایی که دیدیم قبل
از انقالب را -پیشرفت م ّلت ایران
و کشور اسالمی نسبت به آنوقت،
پیشرفت بسیار برجستهای است»...
بعله واقعأ که پیشرفت کرده اند  .عزت
و قدرت جمهوری آخوندی در روابط

بین المللی که بی نظیر است  .نمونه اش
هم همین مذاکرات هسته ای و خال
بازی «برجام» میباشد که هنوز تحریم
های همه جانبه را به یدک میکشد و
فقط آنرا تعلیق کرده است .آرتیست
بازی های منطقه ای هم که رژیم جهل
و جنون هی از آن دم میزند باعث
کشتار هزاران انسان بیگناه شده است
آنهم به بهانه حراست از استخوانهای
پوسیده بیابانگردان عرب و بخاطر
فرقه گری و منم منم های مذهبی.
عدالت اجتماعی هم که قربانش برم
آنهم در نوع خود بی همتاست .دست
و پای تخم مرغ دزد را قطع میکنند
ولی دزدی های نجومی را زیر سبیلی
رد میکنند .در راستای همین عدالت
اجتماعی و طرز فکر ضد انسانی  ،رهبر
ما فرمودند...»:اساس خانواده با امواج
خیلی تند و بیرحمان ه تبلیغات غربی
دچار تزلزل و تهدید است ...بنابراین
کار حمایت و حراست از بقای خانواده
و حراست از خانواده کار بسیار مهمی
متأسفانه به
است ...در جامعهی ما
ّ
تَ َبع خیلی از جاهای دنیا ،شأن زن
شناخت ه نشده است .در نظر اسالم
و در نگاه ک ّلیای که اسالم دارد ،زن
همان است که در این جملهی اَلمِرأَ ُة
یست ب ِ َقه َرمان َه است؛ مثل
َریحان ٌَة َو ل َ َ
یک گل .یک گل ،وجودش الزم است
و نگهداریاش لوازمی دارد حاال اینکه
اسالمی
بعضی از مخالفین این گرایش
ِ
زن ،فورا ً میچسبند به اینکه شما نصف
نیروی کار جامعه را ّ
معطل میگذارید،
چنین چیزی نیست؛ کسی نگفته کار
نکنند ،اگر میتوانند کار کنند ،منتها
با این دید کار کنند ،کاری که به
آنها مح ّول میشود کاری باشد که با
ریحانه بودن جور در بیاید ،متناسب
باشد .و البتّه مهمترین مسئول ّیت زن
هم کدبانویی است؛ معنای کدبانویی
خدمتگزاری نیست ،معنایش این است
که محیط خانواده را برای فرزندان و
برای همسر یک محیط امن و آرام و
مهربانی میکند ،با مهربانی خودش،
با عزّتی که در خانه برای او فرض
میشود »...قابل توجه ریحانه های
عزیزمان که بر مبنای باورهای ابلهانه
امت و آخوند مهمترین مسئولیتشان
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کدبانویی است که آقای بزرگ چندتا
معنی من در آوردی به آن آویزان
کردند  .و این است پیشرفت اسالمی
! .در راستای فرمایشات رهبری هر
ننه قمری باالی منبر رفته و چرندیات
ایشان را به خورد امت میدهند .یکی
از این امت درجه یک فردی بنام
مینو اصالنی است که رئیس سازمان
بسیج جامعه زنان میباشد یعنی یک
چیزی تو مایه های سردار نقدی
رئیس سازمان بسیج که در نادانی
و نابخردی با هم همردیف میباشند
به عبارت ساده تر «خر از گاو فرق
نمیکند « در موردشان کامأل درست
میباشد .طبق گزارش خبرگزاری ایرنا
 ،بانوی عفیفه محجبه ما به مناسبت
روز «عفاف و حجاب» در حضور گله
گوسفندان مجذوبین والیت اسالمی
چنین گفت ...»:مردم متدین و انقالبی
ما یکی از ویژگی های فرهنگی را
حفظ و رعایت پوشش می دانند چون
قومیت ایرانی همیشه عفیف و دارای
پوشش اسالمی بوده از هزاران سال
پیش بوده است و تا به امروز زنان
جامعه ما جز عفیف ترین و موثرترین
زنان در حفظ و رعایت حدود الهی و
پوشش اسالمی بوده اند »...حدود
الهی؟ ویژگی های فرهنگی؟ یا حدود
نادانی و ناهنجاریهای فرهنگی؟ همه
کوششهای دو پادشاه فقید ایراساز و
ایراندوست پهلوی در میدان آزادی
زنان  ،جایگزین کردن این باورهای
عقب افتاده و تطبیق آن با روابط و
ارزشهای دنیای امروزی بود.
به گزارش ایسنا ،سردار محمدعلی
جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران
انقالب اسالمی طی سخنانی در
دومین اجالس سراسری « عفاف،
عزت و عشق» در پردیس شهید
بهشتی دانشگاه فرهنگیان مشهد
اظهار کرد ...»:بی حجابی از بی غیرتی
و بی حیایی است .ما باید روی این دو
عامل متمرکز شویم .برخی به اندازه
یک خروس غیرت ندارند .باید این
مساله مطالعه شود که این بی غیرتی
از کجا آمده است .شاید این مساله
ناشی از لقمههای حرام و رشوهها
و فسادها باشد »...این سردار عزیز
ما که قبل از انقالب باشکوه در الله
زار و کوچه نادری مسقطی و شله
زرد میپخت و حاال به نون و نوایی
رسیده ،خودش هم خوب میداند که
سرچشمه لقمههای حرام و رشوهها
و فسادها قرارگاه خاتم االنبیای
خودشان که دستک دمبک فراوان
دارد  ،میباشد .از انبارهای قاچاق
گرفته تا بساز بفروشی و هزاران
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مفاسد دیگر .به گزارش سپاه نیوز،
سردار عباداهلل عبداللهی فرمانده این
قرارگاه در حاشیه دیدار جمعی از
مردم و مسئولین با مقام معظم رهبری
اوباش و دزدان سرگردنه از افتتاح
فاز اول و دوم صحن حضرت زهرا
در بارگاه امام علی در نجف عراق
به مساحت  ۲۰هزار مترمربع خبر
داد و گفت ...»:به یاری خداوند متعال
سایر فازهای این صحن بزرگ تا
پایان سال جاری تکمیل و آماده ارائه
خدمت به زائرین بارگاه منور حضرت
امیرالمؤمنین خواهد بود» .پیشتر به
خبرگزاری ایسنا گفته بود که هزینه
این پروژه بالغ بر هزار میلیارد تومان
است!.
نیازی به بازگویی آمارهای وحشتناک
جمهوری نعلین و آفتابه نیست.
بیکاری  ،اعتیاد  ،فقر ،دزدی های
نجومی  ،ناهنجاریهای اجتماعی و
فرهنگی فقط چند نمونه آنست  .این
جریان آمارها بقدری گندش باال آمد
که حتی رهبر معظعم هم صدایش در
آمد و برای الپوشانی از بول و غایطی
که به جامعه زده اند ،باالی منبر رفته و
روضه خوانند که دستگاهها و نهادهای
دولتی و حکومتی آمارهای دروغ و
عجیب غریب ندهند .در اینجاست
که « خر تو خر « در این موارد کامأل
درست میباشد .بجز تعداد انگشت
شماری از نهادهای روضه خوا نها که
جزو سهمیه رهبر معظم میباشند بقیه
دستگاههای دولتی و حکومتی یک
آفا باال سری دارند که بر عملکرد آنان
نظارت و دخالت مستقیم دارند وهر
کدامشان آمارهای دوگانه ای میدهند
که با هم متفاوت است! چون باید آنرا
ماست مالی کنند  .اگر شمار آمار
های بد باال باشد  ،فوری فوتی آمار
دیگری میدهند و فتیله آنرا پایین
میکشند که بیشتر گندش در نیاید.
اونوقت آقای بزرگ دوباره باید منبر
بدهد که زمان طاغوت  ،اوضاع فالن
بود و بهمان بود .خانه از پایبست
ویران است و هیچگونه ظرفیت اصالح
پذیری و آدم شدن را ندارند  .تنها راه
نجات ایران سرنگونی رژیم و فرهنگ
آخوندی -امتی میباشد نه با خیمه
شب بازی اصالح طلب و اصولگرا و
چرندیاتی از این قبیل .به مصداق
مثلی که در امثال و حکم آمده است
« خر به بوسه و پیغام آب نخورد :اینجا
سختی و زور به کار است ».با اصالح
طلبی این اوضاع عوض نمیشود.
Teymour_shahabi@yahoo.com
Facebook.com/ Teymour Shahabi

ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐﺪﮐﻨﯽ

ﻧﺰﺩﯾﮑﯽ ﻫﺎﯼ ﻋﯿﺪ ﺑﻮﺩ ،ﻣﻦ ﺗﺎﺯﻩ ﻣﻌﻠﻢ
ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﺍﻭﻟﯿﻦﺣﻘﻮﻗﻢ ﺭﺍ ﻫﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮﺩﻡ ،ﺻﺒﺢ ﺑﻮﺩ ،ﺭﻓﺘﻢ ﺁﺏ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺗﺎﺑﺮﺍﯼ
ﺷﺴﺘﻦ ﻇﺮﻭﻑ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺁﺏ ﺑﯿﺎﻭﺭﻡ.
ﺍﺯ ﭘﻠﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺁﻣﺪﻡ ﮐﻪ ﺻﺪﺍﯼ ﺧﻔﯿﻒ
ﻫﻖ ﻫﻖ ﮔﺮﯾﻪﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ﺍﯼ ﺭﺍ ﺷﻨﯿﺪﻡ ،ﺍﺯ ﻫﺮ
ﭘﻠﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺁﻣﺪﻡ،
ﺻﺪﺍ ﺭﺍ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻨﯿﺪﻡ...
(ﺍﺳﺘﺎﺩﮐﺪ ﮐﻨﯽ ﺣﺎﻻ ﺧﻮﺩﺵ ﻫﻢ ﮔﺮﯾﻪ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ )...
ﭘﺪﺭﻡ ﺑﻮﺩ ،ﻣﺎﺩﺭ ﻫﻢ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺁﺭﺍﻡ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ،
ﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﺁﻗﺎ! ﺧﺪﺍ ﺑﺰﺭﮒ ﺍﺳﺖ ،ﺧﺪﺍ
ﻧﻤﯿﮕﺬﺍﺭﺩ ﻣﺎ ﭘﯿﺶﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﮐﻮﭼﮏ ﺷﻮﯾﻢ!
ﻓﻮﻗﺶ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻋﯿﺪﯼ ﻧﻤﯽﺩﻫﯿﻢ...
ﺍﻣﺎ ﭘﺪﺭ ﮔﻔﺖ :ﺧﺎﻧﻢ! ﻧﻮﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﺎ ،ﺩﺭ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ
ﺩﺍﺭﻧﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ...ﺣﺎﻻ ﺩﯾﮕﺮ
ﻣﺎﺟﺮﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﻢ
ﺩﻟﯿﻞﮔﺮﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﭘﺪﺭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺑﭙﺮﺳﻢ،
ﺩﺳﺖ ﮐﺮﺩﻡ ﺗﻮﯼ ﺟﯿﺒﻢ 100 ،ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻮﺩ
ﮐﻞ ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﺪﺭﺳﻪ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺣﻘﻮﻕ
ﻣﻌﻠﻤﯽ) ﮔﺮﻓﺘﻪﺑﻮﺩ ﻡ.
ﺭﻭﯼ ﮔﯿﻮﻩ ﻫﺎﯼ ﭘﺪﺭﻡ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ ﻭ ﺧﻢ
ﺷﺪﻡ ﻭ ﮔﯿﻮﻩ ﻫﺎﯼ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺧﺎﮐﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ
ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻦ ﺯﺭﺍﻋﯽ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎﺑﺎ ﺑﻮﺩ،
ﺑﻮﺳﯿﺪﻡ.
ﺁﻥ ﺳﺎﻝ ،ﻫﻤﻪ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﻭ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍنﻡ ﺍﺯﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺁﻣﺪﻧﺪ ﻣﺸﻬﺪ ،ﺑﺎﺑﭽﻪ ﻫﺎﯼ ﻗﺪ ﻭ ﻧﯿﻢ
ﻗﺪﺷﺎﻥ...
ﭘﺪﺭ ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻧﻮﻩ ﻫﺎ 10
ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻋﯿﺪﯼ ﺩﺍﺩ؛
 10ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﻋﯿﺪﯼ ﺑﻪ ﻣﺎﺩ ﺭﺩﺍﺩ.
ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻌﻄﯿﻼﺕ ﺑﻮﺩ،
ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻢ ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ،ﮐﻪ ﺭﻓﺘﻢ
ﺳﺮﮐﻼﺱ.
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﮐﻼﺱ ،ﺁﻗﺎﯼ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎ
ﮐﺮﻭﺍﺕ ﻧﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺵ
ﺁﻭﯾﺰﺍﻥ ﮐﺮﺩ ﻩ ﺑﻮﺩ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ﮐﺎﺭﻡ ﺩ ﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻭﻡ ﺑﻪ
ﺍﺗﺎﻗﺶ؛ﺭﻓﺘﻢ ،ﺑﺴﺘﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ
ﮐﺸﻮﯼ ﻣﯿﺰ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮﯼ
ﺭﻧﮓ ﮐﻬﻨﻪ ﮔﻮﺷﻪﺍﺗﺎﻗﺶ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ

آزادی

ﻣﻦ ﺩ ﺍﺩ.
ﮔﻔﺘﻢ :ﺍﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﮔﻔﺖ « :ﺑﺎﺯ ﮐﻨﯿﺪ؛ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪ «.ﺑﺎﺯ
ﮐﺮﺩ ﻡ  900 ،ﺗﻮﻣﺎﻥ ﭘﻮﻝ ﻧﻘﺪ ﺑﻮﺩ!
ﮔﻔﺘﻢ :ﺍﯾﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﮔﻔﺖ « :ﺍﺯ ﻣﺮﮐﺰ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ؛ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ
ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮﺩ ﯼ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ
ﺭﺷﺪ ﺧﻮﺑﯽ ﺩ ﺍﺷﺘﻨﺪ؛ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻦ
ﺍﺯ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺗﺸﻮﯾﻘﺖ ﮐﻨﻨﺪ».
ﺭﺍﺳﺘﺶ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﭼﻪ
ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩ ﺍﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ؟!
ﻓﻘﻂ ﺩ ﺭ ﺁﻥ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﺎﺧﻮﺩ ﺁﮔﺎﻩﺑﻪ
ﺁﻗﺎﯼ ﻣﺪﯾﺮ ﮔﻔﺘﻢ :ﺍﯾﻦﺑﺎﯾﺪ 1000
ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ  900ﺗﻮﻣﺎﻥ!
ﻣﺪﯾﺮ ﮔﻔﺖ :ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺩ ﺍﻧﯽ؟
ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺰﯼ ﮔﻔﺘﻪ؟
ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﻪ ،ﻓﻘﻂ ﺣﺪﺱ ﻣﯽ ﺯﻧﻢ ،ﻫﻤﯿﻦ.
ﺩ ﺭ ﻫﺮ ﺻﻮﺭﺕ ،ﻣﺪﯾﺮ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ
ﻣﺮﮐﺰ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ ﻭ ﺧﺒﺮﺵ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ.
ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ ،ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﻢ ﺍﺗﺎﻕ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ
ﺗﺎ ﺁﻣﺎﺩ ﻩ ﺑﺸﻮﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﻼﺱ،
ﺁﻗﺎﯼ ﻣﺪﯾﺮ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺭﺳﺎﻧﺪ
ﻭﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺭﻓﺘﻦ
ﺷﻤﺎ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﮐﺮﺩ ﻡ،
ﺩﺭﺳﺖ ﮔﻔﺘﯽ!
ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﻩ ﻧﻪ ﻧﻬﺼﺪ ﺗﻮﻣﺎﻥ!
ﺁﻥ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺭﺍ ﺁﻭﺭﺩ ﻩ ﺻﺪ
ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﻡ
ﺭﻓﺘﻢ ﺍﺯ ﺍﻭ ﮔﺮﻓﺘﻢ؛ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺩ ﺍﺩﻧﺶ
ﯾﮏ ﺷﺮﻁ ﺩ ﺍﺭﻡ...
ﮔﻔﺘﻢ « :ﭼﻪ ﺷﺮﻃﯽ؟ «ﮔﻔﺖ :ﺑﮕﻮ
ﺑﺒﯿﻨﻢ ،ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﺍﯾﻦ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺴﺘﯽ؟!
ﮔﻔﺘﻢ :ﻫﯿﭻ ،ﻓﻘﻂ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻡ ﮐﻪ
ﺧﺪﺍ ﺩ ﻩ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﮐﺎﺭ ﺧﯿﺮﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺮ
ﻣﯽ ﮔﺮﺩ ﺍﻧﺪ ،ﮔﻤﺎﻥ ﮐﺮﺩ ﻡ ﺷﺎﯾﺪ ﺩ ﺭﺳﺖ
ﺑﺎﺷﺪ* .
* اشاره استاد کد کنی به این شعر سعد ی
است که درباب هفتم بوستان می گوید:
نکو کاری از مرد م نیک رای
یکی را به د ه مینویسد خد ای
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زانن شاهـناهم

						
دکتر طلعت بصاری (قبله)

جنگ روانی استعمار درخاورمیانه برای غارت

تیمسار سرتیپ ابوالفتح اقصی
میدانیم که هدف از خلقت زندگی
کردن است وزندگی  ،آرامش
الزم دارد.
وهمکاری وهمیاری
بنابراین رفتارهایی نظیر رفتار
حیوانات وحشی جنگلی دوراز
خصلت انسانی است  .تنها درزندگی
بشر دفاع حق مسلم ومشروع
انسان است که به صورت طبیعی در
نهاد بشر هست .برای مثال گلبولهای
سفید خون مأمور دفاع بدن در
مقابل میکربها هستند.زندگی واقعی
ایجاب می کند که از جنگ و کشتار
و انهدام پرهیز کنیم  .اینها جمع ًا
اصولی ه است که رعایت آنها باعث
جریان آزاد و آرام زندگی خواهد
شد .بهمین مناسبت جنگ روانی
را که در حال حاضر توسط استعمار
جریان دارد باید تقبیح کرد وآن را
انهدام بشریت دانست  .برای این که
به اصل و نوع این جنگ آگاه شویم
الزم است که از همان نامی که برآنها
نهاده شده (جنگ روانی) آن را مورد
تفسیر قرار دهیم .
دراینجا بررسی کوتاهی درزمینه ی
روان وروانشناسی خواهیم داشت:
وقتی دردانشکده ی افسری
دانشجو بودم درزمینه ی آموزش
فلسفه ومنطق وروان شناسی استاد
بزرگوارمان زنده یاد دکتر محمد باقر
هوشیار در تعریف روان شناسی از
شاگردان ئرسید ند شما ها به چیز
ی می گوئید روان و لغزنده ؟ پاسخ
شاگردان آب بود که سیال و روان
است  .بازهم استاد پرسیدند از آب
روان تر سراغ دارید کسی جوابی
نداد .دراین موقع استاد فرمودند
روان ترین چیزها در عالم فکر
انسان است و دلیل آوردند که شما
می توانید دریک لحظه فکرتان را
به عقب برگردانید وهزارسال قبل
زمان فردوسی بزرگ را مجسم کنید
وبازهم فورا ً به زمان حال باز گردید
بنابراین فکر انسان قابلیت تغییر
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* زمانی درکشورما استعمار از طبقاتی نظیر فقیه  ،محدث ،حکیم ،
درویش  ،قلندر ،عابد  ،زاهد ،رند ،خراباتی ،حیدری نعمتی  ،سوفسطایی
وچندفرقه ی مذهبی  .برای عقب نگهداشتن ما استفاده می کرد درحال
حاضر  .هم این روش را دارند ادامه می دهند .منتهی اسامی ونوع
باورها تغییر کرده ازقبیل  :جبهه ملی  ،مصدقی  ،حزب اللهی ،مجاهدین،
مشروطه خواه  ،جمهوری خواه  ،سلطنت طلب ،کمونیست و ...
خیلی سریع دارد و بهمین علت
بررسی درباره ی این فکررا می گویند
روان شناسی.
تااینجا تعریفی بود که استاد از
روانشناسی فرمودند.
حاال بر می گردیم بدنبال اقدام
استعمار درباره ی جنگ روانی و به
آن فکر می کنیم :
اگر ما همین آب را که جسمی است
روان وسیال دریک کوزه ای بریزیم
آب بشکل کوزه در می آید.واگر
آن را در ظروف مختلف مکعب و
مکعب مستطیل یا مخروطی بریزیم
باز هم به شکل آن ظرفها در می
آید .از همین قاعده می شود به این
نتیجه رسید که اگر ما افکار انسانها را
که کام ً
الروان هستند درقالب مورد
نیاز خودمان بریزیم این فکر بشکل
خواسته ی ما درخواهدآمد.
د َول
درنتیجه
استعمار گر دارند
ازاین قاعده ی
طبیعی با بکار
افکار
گرفتن
جهان
مردمان
سومی این افکاررا
به میل خود در
قفس های مختلف
فکری زندانی می
کنند.
برای این کار ازراه مغزشویی  ،افکار
اکثریت ملت  ،بخصوص جوانهارا که
احساساتی هستند دچار باورهای
سیاسی یا ایدئولوژیکی دلخواه
خودشان می کنند.
بنابراین هرباوری درقفس باورفکری
خودش قرار می گیرد ومثل یک
پرنده که به خارج از دیواره ی قفس
راه ندارد  ،باورمندان فکری هرقفس
هم درمحدوده ی فکری همان قفس
آزاد ند نه بیشتر .این قفس های

آزادی

فکری بیشتر به خاطر زندانی کردن
فکر جوانان وافراد باسواد یک کشور
است
میماند بقیه ی افراد بیسواد و عامی
کشور که درواقع به حساب نمی آیند.
این ترفندی است که استعمار از
گذشته های دور هم به آن متوسل
می شده  .درکشور خود ما این
باورهای مختلف عبارت بودند از:
فقیه  ،محدث ،حکیم  ،درویش ،
قلندر ،عابد  ،زاهد ،رند ،خراباتی،
حیدری نعمتی  ،سوفسطایی
وچندفرقه ی مذهبی  .درحال حاضر.
هم این روش را دارند ادامه می دهند.
منتهی اسامی ونوع باورها تغییر کرده
ازقبیل  :جبهه ملی  ،مصدقی ها ،
حزب اللهی ها ،مجاهدین  ،مشروطه
خواه  ،جمهوری خواه  ،سلطنت
طلب ،کمونیست ها و چندین فرقه ی
مذهبی
افراد
وقتی
سطح باالی یک
بشود
کشوررا
زندانهای
دچار
مختلف
فکری
کرد درواقع دیگر
آن مملکت بی
صاحب و سرپرست
می شود چون
همبستگی ملی
از بین رفته و کشوری است بی دفاع
 .حاال بطور خالصه اگر ما ازطریق
تفکر واندیشه توانستیم راه عملکرد
جنگ روانی دشمن را کشف کنیم ما
ملتی زنده خواهیم بود و می توانیم با
ارائه ی دالیل کافی ومنطقی وعلمی
گرفتاریهای سرسام آور ی را که ملت
دچار آن شده اند در نتیجه ی این
جنگ روانی دشمن بدانیم واز این
طریق افکار اکثریت ملت را علیه
دشمن بشورانیم و بتوانیم یک

نیروی همبستگی ملی فراهم کنیم
 .این نیروی همبستگی ملی درواقع
اسلحه مؤثری است که رژیم اسالمی
از آن ترس دارد.وبرای جبران ترس
خود افراد زندانی بدبخت و بی کس و
کاررا می ک،شد و جنازه ی آنهارا باالی
جرثقیل نگاه میدارد و ارتفاع آن را باال
می برد تا مردم از دور ببینند ووحشت
کنند .هرقدر ارتفاع چرثقیل باال می رود
دلیل برافزایش ترس رژیم از همبستگی
ملی است  .وما به این وسیله توانسته ایم
رژیم را در مقابل یک اسلحه مؤثر قرار
دهیم که راهی بجز فرار ندارد .بنابراین
واقعیت هارا همه مردم بخصوص افراد
جوان که درقرن بیست ویکم زندگی
واقعی ندارند می توانند با زبان مردم
کوچه وبازار و تشریح بیشتر برای افراد
کم سواد وبی سواد جامعه فراهم کنند.
پس ما خواهبیم توانست اکثریتی از آن
 80میلیون مردمی را که درواقع زندگی
ندارند بسیج فکری کنیم  .این بسیج
فکری با آن فرد بسیجی مزدور بکلی
فرق دارد.
آن بسیجی مزدور با تفنگش برای
گذران معاش خودش را به سیاست و
استعمار فروخته وچون سیاست اصل و
پایه درستی ندارد و دائم درحال تغییر
است نمی تواند ضامن زندگی او باشد.
لکن این بسیجی فکری دارد برای
خودش وخانواده اش درقالب ملیت
تالش می کند .آنوقت همین فکر و
اعتقادی که پیداشده خودش عامل یک
حرکت فیزیکی وسراسری علیه رژیم
است ومی تواند رژیم را به دست وپا
بیندازد و آنقدر فشار بیاورد که رژیم از
پادرآیدو بازهم ما می توانیم عین همین
جنگ را درباره ی بدنه سپاه وبسیج
انجام بدهیم که راه انجام آن را در شماره
آینده تقدیم خواهم کرد..
باآرزوی پیروزی نوربرتاریکی ها
پاینده ایران
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سیندخت

سیندخت همسرمهراب از نژاد ضحاک
تازی پادشاه کابلستان زنی بود تیزهوش
و کارآمد  ،دور اندیش و رایزن همسر
خود .هنگامی که سیندخت از عشق
فراوان دختر خود رودابه نسبت به زال
پور سام آگاه شد زال را برای همسری
دخترش مناسب دید ،اما از خشم شاه
بیمناک بود .یک روز که مهراب از خدمت
زال بازگشت و به نزد سیندخت آمد او را
سخت پژمرده و غمگین یافت  ،سبب را
جویا شد .سیندخت گفت فکری مرا به
خود مشغول داشته است و آن اینست
که چگونه ما باید از کاخ آباد و تاج
خسروانی و اسبان آراسته تازی و همه
ثروت و نعمت خود چشم بپوشیم و آنها
را به دیگری وا گذاریم؟ مهراب گفت این
که می گویی سخن تازه ای نیست و رسم
سرای سپنج چنین است.
یکی اندر آید دگر بگذرد
گذر نی که چرخش همی بسپرد
سیندخت گفت قصدم از این مقال
مطلب دیگری است
بدو گفت سیندخت این داستان
به رویی دگر بر نهد باستان
زدم داستان تا ز راه خرد
سپهبد به گفتار من بنگرد
آنگاه گریه کنان گفت که پور سام رهزن
دل و غارتگر ایمان رودابه شده است.
هرچه پندش دادم سودمند نیفتاد و
اکنون باید در فکر چاره کار بود .مهراب
بر خود لرزید و رخش چون الجورد
کبود گشت و گفت هم اکنون رودابه را
خواهم کشت .سیندخت هراسان از جای
برخاست و گفت چاره یی اندیشیدم  ،از
این کمینه بشنو و اگر رأیت بر آن قرار
گرفت همان را انجام بده .مهراب همچون
پیل مست خروشید و سیندخت را به
کناری انداخت و غرید که حق این بود
همان زمان که رودابه زاده شد به رسم
نیاکان خود او را زنده بگور می کردم.
چون از روش نیاکان سر باز زدم امروز
به چنین دردی دچار گشتم .اکنون مرا
هم بیم جان است و هم جای ننگ .چون
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اگر سام یل و منوچهرشاه از این واقعه
آگاه گردند ،کابلستانی برجای نخواهد
ماند .سیندخت به مهراب گفت بیم به
دل راه نده که سام پهلوان از این راز با
خبر است.
مهراب گفت ای ماهروی من با من به
کژی سخن مگوی که سخت در رنجم
 .سیندخت پاسخ داد که ای سرافراز
مرد گزند و رنج تو گزند و رنج من است
چگونه سخن من دور از حقیقت خواهد
بود؟
بدو گفت سیندخت که ای سرافراز
به گفتار کژی مبادم نیاز
گزند تو پیدا گزند من است
دل دردمند تو بند من است
من نیز در آغاز چون تو بد گمان و بیمناک
گشتم .اما مگر نه اینست که فریدون به
کمک «سرو» شاه یمن به پادشاهی
رسیدو دختران سرو شاه را به همسری
پسران خود ایرج و سلم و تور درآورد؟
پس اگر زال خواهان رودابه گشته است و
مسائل همسری او مانعی نخواهد داشت
و جهانخوی دستان نیز خود از این
موضوع آگاه است .مهراب کمی آرام شد
و دستور داد رودابه را به حضور آوردند.
سیندخت که بر جان رودابه بیمناک بود
از او امان خواست .مهراب قول داد که به
رودابه گزندی نرساند .سیندخت خنده
بر لب به نزد رودابه آمد و بدو گفت که
زود نزد پدر رود .رودابه به پیش پدر
آمد .پدر از زیبایی خیره کننده او حیران
ماند و جهان آفرین را نهانی یاد کرد و
به رودابه گفت ای بیخرد که گفته است
پری جفت اهرمن گردد؟ چگونه زال را
برگزیدی؟
بدو گفت ای شسته مغز از خرد
ز پر گوهران این کسی اندر خورد
که با اهرمن جفت گردد پری
که مه تاج بادت مه انگشتری
رودابه رخش چون زعفران زرد گشت
و در پاسخ پدر چیزی بر لب نیاورد و
غمگین به ایوان خود باز گشت.
به یزدان گرفتند هر دو پناه
هم این دل شده ماه و هم پیشگاه
شهریار بزرگ منوچهر شاه از داستان
دختر مهراب و زال دستان آگاه شد
و اندیشید اگر از پیوند دختر مهراب و
زال یل پهلوانی به دنیا آید و جانب مادر
گیرد دیگر نه ایران باقی خواهد ماند و

