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انتخابات آمریکا سرانجام به پایان
رسید و دانلدترامپ به ریاست
جمهوری برگزیده شد. .
صرفنظر از از اینکه مردم آمریکا تا
چه اندازه انتخاب صحیح یا غلطی
انجام داده اند  ،این انتخابات حقایقی
را برای همه ی جهانیان روشن
ساخت  .مردم آمریکا متوجه این
حقیقت شدند که سیاستمدارانشان
اکثرا فاسدند .رسانه هایشان که
برای آزادیهای بی حدوحصری که
دارند بخود می بالند ،با بی طرفی
و عادالنه نوشتن و گفتن  ،فرسنگها
فاصله دارند.سازمان پر طمطراق
« دفتر تحقیقات دولت فدرال» یا
همان اف .بی .آی.جناحی عمل می
کند
اف بی آی در ماه جوالی اعالم کرد
که پرونده ایمیل های کلینتون
مختومه است واو جرم جنایی انجام
نداده است ده روز قبل ازپایان
انتخابات باردیگر اف بی آی اعالم
کرد که پرونده ایمیل های کلینتون
دوباره گشوده می شود چون مدارک
جدیدی بدست آمده است .شایعات
حکایت از آن دارد که وزارت
دادگستری که مرجع همه تظلمات
دراین کشورباید باشد با اف بی آی
برسر این ماجرا دعوادارند  .زیرا
وزارت دادگستری می خواهد با
اعمال نفوذ پرونده را مختومه کند
و ُکمی مدیر اف بی آی معتقد است
کلینتون باید مجازات شود .سرانجام
وزارت دادگستری که مقام مافوق
اف بی آی است موفق می شود و
ُکمی اطالعیه دوم خودرا منتشر می
کندو می گوید هیچ مدرک جدیدی
بدست نیامده و همانطور که قبال هم
اعالم داشته کلینتون جرم جنایی
شماره  -82سال هفتم

که قابل پیگرد باشد مرتکب نشده
است .
ازسوی دیگر دانلدترامپ متهم می
شود که چندین سال است مالیات
پرداخت نکرده است و بعد مشخص
می شود که عدم پرداخت مالیات او
قانونی بوده است  .ازسوی روزنامه
نیویورک تایمز ویدیویی از دانلد
ترامپ و ویلی بوش مجری برنامه
هالیوود اکسس منتشر می شود
که بمبی علیه ترامپ محسوب می
گرددو ترامپ را مجبور به عذرخواهی
می کند .دراین میان ویکی لیکس
هم وارد عمل می شود و ایمیل هایی
را که قبال از ستاد انتخاباتی کلینتون
هک شده یکی پس از دیگری منتشر
می کند .دریکی از آنها از دادن
سئواالت مناظره تلویزیونی کلینتون
و برنی سندرز رقیب انتخاباتی هم
حزبش ازسوی تلویزیون سی ان
ان به خانم کلینتون خبر می دهد.
موضوعی که درهمان زمان وقوع نیز
بگوش سندرز رسیده بود ولی دنباله
آن را نگرفت  .ایمیل دیگری خبر
از ایجاد اغتشاش ودرگیری پس از
ختم جلسه مبارزاتی دانلدترامپ
توسط عوامل کلینتون را می دهد.
ده ها زن به ستاد انتخاباتی کلینتون
مراجعه کرده وادعا می کنند که
توسط دانلدترامپ مورد اهانت و
تجاوز قرارگرفته اند .که ترامپ همه
آنهارا تکذیب و قول داده است پس
از انتخابات علیه همه آنها شکایت
کند.
بهرحال همانگونه که گفتم این
انتخابات از هر انتخابات دیگری
کثیف تر بود .
اما قانون انتخابات آمریکا مربوط به
زمانی است که تکنولوژی بصورت ا

امروز دراختیار ستادهای انتخاباتی
نبود .بنابراین لزوم تغییراتی درآن
ضروری است :
اوال چرخه ی انتخابات آمریکا حدود
 15ماه طول می کشد .یعنی از اعالم
تمایل برای نامزد شدن
تا انتخاب نامزد نهایی برای هریک
از دوحزب اصلی و شرکت مردم
درانتخابات نهایی و رأی دادن درروز
موعود  15ماه طول می کشد .دراین
مدت بازار رسانه ها با پخش آگهی
های مبارزاتی گرم است ومیلیونها
دالر بابت پخش این آگهی ها به
رسانه ها پرداخت می شود .بنابراین
هرکس می خواهد نامزد بشود باید
میلیونها دالر پول از مردم گدایی
کند تا بتواند هزینه های انتخاباتی
خودرا تأمین کند .درهیچ کشور
اروپایی یا آسیایی چنین رسمی
وجود ندارد  .در ژاپن دوره ی انجام
انتخابات حدود  12روز است .
روز انتخابات درآمریکا سه شنبه
است  .اگرچه مردم آمریکا برای
رأی دادن درروز سه شنبه با مشکل
چندانی روبرو نیستند اما اگر مانند
بسیاری از کشورهای جهان روز رأی
گیری به تعطیالت آخرهفته موکول
شود نتیجه بهتری عاید می شود.
قانون انتخابات برای همه ی ایالتها
یکسان نیست و دربعضی ایالتها
رأی دهندگان می توانند قبال تبت
نام کمنند دربعضی دیگر باید
درهمان روز رأی گیری ثبت نام
کنند .دربرخی ایالت ها رای دادن
پیش از موعد امکان پذیر است

اما در بعضی ایالتها این امکان وجود
ندارد.
درانتخاب نامزد نهایی هر حزب
ازبین نامزدهای متعدد نیز قوانین در
ایالتهای مختلف باهم سازگار نیست
 .درایالتی به روش کاکس و درایالتی
دیگر براساس پرایمری عمل می
شود .پرایمری همانند انتخابات اصلی
است.مردم پای صندوق ها می روند
وازبین نامزدها یکی را انتخاب می
کنند .اما کاکس بصورت رأی شفاهی
است که یکی برای مردم سخنرانی
می کند و بعد حاضرین برای نامزد
معین دست خودرا بلند می کنند تا
شمرده شود .که دراین روش امکان
تقلب و یا اشتباه زیاد است و بعدا هم
قابل تجدید نظر و بازرسی نیست .
اینها هم باید یکسان شود .اتهامات
زشتی که هر کاندیدا به کاندیدای
رقیب خود میزند نیز باید ممنوع
شودچون چهره انتخابات را زشت
می کند.
رسانه ها هم باید تا حدی آزادباشند
که به آزادی دیگران لطمه نزنند.
وگرنه هررسانه ای بخواهد بدون
رسیدگی قبلی مطلبی را علیه یک
کاندیدا منتشر کند کار منصفانه ای
نیست .
پخش آگهی های مبارزاتی تا آخرین
لحظه ی رأی گیری ادامه دارد که
اینهم کار عادالنه ای نیست  .چرا
که هرکاندیدایی پول بیشتری دارد
آگهی های خودرا درروز انتخابات
هم ادامه می دهد  .بامید انتخاباتی
بهتر درسالهای آینده.
مرتضی پاریزی

آنچه درشماره 82
آذر ماه1395
میخوانید
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پبام های
خوانندگان
کتاب رضاشاه

بازهم کتاب رضاشاه

باسالم به شما وهمه همکاران
دانشمند شما غرض از ارسال این
ایمیل تشکر از رسانه گروهی پارس
است که کتاب رضاشاه درآینه ی
اسناد را منتشر کرد .کتابهای زیادی
را درباره ی رضا شاه خوانده ام و
درکتابخانه ام آنهارا دارم  .اما آنچه
دراین کتاب آمده است مجموعه ای
است از آنچه در کتابهای دیگر آمده
است و از طرفی آقای هومان دقت
زیادی بخرج داده اند تا صحیح
ترین مطالب درمورد اعلیحضرت
رضاشاه را دراین کتاب ذکر کنند.
بازهم ازاینگونه خدمات فرهنگی را
ادامه دهید .برای شما وهمکارانتان
و برای مجله خوب آزادی موفقیتهای
بیشتری را آرزو می کنم .
ال  .ج  .شرق آمریکا
با تشکر ازشما بسیار خوشحالیم
که همکاران ارزنده ای داریم که
حاصل کارشان مورد رضایت شما
خوانندگان عزیز است .

در روی جلد کتاب رضاشاه درآینه
ی اسناد بعداز آینه «ی» گذاشته
اید که بنظر من اضافی است  .ما
برای این مورد می توانیم از کسره
استفاده کنیم  .امیدوارم جسارت من
را ببخشید.
یکی از خوانندگان شما درتکزاس
اتفاقا خیلی از خوانندگان ممکن
است این سئوال را ازخود کرده
باشند که این «ی» دراینجا چه می
کند .باطالع شما می رسانم که سالها
پیش در رژیم گذشته فرهنگستان
زبان تصمیم گرفت بجای همزه که
برروی «ه» گذاشته می شد تا حالت
اضافه را تداعی کند «ی» گذاشته
شود .یعنی همانطورکه تلفظ می
شود نوشته شود .درنتیجه «خانهء
من» تبدیل شد به «خانه ی من» اما
اگر می خواهید بنویسید «کتاب من»
کنید«.کتاب
باید از کسره استفاده
ٍ
من» واگر دقت کرده باشید ما این
روش را در همه ی صفحات این مجله
رعایت می کنیم .

چه کسی انتخاب می شود؟
خیلی دلم می خواهد بدانم نظر شما
نسبت به نامزدهای انتخابات آمریکا
از دوحزب عمده چیست و بنظر شما
کدامیک انتخاب خواهندشد؟
مرجان از کالیفرنیا
هم اکنون که مجله دردست شماست
آگاه شده اید که چه کسی انتخاب
شده است  .نظر ما هم که قابل
انتشاراست همان نظر اکثریت است .
متأسفانه رسانه های آمریکا ثابت
کردند که خدمتگزار پول بیشترند.
هرکس پول بیشتری بابت تبلیغات به
آنها بدهد بیشتر ازاو طرفداری می
کنند .البته تأثیر رسانه ها بر مردم
آمریکا کم نیست اما خوشبختانه
مردم هم دربست گوش خودرا به
رسانه ها نمی سپارند و دربیشتر
موارد راه وروشی را که خود می
پسندند دنبال می کنند .ولی

صفحه4

تنها نظری که می توانیم دراینجا
منعکس کنیم این است که انتخابات
 ۲۰۱۶یکی از کثیف ترین و بدترین
انتخابات درتاریخ آمریکا بشمار
میرود.

نامه ای از یک همکار
سرورگرامی جناب آقای پاریزی
ازشما و
بادرود وعرض ارادت
همکاران ارجمندتان که مجله وزین
آزادی را هرماه به صورتی فوق العاده
و زیباتر دردسترس هم میهنان
پارسی زبان می گذارید
چندروز قبل نامه ای از جناب آقای
زاهدی دریافت نمودم  .ایشان
اظهار تشکر نموده بودند ازاینکه
جشن
تصویرشان را بمناسبت
نوروزی سال  2536درمجله ی آزادی
منتشر نموده بودید ...وقراراست که
این مطلب را در جلد چهارم خاطرات
خود منتشر کنند.
درهرحال به ضمیمه نمونه دیگری از
کارهایم (پرتره رضا شاه) ومطلب آن
را خدمتتان ارسال داشتم تا چه قبول
افتد و چه در نظر آید.
بامراتب عرض احترامات و تشکر
دولتشاهی
جناب دولتشاهی عزیز با سپاس
ازشما مطلب ارسالی شما درصفحه
۱۵همین شماره به چاپ رسیده است.
بازهم از شما ممنونم.

آزادی

حق اشتراک
نامه ای از شما دریافت کردم که به
من یادآور شده اید از شماره  ۸۰تا
 ۹۱حق اشتراک خودرا باید برای
شما بفرستم  .اما هنوز تا شماره ۹۱
حدود ده ماه فاصله داریم  .چگونه
شما طلبکار هستید؟
مشترک شما از ماساچوست
دوست عزیز فکر می کنم اگر شما
درایران هم زندگی می کردید می
دانستید که حق اشتراک همیشه
پیشاپیش دریافت می شود .اینجا
هم که آمریکاست مانند ایران باید
حق اشتراک را قبل از دریافت مجله
پرداخت بفرمائید.
جای تعجب است که بعضی از دوستان
فکر می کنند ما صاحب چاپخانه ی
خود هستیم و کاغذو مرکب و وسایل
دیگررا خودمان مجانی تولید می

کنیم و پست هم متعلق به خودمان
است ومجانی مجالت را بدست
مشترکین می رساند .خیر چنین
نیست  .تا سنت آخر هزینه چاپ
را نپردازیم نمی توانیم حتی یک
نسخه از مجله را از چاپخانه بیرون
بیاوریم  .وتازمانی که هزینه پست را
پرداخت نکنیم هیچ مشترکی قادر به
دریافت مجله نخواهد بود .ازهمه ی
اینها گذشته چرا فقط برای  ۵۰دالر
درسال اینهمه ما مجبوریم متوسل به
صغری و کبری چیدن شویم ؟

انتخابات آمریکا
درچندشماره ی پیش یادداشت شما
تحت عنوان انتخابات آمریکا و رسانه
های آمریکا نوشته بودید و رسانه هارا
متهم کرده بودید که یک طرفه عمل
می کنند و سعی دارند بر نظر اکثریت
مردم تأثیر بگذارند .هدف هررسانه
باید همین باشد که بر نظر مخاطبین
خود تأثیر بگذارد .از چه جهت رسانه
های آمریکارا متهم می کنید؟
م.د .از کالیفرنیا
با شما موافقم که هررسانه ای باید
تالش کند تا برمخاطبین خود تأثیر
بگذارد  .اما نه هر تأثیری و با هر
قیمتی  .قبل از هرچیز هررسانه
باید بی طرف باشد  .رسانه ها آینه
ی جامعه هستند .هر رویدادی را
همانگونه که اتفاق می افتد بنظر
مخاطبین خود می رسانند و این
مخاطبین هستند که درنهایت تصمیم
خودرا می گیرند .برای مثال وقتی
سندی علیه شخصی در جامعه منتشر
می شود و حقیقت دارد همه رسانه
ها موظفند مردم را آگاه کنند .اما
درانتخابات اخیر دیدیم که چنین
نبود .و  ۹۹درصد رسانه ها فقط بنفع
یک کاندیدا و به ضرر دیگری خبر
می دادند .اجازه بدهید حرفم را
صریح بنویسم در رسانه های آمریکا
طبق آماری که منتشر شد  ۹۳درصد
مطالبی که درباره ی دانلد ترامپ
ازرسانه های آمریکا پخش شد منفی
و خصمانه بود.
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بنابراین به ما حق می دهید که
رسانه های آمریکارا مورد انتقاد
قرار دهیم  .رسانه های آمریکا
در انتخابات اخیر ثابت کردند با
دموکراسی فرسنگها فاصله دارندو
مجذوب دایره ی قدرت شده اند.
جند سند منتشر شد که سی .ان .ان
به نفع کلینتون عمل کرده بود .شما
چگونه می توانید ازاین پس به این
رسانه ها اعتماد کنید؟حرف ما این
است که اگر دستگاه قضای آمریکا
ژنرال پتریاس را بخاطر احتمال
درز کردن اسناد محرمانه به دوست
دخترش اورا به  ۵سال زندان
محکوم می کند باید کلینتون را نیز
بخاطر همین جرم محکوم کنداما
برای نخستین بار مشخص می شود
که اف .بی  .آی  .و دستگاه قضاوت
آمریکا جناحی عمل می کنند.
سالها وقت باید صرف شود تا اعتماد
مردم آمریکا به دستگاه سیاسی و
قضایی و اقتصادی کشورشان به آنها
بازگردانده شود.

صفحات رنگی
شماره های  ۷۹و ۸۰دوصفحه رنگی
دروسط مجله بود  .آیا تصمیم ندارید
این کاررا ادامه دهید .واصوال تصمیم
ندارید همه مجله را رنگی چاپ کنید؟
بنظر من اگر از خوانندگان خود
نظرخواهی کنید همه بارنگی شدن
مجله موافقند وفکر می کنم حاضرند

هزینه های آن را هم تأمین کنند .مثال
با افزودن چنددالربه حق اشتراک
سالیانه و یا شاید با روش دیگری که
خودشما پیشنهاد خواهید کرد.
ارادتمند شما مجددی از آمریکا
حقیقت این است که ضرب المثلی
را به یاد من آوردید که خانمی به
آرایشگر خود می گوید منو بکش
ولی خوشگلم کن  .آیا شماهم
می خواهید که ما مجله را خوشکل
کنیم ولی آن را بکشیم ؟ مسلما
هیچکدام از خوانندگان ما چنین
نظری ندارند .اضافه کردن دوصفحه
رنگی کلی هزینه روی دست ما می
گذارد چه رسد به اینکه بخواهیم
همه مجله را رنگی کنیم  .مولوی
می گوید ما برون را ننگریم وقال
را  -مادرون را بنگریم وحال را.
اگر بیرون ویا ظاهر مجله زیبا باشد
اما محتوا نداشته باشد بهتراست یا
اینکه از ظاهر بگذریم وبه باطن آن
بپردازیم؟ کدامیک ؟

مطلب قنات
مطلبی که درباره ی قنات درشماره
قبل چاپ کرده بودید ازایران
برای شما ارسال شده بود .خیلی
خوشحالم که می بینم مجله ی شما
دربین هموطنان ما نیز خوانندگان
وهمکارانی دارد .این برای هر مجله
ای یک موفقیت به حساب می آید.
امیدوارم دوستانی که از ایران با شما

آزادی
نش

رهی مااههن
اجتماعی ادبی،هنری

بهترین ها را آرزو دارم .
ارادتمند  :حسن .ک  .فلوریدا

همکاری می کنند مطالب بیشتری
ارسال دارند و شما یک پل ارتباطی
بین جوانان ایرانی و هموطنان خارج
از کشور باشید.
دوستدار مجله ی آزادی  -نیویورک
ما از طریق دنیای مجازی با بسیاری
از جوانان هموطن درارتباطیم و
نظرات آنهارا درمورد مجله جویا
می شویم و به همه ی نظرات آنها
نیز عمل می کنیم  .درضمن قبل
از مطلب قنات مطالب دیگری نیز
ازایران بدست ما رسیده بود که
چاپ کردیم  .سایت ما از شماره
اول تا امروز را برروی خود دارد و
دوستان می توانند بطوررایگان آن
را از هرکجای جهان بخوانند و مورد
استفاده قراردهند.

روزانتشارمجله
من هنوز متوجه نیستم که تاریخ
دقیق انتشار مجله چه روزی است .
لطفا دراین مورد توضیحی بدهید.
با تشکر ل  .ص اروپا
مجله باید قبل از نخستین روز هرماه
خورشیدی بدست خوانندگانی که
مشترک مجله هستند برسد .بعضی
اوقات ده روز قبل از اول ماه بدست
آنها می رسد و گاهی مانند این
شماره یکی دوروز قبل از اول ماه
آذر بدست شما می رسد چون منتظر
نتیجه ی انتخابات آمریکا بودیم و
درنتیجه کمی دیرتر منتشر می شود.

مطلب  ۲۸مرداد
با درود به شما وهمکارانتان و عرض
خسته نباشید بهمه ی شما دست
اندرکاران مجله ی خوب آزادی .
درچندشماره ی اخیر مطلبی دنباله
دار را از آقای ک  .هومان درباره ی ۲۸
مرداد چاپ می کنید که فوق العاده
جالب است  .من با آنکه کتابخانه ی
کوچکی درخانه دارم و مطالب زیادی
هم درباره ی  ۲۸مرداد خوانده ام اما
اذعان می کنم که تا کنون مطلبی تا
این حد قابل فهم و کامل درباره ی
این رویداد تاریخ معاصر کشورمان
نخوانده بودم  .برای شما و همکارانتان

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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Subscription Request Form

مایلم نشریه آزادی را بشرح زیر مشترک شوم :
I would like to recieve AZADI for:
6months for $30.00
12 months for $50.00
Please bill me later
Last Name

My check is attached
First Name
Address:
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آزادی

صفحه 5

است  .عملیات سپر فرات درمیان

۱

شورشیان حوثی در یمن ،که در ماه
سپتامبر  2014صنعارا تصرف کردند،
مشتاقند به دشمنان خود یادآوری
کنند که آنها هنوز هم کلید کاخ
ریاست جمهوری را دراختیاردارند.
پس از بی ثمرماندن مذاکرات صلح
به رهبری غرب در طول تابستان
با دولت به رسمیت شناخته شده
داخلی ،حوثی ها قدرت خود را با صف
آرایی حامیان خود در پایتخت نشان
دادند .در رژه ای که برگزارشد زنان
برقع پوش با عینک و تفنگ و راکت
انداز شرکت داشتند.
بر اساس گزارش های محلی ،این
گروه ،که پیرو تشیع اند و توسط
ایران حمایت می شوند ،در حال
حاضر به دنبال تعمیق جایگاه خود در
سراسر کشور با جذب زنان به صفوف
خودهستند .حداقل برخی از این زنان
بیوه از سربازان سابق حوثی هستند
و به عنوان آغازکننده ی روشی
استراتژیک برای رادیکالیزه کردن
جامعه ،به ویژه کودکان به شمار می
روند در این تجمع ،آنها شعار حوثیها
را ،سرمی دادندکه « :اهلل اکبر ،مرگ
بر امریکا ».

۲
ارواح سالطین عثمانی
اواخر آگوست  ۲۰۱۶مداخله نظامی
آنکارا در شمال سوریه ،رسما عملیات
سپرفرات ،نام گرفت .این عملیات
درمطبوعات ترکیه یک لحظه از
دلخوشی ماندنی قلمدادشد .اکثریت
بزرگی از سردبیران ،نویسندگان ،و
مجریان تلویزیون پیشروی ارتش
ترکیه رابه عنوان یک بیانیه قاطع از
عزم و اراده ملت تفسیرکردند .تهاجم
و ایجاد یک سپر امنیتی در سوریه دو
هدف را که برای امنیت کشور حیاتی
بود دنبال می کرد:

صفحه6

اول ،داعش را که سالهاشهرها
وروستاهایی را در امتداد مرز جنوبی
ترکیه به تصرف خوددرآورده بود به
عقب نشینی مجبور میکند .دوم ،و
شاید مهم ترازآن تالش برای مهار
جناح قدرتمند کردهای سوریه
وابسته به حزب اتحادیه دمکراتیک
درشرق فرات بود.نگرش های آنکارا
ازانجام این حرکت نه تنها امنیت
بیشتر ترکیه را باعث می شود بلکه
میدان مبارزه ترکیه علیه حزب
کارگران کردستان که به عقیده
ترکها سازمانی جدایی طلب هستند
را افزایش می دهد.با آنکه حزب
کارگران کردستان و حزب اتحادیه
دمکراتیک بارها اعالم کرده اند که
دوسازمان جدا از یکدیگرند اما دولت
ترکیه آنهارا یک گروه تروریستی
واحد می داند .ایجاد جبهه سوری به
زعم تحلیلگران ترک جبهه جدیدی
است که علیه تروریسم گشوده شده
تا آنهارا به زباله دان تاریخ بسپارد.
ترکیه حمایت آمریکا وروسیه رابرای
عملیات سپر فرات بدست آورده
است اما هنوز با تردیدهای سیاسی
وعملی قدرتهای بزرگ روبروست.
اشغال خاک کشوری دیگر توسط
آنکارا توجه جهان را از سلطه جویی
های روبه افزایش رجب طیب اردوغان
رئیس جمهورترکیه منحرف کرده

آزادی

حمالت دولت ترکیه به گروه تحت
حمایت فتح اهلل گولن روحانی ساکن
پنسیلوانیاکه متهم به کوشش برای
کودتای ماه جوالی درترکیه بوده
آغازشد .این سرکوبها در دوماه
گذشته قدرت ارتش ترکیه را نیز به
زیر سوال برد .نیمی از ژنرالهای ارتش
به جرم قصور درانجام وظیفه بازداشت
شدند  .افسرانی که درسراسر مملکت
به کمبود خلبان های آموزش دیده ُ
ژاندارمها و دیگر مقامات امنیتی
گزارشاتی داده بودند پاکسازی شدند.
صرفنظر ازوجود شک و تردیدها،
طرفداران دولتی و غیر نظامی
عملیات سپر فرات  ،بارها با غرور
ملی ازآن یاد کرده اند .در میان
غرورناسیونالیستی قوی تر حسی
است که از رابطه ی تاریخی

ترکیه با سوریه ،نشأت می گیرد
امپراتوران عثمانی نزدیک به چهار
حکومت کردند.
قرن برسوریه
دولت عثمانی اندکی از سیاست
فعلی آنکارا در سوریه را  ،تجربه
کرده بود .بسیاری از ترک ها اشغال
شمال سوریه را کمتر به عنوان یک
حمله وبیشتریک عمل خیرخواهانه
برای تأمین آزادی تلقی می کنند.
اما اساطیر و داستانهای نهفته دراین
اشارات تاریخی مبهم تر از چیزی
است که نشان داده می شود .درجایی
که ترک ها از سرزمین های سابق
خودبالقوه حمایت می کنند و احیای
امپراتوری با شکوه دیرین خود را
مشاهده میکنند  ،کردها و دیگران
در شمال سوریه ازدوره عثمانی با
نظر منفی و خجالت آور یاد می کنند.
تمایل صاحب نظران ترکیه به دست
کم گرفتن و یا غلط انگاشتن نگرش
های مخالفین اشغال شمال سوریه
ممکن است عواقب خطرناکی درپی
داشته باشدو درکل احتمال بیش
از حد استمرار خشونت و بی ثباتی
گسترده در منطقه را افزایش دهد.
آنکارا همیشه تمایل به تفسیر
سیاست های منطقه ای از دید
امپراتوری گذشته خود ندارد .در
سالهای زیادی از قرن بیستم،
سیاستگذاران ترکیه اعتقاد داشتند
که امپراتوری عثمانی دررابطه با
همسایگان خود یک نیروی مخرب و
ارتجاعی بود .طرفداران سرسخت این
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جهان بینی تمایل به تفسیرسیستم
گذشته به عنوان ایدئولوژی ملی
سکوالر خود هستند که درآن ،
عرب ،ترک ،و دیگر اقوام را درسراسر
امپراطوری به رقیب یکدیگر تبدیل
کرده بود وهرکس مایل بود حکومتی
از میان افراد ملت او در قنسطنطنیه
تشکیل شود  .به خصوص در دوران
جنگ سرد ،تجزیه وتحلیل سیاست
خارجی ترکیه برمبنای اوضاع زمان
حال بنا نهاده شد .منطقی که درآن
منافع جمعی و-بیش از هر چیز در
میان آنها تجارت و امنیت  -اولویت
داشت .این منطق برای تعامل آنکارا
با مردم و سرزمین های همسایه و
نزدیک به مرزهایش بنیادین شد.
از آنجابود که استیالی حزب عدالت و
توسعه اردوغان ( )AKPدر سال ،2002
نظرتحلیلگران رادرمورد سیاست
خارجی ترکیه تا حد زیادی اصالح
کرد .نوشته های اولین وزیر امور
خارجه اردوغان ،احمد داود اوغلو،
به خصوص در بازسازی امپراتوری
عثمانی به عنوان یک مدل برای
رفتار سیاسی ترکیه در منطقه تاثیر
گذار بود .داود اوغلو استدالل می کرد
که نظم کهن امپریالیستی ،نماینده
ی عصر طالیی همکاری و ارتباط
متقابل بین ترکیه وهمسایگانش بوده
است .عالوه بر این ،فرهنگ تحمل
درمحدوده ی امپراتوری  ،ترکیه را به
عنوان قدرتمند ترین کشور مسلمان
در جهان به ایجاد اتحاد مسالمت آمیز
بین فرهنگ ها و مذاهب بسیار ،کمک
می کرد  .احساسات داود اوغلو در
مطبوعات بازتاب گسترده داشت و
عالقه ی اوبه تاریخ عثمانی در جامعه
بیشتر افزایش یافت .کتاب ها ،فیلم
ها ،و سریال های جدیدتلویزیونی
باعث شدکه بسیاری از ترک ها باآنچه
در امپراتوری عثمانی می گذشت آگاه
شوند وجمهوری ترکیه را ملهم از آن
امپراتوری بدانند که می تواند درمیان
کشورهای خاور میانه نیز منبعی الهام
بخش باشد.
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مفسران داخلی با پرداختن به
امپراتوری عثمانی در مشروعیت
بخشیدن به مداخله اخیر آنکارا
درسوریه سودبردند .چندین تن از
ناظران اشاره کرده اند که روز 24
اوت  ، ۲۰۱۶که ترکیه شمال سوریه
را اشغال کرد درحقیقت پانصدمین
سالگرد نبرد  Marj Dabikبودکه به
پیروزی عثمانی در سوریه منجرشد.
درآن جنگ سوریه به یک استان
دولت عثمانی تبدیل شد .در میان
کسانی که این ادعارا مطرح کردند
مورخ محبوب ترکها ،Ilber Ortayli
بودکه اظهار داشت نبرد اصلی مرج
 Dabikباعث ایجاد آرامش چهار صد
ساله در سوریه شد ،در سرزمینی
که «مردم به زبانهای مختلف صحبت
می کردند اما باهم هماهنگ بودند»
اردوغان اصرار دارد که هدف از این
حمله برای تغییر مرزها و یا احیای
سرزمینهای عثمانی نیست .با این
وجود ،در این استدالل که نیروهای
ترکیه باید امید و صلح را به سوریه
ارمغان بیاورندکمک میکند ،رئيس
جمهور اردوغان نمی تواند کمک
کند اما یادآوری می کند که دولت
امروزسوریه ،مانند بسیاری در
منطقه ،از بقایای دولت عثمانی است.
اوبا افتخار می گوید «، :بله دولت ما،
ودرک ما از دولت ،بسیار قدیمی و
توانمنداست.

۳

اقتصادآینده عربستان
سعودی
عربستان سعودی در مسیر
دگرگونی بنیادی قرارگرفته است.
سقوط طوالنی مدت قیمت نفت و
کسری بودجه عمده ترین دلیل این
دگرگونی است (تخمین زده می شود
درسال  ۲۰۱۶میالدی  ۸۷ ،بیلیون
دالرکسری بودجه داشته است که
معادل  ۱۳درصد از تولید ناخالص
ملی این کشوراست ).در عین حال،
جمعیتی عظیم که حدود شش
میلیون سعودی راشامل می شود
درطول بیش از  15سال آینده به
نیروی کار افزوده خواهندشدو تقریبا
شمار نیروی کار عربستان سعودی
در بازار کار به دوبرابر بالغ می شود.
در واقع ،جمعیت شناسی ،باید به
عنوان محرک اساسی در برنامه های
تغییر پادشاهی به شمارآید نه قیمت
هربشکه نفت .
با رشد جمعیت به این تعداد ،حتی اگر
قیمت نفت افزایش یابد با معیارهای
اقتصادی فعلی (که در آن  80درصد از
درآمد ملی خانواده ها ازطریق دولت
بصورت حقوق و کمکهای مادی دیگر
تأمین می شود )وضع اقتصادی غیر
قابل تحمل خواهد بود.

آزادی

ریاض مشکل را تشخیص داده است
و دیدگاهی بلند پروازانه تا سال
 2030و برنامه تحول ملی را تنظیم
کرده  ،که هر دو در اوایل سال جاری
اعالم گردیدند .شاهزاده محمد بن
سلمان ،وارث جوان و پویای پادشاهی
ظاهراً ،هدایت فرایند تحول رابرعهده
دارد ،و تمام جنبه های سیاسی
اقتصادپادشاهی را برای آینده قابل
پیش بینی درنظردارد.
تغییرات چشمگیر در حال حاضر
آغاز شده است .برای نمونه ،دولت
یک دوره جدید ریاضت اقتصادی را
به مردم تحمیل کرده است .یارانه ها
وحقوق بخش عمومی کاهش یافته
است  ،و همزمان ،تالش های فراوانی
در جریان است تا بخش خصوصی
تقویت شود .هدف این است که برای
تبدیل عربستان سعودی که متکی به
یک اقتصاد نفتی است یک بازار پویا،
متنوع ،و رقابتی برای طیف گسترده
ای از صنایع ،از سرمایه گذاری تا تولید
وتا گردشگری فراهم شود .چنین
رشدی در بخش خصوصی نه تنها
تنوعی در اقتصاد بنیادین پادشاهی
(و شاید مهمتر از آن ،از نقطه نظر
سیاسی و اجتماعی) ایجاد می کند
و تولید ناخالص داخلی را افزایش
می دهد  ،بلکه برای سعودی ها در
مقیاسی بی سابقه تولید کار میکند.
عربستان سعودی دست به گریبان با
آینده اقتصادی خود ،با طیف وسیعی
از چالش های امنیتی نیز مواجه است.
در صحنه بین المللی ،ریاض درباتالق
جنگ پر هزینه و بحث برانگیز در
یمن فرو رفته است که به مبارزات
انتخاباتی یمن مرتبط است ،تنش
عربستان با ایران هم افزایش یافته
است در سراسر منطقه ،جنگهای
نیابتی در سوریه ،عراق ،لبنان و
جاهای دیگر ،و جنگ مداوم لفظی در
محافل دیپلماتیک.ادامه داردو بیش
ازهمه  ،روابط با ایاالت متحده به
سردی گرایید ه است.
بقیه درصفحه ۴۸
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دوراست از اذهان ما  ،بسبب چای
جغرافیائی اش درشرق دور و نزدیک
است به ما بسبب رابطه ی تنگاتنگش
با نظام والئی که کره شمالی همیشه
و حداقل تا زمان« برجام » طرف
تجاری صنایع هسته ای باایران بود.
این کشور مصنوعی که زاده ی
جنگ کره ( )1950-1951است کره
شمالی نام دارد  .به دلیل نظام سخت
ومرموزی که دارد باچین وروسیه
وایران وحتی اروپا دررابطه ای است
نابرابر و تهدیدی است برای تکثیر
سالح اتمی وتمام معایب ومضرات
رادرخوددارد.وتابه امروز هیچ قدرت
بزرگ سیاسی ازپس آن برنیامده
وخارچشم سازمان ملل هم هست .
بُن وهسته ی قدرت این نظام نفرتی
است علیه علیه آمریکا ی بعدازجنگ
جهانی دوم که فاجعه ی هیروشیمارا
ببهانه ی محو فاشیسم آفرید
وخواست از کره پایگاهی علیه چین
کمونیست بسازد .پس با مردم مقاوم
بخشی از کره وحمایت چین از آنها
روبرو شدوچون زورش نرسید تن به
تجزیه کره درحد مدار  28درجه
دادووطن پرستان شمال تن به سخت
ترین ها در ارتش سپردند و بود
خودرا دربرابر آمریکا و حتی چین
دراتکای به قدرت اتمی ونظام فردی
وخانوادگی ذات ًا مرموزی دادند که
سرویس امنیتی  -نظامی آن ازسخت
ترین وپیچیده ترین و قتال ترین
است  .معهذا سزپاست و سه نسل از کیم
 ایل  -سونگ تا کیم  -یونگ  -ایل وامروزهکیم  -یونگ ُاول به مدت  68سال بی وقفه و
با توفیق برآن حکومت دارند..به ریش همه ی
قدرتهای بزرگ خنده میزنند.
جنگ کره سه میلیون تن قربانی داد
.حدس می زنید میزان مقاومت را؟
بیاد می آورید سفاکی ژنرال دوگالس

مک آرتور را که فرمانده ی کل قشون
آمریکا درفیلیپینوجنگ علیه ژاپن
« »1941بود .ورفت به فرماندهی
نظامی درسراسر اقیانوس آرام  ،وشد
فاتح ژاپن « »1944-1945و رفت
به فرماندهی قشون سازمان ملل «
بخوانید بازهم آمریکا» درجنگ کره
« »1950-51وچنان ش.رابی سیاسی
بپاشد که خان وخانهای کاخ سفید
ناگزیر به احضار او شدند تا ننگ را
ماست مالی کنند.
***
این بود آمریکایی که دونالد ترامپ
مایل است امروز آن را بخود ومردم
آمریکا برگرداندو آرزو بر زلف
چسبانان مالیات نده آمریکا البته
عیب نیست .
این بود آمریکای مبتکر همه وبویژه
یک دور وسیع از کودتاهای زنجیره
ای که ببهانه رشد شوروی تدارک
دید ودنیا به مسیری مصنوعی رفت
درمبارزه با کم.نیسم جهانی بسبب
وحشت زدگی آمریکا .ودرحقیقت
آمریکا که در یالتا به استالین باخت
 ،خواست درشرق دور جبران کند.
وحاصلی ببار نیاورد بجز کره ی
شمالی امروزی  .والبته عقده ها
آفرید که به ظهور جرج واکر بوش
ومحافظه کاران جدید و امروز
ترامپ میدان داد و آمریکا رضا داد
به جانبداری از ظهور بنیاد گرایان
اسالمی حتی داعش بفمهی نفهمی
بقول بانوهیالری.
***
نتیجه آن شد که آمریکای دموکرات
وقتی بنارا برزور و نظامی گری نهد ،
هرگروه متعصبی قادراست در استقرار
دیکتاتوری از آن پیشی گیرد.
چه بسیار کشورها که ببهانه ی
وحشت آمریکا ازقدرت کمونیسم

شوروی قربانی آمریکای « شوروی
ناشناس» شدند وگورباچف آن را
ثابت کرد .
کره ی شمالی فرزند جنگ کره
ومقاومت منفی مردم دربرابر
آمریکااست و این است که هنوز
سرپاست .
باآنکه از آن دوریم ولی در آمریکا
دانلد ترامپ هایی خزنده وجوددارند
که هنوز استقرار باوربه دموکراسی
رادراین کشور در تردید می دارند.
***

مردم آشنا به زیر و باالهای سیاست
خارجی آمریکا حتما به یاددارند
رئیس جمهور اسبق آمریکا جیمی
کارتررا که درماه جون 1994
درکنار کیم ایل سونگ شادوخندان
درتماشای فعالیت ها ونمایش ها ی
اتمی کره شمالی در پیونگ یانگ
وقت می گذراندودرین سفر که به
امید توقفی در فعالیت های اتمی
کره شمالی آغازشده بود مطابق
معمول شکست خورد و برگشت و

به روی خود نیاورد.
***
ومطابق معمول و به شهادت تاریخ
هسته ای شدن ایران والئی  ،بازهم
همان شخصیت مرموز پاکستانی
دکتر «خان» است که در خدمت
گامهای اولیه صنایع اتمی کره شمالی
است وهربار موفق تر از بار قبل .
آمریکا می خواست از کره ی شمالی
پایگاهی بسازد علیه چین و ندید که
چین حامی مبارزات کره ی شمالی
بود وهردو کشور وجه مشترکشان
مبارزه علیه «ببرکاغذی» است .
و بدتر ازآن ندید که چین به یک
کره شمالی بسیار ناسیونالیست
آنهم وسیله ی یک خانواده ی خشن
و انحصار چی قدرت  ،برای حمله ی
لفظی به آمریکا نیازدارد.
دکتر خان پاکستانی  ،أصل ونسبی
پشتونی درایام سقوط شوروی
صنایع هسته ای کره ی شمالی را
پایه نهاد ورمز چرخنده های گریز از
مرکز رابا توافق روس ها به آن نظام
ِ متصل به شوروی مرحوم سپرد .دکتر
خان به مدد شوروی همین خدمت
را به ایران والئی کرد  .وی ابتدا در
پاکستان متهم به خیانت شد ولی
سریع ًا مورد عفو قرار گرفت .
آمریکا ندید  .دل خوش کرد به سقوط
شوروی  .بیل کلینتون حامی یلتسین
و دور کردن گورباچف شدو فساد و
اعتیاد یلتسین پوتین را به قدرت
رساندو عمر کره ی شمالی خودبخود
درازشد.
***

مردم آشنا به زیر و باالهای سیاست خارجی آمریکا حتما به یاددارند رئیس جمهور اسبق آمریکا جیمی
کارتررا که درماه جون  1994درکنار کیم ایل سونگ رهبرکره شمالی در پیونگ یانگ بودودرین سفر که به
امید توقفی در فعالیت های اتمی کره شمالی آغازشده بود مطابق معمول شکست خورد و برگشت .
چرا صنایع اتمی ایران که خارچشم
آمریکاوروسیه ی پوتین واروپا بود با
برجام مهارشد وصنایع اتمی وتکثیر
سالحهای اتمی وآزمایش موشک های
یکی از دیگری دورپروازتر کره شمالی
ادامه دارد؟
« دنیای بدون سالح اتمی» شعار آمریکا
نپایید اما قدری مذاکره ها از حدت آن
کاستند .اینک قدرت ها مایلند آن را
فقط خود درتصاحب داشته باشند ولی
کره شمالی و ایران والئی اگر برنچینند
حتم ًادرانتقال میراثدکترخانساعیاند.
 اخیرا ً رهبر خامنه ای  ،ندا درداد ازباب توسعه ی فعال در بخش صنایع
اتمی ایران برجام زده .
 اخیرا ً سازمان جهانی انرژی اتمیاظهار رضایتی کرد بی سابقه که  :ایران
درکار برجام به تمامی تعهدات خود
عمل کرده است .
خبر خوشی است برای اوباما ولی نه
جرج واکر بوش ونه اوباما از طریق
مذاکرات حتی گاه باشرکت چین
وروسیه وژاپن وکره شمالی وجنوبی
مسله ی کیم یکم نشده اند.
قادر به حل ُ
اوباما معتقد است به شکیبائی
استراتژیک وتحریم ها تا کیم اول

رپوفسور کاظم ودیعی

ُکره شمالی  ،محصول خطای آمریکا
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آزادی

تضعیفشود.امااومیرودگرچهمیماند.
ولی کیم یکم سی ودوساله  ،بی رحم
و شقی درقدرت است .
برای دانلد ترامپ مسئله ی مکزیک ،
ایران والئی  ،مشغله است .و پاشاندن
اتحادیه ی اروپا و برکشاندن سفیدها و
پس راندن ناسفیدان.
او می گوید با روسیه به مذاکره می روم که
حرف کهنه است  .اما می گوید برناوگان
های ایران در خلیج فارس درصورت لزوم
تیراندازی می کنم که حرف کهنه ترین
است .
مینویسندکهاوباما برسقوطکیمحساب
کرده ()1چنین حسابها بمثابه چک مدت
داراست .
اوباما طرف مذاکره ندارد  .چین وروسیه
هنوز نیازمند وجود مبارک کیم یکم و
نظام اویند.
البته کره ی شمالی گاه دچار قحطی
گندم و غیره می شود ولی پدربزرگ
ها به دادش می رسند .آنقدر که درجو
پوپولیسم کره شمالی از لحاظ اقتصادی
رو به رشد هم شده است  .بطوری که
درآمد سرانه از باب تولید ناخالص ملی
به  1000دالر رسیده است  ،که قب ً
ال 650
دالر بود()2

کیم یکم هم به پوپولیسم زمینه دار
توأم با نفرت ازبیگانه رفته است  .وی
تند وتند به ساختن مراکز تفریحی
درپایتخت (پیونگ یانگ )اقدام کرده
است .تا مردم به تأیید حقانیت سیاست
اتمی او بروند .کیم یکم «پدرملت»
لقب گرفته است  .چهار آزمایش
موشک موسودان با برد سه هزار
کیلومتر ی پایگاههای آمریکا را
درآبهای ژاپن تهدید می کند)3(.اما
می نویسند موشک تائپودانگ هم
غرب آمریکارا تهدید می کند)4(.
قوای موشکی سازمان ملل متحد
(بخوانید آمریکا ) درجنوب شرقی
کره جنوبی گوش به زنگند .حرف
از آن است که موشکهای دورزن
درنهایت مجهزند به بمبکی اتمی
وفاقد دقت در زدن هدف .
ترامپ با ساده سری از چین می
خواهد به کره شمالی حمله برد()5
این حرف یاد آور ضرب المثل  «:بگیر
و ببند وبده تحویل من پهلوان» است
دانلد ترامپ شاید نمی داند کره شمالی
نزد چین چه بهایی دارد.چین هرگز
کره شمالی را ترک نمی کند .شاید
برسر آن معامله کند که احتمالش
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آزادی

کم است ولی حتم ًا نرم نرم اورا در
کنار می گیرد و بخود جذب می کند.
آخر آنها همسایه ی دیوار به دیوار
هم هستند .ترامپ در هذیان است .
می نویسند که کره ی شمالی برای
چین همانند اسرائیل است برای
آمریکا -این سخن از بُن باطل است
 ومقایسه ای است بی جا)6(.می گویند کلید کره شمالی نزد چین
است  .گزافه گوئی است  .کره شمالی
حاصل خونریزی ها ی آمریکا ی اواخر
جنگ و اصرار برکوبیدن شرق دور
است بی اعتنا به مقاومت مردم
ونفرت آنها از هیروشیمابازان که
بسود کبوتر صلح استالین تمام شد.
البته باید جلوی خطر را گرفت ولی نه
با نسخه ترامپ  .باید زخم را مرمت
کرد .باید با کیم یکم مذاکره کرد و
سیستم آگاهی فرستی را منقلب و
گذشته را جبران کرد.
در 1950رهبر معظم کره شمالی کیم
ایل سونگ با بهره داری از رقابت
استالین و مائو و ندانم کاریهای
آمریکا درکره  ،فرصت را غنیمت
دانست و به سئول پایتخت کره حمله
برد و باج خودرا گرفت  ..امروز کیم
یکم دربهره برداری از وضع تردید
آمیز روابط روسیه با آمریکاست و
کبم یکم در بازی دادن نامزدان در
آمریکاست .پس با موشکهای ساخته
و نساخته ی خود برگ بزمین می
زند .او موفق شد بسبب تنگناهای
ذهنی ترامپ دوباره مطرح شود .
کیم یکم فرزند کره ی شمالی است و
کره ی شمالی نتیجه جنگ کره و سه
میلیون کشته است  .بخاطر بسپارید.
( -)1سباستین فاالتی فیگارو سوم اکتبر 2016
( -)2باستناد گزارش مؤسسه تحقیقاتی
هاندایی
(-)3پایگاه گوآم دراقیانوس آرام
( -)4گزارش رویترز همراه با انواعاطالعات قابل
مقایسه با دیگر دارندگان سالحهای اتمی.
( -)5باستناد سخنان او دراولین رویارویی
تلویزیونی با بانوهیالری کلینتون
( -)6سباستین فالتی  -فیگارو سوم اکتبر
2016
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پروفسور کاظم ودیعی  -پاریس
روسیه کشوری است پیوسته
درتوسعه طلبی سرزمینی  .واین
.پدیده تازگی ندارد
از پس رهایی از چنگ مغوالن ،
چنگیز خانی  ،روسیه قریب سه
قرن سیاسیتی رو به شرق وآسیای
مرکزی داشت و عقده ی حمله ی
مغول در مردم اسالو ماندنی شد(.از
 1223تا  1240میالدی).
پس از آن روسیه اسالو  ،متوجه غرب
و جنوب ونیز متوجه آسیای مرکزی
شد.
مغولها به اسالو شیوه هایی مؤثر
درجنگ آموزاندندو اسالوها آن
مهارت هارا با فناوری ها ی غربی به
کمال نسبی زمانه ی خود رساندندو
روسیه کشوری شد آسیایی واروپایی
و ژئوپولتیک معاصر به آ« لقب
هارتلند داد (.برای درک بهتر روسیه
به منابع بسیار از سطحی ترین تا
عمیق ترین  ،به اتلس تاریخی و اتلس
امپراتوری مراجعه کنید ).واین کشور
بدست ایوان مخوف و پطر کبیر و
مالت نیرومند ارتدوکس مسیحی و
قدرت نظامهای همجنس وهم ذات
تزاریسم و کمونیسم شوروی مآب
استالین گرا و پوتینیسم امروزی
شدهم این که امروز است  .ظهور
مردی مثل گورباچف که آرزومند
تعادلی درنظام سراپا مستبد روسیه
بود درحکم اشتثنا درتاریخ این
کشور است که هرفرصت برای
بازگشت وحتی رسیدن به بهترازآن
درامید نخبگان این کشور است .
روسیه ی تاریخی تزاری درآسیای
خودرا مستقرکرد .اما
مرکزی
درسمت جنوب مردم خاورمیانه
بمدد گذشته ی تاریخی ایران و
سپس قدرت امپراتوری خالفت
اسالمی به آن راه ندادند .معهذا
روسیه ی خشن عهد تزاری قبل
از استقرار نظام شوروی  ،موفق به
گرفتن ایاالتی از ایران قاجاریه شد.
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* روسیه باوسعت هفده ونیم میلیون کیلومتر مربع همیشه در حسرت یک متر مربع از
سرزمیتنهای مجاور درشرق وغرب و جنوب بوده وهست .
درحالیکه به عهد شوروی علیرغم
تمایالت اولیه در واقعه ی جداسازی
آذربایجان مستأصل بماند.
بعهد برژنف در فرصتی  ،روسیه
شوروی که در عقد رفتن به یک
گوشه از سرزمینهای نفتی خاور
میانه بود افغانستان را هدف نفوذ
خود قرارداد و شکست خوردکه
بعد ازواقعه آذربایجان این دومین
شکست شوروی بود از باب خزیدنش
بسمت جنوب  .پس موقت ًا روسیه از
تعرض به خاور میانه دست کشید.
بویژه آنکه فروپاشی نظام شوروی
واستقالل جمهوریهای وابسته درون
وبرون مرز به آن قدرت وارفته
فرصت نمی داد.
امروز پوتین با بازسازی نظام درادامه
ی همان آرزوی دیرین است و نفوذ
در خاورمیانه را از راه سوریه میسر
خود می داند.
این خط استراتژیک روسیه طی قرن
ها دنبال شده و امروز اگر پوتین
درادعای شرق اوکراین است و
درتسخیر کریمه و یا در فشار به
ملداوی و کشورهای همسایه ی
غربی است ابتکاری تازه نه  ،بلکه
دنبال گرفتن و امتداد همان سیاست
تزاریسمی است که اسم آن عوض
شده و جِ رم آن باقی است .
هیچیک از سران روسیه به غیر از
گورباچف هرگز در آرزو یا درصدد
همسازی وهمزیستی باغرب عمل
نکردند.
روسیه هفده ونیم میلیون کیلومتر
مربعی همیشه در حسرت یک متر
مربع از سرزمیتنهای مجاور درشرق
وغرب و جنوب بوده وهست .
این کشور درعهد خروشف ادعائی
کرد دایر بر آباد کردن و عمران
سرزمینهای داخلی و قدمی هم