نه ایرانی.
کند شهر ایران پر آشوب و سخت
بدو باز گردد مگر تاج و تخت

رودابه وسیندخت

منوچهر با موبدان و بخردان مشورت
کرد .موبدان گفتند تو خود داناتر از هر
کسی
همان کن کجا با خرد درخورد
دل اژدها را خرد بشکرد
شاه نوذر را پیش خواند و فرمان داد با
بزرگان و خاصان خود به نزد سام رود و او
را به درگاه آورد .سام چون از آمدن نوذر
آگاه شد به استقبالش شتافت .نوذر پیام
پدر را به سام رساند و سام از دیدارش
دلشاد گشت و مجلس بزم آراست .شب
را به شادی به روز رساندند و چون آفتاب
سر از تیغ کوه برآورد آهنگ دیدار
منوچهر شاه کردند .منوچهر چون از
آمدن سام آگهی یافت تخت شاهنشاهی
را آراست و سام را به درگاه بار داد .سام
چون به پیشگاه شهریار راه یافت زمین
ادب بوسید .شاه او را در کنار خویش
بر تخت نشاند و آنسان که سزاوار بود
بنواخت .سام با شاه از جنگها و زد و
خوردهای خود فراوان داستانها گفت.
شاه از او دلشاد گشت و گفت اکنون به
جنگ هندوستان و کابلستان برو و کاخ
مهراب کابلی را با خاک یکسان ساز.
به هندوستان آتش اندر افروز
همه کاخ مهراب و کابل بسوز
نباید که او یابد از بد رها
که او ماند از بچه اژدها
هرآنکس که پیوسته او بود
بزرگان که در دسته او بود
***
سر از تن جدا کن زمین را بشوی
ز پیوند ضحاک و خویشان اوی
سام سر تعظیم فرود آورد و گفت چنین
خواهم کرد .به مهراب و زال خبر رسید

آزادی

بخش پنجم

که سام به فرمان منوچهر شاه قصد
کابلستان کرده است .زال خروشان از
کابل بیرون آمد و گفت اگر قرار است
پدر کابلستان را به خون و آتش کشد
اول باید سر مرا بر باد دهد.
چو کابلستان را بخواهد بسود
نخستین سر من بباید درود
بزرگان زال را اندرز دادند که باید راه
مدارا پیش گیرد .زال گفت البته با او
مدارا خواهم کرد ولی اگر از فرمان خود
سر باز زند و به جنگ پردازد  ،در برابر او
ایستادگی خواهم کرد.
چنین داد پاسخ کزین باک نیست
سرانجام آخر بجز خاک نیست
پدر گر به مغز اندر آرد خرد
همانا سخن بر سخن نگذرد
وگر برگشاید زبان را به خشم
پس از شرمش آب اندر آرم بچشم
زال به استقبال پدر شتافت و چون
چشمش بر پدر افتاد از اسب به زیر آمد
و زبان به ثنایش گشود و گفت:
همه مردم از داد تو شادمان
ز تو داد یابد زمین و زمان
مگر من که از داد بی بهره ام
و گرچه به پیوند تو شهره ام
ندانم همی خویشتن را گناه
که بر من کسی را بران هست راه
مگر آن که سام یلستم پدر
وگر هست با این نژادم هنر
پس از زادن از مادر مرا به دور افکندی
و از محبت خود محروم ساختی سپس
بخشوده شدم و با گنج و تخت و گرز
گران به فرمان تو به سرزمین کابل
نشستم و پیمان و رای تو را حفظ کردم.
اکنون قصد کابل کرده ای تا آنرا به خاک
و خون کشی .من در برابر تو ایستاده
ام تا میانم را با اره دو نیم کنی تا شاهد
کشتار و غارت کابل نباشم.
من اینک به پیش تو استاده ام
تن بنده خشم تو را داده ام
به اره میانم به دو نیم کن
ز کابل بپیمای با تن سخن
سال چون گفتار زال را شنید به او حق
داد
بدو گفت آری همین است راست
زبان تو بر راستی برگواست
همه کار من با تو بیداد بود
دل دشمنان بر تو بر شاد بود
ادامه دارد

صفحه 19

کندوکاوی درباره ی

رویداد25تاَ 28امردادماه 1332
قسمت دوم
پژوهشی از :ک  .هومان

شاه درادامه می نویسد:
...پس از آنکه سرهنگ نصیری ازرامسر
به کاخ سعدآبادرسید،ابتدا عازم ابالغ
فرمان من به سرلشکرزاهدی گردید.
سرهنگ نصیری باکمک وراهنمایی
واسطه های مختلف به سرلشکرزاهدی
[که درمخفی گاه بسر می بُرد]
دسترسی یافته وفرمان مرابه وی
ابالغ نمود ووی نیزفورا آمادگی خودرا
به قبول این مأموریت اعالم داشت.
اکنون موقع آن بود که فرمان عزل به
مصدق ابالغ شود...
زاهدی به سرهنگ نصیری دستورداده
بود که حتی االمکان فرمان را بدون
واسطه به شخص مصدق ابالغ کند
ورسید دریافت دارد تانتواند بعد ًا
وصول آن رامنکرشود.درحدودساعت
یازده شب  25مردادسرهنگ نصیری
به اتفاق دو تن ازافسران خود،ازکاخ
سعدآبادبه سوی منزل مصدق حرکت
کردند...سرهنگ نصیری بوسیله ی
یکی از افسران مأمو ِرخانه ی مصدق
تقاضای مالقات مصدق راکرد ولی
این تقاضا قبول نشد،ناچاراز یکی
ازافسران مصدق که تاحدّی مورد
اطمینانش بود قول گرفت که فرمان را
به مصدق ابالغ ورسیدآن را گرفته وبه
سرهنگ[نصیری]برساند....باالخره
رسیدی را که مصدق به خط خودنوشته
بود به سرهنگ داد وسرهنگ که با
خط مصدق آشنا بود از جعلی نبودن
رسید اطمینان یافت ودر آن موقع
که یکساعت از نیمه شب گذشته بود
قصد مراجعت نمود.»...مأموریّت برای
وطنم198-تا200
همانگونه که اشاره شد،سرهنگ
نصیری هنگامیکه قصدمراجعت از
منزل مصدق را داشت به دستوردکتر
مصدق ازطریق ستادارتش بازداشت
میشود.
ِ
محافظ
سرهنگ ممتازفرماندهِ گارد
خانه ی دکتر مصدق ،پس ازرویداد
،طی مصاحبه ای با
انقالب اسالمی
ّ
روزنامه ی«جبهه »چنین میگوید:
«...درنیمه های شب 25مردادبه
مااطالع دادندکه نقل وانتقالهایی
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جلوی باغ شاه صورت می گیرد
وماهم اعالم آماده باش کرده تانکهارا
روشن نگاهداشتیم...خودمنهم از
ِ
سمت خا نه
محل کالنتری یک به
ی دکترمصدق حرکت کردم.وقتی
باجیپ به آنجا رسیدم سرهنگ
نصیری را دیدم که با چهاریا پنج
ِ
سمت خانه می رفتند .یک
افسر به
ربع قبل از واقعه هم چراغهای منطقۀ
خیابان کاخ را خاموش کرده بودند.
من درتاریکی باسرهنگ نصیری
روبروشدم وازاو پرسیدم که اینجا
چکارمی کنید؟جواب دادنامه آورده
ام.گفتم نامه آوردن دراین موقع
شب وبا اینهمه اسلحه؟جواب دادنامه
رادیر وقت به من دادند...درضمن
گفتگوی ما،افسران همراه اوپراکنده
شده می خواستندفرارکنندیامی
خواستند به این صورت از منطقۀ
محاصره خارج شده واز پادگانهاسرباز
بیاورند تا محاصره را بشکافند.
بالفاصله نصیری را تحت نظرگرفته
من رفتم رسید نامه را که به نگهبانی
داده بود ازدکتر مصدق گرفتم که به
نصیری بدهم.سرتیپ ریاحی تلفن
زد که نصیری رابازداشت کرده به
ستادارتش بفرستید.وقتی رسید
پاکت را به اودادم اورا خلع سالح
کرده وبه ستادارتش فرستادم.بقیۀ
افسران راکه از تاریکی استفاده کرده
فرار نموده بودند ،در خانه های شان
بازداشت کردیم.»...

آزادی

دراظهارات سرهنگ ممتازکه در متن
شب  25امرداد1332بوده
ماجرای
ِ
است ،جای چند ابهام و پرسش
خواهدبود :نخست اینکه از خلع
سالح نصیری میگوید ،اما روشن نمی
سازد که سالح همراه نصیری که طبق
معمول وروال افسران ارتش به ویژه
دررده های فرماندهی سالح کمری
بوده است ،چه نوع سالحهای دیگر
بوده که برای یک کودتاچی الزم بوده
است به همراه داشته باشد،تا بتواند با
کمک چهار پنج نفری که به گفته ی
سرهنگ ممتاز همراه اوبودند،دربرابر
ِ
محافظ خانه ی
آنهمه تانک وافراد
دکتر مصدق عرض اندام کند وامید
موفق ّیت داشته باشد؟به ویژه که
برخالف گفته ی دکتر مصدق ،زمانیکه
سرهنگ ممتازبه چهار،پنج
اشاره
نصیری
افسرهمرا ِه
گروه
همراه
میکند،ازتانک
مزبور،چیزی نمی گوید .دوم اینکه اگر
قصد کودتایی درکاربود،آیا می توان
پذیرفت که کودتاچی درانتظار دریافت
رسید حکم برکناری نخست وزیربوده
است! در کدامین کودتا چنین چیزی
پیشینه داشته است؟سوم اینکه
سرهنگ ممتازمیگویدکه چهار یاپنج
افسرهمرا ِه نصیری محل را ازبرای
آن ترک گفته بودند که از پادگانها
سرباز بیاورند،حال آنکه به گفته ی
ایشان ،آنان را در منزل شان بازداشت
کردند،به بیان روشن تراینکه قصد
دیگری به جزابالغ حکم برکناری
دکتر مصدق درمیان نبود تانیاز به
آوردن سربازاز پادگانها باشد،که اگر
چنین قصدی بود،دردرجۀ نخست
افسران مزبوررا نه در خانه های شان،
بلکه می بایست در پادگانها به ُسراغ
شان می رفتند،در درجۀ بعدی اگر
قصد کودتایی بودآیا می توان براین
باور بود که رهبر کودتاچیان(سرهنگ
نصیری) بدون آنکه دست به اسلحه
ببرد فاصلۀ کوتاهی را قدم زنان تا
در خانه ی دکتر مصدق برود وبا
دیدن سرهنگ ممتاز بااو به گفتگو
به پردازد؟ ضمن ًا با توجه به اینکه

نیروی ارتش همانگونه که پیش از
این اشاره کرده ام ،در مقیاس وسیعی
طرفدار شاه بوده است،برای یکسره
کردن کار دکتر مصدق ازابتدااز
نیروی پادگانهابهره می گرفتند،نه
با اعزام سرهنگ نصیری به همراهی

چند افسرویا به گفته ی مخالفان
شاه حتا باچند سربازمسلح ،به ویژه
اگر به پذیریم که بنا برمدّعای برخی
،دولت بریتانیا وامریکا نیزدراین ماجرا
دست داشته اند،پرسش این خواهد
بود که اگرطرح ونقشۀ کودتایی از
سوی آن دودولت بود به ویژه که پای
ُ
شوارتسکف مستشارنظامی
ژنرال
امریکا در ژاندارمری ایران درسالهای
1321تا1327که با بسیاری از افسران
ارشد ایران آشنایی وبعض ًا دوستی
داشته است ،نیزدر این ماجرا به میان
کشیده شده است،ودولت بریتانیا
وامریکا عامل کودتاهای بسیار در
دیگر کشورهاطی سالهای پیش از
آن بوده اند،آیاآنقدر شعور نداشتند
تا به کودتاچی ها ازشاه گرفته تا
سرلشکرزاهدی دیکته کنندکه برای
سقوط دکتر مصدق ازنیروی پادگانها
که به نظر سرهنگ ممتازدرآن شرایط
حتا چهارپنج افسر می توانستند
شب کذا ازپادگانها نیرو بسیج
درآن ِ
کنند،بهره بگیرند.؟
ازاین رو نتیجه ای که می توان گرفت
این است که اگر چه دولت بریتانیا
ودولت امریکا چندماهی پس از روی
کارآمدن آیزنهاور،خواهان برکناری
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دکتر مصدق ازراه تظاهرات وشورش
ناراضیان ومخالفان اوبودند واین جای
تردید نیست،امااین دکتر مصدق
وانحالل
بودکه بابرگزاری رفراندوم
ِ
مجلس ،نقش اصلی وکارسازسقوط
توجه به بُحرانی بودن شرایط
خودرابا ّ
سیاسی واجتماعی واقتصادی کشور،
با بهره گیری شاه از قانون اساسی
تدارک دیده بود ،از این رو ،نیازی به
استفاده ازنیروی نظامی نبود ،که اگر
غیرازاین می بودبهره گیری ازنیروی
نظامی به گونه ایکه کار دکتر مصدق
را یکسره کند،آنهم در شرایطی که
اوبسیاری از یاران صاحب نفوذش
وپشتیبانی دولت امریکاراازدست
داده ودرشرایط سخت وبُحران مالی
بسر می بُرد ،کاری بسیار ساده
وشدنی بود ،ولی پذیرفتنی است که
طرز ابالغ حکم آنهم در نیمه های شب
وبازآنهم توسط یک فرد نظامی همراه
با چند افسر،برخالف روال همیشگی
وانتظارکه از روی عدم تدبیرصورت
گرفته شده بودونیزخروج به دور
از توجیهِ شاه،این بهانه وتعبیر
نادرست را به دکتر مصدق ومخالفان
شاه از هررده وطیف داد،تابر آن
ماجرا ،نام کودتا بگذارند وآنقدر
بگویندوبنویسند تابه صورت یک
سندقطعی تاریخی برای تخریب شاه
در اذهان جا بگیرد ومی بینیم که از
این بابت چه آشفتگی هادربخشی از
تاریخ معاصر کشور ما به وجود آمده
است.
دکترفؤادروحانی از هواداران دکتر
مصدق به نقل از کتاب «کیم روزولت»
نامش به عنوان عضو سیابرای سرنگونی
مصدق زیاد شنیده می شود،می نویسد:
«...نورمان شوارتسکف ،ژنرال بازنشسته
ی امریکایی که سابقه ی
خدمت بین سالهای  1321و 1327
درایران رابرای تجدید سازمان
ژاندارمری داشت واعتمادشاه را
جلب کرده بود....درظاهر به قصد
دیداردوستان قدیمی واردتهران شد...
اوفقط مدت کوتاهی توانست درتهران
بماندویکبار به دیدن شاه رفت ...شاه در
جواب اظهاراودایربرقصد دولت امریکا به
حساس
مساعدت بااوگفت «:وضع بسیار ّ
است واونمی خواهد کار ُمنجربه یک
جنگ داخلی شود.بطورخالصه آنچه
شوارتسکف گفت شاه رامتقاعد ومطمئن
بهمؤثربودنمداخلۀامریکانکرد،میگوید
که شاه مصد ق راخطری برای سلطنت
می دانست اما باوجود این نمی خواست
ضربۀ اول را اووارد آورد .»...د کتر متینی
439اگر نوشته های کیم روزولت را آنگونه
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که مخالفان شاه به آن بها می د هند به
پذیریم ،می بینیم که شاه د رد ید ار
با شوارتسکف که چند روزی پس از
برگزاری رفراند وم صورت گرفته بود،از
د رگیری با د کتر مصدق تحاشی می
کند،اگرچه از او د ل خوشی نداشت
امابه زعم خود ،از د ر گیری با او که
ُمنجر به جنگ داخلی شود،پرهیز
داشته است ،واینکه نوشته است:
«باوجود این نمی خواست ضربۀ اول
را او وارد آورد»به روشنی بیانگراین
حقیقت است که شاه د رتدارک بهره
گیری ازنیروی نظامی برای سقوط
د کتر مصد ق نبود،که اشتباه د کتر
مصد ق با همه ی توصیه های یاران
نزد یکش درخودد اری ازبرگزاری
رفراندوم ،راه را برای شاه د ر برکناری
او هموارکرد.

ابراهیم صفایی می نویسد:
«روز18مرداد[]1332جلسۀ محرمانه
ای درپایگاه های آلپ سویس
باشرکت«آلن دالس» رییس سازمان
سیای امریکا و«هندرسن» سفیر
امریکا درتهران و«اشرف پهلوی»
و«کیم روزولت» ازاعضای مؤثر سیا
وژنرال «شوارتسکف» امریکایی
مستشار[پیشین] ژاندارمری ایران برپا
وتصمیماتی گرفته شد.شوارتسکف
وکیم روزولت با پیامها ودستورهای
خاص،عازم تهران شدند. 270.»...
بنابراین با توجه به اینکه گرد
هم آیی مورد ذکر در پایگاهای آلپ
در روز 18امرداد1332انجام شده بود
(4روز پیش از  22امردادماه ،تاریخ
حکم برکناری دکترمصدق)،ورود
شوارتسکف وکیم روزولت به
ایران نمی توانسته زودتر از تاریخ
یادشده صورت گرفته باشد.به
تعبیری دیگر«روزولت» تا آن زمان
مأموریتی برای انجام آنچه را که
مخالفان شاه ازآن به نام کودتا یاد می
کنند،نداشته است،چراکه برای انجام
چنان کاری(کودتابه زعم مخالفان

شاه) به زمان بیشتروراه کارویژه
نیاز خواهد بود،آنچه که در کتاب
روزولت آمده است حکایت ازآن
دارد که در دیدارچندبارش باشاه
وژنرال شوارتسکف (برای یکبار) ،به
شاه توصیه میشده است که درغیاب
مجلس می تواند از حق قانونی خود
برای برکناری دکتر مصدق اقدام
کندوهمچنین دادن این اطمینان
به شاه که ازاین پس دولت امریکا
مانندگذشته پشتیبان دکتر مصدق
نخواهدبود،نه توصیه ای برای بهره
گیری ازنیروی نظامی برای ساقط
کردن او،آنهم به دست یک سرهنگ
وچهارپنج نفرهمراه او،واگرحتا طرحی
هم از جهت بهره گیری ازنیروی
نظامی بود،دیده شد که باصدور حکم
برکناری دکتر مصدق ازسوی شاه

توجهی به آن نشد.
ّ
با ُمنحل شدن مجلس به دست دکتر
مصدقُ ،مج ّوزقانونی برکناری دکتر
مصدق درآن شرایط حاد ونگران کننده
ی سیاسی واقتصادی واجتماعی ازبرای
شاه فراهم می شودو در 22امرداد1332
حکم مزبور صادرو در نیمه های شب 25
امردادبه گونه ای که اشاره شده است به
دکتر مصدق ابالغ می گردد،اما زمانیکه
دکتر مصدق به جای تمکین از اجرای
حکم سرپیچی می کند،از فردای آن شب
از شوارتسکف وکیم روزولت درایران
کسی نشانی نمی یابد وشاه هم ازایران
خارج میشود،بنابراین بسیار ساده است
اینکه نتیجه بگیریم که کوشش سازمان
وعامالن داخلی شان که تنها توصیه
سیا
ِ
شان به شاه بهره گیری از اختیارات
قانونی اش برای برکناری دکترمصدق
بوده است،بی اثرشده بوده است وبه
بیان دیگر اینکه این دکتر مصدق بود که
باسرپیچی از اجرای حکم قانونی دست
به کودتا زده بود.
دکتر پیروز مجتهدزاده پژوهشگر
طی مقاله ای تحلیلی از
تاریخ
ّ
1332در
امردادماه
رویداد25

آزادی

شماره ی1250سوم آذرماه1391
مجلۀ راه زندگی می نویسد...«:
ویلبرwilber
دونالد
))donald
عضوبرجسته ی سازمان سیا
درتدوین طرح آژاکس در گزارشی
که از «طرح سرنگون ساختن دولت
ومهمترین،گویاترین
مصدق»دارد
وصریح ترین سندرسمی(دولتی)
درباره ی آن عملیات شمرده می
شود،نه ازکودتا،بلکه ا ز «سرنگون
کردن»مصدق ،نخست وزیرایران
«سخن به میان می آورد.حتی مأمور
عملیاتی آن طرح درتهران،یعنی
روزولت(KERMIT
کرمیت
 )ROOSEVELTکه به شهادت همسرش
در خاطره نویسی های خوددر ُکهنسالی
،سخت دچار مشکل خودبزرگ بینی
شده وازنقش «بزرگ»خود در کودتای
مرداد 1332دادسخن داده است.
درکتاب خاطرات خود آن رویدادهارا
«ضدّکودتا» نامیده است.نوشته های
رسمی و ُمستند ویلبرابتدا به صورت
کتابی زیرعنوان«سرنگون کردن مصدق
نخست وزیرایران»درماه مارس 1954
توسط سی آی ای « »ciaمنتشرشد،
بعدهادرتاریخ 16آوریل2000یک گزارش
 80صفحه ای از خالصۀ آن کتاب
درنیویورک تایمز انتشاریافت که درآن
به تفصیل درباره ی نارسایی وناکارآمدی
اجرای آن طرح سخن رفته ورسم ًا وکتب ًا
اقرار می شود که شاه تا آخرین لحظه
باهر گونه کودتا برای سرنگون کردن
مصدق مخالف بود.درهمین رابطه،دکتر
موحد که تحقیقات خوبی
محمد علی ّ
رادرباره ی مسأله ی ملی کرد ن نفت
وحواد ث مرداد 1332د رایران انتشارد
اد ه است  ،به اتّکای اسناد د ولتی
امریکا ،بی پرد ه تأیید می کند که
«شاه ،حتی د رآن ایام که تیرگی روابط
اوومصدق به باال ترین درجه رسید ه
بود،با روی کارآورد ن زاهدی ازراه کود
تای نظامی مخالفت می نمود.»...
شایان توجه است که سپهبد زاهد ی
هم به اعتبار اسناد وشهاد ت های یاد
شده ،تا آخرین لحظات از سرهنگ
نصیری می خواست که ابالغ فرمان
عزل مصدق به هیچوجه نباید به
صورتی باشد که جنبۀ کودتارابه خود
بگیرد.به همین دلیل است که همه ی
اسناد مکتوب وشها دت های دست
اندرکاران،تأییددارند که سرهنگ
نصیری از گارد شاهنشاهی،دراقدامی
مسالمت آمیز ،فرمان عزل مصدق را
به وی ابالغ کرد،ولی به د ستور ایشان
،...بازداشت شد ه وبه زند ان افتاد. ».
ادامه دارد
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کوتاه

وخواندنی

کوتاه و

کـوتاه
کاشان دروازه ی
تمدن جهان
قبل از اینکه تمدن آریایی  ،به
سرزمینی که بعدها ایران نامیده
شد راه یابد تمدنی بنام س َیلک از
هزاره ی هفتم تا سده های آخر
هزاره ی چهارم پیش از میالد دراین
دیار وجود داشته است .تنها نشانه
ای که از این تمدن درخشان برجای
مانده است تپه هایی بهمین نام است
که در چهار کیلومتری غرب کاشان
فعلی قراردارد .وجود تپه های س َیلک
وآثارباستانی پُرارزشی که اززیر
این تپه ها بدست آمده است شاهد
گویایی از قدمت منطقه کاشان است .

برمبنای اشیاء کشف شده درتپهای
س َیلک حدود  6500سال قبل از میالد
مسیح  ،مردمی متمدن دراین ناحیه
میزیسته اندکه از نیاکان «کاشی »
های امروزی بشمار می روند .تامروز
نیز کاشان موزه ی بزرگی است که
ابنیه ی تاریخی بسیاری را در خود
جای داده است .

وخواندنی

تغذیه شده باشد درصورتی که  2تا
 3هفته از منابع غذایی دور بماند می
تواند زنده بماند و به حیات خود ادامه
دهد.
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پاریس ها
وقتی نام پاریس را می شنوید
بالفاصله به یاد پایتخت فرانسه می
افتید .اما ازاین نکته غافلید که در
آمریکای شمالی به تنهایی  17شهر
بنام « پاریس» وجود دارد .اما بقول
شاعر « این کجاو آن کجا»

تحقیر ناپلئون

قدمت بازی تنیس
بسیاری تصور می کنند که ورزش
تنیس یک ورزش لوکس و امروزی
است  .اما بازی تنیس سابقه ای
طوالنی دارد .در « هامپتون کورت»
محلی که قصر سلطنتی انگلستان
درسال  1515میالدی در آنجا بنا شده
است هنوز هم زمین های تنیسی
که بدستور هنری هشتم ساخته
شده بود نگهداری می شود .این کاخ
در کنار رودخانه تایمز ساخته شده
وکمتراز  19کیلومتر با مرکز لندن
فاصله دارد .امروز میدانهای تنیس
یکی از جاهای دیدنی کاخ سلطنتی
هامپتون کورت است و این قصر برای
تماشا به روی عموم بازاست.

پرندگان شکاری و گرسنگی
پرندگان شکاری همیشه به موقع
غذا به دست نمی آورند و ممکن است
بعضی از آنها براثر گرسنگی بمیرند.
اما یک پرنده ی شکاری بزرگ که

ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﺍﯾﻦ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺴﺘﯽ؟!
ﮔﻔﺘﻢ :ﻫﯿﭻ ،ﻓﻘﻂ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻡ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﺩ
ﻩ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﮐﺎﺭ ﺧﯿﺮﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮﺩ ﺍﻧﺪ،
ﮔﻤﺎﻥ ﮐﺮﺩ ﻡ ﺷﺎﯾﺪ ﺩ ﺭﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ...

آزادی

هنگامی که ناپلئون در جزیره ی
سنت هلن بحال تبعید شش سال
آخر حیات خودرا می گذراند کلنل
« هادسن لو» افسر انگلیسی که
جزیره ومراقبت از
فرمانداری
ناپلئون را برعهده داشت اورا آزار
می داد وبرای تحقیرش وی را بجای
اعلیحضرت امپراتور باعنوان تیمسار
سرتیپ یا عالیجناب ژنرال طرف
خطاب قرار می داد.

بستنی فروش شیکاگوئی

ناپلئون و لو بود و بدین ترتیب
مردی که روزگاری برقسمت اعظم
اروپا حکومت می کرد دریک جزیره
ی کوچک اقیانوس اطلس برسر
مسائل پیش پاافتاده نا چار بود چانه
بزند و تحمل تحقیر های یک کلنل
انگلیسی را بکند.

طاق نصرت

افزایشدرآمدآمریکاییها
د رسال  ۱۹۶۷اد اره ی سرشماری
آمریکا شروع به گرد آوری اطالعات
د رباره ی درآمد خانواد ه های
آمریکائی کرد  .د رآن سال د رآمد
هرخانوار آمریکایی حدود  ۴۴هزارو
 ۳۳۵دالر بود .طبق آماری که ۱۳
سپتامبر  ۲۰۱۶انتشاریافت این درآمد
درسال  ۵/۲ ۲۰۱۵درصد افزایش یافته
و به  ۵۶هزارو  ۵۱۶د الر رسیده است .
حد اکثر د رآمد خانوارهای آمریکایی
مربوط به سال  ۱۹۹۹است که به
حدود  ۵۸هزارد الر رسید ه بود.

باور مردم سوریه

اولین سنگ بنای طاق نصرت پاریس
بمناسبت پیروزیهای ناپلئون بناپارت
درسال  1806میالدی کار گذاشته شد
اما بنای آن درسال  1836یعنی 15
سال بعداز مرگ ناپلئون به پایان
رسید.

لکه چربی
ناپلئون از این تحقیر بشدت رنج
می برد و با اینکه همه ی اطرافیان
اورا اعلیحضرت امپراتور خطاب می
کردند (هادسن لو) که مرد شریروبد
جنسی بود عمد ًا آخرین درجه ی
نظامی ناپلئون قبل از کودتارا برزبان
میراند و سعی می کرد با زخم زبان
خود اورا بیازارد.
دعوا برسر شراب و سیب زمینی
وسبزی وماکارونی وگوشت وکم
وزیاد بودن آن دعوای همیشگی

عکسی از یک بستنی فروش
شیکاگوئی درفضای مجازی پخش شد
که توجه مردم را جلب کرد .د راین
عکس فیدنسیو سانچز که  ۸۹سال
د اردبا تقالی زیاد دستگاه بستنی
فروشی اش را به این طرف وآن طرف
می کشد و هنوز در تالش معاش است.
مردم شیکاگو بالفاصله دست به جمع
آوری کمک برای او زدند ودرظرف
چهارروز مبلغ  ۳۲۵هزار دالر برای او
جمع آوری کردند.

اخیرا ْ منتشر شد ه است فاش گردیده
که د رآن زمان صاحبان صنعت شکر
مبلغ  ۶۵۰۰د الر که امروز حدود ۵۰
هزارد الر می شود به این د انشگاه
پرداخت کرد ند تا چنین گزارشی را
منتشر کند .شاید اینکه یک روز می
شنویم قهوه برای قلب خوب نیست
وروز د یگر می خوانیم که مصرف
قهوه برای قلب بسیار خوب است یک
چنین د الیلی د اشته باشد.

برای ازبین بردن لکه های چربی جزئی
برروی لباس مقداری نمک را در الکل
یا آمونیاک حل کنید بعد به آرامی
روی لکه بمالید .یا مقداری آرد روی
لکه بریزید و یک حوله تمیز روی آن
قراردهید واتو کنید.لکه پاک می شود

خالد خلیفه نویسند ه ی سوری از
واکنش مرد م سوریه د ربرابر آتش
بس که د ر  ۱۲سپتامبر آغاز شد می
نویسد:
د راینجا مرد م هیچ چیزی را باور
نمی کنند .اما همیشه د ر انتظار صلح
وآرامش به سر می برند.

شکر و بیماری قلب
د رسال  ۱۹۶۷د انشمند ان دانشگاه
هاروارد گزارشی منتشر کرد ند که در
آن آمد ه بود شکر با بیماریهای قلبی
رابطه ای ندارد .برطبق اسناد ی که

۲۵هزار نوع نمونه غذاهای دریایی که
بصورت کنسرو عرضه شده اند ۲۰
درصد آنها برچسب اشتباه دارند

برای مثال اخیرا ْ  ۵۰جعبه که برروی
آنها برچسب « تونای سفید» زد ه شده
بود د ر حقیقت اسکوالریا نوعی ماهی
بزرگ با گوشت چرب بود که برای
بعضی ها ناراحتی معد ه بوجود می
آورد .د ر ایتالیا مطالعات نشان داد
که برروی  ۸۲د رصد قوطی های
محتوی نوع خاصی از ماهی اطالعات
اشتباه درج شد ه بود .د ر برزیل۵۵
د رصد گوشت کوسه که بفروش رسیده
در حقیقت گوشت اره ماهی بود ه است .
و د رآلمان نیز نصف جعبه هایی که
برچسب ماهی  soleد اشت اشتباه بوده
و از انواع ماهی های د یگر بوده اند.

شماره  -81سال هفتم

تقویت حافظه
مطالعاتی که اخیرا ْ در دانشگاه ُکرنل
صورت گرفته نشان می دهد کسانی
که مطلبی را برروی اینترنت با
دوستانشان به اشتراک می گذارند
صرفنظر از مهم بودن یا بی اهمیت
بودن آن مطلب  ،زمان بیشتری آن
مطلب را در یاد خواهند داشت .