آزادی

برداشت اما با توجه به فرصتی که
عبدالناصر مصر به روسیه ی خروشف
داد دراستقرار نفوذ روسیه درمصر
و ئمدیترانه به همان خط سوق
الجیشی قدیمی خود برگشت .
وامروز با توجه به ادعای پوتین در
نظریه حاکمیت ملی و دخالت او در
بمباران حلب و اتحاد و اتفاق نظرش
با ایران و ترکیه به بهانه تروریسم
پیش می رود .وباداشتن  36مرکز
رآکتور اتمی و ارتشی پر بودجه ،
تردیدی نمی توان داشت برتظام
انفرادی پوتین و ماجراجوئی های
توسعه طلبانه ی او.
روسیه از بابت ابداعات واختراعات
مقام مهمی در جمع کشورهای بزرگ
ندارد و نیز از باب دانشگاههائی
معتبر عقب است .
جمعیت روسیه به کاهش رفته واز
لحاظ امید به زندگی دررده ی دهم
( 69سال) است  .زیرا فساد واعتیاد
بویژه در مصرف الکل این کشور غیر
عادی است .
روسیه در تولید گاز کربنیک و
افزایش آلودگی ها سهم مهمی
دارد ومقام این کشور در آلوده
کردن محیط ( با  1/8میلیارد تن گاز
کربنیک) واز لحاظ تولید سرانه 13/4
تن آلودگی درسال دررتبه دوم است.
روسیه درباب نابرابری های رفاه
فردی بعداز پرداخت مالیات هرفرد
عقب ماندگی بسیار دارد.
روسیه درجمع شرکتهای تجاری
مقامی ندارد تا به آمار درآید .روسیه
صادر کننده ی مهمی نیست  .اما
روسیه با اقتصاد تک پایه ای نفت
وگاز می چرخد وقادراست هرسال
بودجه نظامی خودرا تأمین کند.
(درسال  2015این بودجه بالغ بر
 66/4میلیارد دالربوده است  .یعنی

 5/4درصد از تولید ناخالص ملی) .
معهذا روسیه توسعه طلبی است که
قادر به جنگ نیست ولی ماجراجوئی
است بزرگ درموش کشی هادرمنطقه ی
خاورمیانه ی اسالمی آمریکا ستیز یا
گله مند از آمریکا.
روسیه دراقتصاد دولتی خود دوباره
درغلتیده است  .بطوریکه دراین
کشور طبقه ی متوسط فرصت رشد
کمی دارد وطبقه میلیاردر و میلیونر
ترجیح می دهد بیشترین دارایی
خودرا درخارج بکارد.
درزمینه سرمایه نهی های دولتی
درداخل روسیه نمونه های ناموفق در
والدیوستوک (شرق دور  -سیبریه )
ودر ساچی ( المپیک ماقبل آخر)
درفهرست عهد پوتین دارد.
پوتین روسیه را به انزوا برده است
و دلش به حق وتو درشورای امنیت
سازمان ملل و یا افکندن بمب
شیمیایی سارین درحلب خوش است
.
حکومت یک نفری وی البته بمدد
قدرت مردان قدیمی تصمیم گیرنده
در برکشانیدن او یا برعکس (
چنانکه در عهد خروشف و یلتسین
اتفاق افتاد) از عجایب تاریخی است
 .وی برنامه ای  20ساله برای خود
دارد وبی شک مادام العمری را درنظر
دارد .درانتخابات اخیر ( )2016/9/18
حزب دولتی پوتین  76/22درصد
آرا را بدست آورد .این حزب اتحاد
روسیه یا روسیه ی متحد وواحد
نام دارد  .حزب کمونیست در مرتبه
ی دوم  9/34درصد آرا را داشت .
ناسیونالیست ها  8/67درصد آرا را
داشتند.
مبارزات انتخابات مجلس قانونگذار
روسیه بسیار سرد و ئمالل انگیز
بود (.به استناد روزنامه ی نووایاکه
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با صراحت از مشارکتی ناچیز
درانتخابات حرف می زند) .باستناد
همان منبع شعار مخالفان دموکرات:
 ضدیت با جنگ . علیه هرنوع بحران. دفاع از هموطنبود وهیچیک از این شعارها به گوش
ها نرسید.
پوتین قوانین را به تصویب رسانیده
است که سانسور و خفقان خود بخود
ثانونی است .
مردم روسیه هم که قرن ها درروغن
داغ فرهنگ استبداد قدرت کرملین
پرورده شده اند قادر به چیزی بیشتر
از آنچه می کنند نیستند .روسیه
کشور دموکراتی نیست  .کشوری
است افراطی دردین ونظام سیاسی
که میراث داری آن فع ً
ال بعهده ی
پوتین و شرکای اوست .
نظام روسیه امروز ببهانه ی دو
دشمن تروریسم و آمریکا همان می
کند که ایران و ترکیه و کره شمالی
 .بااین تفاوت که این کشور صاحب
کالهک های اتمی است ودرعضویت
شورای امنیت سازمان ملل .پس
صاحب حق وتو.
پوتین برای مقابله با ناتو درمناطق
مرزی چسبیده به لهستان ولیتوانی
دست به تأسیس سرویسهای مخفی
فعالی زده است  .بمدد استخدام
افراد محلی که درکالینگراد درفشار
متعلقان شوروی مرحومند .کالینگراد
وابسته روسیه است زیرا  20درصد
مردم آن روس زبان عهد شوروی
اند و از مادروطن لیتوانی جداشدند.
(به استناد گزارش ریما یانوزیت
درشهر
درروزنامه ی ویداس
ویلنیوس پایتخت لیتوانی  -مورخ
 17/8/16به نقل از کوریه بین المللی
)28/9/16
تمرکز تمامی قدرت دردست یک تن
رئیس کشور ازویژگی های ذاتی نظام
های استبدادی راه بندان دموکراسی
است  .روسیه و ترکیه وایران وکره
شمالی دراین خط اند.هم اکنون
هیچیک از ارزشهای دموکراتیک
دراین نظام ها جایی ندارند.
درشرایطی که کشورعراق ازعهد
جرج واکر بوش بسیار ستم دیده
است بمدد مؤتلفان درتدارک حمله
به داعش است (.این حمله ازتاریخ
 119اکتبر آغاز شده است  ).دولت
ترکیه متحد روسیه وروسیه تضعیف
کننده ی عراق است زیرا ترکیه
موصل را جزء قلمرو تاریخی عثمانی
می داند چون قشون عراق شیعه اند
اما قبل از آنکه شیعه باشند عراقی
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اند .آنتوان مالو فرستاده J.D.D
درگزارش خود شهادت می دهد
که درارتش جدید عراق مسئله ی
دین مطرح نیست وطن عراقی مطرح
است (.به نقل از یک درجه دار باال
درارتش عراق  .مورخ )16/10/16
درقضیه ی موصل وداعش و سوریه
وحلب  ،هدف نجات عراق وسوریه
نیست  .روسیه وترکیه وایران درفکر
آنند که بعداز داعش موصل و سوریه
بدست کدام قدرت می افتد!
بنابراین جای تعجب نیست که
درلوزان مذاکرات روسیه وآمریکا
به شکست منتهی شود.والواروف اگر
گفته است رسیدن به یک راه حل
ضروری است باین دلیل است که
روسیه پروپوک میزند تا نفس تازه
کند.
چنین است که محافل حقوق بشر
درسوریه گفته اند « صلح بلی اما نه
هرصلحی»(بنقل از فرانسوا کلمانسو
گزارشگر ) J.D.D
اینک موصل وحلب دروضع جنگی اند.
آیا موصل اگر آزادشود به حکومت
بغداد بر می گردد یا طعمه ی اردوغان
می شود؟
آیا حلب به مردم و سرزمین سوریه باز
می گردد یا به کمک روسیه ی پوتین
دست اسد می افتد؟ آیا اختالفات به
سود داعش تمام خواهدشد یانه؟
درجبهه موصل وحلب جنگ ها
درعرصه ی شهری اند کسی نمی داند
تلفات درچه حدود خواهد بود؟
سهم ایران درسوریه بهرحال درحد
خروج قوای ایران است  .چه اسد
بماند یا زحمت کم کند .اما ایران
نفعش دردوستی با بغداد است ونه
درمسکو یادرآنکارا و نه دردمشق.
***
برای فهم روسیه پوتین الزم است
ابتدا خود سرزمین را درک کنیم
که وسیع است و ناآباد .وسپس
نظامی که درظاهر تحولی یافته
است بسبب تحول زمانه و فناوری
ها اما درباطن جوهر استبداد فرهنگ
سیاسی بجاست زیرا وقتی کشور به
این درجه ازوسعت است امنیتی
شکننده دارد پس مدیریت آن باید
بدست و درمشتی آهنین بماند.
روسیه شاید بااین وضع ووسعت
هرگز به دموکراسی نرسد مگر آن که
مناطق دور دست آسیایی به استقالل
برسند و اراده ی بخش اروپایی دیگر
گون باشد .بهرحال روسیه آخرین
کشور دموکرات خواهد بود.

آزادی

ایران جمع اضداد
حدود  ۲۵۰۰سال پیش نخستین امپراتوری بزرگ جهان برهبری کوروش
بزرگ پایه گذاری شد .درطول چندقرن بعد این امپراتوری برمناطق مهم
آن روزگاران سایه گسترد و از غرب هند تا دریای مدیترانه را شامل شد.
وارثان آئین پادشاهی ایران بزرگ  ،امروز ایرانیان شیعه ای هستندکه می
خواهند نفوذ خودرا برسراسر خاورمیانه بگسترانند -که درطول چندسال
آینده ناآرامی موجود در منطقه را چندبرابر خواهد کرد.
درحالیکه دسترسی ایران به سالح اتمی  ،با مذاکرات سیاسی بطور موقت
به تعویق افتاده است  ،رفع تحریم ها  ،اما ،میلیاردها دالر به کالبد اقتصاد
بیماراین کشور تزریق می کند .بخش عظیمی از این دالرها صرف افزایش
کنترل ایران بر لبنان  ،سوریه  ،عراق ،یمن  ،افغانستان و ملتهای دیگر
مناطق آسیب پذیر می شود .رژیم ایران بر متحد اصلی آمریکا-اسرائیل -
فشار بیشتری وارد خواهد کرد و همچنین بر متحدان سنی مذهب آمریکا
به ویژه عربستان سعودی و دیگر کشورهای منطقه ی خلیج فارس نیز
برخوردهای شدیدتری خواهد داشت .ایرانیان توانایی خودرا در استفاده
از سالحهای نامتعارف مانند دانش سایبر ی و همچنین عملیات تروریستی
افزایش خواهند داد تا نفوذ خودرا بر افکار عمومی حفط کنند که برای
مانور کردن ،آزادی بیشتری بدست آورند  .و با گذشت زمان روابط ایران با
والدیمیر پوتین عمیق تر خواهد شد.
رئیس جمهور بعدی ایاالت متحده آمریکا باید رویکردی پیشگیرانه با این
تالش ایران داشته باشد .اگربنشینیم و فکر کنیم که متحدان ودوستان
آمریکا درمنطقه،خود می توانند با ایران مقابله کنند و یا با اندک کمکی
که از آمریکا دریافت می کنند قادربه مقاومت دربرابر ایران خواهندبود،
باعث تسلط ایران بر منطقه خواهیم شد .آمریکا باید درگام نخست وقبل
از هرچیز به کشورهای اسرائیل  ،عربستان وکشورهای سنی مذهب منطقه
از نظر نظامی کمک کند .به آنها آموزش بدهد و تکنولوژی دراختیارشان
بگذارد  .ثانی ْا آمریکاباید از امکانات سایبری خود استفاده کند تا هم ازخود
وهم از متحدانش مؤثرتر دفاع کندو آماده باشد تا به حمالت ماجراجویانه ی
سایبری ایران پاسخ دهد .ثالث ًا تشکیالت امنیتی آمریکا باید بصورتی
تهاجمی توجه خودرا به تحرکات ایران متمرکز کند و بموقع نظرات
مشورتی خودرا برای مقابله با اینگونه تحرکات دراختیار رهبران آمریکا
قراردهد و رابع ًا آمریکا همچنان نیازدارد تا مذاکرات علنی خودرا با ایران
ادامه دهد -تا ازنظر بازرگانی و سیاسی بتواند ارتباط خودرا با این کشور
حفظ کند ..دربرابر پارادوکس ایران درطول زمان ،آمریکا باید جوانان نخبه
ایران را دربرابر موقعیت جهانی علیه عقاید کهنه مذهبی بیشتر متوجه
مسئولیتهایشان کند .درحال حاضر آمریکا به ارتش قوی وتوان جلوگیری
از حمالت سایبری برای همه متحدانش در منطقه نیازدارد .ترکیبی از این
اقدامات بازدارنده و مذاکرات سیاسی بیشترین امیدرا برای بهبود روابط
آمریکا با ایران درطول زمان ایجاد خواهد کرد.
ترجمه از مجله ی تایم  ۲۴اکتبر ۲۰۱۶

صفحه 11

 31جوالی 1988
دیروز پسرم داریوش که یک هفته
دراستانبول بود بسوی پاریس حرکت
کرد که از آنجا به نیویورک برود منهم
برای روز  4اوت با پان آمریکن رزرو
کرده ام که به نیویورک بروم  .بازوی
راست من بیش از یک ماه است درد
می کند بطوریکه بازویم رابه سختی
و بادرد تکان می دهم  .دکترها ورزش
تجویز کرده اند که اثر نکرده است .
می خواهم در نیویورک نشان بدهم.
واالگهر آزاده از دهم تا 23جوالی
دراستانبول بود  .دراین مدت آقای
احمدعلی انصاری که امور مالی شاه
را دردست دارد مهمان آمد .مرد
مالیم ومذهبی است واز خردسالی
دوست و همبازی آزاده بوده است
.از خاندان سلطنت مرتب بدگوئی می
کند .آزاده همراه خود یک فرانسوی
بنام آلن آورده بود  .خانم حجت هم
کهدردفتر مرکزی منشیگری می کند
همراه بود .این خانم واقع ًا انتظارداشت
ماها به او خدمت کنیم .چون دست به
سیاه وسفید نمی زد.
با آزاده سر بعضی مسائل گفتگو
داشتیم .عقیده ی من این است که
نباید بیش از امکانات تعهدات قبول
کنیم  .باید آشکار کنیم که امکانات
مالی ما محدوداست .
آشکاراست که باج ندادن وتوقعات
مفت خورها و شایعات مبنی بر
میلیونها دالر دراختیار
اینکه
ماست انتظارات ومشکالت ایجاد
می کند .باج که ندهیم فحش می
دهند  .تهدید می کنند.ناسزا می
گویند ومی نویسند .ناراحتی من
این بود که احساس کردم بعضی از
انتقادات زبانی و نوشتاری دراو اثر
گذاشته است واین باعث می شود که
نتوانم درباره ی توقعات مفت خورها
ایستادگی کنم .
 -سازمان درفش کاویانی که ماهیانه

صفحه12

به قولی دویست و به قولی سیصدهزار
دالر از  CIAمی گیرد ویک دینار
برای کمک به آوارگان ایرانی خرج
نمی نماید  .به هرکس که به آنها
مراجعه می کند نشانی مرا می دهند
ومن با نامه وتلفن این اشخاص (که
می گویند درفش کاویانی توصیه دوم اوت 1988
کرده است که بشما مراجعه کنیم
) روبرو هستم .وازاین حیث خیلی
روز نامه ها امروز اعالم داشتند که از
ناراحتم زیرا برایم خطر دارد.
  20جوالی اعالم شد که ایران قطع روز پنجشنبه  4اوت آتش بس بیننامه ی  598شورای امنیت سازمان ایران وعراق برقرار می شود.
ملل متحد را پذیرفته است  .ایران دراین روز من از استانبول به نیویورک
ال این قطع نامه را رد کرده بود .پرواز می کنم.
قب ً
منهم در کیهان لندن درباره ی
اینکه ایران باید این قطعنامه را 4تا  ۲۲اوت 1988
رد کند مقاله نوشتم  .زیرا با قبول
این قطعنامه مسئله ی پرداخت سفربه نیویورک درماه اوت یک
غرامت جنگی به ایران منتفی می اشتباه بزرگ بود.هوادرماه اوت در
شود .خمینی که قب ً
ال گفته بود تایک نیویورک بسیار گرم است و شرجی
قطره خون دربدن دارم جنگ ادامه است .از همان ساعات اول ورود
دارد از حرف خود برگشت  .درپیام متوجه شدم بیهوده آمده ام  .اتومبیل
مفصلی که داد ومن ازنیویورک تایمز کرایه کردیم و به  Hinghamخانه
ترجمه ی قسمتی از آن را می گذارم پدرومادر اِل ِن رفتیم و آنهابرایم روز
گفت :
« خوشا به سعادت معلولین
این خودامام است
و زخمی ها  ،خوشا بحال
وبرای قطعنامه
که آتش بس
598
اسیران جنگی .
را قبول کرد
خوشا بحال مفقوداألثرها .
خوشا به سعادت خانواده -
های شهدا...
که
هستم
بدبخت
چقدرمن
رهبرخوب
منو تنها
زنده ماندم وقطع نامـه را
بگذارین
که مانند نوشیـــدن زهر
مهلک است می پذیرم ».
الحمداهلل از خاندان خمینی
وپســــر گردن کلفت و
عروس هـا و داماد او کسی
نه کشته شـــد و نه اسیر
گردید ونه ناقص شد.اگــر
کشته شدن وناقص گردیدن
سعادت است خوب بـود
پسـر گردن کلفت خودرا
به جبهه می فرستاد.
 درنیویورک الن را خواهم دید .وقراراست باهم به استانبول برگردیم.
که تا آخر اکتبر بماند(.اِل ِن بعدا ً همسر
دوم دکتر عدل می شود).

آزادی

 13اوت جشن تولد گرفتند.ولی همان
روز می دانستم الن بامن به استانبول
بر نمی گردد .دوروز به مونترال رفتم
روز آخرهم نزد پسرم داریوش ماندم
و  22اوت ناراحت به استانبول
برگشتم .
 با اعالم آتش بس تعداد فراریانایرانی به سوی ترکیه کمتر نشده بلکه
افزایش یافته است  .کالس درس ما
به یک آموزشگاه  ،توسعه یافته است
وکالس آرایش موی سرهم گذاشته
ایم .من خودم فرانسه وتاریخ درس
می دهم  .تاریخ را از خاورمیانه ازروی
کتابی که اخیرا ً امیرطاهری نوشته
است شروع کرده ام .
 باردوبدل کردن نامه ها باألخرهقرارشد اواخرسال اِل ِن به لندن بیاید
ودرآنجا همدیگررا ببینیم .

 3ژانویه 1989
 21روز با الن در لندن بسیارخوب
وعالی بود .دوروز خانه دائی ام
 Brian Kentوهمسرش کارول که در
 Ascotزندگی می کنند رفتیم .روزهای
اول درهتل کنزینگتون پارک بودیم.
شب سال نوهم درهمین هتل با
فریدون مظهری وفامیل گذراندیم .
برایان دوم ژانویه خودش با اتومبیل
آمد ومارا تا  Ascotبرد .خوشبختانه
الن با خوش صحبتی ولحن شوخ
که به مزاج انگلیسی ها سازگاراست
محیط گرم بوجود آورد  .دربازگشت
چون نادر و گلی بچه های برادرم
سیدحسین برای اسکی به فرانسه
رفته بودند درآپارتمان آنها ماندیم
وروزهای خوبی بود و خاطرات تلخ
ماه اوت  1988را تالفی کرد.

فوریه 1989
پس ازسفر اخیر به لندن  ،به پاریس
رفتم وموفق شدم بحضور علیاحضرت
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برسم وشمه ای از کارهایمان را توضیح
دهم .با آقای فریدون جوادی دوست
ایشان نیز مالقات خوب ضمن صرف
ناهار در ساختمان کنکوردیا الفایت
درپورت مارلو داشتم  .سازمان ما با
کمبودپول روبروست .
آزاده آموزشگاه را به شهرام و هالین
سپرده است و پیشنهاد دارد من برای
کمک به وی به فرانسه بروم که من
مایل نیستم زیرا امکان مالی زندگی
درجای دیگررا ندارم  .بودجه من از
ماهیانه  6000دالر به  1400دالر تقلیل
داده شده است .بااینهمه تصمیم دارم
دراستانبول بمانم  .بیشتر مقرری ها را
قطع کرده ایم .ولی من دیگر بودجه ای
برای پذیرایی ها  ،آمدورفت  ،تلفن ،
لوازم التحریر و پست ندارم .
گردآوری اعانه توسط هما احسان
درکالیفرنیا وارسال وجه به پاریس
مشکالت ایجاد کرده است  .تصمیم
براین شده است که برای منابع مالی
متکی به چندنفر خصوص ًا خانواده ی
سلطنت بشویم .وبه مردم مراجعه
نکنیم  .زیرا دردسر فراوان دارد.

 21مارس 1989
اول فروردین 1368
دیروز عصر  2دقیقه به ساعت 18
مانده  ،سال تحویل شد .هفت سین
درست کرده بودم  .از آنکارا آرا
وپسرش علی  ،همراه یک دوست
دخترشان بنام فریده از پریشب
مهمان آمده اند.خانواده امجدی
گنجوی ومهمانان دور هفت سین
جمع شدیم  .برای شام سبزی پلو با
ماهی وکوکو داشتیم که آرا پخته بود.
آقای  Lievreاز کنسولگری فرانسه
که زن ایرانی دارد و لیال دختر
امیرابراهیمی همراه شوهرش حلیم
نیزه جزو مهمانان بودند.
سعید رزاقی ومهاجر از کانادا و
واالگهر آزاده از پاریس ودخترم آزیتا
از لوس آنجلس زنگ زدند.
دیروز  14پاکت فرم برای قرعه کشی
 20،000گرین کارت که دولت آمریکا
می دهد تهیه کردم وبه گلناز دادم که
آنهارا در نیویورک پست کند.
خانواده امجدی امروز پس ازدوسال
بسوی
انتظار با پان آمریکن
آمریکا پرواز کردندکه در داالس به
همسروپدر ملحق شوند.
رفتن این خانواده که تقریب ًا هفته ای
سه بارباهم بودیم مرادراستانبول
خیلی تنها می گذارد .امسال زمستان
بسیار معقول بود وخیلی کم بارندگی
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دکترپرویز عدل وا ِلن
شد .امروز هم آفتاب وگرم است.
درایران حکومت که قادربه ایجاد
کار ودادن آزادی ورفع سختی ها ی
اقتصادی نیست با جاروجنجال  ،مردم
را سرگرم می کند .ابتدا جنجال کتاب
آیه های شیطانی سلمان رشدی بود
که خمینی فتواداده است باید کشته
شود واین امر موج اعتراضی ایجاد
کرده و 20کشور سفرای خودرا از
تهران احضار کرده اند .سپس خمینی
به طالب قم نامه شدیداللحن فرستاده
وحاال هم به پروپای ترکیه پیچیده
است  .درواقع ترکیه برسر حجاب
دردانشگاهها غوغاست .وخمینی با
دادن پول تحریک می کند.

 31ماه مه 1989
ساعت  9وربع صبح است  .صبحانه را
که ناجیا تهیه کرده بود خورده ام .اِل ِن

خوابیده است ومن روی میز ناهار
خوری این سطوررا می نویسم .صدای
تروتر یک نواخت موتور آکواریوم
ماهی ها  ،تنها صدا دراتاق است .
دیروز بعدازظهر آزاده بعداز ده روز
اقامت رفت  .دراین مدت امیرطاهری
هم اینجا بودودرساختمان مجاوربرای
او ازقرار روزی  100دالر به مدت
پنج روز اتاق گرفته بودیم  .قراربود
کنفرانس
درسالن
امیرطاهری
برای اتحادیه
هتل شرایتون
جدیدالتأسیس بانوان تُرک درباره ی
سخنرانی بکند.
زن دراسالم
امیرطاهری با بیشتر سیاست مداران
وروز نامه نگاران درجه یک ترکیه
دوستی و آشنایی دارد  .سخنرانی
درشرایتون را خانم آیسل ا ِکسی
همسر سردبیر با نفوذ روز نامه حریت
ترتیب داده بود.متأسفانه در آخرین
روز قبل از سخنرانی بمناسبت

دکتر پرویز عدل و ا ِلن قبل از ازدواج بایکدیگر در یکی از سفرهای الن به ترکیه

آزادی

مخالفت وزارت خارحه ترکیه که برای
سخنرانی خارجی ها شرایط خاص
قایل است این سخنرانی بهم خورد
وما ناچارشدیم به ده ها نفر تلفن بزنیم
که نیایند .خانک اکسی برای جبران
این وضع  ،روز یکشنبه درباشگاه
استادان دانشگاه درنزدیکی Ustinie
یک جلسه ناهار برگزار کرد .این
باشگاه که دراصل خانه ی یکی از
پاشاهای عثمانی بوده درکنار بسفر
است وبسیار زیباست  .پذیرایی که
ترتیب داده بودند سزاوار یک وزیر
بود وحدود  25نفراز صاحبان صنایع
استادها و بانوان ترک حضورداشتند.
سخنان امیرطاهری پیرامون وضع
فعلی ترکیه  -فعالیت وخطرات
بنیادگرایان اسالمی  ،اسالم و پیرایه
هایی که ازطریق حدیث به آن بسته
شده است به اندازه ای جالب بود که
خانم ا ِکسی درپایان گفت دید ونظر
ما درباره ی آنچه درکشور خودمان
می گذرد آنچنان روشن ترشده
است که باید بگویم دید ما دومرحله
دارد :قبل از امیرطاهری و بعداز
امیرطاهری .امیرطاهری چندین جلد
کتاب نوشته که درگذشته بادادن
آنها به مدیران جراید راه آشنایی
با آنهارا باز کردم واین رویه ادامه
خواهدداشت .
چون واالگهر آزاده هرروز با دیگران
اغلب بدون اطالع من میتینگ ترتیب
می داد وهرروز صبح می رفت وعصر
می آمد ومن دربی خبری کامل
بودم احساس ناراحتی می کردم
که چراباید مرا که نماینده سازمان
درترکیه هستم دربی خبری بگذارد.
ازطرف دیگر عقیده دارم که نباید
به بعضی ها بیش از اندازه اختیارات
دادوبهتراست هرکس دریک چهار
چوب معین نگهداری شود.
به هرحال این مشکالت هست .
خوشبختانه هالین وشهرام بزودی
برای مدت یکسال به آمریکا می
روند  .ازطرف دیگر به معرفی هالین
واالگهر مبالغ قابل توجهی به اشخاص
کمک می کنند که من فقط ازیک
قسمت آن با خبر می شوم وعقیده
دارم این پرداخت ها باید با مطالعه
بیشتر و تبادل نظر پرداخت شود.
امسال بارندگی ها که معموال در ماه
آوریل است بیشتر درماه مه پیش آمد
وازروزی که الن آمده است ( 8ماه
مه) فقط چندروز هوا آفتاب بود که
خوشبختانه دوروز آن که به آبهای
معدنی بورسا رفتیم هوا خوب بود.
ادامه دارد.
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تیمور شهابی

روابط بی ربط !!!
رابطه ایام محرم و فوتبال
ممکن است که خوانندگان گرامی
بپرسند ایام محرم چه ربطی به فوتبال
دارد؟ خب در دنیای خردمندان هیچ
رابطه ای میان جریانات ناهمخوان و
نامتجانس وجود ندارد ولی در دنیای
امت اسالم زده و آخوند  ،همه چیز
به هم مربوط است حتی ایام محرم به
فوتبال !!! سیاست  ،فرهنگ  ،جامعه
 ،علم و دانش همه و همه به یک راهی
و با یک فتوایی و یا یک کاله شرعی با
هم رابطه پیدا میکنند  .حاال چرا کار به
اینجا کشید؟ خدمتتان عرض میکنم.
جای هیچ گمانی نیست که آیین
خردگرای باستانی زرتشت در زمان
ساسانیان به حالت آخوندی در آمد و
به گمراهی کشیده شد و همان باعث
دگرگونی های فرهنگی و اجتماعی
و به افول جامعه آنروز گردید و
شوربختانه تر اینکه پس از تهاجم
بیابانگردان و شترچرانان اعراب
مسلمان  ،همه چیز زیر و رو گردید.
جای خرد و منطق با قوانین و آداب و
رسوم معیوب و ابلهانه عوض شد که
همه به استناد یک کتاب و بعدها هم با
روایات و احادیث دور از عقل مخلوط
شد و یک ملقمۀ ضد و نقیضی پدید
آمد که یقه ما را تا به امروز گرفته و
ول کن معامله هم نیست و درمان آن
کار بسیار دشواریست .رفتار امروزی
حکومتهای اسالمی و افکار اسالم
گرایان طبق شهادت خودشان بر
مبنای همین پدیده چپ اندر قیچی
است یعنی که حتی با پیشرفت علم
و دانش و تجارب بدست آمده که
البد با احکام دینی نا خوانی دارد ،
امت شریف اسالم طبق دستورات
عهد بوق زندگی میکند و در نادانی
کامل بسر میبرد حتی اگر از ام آی
تی و یا استانفورد فارغ التحصیل
شده باشند  .گذشته از کشور آباد و
آزاد ایران اسالمی عزیز  ،با نگاهی
سطحی به پاکستان  ،هندوستان ،
افغانستان ،عراق وعربستان و قوانین
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مدنی و جزایی آنان از قبیل بی خیالی
به قتلهای ناموسی وحکم سنگسار و
دست و پا بریدن و شکنجه و زندان و
جزای توهین به پیغمبر اکرم و زهرا و
سکینه و حسن و حسین و باقر و جعفر و
چندین افتضاحات دیگر ،نمونه بارز این
ادعاست .تک و توک میتوان در بین آنها
آدم حسابی که عقب افتاده ذهنی نباشد
پیدا کرد مثل شیخ مختوم امیر دوبی  .با
وجود اینکه مملکتش اسالمیست ولی با
بقیه دنیا سر سازگاری دارد .البته خیلی
ساده است که تمام این ندانم کاری ها
را گردن این و آن انداخت کما اینکه
امروز همه کاسه کوزه ها را بر سر غرب
و استکبار وصهیونیست و پادشاهان
ایرانساز و ایراندوست پهلوی میشکنند
و واپسگرایی خود را به هیچ وجه نمی
بینند .بد نیست سری به اخبار ایران
اسالمی بزنیم و ببینیم این کوته بینان
مشغول چه کاری هستند.
پس از اعالم برنامه دیدارهای انتخابی
جا م جهانی  ٢٠١٨روسیه مشخص شد
ایران در تهران میزبان کر ه جنوبی
است ،دقیقا در تاسوعای حسینی.
آخوند محمد یزدی یکی از فسیل
های عهد عتیق که رئیس شورایعالی
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و
عضو شورای نگهبان است خواستار
انجا م نشدن این بازی شد این

آزادی

استاد در جمع خبرنگاران در جامعه
مدرسین حوزه علیمه قم درباره اين
مسابقه فوتبال ،گفت ... « :مطلع شدم
وزیر ورزش در این زمینه تالشهایی
برای تعویق این دیدار انجام داده است و
نامهنگاریهایی انجام گرفته ولی خطاب
به وزیر ورزش بیان میکنم که شما در
سایه همین احترامها به محرم و صفر به
وزارت رسیدهاید ،نظام ما هم در همین
محرم و صفر محقق شد .این همه شهید
در این انقالب به شهادت رسیدهاند تا
این کشور این حرمتها را حفظ کند و
هم ه چیز ما از محرم و صفر است .اگر
قرار باشد به همین راحتی نسبت به
این مسئله بیحرمتی کنیم ،حرمتی
باقی نخواهد ماند »....قابل توجه ملی-
مذهبی و روشنفکر و توده ای و مجاهد
و چپی های انقالبی که حرف از استبداد
و زور و فشار و هجویاتی از این قبیل
میزدند .امت انقالب کرد که فرهنگ
سینه زنی و زوزه کشی را جایگزین
کند  .در هیچ مملکتی که سرش به
تنش می ارزد از این خبرها نیست که
مسابقه فوتبال برایشان دردسر بسازد.
البته باید به حکومت آخوندی بالید
که وزارت ورزش دارد حتی در بالد
استکبار و کفار هم از این وزارتخانه
ها نیست .استاد ما ادامد داد که ...»:
ممکن است بیان کنید که بازینکردن

بیاندازند .و اگر گلی هم توسط ایران
زده شد بجای هیجان وشادی با صدای
بلند یاحسین و صلوات بخوانند .در این
رژیم افتضاح و پلید همه نهادها همه
کاره هستند منجمله شورای امنيت ملی
و تصمیم گیری در مورد فوتبال .
ما برای ما هزینههایی خواهد داشت؛
ولی باید همه این هزینهها را داد تا این
حرمتها حفظ شود .من شما را نصیحت
نمیکنم بلکه از شما میخواهم این
بررسی را انجام دهید و اگر قرار است
تعطیل شود بهتر از حرمتشکنی است.
اگر قرار باشد که برای حفظ حرمت
عاشورا قبل از مسابقه مداحی صورت
بگیرد ،پس از گل توسط ایران آیا کسی
خوشحالی نخواهد کرد و آیا میتوان
جلوی خوشحالی مردم را گرفت؟ »...نه
آقا جان  ،به هیچ وجه نمیشود جلوی
خوشحالی مردم را گرفت  .فقط امت
مسخ شده است که در خواب نادانی
و بیهوشی میباشد و همش در فکر
عزاداری و مرده پرستی است .مردم
عادی با شادی و خوشحالی و جشن و
سرور سر جنگ ندارد حتی اگر دلیل
شادی در مسابقه فوتبال باشد .علم
و دانش امروزی ثابت کرده است که
شادی و سرور اثرات بهتری در روان و
رفتار انسان دارد تا ناله و گریه زاری ،
چیزی که قرنها نیاکان ایرانی ما از آن
آگاه بودند تا جایی که شیون و مویه در
آیین باستان مورد سرزنش و حتی جزو
گناه بشمار میآمد.
خالصه که دولتمردان درجه یک نظام
آخوندی خواستار تغییر زمان این
مسابقه شدند ولی اعضای فدراسیون
فوتبال که البد کلی در مورد این تقاضا
خندیدند ،زیر بار نرفتند و تاریخ مسابقه
را عوض نکردند .البته کار به همینجا
تمام نشد به گزارش تابناک ورزشی ،پس
از اینکه رییس فدراسیون فوتبال اعالم
كرد كه تكليف بازی ایران و کره جنوبی
در شب عاشورا را مسئوالن عالی نظام
تعيين می كنند سرپرست روابط عمومی
سازمان لیگ که مسوولیتش ربطی به
این ماجرا ندارد ،گفت...« :مسئوالن
شورای امنيت ملی اجازه برگزاری اين
ديدار را در شب عاشورا صادر كرده
اند »...خوانندگان گرامی التفات دارند
که حتی تصمیم گیری این کارها دست
مشتی ابله و بی خرد است .قرار است که
بجای تماشاگران و عالقمندان فوتبال،
دسته های عزاداری و سینه زنی را
به استادیوم بفرستند و هنگام نیمه
مسابقه  ،تعذیه خوانی و قمه زنی راه
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رابطه ملکه انگلیس با شمس تبریزی.
گویا این اواخر در سالن فرمانداری
شهرستان خوی کنگره ای بینالملی بنام
شمس تبریزی با حضور شمس شناسان
و مولوی پژوهان داخلی وخارجی برگزار
شد و داد و بیداد آخوند متحجر و عقب
مانده در آمد و اعتراض شدید کرد.
ابلهی بنام آیت اهلل حاج شیخ علی
صافی اصفهانی از روحانیون بلندپایه
آخوندی در اعتراض به برگزاری کنگره
ی شمس تبریزی در سایت رسمی خود
اعالمیه ای را صادر کردند.
در اطالعیه ای ،با اعتراض به برگزاری
کنفرانس بینالمللی شمس تبریزی او
را به همجنسگرایی و تجاوز به ناموس
مولوی متهم کرد .چند تکه از این
اعالمیه را برایتان بازگو میکنیم
اناهلل و انا الیه راجعون
« ...مملکتی شیعه که خانه ی امام
زمان است و حضرت ثامن الحجج علیه
السالم صاحب این خانه و حرم اهل بیت
و حوزه های علمیه و نواب حضرت بقیة
اهلل االعظم در آن است اما استعمار پیر
انگلیس بی اعتنا به همه این مقدسات
با کمال بی شرمی و گستاخی در تالش
است تا دست ایتام آل محمد را از قرآن
و عترت کوتاه کند و بوسیله امثال
مولوی و شمس تبریزی فساد را و بت
پرستی ر ا و شهوت رانی را و ناپاکی را
و جهل و نادانی و خرافه پرستی را بنام
عرفان جایگزین نماید و این پست ترین
موجودات را شریف ترین خلق خدا
معرفی کند »...و این است طرز تفکر
این روضه خوان فلکزده  .ایشان خودش
خوب وارد است که در حجره طالب دین
مبین چه میگذرد و فکر میکند همه
به کیـش او هستند  .بالشک تجربه
زیادی در باب مسائل وطی و دخول
دارد  .اصأل در مورد جالل الدین بلخی
و یا شمس تبریزی احتیاجی به دفاع
کردن نیست .بر طبق شواهد تاریخی
یقین آنست که جالل الدین همانند
پدرش آخوند امر به معروف و نهی از
منکر بوده و پس از دیدار با شمس و
رد وبدل و مباحثه با او  ،عمامه آخوندی
را از سر درآورده و نظرش بسیارفراتر
هفتمکرده است.
سال پرواز
-82شکم
شکم و زیر
از
شماره

روی صحبت با این روضه خوان مفلوک
بی خرد بی وطن بی هویت بی ملیت
است که صاحب مملکت و موجودیت
خود را شخصی مجهول الهویه که در
ته چاه بالهت سکنی گزیده میداند.
حاال حتی اگر هم همجنسگرا بوده اند
 ،هنوز در شعر و عرفان و اخالقیات
ستاره ای در ادبیات فارسی هستند.
استاد نابغه ما در مردودیت عرفان و
صوفی گری چنین ادامه داد « ...از گفتن
ال اله اال اهلل شرمناک کما اینکه ابوجهل
و ابوسفیان نیز از این کلمه شرمناک
و گریزان بودند و این همان عرفان
اوپانیشادها و بودائیان است که نطفه ی
ناپاکش در رحم انگلیس ،این زال سپید
ابرو وین مام سیه پستان بارگزاری و
توسط مستر همفر پرورش یافت تا رسید
به امروز که گستاخانه و بالعیان فرهنگ
ضد قرآن و عترت را در مملکت قرآن و
عترت تزریق و ترویج می کنند و بعضی
رسانه های ما نیز دانسته یا ندانسته
بستری مناسب برای این بی شرفی
ها شده اند »...بعله پس معلوم شد که
برای نابودی بیضه اسالم ،دسیسه های
انگلیس خبیث در کار است که مخالف
گفتن ال اله اال اهلل است .او حتی نمادهای
ایران باستان پیش از اسالم را به زبان
توهین آورده است که دلیل دیگری بر
نادانی و تعصب اوست.
یکی از فالسفه معروف کفار و اهل
بالد فرانسه فردی بود بنام شارل لویی
منتسکیو که در قرن هفدهم میالدی
میزیسته یعنی در زمانی که دانشمند
اسالمی ما ارواحنا فدا مال محمد باقر
مجلسی در احکام واجبی کشیدن
وشرایط حالل بودن دخول بر حیوانات
اهلی فتوی میداد .معروف است که
منتسکیو پس از زیارت عتبات عالیه
در قم توسط آیت اهلل جنتی به دین
اسالم مشرف شد و توسط دالک حمام
عمومی حاج کربالیی ختنه شد .ایشان
که به خیلی از این جریانات تاریخی
و اجتماعی وقانونی آگاه و یکی از پایه
گذاران انقالب فرانسه میببوده در کتاب
مشهور خود روح القوانین انتقال مذهب
از کشوری به کشور دیگر را مورد نقد
قرار داده و معتقد است که انتقال مذهب
از کشوری به کشور دیگر دارای معایب
است و این دقیقأ حال و روز فرهنگ
ماست.

چرا کسی از ناجی ایران رضاشاه کبیر صحبت نمی کند؟
موضوع خاطره نویسی و یادآوری از
سالهای گذشته عمر کار آسانی نیست.
کلک هنری و ذهنیت قوی می خواهد.
هستند کسانی و پژوهشگرانی مانند
سردبیر مجله آزادی که آسان وروان
خواننده را درمسیر خاطرات گذشته
خود قرار می دهند..
دردبستان علمیه ی مشهد شاگرد
کالس چهارم بودم  .هرروز صبح
باجامه ای که از پارچه کازرونی که
ایان نوروز برایم خریده بودند عازم
مدرسه می شدم وسعی می کردم
خودرا قبل اززنگ مدرسه به صف
کالس برسانم ودرسرود خواندن هرروز
شرکت کنم  .رئیس دبستان زنده یاد
حسن علمی بود که نام اعلیحضرت
رضاشاه را باشعار خلداهلل ملکه
(دعائی است درحق پادشاه) بیان
مینمودوهمه شاگردان سرتعظیم فرود
می آوردند .با گذشت زمان دانستم از
نسلی هستم که از دوران کودکی از
تحوالت و شکوفائی فرهنگی وزندگی
روزانه مردم برخوردارم  .کم کم سالها
سپری شد وفهمیدم همت وایران
پرستی رضا شاه بود که کشورمارا از
منجالب قرون وسطی به شاهراه نوین
دنیا پسند هدایت نمود  .بنظر حقیر
اگر کوردالن ومغرضین تاریخ کشور
خودرا پس از یورش وغارت اعراب
مرور نمایند خواهند دید کشورما از
نظر پیشرفت فرهنگی وامنیت قضائی
و اجتماعی دوره ای درخشانتر از
دوره رضا شاه کبیر درتاریخ نداشته

است .متأسفانه اکثر روشنفکران
ایران یک نوع دشمنی نسبت به
رضاشاه ومحمدرضاشاه داشته ودارند
وهنوز هم به مملکت داری و کارهای
آنها ایراد می گیرند و هرگز آنطور
که باید وشاید از خدمات رضا شاه
صحبتی نمی کنند .ناگفته نماند این
رضاشاه بود که با دست خالی با
تعدادی سربازو چند اسلحه تحت
عنوان سرکشی وبازدید ازخوزستان
عازم آنجاشد .گزارش محرمانه دولت
انگلیس که اکنون از طبقه بندی
محرمانه خارج ودردسترس می باشد
بخوبی نشان می دهد که انگلیسی
ها ازیک موضوع ناراحت بودندوسعی
می کردند بهرطوری هست باعمال
خود اهداف رضاشاه را درامورمملکت
بفهمند اما رضا شاه زرنگترازآنهابودو
قصدوهدفش را عنوان نمی کردچون
میدانست درصدی ازسیاستمدارها
واعضای دولت  ،نوکر سرسپرده
انگلیسها هستندکه برای مقداری
پول دست بهرکاری میزنند .خوبست
بسفرنامه خوزستان که نیمی از کتاب
« اسناد وگزارشهای محرمانه انگلیس
» با سفیر انلیس وهمچنین داستان
رضا شاه وشیخ خزعل مراجعه شود.
دراینجا الزم است چندنمونه از
خدمات رضاشاه را یادآورشوم :
آمدن رضا شاه امنیت رادرکشور
برقرارکردنیروهای مسلح شاهنشاهی
را پایه گذاشت بقیه درصفحه 17

Teymour_shahabi@yahoo.com
Facebook.com/ Teymour Shahabi

آزادی
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سرتیپ ابوالفتح اقصی
شورای محترم نویسندگان مجله ی
وزین آزادی
با درود فراوان به شما عزیزان می
خواهم عرض کنم واقعیت این است
که شماها یک نسل ازما جوانتر
هستیدوبهمین علت من وهمساالن
من هریک به نحوی مسئول آن
رویداد اسفبار کشورمان هستیم و
حقا باید ازشماها عذرخواهی کنیم
وگناه خودمان را بپذیریم .وسعی
کنیم با گفتار یا نوشتارمان به نحوی
جبران مافات کنیم اگرنه داریم گناه
دیگری را مرتکب می شویم .می دانیم
که رژیم اسالمی هم میهنان داخل را
طوری دچار وحشت کرده که مجال
فکر کردن ندارند .آیا بهتر نیست
که اگر فکری یا راهی برای رهایی ،
بنظرمان رسید تقدیم نسل سوخته ی
داخل کنیم ؟ شاید بتواند باعث
تقویت روحی آنها درراه آزادی گردد.
یکی ازاین خدمات همین مقاله ای
است که تقدیم می کنم زیر نام
نترسیم نترسیم ماهمه باهم هستیم.
استدعا می کنم موافقت کنید این
مقاله را عین ًا و بدون تغییر چاپ کنند
.من آن را درچند رادیوی فارسی
زبان آمریکا واروپا نیز اجرا کرده ام .
شاید این آگاهی ها وامثال آن بتواند
راهگشای مشکل هم میهنان اسیر
وگرفتارمان درداخل بشود.
باسپاس وعذرخواهی مجدد ازشما
ونسل جدید.
ارادتمند سرتیپ اقصی
نترسیم ،نترسیم  ،ماهمه باهم هستیم
این شعاری بود که سالها پیش
جوانان دختر وپسری را که رژیم
اسالمی از همه مواهب زندگی محروم
کرده بود سر می دادند  .ظاهرا ً شعار
بدی نبود اما به دالیلی جا نیفتاد و
مفید قرار نگرفت .
اگر بخواهیم علت آن را بدانیم :
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نترسیم،نترسیم،
ماهمه با هم هستیم

اوالً بقول زنده یاد دکتر عزت اهلل
همایونفر استاد ادبیات « :مکاتیب
شرق غالب ًا فشرده است و سربسته
که ظاهرا ً قابل فهم همگان نیست .
بنابراین برای چاره جوئی الزم است
مطالب را شکافت و دولپه کرد تا فهم
آسان شود».
برای تفسیر این شعار باید دانست
که این شعار شامل دوقسمت است:
درقسمت اول آن نترسیدن است
ودرقسمت دوم همبستگی و باهم
بودن  .اول به ترس توجه کنیم  .اصوال
باید دانست که ترس با وحشت بکلی
فرق دارد ولی ما اکثرا ً آن را یک
شکل می پنداریم  .برای دانستن این
فرق باید آنهارا معنی کنیم  .ترس
درواقع عکس العمل بدن انسان
است در مقابل یک عمل فیزیکی
که دشمن انجام می دهد از قبیل
دستگیری  ،زندان  ،شالق  ،شکنجه ،
اعدام و آویختن به جرثقیل.
اما وحشت تنها یک خیال است  .یک
فکر باطل است که بیشتر درتاریکی

آزادی

به انسان دست می دهد که روشنایی
وچراغ این تفکر وخیال را ازبین
میبرد و باطل می کند.
اما درموردترس  ،دیگر نمی شود آن
را با چراغ ازبین برد .بلکه آگاهی
چراغ راه ترس است .
این آگاهی که می تواند جلو ترس
را بگیرد اینست که بدانیم رژیم
اسالمی قادر نیست آن سلسله اعمال
فیزیکی خطرناکی را که قبال نام برده
شد درباره ی تمامی ملت ایران به
اجرا بگذاردو به دلیل اینکه تعداد
نفرات رژیم درمقابل جمعیت ایران
که  85میلیون نفراست مثل یک پر
کاهی بی ارزش است  .بنابراین رژیم
ازاین جمعیت بزرگ ترس فراوان
داردوبهمین دلیل رژیم اسالمی برای
از بین بردن ترس خودش هرچند
یکبار با یک فرد زندانی بدبخت وبی
کس وکار را با اجرای اعمال فیزیکی
خطرناک وآویختن آنها درباالی
جرثقیل درباالترین ارتفاع ممکن که
مردم آن را ازدور ببینند دربین مردم

حالت وحشت تولید می کند .چرا این
کاررا می کند؟ برای اینکه رژیم از
ملت ایران بیشتر می ترسد.هرقدر
ارتفاع جرثقیل را باالتر می برد دلیل
ترس بیشتر رژیم از ملت ایران است
که مبادا همبستگی پیدا کنندولی
چون رژیم قادرنیست همه ی ملت را
دچار آن خطرات بکند بنابراین ترس
مردم معنی ومفهومی ندارد ..بنابراین
قسمت اول این شعار که نترسیم می
تواند حقیقت داشته باشد .اما برای
اینکه همه ی ملت ایران نترسند
بایستی این دالیلی را که عرض
کردم برایشان توضیح داد .البته
درحدی که قابل قبول تمامی طبقات
حتی افراد بیسواد هم بش.د تا دیگر
مردم ایران از رژیم ترسی نداشته
باشند و این کار وظیفه ی دختران
وپسران داخل ایران است  .می ماند
این ترسی که رژیم از ملت ایران دارد.
رژیم دارد این ترس بزرگ خودرا با
یک وسیله ی موهوم وخیالی بنام
وحشت جبران می کند.ووقتی مردم
ایران آگاه شوند که وحشت یک فکر
وخیال باطلی هست درواقع رژیم
اسالمی بکلی در مقابل ملت ایران
خلع سالح شده است .
تا اینجا آنچه را که بادالیل عقلی
وعلمی عرض شد  ،دراین مبارزه ی
ملی بنفع ملت ایران است یعنی
این رژیم است که از  85میلیون
ایرانی می ترسد.
باید دید از چه چیز این ملت ِ بدون
اسلحه ترس دارد  .ترس رژیم از
همبستگی ملت است .
حال اگر مطالبی را که تا اینجا تقدیم
کردم جوانان ایران بدانند و بتوانند
آنهارا به زبان ساده مردم کوچه وبازار
برای مردم انتشار بدهند .همه ی
ملت آگاه می شوند که نباید ترسید و
میماند باهم نبودن که باید دید چرا
ما باهم نیستیم  .علت آن این است
که تعدادی از مردم برای امرار معاش
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ترس درواقع عکس العمل بدن انسان است در
مقابل یک عمل فیزیکی که دشمن انجام می دهد
از قبیل دستگیری  ،زندان  ،شالق  ،شکنجه  ،اعدام و
آویختن به جرثقیل.اما وحشت تنها یک خیال است.
یک فکر باطل است که بیشتر درتاریکی به انسان
دست می دهد که روشنایی وچراغ این تفکر وخیال
را ازبین میبرد و باطل می کند.
روزانه  ،رفته اند با عوامل رژیم کنار
آمده اند تا مزدی بگیرند و زندگی
راحتی داشته باشند .درنتیجه همانها
ازرژیم طرفداری می کنند .ایجاد این
همبستگی از دوراه امکان پذیر است :
راه یکم اینست که آن اکثریتی که
دچار فقر شده اند درصددبرآیند
زندگی افراد مرفهی را که طرفدار
رژیم هستند دچار خطر و نابودی
کنند تا آنها زندگی مرفهی نداشته
باشند .درنتیجه آنها هم بشکل
اکثریت فقیر و گرسنه در می
آیند و تقریب ًا همه با اکثریت ملت
یک دست می شوند .دراین حالت
است که همبستگی امکان فراوانی
خواهدداشت .
راه دوم برای همبستگی این است که
رهبر ملی ایران فرمان ودستور کلی
رابرای آزادی ملت صادر کند و این
همان کاری است که درهند بوسیله ی
گاندی انجام گرفت .
حال درمورد رهبر و رهبری عرض
کنم که هیچ کس از مادر رهبر متولد
نمی شود .اگر نشسته ایم که رهبری
پیداشود و یک تنه ایران را آزاد کند
تا ما آزادشویم غیر ممکن است.
تالش همکانی الزم دارد.
رهبرها مختلف هستند از قبیل
رهرهای احزاب مختلف سیاسی
دریک جامعه .رهبران ادیان مختلف
 .رهبران ایدئولوژیهای مختلف .
رهبران قومی وقبیله ای و عشایری...
ولی از همه این رهبران باالتر رهبر
ملی است که تمامی آن رهبران و
همه ی ملت زیر چتر حمایت رهبر
ملی حفاظت می شوند.واین رهبر
ملی است که اکثریت مردم اورا می
شناسند و قبول دارند و اوست که در
مبارزات سیاسی علیه دشمن و برای
آزادی و رهایی ملت یک فرمان و
دستور صادر می کند .مثل یک نسخه
یا فرمول برای رهایی تشخیص می
دهد که چه باید کرد؟
درهندوستان مردم هند گاندی را
بعنوان رهبرخود معرفی کردند .
اوهم فرمان اصلی را صادر کرد بنام
«نافرمانی مدنی» .بعداز آن این دی

شماره  -82سال هفتم

بقیه چراکسی ازرضاشاه ...