د یوارها ی مرزی

 ۲۱میلیون آواره
د رحالیکه بسیاری از مرد م آمریکا
مخالف پناه د اد ن آوارگان بیشتر
درآمریکا هستند ،پرزیدنت اوباما
قول د اد ه است که آمریکا د رسال
آیند ه بیش از  ۱۱۰هزار پناهند ه می
پذیرد .اوباما با این کار خواسته است
رهبران د یگر کشورهارا به تبعیت از
خود وا دارد .امروزبیش از  ۲۱میلیون
و ۳۰۰هزار نفر آواره درسراسر جهان
سرگرد انند که باید برای اسکان دادن
آنها تصمیمات فوری وجد ی گرفته
شود.

د انلد ترامپ کاند ید ای ریاست
ازحزب جمهوری خواه
جمهوری
آمریکا نخستین کسی بود که از
ساختن دیوار درمرز جنوبی آمریکا
صحبت کرد  .اینک انگلستان در
روز  ۶سپتامبر  ۲۰۱۶اعالم کرد که
باید دیواری در مقابل بندر فرانسوی
کاالئیس برپا شود تا از ورود
غیرقانونی پناهندگان به انگلستان
جلو گیری کند .همچنین نجیب رزاق
نخست وزیر مالزی و همتای تایلندی
اش پرایوت چانوچا در مالقات روز
نهم سپتامبر سال جاری درباره
ساخت دیوار مرزی مذاکره کردند.
دراسرائیل نیز مقامات اعالم کردند
که دیواری بطول  ۳۷مایل درمرز
غزه خواهند ساخت تا جلوی شبه

برچسب های اشتباه
شماره  -81سال هفتم

نظامیان حماس را که از طریق تونل
خودرا به اسراییل میرسانند بگیرد.
ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان
 ۲۶اوت امسال گفت باید مرز کشورش
با صربستان را با دیوار ،محکمتر کند.
ودر ۲۴اوت  ۲۰۱۶نروژ اعالم کرد نرده
آهنی به بلندی  ۶۶۰پا درمرز شمالی
خود با روسیه برپا خواهد کرد تا از
نفوذ مهاجرین از دایره ی قطب شمال
به نروژ جلوگیری کند.کنیا نیز ساختن
دیواری بطول  ۴۳۵مایل در مرز
شمال شرقی خود با سومالی را برای
جلوگیری از نفوذ الشباب آغاز کرده
است .و سرانجام  ،اوکراین نیز درسال
 ۲۰۱۴ساخت دیوار مرزی خودرا برای
جلوگیری از نفوذ نیروهای روسیه
آغاز کرده ودر اوت  ۲۰۱۵ده درصد آن
آماده شده بود.

گزارشهایی که از سراسر جهان تهیه
شده است نشان می دهد که از میان

آزادی

اهرام مصر
تعداد کارگرانی که درساختن بنای
«هرم بزرگ خئوپس » شرکت داشته
اند احتماالً بالغ بر یکصد هزار نفر
بوده اند .بااین جمعیت می توان یک
استادیوم بزرگ فوتبال را پُر کرد.
حال این نفرات چگونه بایکدیگر
تداخل نمی کردند ودریک فضای
محدود در کنارهم کار می کردند
معلوم نیست .

حساس تراز زبان انسان
مگس هایی که در خانه ها هستند
مواد قندی را با پای خود تشخیص می
دهند پای مگس ده میلیون بار اززبان
ما در چشیدن حساس تراست .
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پُرسش

وپاسخ

رابطه هوش و موادغذائی ُشش های فعال
اخیرا ً دانشمندان به تأثیر مواد
غذایی درباالبردن میزان هوش افراد
معتقد شده اند .وبنا بعقیده بعضی
از دانشمندان سیب و بادام بیش از
هر خوراکی دیگر در پرورش هوش
مؤثرند.

درطول  24ساعت شبانه روز ُشش
های ما چه اندازه خون را درخود
گردش می دهند؟ آیا فکر کرده اید؟
اگر تاکنون فکر نکرده اید اکنون هم
به خود زحمت ندهید ما به شما می
گوئیم چقدر .درطول  24ساعت ُشش
های ما هزار لیتر خون را درخود
بگردش در می آورند و از اکسیژنی
که ازراه بینی ما وارد آنها می شود
اکشیژن الزم را به این خون می دهند
تا به همه اندام ها و مو.یرگهاو دستگاه
عصبی ما برسانند  .بدن انسان واقعا
دستگاه حیرت انگیزی است .

سیگاروخاصیت
میکرب زدایی
در مطالعه صفحات تاریخ انگلستان
به این نکته بر می خوریم که درسال
 1665میالدی زمان شیوع طاعون در
انگلستان تمام دانش آموزان این کشور
قبل از ورود به کالس می بایستی برای
میکرب زدایی سیگار می کشیدند ..تا
آنجا که به علم امروز مربوط می شود
سیگار به ندرت باعث ازبین رفتن بعضی
میکربها می شود اما خود مولد بسیاری
از بیماریهای دیگر است که میکربها
وویروسها به ما تحمیل می کنند.
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خطوط بدن گورخرها
همانگونه که اثر انگشت هرکس با اثر
انگشت دیگری تفاوت دارد خطوط
سیاه وسفیدی که بربدن گورخرها
می بینیم نیز باهم تفاوت دارندوهیچ
گورخری خطوط بدنش مشابه گورخر
دیگر نیست  .بعضی از گورخرها در
آفریقای جنوبی فقط در قسمت جلوی
بدن خود نوارهای سیاه وسفید دارند.
بعضی نیز مانند گورخر های ایران که
بیشتر درکویر مرکزی زندگی می
کنند و گورخرهای کویرهای الجزیره

آزادی

علمی

و تونس اصال نوار سیاه وسفید ندارند
و پوست بدنشان به رنگ قهوه ای
است .

شهر تروادرکجاست ؟
تروا نام شهری است که در کتاب
ایلیاد اثر هومر دیده می شود
ولی جای مشخص این شهر معلوم
نیست .درسال  1822چارلز مک
کالرن انگلیسی اظهار نظر کرد
که تروا ی مورد نظر هومر در ترکیه
واقع است  .اثبات ادعای خود به تئه
ای بنام حصارلیک اشاره می کند که
درنزدیکی داردانی قراردارد(داردانل
دریای سیاه را به دریای اژه متصل می
کند).
باستان شناس آلمانی هاینریش
شلیمان درسال 1871حفاری درتپه
حصارلیک را آغاز کردودرسال
 1873بقایای شهری بسیار قدیمی را
باحصارهای بلند کشف کردکه اعتقاد
داشت بقایای تروا است
همچنین شلیمان گنجینه ای از .اشیاء
زرین وسیمین پیداکردوآنهارا گنجینه

پریام که شاه تروا بود نامگذاری کرد.
بعد آنهارا بصورت قاچاق از ترکیه به
اروپابرد.درسال  1876شلیمان شهر
میسینا ماسکس پیداکرد که تصویر آن
را در پائین سمت جپ می بینید وفکر
کرد ممکن است این ماسک صورت
آگاممنون باشد اما بعد معلوم شد
قدمت آن به  300سال قبل از تاریخ
کشف آن باز می گردد.درهمان زمان
قبری یافت که فکر کرد بقایای بدن
آگاممنون پادشاه دشمنان تروا است
 .اما کسی آن را تأیید نکرد .دردهه
 1890وبلهلم دورپفیلد نشان داد که
تپه حصارلیک از  9الیه تشکیل شده
که در هر الیه ی آن بقایای یک شهر
تاریخی مدفون است  .زیرا این شهر
براثر زلزله و آتش سوزی  9بار منهدم

در ایمنی مغناطیسی
ِ

فایده ی تاریخ

وقتی شی هوانگدی امپراتور چین
درگذشت د ِر مقبره اورا با تکنولوژی
آن زمان با ویژگی مغناطیسی ساخته
بودندتا بتوانند ایمنی قبراورا تأمین
کنند.کارشناسان غربی اخیرا دریافتند

تاریخ شعبه ای از علم است که به
ثبت و توضیح حوادث گذشته می
پردازد .نوشته های تاریخی معموال
به ترتیبی که روی داده اند تنظیم می
شوند .بسیاری براین باورند که آگاهی
از حوادث گذشته به انسان کمک می
کند تا درآینده اشتباهات گذشتگان
را تکرار نکنند .جرج سنتایانا
( )1863-1952زمانی نوشت «:آنها
که نمی توانند گذشته را بیاد بیاورند
محکوم به تکرار آن هستند».
مورخین براین باورند که ثبت وضبط
حوادث روزمره پایه واساس تاریخ
است .باآنکه تاریخ علم ساده ای
است اما گاهی بسیار بغرنج وپیچیده
می شود زیرا تفسیرهای گوناگونی
می توان از هرحادثه کرد که آن را
پیچیده می کند.
خیلی براین باورند که تاریخچه ی تاریخ
به سبک غربی آن به تورات و نوشته
های یونانیان باستان باز می گردد.
و تاریخ به سبک شرقی آن از چین
آغاز شده و به ژاپن و کره و جاهای
دیگر سرایت کرده است  .عجیب
است که هیچ نوشته ای به سهم ایران
در نوشتن تاریخ اشاره نمی کند.

که تکنولوژی در چین باستان بسیار
پیشرفته بوده است  .وبسیاری
از اختراعات آن زمان در چین با
اختراعاتی که هزاران سال بعد در
اروپا دیده شد برابری می کند .حتی
بعضی از دانشمندان شوروی سابق
براین باوربودند که چینی ها بیش
از سه هزارسال قبل موشک به فضا
فرستاده اند .درباالتصویر قطب نمای
مغناطیس اختراع باستانی چینی هارا
می بینید.

شده و برغراز خرابه های آن شهر
جدیدی ساخته شده است  ..شلیمان
تصور می کرد تروا ی مورد نظر هومر
درالیه دوم از پائین قراردارد .
دورپفیلد براین باور بود که تروا
درالیه ششم قرارگرفته است  .تروا از
الیه  1تا  5امروز تصور می شود که به
عصر برنز تعلق دارد یعنی از سه هزار
سال تا  1900سال ئیش از میالد مسیح
 .کارشناسان امروز تصور می کنند
که شهر الیه ی هفتم مربوط به 1260
سال قبل از میالد است .
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در دین هندوئیزم همانند بودائیزم و
دیگر ادیان هندی  ،همه ی پیروان
به تناسخ در جسم تازه باوردارند به
این معنی که می گویند وقتی کسی
میمیرد دوباره روحش دربدنی جدید
حلول می کند و آن مرد یا آن زن
باردیگر به زندگی باز می گردد .این
دور یا سیکل مردن وزنده شدن
آنقدر ادامه می یابد تا روح یا «جسم
درونی» زندگی را خوب درک کند و
بتواند ازاین عالم آزاد ورها شود .برای
یک هندو این آزادی یعنی زندگی
باید تا حدامکان خالص و بدون ُعلقه
و وابستگی باشد.درتصویر باال شیوا
یکی از خدایان هندوهارا می بینید.

سال نوری چیست؟

نخستین کتابخانه
نخستین کتابخانه هزاران سال پیش
در مصر باستان و بابل بوجود آمد.
اکثر کتابخانه های اولیه در معابد و
پرستشگاه ها برپا می شدند.امروز
اما  ،مهمترین کتابخانه ها در نزدیکی
مدارس  ،دانشگاهها وسازمانهای
دولتی تأسیس می شوند.بزرگترین
کتابخانه امروزین کتابخانه ی کنگره ی
آمریکا است که درواشنگتن دی.سی
پایتخت آمریکا قراردارد دیگر
کتابخانه های مهم جهان  ،کتابخانه
انگلیس درلندن و بیبلیوتک ناسیونال
درفرانسه است (عکس زیر).

گیاه  ،حیوان وانسان -درجهان حلول
می کند.که به آن «برهمن » می گویند.
و خدایان مختلف نمایانگر ابعاد
مختلف برهمن هستند.

هندوئیزم چه می گوید؟
هندوئیزم یکی از مذاهب عمده ی
جهان است که بیش از  900میلیون
نفر پیرو دارد.این کیش ابتدا در
واکنون
هندوستان ظهور کرد
در کشورهای بسیاری پیرو دارد.
هندوئیزم چند کتاب برای عبادت
پیروانش دارد.قدیمی ترین ومقدس
ترین آنها چهار کتاب « ودا» است .
« ودا» به معنای دانش وخرداست و
هر هندو به چند خدا اعتقاد دارد.از
جمله ویشنو  ،شیوا  ،وگان ِشا .و الهه
های محبوب هندوها نیز عبارتنداز
«دورگا»  « ،کالی» ،و »الکِش می »
همه هندوان براین باورند که یک روح
وجود دارد که در هرکس وهرچیز-

سال نوری برخالف اسمش که ممکن
است فکر کنید بخشی از زمان را
توصیف می کند  ،واحد مسافت است.
وقتی منجمین پی بردند که فاصله
ستارگان و فضای بین کهکشانها
آنقدر زیاد است که نمی توان با
واحدهای موجود آن را اندازه گیری
کرد واحد سال نوری را انتخاب کردند.
تعریف سال نوری آن است که  « :سال
نوری مسافتی است که یک اشعه
نور می تواند دریک سال طی کند».
ازآنجایی که نور باسرعتی معادل 300
هزار کیلومتر در ثانیه حرکت می کند
بنابراین با یک عمل ضرب ساده می توان
دریافت که هرسال نوری معادل 9/6
تریلیون کیلومتراست  .آیا می توانید

آزادی

عظمت این فاصله را درذهن خود
مجسم کنید؟ فاصله بیشتر ستارگان
تازمین بیش از میلیونها سال نوری
است  .و اگر امروز آنهارا می بینیم
به معنی آن است که نوری که باعث
رؤیت آنها می شود میلیونها سال
پیش از آنها ساطع شده و حاال به
چشم ما میرسد ومی توانیم آنهارا
ببینیم  .بهمین دلیل ممکن است
ستاره ای مانند زمین درجایی دراین
عالم هستی وجود داشته باشد که
هنوز نورآن به ما نرسیده تا آن را
کشف کنیم .

منابع انرژی
مردم عهد باستان انرژی موردلزوم
بدن خودرا تنها ازطریق مواد غذایی
که می خوردند کسب می کردند.
وقتی استفاده از آتش را آموختند
درحقیقت انرژی شمیایی را به نور
وحرارت تبدیل کردند .انرژی
شیمیایی که در چوب وجود دارد
از انرژی خورشید گرفته شده است .
گیاهان انرژی خورشید را جذب کرده
و آن را طی مرحله ای که به آن فتو
سنتز می گوئیم به انرژی شیمیایی
تبدیل می کنند .انرژی نهفته در ذغال
 ،نفت  ،و گاز طبیعی نیز از خورشید
می آید .بسیاری از دانشمندان
باوردارند که سوختهای فسیلی از
بقایای گیاهان و حیواناتی که هزاران
سال پیش درطبیعت بوده اند به دست
می آید.
انواع دیگر انرژی عبارتنداز :انرژی
هسته ای که ازآزادشدن انرژی نهفته
در هسته اتم بدست می آیداما
خطراتی دربرداردو دیگری تولید برق

از انرژی طبیعی است که از آفتاب  ،باد
و آب می توان به دست آورد اما مقدار
برقی که می توان از منابع طبیعی
بدست آورد زیاد نیست  .دانشمندان
می گویند انرژی هرگز ازبین نمی رود
بلکه به نوع دیگری از انرژی تبدیل
می شود .مثال انرژی برق به انرژی
حرکتی تبدیل می شود .والی آخر.
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از

تضعیف توان رزمی نیروی هوایی ایران پس از انقالب

کنگره ی آمریکابرای نخستین بار وتوی اوبامارا بی اثر کرد
واشنگتن (رویترز)  -باراک اوباما
رئیس جمهور آمریکا در روز جمعه23
سپتامبرمصوبه کنگره راکه اجازه
می دهد خانواده قربانیان حمالت
 11سپتامبر از عربستان سعودی،
خسارت بخواهند وتو کرد .بی
درنگ کنگره آمریکاتصمیم گرفت
برای نادیده گرفتن وتو  ،نخستین
باردردوران ریاست جمهوری اوباما
رأی گیری و وتوی رئیس جمهوررا بی
اثر کند.
این الیحه در اوایل سپتامبر در
واکنش به سوء ظن طوالنی مدت

صفحه26

سوئیس با تصویب قانون ممنوعیت برقع موافقت کرد

ازهمــــــــــــــــه جا

سقط جنین د ر لهستان غیرقانونی می شود؟

ورشو ،لهستان23 ،سپتامبر 2016 ،
( - )LifeSiteNewsنمایندگان در
مجلس عوام روزجمعه  23سپتامبر
به الیحه ی “نجات زنان” که سقط
جنین را برای مادرانی که خواستارآن
هستند جایز می شمرد رأی منفی
دادند ودرادامه قانون “توقف سقط
جنین” را دردست بررسی دارند.
چنانچه این بررسی ها به نتیجه برسد
ممنوعیت کامل برای سقط جنین در
لهستان به اجرا درخواهد آمد..

سه الیحه روز پنجشنبه 22
سپتامبردر مجلس قرائت شد - :اولین
الیحه درباره ممنوعیت سقط جنین
بود .الیحه دوم درمورد در تقاضابرای
سقط جنین تاماه سوم بارداری ،و
الیحه ی سوم تعریف جنین به عنوان
یک کودک در اولین مرحله از توسعه
بود(.در رابطه با لقاح آزمایشگاهی ).
دراین رابطه تظاهراتی برای جلوگیری
از سقط جنین در ورشو برگزارشدکه
تصویر آن را می بینید.

نخستین مناظره کلینتون و ترامپ انجام شد
از هواپیماربایان درحمله به ایاالت
متحده در 11سپتامبر سال 2001به
تصویب رسیده بود.روز 28سپتامبر
کنگره آمریکا وتوی اوبامارا رد کردو
این قانون تصویب شد.

آزادی

درجزیره ی اُکیناوای ژاپن ازدرون
غاری یک قالب ماهی گیری کشف
شده است که قدمت آن به 23
هزارسال پیش می رسد .این قالب
ثابت می کند که اجداد اولیه ی
ما برای سیرکردن شکم خود روش
صیدماهی را می دانسته اند و با این
قالبها که از استخوان ساخته شده اند
به صید ماهی می پرداخته اند.

آنجا

از اینجا
بی بی سی فارسی در ماه سپتامبر
برنامه ای درباره نیروی هوایی
شاهنشاهی پخش کرد و از قدرت
بازدارنده ی این نیرو در حمله
کشورهای همسایه بویژه عراق به
کشورمان اطالعاتی را ارائه کرد.بی بی
سی از جمله گفت «:روز  ۲۶فروردین
 ۱۳۴۸دولت وقت عراق شطالعرب
را به روی کشتیهای تجاری ایرانی
بست و آنها را ملزم به اهتزاز پرچم
عراق نمود .چند روز بعد نیروی هوایی
ایران در عملیات اروندرود با به پرواز
درآوردن اف ۸۶-های خود بر فراز
کشتی ابن سینا و  ۸فروند اف۴-دی
در نزدیک عراق (که آماده بودند تا در
صورت هرگونه تهاجم نیروی هوایی
عراق ،دیوار صوتی را برفراز بغداد
شکسته و سپس در صورت لزوم
نیروگاه برق بغداد و پایگاه الرشید
را بمباران کنند) ،این کشور را بدون
درگیری نظامی مجبور به عقب نشینی
کرد .این سرآغازی بود برای ایفای

نقش راهبردی نیروی هوایی ایران
در راستای درگیریهای مشابه مرزی
با عراق که هرچند بطور محدود ،اما
بطور مستمر در سالهای بعدی رخ داد
و اهمیت تقویت توان نیروی هوایی
ارتش را بیش از پیش گوشزد نمود.».
بی بی سی آنگاه درمورد تضعیف
نیروی هوایی توسط جمهوری اسالمی
می گوید «:به عنوان مثال به پیشنهاد
امام جمعه اصفهان آیتاهلل طاهری
برای فروش هلیکوپترهای کبرای
هوانیروز ،همافران حتی شماری
از هلیکوپترها را دِمونتاژ کردند تا
آماده فروش شوند .ابراهیم یزدی
به تایید احمد خمینی پیشنهاد
فروش اف ۱۴-ها را به آمریکا و
سپس کانادا و ترکیه داده بود.
در همان سالها حتی قرار دادهای
خرید لوازم یدکی برای هواپیماهای
موجود نیروی هوایی لغو شد که به
همراه تصفیه ارتش موجب کاهش
آمادگی رزمی این نیرو شد».

قالب ماهی گیری  23000ساله د ر ژاپن کشف شد

شامگاه روز دوشنبه  26سپتامبر 2016نخستین مناظره بین دو کاندیدای ریاست
جمهوری آمریکا هیالری کلینتون و دانلدترامپ در نیویورک برگزارشد .درباره این
مناظره بحث های زیادی چه پیش و چه پس از انجام آن صورت گرفت
مناظره بین معاونان رئیس جمهور نیز در روز چهارم اکتبر صورت گرفت .
قراراست دو مناظره دیگر نیز بین کاندیداها انجام شود تعدادبینندگان این
.مناظره حدود  75درصدجمعیت آمریکا تخمین زده شد
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شیمون پرز رئیس جمهور سابق اسرائیل د رگذشت

صدای آمریکا  :شیمون پرز ،رئیس
جمهوری سابق اسرائیل بعد از مدتی
بیماری سه شنبه شب 27سپتامبر در
سن  ۹۳سالگی درگذشت.
باراک اوباما در بیانیه ای به مناسبت
درگذشت او نوشت ،یک چراغ از میان
مان رفت اما امیدی که او به ما داد،
برای همیشه روشن خواهد ماند.
آقای پرز از دو هفته پیش در پی
سکته مغزی در بیمارستان بستری
شد و هرچند ابتدا گزارش هایی از
بهبود حال او منتشر شد اما در نهایت
سه شنبه شب درگذشت.

شیمون پرز از کهنهکارترین
سیاستمداران اسرائیل است که تقربیا
در هر تغییر و تحول عمده مرتبط با
آن کشور از سال  ۱۹۴۸میالدی به این
سو ،دخیل بوده است .آخرین مقام
آقای پرز ،هفت سال ریاست جمهوری
اسرائیل تا سال  ۲۰۱۴بود.
وی در هفتاد سال عمر حرفهای خود،
در سمتهای مختلفی خدمت کرد.
شیمون پرز یک دوره هفت ساله
در سالهای  ۲۰۰۷تا  ۲۰۱۴رییس
جمهوری بود که آخرین مقام رسمی
او محسوب می شد.

موزه ی سیاهان د ر واشنگتن د ی.سی .افتتاح شد

موزه ی ملی تاریخ وفرهنگ آفریقایی
تباران آمریکادر پایتخت آمریکا
گشایش یافت  .طرح این موزه درزمان
ریاست جمهوری پرزیدنت جرج
واکربوش یا بوش پسر ریخته شد
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وساختمان آن آغازگردید .در مراسم
افتتاح این موزه توسط باراک اوباما
جرج بوش و همسرش نیز شرکت
داشتندو بوش سخنرانی کوتاهی ایراد
کرد.

صدای آلمان :اکثریت اعضای مجلس
«شورای ملی» سوئیس با تصویب
قانون ممنوعیت برقع موافقت کرد .در
صورتی که «شورای ایالتها» نیز این
قانون را به تصویب برساند ،در سراسر
کشور الزماالجرا خواهد بود .در حالی
که بحث در برخی از کشورهای اروپایی
دربارهی طرح ممنوعیت پوشش کامل
زنان در مجامع همگانی ادامه دارد،

«شورای ملی» سوئیس با اجرای قانون
ممنوعیت برقع موافقت کرد .این طرح
که از سوی حزب ملی محافظهکار
سوئیس( ) )SVPبه مجلس ارائه شده
بود ،با رای مثبت  ۸۸نماینده در برابر
 ۸۷مخالف و  10رای ممتنع به تصویب
رسید .اعضای مجلس «شورای ملی»
از نمایندگان  ۲۶کانتون این کشور
تشکیل میشود.

جمشید آموزگار ناگفته هارا نیز بخاک سپرد
:BBCجمشید آموزگار ،نخستوزیر
پیشین ایران ،در سن  ۹۳سالگی
درگذشت.
شاهزاده رضا پهلوی در صفحه
فیسبوک خود ضمن اعالم این
خبر نوشته است« :خدمات وی به
کشورمان ایران قابل ستایش است».
در سال  ۱۳۵۵آقای آموزگار به عنوان
دومین دبیرکل «حزب رستاخیز
ایران» و مشاور نخست وزیر به کنگره
حزب معرفی گردید.
وی سپس در شهریور ماه ۱۳۵۶
و تقریبا همزمان با اوج گرفتن
اعتراضات علیه رژیم پهلوی به عنوان
نخست وزیر ایران سکان هدایت
دولت را برعهده گرفت.
آقای آموزگار در آذر ماه  ۱۳۵۷ایران

آزادی

را به مقصد آمریکا ترک کرد.
پس از آن فعالیتهای آقای آموزگار
بر اقتصاد جهانی و صندوق بین المللی
پول متمرکز بود .او پس از انقالب
هرگز حاضر به مصاحبه نشد.
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دانستنیهای جدید درباره ی:

گش
ت
ک
م
ب
ی رد یان تا ها

هب انتخاب م.ع.آشنا

دکتر همایون آرام  -نیویورک

فشار خون
این نوشتار حاوی جدیدترین مطالب
دراره ی کنترل فشارخون شریانی
ودرمان آن می باشد.

اندازه گیری فشارخون
بگفته ی پروفسور تانسند Townsend
از دانشگاه پنسیلوانیا درگذشته
تعیین میزان فشار خون به سادگی
انجام می پذیرفت  .بدین گونه که
فشار سیستولیک طبیعی (رقم باالی
فشارخون)  100به اضافه سن بیمار
محسوب می گردید [ .یادآوری می
شود فشار صد درایران ده محسوب می
شود ].اکنون آشکار گردیده است که
چنین رقم باالیی خطرناک است  .فشار
سیستولیک نشان دهنده ی انقباض
عضله قلب است که با فشار  ،خون
را به اندام های بدن می رساند .فشار
دیاستولیک (رقم پایین فشار خون)
 ،فشاررا بین ضربانات قلب نشان
می دهد ،هنگامی که خون به قلب
باز گشت می کند .فشارسیستولیک
دارای اهمیت بیشتری است زیرا فشاری
است که در هر ضربان قلب به شریان
ها واعضای حیاتی بدن وارد می آید.
درحال حاضر درمورد میزان مناسب
وقابل قبول فشار خون  ،چگونگی اندازه
گیری آن  ،و نیز بهترین درمان اتفاق
نظر کامل وجود ندارد .ولی این واقعیت
که فشار خون باال منجر به حمله ی
قلبی  ،سکته  ،اختالل بینایی وحتی
از دست دادن حافظه می گردد به ثبوت
رسیده است .
فشار خون  7درصد آمریکایی های
بین سنین  18تا  39سال به تقریب
 140/90میلی متر جیوه یا بیشتر می
باشد .دربیشتر افراد فشار سیستولیک
پس از سن  50سالگی  ،و در  65درصد
افراد مسن تر از  60سال افزایش می
یابد .سبب آن این است که با پیشرفت
سن جدار شریان ها سخت تر می
گردند ( تصلب شرائین)
باالرفتن فشار خون منجر به آسیب
کلیه  ،چشم  ،مغز و پوشش داخلی
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جدار عروق می گردد.
فشار خون ممکن است بسیار باال ،
بدون عالئم بالینی باشد .تنها با اندازه
گیری می توان به وجود آن پی برد.
باید دانست که میزان فشار خون
درشبانه روز متفاوت است  .شبها غالب ًا
پائین وصبح ها باالتر است  .جالب
اینکه درپاره ای موارد تنها بااندازه
گرفتن فشار خون میزان آن افزایش
می یابد .فشارخون جامه سفیدwhite :
 Coat Hypertensionدقیق ترین روش
برای تعیین فشار خون  ،اندازه گیری
آن سه یا چهار بار درساعت  ،به مدت
 24ساعت می باشد .برای انجام این امر
می توان یک دستگار خودکار اندازه
گیری فشار خون را که به بازو بسته
می شود خریداری کرد . .باید دانست
که فشار خون دیاستولیک معموال در
سن  55سالگی به حداکثر می رسد
ویپس بتدریج کاهش می یابد .عقیده
کارشناسان درمورد میزان طبیعی
فشار سیستولیک یکسان نیست .
اختالف نظر درمورد افراد  50سال بباال
می باشد .درگذشته میزان طبیعی فشار
سیستولیک را پائین تر از  140میلی
متر جیوه و برای افراد ُمسن تر از 60
سال  ،کمتر از  150میلی متر جیوه می
دانستند .اخیرا ً کار شناسان در ارقام
فوق تجدید نظر کرده اند .دانشمندان
 9300نفررا که در معرض خطر بیماری
قلبی یا دچار بیماری کلیه بودند مورد
بررسی قراردادند  .سی درصد این افراد
 75ساله یا ُمسن تر بودند  .از این عده
یک گروه داوطلب با فشار سیستولیک
 140میلی متر جیوه را با گروه دیگری
که دارای فشار سیستولیک 120
میلیمتر جیوه بودند مقایسه کردند .
درآنهائی که فشار سیستولیک 120
میلیمتر جیوه بود خطر بروز نارسایی
قلبی  ،حمله قلبی یاسکته کمتر بود.

گفتگوی موش وشتر

درافراد یکسان نیست  .بسیاری از
افراد هرگز دچار فشار خون نمی شوند
بعقیده ی پروفسور سوزان دوپاریل از
دانشگاه آالباما وراثت دربروز بیماری
فشار خون نقش زیادی ایفا می کند.
برای بیمارانی که کتر درمعرض خطر
بیماری قلبی هستند  ،باالتر بودن
فشار خون سیستولیک کمتر مخاطره
آمیز است  .این امر همچنین درمورد
بیمارانی که به سبب عوارض جانبی
قادر به تحمل درمان های حمله ای
نیستند صدق می کند .بطور مثال برای
پائین آوردن فشار سیستولیک به 135
میلیمتر جیوه در یک بیمار  69ساله که
چهار نوع داروی ضد فشار خون مصرف
می کند آیا صالح است داروی دیگری
نیز برای او تجویز گردد؟ پزشک
متخصص قلب می تواند تصمیم الزم
رادراین مورد بگیرد.