گر خود مردم بودند که در چهارچوب
دستور رهبر ملی آنقدر تالش کردند
تا توانستند به آزادی برسند.وکسی
هم انتظار نداشت که گاندی در بین
مبارزه کنندگان حضور داشته باشد.
چون خود زدوخوردهای مبارزات
سیاسی آبستن تولد رهبران هر
محل خواهد بودودرهرمحل وناحیه
یکی از جوانان شجاع پیدا می شود
که خود بخود همکاری را به اطرافیان
خود اعالم می کند.وعمال رهبری آن
ناحیه را بعهده می گیرد.
این رهبر ملی
درکشور ماهم
نمی تواند کسی غیر از شاهزاده
رضا پهلوی باشدزیرا درایران
کسی نیست که همطراز ایشان
باشدوایشان هم فرمان آزادی ایران
و آن نسخه وفرمول آزادی ملت را
بشکل نافرمانی مدنی تجویز و صادر
کرده است .
این دیگر با خود ملت است که در
چهارچوب این فرمان آنچه الزم
است انجام بدهند.نافرمانی خیلی
معنای وسیعی دارد تنها یک کار
نیست .
می شود مقررات رژیم را بصورتهای
مثبت ومنفی بکاربرد .یعنی هرکاری
که رژیم می گوید بکنند  ،نکنندو
یا بالعکس و بطور کلی توقف گردش
امور کشوررا باید نشانه گرفت تا همه
ی مردم حتی عوامل رژیم به سختی
بیفتندو گرفتار شوند .وقتی تمامی
مملکت زندگیشان متوقف شد رژیم
مرخص است  .برای مثال ایجاد راه
بندی درتمامی راههای کشور باعث
فریاد میلیونها انسان از طرز اداره
ی کشور می شود.ودرچهارچوب
آن فرمان است که می شود رژیم
را فراری داد .شمنیده اید که اگر باد
بکارید طوفان درو می کنید .ملت
ایران اگر تصمیم بگیرد درطول یک
هفته باد الستیک های تمامی خودرو
هارا درشهر ودرراههای کشور خالی
کند این طوفان ضد رژیم است .
با آرزوی پیروزی نوربرتاریکی ها
پاینده ایران.

آزادی

کشف حجاب واعطای آزادی به زنان
در  17دی ماه  .1314ایجاد راه آهن
ئسرتاسری ایران  ،الغای کاپیتوالسیون
و ایجاد دادگستری نوین ودنیا پسند،
تأسیس بانک ملی ایران  ،تأسیس
مؤسسه ای بنام دارالمعلمین عالی
شامل دانشکده ی علوم وادبیات
و اعزام نخستین گروه دختران به
اروپا برای تحصیالت عالیه  .تأسیس
آموزشگاه فنی هوایی  ،افتتاح کارخانه
قند کهریزک  ،افتتاح مدرسه ی
خلبانی  ،لغو امتیاز نام دارسی و قرارداد
جدید نفت ایران وانگلیس  ،ساختمان
جدید بانک ملی در خیابان فردوسی
 .گشایش ساختمان جدید پستخانه
در خیابان سپه  .تأسیس کارخانه برق
دولتی ایرانکه در  28شهریورماه سال
 1313بکار افتاد  .گشایش آسایشگاه
شاه آباد برای استفاده بیماران ریوی
 .افتتاح کارخانه دخانیات ایران
درتهران  .افتتاح هنرستان دختران
 .تأسیس سازمانی بنام پرورش
افکار بمنظور افزایش سطح دانش
عمومیووو ...درهرحال بسیار خدمات
دیگری کرد که اگر بخواهم شرح دهم
مثنوی هفتاد من کاغذ شود.

ولی آن چیزی که مرا سالهاست
رنج می دهد این است که بدستور
انگلیسی ها رضا شاه مجبور شد روز
 25شهریور بنفع پسرش محمدرضا از
سلطنت کناره گیرد و ناگزیر به تبعید
برود .ابتدا به جزیره ی موریس وسپس
به ژوهانسبورگ ودرچهارم مرداد
 1323درآن دیار غربت در گذشت
وهیچکس قیام نکرد و نگفت این مرد
زادگاهش و خانه اش ووطنش ایران
است چرا باید به کشور دیگری تبعید
شود .اوبود که خدمت بزرگی به وطن
خود کرد و دارودسته های قدیمی را
ازبین برد  .نهادهای تازه ای بوجود
آورد و شالوده ی فعالیتهای فزاینده ی
اقتصادی  ،اجتماعی و فرهنگی دولت
را ریخت و این ابر مرد تاریخ  ،بی
گمان پدر ایران نوین و معمار تاریخ
قرن بیستم کشور ما بود.
یادش را گرامی می داریم .بامید
سرفرازی وروزهای روشن ایران .
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سل
ات ج ا طنه

محمودنفیسی

تاج السلطنه می نویسد :زنان مادرگوشه خانه عمرخودرا تباه
می کنند وبه فساد کشیده می شوند.

پس اگر این نظم برافتد ونظمی
دیگر بیاید من سوسیالیسم را برمی
گزینم ومانند سوسیالیست ها زندگی
می کنم  .هیچوقت باپول مردم خانه
وپارک واثاثیه وکالسکه  ...واتومبیل
نمی خرم و مسلکم را نه ارتجاعی
قرار می دادم ونه شخصی بلکه نوعی
قرار می دادم ».
تاج السلطنه باتوجه به سرنوشت
نکبت بار زنان اشراف وزنانی که
درحرم پدرش (ناصرالدین شاه)
زندانی بودند می نویسد:

آمد وبه آن زنان حقوق طلب می
گفتم  :وقتی که شماغرق سعادت و
شرافت ازحقوق خود دفاع می کنید
وفاتحانه به مقصود خود موفق شده
اید نظری هم به گوشه ایران افکنید
وببینید درخانه هائی که دیوارهایش
از سه تا پنج ذرع ارتفاع دارد ،
مخلوقاتی سرودست شکسته  ،بعضی
با رنگهای زردوپریده  ،برخی گرسنه ،
برخی برهنه  ،قسمتی درتمام شبانه
روز منتظر و گریه کننده  ..درزنجیر
اسارت به سر آرند .آیا اینها هم زن

« زنان ایران ازنوع انسان مجزاشده
وجزو بهائم ووحوش هستند.از صبح
تا شام نومیدانه دریک مجلس
زندگی می کنند .این جماعت یا از
دور تماشا می کنند یا درروز نامه
ها می خوانند که زنها ی حقوق
طلب دراروپا چه قسم از خوددفاع
کرده وحقوق خودرا با چه جدیتی
می طلبند .حق انتخاب می خواهند.
حق رأی مجلس می خواهند  .دخالت
درامورسیاسی ومملکتی می خواهند
وبه همین قسم موفق شده اند .چه
خوب بود سفری به مغرب پیش می

هستند؟ زندگی زنان ایران یا به
رنگ سیاه است یا سفید یاپرده سیاه
تن کنند وبه هیکل موحش عزادار
درآیند یا کفن های سفید پوشند
واز دنیا رخت بربندند ...درمقابل این
زندگانی تاریک  ،مرگ  ،روز سفید
ماست ».
تاج السلطنه پس از کشته شدن
پدرش ناصرالدین شاه که ضربه ی
شدیدی برروحیه اش واردآورد
درزمان حکومت برادر ناتنی اش
مظفرالدین شاه نوشتن خاطرات
روزانه اش را آغاز کرد و زیرتأثیر

آزادی

زانن شاهـناهم

سیندخت همسر مهراب شاه کابلی  ،مادر رودابه ومادربزرگ رستم بود که درشاهنامه
وفرهنگ واژه ها به معنی دختر سیمرغ است.
ادامه سیندخت

شدید آثارترجمه اروپائی به بررسی
مسائل اجتماعی و خرده گیری
از آنهاپرداخت  .تاج السلطنه که
از برادرش مظفرالدین شاه نفرت
داشت دراین نوشتارها به سیستم
حکومتی او حمله آورده و بصورت
یکی از مدعیان آزادی جلوه کردواز
مشروطیت  ،مساوات انسانها و آزادی
سخن ها می آورد .او بانوئی حساس
وهوشیاربود که به رغم زندان تاریکی
که زنان درآن زمان درآن اسیر
بودند « وحاالهم هستند» درهیچ
قالبی قرار نمی گرفت و نمی توانست
همانند دیگر همچنسان خود به
بردگی تن دردهد .این چنین بود که
درآغاز جوانی ازشوهر خود که به
فساد اخالق شهرت داشت جداشد
وپس از کشته شدن پدرش برای
خود زندگانی آزادی را ترتیب داد.
تاج السلطنه پس از گذراندن این
دوره گه بارنج ها وناکامی های
بسیاری همراه بود سرانجام به
عرفانی پیوست وازآن
عواملی
پس روی از همه نهان کردو آخرین
سالهای زندگی را درانزوا گذراند
وسرانجام درگمنامی درتاریخی
نامعلوم درگذشت  .تاریخ نولد اورا
 1301هجری قمری دانسته اند.
منابع :
دانشنامه زنان فرهنگ سازایران /
پوران فرخ زاد
 زنان ایران درجنبش مشروطه /عبدالحسین ناهید.
وبالگ زنان پیشرو /محمود نفیسی
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سام به زال گفت آرام گیر تا در باره
کار تو چاره ای بیندیشم  .نامه ای
به شاه نوشت و فداکاریهای خود را
در راه حفظ تاج و تخت شهریاری
یادآور شد و آنگاه از عشق شدید
زال به رودابه سخن راند و سرانجام
ملتمسانه از شاه خواست که با ازدواج
آن دو موافقت نماید .زال نامه از پدر
گرفت و روی به درگاه شاه نهاد .چون
مهراب از آمدن سام به عزم جنگ با
او آگاه شد خشمناک سیندخت را
پیش خواند و گفت چون تاب مقاومت
ندارم تو و دختر را در میان جمع
میکشم تا شاه ایران دست از خشم
و کین بردارد .که را یارای مقاومت و
برابری با سام یل است و می تواند از
زخم گرزش در امان باشد؟
بدو گفت کاکنون جز این رای نیست
که با شاه گیتی مرا پای نیست
که آرمت با دخت ناپاک تن
کشم زارتان بر سر انجمن
مگر شاه ایران از این خشم و کین
برآساید و رام گردد زمین
سیندخت چون مهراب را چنین
خشمناک دید به چاره جویی پرداخت
و سرانجام فکری به خاطرش رسید و
دست بر سینه شتابان به نزد مهراب
آمد
وزان پس دوان دست کرده به کش
بیامد بر شاه خورشید فش
به مهراب گفت مال و ثروت برای
آسایش جان و تن است گمان میکنم
با نثار گنجینه های خود بتوانیم دل
سام را بدست آوریم و از جنگ و
خونریزی مانع آییم .برای انجام این
مقصود به نزد سام خواهم رفت و
گغتنی ها را به او گفته  ،وی را بر سر
مهر خواهم آورد.
مرا رفت باید به نزدیک سام
زبان برگشایم چو تیغ از نیام
بگویم بدو آنچه گفتن سزد
خرد  ،خام گفتارها را پزد
مهراب نظر سیندخت را پسندید و
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کلید گنجها را بدو داد
پرستنده و اسب و تخت و کاله
بیارای و با خویشتن بر به راه
سیندخت از مهراب قول گرفت ،
مبادا در غیاب او رودابه را بیازارد.
سیندخت تن را به دیبا و سر را به
زر و در و یاقوت آراست و فرمان داد
هدیه ها را بهر نثار آماده کنند.
پس از گنج زرش ز بهر نثار
برون کرد دینار چون سی هزار
به زرین ستام آوریدند سی
از اسبان تازی و از پارسی
ابا طوق زرین پرستنده شست
یکی جام زر هر یکی را بدست
پر از مشک و کافور و یاقوت و زر
ز پیروزه چند چندی گهر
به زرین و سیمین دو صد تیغ هند
جز آن سی به زهراب داده پرند
صد اشتر همه ماده سرخ روی
صد اشتر همه بارکش راه جوی
یکی تاج پرگهر شاهوار
اب طوق و با یاره و گوشوار
***
بسان سپهری یکی تخت زر
بر ساختند چند گونه گهر
***

نگاره سیندخت در شاهنامه تهماسبی

تا ج السلطنه دختر ناصرالدین شاه و
توران السلطنه دختر عموی ناصرالدین
شاه که درزیبائی و هوشیاری و آگاهی
سرآمد بیشترزنان زمان خود بود
دردربار ناصری متولدشد .اورا در هفت
سالگی به مکتب خانه فرستادند .اما
به دلیل شیطنت زیاد وخودسری از
آنجا طرفی برنبست  .اورا درنه سالگی
ازمکتب خانه بیرون آورده به خواست
پدرش با حسن خان شجاع السلطنه
پسر محمدباقرخان سرداراکرم نامزد
کردند  .این نامزدی به زودی به
عقدکنان انجامید  .اما عمری دراز
نداشت وسرانجام به جدائی انجامید.
تاج السلطنه دربازگشت به دربار به
یادگیری وفرهنگ اندوزی رغبت
زیادی پیدا کرد وبه آموختن زبان
فرانسه وادبیات  ،تاریخ  ،فلسفه ،
ودرکنارآن نقاشی وموسیقی روی
آورد  .سپس به مسائل اجتماعی
وسیاسی روی آورد .وبعدها شیفته
افکار س.سیالیستی شد  .وی
درخاطراتی که از خود بیادگار
گذاشته می نویسد «:زنان مادرگوشه
خانه است که عمرخودرا تباه می
کنند وبه فساد کشیده می شوند.
درایران مردان اززنان کمترند اما
دوثلث مملکت بیکار ومعطل است.
پس آن ثلث دیگر باید کار کنند
واسباب و آسایش وخوردوخوراک و
پوشاک دوثلث دیگر را فراهم نماید.
ناچار آن ثلث هم آنگونه که شاید
نمی تواند درخدمت اجتماع باشد.
چرا که همواره دراندیشه عائله است
 .مث ً
ال یک عمله مزدور باید درروز
دوقران مزد بگیرد وآن را خرج چند
فرزند کند .به خواهر و خواهرزاده
هم برساند .اما اگر این زنان ازطریق
کار درمغازه ها ودردکان ها وادارات
استقالل اقتصادی بدست می آوردند
سربار یک مرد نان آور نمی شدند.
بدیهی است وقتی مزد کارگر کفاف
نداد باید بدزدد .وقتی مواجب کم آمد
مردِخانواده  ،مردم را ذلیل می کند
ومملکت را می فروشد وبه خیانت
دست می زند ...شهر وده را قیاس
کنیم  .روابط خانوادگی درروستا
سالم تراست زیرا در ده مردوزن
هردو شاغلند  .می بینیم که فحشا
هم درشهر هست و در دِه نیست ».
تاج السلطنه دراعتراض به مردانی
که از استقالل شغلی زن حمایت
نمی کنند می گوید :شما چرا بپا نمی
خیزید؟تا کی می خواهید حمال
ونوکر زنان ویابه عبارت درست تر
آقا و مالک این بیچارگان باشید؟

ستارگان درخشان فرهنگ و ادب وهنرایران

دکتر طلعت بصاری (قبله)

بخش ششم

برش خسروی بیست پهنای او
چو سیصد فزون بود باالی او
وزان ژنده پیالن هندی چهار
همه جامه و فرش کردند بار
هنگامی که پیشکشها آماده گشت
سیندخت چون گردی بمردی کمر
بست و ترگ رومی(کاله خودآهنی)
بر سر نهاد و بر اسبی تیزپا سوار
شد و گرازان به درگاه سام یل
آمد .سیندخت بدون اینکه خود
را بشناساند به کارآگاهان گفت به
سرافراز مرد جهان بگوید گه از نزد
مهراب فرستاده ای آمده است.
که آمد فرستاده کابلی
به نزد سپهبد یل زابلی
ز مهراب گرد آوریده پیام
به نزد سپهبد جهانگیر سام
پرده دار ( رییس تشریفات) سام را
از آمدن فرستاده مهراب آگاه کرد و
اجازه ورود خواست .اجازه داده شد و
سیندخت به نزد سپهبد رفت.
فرود آمد از اسب سیندخت و رفت
به پیش سپهبد خرامید تفت
سیندخت زمین ادب بوسه داد و بر
شاه و بر پهلوان زمین آفرین فرستاد
و گنجینه ها را با خدمتگزاران و اسب

آزادی

و پیل که دو تا میل به صف ایستاده
بودند تقدیم سام کرد .سام حیرت
کرد و در اندیشه فرو رفت
که جایی کجا مایه چندین بود
فرستادن زن چه آیین بود
سام با خود اندیشید اگر این خواسته
ها را از او بپذیرم  ،شاه ایران ازمن
خواهد رنجید و اگر بازگردانم به
زال آن پرورده سیمرغ چه جواب
بدهم؟ سرانجام فرمان داد هدیه ها
را بپذیرند.
برید این به گنجور دستان دهید
به نام مه کابلستان دهید
چون سام هدیه ها را پذیرفت
سیندخت بسیار شادمان گشت و
رخش چون گل شکفته شد و به سه
تن زیبارویی که با او بودند فرمان داد
هر یک جامی بر دست گرفته به پیش
سپهبد روند
چو با پهلوان کار بر ساختند
ز بیگانه خانه بپرداختند
سیندخت به پهلوان جهان گفت ای
آن که بزرگان از تو دانشها آموخته
اند و تیرگیها بدست تو نابود گشته و
دست هر بدی به مهر تو بسته شده
است و راه ایزدی به گرز تو گشاده !
اگر مهراب و خاندان او گناهکارند
کابلیان را چه گناه که کمر به قتل
آنان بسته ای؟
همه شهر زنده برای تو اند
پرستنده و خاک و پای تو اند
از آن ترس کاوهوش و زور آفرید
درخشنده ناهید و هور آفرید
نیاید چنین کارش از تو پسند
میان را به خون ریختن درمبند
سام پهلوان به سیندخت گفت تو
کیستی؟ به من راست بگوی که زال
دخت مهراب راکجا دیده است ؟ روی
و موی وخوی و خرد او چگونه است؟
سیندخت پاسخ داد ای سر پهلوانان
و پشت گوان نخست از تو پیمانی
سخت میخواهم که از تو  ،نه بر من و
نه بر آنکس که نزد من ارجمند است
گزندی رسد.
بقیه درصفحه 48
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کندوکاوی درباره ی

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

دکتر فاطمی وزیرامورخارجه در25امردادماه به تمام سفرا ووزرای مختار وکارداران ایران درخارج از کشور اعالم کرد شاه از سلطنت مخلوع
طی مراحل قانونی در محاکم ذی
است ونباید مورداستقبال قرارگیرد،با چنین اعمالی از سوی مصدق واعضای کابینه اش واعالم خلع شاه بدون ّ
ربط ویا مجلس مؤسسان ،چه نامی بجز کودتا می توان برآن نهاد؟
گفتنی است که نام کامل طرحی که هد ف
اصلی آن د رهم شکستن نیروهای
حزب توده ی ایران بودT.P AJAX،
نامیده شده بود ،که غرض ازT.P
«توده پارتی»و AJAXنیزنام پودری
است که برای شست وشووازبین بُردن
چرک ُ
ولکه ،بکار برده می شود .
دکتر میر فطروس درمصاحبه اش با
مسعود لقمان در  27اسفندماه 1387
(برگرفته از وبالک روزنامک)میگوید:
«  . . .طر ح « ت  .پ  .آ ژ ا کس « ا سا س ًا -
یک طرح کودکانه بودتا یک
طرح کودتا،چراکه ازنظرسازمانی
وتدارکی،هیچیک ازعناصر اجرایی
آن،دقیق ودرست تنظیم نشده بود.
ازاین گذشته شاه با این طرح ،مخالف
بود،چراکه طبق اسنادموجود -شاه
معتقد بود که«مصدق باید ازطریق
قانونی برکنارشود،نه توسط یک
کودتا.».
همچنین درتارنمای ایشان آمده
ا ست  . . . « :و یلبر  ،د ر گز ا ر ش
خود،روندته ّیه وتدارک عملیات
برای تضعیف وسرنگونی دولت
مصدق را بازگوکرده بودوعلت
اصلی طرح عمل ّیات رانه منافع
اقتصادی بلکه«ترس از کمونیسم
وسلطۀ حزب توده برایران» می
ُ
دانست ...عموم پژوهشگران وحتی
مح ّققان مصدقی وتوده ای(مانند
سرهنگ غالمرضانجاتی وبابک
امیرخسروی)،گزارش های کرمیت
روزولت راالف وگزافهایی دانسته اند
که به توصیۀ مقامات سازمان سیا
ودرپیوندباشکست این سازمان در
عملیات«جزیرۀ خوکها (درحمله
به کوبا) به منظور تأمین بود جه ی
ازدست رفته ی سازمان سیا نوشته
شد ه است.
دراین باره«ریچارد هلمز» (رئیس
اسبق سازمان سیا)نیزدر مصاحبۀ
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تلویزیونی با B.B.Cگفته بود:
«...سیا د ر  1961درعملیات«خلیج
خوکها» علیهِ کوباشکست خورد ه
بود ومی خواست به نوعی پیروزی
خود رانشان د هد تابتواند بود جه
اش را که موجود یتش به آن بستگی
داشت  -توجیه کند.برای این
مقصود،سازمان سیا به نقش ناچیزی
که درایران[درجریان سقوط مصدق]
ایفاء کرده بود،توسل ُجست.سیا بااین
اقدام،تاریخ را جعل کرد.افکارعمومی
امریکارا ُمنحرف ساخت وزمینۀ
دشمنی بین مردم ایران وامریکارا -
که برای دونسل ،ازدوستان نزدیک
ومتحد هم بودند -فراهم ساخت.».
ّ
ازآنجا که مخالفان شاه( ازجمله
دکتر مصدق نیز)رویداد 25و28
امرداد1332را کودتا ی شاه برعلیهِ
دولت قانونی دکتر مصدق قلمدادکرده
ومی کنند ،الزم است بدوا ً معنی
ِ
وموردمصرف این واژه را به درستی
دانسته باشیم ،تا بتوانیم نسبت به ر ّد
یا قبول دیدگاه های موافق ومخالف،.به
دستاورد درست برسیم.کودتا یک
واژۀ فرانسوی است ( )coup d' etat
قیام مسلحانۀ تمامی یا بخشی
یعنی
ِ
از نیروی نظامی برعلیهِ دولت رسمی
وبرانداختن آن دولت ،باچنین
وقانونی
ِ
مفهومی از واژه ی کودتا،درحالیکه
شاه براساس اصل چهل وششم متمم
قانون اساسی ،درزمان فترت مجلس
وپیشینه ی انجام چنین کاری نیز از
سوی احمدشاه (که به آن خواهیم
پرداخت)،دکتر مصدق را از نخست
وزیری برکنار کرده بودنه بهره گیری
ازنیروی نظامی ،چگونه میشود
اورا بادریافت حکم مزبور،از تاریخ
25امرداد1332همچنان نخست وزیر
قانونی ورسمی شناخت تاگفته شود
که در تاریخ  25یا28امرداد،کودتایی
برعلیه دولت رسمی وقانونی نخست

آزادی

وزیرصورت گرفته بوده است؟
بازداشت آورنده ی حکم برکناری
وانحالل گاردشاهنشاهی ودستور
حذف نام شاه در مراسم دعای
صبحگاهی وشامگاهی در پادگانها
ازسوی دکتر مصدق و ُمهروموم
کردن کاخهای سلطنتی با حضور
دکترحسین فاطمی وزیر امورخارجه
اش وپایین کشیدن عکسهای شاه
وثریا از ادارات وسازمانهاوبازداشت
ابوالقاسم امینی کفیل وزارت
دربار ورحیم هیرادرییس دفتر
مخصوص شاه وسرلشکرباتمانقلیچ
ِ
وسلیمان بهبودی رییس تشریفات
درباروسرتیپ شیبانی وسرهنگ
زندکریمی وشماری دیگر ازافسران
و طرفداران شاه وسرنگون کردن
تندیسهای شاه ورضاشاه به دستور
دکترمصدق وموافقت با برگزاری
میتینگی در میدان بهارستان در
عصر روز  25مردادازسوی اعضای
جبهه ی ملی واحزاب واتحادیه
های هوادار مصدق وسایرمخالفان
شاه وسخنرانیهای تُندوتوهین آمی ِز
دکتر شایگان ودکتر حسین فاطمی
وزیرک زاده ورضوی وچند تن دیگر
،همه وهمه از مصادیق روشن کودتا
برعلیه شاه می باشد.درقطعنامه
ایکه درپایان متینگ مزبورصادرکرده
بودند یکسره کردن تکلیف شاه
خواسته شده بود.
همچنین درروزهای25تا28امردادماه،
پاره ای از روزنامه ها ومجالت
به ویژه روزنامه ی شورش
وباختر امروز ازناسزاگویی به
دریغ نکردند،ودکترمصدق
شاه
،شاه راعامل کودتایی نافرجام
قلمدادکردوبا اعالمیه ای که ازرادیو
مسبب
انتشارداد،باغوغاساالری
آشوبهایی درآن سه روز کذا گردید.
ودکتر فاطمی وزیرامورخارجه

در25امردادماه به تمام سفرا ووزرای
مختار وکارداران ایران درخارج از
کشور اعالم کرد شاه از سلطنت
مخلوع است ونباید مورداستقبال
قرارگیرد،با چنین اعمالی از سوی
مصدق واعضای کابینه اش واعالم
طی مراحل قانونی در
خلع شاه بدون ّ
محاکم ذی ربط ویا مجلس مؤسسان،
چه نامی بجز کودتا می توان برآن نهاد؟
آیامی توان همچنان بروقوع کودتایی
برعلیه دکتر مصدق برکنارشده از
نخست وزیری پای فشرد؟یااینکه
این دکتر مصدق بود که با دریافت
حکم برکناری اش بااعمالی که طی
سه روزکذا،خود وچندتن از اعضاء
کابینه اش انجام داده بودند ،دست
به نافرمانی وکودتازده بود؟ویاچگونه
ضد شاه درآن سه
آنهمه اقدامات
ّ
روز را می شود بازدن نعل وارونه از
شمول یک کودتا خارج دانست؟
اگرمجلس بابرگزاری رفراندوم تعطیل
نشده بود،بهانه ای برای برکناری دکتر
مصدق فراهم نمی شد،درصورتی
رویدادشب  25امردادراکودتا
میشد
ِ
نامید که باحضور مجلس شورای
ملی،حکم برکناری دکتر مصدق از
سوی شاه رأس ًا صادر می گردید.ویا
درآن شب کذاالاقل بخشی از ارتش
با تجهیزات کامل به فرماندهی یک
افسر ارشد به منزل دکتر مصدق که
مق ّر نخست وزیری نیز بودحمله ور
می شدند ،نه اینکه یک سرهنگ(که
فقط چهارپنج افسراوراهمراهی می
کردند) حامل حکم برکناری ایشان
بشودوبه آن نام کودتا داده شود.
برای انجام یک کودتا چه لزومی به
صدو ِرحکم برکناری و درخواست
رسید حکم برکناری خواهد بود؟
دکترمجتهدزاده در«نشریّۀ راه زندگی
 »1250می نویسد:«...امادر ایرانی که این دقت های علمی
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دراستفاده از مفاهیم واصطالحات
علمی وجودندارد،رویداد28مرداد
جدی
ای
گونه
1332به
ّ
ورسمی«کودتا»باتعاریف علمی آن
توجه شودآقای
یادشده است،بی آنکه ّ
مصدق رییس نظام حکومتی یا«ا ِتا»
نبودکه علیهش«کو»صورت گیرد.
اونخست وزیر معزولی بودکه
چندروزی را به گونه ای غیرقانونی
به حیات باقیمانده ی دولتش
ادامه داد.کودتای واقعی را نخست
وزیر[برکنارشده ی]وقت،آقای مصدق
مرتکب شد که باتعطیل کردن همه ی
ارکان نظام حکومتی وقت ،ودررأس
همه ی آنها،باانحالل مجلس شورای
ملی،عالی ترین مرجع حکومت
مردمی را،در25مردادواژگون نمود.».
چندی پیش یکی از ُمجریان برنامه ی
طی مصاحبه
تلویزیونی پارسی زبان ّ
ای با یکی از هواداران دکتر مصدق به
نام «آقای دکتر امینی» ازایشان می
پُرسدآیا شاه در غیاب مجلس حق
برکناری دکتر مصدق راطبق قانون
اساسی داشته است یانه؟
نامبرده پاسخ می دهد(به مضمون):در
قانون اساسی چنین اختیاری به شاه
داده نشده است وبا اشاره به اصل
چهل ششم متمم قانون اساسی
،می گوید که مفهوم این اصل که
میگوید«:عزل ونصب وزراءبه موجب
فرمان همایون پادشاه است»آن
چنان نیست که شاه می توانست
مستقیم ًا وزیری را عزل ویا نصب
کند،بلکه این فرمان پس ازرأی
اعتمادیا عدم اعتمادی که نمایندگان
مجلس به نخست وزیر ویاهروزیرمی
دهند ،صادر می شود ،سپس درادامۀ
سخنانش میگوید که مخالفان دکتر
مصدق به تلگرام احمدشاه از پاریس
به رییس مجلس شورای ملی اشاره
می کنند که به موجب آن حکم
برکناری رضا خان راصادر کرده
بوده است که چون مجلس اعتنایی
به دستوراحمدشاه نکرد لذا نمی
تواند این رویدادمستمسکی جهت
برکناری دکتر مصدق بوده باشدو.»...
تفسیر آقای دکترامینی از اصل چهل
وششم ُمتمم قانون اساسی درزمانیکه
باشد،تفسیری
برقرار
مجلس
درست وپذیرفتنی است ،اما پرسش
این خواهدبود که درزمان فترت
مجلس ،اجرای اصل مزبوراز سوی
شاه،دربرابرعمل غیرقانونی یک
نخست وزیر چگونه مقدور بوده وچه
مقامی درکشورحق برکناری نخست
وزیرراداشته است؟
به نکات دیگر مصاحبۀ هوادار
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دکترمصدق می پردازیم وآن اینکه
او درپاسخ میگوید«در قانون اساسی
چنین اختیاری به شاه داده نشده
است»ولی مصاحبه گر از ایشان نمی
پرسد اگر دستاویز شما قانون اساسی
است،آیا در قانون اساسی به رفراندوم
اشاره ای شده است،یا اینکه فقط
شاه می بایست ُمراعی قانون اساسی
باشد؟
مصاحبه شونده از جمله تلگراف
احمدشاه از پاریس رادر ماجرای
قهر واستعفای رضا خان از نخست
مدعای کسانیکه به
وزیری  ،در ر ّد ّ
بودن عمل شاه دربرکناری
درست
ِ
دکتر مصدق رأی می دهند ارائه
می دهد،که دانسته نیست ایشان
از کدامین پژوهشگرتاریخ شنیده
ویا از آثارش آگاهی یافته است که
از تلگراف احمدشاه از پاریس به
مجلس ،تعبیری به حکم عزل رضا
خان کرده باشد،هر کودک دبستانی
نیز باخواندن متن تلگرام مورد اشاره
اخبارتأسف آوری
به این شرح«:نظربه
ّ
که ازایران رسیده وتحریکاتی که
برضد امن ّیت عمومی می
سردارسپه
ّ
کند،مااعتمادخودرااز ُمشا ُرالیه سلب
نمودیم،الزم است اکثریّت مجلس
نسبت به شخص دیگری اظهارتمایل
نمایدتافرمان صادرگردد»،جزاین نمی
اندیشد که تلگرام احمد شاه از پاریس
به رییس مجلس،حکم برکناری
رضاخان ازنخست وزیری نبودتامورد
استنا ِد موافقان عمل محمدرضا شاه
در برکناری دکتر مصدق باشد،بلکه
ابراز عدم رضایت احمدشاه از رفتار
رضاخان بودوبرکناری اوراموکول به
نظر نمایندگان مجلس کرده بوده
است تا پس از رأی قاطع نمایندگان
مجلس،حکم برکناری رضاخان
ازنخست وزیری توشیح شود،
ضمن ًااین تلگرام زمانی به دست
مؤتمن الملک رییس وقت مجلس
رسیده بود که رضا خان چند روز پیش
ازآن نامه ی استعفای خودرا به مجلس
شورای ملی تقدیم کرده بود،آنچه که
مورد استناداین گروه یعنی آنان که
برعمل شاه در برکناری دکتر مصدق
صحه
آنهم در زمان فترت مجلس
ّ
می گذارند،می باشد ،این است که
عالوه برانطباق آن با قانون اساسی،
پیشینه ی چهارده بار حکم انتصاب
وانفصال چند تن از نخست وزیران
از سوی احمد شاه در زمان فترت
مجلس بین دوره ی سوم وچهارم می
باشد،شاهی که در رعایت قانون ،مورد
تأیید واحترام دکتر مصدق بوده است
 ،نکته اینکه مصاحبه شونده کمترین

اشاره ای به صدور چنین احکامی از
سوی احمدشاه نمی کند ،سهل است
که ازیاران دکتر مصدق که در بین
شان از حقوق دانان کم نبودندوبه
دکتر مصدق توصیۀ می کردندکه از
برگزاری رفراندوم خودداری کندتا
ازبرای شاه درزمان فترت مجلس
فرصتی به جهت صدور حکم برکناری
اش فراهم نشود،نیز یادی نکردواین
چنین است رفتاروگفتار برخی از
تاریخ ما که
ران
فس ِ
ِ
تاریخ نویسان و ُم ّ
به جای بهره گیری از اسناد ومدارک
غیرقابل تردید،دیدگاه های شخصی
وسیاسی خودرابه نسبت تنفر ویا
شیفتگی نسبت به کس یا کسانی
،ابراز میدارند وبه خورد مردم ناآگاه
می دهند.
دکتر مصدق می نویسد«:نظر به
اینکه دستخط طوری تنظیم شده بود
که اصالت آن مورد تردید بود و»...
خاطرات 225 -
به دالیلی آنچه را که دکتر مصدق
درباره ی نادرستی اصالت حکم
برکناری اش می گویدعذرو بهانه
ای بیش نیست ،نخست اینکه
دربرابرحکم جعلی چه جای دادن
رسیدی به این شرح«:ساعت یک
شب 25مرداد1332دستخط
بعدازنیمه ِ
مبارک به این جانب رسید.دکتر
محمدمصدق ،».از سوی ایشان بود
که سرهنگ ممتاز درمصاحبه اش با
روزنامه ی جبهه به آن اشاره کرده
بود؟دوم اینکه با خروج ناگهانی شاه
ازایران پس از بازداشت نصیری جای
شک وتردیدی از اینکه حکم مزبور از
سوی شاه صادرشده باقی نمی ماند.
سوم اینکه اگر مصدق حکم را جعلی
می پنداشته معنایش این بود که
شاه حکم راصادرنکرده که در چنین
صورت به چه جهت ودلیل به مهروموم
کردن کاخ سلطنتی ودستور حذف نام
شاه از مراسم صبحگاهی وشامگاهی
در پادگانهاوسرنگونی تندیسهای شاه
وپدرش واعالم خلع شاه به کارگزاران
سیاسی ایران درخارج ازکشورو...می
پردازد؟چهارم اینکه با انتشار حکم
انتصاب زاهدی به نخست وزیری که
کلیشه ی فرمان مزبور توسط اردشیر
زاهدی از مخفی گاهش برای روزنامه
هادر همان روز  25مرداد فرستاده
شده ودر برخی روزنامه هاهم به
چاپ رسیده وعلنی شده بود ،شک
وتردیدی برای پذیرفتن صدور حکم
برکناری اش باقی نمی ماند،ازاین
رو جزآنکه به پذیریم به دنبال بهانه
هایی بود تا شاه را ازسرراهش بردارد
،ازاین رو هرگونه تحلیل دیگردراین

آزادی

باره بی موردخواهدبود.
همچنین آنان که مدعی اند دکتر
مصدق ازآنچه که درآن سه روز
کذا می گذشته بی خبر بوده است
،سخنی به درستی نمی گویند ،چرا
که دکترسنجابی یکی ازیاران بسیار
نزدیک مصدق واز مخالفان آشتی
ناپذیر شاه دردفتر خاطراتش می
نویسد...« :نزدایشان[دکتر مصدق]
بودم وایشان دستوری به من دادند
که بروید وبا احزاب صحبت بکنید
ومجسمه ها راپایین بیاورید.بنده
به حزب ایران رفتم.به آقای خلیل
ملکی تلفن کردم که اوآمد به حزب
ایران وپان ایرانیستها وبعضی
ازبازاریهاتلفن کردم وعده ای را
برای اجرای آن امر فرستادم...ولی
باید انصاف بدهم که این کار درستی
نبود .»...دکتر متینی365-
دکتر مصدق دردادگاه نظامی دردفاع
ازخوددرپیوند با سرنگونی تندیسهای
شاه ورضاشاه می گوید«:شخص
بنده به هیچ وجه عقیده به مجسمه
نداشتم ومجسمه درقانون شرع
ماحرام است...صاف وصریح عرض
می کنم که من با مجسمه نه فقط
ازاین نظر که خالف مذهب است ومن
فردمسلمانی هستم که باید تبع ّیت
ازمذهب خودبکنم،بلکه شخص خودم
به هیچ وجه من الوجوه به مجسمه
عقیده نداشتم  .»...مأخذهمان .
دربرابراین گفته ی دکتر مصدق،
می پذیریم که ایشان فردی مسلمان
وبه دستورات شرع پای بند بوده
است،ویا اصوالً به مجسمه عقیده
نداشته است،اماپرسش این است
چرا درآن روزهای کذا؟اوکه با رضا
شاه وسپس در ملی شدن نفت با
امپراتوری بریتانیا درافتاده بود ،چه
ترس وواهمه ای داشت که دیدگاهش
را نسبت به نصب تندیس ،طی مقاله
ای اگر نه در زمان رضاشاه ،بلکه
الاقل بعداز شهریور1320تازمان
وزارتش که مانعی برای انتشارمقاالت
نبود،ابرازمی کرد؟به ویژه اینکه او که
به پای بندی به شرع انورایمان داشته
 ،موظف به نهی از منکر بوده است
،و یا آن هنگام که نمایندگی مجلس
را داشت واز اعاظم وکال بود،چرا
دیدگاهش را درباره ی غیرشرعی
مجلس شورای
نصب تندیس در
بودن
ِ
ِ
ملی مطرح نکرد،همانگونه که طرح
ملی شدن صنعت نفت را مطرح
کرده بود؟که دراین باره تا آن زمان،
نه نوشت ونه درمجلس مطرح کرد
،لذااین چنین ادعایی از معاذیر غیرما
ادامه دارد
ُوضع له می باشد.
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کوتاه

وخواندنی

کوتاه و

کـوتاه
پیتزای رایگان
به خاطر صداقت
بانوئی که در سن خوزه کالیغرنیا
زندگی می کند به پیتزا فروشی
محل خود پیتزا سفارش داد وقتی
جعبه حاوی پیتزارا باز کرد متوجه
شد  ۵هزاردالر دردرون آن قراردارد.
بالفاصله  ۵هراردالررا به صاحب
پیزا فروشی مستردداشت  .صاحب
فروشگاه در مقابل ،تعهد کردپیتزای
مورد نیاز این زن را در طول باقیمانده
عمرش بطوررایگان تأمین کند.

وخواندنی

روسیه وسقوط هواپیمای
مالزیایی

دوسال تحقیقات پیرامون سقوط
هواپیمای مالزیایی برفراز شرق
اوکراین درسال  ۲۰۱۴این نتیجه
بدست آمد که نه تنها موشک شلیک
شده ساخت روسیه بوده بلکه این
موشک از منطقه تحت اشغال جدایی
طلبان مورد حمایت روسیه در خاک
اوکراین شلیک شده بوده است .

جراحی و
مسائل مربوط به
امورپزشکی نیاز به رضایت قیم مرد
دارند.

وجود آب در ژوپیتر
تلسکوپ فضائی هابل متعلق به
اخیرا ً کشف کرده است
ناسا
برسطح «اروپا» که یکی از قمرهای
سیاره ی مشتری است آبهای گازدار
وجوددارد.این کشف ،خبر از فعالیت
های زمین شناسی برروی این قمر
می دهدو زمین شناسان براین باورند
که اقیانوسی درزیر سطح قمر اروپا
وجوددارد.

اعتراض زنان سعودی
خودکشی در آمریکا
خیلی ها فکر می کنند در کشورهای
عقب افتاده مردم به دلیل فقر و
تنگدستی و بد بودن اوضاع اجتماعی
دست به خود کشی میزنند  .اما در
آمریکا که مردم از هرنوع آزادی
برخوردارند و فقر به صورتی که در
کشورهای دیگر مطرح است گریبانگیر
مردم نیست و سازمانهایی برای کمک
های مختلف به مردم وجوددارد
معذالک آمار خود کشی باالست .
بنا بگفته ی اف .بی.آی.درسال ۲۰۱۵
میزان خود کشی در آمریکا ۱۰/۸
درصد افزایش داشته که از دهه ۱۹۷۰
تاکنون باالترین افزایش را نشان می
دهد .خشونت های جنایی درآمریکا
نیز  ۴درصد افزایش داشته است .
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فکر بچه دارشدن را ازسر بیرون
کنند .اما با پیشرفت علم پزشکی تا
کنون بیست مورد از پیوند رحم در
جهان صورت گرفته که  5مورد آن به
بچه دارشدن دریافت کننده ی رحم
منجر شده است  .برای پیوند زدن
رحم زنی دیگر به بدن زن عقیم ده
ساعت وقت الزم است و هزینه ی این
عمل درآمریکا نیزحدود  150هزار تا
 500هزاردالراست که هنوز شرکتهای
بیمه زیر بار پرداخت چنین هزینه ای
نرفته اند.

بیش از  ۱۵۰۰۰از زنان عربستان
سعودی با امضای شکوائیه ای
خواستارلغو قانونی شدند که درآن
فقط مردان می توانند بعنوان قیم
انتخاب شوند .واین توماررا برای دولت
سعودی ارسال کرده اند .درحال حاضر
برطبق این قانون زنان درعربستان
برای مسافرت و تصمیمات مهمی که
باید در خانواده گرفته شود وهمچنین

جابجائی استرالیا
همانگونه که میدانیم زمانی قاره ها
بهم پیوسته بوده و بعد کم کم ازهم
جداشده اندکه این جابجائی هنوز هم
ادامه دارد .اخیرا ً اعالم شد که از سال
 ۱۹۹۴تا کنون استرالیا  ۱/۵متر جابجا
شده است .

می شود وبیماررا ازپای در می آورد.
برای اولین بار سازمان بهداشت جهانی
آمار تفکیکی مرگ ومیر در کشورهای
مختلف را منتشر کرده است .

برای مثال در اوکراین از هر ۱۰۰
هزارنفر  ۱۲۰نفر درسال براثر آلودگی
هوا میمیمرند که مجموع آن درسال
بالغ بر  ۵۰۷ ۵۴نفر است  .درچین از
هر  ۱۰۰هزارنفر  ۷۶نفر میمیمرد که
مجموع آن به  ۱،۰۳۲،۸۳۳نفرمیرسد.
دریونان از هر  ۱۰۰،۰۰۰نفر  ۴۶نفر فوت
می کند که مجموع آن حدود ۵،۰۰۸
نفر است آمریکا از هر  ۱۰۰،۰۰۰نفر ۱۲
نفر میمیرد که در مجموع ۳۸،۰۴۳
نفر را به دیار نیستی می فرستد .در
امارات متحده عربی این آمار  ۷نفر
در هر یکصدهزارنفراست که  ۶۵۵نفر
رادرمجموع شامل می شود.

بارداری با رحم پیوندی
تا کنون زنانی که به عللی قادر به
باردارشدن نبودند باید برای همیشه

میزان مرگ ومیر

آزادی

آلودگی هوا تنها درایران باعث مرگ
ومیر هموطنان ما نیست دربسیاری از
کشورها دامنگیر مردم است  .درسال
 ۲۰۱۲بیش از  ۶/۵میلیون نفر درجهان
بخاطر آلودگی هوا جان با ختند.
آلودگی هوا باعث ایجاد سرطان معده،
بیماریهای قلبی  ،ومشکالت تنفسی

شماره  -82سال هفتم

غار هرانیکا
غاری به عمق  331متر ( 1325پا) به
نام هرانیکا درروز  27سپتامبر امسال
در جمهوری چک کشف گردید .این
غار هم اکنون بعنوان ژرف ترین غار
جهان در زیر آب شناخته می شود.
حفاریها وبررسی ها برای رسیدن به
این غار چندسال ادامه داشته است .
درتصویر زیر درون این غاررا مشاهده
می کنید

فهمید که همسر خودرا ازدست داده
است شوکه شد اما سرانجام پذیرفت
که دیگر زندگی مشترکش پس از90
سال بپایان رسیده است .

قهوه وفراموشی
ده سال مطالعه دانشمندان به این
نتیجه رسیده است که زنان 65
سال بباال اگر درروز  261میلی گرم
کافئین مصرف کنند (یعنی حدود دو
تا سه فنجان قهوه درروز)  36درصد
ازاحتمال ابتالی آنها به درد فراموشی
کاسته خواهدشد . .این مطالعه فقط
برروی زنان صورت گرفته است .

کرم چند و کارتاری  90سال پیش
باهم ازدواج کردند  .این دو درسال
 1925که هنوز دونوجوان بودند
درهندوستان یکدیگررا دیدند و
عاشق هم شدند .آقای چند بعداز
 40سال دست همسرش را گرفت وبه
انگلستان آورد .این زوج پس از 90
سال زندگی درکنارهم سرانجام با
مرگ آقای چند در 30سپتامبر امسال
به زندگی مشترک خود پایان دادند.
آقای چند بهنگام مرگ  110سال
داشت و بیوه ی او خانم کارتاری 103
سال دارد.
گفته می شود این ازدواج بعنوان
طوالنی ترین ازدواج جهان بشمار می
رود .این زوج  8بچه دارند و  27نوه .
پسر آقای چند می گوید وقتی مادرش

شماره  -82سال هفتم

رفراندومبرایخلع
رئیسجمهوری

کاله سفیدها درسوریه

سرنوشت اینترنت
دولت آمریکا تا کنون رسم ًا بر نظارت
آدرس های اینترنتی و دنیای مجازی
نقش عمده ای داشت و آنهارا
مدیریت می کرد .اما اخیرا ً وزارت
بازرگانی آمریکا کنترل اینترنت را
به دست گروهی مستقل که متشکل
از ملیت های مختلف هستند سپرده
است  .مقر این گروه درلوس آنجلس
است  .بااین ترتیب باید منتظر بود که
هزینه ی خدمات اینترنتی به دست
این گروه افزایش پیدا کند.

در مارس  2011اولین تظاهرات ضد
دولتی در دمشق و درعا و چندنقطه
دیگر شکل گرفت .و در سپتامبر 2016
گروهی با کاله خودهای سفید رنگ
در حلب با مردم ستمدیده سوریه
اعالم همبستگی کردند .هرروز بیش
از  50بمب برسر مردم بیگناه سوریه
فروریخته می شود .تاکنون  141کاله
سفید حین کمک به آسیب دیدگان
کشته شده اند 2900 .داوطلب شامل

هوش سرشار سگ ها

طوالنی ترین ازدواج

شهرنشینان به آسم و یا تب یونجه
گرفتار می شوند.

اخیرا ً دانشگاه ییل پژوهشی پیرامون
هوش سگها و اطفال انجام داده است.
در آزمایشات انجام شده نشان داده
شد که سگها برای بازکردن بسته
ی محتوی غذای خود از بسیاری
دستورات برای بازکردن یک جعبه
پیروی نمی کنند و مستقیما حرکت
نهایی را که بازکردن جعبه است انجام
می دهند .درحالیکه بچه ها مسیر
طوالتی تری را برای بازکردن یک
جعبه طی می کنند.

مخالفین رییس جمهوری ونزوئال روز
 ۲۶اکتبر دررفراندومی شرکت کردند
که خواستار خلع نیکالس مادرو
رئیس جمهوری این کشوربود .پلیس
عده زیادی از شرکت کنندگان دراین
رفراندوم را دستگیر کرد .ونزوئال
با کمبود مواد غذائی روبروست و
اقتصاد این کشور نفت خیز براثر عدم
مدیریت رهبران این کشور و فسادی
که دامن همه ی آنهارا گرفته است
بسیار بد و نابسامان است .