برنامه غذایی وشیوه ی
زندگی .
برنامه غذایی و شیوه زندگی مناسب به
اندازه درمان دارویی مؤثراست .کاهش

نمک غذا وخوردن میوه و سبزیجات
فراوان فشار خون را به تقریب  5درصد
کاهش می دهد .با باال رفتن سن میزان
مصرف نمک اهمیت بیشتری پیدا می
کند .غذاهای پر نمک  ،فشار خون را
باال می برد..کاهش نمک غذا مورد بحث
واختالف نظر کارشناسان بوده است .
زیراواکنش افراد نسبت به نمک
یکسان نیست  .باافزایش سن حس
چشیدن نقصان می یابد وانسان تمایل
بیشتری به مصرف نمک پیدا می کند.
برای افراد ُمسن تر از  50سال  ،مصرف
کمتر از  1500میلی گرم سدیم درروز
توصیه می شود .ولی آمریکایی ها
درروز  3400میلی گرم سدیم بمصرف
می رسانند.
هنگام تهیه ی فرآورده های غذایی
باید میزان مصرف نمک آنهارا بررسی
کرد وغذاهای باسدیم کم انتخاب نمود.
یک چهارم قاشق مربا خوری نمک
حاوی  575میلی گرم سدیم است .
کاهش وزن نیز درکم کردن فشار خون
مؤثر است .مطالعات نشان داده است
که کم کردن  41پاوند وزن بدن
بقیه درصفحه 48

فشار خون برابربا نیرویی است که
بر دیواره شریان ها وارد می شود

هنگامی که از نظر قدرت اجتماعی ،
زورمندی  ،آگاهی  ،دانش  ،جثه واندام
شخص حقیر وناتوانی  -ازبدحادثه -
« زمام امور» به دستش بیفتد  ،به
ناچار در میدان آزمایش جامعه زبونی
اش آشکار می گردد .مولوی این درس
پند آموز را به مصداق « لبه در می
گویم که دیوار بشنود» در تمثیلی
با گفت و گوی شتر وموش بیان می
کند .شتر اسیر وتسلیم کسی است
که مهارش را بدست گیرد ( تمثیل
هایی چند دراین زمینه که مهار
شتر بدست ناتوانی افتاده وشتر آن
را ننگ دانسته  ،مشهور است  ).از
آنجمله حکایتی است که مردی
درهنگام مردن از همه اهل خانه طلب
بخشش میکرد .همچنین از شتر خود
که اگر برتو سخت گرفته ام  ،بارزیاد
برپشت تو نهادم  ،آب وخوراک به تو
دیررساندم مراببخش  .شتر گفت :
« درهمه موارد تورا می بخشم  ،ترا
بهل کردم  ،مگر یک مورد رابه تو
نمی بخشم وآن اینکه یک بار مهارمرا
به دم خر بستی که این تحقیررا
فراموش نمی کنم .ازقضا روزی یک
موش مهار شتری رابدست گرفت.
موش غره شدکه هستم پهلوان»
وشتر رابه هرسو می کشاند .اشتر
اندیشمندانه وصبورانه گفت بنمایم
ترا ! توباش خوش  .درراه به جوی آب
ژرف و بزرگی رسیدند.

میزان فشار خون درافراد
متفاوت است
به باور کارشناسان میزان فشار خون

آزادی

شماره  -81سال هفتم

شماره  -81سال هفتم

موش آنجا ایستاد و خشک گشت
گفت اشتر :ای رفیق کوه ودشت
این توقف چیست ؟ حیرانی چرا؟
پابنه مردانه اندر جو درآ
تو قالویزی (  )1و پیشاهنگ من
درمیان ره مباش وتن مزن
موش گفت آب زیاد وعمیق است
من همی ترسم زغرقاب ای رفیق
اشتر باشتاب پای درآب نهادوگفت :
« گفت تازانوست آب ای کور موش
ازچه حیران گشتی ورفتی زهوش »
موش پاسخ داد :درست است  :ولی از
زانو تازانو فرق بسیار است »
گرترا تا زانو است ای پر هنر
مرمرا صد گز گذشت ازفرق سر
حاال شتر باید خودنمایی موش
رابشکند گفت :این گستاخی هارا
رهاکن
تا نسوزد جسم وجانت زین شرر
بهتراست که تو با موش هایی چون
خودت  ،برابری وجلوه گری کنی
گفت  :توبه کردم از بهر خدا
بگذران زین آب مهلک مر مرا
رحم آمد مرشترراگفت  :هین
برجه و برکودبان( )2من نشین
این گذشتن شد مسلم مرمرا
بگذرانم صدهزاران چون ترا
مثنوی دفتر دوم
صفحه  114فرهنگ وزبان گفتگو از
دکتر محمود روح األمینی انتشارات
آگاه تهران پائیز 1381

گفت وشنود مسلمان وگبر .این حکایت
یادگیر ای تیز هوش
درزمان بایزید بسطامی ( ازعرفای
معروف قرن سوم هجری قمری ) 261-
روزی مردی مسلمان به یک آشنای «
گبر» گفت :
که چه باشد گرتو اسالم آوری
تا بیابی صدنجات و سروری
آن مرد پاسخ داد :ای آشنا  ،اگر اسالم
آن گفتاروکرداری است که از بایزید
می بینم  ،مراتاب وطاقت آن نیست .
مسلمانی او فزون تراز قدرت وکوشش
جسم وجان من است واگر من به دین
وایمان خود اطمینان نداشته باشم به
ایمان داشتن بایزید ایمان بسیاردارم
ولی اگر مسلمانی ومؤمن بودن  ،ایمان
واعمال شماست هیچ میل و کششی به
آن ندارم ».
آن که صد میلش به ایمانش بود
چون شمارا دید آن باطل شود
این داستان درمقاالت «شمس » بدین
صورت آمده است :
« جهودی وترسائی و مسلمانی رفیق
بودند درراه زر یافتند .حلوا ساختند
گفتند « :بی گاه است فردا بخوریم و
این اندک است  .آن کس خورد که

آزادی

خواب نیکو دیده باشد ».غرض تا
مسلمان را ندهند .مسلمان نیمه شب
برخاست  .خواب کجا؟ عاشق محروم
وخواب ؟ برخاست وحلوا بخورد.
عیسوی گفت  «:عیسی فرود آمد
ومرابرکشید».
جهود گفت  «:موسی درتماشای بهشت
بود مرا عیسای تو در آسمان چهارم برد.
عجایب آنچه باشد در مقابله عجایب
بهشت ؟
مسلمان گفت  «:محمد آمد گفت  :ای
بیچاره یکی را عیسی برد به آسمان
چهارم و آن دیگررا موسی به بهشت
برد تو محروم بیچاره  ،باری برخیز
واین حلوا را بخور» آن که برخاستم
وحلوارابخوردم » گفتند. « :اه خواب آن
بود که تو دیدی ،آنها همه خیال بود و
باطل وای ازاین حکایات  ،اما چه خیال
ها بوده باشی.
صفحه  75فرهنگ وزبان گفتگو از دکتر
محمود روح األمینی.
()1قالووز [ .ق َ ] (ترکی  ،ا ِ) سوارانی را گویند که به
جهت محافظت لشکر در بیرون لشکر میباشند .و
به تخفیف واو هم آمده که بر وزن تجاوز .
()2کودبان ْ [ .د َ /د ] (ا ِ) قسمی از جهاز شتر.
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اشاره :ماجرای معراج پیامبر اسالم
موضوع مفصلی است که سالیان سال
حدس وگمانهای مختلفی را ایجاد
کرده وعلمای اسالم از آغاز تا کنون
بحث های گوناگونی را پیرامون آن
ارائه داده اند .آقای حسین کرمانی
با مراجعه به مدارک مختلفی که
دردسترس داشته اند خالصه ای ازاین
نظریات را یکجا جمع کرده اند که
اپآنهارا می خوانید.
دراین مقاله از نظرات ونوشته های
تاریخ نویس بزرگ معاصر  ،زنده یاد
دکتر باستانی پاریزی نیز استفاده
شده است .
مجله آزادی آنگونه که دراین هفت
سال نشان داده است هرمقاله ای
را دریافت می دارد که به قصد
روشنگری نوشته شده است بازتاب
می دهد .چنانچه خوانندگان عزیز
هم نظراتی مخالف ویا موافق داشته
باشند آن را نیز به چاپ خواهد رساند.

معراج پیامبر اسالم
درقرآن مجید سوره اسری آیه  1آمده
است :
« پاک ومنزه است خدایی که شبی
بنده اش را از مسجدالحرام به
مسجداألقصی که اطرافش را برکت
داده ایم برد تا بعضی از آیات خودمان
را به او نشان دهیم  .چون او شنوا
وبیناست ».
وهمچنین درسوره ی نجم آیه هاتی 7
تا  16نیز اشاراتی به این مضمون دارد.
مسئله معراج درفرهنگ اسالمی جای
خاص داردوخصوص ًا که گروهی به
معراج جسمانی اعتقاددارند ودرتأیید
نظر خود رساله ها پرداخته وروایات
بسیار آورده اند.
بعضی از گروههای اسالمی درمورد
معراج با جسم موجود تردید حاصل
کرده اند .از جمله شیخیه که شیخ
احمد احسایی وپس از او حاج محمد
کریم خان فرزند بزرگ ابراهیم خان
ظهیرالدوله حاکم مقتدر کرمان
دراین مورد نظر دیگر داده واعتقاد
دارند که وجود پیغمبرکه به آسمان
صعود کرد وجود هورقلیایی او بود
که وجودی است بین وجود جسمانی
وروحانی.
این کلمه درآثار سهروردی و
شهرزورینیز بکار برده شده است.
شیخیه جسد عنصری را زایل شدنی
دانند و گویند آن جسد که باقی
میماند هورقلیاست .
نوشته اند که شیخ احمد احسایی در
معراج معتقد بود که رسول خدا در هر
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مـع
راج

قنات ُ :زالل باغهای سرسبزکویر

پژوهشی از  :حسین کرمانی

فلکی از افالک جسمی مناسب با جرم
و جسم آن فلک برای خود گرفت  .او
می گفت که عنصر هورقلیایی دربدن
مانند شیشه است درسنگ .وهمین
جسم لطیف است که درمعاد ظهور
می کندوپیغمبر اسالم بااین بدن به
معراج رفته ومهدی موعود هم با پیکر
هورقلیایی به سر میبرد.
شیخیه اصوال انسان را صاحب ابدان
چهارگانه می دانندکه یکی ازآنها
جسم ظاهری و عنصری است که بقول
خودشان هرگز باز نمی گردد.
از چهار جسم قالبی  ،مثالی  ،عقلی
ونوری  ،جسم مثالی همان جسم
هورقلیایی استکه بصورت شبح
یافانتوم تصویر می شود.
درمورد اختالف نظر معراجد ،
مفسران مطالب مفصلی آورده اند.
ابوالفتوح رازی گوید:
رسول گفت مراازحجره ام هانی
به آسمان بردند .او اضافه می کند
درمعراج بعضی گفتند  :نبود و نفی
کردند .بعضی گفتند رفتن رسول
بیشتر تا بیت المقدس نبودکه ظاهر

آزادی

قرآن بیش از این نیست وآن معتزله
اند  .جماعتی دیگر گفتند :رسول این
درخواب دید و آن نجاریانند .بعضی
گفتند روح اورا به معراج بردندوتن او
در مکه بود و آن حشویان اند.
وی اضافه می کند ولی آنچه درست
است آن است که رسول رابه آسمان
بردند به نفس وتن او و آسمانها براو
عرضه کردند و بهشت ودوزخ را.
ازقول پیامبر نقل می کنند:
چون شب لختی گذشت جبرئیل علیه
السالم بیامدبابُراق و بر د ِر مسجد
بایستادو آوازداد.
پیامبر همانگاه دانست که آن جبرئیل
است  .بیرون آمد .براق رایافت که
برد ِر مسجد باز داشته و جبرئیل گفت
یا رسول اهلل  ،خدای عزوجل فرموده
است تا ترا به آسمان برم تا مناجات
کنی با خداوند.با من بدین براق
برنشین تا من ترا به بیت المقدس برم .
جبرئیل ازبراق فرود آمدو برقفای
مسجد مرکب را برحلقه ای که انبیا
مراکب خودرا برآن می بسته اند به
حبلی از حریر بربست چون برصخره

برآمدم معراجی (نردبانی) تا به آسمان
ظاهرشد که پنجاه مقام داشتوهرمقام
هفتادسال راه .واین معراج  ،محل
رفت وبرگشت مالئک است از آسمان
برزمین و اززمین است برآسمان .
از آنجابرفتیم تا به سدره المنتهی
رسیدیم  .درختی دیدم براو برگها بود.
زیر آن درخت چهار چشمه بود .دو
ظاهر  ،دو پنهان.اغما آن دوظاهر که
نیل و فرات است و آن دو جوی پنهان
به بهشت می رود.
واین درخت برحد آسمان هفتم است
از جانب بهشت و شاخه های آن درزیر
کرسی عرش قراردارد.
سدره المنتهی درختی است که ساقه
وی اززرسرخ و شاخه های وی بعضی
از مروارید و بعضی اززبرجد وبعضی
ازیاقوت سرخ [است].برگهای وی
بر مثال گوش فیل و ثمر آن برمثال
سبوهای مجرد.
درباره عظمت سدره المنتهی همین
بس که درختی است هزار هزار شاخه
دارد و هرشاخه هزار هزار برگ و
بزرگی برگها به آن حد است که اگر
یک برگ آن درخت رابه این عالم
بیاورند همه ی عالم را سایه می اندازد
اگر کسی هزار سال زیر یک شاخه
این درخت حرکت کند به آخرش نمی
رسد.
زیر این درخت چشمه ی آب روان
است .که آن را سلسبیل گویند.
همچنین کلیه ی جوی ها ی
شیروعسل و آب و شراب بهشتی
اززیر این درخت می گذرد.
رسول گفت چون به سدره النتهی
رسیدم ازفرشتگان که عدد ایشان
جز خدای نداند به صورت ملخ زرین
بیامدند وبرآن درخت نشستند.
بنظر می رسید که برروی هربرگی
صدهزارهزار ملک مشغول تسبیح
خدایند.
مقام جبرئیل درمیان این درخت
است  .چون به آنجا رسیدم جبرئیل
باز ایستاد ومرا گفت  :پیش رو .گفتم
یا جبرئیل تو پیش رو.گفت مقام من
بیش ازاین نیست  .خود جبرئیل
شصت بال داردو بعضی تا شانزده
ادامه دارد
هزار بال گفته اند.
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دراواخر تیرماه  1395بی بی سی
اعالم کرد« :سازمان آموزشی ،علمی
و فرهنگی ملل متحد ،یونسکو ،قنات
ایرانی را به عنوان میراث جهانی ثبت
کرده است.
نماینده ایران در یونسکو گفته است:
«ثبت این قناتها یک لحظه تاریخی
است و ...اکنون این قناتها به یک
سایت قدیمی جهانی تبدیل شدهاند».
خبرگزاریهای ایرانی میگویند ١١
قنات در مناطق خراسان ،یزد ،کرمان،
اصفهان و استان مرکزی در فهرست
آثار جهانی ثبت شدهاند .عمر این
قناتها از  ٢٠٠تا  ٢۵۰۰سال است.
قنات گناباد ،عمیقترین قنات ایران،
که عمق چاه اصلیاش به  ۳۵۰متر
میرسد ،یکی از قناتهای ثبتشده
است.
قنات زارچ یزد با طول چند ده
کیلومتر و صدها حلقه چاه ،یکی دیگر
از قناتهای ثبت شده است.
قناتها ،شبکهای زیرزمینی بودند که
برای آبرسانی استفاده میشدند.
بنا بوده است که در نشست یونسکو
بر سر ثبت کویر لوت به عنوان میراث
طبیعی جهانی نیز بحث شود.
ثبت آثار فرهنگی در یونسکو باعث
باال رفتن اعتبار این آثار و کمک به
صنعت جهانگردی کشورها میشود.
یکی از دالیلی که ژاپن و ایتالیا هر
کدام یک میلیون دالر برای بازسازی
ارگ بم هزینه کردند ،این بود که
ارگ بم پیش از زلزله در فهرست آثار
یونسکو ثبت شده بود».
کاریز یا قنات یا کهریز به مجرای تونلی
شکلی که در زیر زمین کنده شده تا آب
در آن جریان یابد میگویند .این مجرا که
در عمق زمین برای ارتباط دادن رشته
چاههایی که از «مادر چاه» سرچشمه
میگیرد به منظور هدایت آب و مدیریّت
آب برای کشاورزی و سایر مصارف به کار
گرفته میشود .این کانال ممکن است تا
رسیدن به سطح زمین هزارها متر طول
داشته باشند و سرانجام آب این کاریزها
به روی سطح زمین میآیند که به این
محل دهانه کاریز ،سر قنات ،یا مظهر
میگویند
پیشینه
ایرانیان باستان در چندین هزار سال
قبل دست به این ابتکار جدید زده
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و آن را کاریز یا کهریز نام نهادند.
نخستین قنات دنیا و طوالنیترین
قنات دنیا در یزد واقع شدهاست.
با این اختراع که در نوع خود در
جهان تا کنون بینظیر بودهاست،
میتوان مقدار قابل توجهی از آبهای
زیرزمینی را جمعآوری کرد و به سطح
زمین رساند ،که همانند چشمههای
طبیعی ،آب آن در تمام طول سال
بدون هیچ ابزار کمکی از درون زمین
به سطح زمین جاری میگردد تا
زراعت و سرسبزی و باغهای میوه را
به همراه آورد .کاریز که توسط کندی
کاران مقنیان ایرانی اختراع شده،
هزاران سال قدمت دارد .این حرفه
به همراه خود ساعت آبی و آسیاب
آبی را نیز به همراه آورده است قدمت
بسیاری از کاریزهای ایران ،از پنج-
شش هزار سال متجاوز است و عمری
برابر با تاریخ کهن ایران دارد .با وجود
این که چندین هزار سال از اختراع آن
میگذرد هنوز هم این روش استفاده
از آب در برخی از روستاها و مناطق
مسکونی و کشاورزی و دامداری کشور
معمول و متداول است و حتی رکن
اصلی کشت و زرع در نواحی خشک
است .این اختراع که امروزه شهرت
جهانی پیدا کرده ،بعدها از ایران به
بسیاری از کشورهای جهان انتقال
یافته و مورد استفاده ی مردم در دیگر
نقاط دنیا قرار گرفتهاست .البته گوبلو
معتقد است که کاریز ،ابتدا یک فن
ویژه آبیاری نبوده ،بلکه به طور کامل
از تکنیک معدن نشأت گرفته و منظور
از احداث آن جمعآوری آبهای

زیرزمینی مزاحم (هرزه آبها) به
هنگام حفر معادن بودهاست!؛ اگرچه
در گستره ی فرهنگی ایران ،از معادن
«مس» و احتماالً «روی» موجود در
کوههای زاگرس ،در هزاره ی دوم قبل
از میالد مسیح بهرهبرداری شدهاست
اما این نظر گوبلوچندان علمی بنظر
نمی آیدو با مطالعات میدانی در
مورد قناتهای ایران همخوانی ندارد.
مشخصات کاریز

کاریز ،از یک دهانه یا هرنج که روباز
است و یک کانال طولی شیب دار
زیرزمینی تشکیل شده و چندین چاه
عمودی که کانال زیر زمینی را
سرانجام به سطح زمین مرتبط
میسازد ،چاهها -که به آنها در موقع
حفر ،میله هم گفته میشود -عالوه
بر کاربرد برای انتقال مواد حفاری
شده به روی زمین ،عمل تهویه کانال
زیرزمینی را نیز انجام میدهند و
راه ارتباطی برای الیروبی ،تعمیر و
بازدید از داخل کاریز نیز به شمار
میروند.
آغاز کاریز
آغاز کاریز همان دهانه کاریز است
که «مظهر کاریز» نیز نامیده میشود.
مظهر کاریز جایی است که آب از دل
کاریز بیرون میآید و ظاهر میشود و
میتواند برای آبیاری و دیگر مصارف
مورد استفاده قرار بگیرد .قسمت
انتهایی کاریز« ،پیشکار کاریز»

آزادی

نامیده میشود که در آخرین قسمت
آن ،چاه مادر کاریز قرار گرفتهاست.
قسمتهایی از کاریز که با حفر آنها
هنوز آب بیرون نمیآید «خشکه
کار» و قسمتی که آبدار است (قسمت
انتهایی) قسمت «آبده کاریز» نامیده
میشوند.
کندن کاریز
کندن کاریز معموالً از مظهر آن که
همان سطح زمین خشک است،
شروع و به مناطق آبده چاه مادر ،ختم
میشود؛ بنابراین ،اول دهانه کاریز
یا هرنج که خشک است و بعداز آن
اولین چاهها یا میلهها -که اینها هم
خشک است و آب ندارند وبه اصطالح

قسمت خشک کار کاریز نامیده
میشوند ،حفر میشوند .بعد کار
به طرف قسمت باالدست که همان
قسمتهای آبده و بیشتر آبده
زمین میباشند ،ادامه پیدا میکند.
طول و عمق کاریز
طول یک رشته کاریز  -که در میزان
آبدهی آن نیز مؤثر است  -نسبت به
شرایط طبیعی متفاوت است.
این شرایط بستگی به شیب زمین و
عمق چاه مادر دارد .طویلترین قناتی
که تا کنون در ایران حفر شده در
حوالی گناباد از توابع خراسان است که
 ۷۰کیلومتر طول ان است و عمیقترین
مادر چاه قناتهای ایران به روایتی ۴۰۰
متر و به روایت دیگر  ۳۵۰متر عمق
دارد و ان مربوط به قنات قصبه گناباد
است هرچه شیب زمین کمتر باشد
طول کاریز بیشتر و هرچه شیب بیشتر
باشد طول کاریز کمتر خواهد بود.
فرستنده ازیزد .محمدع .نصر
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دکتر فامیلی
از سال  1974در اداره حسابرسی
داخلی شرکت نفت در اهواز مشغول
کار بودم .از ده سال پیش از آن،
برنامه ایرانی کردن صنعت نفت آغاز
شده بود و هر کدام از ما جوانان فارغ
التحصیل دانشگاه جایگزین یکی از
متخصصین خارجی می شدیم ،به
طوری که درسال  1979یعنی در زمان
انقالب از دوازده نفر کارمندان اروپایی
و آمریکایی شاغل در اداره ما سه نفر
بیشتر باقی نمانده بود .یک سالی از
انقالب گذشته بود که روزی مدیر
اداره مرا به دفترش فرا خواند و پس
از توضیح کافی در مورد سری بودن
مساله ای ،پرونده قطوری را که روی
میزش بود به من نشان داد و خواست
که مطالب آن را مطالعه کنم و در آخر،
گزارشی را که اداره حسابرسی تهیه
و به مدیریت مناطق نفت خیز ارائه
کرده بود بخوانم و افزود که با توجه
به سری بودن موضوع  ،پرونده نباید
از دفتر مدیر خارج شود بنابراین در
همان جا نشستم و سرگرم خواندن
شدم .خالصه پرونده چنین بود:
یکی دو سالی پیش از انقالب ،
اداره مهندسی و ساختمان شرکت
برای انجام یکی از پروژه ها از بین
پیمانکاران یکی را انتخاب می کند
و برنده قرارداد مشغول به کار می
شود .در مراحل پایانی پروژه در
جریان یک رشته حسابرسی که
چند تن از همکاران ما انجام دادند
موارد مشکوکی دیده شده بود از
جمله این که هزینه پایانی پروژه
بیش از دو برابر برآورد نخستین
شده است ( اگر اشتباه نکنم برآورد
اولیه حدود صد ملیون دالر بوده) .
در مراحل پایانی حسابرسی که به
بعد از انقالب کشیده شده بود ،آقای
مدیر کل اداره مهندسی و ساختمان
با مدیر اداره ما ( حسابرسی داخلی)
تماس می گیرد و اعتراف می کند
که از پیمانکار مبالغی رشوه دریافت
کرده است! مساله پرداخت و دریافت
رشوه با مدیر شرکت پیمانکار مطرح
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میشود و ایشان ضمن انکار پرداخت
رشوه می گوید که مدتی پیش در یکی
از مالقات هایش ،مدیر اداره مهندسی
و ساختمان از وضع بد مالی خود
شکایت کرده است .پیمانکار اضافه
می کند که به ایشان گفته است
شخصی را می شناسد که با دریافت
سود (ربا) وام هائی از این گونه می
دهد و می افزاید که اگر مدیر اداره
مهندسی و ساختمان دریافت وام را
که خود مسئول بازپرداخت آن بوده
رشوه تلقی کرده ،در اشتباه است و
تقصیری متوجه پیمانکار نیست .آقای
پیمانکار همچنین نام و شماره تلفن
وام دهنده که در تهران زندگی می
کرده را به رئیس حسابرسی می دهد.
ایشان هم معاون اداره حسابرسی را
مامور دیدار با آقای مهدی رهنما
(شخص وام دهنده که نام واقعی
ایشان بوده) میکند .آقای معاون از
اهواز به تهران می رود و با مهدی
رهنما در منزل ایشان مالقات می
کند .مهدی رهنما ضمن تائید گفته
پیمانکار می گوید که وی در تماسی
تلفنی مدیر اداره مهندسی را برای
دریافت وام به وی معرفی کرده است.
رهنما می افزاید که مدیر مهندسی
به وی مراجعه کرده و پس از امضا و
تعهدات الزم وامی به مبلغ دویست
هزار دالربا بهره 20درصد دریافت می
کند .در دیدار بعدی مدیر حسابرسی
با مدیر مهندسی ،وی منکر اعتراف
قبلی خود و دریافت رشوه شده و می
گوید که منظور او دریافت «وام» و نه
«رشوه» بوده است! همه این ماجرا در
گزارش حسابرسی به آگاهی مدیرکل
مناطق نفت خیز رسیده بود.
مدت کوتاهی پس از انقالب در
شرکت نفت اهواز خبر پیچید که
معاون دادسرای انقالب کشور در
امور شرکت نفت ،به نام آقای دکتر
حیدری به اهواز می آید تا صنعت
نفت را از عناصر ضد انقالب پاکسازی
کند! آقای دکتر حیدری که مقام
خوفناک و بسیار پرقدرتی داشته به

آزادی

اهواز می آید و در دفتر موقتی که در
ساختمان مرکزی شرکت برای او مهیا
شده بود ،مشغول رسیدگی به پرونده
های سیاهکاران نفتی میشود! دو روز
پس از ورود ،ایشان مدیر حسابرسی
را احضار می کند و با لحنی خشن
در خصوص گزارشات صادره اداره
حسابرسی پرس و جو می کند .رئیس
حسابرسی توضیح میدهد که این
اداره تشکیالتی غیر اجرایی است
و گزارش هایی متعددی تهیه کرده
که موجود است و در صورت لزوم
آن ها را به ایشان ارائه خواهد کرد.
آقای دکتر حیدری ( پس از انقالب
بیشتر مقامات از اسم های مستعار
استفاده می کردند) دستور می دهد
که نسخه گزارش هایی که ارقام بیش
از بیست ملیون دالر در آن ها مورد
رسیدگی و حسابرسی قرار گرفته را
به او بدهند .دو سه روز بعد رئیس
حسابرسی نسخه هایی از ده ها
گزارش حسابرسی را در اختیار آقای
دکتر حیدری قرار می دهد و چند
روز بعد ایشان تلفنی دستور می دهد
که رئیس و معاون اداره برای دادن
توضیحات الزم در مورد گزارش های
اداره در دفتر او حاضر شوند  .بنا به
دستور آقای دکتر حیدری ( معاون
دادستان انقالب) رئیس و معاون
حسابرسی به دفتر ایشان می روند که
در لحظه ورود ،با بی اعتنائی خاصی
روبرو می شوند و آقای دکتر حیدری
بدون این که به آنان اجازه نشستن
بدهد به بهانه مشغول بودن آن ها را
مرخص می کند! بعد از خروج از دفتر
ایشان ،معاون حسابرسی به رئیس می
گوید که این آقا یعنی معاون دادستان
انقالب همان مهدی رهنما است که به
مدیر مهندسی وام با بهره داده است!!!
و بدون شک دلیل نپذیرفتن آن ها
شناختن معاون حسابرسی بوده است.
در این جا بود که رئیس اداره مرا
در جریان جزئیات پرونده گذاشت
و خواست که بقیه کار را دنبال کنم!
درآن مرحله ما به عنوان حسابرسان