بخشش زندانیان درآمریکا

نانوا  ،خیاط  ،داروساز ،نجار و دانشجو
با کاله سفیدها همکاری می کنند.
تاکنون بیش از  60هزارنفر توسط
کاله سفیدها از زیر آوار بمب ها
نجات یافته اند .واین داستان همچنان
هرروز تکرار می شود .تا بشار اسد در
قدرت باقی بماند.

بیش از  ۲میلیون ودویست هزار نفر
در زندانهای ایالتی و فدرال آمریکا
به سر می برند .پرزیدنت اوباما تصمیم
دارد بسیاری از این زندانیان را که
به جرائم قاچاق مواد مخدر زندانی
هستند و مدت زیادی است درزندان
مانده اند آزاد کند .حدود  ۴۶درصد از
زندانیان فدرال قاچاقچی مواد مخدر
بوده اند.و یک سوم این عده قبل
از دستگیری سابقه ی هیچ جرمی
نداشته اند.

مزیت زیستن در مزرعه
پژوهشهایی برروی ده هزارنفر در14
کشور مختلف صورت گرفته که
نشان می دهد کسانی که در روستاها
ومزارع زندگی می کنند  57درصد
کمتر از شهرنشینان دچار آلرژی و
حساسیت های تنفسی می شوند.
همین پژوهش ها نشان می دهد که
روستا نشینان  54درصد کمتر از

آزادی
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پُرسش

وپاسخ

برندگان جوایز نوبل
خبرگزاریها * :جایزه نوبل شیمی
 ۲۰۱۶برای ساخت ریزترین ماشینها
مشترکا به ژان پیر ساووژ ،فریزر
استودارت و برنارد فرینگا اهدا شد.
ماشینهایی که برندگان نوبل شیمی
سال جاری ساختهاند هزار بار نازکتر
از تار مو هستند.
این ریزماشینها میتوانند برای انتقال
دارو درون بدن به کار گرفته شوند و
به عنوان مثال دارو را مستقیما به
سلولهای سرطانی برسانند.

از این کار نانوتکنولوژیک همچنین
میتوان در توسعه «مواد هوشمند»
استفاده کرد .اصطالح مواد هوشمند
به دستهای از مواد اطالق میشود
که میتوان آنها را برای واکنش به
عامل بیرونی طراحی کرد .آلیاژهای
حافظهدار از جمله این مواد هستند.
برندگان نوبل شیمی امسال به
چنان پیشرفتی در پیوند مولکولها
رسیدهاند که میتوانند از آن برای
طراحی و ساخت از موتور گرفته تا
ماهیچههای بسیار ریز استفاده کنند.
اوالف رامستورم ،از کمیته نوبل ،گفت
برندگان امسال نوبل شیمی «کنترل
حرکت در مقیاس مولکولی را به اوج
رساندهاند».
پروفسور فرینگا ،یکی از برندگان،
گفت« :نمیدانم چه بگویم ،شوکه و
راستش احساساتی شدم».
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ژان پیر ساووژ در سال  ۱۹۴۴در
فرانسه متولد شده و پروفسور
بازنشسته دانشگاه استراسبورگ
است .تحقیقات او درباره استفاده
از نور خورشید برای برانگیختن
واکنشهای شیمیایی به پژوهشی
روی پیوند زنجیری مولکولها منجر
شد و این قدم اولیهای برای ساخت
ماشینهای مولکولی بوده است.
فریزر استودارت متولد ۱۹۴۲
ادینبورگ است و هم اکنون در
دانشگاهی در آمریکا کار میکند .او
در تحقیقاتش توانسته مولکولها را
مانند میلهای به هم بچسباند و از این
میلهها به عنوان محور در ماشینهای
مولکولی استفاده میشود.
برنارد فرینگا متولد  ۱۹۵۱در هلند
است و در دانشگاهی در هلند شیمی
ارگانیک تدریس میکند.
* آکادمی سلطنتی علوم سوئد
برندگان نوبل فیزیک ۲۰۱۶را معرفی
کرد و سه فیزیکدان بریتانیایی
دویستمین جایزه نوبل را ار آن خود
کردند.

آزادی

علمی

نیمی از جایزه  ۹۳۰هزار دالری
نوبل فیزیک امسال به دیوید تولس
فیزیکدان  ۸۲ساله اهدا شد و نیم
دیگر جایزه بطور مشترک به دانکن
هالدین فیزیکدان  ۶۵ساله و مایکل
کوسترلیتز فیزیکدان  ۷۴ساله رسید.
هر سه فیزیکدان در آمریکا کار و
زندگی میکنند.
* آکادمی نوبل سوئد برنده نوبل
پزشکی و فیزیولوژی سال ۲۰۱۶
را اعالم کرد .یوشینوری اُسومی
«برای کشف مکانیسم خودخواری
(اتوفاژی)» برنده جایزه  ۹۳۰هزار
دالری شد.
بنا به تعریف موسسه کارولینسکا،
اتوفاژی «اساس تخریب و بازیافت
اجزاء سلول» است.

گردوخاک و سرطان

مطالعات مراکز علمی درهفته های
اخیر نشان داده است که گردوغباری
که در خانه های ما وجوددارد و معموال
از مبلمان ومواد شیمیایی موجود در
خانه نتیجه می شود می تواند عالوه
بر ایجاد بیماریهای تنفسی باعث
سرطان نیز بشود .این گرد وخاک
ها معموال در  90درصد خانه های
آمریکائیان وجود دارد وبهمین نسبت
در کشورهای اروپائی نیز دیده می
شود.

عوامل سرطان زا

امروز کارشناسان بیش از همیشه می
دانند که خوردن چه خوراک هایی
برای جلوگیری از بیماریها الزم است
و چه خوراک هایی مارا به بیماری می
کشاند .درمورد سرطان پستان این
عوامل دخالت دارند:
 -1غذای خیلی چرب می تواند
هورمونهای سرطان زا را دربدن ایجاد
کند.
 -2عدم تحرک و نپرداختن به ورزش
روزانه باعث چاقی می شود که
احتمال ابتالی به سرطان سینه را
افزایش می دهد.
 -3اشعه های پزشکی بویژه در
سنین باال احتمال ابتالی به سرطان را
افزایش می دهد.
 67 -4درصد از زنان باالی  40سال که
از دوسال قبل مموگرام انجام داده اند

احتمال دارد درظرف این مدت به
سرطان سینه دچارشوند.
 -5بعضی داروها ممکن است میزان
استروژن را دربدن افزایش دهند که
باعث سرطان می شود.
 -6موادشیمیایی موجود درهوا ،
پاک کننده ها  ،و حشره کش ها عامل
افزایش ریسک سرطان هستند.
 -7هورمونهایی نظیر استروژن
احتمال بروز سرطان سینه را افزایش
می دهد.

آکادمی بیماریهای کودکان آمریکا
اخیرا ً جزوه ای منتشر کرده ودرآن

تقریبا همه بارانهایی که برزمین
می بارند کمی حالت اسیدی دارند.
اما آلودگی هوا می تواند باران را
بصورت اسیدی زیان آوربرشهرها و
دشتها فروریزد .اسید در فضا زمانی
تشکیل می شود که تابش خورشید
دی اکسید گوگرد و اکسید ازت را با
اکسیژن ورطوبت هوا درهم می آمیزد
دی اکسید گوگرد وازت از سوختهای
فسیلی که ما درروی زمین مصرف می
کنیم (مثل نفت وبنزین وذغال سنگ
وگازطبیعی) بوجود می آیند  .باران
اسید تولیدشده را باخود به زمین می
آورد .باران اسیدی آلمینیوم موجود
درخاک را با خود شسته و به دریاچه
ها و رودخانه ها می برد و ماهی ها که
ازآن آب استفاده می کنند گوشتشان
بشدت سمی می شود.سنگ آهک
موجود در زمین باعث خنثی کردن
اسید باران می شود اما در مناطقی که
سنگ گرانیت وجوددارد آب چشمه
ها ی اطرافشان اسیدی و زیان آور می
گردند.

بیماریهای آمیزشی
آیا هنوز هم بیماریهای آمیزشی نظیر
سوزاک وسفلیس دربین جوامع
مختلف دیده می شود و یا بیماریهایی
مانند ایدز جای آنهارا گرفته است ؟
متاسفانه بیماریهای آمیزشی که
سابقه ی طوالنی دارند هنوز هم پا
بپای بیماریهای آمیزشی جدید ،
سالمت خانواده ها و افراد را تهدید
می کنند .برای مثال دولت فدرال
آمریکا آماری منتشر کرده است که
نشان می دهد ازسال  ۲۰۱۴تا ۲۰۱۵
نشان می دهد که دراین دوسال
بیماریهای سوزاک وسفلیس و دیگر
بیماریهای آمیزشی با افزایش زیادی
همراه بوده است .

ورزش و حافظه

چه باید کرد تا درسنین باال حافظه
خودرا ازدست ندهیم  .مطالعاتی
که اخیرا ً صورت گرفته ودر مجله
نورولوژی به چاپ رسیده است نشان
می دهد گروهی که هفته ای سه بار
پیاده روی می کنند و درطول  ۶ماه
آن را به  ۴یا  ۵بار درهفته افزایش می
دهند بسیار بیش از کسانیکه اصال
ورزش نمی کنند حافظه قوی و خوبی
دارند.
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والدین واطفال

باران اسیدی
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تصریح نموده است که نوزادان باید
حداقل به مدت  ۶ماه در اتاق والدین
خود بخوابند والبته اگر یک سال به
این کار ادامه دهند بهتر است  .با
اینهمه آکادمی از والدین خواسته
است که بدالیل ایمنی نوزادان را در
رختخواب خود نخوابانند .ولی اگر
مجبورند که آنهارا درهمان رختخواب
خود جای دهند باید بالش و ووسایلی
که والدین برای راحتی استفاده می
کنند را ازآنان دور نگاه داشت .

مشکل کم آبی

درجهان از هر  ۹نفر یک نفر در محلی
زندگی می کند که آب آشامیدنی
سالم دراختیار ندارد و امکان حفر
چاه برای دسترسی به آب نیز برایش
میسر نیست  .دانشمندان و مخترعین
بکمک این افراد شتافته و دستگاهی
اختراع کرده اند که می تواند با نیروی
باد کار کند و آب موجود درهوا را
بمکد و درروز حدود  ۱۱گالن نزدیک به
 ۴۰لیتر آب درخود ذخیره کند .این
دستگاه از سال آینده ببازار عرضه
خواهد شد  .تصویر این دستگاه که
 WaterSeerنام دارد را درزیر می بینید.

باران اسیدی به گیاهان آسیب میزند
و مواد غذایی مورد نیازرا که دربرگ
وجوددارد ازبین می بردبیش از 60
درصد درختان آلمان براثر باران
اسیدی ازبین رفته اند.

هستندو به زوپلنکتون که حیوانات
بسیارریزی هستند .اکثر فیتو
پلنکتون ها آنقدر ریز هستند که به

آنها نانو پلنکتون ویا میکرو پلنکتون
می گویند  .روپلنکتون ها بزرگترند و
به آنها ماکرو پلنکتون هم می گویند.
فیتو پلنکتون مانند هرگیاهی انرژی
خودرا ازطریق فتو سنتز بدست می
آورد .درچرخه خوراک پلنکتون ها
غذای ابتدایی حیوانات بزرگ دریایی
هستند.

تکنولوژی
تکنولوژی که درفارسی برابر فناوری
را برایش داریم اصطالحی است که
برای همه روش های مختلفی که مردم
در ساختن چیزی و یا ارائه ی روشی
بمنظور راحت تر کردن زندگی بکار
می برند اطالق می شود.هر بخش از
زندگی ما تحت تأثیر تکنولوژی است
.تکنولوژی همانند علم نیست .بلکه
با علم در ارتباط است .دانشمندان
از طریق علم به ما می فهمانند که
تکنولوژی چیست  .تکنولوژی به
دانشمندان وسیله ای می دهد که به
کشفیات و اختراعات تازه برسند.

پالنکتون
پالنکتون موجو شناوری است که هم
در دریاهاواقیانوسها وهم در دریاچه ها
وبرکه ها پیدا می شود .واژه ی
پالنکتون یونانی است که به معنی
سیار است  .پالنکتون هر ارگانیزم
خیلی کوچک و ضعیفی را که برای
خود شنا می کند دربر می گیرد.
جلبکهای خیلی ریز نیز پالنکتون
هستنداما جلبک های بزرگ جزء
پالنکتون ها محسوب نمی شوند..
پالنکتون می تواند به فیتوپالنکتون
تقسیم شودکه گیاهان ریزی

آزادی
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برگزار کنندگان روز کوروش بازداشت شدند

زآنجا
ا

ازاینجا

بی بی سی فارسی  :در سالهای پس
از انقالب حکومت ایران به برگزاری
مراسم ملیگرایانه مربوط به پیش از
اسالم روی خوش نشان نداده است.
در دوره ریاست جمهوری محمود
احمدی نژاد ،اسفندیار رحیممشایی
چهره سیاسی نزدیک به او تالش
داشت تا از این نمادهای باستانی
استفاده کند که با مخالفت شدید
شخصیتهای مذهبی ایران روبهرو شد.
این مراسم که گفته میشود مناسبت
آن ورود کورش به بابل است ،هر
سال هفتم آبان برگزار میشود .اما
امسال شبکههای اجتماعی ابعاد آن
را گسترش دادهاند.
آیتاهلل حسین نوری همدانی( از
مراجع شیعه) به شدت از برگزاری
این مراسم انتقاد کرده بود و گفته
بود چرا عدهای در مدح کورش

همان شعارهایی را دادهاند که برای
رهبر انقالب استفاده میشود .او
از مسئوالن به دلیل آنکه اجازه
دادهاند این مراسم برگزار شود،
انتقاد کرده بود .بر اساس گزارشها
جمعه هفتم آبان ماه« هزاران نفر در
مراسم بزرگداشت کورش» بنیانگذار
هخامنشیان شرکت کردند .همان
شب گزارش شد که عدهای از جمله
محمدرضا عالیپناه (شاعر طنزپرداز)
متخلص به «هالو» در مراسم بازداشت
شدهاند.
در این مراسم شعارهای مختلف و
گاهی متضاد داده میشد .عدهای
علیه اعراب شعار میدادند در حالی
که شماری دیگر به زبان عربی از
اقوام مختلف ایران دفاع میکردند.
همچنین شعارهایی در حمایت از
خاندان پهلوی شنیده میشد

شرکت شهبانو درجشن عروسی شاهزاده آلبانی

ازهمــــــــــه جا

نظر اف.بی.آی درمورد ایمیل های کلینتون

بازداشتدوایرانی درلوسآنجلسدررابطهبارژیماسالمی
دادستانی کالیفرنیا در لس انجلس
روز جمعه  ۷آبان در بیانیه ای ،دو
مرد را به قاچاق لوازم یدکی جتهای
جنگنده به ایران در سال ۲۰۰۹
میالدی متهم کرده است.
بر اساس این بیانیه ،این دو نفر متهم
شدهاند که با همکاری دو ایرانی
و نقض قانون تحریم ها ،اقدام به
صادرات برای «دشمن دیرینه آمریکا»
کردهاند.
یکی از دو متهم ،زاویک زرگریان اهل
گلندل ،بر اساس این گزارش سعی
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کرده حدود  3میلیون دالر لوازم
یدکی جنگنده های اف  15و اف
 18رابه ایران صادر کند .فردی که
قراربود این لوازم یدکی را دراختیار
آنها بگذارد درواقع مامور مخفی
دولت فدرال بود.
متهم دیگر واچه نایریان اهل لس
آنجلس است که بیش از  7هزار کربن
قلورو به ایران صادرکرده که استفاده
نظامی هم دارد
روزبیستم دسامبر برای محاکمه این
دومفر تعیین شده است .

آزادی

عیاحضرت فرح پهلوی شهبانوی
ایران درروز هفتم اکتبر 2016
درمراسم عروسی شاهزاده ل ِکا
از کشور آلبانی و Elia Zaharia
حضوریافتند .شهبانو هنوز هم از
احترام خاصی دربین خانواده های
سلطنتی برخوردارند و درمراسم مهم
آنها دعوت می شوند .شاهزاده الکا
نامهای کوچک زیادی دارد ازجمله:
«انور» ،به احترام انورالسادات ،
«رضا» به احترام محمدرضاشاه ،
«بودوئن» به یاد بودوئن اول پادشاه

روزیک شنبه ششم نوامبر  48 ،ساعت
قبل از پایان انتخابات آمریکا مدیر
اف .بی.آی اعالم کرد پرونده ایمیل
های هیالری کلینتون درظرف ده روز
بررسی شده وهیچ جرم جنایی دراین
پرونده دیده نمی شود  .به این ترتیب
پرونده ایمیل های کلینتون و همچنین
بی احتیاطی های شدیدی که به قول اف
.بی .آی .در مدیریت ایمیل ها صورت
داده است بسته می شود .دانلد ترامپ
گفت کلینتون تحت حمایت سیستم

نتیجه انتخابات آمریکا

فاسد است  .پل رایان رئیس مجلس
نمایندگان گفت برای این که پرونده
کلینتون به نتیجه مطلوب برسد به
ترامپ رأی بدهید.
بسیاری از کارشناسان  ،این انتخابات
را کثیف ترین انتخابات تاریخ آمریکا
میدانندوبراین باورند که آمریکا
روزهای سختی را پیش رودارد.
هنوز تکلیف بنیاد کلینتون که
میلیونها دالر پول را بنفع بیل
کلینتون هزینه کرده معلوم نیست.

 ۱۳آبان و ثبتنام التاری گرینکارت

صدای آلمان  :ملکه زیبایی ایرانیتبار
در شو تلویزیونی «آلمان میرقصد»
شرمینه شهریور ،ملکه زیبایی آلمان و
اروپا قرار است در شو تلویزیونی یک
شبکه خصوصی تحت عنوان «آلمان
میرقصد» به نمایندگی از سوی ایالت
«نوردراین وستفالن» حضور یابد.
شرمینه شهریور متولد سال  ۱۹۸۲یک
ساله بود که خانوادهاش (پدر خلبان و
مادر پرستار) به آلمان مهاجرت کردند.
شرمینه شهریور در «لیشتنبوش»
واقع در جنوب شهر آخن بزرگ شده،
به مدرسه و دبیرستان رفت و پس از
اخذ دیپلم در رشته علوم سیاسی
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بلژیک  ،و« » Msiziweبه احترام زولو
و زُگ به احترام پدربزرگش پادشاه
زوگ اول.
عروس که الیا زاهاریا نام دارد یکی
از خوانندگان سابق آلبانی بوده است .
دراین مراسم بسیاری از خانواده
های سلطنتی حضورداشتند .خانواده
سلطنتی آلبانی تنها سلسله پادشاهی
در آلبانی را قبل از اقامت در آفریقای
جنوبی اداره می کردند .حکومت
آلبانی ازسال  1928تا 1939پادشاهی
بود.
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در دانشگاه ثبت نام کرد .روزی به
دعوت یکی از دوستان در جزیره
«زولت» واقع در شمال آلمان در
یک پارتی شرکت کرد که با «یانا
اینا» مدل که در سال  ۱۹۹۸ملکه
زیبایی ریودوژانیرو شده بود آشنا
شد .به پیشنهاد و اصرار او شرمینه
در مسابقه ملکه زیبایی شرکت کرد.
پس از پیروزی در مسابقات ملکه
زیبایی منطقه جنوب و غرب ،شرمینه
شهریور به عنوان نماینده این منطقه
در رقابت سراسری آلمان شرکت
کرد که در سال  ۲۰۰۴به عنوان ملکه
زیبایی این کشور انتخاب شد.

امسال نیز تظاهراتی به مناسبت
سالگرد حمله «دانشجویان
خط امام» به سفارت آمریکا و
گروگانگیری دیپلماتهای این
کشوردر  ۱۳آبان سال ۱۳۵۸
برگزار شد .علیرغم شعارهایی
چون «غرب ،استکبار و آمریکا

آزادی

ستیزی» از روند مهاجرت مردم
به خارج کاسته نشده است.
در عکس باقیمانده تظاهرات
ضد آمریکایی  ۱۳آبان را در
کنار تبلیغ برای ثبتنام در
التاری گرین کارت در کف
خیابانی در تهران میتوان دید.
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آشنائی با خدمتگزاران ایران

از کتاب شبه خاطرات  -دکتر علی بهزادی

نصرت اهلل معینیان
دکترعلی بهزادی

* معینیان درهیچ نوع فساد مالی  ،فساد اخالقی و سوء استفاده از
مقام ومنصب دخالت نداشت .
* معینیان به حسابداری رادیو دستور داده بود بابت هرتُ ُپق پنج تومان  ،از حقوق گوینده ها کم کنند!

نصرت اهلل معینیان بدون شک
یکی از صادق ترین و دلسوزترین
خدمتگزاران ایران بود که همواره از
تشریفات فرار میکرد .بهمین دلیل
اگر برروی اینترنت بدنبال تصویر او
بگردید چیزی دستگیرتان نمی شود.
او همواره از هیاهوهای مطبوعاتی
بدور بود .اگرچه زمانی خود سردبیر
مجالتی بود و به خانواده مطبوعات
تعلق داشت .در غربت نیز معینیان
ساکت و آرام درگوشه ای از این جهان
پهناور به زندگی عادی ادامه می دهد.
چندین بار ازاو خواستم که با «آزادی»
گفتگو کند اما پاسخ او این بود که
من اهل گفتگو نیستم  .اوراست می
گوید هرگز اهل گفتگو نبوده است و
همیشه  ،اما ،اهل عمل بوده است.
به دنبال بهانه ای می گشتم تا بتوانم
از این شخصیت برجسته ی کشورمان
مطلبی در آزادی داشته باشم  .و
سرانجام کتاب «شبه خاطرات »
دکتر علی بهزادی بدستم رسید
و با خواندن مطلبی که درباره ی
نصرت اهلل معینیان نوشته است
تصمیم گرفتم چکیده ی این مطلب
را برای آشنائی نسل جوان بایکی
از خدمتگزار ان کشورمان به چاپ
برسانم  .برای جناب معینیان عمر
طوالنی با سالمتی آرزو می کنم .

بعداز گزفتن دیپلم درراه آهن دولتی
ایران بکار مشغول شد .این ایام مقارن
بود با حوادث سوم شهریورماه ۱۳۲۰
واشغال کشور بوسیله ی شوروی
وانگلیس وتحوالت ناشی ازآن
 .معینیان ٍ  ۱۷ساله مانند بیشتر
جوانهای آن روزگار به سیاست
وروزنامه نگاری عالقمند شد  .ظاهرا ً
موفقیت او دراین زمینه بد نبود
چون سه سال بعد  -درسال -۱۳۲۳
خوانندگان هفته نامه ی «روستا»
بانام نصرت اهلل معینیان به عنوان
سردبیر این نشریه آشنا شدند...
معینیان روز چهارشنبه  ۲۸مرداد
آخرین شماره روزنامه آتش را
علیه دکتر مصدق منتشر کرد .ازروز
پنجشنبه  ۲۹مرداد ۱۳۳۲از پشت
میز سردبیری روزنامه ی آتش یک
راست به اتاق مخصوص معاون
کل انتشارات ورادیو رفت و تمام

محمد باهری ،علم و نصرتاهلل معینیان دریکی از مراسم رسمی

شرح زندگی
نصرت اهلل معینیان درسال ۱۳۰۳
خورشیدی دراصفهان چشم به
جهان گشود ۶ .سال دوره ی دبستان
را دراصفهان خواند  .دبیرستان
رادرتهران درمدرسه ی صنعتی راه
آهن که به منظور تربیت تکنیسین
برای کاردر راه آهن سراسری ایران
تأسیس شده بود به پایان رساند.
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نیروی خودرا صرف کار رادیو کرد.
وقتی معینیان قدرت را دررادیو به
دست آورد  ،وضع این اداره از هر
نظر درهم برهم شده بود .گروههای
طرفدار جبهه ملی ودکتر مصدق
برکنار شده بودند  .کارکنان جدید
هنوز به کار خود تسلط پیدا نکرده
بودند .قسمتهای سیاسی رادیو
منحل شده بود  ،بی آنکه برنامه های
مناسبی جایگزین آنها شده باشد....
دولت بودجه هنگفتی دراختیار رادیو
گذاشت  ،اما اجرای برنامه های متنوع
وهنری ( به جای برنامه های سیاسی)
به اجراکننده  ،گوینده  ،خواننده
ونوازنده نیاز داشت  .درآن زمان
جنین افرادی درایران کم بودند.
درآن سالها برنامه های رادیو بطور
زنده پخش می شد مجریان برنامه ها
بااستفاده از «آزادی» موجود اغلب در
ساعتمعینسرکارشانحاضرنمیشدند،

نصرت اهلل معینیان

برنامه هارا مطالعه یا حفظ نمی
کردند به تمرین برنامه ها توجه
نداشتند به اصطالح رادیوچی های آن
زمان «تپق زدن» در میان گویندگان
برنامه های مختلف حتی گویندگان
خبررواج داشت  ...معینیان برای آنکه
جلوی این کارهارا که کم کم داشت به
صورت سنت در می آمد بگیرد چند
نفررا مأمور کرد به همه ی برنامه های
گفتاری رادیو گوش کنند  ،اشتباهات
را کشف کنند و به معینیان گزارش
بدهند .اوهم به حسابداری دستور
می داد بابت هرتُ ُپق پنج تومان
ودرباره ی هر اشتباه یا خطا به
نسبت کوچکی وبزرگی آن  ،مبلغی
از حقوق گوینده ها کم کنند! .....
ازاینها که بگذریم  ،معینیان به رادیو
خدمت کرد  .بتدریج بااستفاده
از هنرمندان اصیل درقسمتهای
هنری وازروزنامه نگاران نقدنویس
درگفتارها (عده ای ازاین همکاران
رادیو که از مطبوعات جذب رادیو
شدند  ،از نامدارترین انتقادی
نویسان کشور بودند که شهرت
بسیاری از آنها هنوز برجاست...
وقتی معاون نخست وزیر وسرپرست
انتشارات وتبلیغات شد کمی بعد کار
نظارت بر مطبوعات راهم که نخست
دردست فرمانداری نظامی تهران
بود سپس به دست سازمان اطالعات
وامنیت افتاده بود دردست گرفت ...