نوشته  :فریدون علوی

داخلی شرکت نفت میبایستی ثابت
کنیم که آقای معاون دادسرای انقالب
( دکتر حیدری) همان آقای مهدی
رهنما ( وام دهنده و شریک جرم
پیمانکار و مدیر مهندسی ) است و به
این خاطر ایشان صالحیت رسیدگی
و صدور حکم در مورد پرونده ای که
خود در آن ذینفع بوده را ندارد.
سر نخ هایی که در دست داشتیم
نمونه دستخط آقای دکتر حیدری
بود و دیگر این که می دانستیم او
در گذشته وکیل دادگستری و عضو
کانون وکال بوده است .عضویت رهنما
در کانون وکالی ایران را آقای حسن
نزیه وزیر نفت آن زمان به آگاهی
مدیر حسابرسی رسانده بود .یادآوری
می کنم که زنده نام حسن نزیه از
اعضا برجسته جبهه ملی و از سیاست
مردان خوش نام بود و در کابینه موقت
اولین دولت بعد از انقالب به وسیله
آقای مهدی بازرگان به سمت وزیر
نفت منصوب شده بود .
رئیس اداره به من گفت که برای یافتن
راه حل قدری در باره مسله مطالعه
کنم .چند ساعتی پرونده را برای بار
دوم و سوم ورق زدم و گوشه های
مهم آن را با دقت خواندم ولی راهی
به نظرم نرسید .تا این که با توجه به
عضویت مهدی رهنما در کانون وکال
تصمیم گرفتم که از اهواز به تهران
بروم و تالش کنم که چنانچه میسر
باشد اطالعاتی بدست آورم.
روز بعد به تهران پرواز کردم و به سراغ
یکی از دوستانم که وکیل دادگستری
بود رفتم و خواهش کردم که مرا به
کانون وکال ببرد  ،بدون این که بدانم
که دقیقا چه می توان کرد .فردای
آن روز به همراه دوستم به کانون
وکال که در نزدیکی پارک شهر تهران
واقع شده بود رفتم .او مرا به اتاقی
که وکال در آن با موکلین خود گفتگو
می کردند برد و به دنبال کارهای خود
رفت .چند دقیقه ای با بالتکلیفی در
گوشه ای نشستم و در فکر بودم که
چگونه می شود اطالعاتی به دست
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آورد .کمی بعد مردی با یک سینی پر
از استکان های چای وارد اتاق شد .او
که گویا همه وکیل ها را می شناخت با
احترام به همه چای تعارف کرد .وقتی
به من رسید با بی میلی استکانی را
تقریب ًا روی میز انداخت به طوری
که کمی از چای به روی میز ریخت.
من حرکت توهین آمیز او را ندیده
گرفتم و با ادب فراوان تشکر کردم.
آقا بدون گفتن کالمی از اتاق بیرون
رفت و چند دقیقه بعد برای بردن
استکان های خالی برگشت و وقتی
به من که منتظر آن لحظه بودم رسید
اسکناس درشتی را به عنوان انعام در
کنار استکان خالی روی میز گذاشتم.
آبدارچی که بعدا ً دانستم حسن آقا نام
دارد با شگفتی و چاپلوسی ،تعظیم
غرایی کرد و گفت قربان یک چای
که قابلی نداره چرا ما را خجالت می
دهید؟ گفتم شما انسان زحمتکشی
هستید ولی کسی قدر شما را آن طور
که باید و شاید نمی داند! اسکناس
روی میز با سرعتی باورنکردنی ناپدید
شد و او هم به همان شکل .دقیقه ای
بعد حسن آقا با استکانی چای تازه
دم و ظرفی شیرینی برگشت و پس
از گذاشتن آنها به روی میز نگاهی
به اطراف اتاق انداخت و با صدایی
آهسته گفت قربان چه خدمتی از
بنده ساخته است؟ امیدوار شدم که
شاید به هدف زده ام .اولین داستانی
که در آن لحظه توانستم بسازم و مِن
مِن کنان بگویم این بود که :پدرم به
خارج از کشور رفته و وکیلی داشته
که کارهایش را انجام می داده و چون
آدرس او و تلفنش را گم کرده ام نمی
توانم پیدایش کنم و اگر بتوانید مرا در
این مورد کمک کنید جبران محبت
خواهم کرد .حسن آقا بدون تلف
کردن وقت پرسید اسمش چیست؟
گفتم «مهدی رهنما» .گفت همین
االن خدمت شما برمی گردم .این بار
انتظارم نیم ساعتی به درازا کشید.
حسن آقا آمد و او که پیدا بود در کار
خود استاد است با لحنی پر راز و رمز و
قدری ادا و اصول گفت که حضرت آقا،
پرونده یارو را در بایگانی پیدا کردم
ولی متصدی بایگانی آدم دندان گردی
است (بسیارطمع کار است) و به این
آسانی حاضر به همکاری نیست .به او
اطمینان دادم که زحمت او و بایگان را
با سخاوت پاسخ خواهم داد .او رفت
و پیش از رفتن گفت که در اولین
فرصت که بایگان سرش خلوت شد باز
خواهد گشت .می دانستم که دست در
سوراخ مار کرده و کاری پر مخاطره
را آغاز نموده ام ولی جای برگشت
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نبود و لذا با حوصله به انتظار نشستم.
ساعتی بعد حسن آقا بازگشت و اشاره
کرد که به دنبالش بروم .از چند راهرو
گذشتیم و وارد اتاق بایگانی شدیم.
بایگان مقوایی که روی آن نوشته
بود «برای انجام نماز نیم ساعت
تعطیل است» را از بیرون در آویزان
کرد ،در را از داخل قفل و با تظاهر به
انجام کاری ما را به حال خود گذاشت.
پرونده نسبت ًا قطوری روی پیشخوان
بود که حسن آقا در اختیارم گذاشت
و چشمکی زد که یعنی مشغول شو.
پرونده را باز و شروع به ورق زدن
کردم در صفحه اول رونوشت عکس
دار شناسنامهّ آقای مهدی رهنما بود
و خیلی به کار می آمد .در جای دیگر
نامه ای به خط او بود که بالفاصله آن
را شناختم و درست دستخط آقای
دکتر حیدری و در سالهای قبل از
انقالب خطاب به رئیس کانون وکال
نوشته بود که «چون در جشن های

باشید به چاکر بفرمایید تا انجام شود.
بالفاصله به اداره پست و تلگراف و
تلفن که در آن نزدیکی بود رفتم و با
مدیر حسابرسی تلفنی تماس گرفتم
و به طور سر بسته ماجرا را در میان
گذاشتم .ایشان ضمن تاکید بر این که
از اوراق کپی شده به دقت حفاظت
کنم خواست که بالفاصله به اهواز
برگردم .همان روز به اهواز پرواز
کردم .نوشتن گزارش حسابرسی را
به سرعت انجام دادم ،بدیهی است
بدون ذکر منبع و نحوه دسترسی به
مدارک .گزارش به وسیله رئیس اداره
به آقای مهندس سروشی مدیر مناطق
نفتخیز تحویل داده شد .ایشان پس از
خواندن گزارش به منشی خود دستور
داد که مدیران کل مناطق نفتخیز را
برای جلسه ای فوری و فوق العاده
احضار کند و ضمنا از مدیر حسابرسی
خواست که حسابرس مسول پروژه
یعنی من هم در جلسه هیات مدیره

فرخنده ششم بهمن ( روز انقالب
سفید شاه و مردم) در شهر قم عهده
دار وظایفی هستم »...........معلوم شد
این آقای معاون دادگاه انقالب تا کمی
پیش از این از طرفداران پادشاه بوده
اند! و خالصه چند مدرک دیگر هم در
پرونده بود که هویت او را به خوبی
آشکار می کرد .به حسن آقا گفتم که
فتوکپی آن چند صفحه را می خواهم.
در جواب گفت که شما به همان اتاق
اولی مربوط به وکال تشریف ببرید تا
من خدمت برسم .در اتاق بایگانی را
باز کرد تا من خارج شوم .به اتاق وکال
رفتم و دوباره به انتظار نشستم .دیری
نپائید که آمد و گفت مامور بایگانی
فالن مبلغ را می خواهد تا فتوکپی ها
را بدهد! بدون چانه زدن آن مبلغ قابل
توجه را دادم و دوباره منتظر ماندم.
طولی نکشید که حسن آقا با فتوکپی
ها برگشت و من ضمن تشکر مبلغی
دیگر در دستش گذاشتم  .تعظیم
دیگری کرد و گفت هرگاه امری داشته

حضور داشته باشم .ساعتی بعد من در
دفتر مدیر مناطق نفتخیز حاضر شدم،
جایی که شش نفر از برجسته ترین
و الیق ترین مدیران ایران در انتظار
جوان کم تجربه ای چون من نشسته
بودند.
همگی گزارش حسابرسی را با شگفتی
دیده و خوانده بودند ولی هیچ کدام
نمی دانست چه باید کرد .سکوت بر
جلسه حکم فرما بود و گویا هیچکس
چیزی برای گفتن نداشت .سکوت
ادامه داشت و پس از این که آقای
مهندس سروشی نظر مدیران کل را
جویا شد و هیچ کس چیزی نگفت
من با ادب و احتیاط فراوان گفتم آیا
می توانم چیزی بگویم؟ آقای مهندس
سروشی با لحنی مهرآمیز گفت،
جوان این آش شله قلمکار دستپخت
توست و از تو برای شرکت در این
جلسه دعوت شده ،نه برای تماشا،
ما به گوش هستیم .گفتم به نظر بنده
این مسله با توجه به اهمیت اشخاص

آزادی

درگیر و به خصوص معاونت دادسرای
انقالب بهتر است به آگاهی رئیس
جمهور آقای بنی صدر برسد آن هم به
صورت حضوری .آقای سروشی حرفم
را قطع کرد و گفت فکر خوبی است
ولی آیا گرفتن وقت مالقات از آقای
رئیس جمهور در شرایط فعلی عملی
هست؟ پاسخ دادم ،من با خانم فریده
بنی صدر برادر زاده ایشان دوستی
قدیمی دارم و ایشان که در دفتر
عمویش کار می کند می تواند برای
ما وقت بگیرد .پرسید کی میتوانی با
خانم فریده تماس بگیری گفتم همین
االن .گفت معطل نشو و به ایشان
زنگ بزن .از همان جا به خانم بنی
صدر تلفن کردم و با بیان توضیحاتی
درخواست مالقات با رییس جمهور
را کردم .ایشان پس از چند دقیقه
گفت که آقای رییس جمهور دوروز
بعد ساعت ده صبح ما را به حضور
خواهد پذیرفت .مدیر مناطق نفتخیز
به منشی اش دستور داد که تلفن
رئیس اداره مسافرت شرکت نفت را
بگیرد .لحظه ای بعد ایشان روی خط
تلفن بود .از او خواسته شد که دو
بلیت هواپیما برای همان روز برای من
و مدیر حسابرسی تهیه کند .رییس
امور مسافرت اظهار داشت که به علت
شروع تعطیالت نوروز کلیه بلیت های
ایران ایر و قطار پیش فروش شده
و امکان تهیه بلیت منتفی است.
سکوتی سنگین بر جلسه حاکم شد و
باز این من بودم که سکوت را شکستم
و گفتم آیا می توانم فضولی دیگری
بکنم؟ گفتند بگو .گفتم شرکت نفت
چهار فروند هواپیمای اختصاصی دارد
که برای جابجایی کارکنان شرکت از
آن ها استفاده می کند و از فردا که
تعطیالت نوروز آغاز می شود همه آن
ها در آشیانه مخصوص در فرودگاه
آبادان پارک می شوند .یکی از آن ها
می تواند امروز از آبادان به اهواز پرواز
کند و من و مدیر اداره حسابرسی
را به تهران ببرد .آقایان که همگی
در تصمیم گیری های بسیار بزرگ
در رشته های تخصصی خود صاحب
نظر بودند نگاه تحسین آمیزی به
من انداختند .گویا نام خوفناک دکتر
حیدری و عنوان ترسناک ترش به
عنوان معاونت دادسرای انقالب آن
ها را جوگیر کرده بود و راه حل به
آن سادگی را ندیده بودند .مهندس
سروشی نگاهی به جمع کرد و گفت
همیشه می گوییم باید بیشتر از جوان
ها استفاده کنیم این هم دلیلش! و
ادامه داد که اگر آقایان نظر بهتری
بقیه درصفحه 39
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آزاد ی انسانها،
گر چشم د لی د اری ازماتم د ل بــند ان
رفته باشد به زاد ن روز
عشق
به زُالل یقین
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رگریـه
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چشم
بس
بهار  ۱۳۶۲خورشید ی
ویاورهستی
خیل و َحشَ م سلطان د ید ی پس ازاین بنگر
نشیند
می
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برسفره ی
رفته
ـم
ح
و
خیل
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سلطان
مرحله
زین
شَ
سیمین بهبهانی
َ
آری اینک  ،این زمان ،
د ربیم وبالبود ه یک چند و به صد حسرت
این زمان بی امان
ازبیم وجود آخـــر  ،بربا ِم عــد م رفتــه
چه خسته و چه مأیوسم من ،
وچه مرگ خواه
ستاره دیده فروبست وآرمید بیا
که چاه امام پنهان
پریچهر صدریان
شراب نور به رگهای شب دوید بیا
هرروز می بلعد ،
زبسبدامنشباشکانتظارمریخت
ِ
نامه های بی جواب فرزندان
گلسپیده شگفتوسحردمیدبیا
کورش را
شهاب یادتودرآسمان خاطر من
تا افسانه ی حماقت را،
پیاپی از همه سو خط زر کشید بیا
آفتاب د اغ آباد ان دراین سوی جهان
معنا بخشد.
می د هد سوگند برخون بناحق رفته ی پیروجوان زبسنشستموباشبحدیثغمگفتم
زغصه رنگ من و رنگ شب پرید بیا
 ۲۲آگست  ۲۰۰۵کز جدائی ها حذر ازبهر حفظ حرمت میهن کنیم
بهگامهایکسانمیبرمگمانکهتویی
وحد ت اند یشه راراه فراراز چنگ اهریمن کنیم دلم زسینه برون شد زبس تپید بیا
نیامدیکهفلکخوشهخوشهپروینداشت
گرچه امروز ای برادر برسر یک میز بامن د شمنی
کنونکهدستسحردانهدانهچیدبیا
چون کنم باور که فرد ا تو درایران با منی ؟
امیدخاطرسیمیندلشکستهتویی
***
مرامخواه  ،ازاین بیش نا امید بیا
***

ي گانگی
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آزادی

شعله

گوشه ای ازنامه ی منظوم

رهی معیری

شراب نور
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شعله ی سرکش

برگ گل درکام گرداب اوفتاد
شعله ی پیچیده از تاب اوفتاد
خانمان درورطه ی سیالب رفت
دودمان دربادوباران خواب رفت
مزرع سبز فلک برچیده شد الله دیدم  ،روی زیبای توام آمد بیاد
خاربرچشم سحر پاشیده شد
شعله دیدم  ،سرکشی های توام آمد بیاد
اشک آمد چهره را غمناک کرد
دیده ی آئینه را نمناک کرد سوسن وگل  ،آسمانی مجلسی آراستند
ماند
چیده
بر
ما
مهمان
ی
سفره
ماند
خواب شب درانتظار دیده
روی وموی مجلس آرای توام آمد بیاد
دیو شب آمـد خدارابُردورفت
مادرم یک بار دیگر ُمردورفت بود لرزان شعله ی شمعی درآغوش نسیم
لرزش زلف سمن سای اپام آمد بیاد
درچمن پروانه ای آمد  ،ولی ننشسته رفت
صادق سرمد
با حریفان قهر بیجای توام آمد بیاد
پای سروی  ،جویباری زاری از حد برده بود
هایهای گریه در پای توام آمد بیاد
شهر  ،پُر هنگامه از دیوانه ای دیدم « رهی»
از تو و دیوانگی های توام آمد بیاد
چه خوش است حال مرغی
کـــه قفسندیدهباشد محمد محیط طباطبائی
چــه نکوتر آنکه مرغی
زقفس پریده باشــــد
پروبال ما بریدنـد و آسمان یک لحظه برپفق مرادما نگشت
درقفس گشـــودند
برزمین جطز گوشه ی زندان مقام ما نگشت
چه رهـا چه بسته مرغی هم قدم باما کسی جز سایه ی وحشت نماند
هم سخن باما یکی غیر از کالم ما نگشت
که پرش بریده باشــــد
من از آن یکی گزیـــدم دودآه از سینه ها تا آسمان پُر شد ولی
کچ روی آماج تیر انتقام ما نگشت
که بجــــز یکی ندیدم سرنگون گردد فلک چون برمرادمانرفت
کـــه میان جمله خوبان
چرخ برگردد که خود بر احترام ما نگشت
به صفت گزیـــده باشد بشکند دستی که مینای می مارا شکست
بُگسلد دوری که بر عیش مدام ما نگشت
عجب از حبیبم آید که ملول می نماید
نکند که از رقیبان سخنی شنیده باشد سالها درزحمت از خیل غالمان بوده ایم
لیک از ین نو بندگان یک تن غالم ما نگشت
اگراز کسی رسیده ست بدی به ما  ،بماند
عمر خودرا وقف کار تربیت کردیم وباز
به کسی مباد ازما که بدی رسیده باشد
گوی مهری دردبستانی به نام ما نگشت
بی خبر بودیم ازین دنیای غم تا چون «محیط»
***
برمدار فقر ومحنت صبح وشام ما نگشت

مرغ رپیده
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تل
صبر خ

آزادی
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کیخسروبهروزی

پس
گوش کن پندا ی ر وزبهر دنیا غم مخور

غم مخور

گفت
مت چون دور حدیثی گرتوانی داشت هوش
حافظ

فریدون تنکابنی

طنز نویسی ممتاز د راد بیات فارسی (بخش اول)
* تنکابنیطنزنویسی است که ابعاد غنی طنز را می شناسد

* قلمش کارد سالخی نیست  ،چاقوی جراحی د و پهلوئی است
سازند ه و هشد ارد هند ه .
* طنز تنکابنی شیرین  ،د لچسب وکوبند ه است ونیش قلم را
باظرافت و ز یبائی بکار می برد.

چندسال پیش تلفن کردم به آقای
مرتضی پاریزی (سردبیر آزادی)
وگفتم  :آقاجان ُ این مجله آزادی
خیلی جدی است  ،کمی شوخی
و شیرینی الزم دارد .بالفاصله
گفت  :دست خودت را می بوسد.
وخداحافظی کردورفت  .دیدم عجب
کاری دست خودم دادم  .چاره ای
نبود« ،خودکرده را تدبیر نیست » .
نشستم وفکر کردم ،دیدم بد نیست
برای اینکه هم مجله کمی شوخ
وشنگ شود وهم سطح آن نتزل نکند،
درهرشماره ضمن معرفی یکی از طنز
نویسان ایران  ،چندنمونه از آثارشان
هم درج شود .باتأکید براین نکته
که این نوشتارهایی که در صفحات
غم مخور می آید نه نقد است ونه
پژوهش وبررسی های موشکافانه
ِ فقط معرفی یک طنزپرداز است
ونمونه ی آثاراو ومختصری هم نظر
شخصی ناقص وناقابل خودمدرمورد
این آثار .تا چه قبول افتد وچه در نظر
آید .باری  ،طبق معمول چند ساله ،
داشتم فکر می کردم که برای این
شماره چه کنم ؟ ناگهان در البالی
کتابهای روی میز چشمم به کتاب
راه رفتن روی ریل افتاد .مجموعه
نوشته های طنز فریدون تنکابنی
(چاپ اول  ۲۵۳۶شاهنشاهی در ۱۹۴
صفحه -انتشارات امیر کبیر ).و جالب
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قیمت کتاب است .بها  ۱۸۰ریال .اگر
امروز خدای نکرده قلمم الل ُ وزارت
ارشاد جمهوری اسالمی اجازه ی
تجدید چاپ به آن بدهد  ،بطور قطع
بها  ۱۸۰۰۰۰ :ریال خواهد بود ( .الزم
بیاد آوری است نسخه دیجیتال این
کتاب را می توانید به رایگان ازروی
اینترنت بخوانید و یا دانلود کنید.
آزادی).
نوشته ای هم در پشت جلد کتاب آمده
است که بااین جمله آغاز می شود:

فریدون تنکابنی  ،چه نوشته ها
ومقاله های جدی وچه داستانهای
طنز آمیزش آشنا هستند.
ازاین جمله بر می آید که فریدون
تنکابنی پیش از سال  ( ۱۳۵۶زمان
انتشار کتاب ) شهرت داشته واهل
کتاب با نوشته ها و مقاله های جدی
وطنز او آشنائی داشته اند .درادامه ی
جمله ی باال می خوانیم :
طنز تنکابُنی شیرین  ،دلچسب
وکوبنده است  .همچون تیغ تیزی
طرح چهره تنکابنی از شهاب موسوی زاده

مسلم ْا

خوانندگان با آثار قبلی

آزادی

است که از طول وعرض براندام
ابتذال فرود می آید.وبرشهای آن
را درمعرض دید خواننده قرار می
دهد .برشهائی که در عین حال که
موجب خنده ی ما می گردد  ،اما
درپس آن اندوهی عمیق وگاه حتی
تیره وغم آلود برجان ما می نشاند.
تا هنگامی که نوشته را قرائت می
کنیم می خندیم اما همین که اندکی
تأمل می کنیم تصویر وحشتناک و
کریه و چندش آور ابتذال پهنه ی
جانمان را می انبارد .اما تنکابنی ،
علیرغم بسیاری از طنز نویسان که
تنها به تصویر موضوع مورد نظر
خویش می پردازند و می گذرند،
اکتفا نمی کند .او نویسنده ای است
صاحب نظر و نظریات وی طی شاید
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بیش از بیست سال تجربه ی مداوم
نویسندگی  ،هرلحظه در حال
تکامل و رشدوبالندگی بوده است
 .او نظر می دهد ،درماجرا دخالت
می کند  ،با بعضی شخصیت های
داستان همدردی می کند ونفرت
خودرا نسبت به بعضی شخصیت ها
ی دیگر داستان پنهان نمی دارد.
او براستی از نظر مدافعان ابتذال
 ،آدمی است «فضول» همچنان که
درمقدمه ی این مجموعه که به نقل
از م.امید آورده است  ...« :اص ْ
ال
دراین شلوغی وخرتوخری ُ این بابا
(= شاعر  ،نویسنده) محلی از اعراب
نداردو نمی تواند داشته باشد.
پس  ...شعر یعنی زیادی  ،یعنی
فضولی  .وشاعر یعنی زیاد* یعنی
فضول»...
این نوشته که نویسنده ی آن معلوم
نیست  ،مراوادار کرد که باردیگر
کتاب های تنکابنی را بخوانم .
پس از خواندن آنها دریافتم که
نوشته پشت جلد کتاب راه رفتن
برروی ریل چقدر درست است  .اما
متأسفانه در کتاب ها اثری از شرح
زندگی نویسنده نبود .حال  ،مشکل
اینجاست که نمی شود نویسنده
یوطنز پردازی را معرفی کرد  ،بدون
شرح زندگی او.
کتابها ونشریات دیگررا زیرو رو کردم،
اثری نیافتم  .بنابراین فریدون خان
تنکابنی اهل مصاحبه نبوده است .
همین جا از آقای تنکابنی خواهش
می کنم موافقت کنند  ،برای تکمیل
این نوشته ی مختصر یک گفتگوی
مکاتبه ای داشته باشیم تادرهمین
صفحات چاپ شود.
خوب  ،حاال چه باید کرد؟ می
توانستم به برادر ایشان آقای ایرج
تنکابنی تلفن کنم واز ایشان کمک
بخواهم  (.دردوران جوانی  ،زمانی که
هنرپیشه یا صداپیشه دررادیو شیراز
بودم  ،ایشان رئیس رادیو شیراز بودند
واکنون چهل سالی می شود که در
لس آنجلس دفتر دارالترجمه رسمی
دارند ).نخواستم مزاحم کار ومشغله
ی ایشان شوم  .ترجیح دادم به
خواهر گرامیشان خانم مهین تنکابنی
تلفن کنم که یکی از خوشبختی
های من آشنایی بااین بانوی بزرگوار
وخانواده ی ارجمند ایشان است .
تلفن کردم ِ ایشان مثل همیشه با
خوشروئی ومهر بسیار به پرسش
ها یم پاسخ گفتند .این شما واین
شرح مختصر زندگی فریدون تنکابنی
***
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شرح زندگی
درسال  ۱۳۱۶خورشیدی درتهران
درخانواده ای آزاده وروشن بین  ،زاده
شد .پدر بزرگش از آزادی خواهان
وکوشندگان جنبش مشروطیت بود.
تحصیالتش را در دبستان دقیقی که
مادرش آموزگار آنجا بود آغاز کرد.
وبعداز تحصیل در دبیرستانهای
حکیم نظامی و دارالفنون از

دانشکده ادبیات دانشگاه تهران
فارغ التحصیل شد و بعنوان آموزگار
ُ ابتدا دردبستانهای تهران و سپس در
دبیرستان به آذین (تهران پارس)
به تدریس پرداخت  .دراین دوران
با نشریه ی وزارت آموزش وپرورش
(برای دانش آموزان) همکاری
داشت .ودر سایر نشریات تهران
نوشته هایش چاپ و منتشر می شد.
درجوانی با تبلیغ وتشویق
پسرعمویش وارد حزب توده شد.
درسال  ۱۳۵۲برای انتشار کتاب
یادداشت های شهر شلوغ شش
ماه به زندان افتاد .پس از آزادی ،

باردیگر برای انتشار کتاب اندوه
سترون بودن  ،این بار به مدت
بیش از دوسال را درزندان گذراند.
اوایل دهه ی شصت درپی مهاجرت
اجباری روانه ی آلمان شدوفعالیت
های ادبی خودرا با بعضی از نشریات
فارسی زبان چاپ اروپا وآمریکا
ادامه داد .چندی نشریه ی انجمن
نویسندگان را انتشارداد و سپس
برای یاری رساندن به کودکان
ونوجوانان ایران بنیاد فرهنگی

ترگل تنکابنی را بوجود آورد.
فریدون تنکابنی  ،اکنون در آلمان ،
بی شریک و همسر درخانه سالمندان
یا « نرسینگ هوم» زندگی می کند
و برادر ،خواهر  ،و خواهرزاده هایش
از راه دور (لس آنجلس) یارو یاور
ومراقب او هستند.

نثر تنکابنی
فارسی را درست  ،پخته وروان می
نویسد .نثرش سهل وممتنع است .
سبک و شیوه ای مخصوص خود دار ِد

آزادی

از کسی تقلید نمی کند .پُر نویس
نیست .جا سنگین است وبرای هر
نشریه ای نمی نویسد .بصورت حیرت
انگیزی در نوشتن دقیق و واقع
گراست .
کج روی هاو ناروائی ها را می بیند
و ُرک وراست بیان می کند .درکتاب
راه رفتن روی ریل نوشته ای دارد
باعنوان درستایش تنبلی  .طنزی
است جدی وگزنده ِ با ده ها نکته ی
باریک تر از مو  .دربخشی از آن
مینویسد:
« ...همه می دانیم که دشوارترین
کار برای بشر فکر کردن است  .فکر
کردن هیچ به مزاج بشر سازگار
نیست.وبا تنبلی او ابد ْا جور در
نمی آید .تلویزیون بشررا از
دردسر فکر کردن  ،خالص کرده
 .تلویزیون که داشته باشید  ،دیگر
نیازی به فکر کردن ندارید .ازاین
رو ست که می توان تلویزیون را
همراه باساندویچ و زیپ لباس ،
بزرگترین اختراعات بشری بشمار
آورد .بله  ،زیپ لباس را کوچک
نگیرید.گرچه جثه اش کوچک است ،
درعظمت به پای تلویزیون می رسد.
باز کردن وبستن ده ها دگمه  ،به
راستی که کار شاقی است  .ولی ،
غیژ کار یک لحظه است  .زیپ شمارا
از شکنجه ی باز کردن یا بستن ده ها
دگمه که انگار تمامی ندارد  ،خالص
می کند .بخصوص وقتی که شتاب
دارید  ...تاریخ ؟ بله  ،بشر تنبلی
اش آمد تیررا ازترکش درآورد
ودرکمان بگذارد .تنبلی اش آمد
زه کمان را بکشد .تنبلی اش
آمد نیزه را پرتاب کند.وشمشیررا
برسر دشمن فرودآورد .پس تفتنگ
را اختراع کرد.اما باز تنبلی اش
آمدبرای هرگلوله  ،یکبار گلنگدن
بزند و یکبار ماشه را بکشد .پس
تفنگ خودکار ومسلسل را اختراع
کرد .بشر تنبلی اش آمد دشمنان
خودرا یکی یکی بکشد .این کار
به صرف وقت و نیروی زیادی نیاز
داشت وبشر ،هم تنبلی اش می آمد
وهم حوصله اش سرمی رفت  .پس
بمب وگاز سمی رااختراع کرد»...
***
درشماره ی آینده بیشتر به طنزهای
تنکابنی خواهم پرداخت.

صفحه 37

قسمت آخر

نویسنده  :گردباد

اکبر الستیک پنچر ُکن َ :ال َپک

پاسبان با عصبانیت گفت :یعنی چی؟
برخالف جهت و باالتر از سرعت
مجاز رانندگی می کنید .حاال می
خواید من ببخشم؟ جریمه تون میشه
پنجاه تومن .مدارک ماشین و تصدیق
رانندگی تونو بدید ببینم.
و شروع به نوشتن برگ جریمه کرد.
اکبر ترسید .این دفعه کار باال می
گرفت .ماشین را هفته پیش دزدیده
بود و هیچ مدرکی در دست نداشت.
قرار بود هفته آینده مدارک جعلی
آماده شود .اکبر قبل از این که
پاسبان بتواند شماره پالک ماشین را
یادداشت کند پایش را روی گاز فشار
داد .ماشین از جا پرید .ننه عزت با این
که چشم هایش زیاد نمی دید ولی از
حرکت شدید ماشین ترسید و جیغ
کشید .اکبر از آینه افسررا نگاه کرد و
قهقهه ای زد و سرعتش را بیشتر کرد.
افسر که نتوانسته بود شماره پالک را
بردارد عصبانی به نظر می رسید .در
عرض کمتر از ده ثانیه اکبر چندین
چهار راه را رد کرد .خیابان پهلوی
زیاد شلوغ نبود .ماشین های دیگر با
سرعت نسبت ًا زیادی در حرکت بودند.
اکبر از آینه پشت ماشین را نگاه می
کرد که ببیند افسر دنبالش آمده یا نه.
حواسش به جلویش نبود .به یک چهار
راه که رسید چراغ قرمز شده بود ولی
اکبر ندید .بیشتر پایش را روی گاز
فشار داد .اتومبیل با موتور خیلی فرق
داشت .ترمز موتور هم با ترمز ماشین
متفاوت بود .مژگان وحشت کرد .یک
کامیون که سمت چپ آن ها بود می
خواست مستقیم برود و یک پیکان
که در سمت راست بود می خواست
به چپ بپیچد .اکبر یاد گرفته بود با
موتورش چراغ قرمزها را رد کند و به
نحوی از البالی ماشین ها عبور کند.
ننه عزت و مژگان هر دو با هم جیغ
زدند .اکبر تقریب ًا به وسط چهار راه
رسیده بود .خواست ترمز کند ولی
پدال ترمز را با گاز اشتباه گرفت و
ماشین با سرعت بیشتری جلو رفت
و یکراست رفت توی شکم کامیون.

صفحه38

پیکانی که از سمت راست می آمد
با سرعت به عقب ماشین زد .ماشین
اکبر دور خودش چرخ زد و قسمت
عقبش دوباره به کامیون برخورد کرد.
ماشین های دیگر ترمز کردند.
چند ماشین به هم خورده بودند.
راننده کامیون پیاده شد و داخل
ماشین اکبر را نگاه کرد.
خون از صورت ننه عزت و اکبر جاری
بود ولی به مژگان صدمه زیادی

ابراهیم برگزار شد چند نفر از اهالی
محل آمده بودند .یک موتور سوار
دسته گلی را از طرف شخص ناشناسی
به حاج ابراهیم داد و گفت :از طرف
آقای وارطان.
حاج ابراهیم از ننه عزت اسم او را
شنیده بود ولی باالخره هیچ کس
نفهمید آقای وارطان کیست .حاج
ابراهیم یادش آمد که ننه عزت این
اواخر گفته بود که شاید وارطان اسم

نرسیده بود .مژگان از ماشین پیاده
شد .دچار شوک شدید شده بود.
مردم آمدند و ننه عزت را که به شدت
زخمی شده بود با زحمت از ماشین
خارج کردند .اکبر نمی توانست از
ماشین پیاده شود .درد زیادی داشت
و بین صندلی و فرمان ماشین کامال
گیر کرده بود .مردم ننه عزت را به
دراز روی زمین خواباندند و پلیس را
خبر کردند.

جعلی همان جعفر آقایی باشه که اکبر
شبهای جمعه پیش اش می رفت.
اکبر هنوز در بیمارستان بود .نخاعش
صدمه دیده بود ولی کمی امید به زنده
ماندنش بود .اکبر از هر دو پا فلج شده
بود.
هنوز چند ماه به شروع انقالب اسالمی
باقی مانده بود .به زودی اوضاع کشور
به کلی دگرگون می شد.
مژگان که چندان جراحتی ندیده
بود چند روز بعد به مدرسه برگشت.
جریان ازدواج او و اکبر به هم خورد.
پدر و مادر مژگان به دروغ های آن ها
پی بردند و به این نتیجه رسیدند که
اکبر به درد مژگان نمی خورد و دیدن
آنها را غدغن کردند.

فصل یازده
ننه عزت چند روز بعد از آن حادثه
فوت کرد .جراحاتی که به او وارد شده
بود خارج از تحمل سن اش بود .در
شب چهل ننه عزت که در منزل حاج

آزادی

آینده اکبر زیاد خوب به نظر نمی
رسید .با پاهای فلج دیگر نمی توانست
حتی دزدی هم بکند .پس از مدتی
دیگر کسی به دیدن او نیامد .چند تا
دوستی که داشت دیگر از او سراغی
نگرفتند .از جمله افشین که فقط یکی
دوبار به دیدن اکبر آمد و دیگر از او
خبری نشد .جعفر آقا هم چند بار به
بیمارستان به عیادت اکبر رفت و از او
بازدید کرد .با خودش فکر می کرد که
چقدر این اکبر را نصیحت کرده بود
ولی فایده ای نکرد .گاهی شعری را که
از پرویز سعادت یاد گرفته بود زیر لب
زمزمه می کرد که:
« تربیت نا اهل را چون گردکان بر
گنبد است » .جعفر آقا پس از انقالب
سرش به کارهای دیگر گرم شد و
کمتر سراغ اکبر را گرفت.
ممد تیغی و جعفر ،قصابی کوچک
شان را چند سال نگه داشتند .در
دوران انقالب فهمیدند که بهتر است
سبیل های ارزشمند خود را بتراشند
و به جایش ته ریش بگذارند .جعفر
آقا بعدها توانست در یک اداره دولتی
برای خود و برادرش شغل خوبی پیدا
کند و قصابی شان را تعطیل کنند.
او همچنین برای اکبر مقرری کمی
از طرف دولت جور کرد که کفاف
سیگارش را هم نمی کرد.

شماره  -81سال هفتم

برادران سعادت باالی شهر یک مغازه
اجاره کرده و نقل مکان کردند.
دنیا به کار خودش ادامه می داد .کشور
دچار انقالب و جنگ و بدبختی شده
بود .مرگ یک زن پیر و فلج شدن یک
پسر معتاد به هیچ وجه تاثیری در کار
مملکت و دنیا نداشت .چند سال بعد
تقریب ًا همه ماجرا را فراموش کرده بودند.
مژگان و مریم سه سال بعد هر دو
خواستگار پیدا کردند و به خانه بخت
رفتند .یکبار مژگان موقعی که با مریم
از میدان فردوسی رد می شد ،در
گوشه جنوبی میدان چهره ای آشنا
را دید که روی زمین نشسته و بساط
گدایی اش را پهن کرده بود .کمی پول
در کاسه او انداخت و بیشتر به او نگاه
کرد .او خیلی تغییر کرده بود و اگر به
خاطر چشمانش نبود شاید مژگان او
را نمی شناخت ولی برق چشمانش
همانی بود که بار اول مالقاتشان دیده
بود .مژگان اشک خود را از مریم
پنهان کرد.
مرد معتاد و فلجی که کنار خیابان
نشسته بود و گدایی می کرد با اکبری
که او به خاطر داشت خیلی متفاوت بود.
اکبر که بعد از تصادف و فلج شدن به
درد دایم کمر و پا دچار شده بود ،به
تدریج راه خوبی برای کم کردن درد
هایش پیدا کرد .قبل از آن هم کمی
دستش به مواد مخدر باز شده بود
و حاال که دیگر آن را برای خودش
ضروری می دانست .هر چیزی را که
نشئه اش می کرد امتحان کرد :سیگار،
تریاک ،مرفین ،هروئین و جنس های
کمیاب تر که مشتریان بیشتری
داشت .چون نمی توانست کار معمول
و همیشگی اش را که دزدی بود ادامه
دهد ،این برایش راهی شد که پولی
هم بدست بیاورد و گاهی که بازار

شماره  -81سال هفتم

فروش مواد مخدر خوب نبود گدایی
هم می کرد .دیگر هیچ چیز نبود که
امیدی در دل او ایجاد کند جز مواد.
در بعد از ظهر یک روز آفتابی ،اواخر
تابستان  1362که هوا گرم و دم
کرده بود و زمین بازدم سوزانش را
توی صورت عابران می دمید ،اکبر
الستیکی روی یک پتوی کهنه کنار
کوچه بهشتیان روی زمین دراز
کشیده بود .یک سگ بزرگ خاکستری
پیر کنار او لمیده بود و پهلویش را
لیس می زد .چشمهای هر دویشان
قی کرده و دهانشان کف آلود بود.
چند وقتی بود که اکبر به گوشه خیابان
محله کودکی اش نقل مکان کرده بود.
سگش را هم که مدتها ندیده بود در
آنجا پیدا کرد .حاج ابراهیم دیگر از
آن محل رفته بود .اکبر مدتها بود
مریض و علیل بود و کسی را نداشت
که به او برسد .سگ مریض و پیر
گاهی له له می زد و گرمای تابستان
را از راه زبانش بیرون می داد .معلوم
بود هر دو گرسنه اند و مدت هاست
یک غذای درست و حسابی نخورده
اند .از سر و پای هردوی آنها فالکت
و فقر و بیماری می بارید .اکبر در
حالی که به مژگان فکر می کرد با
یک دست سگ را نوازش می کرد .او
مژگان را آن روز در میدان فردوسی
شناخته بود ولی از روی خجالت اظهار
آشنایی نکرده بود .به یاد روزهایی
افتاد که پاهایش سالم بود و با مژگان
در خیابان قدم می زد و صحبت
می کرد .اکبر همان طور که با یک
دست سگ را نوازش می کرد دست
دیگرش را زیر سرگذاشت و به خواب
فرو رفت .فردا ی آن روز ،صبح سحر،
مأموران شهرداری جسد اکبر و سگش
را در گوشه کوچه بهشتیان پیدا کردند.
پایان

بقیه  :دکترفامیلی
ندارند دستور آمدن هواپیما را بدهم.
طرح به اتفاق آرا تصویب شد .ساعتی
بعد من و رئیس اداره به فرودگاه اهواز
رفته و سوار هواپیمای اختصاصی که
به همراه خدمه در انتظار ما بود شدیم
و دوساعت بعد در فرودگاه مهرآباد به
زمین نشستیم .راستش را بخواهید
از پذیرائی شاهانه در هواپیما و گذر
از پاویون مخصوص در مهرآباد حظ
وافری بردم .به هتل هایت رفتیم
و تمام روز بعد خود را برای ادای
توضیحات الزم به آقای رییس جمهور
آماده کردیم .فردای آن روز کمی
پیش از وقت مقرردر دفتر آقای بنی
صدر حاضر شدیم و پس از انجام
بازرسی های امنیتی و دیدار کوتاهی
با خانم فریده بنی صدر و تشکر از
ایشان به اتاق انتظار راهنمایی شدیم.
کمی بعد آقای موسوی گرمارودی
نویسنده و شاعر سرشناس که در آن
زمان مشاور مطبوعاتی رییس جمهور
بود به سراغمان آمد و دلیل دیدار
را جویا شد که کلیات ماجرا را برای
ایشان توضیح دادیم  .دمی درنگ
کرد ،از جا برخاست و درحالی که به
دفتر آقای بنی صدر می رفت گفت
کمی تامل کنید .دقایقی بعد برگشت
و گفت ایشان شما را می پذیرد ولی
سعی کنید مطلب را به کوتاهی بیان
کنید .ما را از دو اتاق با درها و سقف
بسیار بلند گذراند و وارد اتاق سوم
شدیم .آقای بنی صدر پشت میز
بزرگ و زیبایی نشسته بود .سالم
کردیم .ایشان از جا برخاست  ،با ما
دست داد و ما را دعوت به نشستن
کرد و پرسید که آقایان چه مقامی
دارید و از شرکت نفت چه خبر؟ خود
را معرفی کردیم و با توجه به آمادگی
های قبلی به سرعت ،خالصه پرونده
را به آگاهی رساندیم .ایشان در حالی
که به ما گوش می داد گاهی چیزهایی
را بر کاغدی که روی میز بود یادداشت
می کرد .پس از توضیحات ما گفت که
بر اساس برنامه قبلی دو هفته بعد به
اهواز خواهد آمد و از ما خواست که
در آن جا به دیدارش برویم تا نتیجه
اقداماتش را به ما اطالع دهد .از جا
بلند شد که به منزله اجازه مرخصی
بود .با احترام دستش را فشردیم و از
اتاق خارج شدیم.
دوهفته بعد آقای بنی صدر به اهواز
آمد و در اقامتگاه اختصاصی به دیدار
مراجعان مشغول شد .ما دوباره به
قصد دیدار روانه شدیم  .در آنجا

آزادی

بلبشوی عجیبی حاکم بود و باالخره
پس از دو ساعت انتظار آقای موسوی
گرمارودی به نزد ما آمد و با نوعی
شرمندگی گفت آقای رییس جمهور
به شما سالم رساندند و ضمن تشکر
از مساعی حرفه ای شما خواستند
به اطالع شما برسانم که متاسفانه ما
موفق به برکناری و جابجایی آقای
دکتر حیدری نشدیم زیرا که ایشان
به مقامات خیلی باال وابسته هستند
و پس از این گفتار کوتاه گفت موفق
باشید و در میان حیرت و تاسف
ما دور شد .دلیل اندوه ما تنها بی
نتیجه بودن کار و تالش طوالنی مان
در انجام آن پروژه نبود ،بلکه نکبت و
تیره روزی باورنکردنی و شگفت آوری
بود که بر میهن مان غلبه یافته بود.
ناتوانی رییس جمهور در برابر دزدان
جدید که در روز روشن با استفاده از
قدرت و نفوذ «مقامات باال» دارایی
ملت را به تاراج می بردند ،ما را که
با علم به خطرات احتمالی در انجام
وظایف خود پافشاری کرده بودیم
دچار ناامیدی بی پایانی می کرد .من
و رییس اداره در سکوت روانه محل
کارمان شدیم .
آقای دکتر حیدری یا همان آقای
مهدی رهنما بر سر کار خود همچون
کوه احد باقی ماند و گزارشات
حسابرسی کاری از پیش نبرد و
حضرتشان به قلع و قمع کارکنان
شریف شرکت نفت کماکان ادامه
داد و مدت ها بعد به مقام باالتری
منصوب شد و از اهواز رفت .پیمانکار
و آقای مدیر مهندسی و ساختمان و
یارانشان موفق و کامیاب و عاقبت به
خیر شدند .مدیر حسابرسی و معاون
اداره و این بنده مدتی بیکار بودیم
و بعد هرکدام به قسمت های دیگری
منتقل شدیم .آن دو پس از چندی
بازنشسته شدند و من به آمریکا
آمدم و از آن ماجرا تنها خاطره ای نه
چندان شیرین باقی ماند و بس.
چند ماه بعد از این ماجرا ،دوست
وکیلی که مرا به کانون وکال برده
بود به من گفت که آبدارچی کانون
یعنی همان حسن آقای رشوه ستان
خودمان به مقام رئیس انجمن اسالمی
کانون وکال منصوب شده است! که
انشااهلل مبارک است.
خانه از پای بست ویران است
خواجه در بند نقش ایوان است
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داستان یوسف ایپمبر

اثر :احمدعثمان

ترجمه دکتر محمدعلی صوتی

براساس اسناد تاریخ مصر
-1۱-

«ماریت» با اشتیاق به برمالکرد ن هرچه
بیشتر آثار  ،روشی خشن وناشیانه
د اشت که انتقاد باستانشناسان را
برانگیخت  .حتی گفته شد ه که برای
تخریب یک معبد نزد یک ابوالهول از
د ینامیت استفاد ه کرد .از کار عظیم او
برای جستجوی آثار باابهت و اشیاء
ذیقیمت مقد ار اند کی منتشر شد ه است .
ماریت عاد ت ناپسند ی د ربی اعتنایی
به اشیاء کوچک ولی باارزش ازلحاظ
تاریخی د اشت .به هرحال او جایگاه
خاص خود رابه چند علت د رتاریخ د ارد:
بنیاد نخستین خد مات باستانشناسی
مصر ؛ پایه گذاری اولین موزه ی قاهره د ر
 ، 1859امری که به چپاول آثارباستانی
پایان د اد واز خروج آثارباستانی از مصر
جلو گیری کرد.
ظاهرا ً امیدواری زیاد ی بوجود آمد ه
بود که مد ارک تاریخی مصر بتواند
قصه ی یوسف وارتباط بین اسرائیلیان
و سرزمین فراعنه رابه اثبات برساند.
چون تا آن زمان مصر فقط توانسته
بود نکاتی جزئی ازروایات یوسف
وخروج تورات رامانند مکانها  ،عبادات،
اصطالحات  ،آداب ورسوم  ،عناوین
و اسامی خاص را تأیید کند ،اما نام
« اسرائیل» فقط یک بار در کتیبه ها
یافت شده است  .سنگ یاد بود اسرائیل
متعلق به «مرن پتاه» در  1896بوسیله
ی فلیندرز پتری د ر تبس کشف شد و
اکنون د ر موزه ی قاهره نگهد اری می
شود .این سنگ یاد بود مربوط به دوره
ای نه چندان د یرتر از پنجمین سال
سلطنت شاه ،بعد از ترانه ای د ورو د راز
جشن پیروزی او د رفتح لیبی وفلسطین
 ،با این کلمات پایان می پذیرد «:کنعان
فتح شد با همه ی شرایط اهریمنی اش،
اسکالون اسیرشد .جِ ِرر گرفته شد .یه
نوآم نابودشد .اسرائیل ویران شد .سوریه
به مصر ملحق شد .سرتاسر زمین همگی
درصلحوآرامشند».
باألخره بریتانیا هم درربع آخر سده ی
نوزدهم درصحنه ظاهرشد .نخستین
مأموریتباستانشناسیبریتانیابوسیلهی
هنری ناوی مصر شناس ودانشمند
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کتاب مقد س سوئیسی رهبری می شد
ود ر آغاز زمستان  1883به مصر وارد
شد .یک سال پس از تأسیس «گنجینه ی
اکتشافات مصر» درلند ن (که بعد ا ً
به نام « انجمن اکتشافات مصر» تغییر
یافت ) او مأمور شد ه بود که در تل
مسخوته د رشرق د لتا به کار بپرد ازد.
آنان د قیق ًا امید وار بود ند همان جایی
که لپسیوس د ید ه و ثبت کرد ه بود ولی
حفاری نکرد ه بود  ،همان شهر خزینه ی
«بیتوم/پیتوم»باشد.
شش ماه بعد  ،ناوی به نخستین نشست
ساالنه ی «گنجینه» گزارش د اد:
« در ساحل جنوبی کانال « آب شیرین»
که از قاهره تا سوئز جاری است  -خرابه
های چند خانه با طرح اروپایی هست
وامروز کام ً
ال متروکه اند ،اما تا چندسال
پیش د هکد ه هایی پررونق بود ند.
فرانسویها  ،ظاهرا ً نخستین بار لپسیوس
 ،آنجارا رامسس نامید ند .این نام ازیک
تکه سنگ بزرگ به دست آمد ه که شاه
را بین د و خد ا نشان می د هد وتنها
یاد بود قابل رؤیتی بود وقتی که
لپسیوس در  1866آنجارا بازدید کرد،
اززیر شن بیرون آمده بود .او آن دو
پیکره را به نامهای خدایان رع و توم و
سپس سومین را بعنوان رامسس دوم
باز شناخت.

بنای م ربوط به رامسس دوم

آزادی

بافرض این که این تکه سنگ بخشی
ازیک زیارتگاه بوده ونتیجه گرفته
بود که این محل به نام «یا» اقامتگاه
رامسس ها خوانده می شد .این محل
«شهرخزینه» تورات است که به
وسیله ی اسرائیلیان دردوره ی ایذاء
آنان ساخته شده است  .این نظریه
محل جروبحثهای فراوانی است ...
بااینهمه این ناحیه برای نقطه ی
شروع عملیات انتخاب شد».
ناوی درادامه شرح می دهد که
چندسال بعداز بازدید لپسیوس ،
گروهی از مهندسان فرانسوی برای
حفر کانال سوئز درآن منطقه بکار
مشغول شدند .در حین حفر پایه های
یکی از خانه ها به تکه سنگ دیگری
برخوردند ،درست مانند همان سنگ
نخستین که د ر جهت مخالف برای ورود
ی به محل قرارگرفته بود .آنان درادامه
ی خاکبرداری دو سفینکس باسرانسان
نیز کشف کردند  .همچنین کتیبه ی
سنگ خارای بزرگی که هردو سوی آن
حکاکی شده بود  ،یافتندکه به نظر می
رسد زیارتگاه یک معبد بوده است .
ناوی درادامه گفت  « :آنچه دردرجه ی
اول برایم روشن شد  ،همه ی این آثار
تاریخی تقدیم به خدای توم ها رماخیس
بوده است  .با آنکه حفاریها نشان داد که
شهر بوسیله ی رامسس دوم بنا شده ،
جایگاه رامسس نامیده نمی شده  ،بلکه
جایگاه توم (پی  -توم) بیتوم خوانده می
شده است ».
« حال من یک سئوال مشخص دارم:
آیا تل المسخونه واقع ًا بیتوم بود یا
رعمسیس /رامسس ؟ آیا من جایگاه
توم را پیدا کرده بودم یا طبق تئوری
لپسیوس اقامتگاه رامسس ها را؟ با نگاه
به چند سنگ کشف شده پی بردم یکی
از آنها دارای خط هیروگلیف است .آن
لوحه ای بود که باالی آن خوانده نمی شد.

فقط سطر آخر آن را می شد خواندو
به نظر می رسید شامل فرمانی مربوط
به یک مجسمه است .چهار روز بعد یک
قطعه ی دیگر پیدا شد  .آن بخش پائین
مجسمه مرد ایستاده ای بود که باالی آن
شکسته شده بود و پشت آن سه سطر
به خط هیروگلیف عناوین او حک شده
بود « :رئیس انبار ،کاتب اقامتگاه توم ،
سوکوت (  )Succothحاثور/حتحور[ ایزد
بانوی عشق وزیبایی] این نام را به تو
بخشیده که باتو بماند با این تندیس در
جایگاه توم ،خدای جاویدان سوکوت».
چندی بعد کارگران دو تکه ی تندیسی
را یافتند که مردی چمباتمه زده با
دستهای صلیب وار روی زانوهایش را
نشان می داد .او مردی بلندپایه درزمان
شاه سلسله ی دوازدهم ( اوسورکون
دوم جانشین شیشنگ) بودکه دربین
عنوانهایش « ثبات شایسته ی بیتوم
آمده است ».
ناوی ادامه می دهد «:اجازه بدهید لحظه
ای به تاریخ شهر بیتوم بپردازیم  .هیچ
شکی نیست که پایه گذار شهر  ،شاه
دوره ی ایذاء یهودیان  ،رامسس دوم
بود .قدیمی تر از نام اوبرآثار تاریخی
نقش نشده و هیچ اثری از فرمان روایان
پیش از زمان او نیست .ممکن است
پیش ازاو عبادتگاهی برای خدای توم
وجودداشته ،اما بطور قطع او بود که
جایگاهی مخصوص و خزانه ای بنا کرد.
همه ی دیوارها متعلق به بهترین دوره
ی خشت زنی مصر است  .بااین حال
من بخت آن را نداشتم که نقش نام
شاه رادرهیچ یک از خشتها بیابم .آنها
عین ًا همان نقشی رادارند که خشتهای
دیگر بخشهای مصر  .باید اضافه کنم
که در بعضی از آنها کاه یا تکه های نی
بکاررفته که آثار آنها را هنوز می توان
گل رود نیل بدون
دیدوتعدادی از آنها ِ
کاه زده شده است ».
تالش ناوی براین است که ثابت کند
خشتهایی که یافته همانند همانهایی
است که اسرائیلیان وقتی دو شهر
خزانه را برای فرعون بنا کردند  .گرچه
آنان ابتدا کاه بکار می بردند تا اینکه
موجودیشان تمام شد:
« پس سر کاران و ناظران قوم بیرون
آمده قوم را خطاب کرده گفتند فرعون
چنین می فرماید که من کاه به شما نمی
دهم  .خود بروید و کاه برای خود از هرجا
که بیابید بگیریدواز خدمت شما هیچ کم
نخواهدشد» (سفرخروج ،باب پنجم 10 :و
.)11سپس ناوی چنین نتیجه می گیرد «:
از آنجا که رامسس دوم بنیانگذار بیتوم
بود  ،همچنانکه می بینید به دالئل محکم
احتمال دارد باور کنیم مایکی از شهرهای
یادشده در سفر «خروج» را یافته ایم و
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فی الواقع همین خشتها بود که باعث
رنج واندوه اسرائیلیان شد».
تل مسخوته دروادی تومیالت  ،دره کم
عمقی به درازای سی مایل واقع است که
در دوطرف آن صحراستودلتای مصر را
به دریاچه ی تمساح در منطقه ی کانال
پیوند می دهد .اظهار عقیده ی ناوی که
آن مکان یکی از شهر خزانه ها بود ،
برای پژوهشگران تورات درآن زمان
رضایت خاطر بزرگی ایجاد کرد ،اگرچه
نظریات او از همان زمان موضوع تجدید
نظر بود.
در 1918آلن گاردینر نشان داد اگرچه
تل مسخوته شهر خدای توم بود  ،ولی
شهر عمده ای نبود .او بیتوم رادروادی تو
میالت در غرب تل المسخوته  ،بنام تل
الرتبه یکی می دانست  .امیل بروگش
زبانشناسآلمانی درنهایتپیشنهادکرد
تل الخسوته را در کتیبه های مصری به
صورت  tkwتشخیص داده که یکی
از شهر خزانه ها نبوده بلکه « سوکوت»
اولین محل توقف اسرائیلیان درزمان
«خروج» بوده است .مترجمان یونانی
تورات درزمان بطلمیوس ( معروف به
تورات هفتادگانی) جوشن را به وادی
تومیالت  ،بخصوص به شهرهرموپولیس
 نام باستانی تل المسخوته  -ربط میدهند؛ درتورات بطلمیوسی آمده است:
« او (یعقوب)یهودارا پیش از آنان
فرستاد تا یوسف را در هرموپولیس
مالقات کند(سفر پیدایش ،باب چهل
وششم28:و)29
چندی بعد هنری ناوی فاش کرد که
نام جوشن درشهری بنام «فاقوس»
پیداشده که نام باستانی آن gsm
( sمصری درعبری «ش» و mمصری
«ن» خوانده می شود) که در تل بسطه
 شاخه ی شرقی نیل دردلتا -قراردارد.این شهر مهمترین شهر والیت بیستم -
معروف به والیت عربی است  -که وادی
تو میالت جزو آن بود.
درحال حاضرپژوهشگران عمدت ًا
موافقند که جوشن منطقه ای درشرق
دلتا  ،محصور به شاخه ی تل بسطه ی
نیل  ،باشهر حاکم نشین فقوس درشمال
غربی تل الرتبه (بیتوم) در جنوب و تل
مسخوته (سوکوت) درجنوب شرقی
است .این شاخه ی رود از «اون»
(هلیوپولیس) به طرف شمال از طریق
قنتیر  ،وسپس به طرف شرق از طریق
سیل تا پلوسیوم جاری است  .بعضی
از نقشه ها جریان رودرا بعداز قنتیر
به سوی شاخه ی پلوسیوم نشان می
دهند  ،اما بطلمیوس اسکندریه ایدر
کتابش درباره ی جغرافیای مصر -که
آن را درسال  150پیش از میالد نوشته ،
روشن می کند که تمامی طول رودخانه
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از جنوب اون تا پلوسیوم شاخه ی تل
بسطه به شمار می رفت .
به هرحال شهر پی رامسس جائی که باور
براین است «خروج» از آنجا شروع شده،
بیشتر مبهم است  .سالها پذیرفته شده
بود که آن همان جای آواریس پایتخت
هیکسوس بوده  ،زیرا شهرها همان
توصیف همسایگان وویژگیهای
جغرافیایی مانندد رودخانه ها و والیات
را دارند .بسیاری از پژوهشگران آواریس
وپی  -رامسس رایکی می دانند .همان
جا که گفته می شود موسی معجز آتش
را علیه مصریان اجرا کرد:
« درنظر پدران ایشان اعمال عجیب
کرده بود .درزمین مصر ودر دیار صوغن .
دریارا منشق ساخته ایشان را عبورداده
وآبهارامثلتودهبرپانمود(.کتابمزامیر،
باب 12 : 78و)13
صوغن تورات  ،همان شهر باستانی
«زاعنه  » Za›neبوده که یونانیان آن را
تانیس نامیدند ودردوره ی معاصر به آن
صان الحجر می گویندکه در کنار دریاچه
ی « منزله» در آخر شاخه ی تانیس نیل
دردلتا قراردارد .آلن گاردینر پژوهشگر
برجسته ای که تانیسرا محل آواریس
ورامسس پذیرفته بود  ،برخالف این
واقعیت که آن دروالیت نوزدهم مصر بود
 ،درحالی که آواریس دروالیت چهاردهم
بود .این اختالف جغرافیایی باعث شد که
او تانیس را کنار بگذارد  ،اما بعد ًا عقیده
اش را عوض کرد و بخشی به خاطر
کشفپیرمونته باستانشناسودانشمند
فرانسوی که ادعا کرد  «:خدایان پی

دیوار داخل مدفن رامسس دوم

رامسس واقع ًا خدایان تانیس بودند، ».
بخشی دیگر برای اینکه باز مانده های
بسیارارزشمندرامانندسنگهاییادبود،
تندیسهای خدایان وشاهان  ،تک
ستونهای هرمی وهمچنین بخشهایی
از ساختمانها  ،درآنجا یافت .دالیلی که
برای تانیس ادعا شد با نوشته ی قصه
پرداز تورات تقویت شد که زمان ساخته
شدن شهررا خاطر نشان کرد:
« وبه جنوب رفته به حبرون رسیدند ...اما

حبرون هفت سال قبل از صوعن مصر بنا
شدهبود(».سفراعداد،بابسیزدهم)22:
بههرحالباقیماندههایدورهیرامسسها
در همه جای شرق دلتا یافت شده
است  .این امر پژوهشگران رابرآن
داشت که هریک جاهای دیگری را
محل پی رامسس بیانگارند  .به عنوان
مثال ناوی ،ختاعنه قنیتر را ترجیح می
داد که ناحیه ای در چند مایلی شمال
شرقی فاقوس درشاخه ی تل بسطه
نیل قرارداد .درآنجا آثار کاخ رامسس
دوم با کاشیهای بدل چینی زیبا  ،پایه ی
مجسمه ی غول پیکر همین شاه وسنگ
یادبود با کتیبه ی رامسس دوم یافت
شده .قنتیر مانند تانیس با مشکالت
جغرافیایی روبروست  .زیرا دروالیت
دیگری از آواریس (والیت بیستم)
واقع است  .بااین همه نتیجه گیریهای
ناوی سبب شد گاردینر عقیده اش را
نه بطور کامل تغییر دهد .او در کتاب
«مصرفراعنه» پذیرفت که قنتیر امکان
دارد جایگزین تانیس باشد «:در بین
پژوهشگران لبیب حبشی موفق شد
سنگ یادبود ودیگر اسناد راازنواحی
مجاور کشف کند...
بنا به این نظریه یادبودهای رامسس دوم
در تانیس بوسیله ی شاهان سلسله
بیست ویکم به آنجا انتقال یافت تا
آن شهررا پایتخت خود قراردهند .بااین
حال بحث همچنان ادامه دارد و نمی
توان به نتیجه قطعی دست یافت ».
به باور من نه تانیس  ،نه قنتیر ،ونه
جاهای دیگری که پیش ازآن برای شهر

مبدأ خروج یعنی پی رامسس  ،پیشنهاد
شده  ،درست نیست  .آواریس و پی -
رامسس  -همچنین قلعه ی زار و جایی
که ظاهرا ً یوسف زندانی شد  -دروالیت
چهاردهم درتل ابوصفا قراردارد .این
محل در حاشیه ی شمال شرقی جوشن
و نزدیک مرز کنونی شهر کانتراه واقع
است  .درآن جا پلی بوده وهنوز هست
که هر گروه نظامی می توانسته از طریق
شبه جزیره یسیما به فلسطین وارد

آزادی

شود.
پژوهشگران اختالفی درباره ی محل
دقیق زارو  ،که نقطه ی آغاز لشگر کشی
های زمان توتموسیس سوم (حدود
 )1490 - 1436فرمانروای سلسله
هیجدهم تازمان ستی اول  ،دومین
شاه سلسله ی نوزدهم و جانشینهایش
رامسس دوم ورامسس سوم  ،ندارند.
با اینهمه مسئله بعدی بررسی مدارکی
است که نشان دهد پی رامسس درهمان
محل آواریس بناشده است .
ژزفوس به نقل از مانه تو می گوید
آواریس در « والیت ستروئیت» واقع
در شرق تل بسطه نیل » قراردارد.
سنگ یادبود کاموسه با اشاره به «
شراب تاکستانهای شما» وقطع درختان
 ،چنین بر می آید که آنجا منطق ای
حاصلخیز ودارای لنگر گاه مناسبی برای
پهلو گرفتن شماری کشتی های بزرگ
بوده است  .این همان شرح دقیقی
است که آهموسه فرزند آبانا درشرح
حالش درباره ی محاصره ی آواریس
به وسیله ی آهموسیس اول آورده که
چگونه نیروهای مصری از آب گذشتند
وبه جنوب آواریس رسیدندواز روی
آب جنگیدند  .این روشن می کند که
آواریس در کناره ی دریاچه یا برکه ای
متصل به شاخه های نیل درشرق
دلتا قرارداشته وبه اندازه ای بزرگ
بوده که چندین کشتی درآن حرکت
کنند .همچنان که پیش از این دیدیم
آنجااززمان هیکسوس مرکز عمده ی
عبادت خدای ست (سوتخ) بوده است .
ما درباره ی پی رامسس چه می دانیم؟
وقتی نام این شهر برده می شود ،
غالب ًا به رامسس دوم (Pi-Ramses-myr-
()Amunخانه ی رامسس  ،محبوب
آمون) مربوط است .همچنین بسیاری از
شهرهای کناره ی دلتا وحتی درسرتاسر
مصر به یکی از شاهان رامسس نسبت
داده می شود.و این پی رامسس اقامتگاه
شاهان رامسس دردلتا شناخته شده
است .ومحققان غالب ًا می گویند آن
بوسیله ی رامسس دوم پایه گذاری
شده است  .به هرحال شواهد نشان می
دهد که شهر وقتی که او به سلطنت
رسید وجودداشته است  .کتیبه هائی
که او درمعبد پدرش ،ستی اول ،
درابیدوس درمصر علیا بجا گذاشته
شامل گزارشی است که رامسس دوم
دراولین سال سلطنتش از تبس بازدید
کرده تادرجشنواره ی آمون شرکت کند
(فرعونها معموالً درممفیس نزدیک
قاهره ی کنونی درمصر سفلی
تاجگذاری می کردند).
بقیه درصفحه 48
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معرفی کتاب

اسنودن SNOWDEN

						
مرورفیلم

طفل صدساله ای به نام شعر نو
گفت وگوی صدرالدین الهی با نادر نادرپور

گفتگوی استاد ما دکتر صدرالدین
الهی با زنده یاد نادر نادرپور سالها
پیش در مجله ی روزگار نو به
سردبیری اسماعیل پوروالی منتشر
شده بود وسال گذشته در چنین
روزهایی بصورت کتابی  ۴۳۴صفحه ای
بهمت محمد حسین مصطفوی دوست
وهمکار نادرپور بانام « :طفل صدساله ای
به نام شعرنو  .گفتگوی صدرالدین الهی
بانادر نادرپور»توسط نشر تاک منتشر
شد.
آن زمان ها که نوجوانی بودیم و صفحات
مجالت را بجای خواندن می بلعیدیم
تا بیشتر بیاموزیم وبیشتر لذت ببریم
 ،همواره ازاین رنج می بردیم که چرا
کسی جلوی چاپ نوشته هایی که بنام
شعر نو چاپ می شود نمی گیرد .ما شعر
نیمارا شعر نو می دانستیم و بسیار هم از
خواندن آن لذت می بردیم اما گاهی نیز
با نوشته ای از بزرگانمان برمی خوردیم
که به نام شعر چاپ می شد .بعضی از
دوستان با فخر نوشته ای از شاملو را
می خواندند و وقتی با اعتراض ما روبرو
می شدند که «:این نثر جالبی است اما
شعر نیست » می خندیدند و مارا به باد
تمسخر می گرفتند که بدبخت ها شما
ازاین شعر ها چیزی نمی فهمید .و یک
روز خواستم به یکی از آنها بگویم :
«چیزی که من در نیابم چرا باید گفت ؟»
اما از گفتن آن بازماندم چون از مقام و
مرتبه ی بعقوب لیث صفاربهره ای نبرده
بودم .
همه ی این رنج هارا تحمل می کردیم و
کسی نبود مانند استاد الهی که عمرش
دراز باد و زنده یاد نادر نادر پور که
به این روشنی و بدون هراس از اینکه
ممکن است فالن شاعر بدش بیاید و یا
رنجیده شود  ،مسائل شعر امروز را برای
ما بشکافدتا دریابیم که شعرنو چیست و
شاعرنوپرداز کدام است .
هر صفحه از کتاب را که می خوانی
حسرت می خوری که چرا زودتر این
کتاب یا نظیر این کتاب منتشر نشده
بود تا جوانان را از پرداختن به دشمنی
باعلموادبنکشاند.همانگونهکهنادرپور
از قول ایرج میرزا می نویسد که :
این جوانان که تجدد طلب اند
راستی دشمن علم وادب اند

صفحه42

د ِرتجدیدو تجدد واشد
ادبیات شلم شوربا شد
درصفحه  ۲۹کتاب سوال استاد الهی را
از نادرپور می خوانیم « :خیلی می خوانیم
ومی شنویم که از «اوزان نیمائی» وحتی
«عروض نیمائی» سخن می گویند.آیا به
کار بردن این اصطالحات صحیح است
وما واقع ٌا دارای عروضی هستیم که نیما
مانند خلیل بن احمد آن را آفریده باشد
یا اینکه نیما در حقیقت یک « ُمصلح»
درکار شعر فارسی است و اصطالحات «
عروض نیمایی» مولود نشناختن کار نیما
است ؟
ونادرپور در پاسخ می گوید :جواب سؤال
شما این است که گرچه نیما بنیاد گذار
عروض تازه ای نیست  ،با پیشنهاد های
سه گانه ی خویش که به شرح آنها

به
و سپس
درشکل شعر
شرح پیشنهادهای سه گانه ی
او بپردازم .
عبارتیکهنیمادرتوجیه اینپیشنهادها
به کاربرده است تا آنجا که به خاطر
دارم ،این است  :ضرورت زمانه اقتضا
می کند که شعر به سیاق نثر وطبیعت
محاوره نزدیک شود ».واین همان جمله
ای است که اغلب پیروان وهواداران
نیما درست به مفهومش پی نبرده اند
وپنداشته اند که مقصود وی از نزدیک
شدن شعر به «سیاق نثر» و « طبیعت
محاوره» استعمال واژه های عامیانه
وعبارات مردم کوچه بازار درشعراست.
حال آنکه نادرستی این تعبیررا نه تنها
درکالم پیچیده وبیان غیر مألوف نیما
وعاری بودن شعرش از جمالت نثرگونه

خواهیم پرداخت ،عروض خلیل بن احمد
را چنان دگرگون کرده که گوئی عروض
دیگری با اوزان جدید آفریده است.
بنابراین اصطالحاتی نظیر «عروض
نیمائی» و « اوزان
نیمائی» را درست
می توان دانست .
زیرا نیما با سومین
پیشنهاد خود،که
آمیختن
درهم
متجانس
اوزان
باشد ،طرح اشعاری
را می ریزد که
با ارکان قدیم
عروضی قابل تقطیع
نیست  .پس بهتر
است که نخست
به تحلیل استدالل
نیما در خصوص
دگرگونی
لزوم

وعبارات محاوره مانند باید دید ،که
دراشارات متعدد او به فرارسیدن
دوران شعر خطابی واهمیت فن
دکالماسیون می توان یافت .
به عبارت ساده،
منظور نیما از
اصطالحاتی نظیر
« اقتضای زمانه»،
« به سیاق نثر» و
«طبیعت محاوره»
این بوده است که
چون درروزگارما
( و ا حتما ال ،
ر و ز گا ر ا ن
آینده) شعررا در
مقابل انبوه مردم
ِ
یا دررسانه های
همگانی (ازقبیل
رادیو تلویزیون)
باید خواند  ،وزن

آزادی

وقافیه های یکنواخت آن را تغییر باید
داد واین تغییر به اقتضای درازی یا
کوتاهی اندیشه هایی است که در ذهن
شاعر پدید می آید؛ یعنی اوست که برای
بیان مفهومی مختصر  ،مصراعی کوتاه
وبرای بیان مفهومی مفصل ،مصراعی
دراز رادرشعر خود به کار تواند بُردو
بنابراین  ،برخالف شاعران کالسیک ،
برای هم اندازه کردن مصراع های یک
بیت  ،مجبور به افزودن کلمات زاید یا
کاستن واژه های الزم نخواهد بود.
همچنین به استخدام قوافی مرتب
درانتهای مصراع های مساوی ملزم
نخواهدشد .بلکه قافیه هارابه اختیار
خویش وبه عنوان وسیله ی «تداعی»
برای یادآوری مفاهیمی که در بندهای
پیشین شعر خود گفته است به کار تواند
گرفت  .از همه مهمتر  ،برای نجات شعر
از یکنواختی وزن با درآمیختن بحور
متجانس تنوعی به آهنگ شعر تواند
بخشید :
خشک آمد کشتگاه من
درجوار کشت همسایه
گرچه می گویند «:می گریند روی
ساحل نزدیک
سوگواران درمیان سوگواران»
داروک !
قاصد روزان ابری،
َ
کی می رسد باران؟
بنابر این  ،اگر آنچه گفتم خالصه شود،
پیشنهاد های سه گانه نیما چنین
عباراتی خواهد یافت :
 -۱شکستن تساوی طولی مصراع ها
وبکاربردن عبارات دراز وکوتاه؛
 -۲گماردن قافیه به عنوان زنگ تداعی
(یا وسیله یادآوری) در جاهایی که
مفاهیم یک شعر ،علیرغم فاصله ی
مصراع ها  ،اززیر سطور به یکدیگر
ارتباط می یابند؛
 -۳درهم آمیختن بحور متجانس برای
آوردن شعری که موزون باشد ولی
پدید
ِ
یکنواخت نباشد».
کاش نادرپورزنده بود و استاد
الهی گفتگوئی دیگر بااو می کرد
تا به سؤاالت بسیاری از خوانندگان
«آزادی» نیز پاسخ های الزم را
بدهد .حیف که دیگر نادرپور نیست
وشادا که صدرالدین الهی هنوز
دربین ما و با ماست .عمرش درازباد.
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غزاله یزد ی

اسنودن زندگینامه سیاسی است
که بصورت فیلم به کارگردانی الیور
استون برپرده ی سینما جان می گیرد.
سناریوی آن توسط استون و کایرن
فیتزجرالدنوشته شده است .این
فیلم بر اساس کتاب های « پرونده ی
اسنودن» نوشته ی لوک هاردینگ و
«زمان هشت پا» از آناتولی Kucherena
ساخته شده است .بازیگران فیلم
جوزف گوردون لویت ،شایلن وودلی،
ملیسا لئو ،زاکاری کوئینتو ،تام

درآن اورا دومین رئیس جمهور بد
در تاریخ ایاالت متحده -تنها پس از
ریچارد نیکسون  -نامیده بود مورد
انتقاد بسیاری قرارگرفته بود .با این
حال ،یک سری از وقایع او را درنهایت
وادار به کارگردانی این فیلم کرد .گلن
گرینوالد ،روزنامه نگاری که با لورا
پویترس برروی داستان اسنودن ،کار
می کرد او را برای برخی از مشاوره ها
دعوت کرد؛ چند ماه بعد ،وکیل روسی
اسنودن ،آناتولی  ،Kucherenaاز طریق

ویلکینسون ،اسکات ایستوود ،لوگان
مارشال گرین ،تیموتی اولیفنت  ،بن
شنتزر ،لی استنفیلد ،رایس ایفنس و
نیکالس کیج هستند .فیلمبرداری در
مونیخ آلمان آغاز
 16فوریه  2015در
ِ
شد.
فیلم اسنودن در تاریخ  9سپتامبر،
 2016قبل از اکران ،در جشنواره فیلم
تورنتو به نمایش درآمد ،و در 16
سپتامبر  2016درسینماهای آمریکا
به نمایش گذاشته شد .در 22ماه
سپتامبرنیزدر آلمان به نمایش عمومی
درآمد .درهفته اول نمایش بیش از
 11میلیون دالر فروش داشت.
این فیلم درباره ادوارد اسنودن ،یک
متخصص کامپیوتراست که اطالعات
طبقه بندی شده از آژانس امنیت ملی
آمریکارا ازطریق روزنامه گاردین در
ژوئن  2013فاش کرده بود.
وقتی الیور استون برای اولین بار با
موضوع فیلم برخورد کرد ُمردد بود .او
کار دیگری را دردست بررسی داشت،
وقراربود فیلمی در مورد چند سال
آخر زندگی مارتین لوتر کینگ جونیور
با جیمی فاکس بسازد .او قبال بخاطر
ساختن فیلمی درباره جرج بوش که

تولید کننده فیلم از استون خواست
که بااو تماس بگیرد .وکیل نشستی
در مسکو ترتیب داد ،ودر یک مکان
امن که نمی توانست حضور استون را
آشکارکند بااو مالقات کرد -وکیل
می خواست کتابی را که درباره ی
اسنودن نوشته بود به استون بفروشد،
این کتاب داستانی تخیلی بود اما
اسنودن به دلیل عالقه ای که نسبت
به آن داشت آن را «خیلی [فئودور]
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داستایوفسکی» نامید .موضوع کتاب

واقعی نبود .لذا استون رابه شک و
تردید فروبرد .اگر او می خواست یک
فیلم باداستانی تخیلی بسازد و یا
فیلمی تاحد امکان واقع گرایانه در
مورد اسنودن ؟ چرا که او نمی دانست
آیا اسنودن بااو همکاری خواهد کرد
یاخیر.
استون در ژانویه  2014شروع به
مالقات باادوارد اسنودن کرد .در
ابتدا ،اسنودن باتهیه فیلم از زندگی
خودبا احتیاط برخورد می کرد .استون
دوباردیگر به دیدار اسنودن رفت و در
اواخر ماه مه همان سال ،اسنودن در
نهایت در مورد این ایده موافقت کرد
و حتی تصمیم به شرکت درآن گرفت.
اگر چه او در پروژه دخالت داده شد
اما هیچ متنی ازسناریو برای تاییدبه
او داده نشد ،وحتی هیچ پولی برای
فیلم دریافت نکرد .درعوض پول
به گاردین داده شد .اسنودن زمانی
فیلمی از تاریخ ناگفته ایاالت متحده
را از الیور استون دیده و شیفته آن
شده بود.
در  2ژوئن  ،2014اعالم شد که
اولیوراستون و موریتزبورمن حقوق
مربوط به کتاب پرونده های اسنودن
را ازلوک هاردینگ به دست آورده اند،
و استون قراراست فیلمی بر اساس
آن نوشته وکارگردانی کند .درنتیجه
بخاطر تعهدی که اولیوراستون برای
کارگردانی این فیلم داشت از ساختن
فیلم مارتین لوتر کینگ جونیورفعال
منصرف گردید .هشت روز بعد ،در

آزادی

 10ژوئن ،2014 ،استون حقوق مربوط
به کتاب دیگری،بانام « زمان هشت
پا » از آناتولی  Kucherenaرابه دست
آورد( .در ماه آوریل سال  ،2015ویکی
لیکس نشان داد که ستون 700،000
دالربرای گرفتن حقوق مربوط به
کتاب به هاردینگ  1میلیون برای
دریافت حقوق رمان Kucherena
پرداخت کرده است ).استون هر دو
کتاب رابه عنوان منابع فیلمنامه خود
استفاده کرد.

اسنودن واقعی

فیلم به معرفی شخصیت اد اسنودن
می پردازد که چگونه برای استمرار
آزادیهای شخصی و حفظ حرمت های
فردی دست از زندگی عادی خود می
کشد و به روسیه پناهنده می شود.
نقش اسنودن را جوزف گوردون
لویت بازی می کند اما در اواخر فیلم
اسنودن واقعی درنقش خود ظاهر
می شود ودرپایان فیلم هم نوشته
ای ظاهر می شود که دوست دختر
اسنودن به روسیه رفته و به او پیوسته
است .
زمان نمایش فیلم  134دقیقه است و
مبلغی حدود  40میلیون دالر برای آن
هزینه شده است  .نقش لیندسی میلز
دوست دختر اسنودن را شایلن وودلی
برعهده دارد .رویهمرفته فیلم ارزش
دیدن را داردولی فوق العاده نیست.
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کیخس

رو بهروزی

رایان
وترانه ُس ُسرایان
ترانهوترانه
ترانه

گف وگو با

این گفت وگو درسوم تیرماه 1351
خورشیدی دراستودیوی رادیو ایران
(میدان ارک) روی نوار ضبط شده
است واکنون اولین باراست که
بصورت نوشتار منتشر می شود.
«تورج نگهبان » باشعری از خود گفت
وگو را آغاز می کند
(موسیقی متن )
نگهبان :
حرف درباره ی ما بسیاراست؛
داستان من وتو برسر هر
بازاراست
میتوانیکسرهبگذشتوگذاشت؟
می توان این همه را هیچ
انگاشت؟
گفت وگو بسیار است
دست ساییدن ها ،
همره لب گزه  ،لب چیدن ها
زیر لب زمزمه کردن با خود،
وای رسوایی ازین بیش میسرنشود
هوسی زود گذر  ،بچه وهمسر
نشود
باز باخود گفتن:
که نه
هیچ مصلحت نیست که باهم باشند
زانکه او اسمی ورسمی دارد،
باید البته که ئا برسر دل بگذارد
***
حرف درباره ی ما بسیاراست؛
داستان من وتو برسر هربازاراست
توچهمیپنداریوچهبایدپنداشت؟
می توان اینهمه را هیچ انگاشت؟
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* ازسال ( )1327همکاری خودرا با راد یو ایران بعنوان ترانه ُسرا آغاز کرد م .
درحالی که تحصیالت خودرا د ر د بیرستان فیروز بهرام د نبال می کرد م ...

بخش اول)
پانزدهم)
پانزد هم-
(قسمت
(قسمت

ت نگ
ه
ـب
ان
ورج

می توان برسردل پای گذاشت؟
داوری باما نیست ،
دست خلقی است
که این رابطه نشناخته است.
دست آنان که براین رهگذر
ناهموار
روزوشبباخوردنوخوابیدنوکار،
عمرخودباختهاند
داوران من وتو
از کجا می دانند که اگر باتو جدایی
افتد
خالیازشعروسخنمیمانم،
نغمهپردازیمنمیمیرد.
تونمیدانیومنمیدانم.
داوران من وتو ،
ازکجامیدانند

آزادی

دل من غمکده ای تاریک است
باغمتاختهبرهستیمن،
ِ
مرگمننزدیکاست.
ازکجامیدانندمنسراپایوجودم
همهجوالنگهتوست؟
توبهسرتاسراینغمکدهرهیافتهای،
رشتههستیمنراکوتاه،
پیچدرپیچوسیاه،
توبهمبافتهای.
***
حرفدربارهیمابسیاراست
داستانمنوتوبرسرهربازاراست.
تو چه می پنداری ؟
وچهبایدپنداشت؟
رهنوردی تا اوج ؟
سرنگونیتاعمق؟

نیستییاهستی؟
به کدامین ره این لحظه توان پای
گذاشت.
(پایانموسیقیمتن)
نگهبان  :نام شعری را که خواندم
«حرف درباره ی ما بسیاراست»
هست من تورج نگهبان  ،چهل
سال پیش ( 7اردیبهشت 1311
خورشیدی ) درشهر اهواز متولد
شدم  .تحصیالت ابتدایی را
درشیراز ،خرمشهر و تهران
گذراندم وتحصیالت دبیرستانی
ودانشگاهی را درتهران به پایان
رساندم .ازبیست و چهارسال
پیش ( )1327همکاری خودرا
با رادیو ایران بعنوان ترانه ُسرا
آغاز کردم  .درحالی که تحصیالت
خودرا در دبیرستان فیروز بهرام
دنبال می کردم ...
بهروزی :ترانه سرایی را چگونه آغاز
کردید؟
نگهبان  :پیش از این که به کار ترانه
ُسرائی بپردازم  ،شعرهایی
بصورت آزاد می گفتم  .اولین
شعری که گفتم کالس دوم
دبیرستان بودم  .آقای امین
اهلل رشیدی که با اسم آشنا
آهنگ می ساختند وخودشان
هم می خواندند  ،آهنگی روی
این شعر گذاشتند که بصورت
زنده از رادیو ایران پخش شد که
متأسفانه نواری از آن موجود
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نیست .
بهروزی  :آن شعررا بیاد دارید؟
نگهبان  :نه متأسفانه  .مطلع آن
افسونگرای مظهر ناز بود .بعد
اولین ترانه ی من با آهنگی
از همایون خرم و آواز خانم
مرضیه اجراشد.همکاری با این
دوهنرمند سالها ادامه پیدا کرد
وحاصل آن تا آنجا که به باد
دارم ترانه های :آنچه گذشت
که این طور شروع می شود « ای
گل جلوه ی این بستان بودی »،
« ای ماه من ای فروغ شبهای من
»  « ،گمشده » ( رفت و نوای غم
زطنین ترانه ی من نشنود) « ،
غمگین چو پائیزم از من بگذر» ،
« قسم به دلهای خسته ی خسته
دالن »« ،خداوندا چه می شدکه
بی وفا نمی شد» وتعدادی دیگر
که مجال نام بردن از همه ی آنها
نیست .
بهروزی  :حاال که صحبت از ترانه
های اولیه ی شما ست  ،ترجیح
می دهید در اینجا کدامیک از
کارهای اولیه ی شما را پخش
کنیم ؟
نگهبان  :ترانه ای است با صدای خانم
مرضیه که آهنگ آن را آقای
حبیب اهلل بدیعی ساخته است.
بانام دل ستم دیده ی مرا.
بهروزی  :گوش می کنیم به این
آهنگ وبعد به دنباله گفت

وگویمان ادامه می دهیم .
دل ستم دیده

مرا

بیا بیا
عاشقتر کن
بیا بیا دل چو آتش به سینه را
خاکستر کن
تو جان شیرینی عشق آفرینی
درآسمان دل من مه وپروینی
بیا تو ای جانانم بیا بسوزان
جانم
که بیش از این ننشانی
برآتش هجرانم
بزن شررها برآشیانم
گل امیدم پرپر کن
غم دلم افزون ترکن
به عشوه خون کن دل را
زخون  ،دوچشمم تر کن
بیا بیا  ،دل ستم دیده مرا
عاشق تر کن
بیا بیا ئل چو آـش به سینه را
خاکستر کن
فزون غم ما کن غمم سراپا کن
می سوزان چون شررم
مکن فراموشم چو می ببر هوشم
وزخود ُکن بی خبرم
رها مکن یارا به دست غم مارا
چه لذتی بی می
من ومستی هارا
بیا و آتش ها  ،برآتشم زن
به دست غم یارا  ،زپایم افکن
پایان بخش اول
بقیه درشماره ی آینده

امین اهلل رشیدی
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حبیب اهلل بدیعی

همایون خرم

آزادی

صفحه 45

غزاله یزدی

سینمای آلمان ازآغازتا امروز
سینمای پس ازجنگ
جهانی دوم
صنعت فیلم پیش از جنگ آلمان
در منطقه تحت اشغال شوروی
شکوفاشد .مقامات شوروی به سرعت
سینماهارا بازگشایی کردند و تا ماه
مه سال  ،1945سی و شش سینما
در منطقه
Lichtspielhäuser
برلین متعلق به شوروی فعالیت
خودرا آغاز کردند .مناطق تحت
اشغال بریتانیا و آمریکا درمقایسه
با شوروی در بازگشایی صنعت فیلم
بسیار کند عمل می کردند.در حالی
که منطقه تحت تصرف شوروی همان
سبک بازی قد یمی را د نبال می کرد
 ،و فیلم غیر تبلیغاتی ،می ساخت،
منطقه تحت اشغال متفقین پایبند
به سیاست زدایی ،و استفاده گسترده
ازفیلمهای آلمانی بود که با تبلیغات
سوسیالیست ملی ارتباطی نداشت .به
نام دموکراسی ،مقامات انگلیسی و
آمریکایی کارتولید ،توزیع ،و نمایش
فیلمهارا ازهم جدا.کردند و اجرای
هرسه قسمت را بوسیله یک عامل
واحد منع کردند .این تفکیک صنعت
فیلم آلمان در خدمت جلوگیری از
توسعه یک رقابت جدی درآمد .به
شهروندان آلمانی فیلم هایی بنام
(جهان در فیلم) ،نشان داده می شد
مقامات رسمی انگلیسی-آمریکایی ،با
هدف «آموزش افکار عمومی آلمان در
صفوف دموکراتیک» تالش می کردند.
سیاست فیلم در منطقه ی تحت
تصرف آمریکا توسط اداره اطالعات
جنگ در د فتر فیلم ماورای بحار
هدایت می شد در بهار سال ،1945
فیلمهای آلمانی توسط این دفتر
مصادره شد به امید آن که مردم آلمان
را به مسئولیتی که درقبال جنگ
داشتند تحت تاثیر قرارد هد.
مستند کوتاه از اردوگاه های کار
اجباری در طول هفته های اول اشغال
به مخاطبان آلمانی نشان داده شد.
اداره اطالعات زمان جنگ فیلم را به
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عنوان ابزاری برای بازآموزی آلمانی ها
می شناخت  ..این فیلم ها فاقدجنبه
های سرگرم کننده بود و بسیاری
از آلمانی ها از دیدن آن خسته می
شدند .درهرحال آلمانی ها مشتاق
بودند بعضی از فیلمهای آمریکایی
نظیر بربادرفته را تماشا کنند که در
طول دوران نازی سانسور شده بود .اما
این فیلم هنوز برای نما یش در آلمان
مجاز نبود چون هدف بازآموزی که
مورد نظر آمریکایی ها بود با این فیلم
امکان برآورده نمی شد.
اولین فیلم آلمانی که پس از جنگ
تولید شده بود وبه دریافت مجوز
آمریکایی نائل شد Und über uns
(der Himmelآسمان باالی سر
ما) به کارگردانی جوزف فون باکی
بود .این فیلم برلین را آنطورکه بود
به تصویر کشیده بود .با نماهایی از
کیلومترها خرابه و شهروندان عبوس.
هرچقدر خرابی های آلمان در فیلمها

آزادی

بیشتر نشان داده می شد بیشتر
مورد قبول «دفتر فیلم ماورای بحار »
قرار می گرفت .
تأسیس دفتر فیلم ماورای بحار اگر
موفق به بازآموزی آلمانی ها هم
نشد اما سینمای آلمان را به نوعی
به صنعت سینمای آمریکا وابسته
کرد.که تا به امروز ادامه دارد.تا سال
 ،1949-1948حدود  70درصد از
فیلمهای به نمایش گذاشته شده
در بخش متصرفات آمریکا ،تولید
هالیود بود .د هه  1950نشان داد که
زمان بحران و انتقال برای صنعت
فیلم آلمان غربی فرارسیده است.
این صنعت دچار مشکل مالی وخیم
بود ،بازار بین المللی و همچنین سهم
بزرگی از بازار داخلی خودرا از دست
داده بود .بانک های آلمانی حاضر به
وام به شرکت های تولید فیلم آلمانی،
نبودند .بسیاری مجبور شدند به
حامیان مالی خصوصی که بیشتر در

(بخش سوم)

فکرسود خود بودند تا به فکر ارزش
هنری فیلم  ،روی آوردند .تولید
کنندگان و کارگردانان آلمانی تمایلی
به تجربه تکنیکها و تم های جدید
نداشتند .وسینمای آلمان از نظر
هنری به بن بست رسیده بود..
د هه  60ثابت کرد که سینمای آلمان
به تاریک ترین د هه ازموقعیت تجاری
خوددر تاریخ پس از جنگ آلمان
رسیده است .در سال  1959آلمان
غربی حدود  106فیلم تولید کرد98 ،
فیلم در سال  1960و  75فیلم نیزدر
سال  .1961ببازار عرضه کرد.
بسیاری از شرکت های تولیدفیلم
تعطیل شد .در این حال آنها که هنوز به
فعالیت ادامه می دادند سعی داشتند
تا سهم خودرا در بازار ،محفوظ
نگهدارنداما درآن شرایط رقابت با
آمریکا و رشد تلویزیون این تالشهارا
بی ثمر گذاشت  .دراین زمان بازگشت
فریتس النگ که از ساختن فیلم

صحنه ای ازفیلم آرامگاه هندی Das indische Grabmal
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بود و
درآمریکابازنشسته شده
تصمیم داشت دوباره پس از یک
غیبت بیش از یک ربع قرن به
سینمای آلمان بازگرد د مورد توجه
قرار گرفته بود ..او در سال  1958به
سینمای آلمان بازگشت تا یک نسخه
جدید از Das indische Grabmal
را کارگردانی کند .النگ به نظر می
رسید اعتقاد داشت که فیلمنامه ی
این فیلم بهمان اندازه که در سال
 1920اعتبار داشت اکنون نیز
درسال 1958اعتبار خودرا حفظ کرده
است  .متأسفانه تصور النگ باطل بود
و فیلم او باموفقیت روبرو نشد.
به نظر می رسیددوران سینمای
آلمان با فیلمهای وسترن آلمانی به
انتها رسیده است Der Schatz .
( im Silberseeگنجینه دریاچه
نقره ای) و Flusspriaten des
 ( Mississippiدزدان دریایی
میسی سی پی) دو نمونه از
فیلم فاقد اصالت است .یکی از منتقد ان
درآن زمان نوشت  « :کوه ها ،رودخانه
ها ،دشت ها و حتی سرخپوستان
بسیار آشنا هستند؛ اما آنچه فیلم
فاقدآن است تخیل و سبک است
بیشتر می توان تصور کرد که
کارگردان ازمیان تعداد زیادی فیلم
آمریکایی صحنه هایی را کپی کرد ه
است »  .به نظر میرسد که سینمای
آلمان وارد غرقابی شده است که
فرارازآن امکان پذیر نیست .
پس از سقوط رایش سوم ،صنعت فیلم
آلمان درونگرا شد ،وبه تولید فیلمهایی
پرداخت که درآن کار موضوع اصلی
بود و مفهوم ناسیونالیسم آلمانی
درآن هم زیر سوال میرفت و هم
مورد تحسین قرارمی گرفت  .عنوان
«کینو پاپا» و یا «سینمای پدرانه» به
فیلمهای این زمان داده شدکه اشاره
به تسلط فیلمهای آلمانی (فیلم
میهنی) ،داشت .آثار این دوره از
مرزهای ژانرهای اولیه مانند فیلمهای
جنگی ،ملودرام ،موزیکال ،عبور کرد و
در حالی که فیلمهای کمدی ازژانرهای
باقی مانده بودند در اکتشاف هویت
مدرن آلمانی راسخ تر ظاهرشدند .این
فیلمها اغلب مورد بی توجهی مورخان
سینما قرار میگرفتند ،این دوره شامل
برخی از بهترین کارها از چهره های
مشهور بین المللی سینمای آلمان
مانند پیتر لوری ،رابرت  Siodmakو
رومی اشنایدر است.پیتر لوری درسال
 1951فیلمی سیاه وسفید به مدت 99
دقیقه با نام مرد گمشده ساخت .این
فیلم با زیر نویس انگلیسی همراه بود.
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و اولین وتنها فیلمی بود که پیتر لوری
آن را کارگردانی کرد .او با استفاده از
داستانی که خود نوشته بود سناریوی
فیلم را تنظیم کرد .فیلم از پزشکی
صحبت می کند که از کارهای
خوددرزمان رایش سوم نادم است
وخودرا مقصر می داندواکنون سعی
دارد تا خودرا با آلمان پس از جنگ
همراه وهمگام کند.کارگردانی پتر یا
پیتر لوری تا حد بسیاری تحت تأثیر
سینمای اکسپرسیونیست پیش از
جنگ است که او به دلیل کار کردن
با فریتز النگ درزمان پیش از جنگ،
با این مکتب آشنابود .شخصیت های
فیلم اغلب نیمرخشان در معرض نور و
یا سایه است که حالت عاطفی به ظاهر
آنها می دهد .با آنکه « مردگمشده »
فیلم خوبی است اما جامعه آلمان که
هنوز نمی خواهد با سواالتی درزمینه
مقصر قلمداد کردن فرد یا جامعه
روبرو شود از آن استقبال نمی کند
و فیلم با شکست مواجه می شود.
متعاقب آن لوری تصمیم می گیرد به
آمریکا بازگرددودرهالیوود به فعالیت
خود ادامه دهد.
سینمای پس از جنگ آلمان همانند
خود آلمان به دو بخش تقسیم شد.

فیلمهایی که در آلمان غربی ساخته
می شد و فیلمهایی که ساخته ی فکر
کارگردانان آلمان شرقی بود .طبیعی
است فیلمسازان آلمان غربی از آزادی
عمل بیشتری برخوردار بودند .اما با
اینهمه گاهی فیلمهادرآلمان غربی
نیز تحت نظارت دولت از شرکت در
فستیوال های جهانی باز میماند .برای
نمونه  Rolf Thieleدرسال 1959
فیلمی بنام «دختر تلفنی فرانکفورت
بنام روزمری» ساخت .در این فیلم
داستان دختری تلفنی بازگو می
شود که درسال  1957درفرانکفورت
به قتل میرسد .بزودی فاش می شود
که کار این دختر بیشتر با محدوده
صاحبان صنایع آلمان غربی بوده است
و تعجبی ندارد که این پرونده ی قتل
هرگز به سرانجامی نمی رسد .فیلم
رالف برای فستیوال ونیز دعوت
می شود اما وزارت امور خارجه ی
آلمان شدیدا ً به این امر اعتراض می
کند .کارگردان فیلم یکی از رهبران
«معجزه ی اقتصادی آلمان» دردهه
 1950را مشوق قاتلین معرفی می
کند .همزمان داستان دیگری شایع
می شود که دختر تلفنی بوسیله ی
یکی از جاسوسان بخش صنعت
فرانسه کشته شده است  .علیرغم
همه ی این مشکالت فیلم دختری
تلفنی بنام روزمری در رقابت
جایزه
فیلمهای به زبان خارجی
گلدن گلوب را نصیب خود می کند.
درهمین حال سینمای آلمان شرقی
نیز سخت درتالش است تا از
سینمای آلمان غربی عقب نیفتد. .
بالفاصله پس از پایان جنگ بخش
شرقی آلمان که در تصرف شوروی
بود سینمای بازمانده از آلمان پیش
از جنگ را دنبال کرد .فیلم کوتاهی
بنام بازسازی برلین Berlin im Aufbau
درسال 1945بوسیله کورت ماتزیک
ساخته شدودرسال  1946به نمایش
درآمد .این فیلم که مدت زمانش فقط

پیت رلوری

آزادی

صحنه ای ازفیلم دختر تلفنی

 22دقیقه بودوبصورت مستند درست
شده بود نخستین گامهایی را که برای
بازسازی شهر برلین برداشته شده بود
برای ثبت درتاریخ نشان می داد .دراین
فیلم کوتاه که درحقیقت جنبه ی
تبلیغاتی هم داشت بازسازی فرهنگ،
وسایل نقلیه  ،سالمتی وبهداشت ،
آموزش  ،صنایع و تجارت نشان
داده می شد .ازجمله صحنه ای را
نشان می داد که یک نجار یهودی در
پشت بام به یک آلمانی غیر یهودی
کمک می کند.
فیلمهای آلمان شرقی به تبعیت از
سینمای شوروی بیشتر جنبه ی
تبلیغاتی داشتند.
در سال  1949پس از اینکه جمهوری
دموکراتیک آلمان و جمهوری فدرال
آلمان تأسیس شد به دلیل جنگ
سردی که بین دو آلمان وجودداشت
مقامات آلمان شرقی به فیلمسازان
خو د دستور دادند تا توجه خودرا
به موضوعات جدید معطوف دارند و
بجای اینکه به ساختن فیلمهای ضد
فاشیست بپردازند به سراغ فیلمهای
ضد غرب بروند .مأموریت هوگلرDer
 Auftrag Höglersنخستین فیلم از
این سری بود که برمبنای واقع گرایی
سوسیالیستی ساخته شد .کارگردان
این فیلم گوستاو ُفن وانگنهایم بود.
کتاب فرهنگ فیلم آلمانی این فیلم
را «تحت تأثیر فضای جنگ سرد»
و فیلمی «بی روح» خواند اما نوشت
ازنظر تاریخی مستند باارزشی است.
چون دراین فیلم دو فعال سیاسی
آلمان قبل از جنگ اکنون یکی در
شرق و دیگری درغرب زندگی میکرد
و آن دو باهم متحد شده و جلوی
سابوتاژ یک آلمانی سرمایه داررا
درکارخانه فوالد می گیرندمنتقدین
آن را نشانه ای برای اتحاد دوآلمان
تلقی کردند.
ادامه دارد
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از خوانندگان عزیز دعوت می کنیم چنانچه می توانند جدول کلمات
متقاطع و یا سرگرمیهای علمی طرح کنند ،برای ما بفرستند تا بنام
خودشان در مجله چاپ شود. .

6 5

افقی -۱-نام مستعار «ژان
باپتیستبوکلن» کمدی نویس قرن
هفدهم فرانسه-غازاست -2رنچ وتعب
راه کوتاهتر -3کشوری درجنوباروپا-بنیانگذاربچه ها باهمنوعش
طلب می کنند -4انکار-روش
خارجی -ضمیرداخل-ساز کلیسا-5
درترگیبات بمعنی « دانند» آید-نابغه
عالم سینما -گلی سفید پُرپَرومعطر-6
پسوند شباهت -محل نگهداری
اتومبیل-جسمی که زود تبدیل به
بخارشود -7نوعی سیب زمینی آماده
برای خوردن-بردگی وبندگی -ورزشی
میدانی  -8قرار-داروی بیهوشی
مهمترین غده گوارشی بدن  -عوضندارد درحالیکه آنراداشته باشد -9به
اسم ملحق شده وآن راتبدیل به صفت
میکند -عالمت مفعول صریح -جزیره
وتنگه ای بهمین نام دراندونزی -10قصه
گو -بی صبروقرار-لحظه  -11نوعی
زیرپوش -شرکت صیدوتوزیع وفروش
ماهی  -رشدو بالش  -12پرنده گشوده
 شالوده وبنیاد -قسمتی از کتاب -راغب وشایق  -13حرف نفی درزبان
عربی به معنی هرگزنه -میان وفاصله
 اثر «گوستاوفلوبر» -14خودکشی -مرکوبی که خوب راه نمیرود و چموشی
می کند -15نویسنده ای که درآئین های
مختلف دادسخن داده است-شهری
درلهستان وشرق کراکوی

عمودی -1:شهری درآذربایجان
غربی  -سرافرازومفتخر -2یکایک
 اجداد -3-مادرزبان انگلیسی نام دیگر سجاده  -حرفی اززبانانگلیسی  -4سمت چپ  -عددی
درهندسه  -نوعی چاشنی درانواع
مختلف -سردمطبوع  -5حخط
آهن  - -قاصدونامه بر -شهروبندری
درجنوب شبه جزیره کریمه که بخاطر
کنفرانسش مشهورشد -6دارالشفای
گذشته  -افسونگر -7رودی درمرز
شمالی ایران  -غذایی که پیش غذاهم
هست  -بی حقیقتی وبی صفتی -8
ازنامهای پروردگار  -برهان  -سرازیری
 مایعات حیاتی بدن درآن جاریاست  -9ناپدید گردیدن  -واحدپول
ژاپن  -طبقه ودرجه بیگانه -10شهری
درافغانستان  -اثر هرمان هسه-11
تمرین عملیات نظامی  -خویشاوندی -
آسمون ُجل  -12راست رسته  -هنگام
افسردگی برزبان آید -نتی ازموسیقی-
فیزیکدانوسیاستمدار فرانسوی قرن
هیجدهم  -13حرف تنفروانزجار-
رنجیدگی  -مشهورومعروف -14پرنده
ای ازراسته ی ماکیان -جانور تک
سلولی ازرده ریشه پائیان -15
ازدستگاههای تهویه  -شهرو بندری
درایالت هاوایی.
حل درشماره ی آینده
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آزادی

شماره  -81سال هفتم

جدول کلمات متقاطع
طرح اززنده یادچهانگیرپارساخو

15 14 13 12 11 10 9

های اجتماعی خود را با عکسهایی از
بقیه  :عروسکهایمجازیداعش
بقیه  :فشارخون
کودکان سوری و عراقی که در حمالت
قاسم پیروان خود را به اجرای «قانون
هوایی کشته شده اند و با پیام هایی
میزان فشارخون را بیش از  4درجه قصاص» با حمله به فرانسه به عنوان
مانند «هرچه آنها مارا بکشند ما
پائین می آورد.دریک بررسی درسال انتقام تجاوز آن کشور علیه خالفت
نیزآنهارا می کشیم  ».همراه می کند.
 2016دانشمندان سوئدی آشکار تشویق می کند .پروفایل های رسانه
قاسم حتی ازاسنپ چت برای برقراری
کردند که با تحرک جسمی می توان
فشار سیستولیک را دربیماران مبتال به ولی بسیاری از بیماران درمرحاه ای ار
فشارخون به تقریب  11درجه کاهش بیماری به مصرف همزمان چند دارو نیاز بقیه  :داستان یوسف
داد .به باور پروفسور گلن چرتو از خواهند داشت  .وبسته به شرایط بیمار زمانی که جشنواره به پایان رسید
دانشگاه استنفورد درکالیفرنیا اگر چند دارو برای بدست آوردن نتیجه الزم  ،رامسس یاد آور می شود که او «...
سواربرکشتی  ...به سوی پائین رودخانه به
فشارخون کمی افزایش پیدا کند تجویز می شود.
باتغذیه ی مناسب وتحرک جسمی دراستفاده ازداروهای تجویز شده نباید طرف محل واال خانه ی رامسس محبوب
سهل انگاری کرد .واگر مشکلی درمصرف آمون پیروزیهای بزرگ » بازگشته
نیازی به تجویز دارو نخواهد بود.
آنها پیش آید باید با پزشک مشورت است  .بنا به اظهار نظر آلن گاردینر در
کرد تا مقدار آ«هارا کم ویادرصورت لزوم (ژورنال باستانشناسی مصر )1918،این
قهوه فشارخون را باال
ارجاعشاهد گویایی است که پی رامسس
دارو را تغییر دهد.
می برد.
درآن تاریخ (سال اول سلطنت رامسس
دوم) پایتخت شمالی بوده است ».
دانشمندان از مدتها پیش می داروهای بدون نسخه
سند دیگری که قلعه زارو وخانه رامسس
دانستند که نوشیدن یک فنجان
قهوه فشار خون را باال می برد .دریک برخی از داروهای بدون نسخه ممکن دریک جا بوده اند در فتحنامه ی منظوم
مقاله که درسال  2011درمجله ی است فشار خون را افزایش دهند .بسیاری تحت عنوان « شعر پنتائور» که به
آمریکایی تغذیه بالینی بچاپ رسید ،از داروها ی ضد سرماخوردگی دارای خاطر پیروزی رامسس دوم درسوریه
دانشمندان گزارش دادند که نوشیدن  Pseudoephedrinمی باشند .این ترکیب وفلسطین درسال پنجم سلزنت او
 2یا  3فنجان ( هرفنجان 8اونس) قهوه فشار خون را باال می برد .داروهای ضد سروده شده چنین آغاز می شود « :
فشارخون را به تقریب  8درجه باال می درد و ضد التهاب مانند ادویل  ،موترین  ،سال ششم  ،ماه دوم تابستان  ،ذور نهم ،
برد.واین افزایش به مدت سه ساعت و الیو Alievنیز ممکن است فشار خون اعلیحضرت از قلعه ی زارو حرکت کرد...
(بعداز آن به توصیف شاه می پردازد)...
را  3تا  6درجه افزایش دهند.
ادامه دارد..
اکنون پس از گذشت روزها  ...اعلیحضرت
درشهررامسس محبوب آمون است »...
خطر سقوط فشار خون
تنفس عمیق
داستان به شرح سفر شاه به طرف شمال
تنفسعمیقفشارخونراکاهشمیدهد .هنگامی که شخص سرپا می ایستد فلسطین ادامه دارد.
آهسته کردن تنفس به  6بار در  30میزان فشار خون ممکن است به اندازه بااین حال این تنها مدرک تأیید کننده
ثانیه فشار سیستولیک را به تقریب ای نباشد که ون کافی به مغز برسد (.نیست  .در پاپیروس آناستاسی که تاریخ
سه درجه پائین می آورد .هرچند که کاهش فشار خون یا  . ) Orthostaticاین آن به زمان رامسس ها بر می گردد ،
امر سالمندان را درمعرض خطر سقوط گزارشی از دومقام نظامی عضو سر
این کاهش موقتی است .
و شکستگی استخوان قرار می دهد .پیشخدمتی سلطنتی آمده است که
درصورتی که مصرف دارو سبب بروز از قصر فرعون (شاید ممفیس ) به راه
داروهای جدید
سرگیجه گردد ،باید با پزشک معالج افتادند تا طبق فرمان شاه (رامسس
داروهای جدید الزام ًا مؤثرتراز داروهای مشاوره کرد زیرا تغییر درداروها ممکن دوم) سه سنگ یادبودرا بیاورند .آنان در
گزارش خود نوشتند که از مرز قلعه زارو
است ضروری باشد.
قدیمینیستند.
گذشتند .جائی که می بایستی کشتی
پزشکان غالب ًا درمان فشار خون
هایشان را در « منزلگاه رامسس محبوب
را باداروهای ادرار آور  Diureticکه ادامه درمان
آمون» باراندازی کنند .وازاینمکان
قدیمی ترین داروهای ضدفشارخون
هستند آغاز می کنند .اثر این داروها نحوه ی زندگی سالم همزمان با مصرف توضیح می دهند که آثار تاریخی به
بخاطر دفع سدیم وآب اضافی از بدن داروهای ضروری غالب ًا درکاهش فشار محل مورد نظر کشیده شدند وسپس
است  ..داروهای جدید تر موسوم به خون مؤثر است .هنگامی که فشارخون از مقامات سر پیشخدمتی سلطنتی
 ACEاز تولید هورمونی که فشار خون به میزان مورد لزوم میرسد باید به درمان می خواهند که دستور عمل جدیدی
دارویی ادامه داد واز شیوه زندگی سالم برای ایشان فرستاده شود  .موقعیت
را باال می برد جلوگیری می کنند.
بررسیها نشان داده است که داروهای نیز پیروی کرد .زیرادرصورت عدم ادامه جغرافیایی زارو و درکنار آن آواریس
جدید باوجودی که دارای عوارض دارو فشارخون دوباره افزایش پیدا می و پی -رامسس بعنوان قلعه ی مرزی
جانبی کمتر می باشند  ،از داروهای کند .بدین سبب که فشار سیستولیک اینگونه درپاپیروس آناستاسی توصیف
با پیشرفت سن افزایش می یابد اندازه شده اند « :خط مقدم سرزمین بیگانه و
ادرارآور مؤثرتر نیستند
بسیاری از بیماران به بیش از یک گیری منظم فشار خون ضروری است انتهای مصر».
 .دربیشتر بیماران مبتال به فشار خون
داروی ضدفشارخون نیاز دارند.
ادامه دارد
اگر فشار خون بطور متوسط باال باشد  ، ،برنامه دارویی گاهگاه توسط پزشک
معالج تنظیم می گردد.
مصرف یک نوع دارو کافی است

ارتباط با پیروان خود ،استفاده می کند.
وبه آنها پیشنهاد می کند بجای اینکه
به خدمت خلیفه بیایند عملیات خودرا
در داخل فرانسه به انجام برسانند.
این یک اشتباه است که فکر کنیم
قاسم یک ُمبلغ ساده است .او به طور
مستقیم توطئه گران را مدیریت و
درانجام عملیاتشان کمک می کند.
ارتباط هایی بین قاسم ،عادل کرمیچه
و عبد الملک نبیل پتیتجین وجوددارد.
اینها تروریست هایی هستند که یک
کشیش را در کلیسای سنت اتین-دو-
رووری در ماه جوالی سال 2016کشتند.
بازرسان پیامهایی را که درتلگرام بین
قاسم و دو مردمبادله شده و ممکن
است آنها برای قتل کشیش ازراه دور
ازاو الهام گرفته باشندرا بدست آورده
اند  .بنابراین قاسم ممکن است دونفررا
که بیش از  400مایل از هم جدا زندگی
می کردند بهم معرفی کرده باشد و
احتماالآن دونفر تنها چند روز قبل
از حمله به کلیسا یکدیگر را مالقات
کرده اند .
عالوه بر این ،به نظر می رسد قاسم
حساب تلگرام  Kermicheرا پس
از اینکه توسط پلیس کشته شدمورد
استفاده قرارداده باشد ..یک هفته پس
از حمله ،صدای ضبط شده ای بر روی
صفحه  Kermicheشنیده می شدکه
احتماال توسط قاسم ،تهیه شده بود و
در آن به«برادران» خود برای حمله به
کلیسا تبریک می گفت .از آن زمان
ببعد ،چندین نوار صدای ضبط شده
دیگر درتلگرام گذاشته شد ،از جمله
در  18اوت که در آن سخنران با اشاره
به حمله به کلیسا وعده میداد برنامه
ریزی برای عملیات جدید در جریان
است .ضبط صدا به نظر می رسد روش
ارجح قاسم برای برقراری ارتباط است،
گروهی به نام حق والدلیل معتقدند ،که
با دوحساب تلگرام قاسم درارتباطند.
قاسم مسئول کارگردانی توطئه های
دیگر در سراسر فرانسه است ،به ویژه
آنهایی که با پیام های ویدئویی پس
از حمله همراه بوده اند .قاسم تعدادی
دستورالعمل برای حامیان  ISISنوشته
و در آن نام و محل واهداف حمله را
مشخص کرده و پیشنهاداتی تاکتیکی
و استراتژیکی برای اطمینان از موفقیت
این عملیات منتشر کرده است.
حمالت داعش در غرب مدت ها پس
از سقوط خالفت نیز ممکن است
ازطریق اینترنت ادامه یابد .لذا زمانی
که برروی اینترنت درفضای مجازی
گردش می کنید باید حواستان به
هرچیزی باشد.
تر جمه از ماهنامه ی Foreign Affairs
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فرهنگ شریف ازنواختن بازماند

استادشجریانبهایرانبازگشت

گلپایگانی  :سازفرهنگ شریف مثل پرچم ایران بود.

فرهنگ شریف د ر 12سالگی پشت میکروفن راد یوقرارگرفت و سازسلو زد
با دریغ کردن زخمه های دلنشین
سازش زخمی بر دلهای خسته یک
ملت وارد آورد .او یکی از سه نوازنده
ای بود که سبک نواختن تاررا به گونه
ای دلنشین تر تبدیل کرد :لطف اهلل
مجد  ،جلیل شهناز و فرهنگ شریف
تار را با هویت ایرانی اش ازطریق
جعبه ای بنام رادیو به مردم ایران
معرفی کردند .مجد سبکی داشت که
تاررا بعنوان سازی پرقدرت و درعین
حال دل نشین به مخاطبان خود
معرفی می کرد .جلیل شهناز تاررا به
عنوان سازی بسیار مناسب برای نغمه
های ایرانی میدانست که افراد غیر
ایرانی را نیز مسحور می کرد .زیروبم
های ساز جلیل شهناز بی نظیر بود و
شنونده را ازخود بی خود می ساخت .و
آخرین نسل این تارنوازان را فرهنگ
شریف نمایندگی می کرد .جالب است
که هرسه استاد در عرصه تارنوازی بی
نظیر اما از نت و خط موسیقی چیزی
نمی دانستند .چرا که اساتید آنها نیز
از دانستن نت بی بهره بودند .نه آنکه
قدرت یادگیری نت را نداشتند ،بلکه
آنها و استادان آنها براین باور بودند
که موسیقی ایرانی باید با بدیهه
نوازی بگوش برسد .اگر استادی به
نت پناه می بُرد مرگ احساسش را
بجان خریده بود .چهارمضرابی که
جلیل شهناز می نواخت اگر نت آن
را بنویسید و به بهترین تارنواز آشنا
به نت بدهید هرگز نخواهد توانست
به شیرینی و دلنوازی شهناز بنوازد.
مگر آنکه قبال ساز شهنازرا شنیده
باشد و با انگشت گذاریها و زخمه
زدنهای او برسیمهای تار آشناباشد.
برخی از شاگردان شهناز هم اکنون
آثاراورا به استادی خودش می نوازند
و نت هم می دانند اما فراموش نکنیم
که خود نمی توانند مستقال نوایی به
شیرینی وبا احساس عمیقی که استاد
آن را می نواخت خلق کنند.فرهنگ
شریف درسال  1310درآمل متولدشد.
وقتی چهارساله بود در مکتب پدر با
موسیقی آشناشد .و 12ساله بودکه
نخستین سازسلوی او از رادیو پخش
گردید .او در فستیوال موسیقی برلین
تاررا به مردم دیگر کشورها معرفی
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کرد .چند سال در آمریکا زندگی کرد
و باز به ایران بازگشت  .او قبال هم با
گلپایگانی برای تدریس و شناساندن
موسیقی ایرانی به آمریکا رفته بود.
فرهنگ شریف از شاگردان علی اکبر
شهنازی بود وهمانگونه که گفتیم
از بداهه نوازان معروف بود .اکبر
گلپایگانی که سالها با فرهنگ شریف
همکاری داشته است در گفتگوئی
که اخیرا ً با رادیو فردا داشت گفت :
ایشان شاگرد شهنازی بود .از بچگی

خوانده بود .رج نمیزد .جواب آواز را
میداد.
ردیف را خب اکثرا ً میدانند .ولی
مدوالسیون دیگر تخصص آدم است
که از یک دستگاهی به دستگاه دیگر
یا از یک گوشه به یک گوشه دیگر
برود .این را هم فرهنگ شریف خوب

شاگرد او بود .شیوه آقای شهنازی
را گرفته بود .بهاضافه اینکه خودش
مغز عجیبی داشت برای بداههنوازی و
شیرین ساز زدن .شهنازی ردیفدان
خوبی بود ولی نوازنده بداهه به شکل
فرهنگ شریف نبود .بقیهاش توی
ذات و خون فرهنگ بود که به آن
شکل درآورد.
دو نفر بودند که در جواب دادن آواز
بینظیر بودند .یکی آقای بدیعی بود و
یکی هم آقای فرهنگ شریف .یعنی
آن چیزی که میخواندی به قول
آقای جلیل شهناز نعل به نعل (این
اصطالحی است که بین موزیسینها
رواج دارد) نعل به نعل جواب
میدادند .نه اینکه شما یک چیزی
بخوانی و بعد نوازنده برود یک چیز
دیگر بزند و آرپژ بزند و آن چیزی
که توی مغز خودش است پیاده کند.
خود خواننده را هم گمراه میکند .ولی
فرهنگ شریف آنچه که میزد درست
بداهه بود و آن چیزی بود که خواننده

میدانست .او یک نابغهای بود که شبیه
به او خیلی کم به دنیا میآید و
متأسفم که مردم خوب نشناختندش.
بینظیر بود .دو تا تار داشت .دوتا یا
 ۳تا .میدانم .همه هم کار یحیی بود.
تارهای بسیار خوبی هم بود .خودش
بود و تارش .عشقش تار بود .دوستی
اش تار بود .تار یعنی خدایش .به خدا
نزدیک میشد وقتی ساز میزد.
چنانکه با خود ما وقتی ساز میزد ما
گوش میکردیم میرفت تفکر برایمان
پیدا میشد .فکر پیدا میکردیم که
این چطوری شد؟ از این گوشه چطوری
رفت؟ وقتی سلمک میزند و شهناز
باید بزند ،سلمک میزند اما یکهو
شوشتری میزند .منصوری چهارگاه
میزند و بعد برمیگردد دوباره میآید
شور .اینها قشنگ بود .یا ابوعطا بزند
چطوری مدوالسیون میکند توی سه
گاه؟ این همان چیزی است که من
میگویم تار فرهنگ شریف مثل پرچم
ایران بود.

آزادی

حسین نوشآبادی روز دوشنبه۲۹ ،
شهریوردرباره امکان برگزاری کنسرت
شجریان گفت« :در حال حاضر شرایط
جسمی و پزشکی آقای شجریان اجازه
چنین کاری را نمیدهد و سالمتی این
هنرمند برای ما و خانوادهاش در اولویت
است تا پیگیری مسایل حاشیهای».
سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی افزود این وزارتخانه قادر نیست
«به جای سایر نهادها و دستگاههای
ذیربط» مشکل ممنوعیت فعالیت این
هنرمند در داخل را حل و فصل کند.
محمد رضا شجریان نوروز امسال در
یک پیام ویدئویی خبر بیماری خود را به
اطالع دوستدارانش رساند و اندکی بعد
برای معالجه راهی آمریکا شد.
بازگشت به ایران پس از شیمیدرمانی
به گزارش خبرگزاری ایلنا سخنگوی
وزارت ارشاد درباره ممنوعیت اجرای
کنسرت شجریان در ایران تاکید کرد:
«قبال هم گفتم که رفع این مشکل با
همکاری خود ایشان راحتتر میتواند
محقق شود که تاکنون چنین همکاری را
شاهد نبودهایم».
شجریان پس از پایان مرحله نخست
شیمیدرمانی و سپری کردن دوره
نقاهت در آمریکا ،بامداد جمعه ۲۶
شهریور وارد ایران شد.
فرزند شجریان با انتشار عکسی از خود و
پدرش در اینستاگرام نوشت که پزشکان
معالج با توجه به این که حال او بسیار
بهتر از ماههای قبل شده اجازه دادهاند تا
فرارسیدن مرحله بعدی درمان به ایران
سفر کند.
حسین نوشآبادی گفته است« :ارشاد
بهطور خاص و دولت بهطور عام ارتباط
شکلی و محتوایی درباره محدودیت اجرا
برای آقای شجریان ندارد و دستگاههای
دیگر باید نظر بدهند .در حال حاضر
هم مسئله سالمت این هنرمند شاخص
نسبت به تمام موارد دیگر ارجحیت
دارد».
شجریان پس از حمایت از جنبش
اعتراضی به نتایج اعالم شده انتخابات
سال  ۸۸با حمله شدید رسانهها و
نهادهای حکومتی روبرو شد و در هشت
سال گذشته با محدودیتهای فراوانی
برای هرگونه فعالیت هنری در ایران
مواجه بود.
نوشآبادیکهادعامیکندمحدودیتهای
اعمال شده بر این استاد آواز فقط به
سایر نهادها و دستگاهها ارتباط دارد
پیش از این شجریان را مسئول این
وضعیت عنوان کرده بود.
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از دنیای هنر در ایران چه خبر

* فیلم «خشکسالی و دروغ» ساخته
پدرام علیزاده در بخش مسابقه
سینمای جهان چهارمین جشنواره
فیلم «هانوی» ویتنام پذیرفته شد.

درهالیوود چه خبر است ؟

* ناتالی پورتمن درفیلمی بنام
جکی بازی می کند که نقش بانوی
اول آمریکا جکی کندی را برعهده
دارد .داستان فیلم مربوط به حوادثی
است که پس از سال  1963برای
جکی کندی روی داده است  .این
فیلم قراراست روزجمعه نهم دسامبر
درآمریکا اکران شود.

* بری جنکینز کارگردان معروف از
زندگی یک جوان سیاه پوست
فیلمی تهیه کرده است که مون
الیت نام دارد وقراراست در  21اکتبر
درسینماها به نمایش درآید .دراین
فیلم جوان آفریقایی  -آمریکائی که
نقش اورا  Trevante Rhodesبازی می
کند درسه دوره از زندگی خود تصمیم
می گیرد خودرا بازیابد اما موفق نمی
شود.

* موش ها نام فیلمی مستنداست که
 Morgan Spurlockآن را کارگردانی
کرده است وخود درنوشتن سناریوی
آن با  ,Jeremy Chilnickهمکاری
داشته است  .این فیلم بالئی که
موشها برسرشهرهای مختلف جهان
می آورند نمایش داده شده است .
این نخستین فیلم مستند مورگندر
صفحه51
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* دیو پاتل هنرپیشه هندی فیلم
زاغه نشین میلیونر که یک شبه ره
صدساله پیموده درفیلمی بنام «شیر»
با نیکول کیدمن و رونی مارا همبازی
است  .این فیلم براساس داستان
واقعی ساخته شده وقراراست 25
نوامبر برپرده سینماهای آمریکا به
نمایش درآید.

* رییس سازمان فرهنگی هنری
شهرداری تهران در آیین اختتامیه
پنجمین جشنواره تئاتر شهر در
پردیس تئاتر تهران از افتتاح مجموعه
سالنهای نمایشی پردیس تهران،
مرکز صبا و نیز مجموعه باغ کتاب در
اراضی عباس آباد ،خبر داد و یکی از
سالنهای پردیس تئاتر تهران را به نام
داود رشیدی کرد .
* مدیرعامل بنیاد فارابی ،پس از
دیدن نمایش «همسایه آقا» گفت:
فکر میکنم تبدیل شدن این اثر به
فیلم سینمایی ایده جذابی است!
«همسایه آقا» قرائت سکوالری از دین
دارد و خانواده مذهبی را ،کاسبکار
نشان میدهد.

* در فهرستی که از هیجانانگیزترین
کارگردانان جهان تهیه شده ،ضمن
ادای دین به کیارستمی به عنوان
کارگردانی که باید در  ۱۰نفر اول جای
میداشت نام اصغر فرهادی دربین
یکهزار کارگردان در رتبه سیزدهم
آمده است.

* مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره
نوشتار سینمایی شامگاه سه شنبه
ششم مهرماه با حضور جمعی از
منتقدان و هنرمندان در هتل انقالب
برگزار شد .

* انیمیشن «آنتراکت» به کارگردانی
به
خردمندان
سیدمحمدرضا
جشنواره مستقل انیمیشن کره
جنوبی راه یافت.

سهم ایران در اسکار آینده
* ال ال لند فیلم جدیدی است که
روز دوم دسامبر درسینماها به نمایش
گذاشته می شود  .این فیلم موزیکال
است که درآن ستاره خجالتی اما
استون و رایان گاسلینگ درآن نقش
های عمده را برعهده دارند .این فیلم
را  Damien Chazelleکارگردانی کرده
است .

آزادی

ایران فیلم فروشنده ساخته اصغر
فرهادی را به اسکار می فرستد اما
انگلستان نیز یک فیلم فارسی زبان
را که بابک انوری کارگردان ایرانی
مقیم انگلستان ساخته است بانام «
زیرسایه » رهسپار اسکار دربخش
فیلمهای غیر انگلیسی زبان کرده

است  .ازهم اکنون سردمداران
سینمای ایران نگران نمایش این
فیلم و احیانا کسب جایزه ی اسکار
برای این فیلم هستند چرا که گفته
می شود صحنه های وحشتناکی از
آنچه درتهران روی می دهد دراین
استسال هفتم
شده-81
شماره
فیلم نشان داده

صفحه52

آزادی

فرهنگ شریف نوازنده ی اتر ردگذشت

سال50
درصفحه
هفتم
شرح -81
شماره