ویژگیهای اخالقی

آزادی

برای آشنایی بیشتر با اخالق ،
روش ومنش نصرت اهلل معینیان بد
نیست نمونه هایی از طرز فکر وطرز
کاراورا دردوران شهرت ومعروفیتش
بنویسم:

شماره  -82سال هفتم

وقتی شاه شنید نصرت اهلل معینیان
خانه ندارد  ،پول قابل توجهی به او
داد تا خانه بخرد  .درضمن گفت « :
اگر قیمت خانه مورد نظرش بیشترشد
بگوید تا بقیه پرداخت شود ».در آن
سالهای اوایل دهه چهل درتهران
خانه های  600متری تا  1000متری جزو
خانه های متوسط محسوب می شد.
معینیان نمی توانست «امرشاهانه»
را درباره ی خریدن خانه رد کند ،
ولی بعد از مدتی جستجو یک خانه ی
 150متری پیدا کرد وخرید .چون فکر
کرد اگر بقیه ی پول شاه رابرگرداند
ممکن است کاری برخالف ادب باشد
 ،این کار را نکرد  .با مازاد پول خانه
ی خودش  ،یک خانه سه چهار برابر
خانه ی خود خرید وآن را به نام خانه
ی هنرمندان  ،به آنها هدیه کرد.
***
می گویند معینیان زمانی که وزیر
راه بود  ،نامه ای به سازمان آب
تهران نوشت وبه یکی از کارمندان
وزارتخانه که درزمان خدمتش درراه
آهن رئیسش بود و همین آشنایی
باعث شده بود بااو خصوصی تراز
دیگران باشد  ،داد تابه سازمان آب
تهران بدهد .رئیس پیشین وکارمند
بعدی معینیان تعریف می کرد  :چون
د ِر نامه باز بود آن را بیرون آوردم .
یک کاغذ سفید معمولی بود بدون
اسم وعنوان چاپی خودش واداره اش.
نوشته بود «:سازمان محترم آب،
چون خانه ی اینجانب فاقد لوله
کشی آب است  ،تقاضا دارد دستور
فرمائید خانه را لوله کشی کرده ،
هزینه ی انشعاب ولوله کشی را به
اقساط از اینجانب دریافت کنند .با
احترامات فائقه  .نصرت اهلل معینیان».
چون معینیان دستورداده بود درآنجا
اشاره ای به شغل و کارش نشود او
هم چنین کرد .نامه جریان طبیعی
خودرا طی کرد وخانه ی معینیان هم
لوله کشی شد.
***
ابراهیم بنی احمد دررادیو برنامه
ای داشت بنام بیائید باهم دنیای
بهتری بسازیم  ».او یک دبیرستان
هم داشت که به خاطر رعایت اصول
تربیتی جدید  ،معروف بود .بنی احمد
برای یکی از دوستانش تعریف کرده
بود:
 یک سال در جشن خاتمه ی سالتحصیلی به شاگردهای اول وممتاز
جایزه می دادیم  .اجرا کننده ی برنامه
نام یکی از دانش آموزان را که شاگرد
اول شده بود « خسرو معینیان»
اعالم کرد .وقتی جایزه

شماره  -82سال هفتم

معینیان  -پهلبد -نهاوندی
را به او می دادم  ،آهسته پرسیدم
 «:شما با آقای نصرت اهلل معینیان
.زیر ...نسبتی دارید» با صدای آرام
وبا خجالت گفت  «:من ئسر ایشان
هستم » .او دوسال شاگرد من بود ،
نمی دانستم  .هیچ کس حتی دبیران
وهمکالسانش هم نمی دانستند او
پسر نصرت اهلل معینیان وزیر است
 .هرگز با ماشین وزارتی نیامد .از
نظر لباس  ،کیف ووسائل تحصیلی با
شاگردان دیگر تفاوتی نداشت .
***
وقتی معینیان دردولت علم به
وزارت راه منصوب شد همه تعجب
کردند  .او تا آن زمان خودرا یک
کارشناس رادیو ومطبوعات نشان
داده بود  .دروزارت راه چه کاری ازاو
بر می آمد؟ البته در دوران جوانی
پس از آنکه از دبیرستان فنی راه
آهن دیپلم شد  ،مدتی درراه آهن
دولتی ایران کار کرد .شاید همین
خدمت کوتاه مدت به خاطرش آورد
راه آهن یکی از اداره های دولتی
است که آنجا عده ای بدون آنکه
کاری انجام دهند حقوق می گیرند.
این افراد عبارت بودند از  :روزنامه
نگاران  ،هنرمندان تآتر ورادیو ... .
نخستین دستور معینیان دروزارت
راه این بود  «:به تمام کسانی که از
راه آهن دولتی ایران حقوق می
گیرند اخطار می شود که از این پس
حقوق  ،فقط دربرابر انجام خدمت
پرداخت خواهد شد .رؤسای مربوطه
مسئول حسن انجام این دستور
هستند!» عده ای که معینیان را می
شناختند فورا ً رفتند .آنها که نرفتند
و کار نکردند  ،اخراج شدند .آنها که
ماندند کار کردند.

***
از ایام قدیم دروزارت راه رسم بود
درمسیر جاده های شوسه  ،عده
ای از کارگران دردوطرف جاده
می ایستادند  ،بمحض آنکه از دور
اتومبیلی ظاهر می شد مقداری از
خاکی را که در اطراف جاده های
خاکی « ُکپه» شده بود در چاله
چوله های جاده می ریختند .این
کارگران عمال کار زیادی انجام نمی
دادند  .ولی بدتر از آن  ،کار بعضی
از رؤسای اداره ی راه سازی بود که
تعداد کارگران را چندبرابر  ،صورت
می دادند .دستمزد افراد اضافی را
برادرانه بین مسئولین تقسیم می
کردند .درمورد خاک وخرده سنگها
هم وضع چنین بود  .چون شمارش
کارگران و ُکئه های خاک وسنگریزه
در مسیرهای طوالنی جاده  ،مشکل
بود  ،آنها با خیال راحت به کار خود
ادامه می دادند .معینیان وقتی وزیر
راه شد یکی از کارهایش این بود که
صبح سحر سوار اتومبیل می شد ،
هرروز بی خبر ازیک مسیر حرکت
می کرد  ،تعداد کارگران و « ُکپه» های
خاک وسنگ را یکی یکی می شمرد
وبا صورت مسئوالن راه مطابقت می
کرد .نتیجه معلوم بود :مؤاخذه ،انتظار
خدمت  ،اخراج  ،بستگی به کثرت
سوء استفاده سوء استفاده چی ها
داشت .
معروف است درراه تهران زنجان
او  27کارگر شمارش کرد .اسناد
حسابداری  300نفررا صورت داده
بودُ .کپه های سنگریزه به حساب
او کمتر از  3کامیون بود  ،ده کامیون
حساب کرده بودند .دربندرعباس
 200نفر کار می کردند  700 ،گارگر

آزادی

صورت داده شده بود .وقتی معینیان
از وزارت راه رفت کارمندان آن
وزارتخامنه نفس راحتی کشیدند.
***
نصرت اهلل معینیان از جمله ی آن
دسته ازرجال رژیم گذشته است که
در آخرین روزهای پیروزی انقالب ،
ازایران مهاجرت کرد  .شاید اگر می
ماند هم کسی راباو کاری نبود  .شاید !
کسی چه میداند؟ او درهیچ نوع فساد
مالی  ،فساد اخالقی و سوء استفاده
از مقام ومنصب دخالت نداشت .
معینیان اکنون در کجا به سر می برد؟
کسی نمی داند .روزگاررا ئچگونه می
گذراند؟ آن راهم کسی نمی داند.
آن زمان که وزیر و ریا رئیس
دفتر مخصوص و رئیس کمیسیون
شاهنشاهی بود کسی از خانه ی او ،
از خانواده ی او واززندگی خصوصی او
آگاهی نداشت  .اکنون دیگر طبیعی
است کسی ازاو چیزی نداند.
درسالهای اخیر چندبار شایع شد
معینیان به ایران آمده است  .به
اصفهان رفته است ودرزادگاهش
زندگی می کند .کسانی می گفتند
اورا دیده اند  .حتی کسانی بااطمینان
ادعا می کردند کسانی را دیده
اند که اورا دیده اند .اما کسانی
که هوشمندتر بودند این خبرهارا
تکذیب می کردند .من شناخت خودم
را درباره ی معینیان نوشتم اما اصرار
ندارم ادعا کنم آنچه نوشتم درست
است  .شاید به نظر دیگران  ،او جز
این بودوویژگیهایی جز اینها داشت ..
من نظر آنهارا نفی نمی کنم ...
***
عالوه بر آنچه درباال به نقل از کتاب
شبه خاطرات نوشته زنده یاد دکتر
علی بهزادی مدیر مجله ی سپیدوسیاه
و بنیانگذار مجله ی علمی دانستنیها
خواندید ،درهمین مجله ی آزادی
قسمتهایی از خاطرات زنده یاد دکتر
پرویز عدل را برای شما نقل کرده ام
که همه جا با نیکی از جناب معینیان
یاد می کند .در زمان رژیم سابق هم
درایران همه جا از معینیان به خوبی
یاد می شدو کسی در درستی و
صداقت او شک نداشت  .وجود چنین
خدمتگزاران صادق برای مملکت
مغتنم بود .واینک وظیفه ی رسانه
های فارسی زبان است تا از چنین
انسانهای واالیی با سپاس و ارج
بسیار یاد کنند.
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ومسئول امور مالی  ،حتی کارمندان
محلی قراردادی اعزامی از مرکز،
عم ً
ال سفارت را اداره می کردند ومن
با کجدارومریز سکان لرزان نمایندگی
را دردست داشتم  .چندبار تلگراف
کردم که مرا یا از خدمت معاف دارید
یا حتی برای چندروز مرخصی بدهید
ولی این تقاضاها هم مورد قبول واقع
نشد.

ناصر امینی  -پاریس

انقالب در سفارت

حجه األسالم پس از تعریف از اسباب واثاثیه سفارت ُمهری خواست تا نماز بخواند .گفتم ندارم  .بعدفرمود قبله کدام طرف
است  .عرض کردم نمیدانم  .لبخند تلخی که بر چهره اش نقش بست نقطه پایان خدمت سی وسه ساله من به دولت بود.
دربهمن ماه  ۱۳۵۷مقارن انقالب
اسالمی من شارژدافر (کاردار)
دولت شاهنشاهی ایران درصوفیه
(پایتخت بلغارستان) بودم  .به این
ترتیب دربحران انقالب  ،کاردار بی
نوا ازدست مستضعفین که کارمندان
دون پایه واداری ومحلی سفارت
بودند وهمه کاره شده بودند آرام
وقرارنداشت .
هرروز دهها تلگراف از وزارت خارجه
میرسید که چه کنید و چه نکنید .تب
انقالب آنقدرشدید بود که درارسال
تلگرافات حتی طبقه بندی آنها از نظر
(سری  ،محرمانه  ،بسیار محرمانه)
دیگر رعایت نمی شدومسائلی که
قاعدت ًا باید رمز شود (آنهم برای
کشوری پشت پرده یآهنین مثل
بلغارستان) آشکارا مخابره می شد.
سفرائی که به مرکز احضار نشده
بودند دقیقه ای آٰام وقرار نداشتند.
رادیوئی که در گذشته فقط برای
شنیدن اخبار ساعت دو بعدازظهر
و نه شب تهران روشن می شد،
بیست وچهارساعته روی موج تهران
بود ودرکنار اخبار ساعت به ساعت
آن ُ آهنگ های شاد وتصنیف هایی
پخش می شد که درگذشته ممنوع
بود :ازقبیل « میرزا کوچک خان -
سردارکل قوچان» و یا « جمعه سیاه
خواننده فرهاد»...

محو آثارطاغوت
تلگرافات می رسید  «:عکسهای شاه
وملکه را ازرزیدانس و شانسلری
(منزل اقامت سفیر و سفارت) بردارید.
با اولین پیک سیاسی تمثال حضرت
امام خمینی ارسال خواهدشد » و بعد
چون البد تشخیص دادند که این
دستور خیلی کش داراست واحتمال
دارد درسفارتخانه ها دایه هایی دل
سوزتراز مادرباشندوبخواهند باکینه
جویی وانتقام کورکورانه عکسهارا
بسوزانند و یا پاره کنند ُ تلگراف
دیگری مارا از بالتکلیفی نجات دادو
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دستوررسید عکسهارا درزیرزمین
سفارت یادرمحلی دورازدید همگان
بگذارید  .بهمین ترتیب عمل کردم و
نفس راحتی کشیدم ...
تلگراف رسید ازاموال واثاثیه مربوط به
خاندان پهلوی درآن سفارت وحوزه
آن ُ چه چیزهایی موجوداست؟ جواب
دادم  :هیچ ! درکشور کمونیستی
بلغارستان که خود بلغاریها مالک
خانه ای که درآن سکونت دارند
نیستند  ،بدیهی است هیچ خارجی
نمیتواند صاحب مال ومنالی باشد.
رئیس جمهوری بلغارستان درطبقه
ی چهارم یک ساختمان دولتی که
فقط چهاراتاق دارد زندگی میکند.
به این ترتیب افراد خاندان پهلوی
درحوزه ی این نمایندگی نمی توانند
اموال واثاثیه ای داشته باشند.
تلگراف رسید  :آثارطاغوتی را در
محوطه سفارتخانه نابود کنید.
درسفارت خانه ها ومحل اقامت سفیر
همه چیز طاغوتی بود .درزمان وزارت
اردشیرزاهدی تمام سفارتخانه ها
نو نوارشده بود .لیوانهای آب خوری
ومشروب خوری همه از کریستال
های (بوهم) دورطالیی که وزارت
خارجه برای تمام نمایندگی ها
شاهنشاهی سرویس کامل ظرف
و ظروف را از لیموژ فرانسه با آرم
مخصوص شیروخورشید تهیه کرد
موجود بود .با وصول این تلگراف
یکی دوتن از کارمندان سفارت
به خیابان رفتند وباکمک آچارو
انبردست  ،پالک برنجی سفارت
شاهنشاهی ایران درصوفیه را کندندو
با ضرباتی چند  ،آن راکج وکوله
کردندودرسطل خاکروبه انداختند.
دوسه روز طول کشید تا اشیاء لوکس
راکه بوی اشرافیت وطاغوتی می داد
جمع آوری کردیم وهمراه با صورت
مجلسی درانبارگذاشتیم وبازمن
نفسی براحتی کشیدم ...
مشکل کاسه بشقاب ووسائل تزئینی
بی دردسر حل شد ولی نمی دانستیم
باکاغذهای رسمی ولوازم التحریر
چه کنیم .چون قبل از انقالب تمام

آزادی

ملزوماتی که برای نامه نگاری ازوزارت
خارجه فرستاده شده بود درقسمت
باالی صفحه مارک « پنجاهمین سال
شاهنشاهی ایران» رابه رنگ آبی
وطالیی داشت  ،بناچار آنهارا جمع
آوری کردیم ودرانبارگذاشتیم.

شکستن شیشه ها...
تلگراف رسید  :مشروبات الکلی
موجودرا نابود کنید .باوصول این
تلگراف آه ازنهاد من برآمد.چون
درکشورهای کمونیستی و پشت پرده
آهنین  ،حتی در ساعت ده صبح برای
روسها واقمارشان بجای چای وقهوه
باید باودکا وکنیاک پذیرایی بعمل می
آمدومادرانبار سفارت به اندازهد ی
یک سوپر مارکت مشروب داشتیم .
ُرزه ،
کنیاک هنسی  ،شامپانی
ویسکس شیواس ریگال که هرشیشه
دربلغارستان بیش از یکصد دالر
ارزش داشت  .درانبار شراب سفارت
دهها کارتن شراب (شوال بالن)
قدیمی موجود بود که هرشیشه آن
پانصددالر می ارزید .تلگرافی زدم
وتقاضاکردم که اجازه دهند این
مشروبات را دربسته های کادوئی
پیچیده ودرازای پنیر و گوشتی که
دریافت می کنیم بعنوان هدیه به
مقامات مؤثر بلغاری بدهیم  .جواب
منفی بودو بااینکه من از ترس «کمیته
اسالمی» که درسفارت تشکیل شده
بود دیگر هم پیالگی بادیپلماتهای
خارجی را متوقف کرده بودم وصبح ها
بعداز صرف صبحانه نیازی به بلعیدن
یک ته استکان روغن زیتون نداشتم
تا آثار مشروبهایی را که به سالمتی
میهمانان باید باادای کلمه (نازدارووا)
بخورم خنثی کند  ،ولی شکستن آن
همه شیشه های آب حیات بنوبه
خود  ،بی دردسر نبود و سه چهارروز
طول کشید تا هزاران شیشه مشروب
گران قیمت شکسته شدومحتویات
شیشه ها درپاشویه های حوضیازیر
درخت بزرگ گردو ریخته شدوچون

ازرستوران های درجه یک صوفیه
دعوت کردم  .شخص ًا یک ساعت قبل
ازورود میهمانان سرآشپز رستوران
را دیده وطرز درست کردن دوغ
را به او یاددادم وخواهش کردم
روی میز بجای شراب  ،شیشه های
دوغ بگذارد ...این ماجرا هم بخوبی
وخوشی گذشت ومن باز نفس راحتی
کشیدم.

کارمندان چندشیشه ویسکی نیز
درحوض وسط رزیدانس خالی کرده
بودند رقص ماهی های قرمز حوض با
صدای مداوم شکستن شیشه ها یک
سمفونی کالسیکی بوجود آورده بود
که امکان تکرار آن درهیچ نقطه ای
از جهان و درهیچ زمان ممکن نیست
 .خوشبختانه باغ سفارت بزرگ بود و
صدای مداوم شکستن شیشه ها به
خارج نمی رسید واال ما به سرنوشتی
دچار می شدیم که حاجی واشنگتن
اولین سفیر (ایلچی ) ایران در آمریکا
دریکصد سال قبل با آن روبرو شد.
نماینده سیاسی ایران در آمریکا که
مردی متدین بود در آپارتمانی درطبقه
سی و یکم آسمان خراشی زندگی می
کرد .روز عید قربان سرگوسفندی را
که در بالکن نگاهداری می کرد برید
 ،خون از ناودان به خیابان رسید و
عابرین مشاهده کردند که سراسر
پیاده رو پراز خون شده است  .به
تصور اینکه جنایتی رخ داده پلیس
را خبر کردند  .سفیر درحال پوست
کندن گوسفند بود که ده ها پلیس
با شکستن در و پیکر وارد خانه
شدند و بقیه قضایا! ولی از آنجا
که در کشورهای کمونیستی تمام
حرکات و رفتار دیپلماتهای خارجی
از دید مقامات محلی پوشیده نمی
ماند مسلم ًا برنامه شکستن شیشه
های شراب نیز موجب اعجاب مقامات
بلغاری شده است ومن در پاسخ
سپوال راننده ام که بعدها فهمیدم
یک سرهنگ بلغاری است جوابی
قانع کننده نداشتم که بدهم ...
***
یک هفته بعداز انقالب یعنی اواخر
بهمن بود که یکی از کارمندان دون
پایه ی سفارت بدون کسب اجازه
قبلی وارد دفتر شد وگفت فردا که
به سفارت می آئید کراوات نزنید .اگر
با کراوات باشید شمارا راه نخواهیم
داد .باال
گوی داخل کشور  ،مستضعفین
سفارت همه کاره شده بودند.
کارمندان دفتری ومأمور حفاظت
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بازگشت توده ای ها به وطن

درست به خاطردارم هفته ی اول
اسفند  ۵۷بود که منشی بلغاری من
اطالع داد عده ای ایرانی که تاکنون
هیچیک از آنها به سفارت نیامده
اند می خواهند شمارامالقات کنند.
وقتی صورت اسامی آنهاراداد  ،دیدم
توده ای هایی هستند که درفاصله
ی شهریور  ۱۳۲۰تا یکی دوسال
بعداز  ۲۸مرداد  ۱۳۳۲به شوروی
وکشورهای پشت پرده ی آهنین
آمده اند .باحضور معاون سفارت آنان
را پذیرفتم  .یکی از آنان بنام دکتر
علی اصغر خیرابی دانشیار آکادمی
علوم بلغارستان تقاضا داشت این
پیام به دولت وقت انقالبی ایران
مخابره گردد:
« بعداز درود فراوان به نهضت عظیم
اسالمی  ،دربرابر انقالب کبیر و
انقالبیون از جان گذشته سرتعظیم
فرود آورده معروض میدارم که
اینجانب بعداز دوران اختناق ۱۹۵۳
به هر جان کندنی بوده از ایران خارج
شدم وفعال ساکن بلغارستان هستم
وچون تاکنون تبعیت هیچ کشوری را
قبول نکرده ام  ،حاال بقصد بازگشت
به ایران باتفاق خانواده تقاضای صدور
گذرنامه دارم »...
به ایشان وعده دادم پس از کسب
تکلیف ازوزارت امور خارجه اقدام
الزم بعمل خواهد آمد .یکی دیگر
از آنان میگفت ما چون درجوانی
از ایران فرارکردیم  ،اکثرمان
شوروی
دردانشگاههای مختلف
ودیگر کشورهای بلوک شرق به
تحصیل پرداختیم وامروز همگی با
کوله باری از تجربه وتخصص آمادگی
بازگشت به وطن راداریم  .روز بعد
آقای رحیم نامور مدیر روزنامه ی
«شهباز» ازگان سازمان جوانان حزب
توده ایران به سفارت مراجعت کرد.
از ایشان پرسیدم  «:شماکه در اعتقاد
خود به مرام کمونیست پای بند
هستید چگونه می توانید با حکومت
اسالمی کنار بیائید؟ آقای نامور که
آثار وعوارض پیری اورا رنج می داد
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بدبیاری

گفت  «:ما با آقای خمینی راهی بسیار
طوالنی درپیش داریم .مثل صعود به
قله دماوند که الزم است متحد باشیم
 .اما در پایان راه  ،این ملت ایران است
که باید یکی از مارا انتخاب کنند».
در پاسخ به این سئوال که از رفتن به
ایران خوشحالید ؟ گفت  «:آرزوی من
این بود که قبل از مرگ باردیگر ایران
را ببینم .مافردا ازاستانبول باهواپیما
به تهران میرویم وچون عوامل ما
درفرودگاه مهرآباد هستند نیازی
به گذرنامه نداریم  .من فقط برای
خداحافظی باینجا آمده ام »...

ارسال گوشت وپنیر
برطبق قراردادی که بین دولت
شاهنشاهی ایران وبلغارستان به
امضاء رسیده بود  ،ما سالیانه مقادیری
گوشت گوسفند و پنیر به تهران می
فرستادیم ولی پس ازانقالب ارسال

گوشت وپنیر به باالترین حد خود
رسید بطوری که با هواپیماهای
ارتشی که درفرودگاه صوفیه می
نشست  ،حتی هزارها گوسفند زنده
نیز بع بع کنان باهواپیما به تهران
فرستاده شد .روزی از وزارت امور
خارجه تلگرافی رسید که یک
روحانی عالیقدربه اتفاق یک مترجم
به صوفیه خواهد آمد تادرخصوص
ذبح اسالمی گوسفندها بررسی
کنند .از آنجا که ذبح گوسفند درتمام
کشتارگاههای مدرن بصورت قطع
کردن سر با گیوتین یازدن وزنه ای
برسر حیوان است ودرهرلحظه سر
صدها گوسفند که در محل مخصوصی
قرار می گیرند با فرود آمدن تیغه
ای ازبدن جدا می شود .ناچاربودیم
صحنه ای راتدارک ببینیم که استثنائ ًا
سریک گوسفندراباچاقو ببرند که این
ماجرا هم بخیروخوشی گذشت ونفس
راحتی کشیدم  .روز بعد میهمانان
عالیقدر رابرای صرف ناهار بیکی

آزادی

 ...اما بعداز صرف ناهار حجت األسالم
را به رزیدانس ( محل اقامت خود)
برای صرف چای بردم  ...روحانی
عالیقدر از اسباب واثاثیه سفارت
ومحل آن تعریف کرد ُ ،مهری خواست
تا نماز بخواند .به عرضش رساندم که
ندارم  .بعدفرمود قبله کدام طرف
است  .سه چهار بار دورخود م گشتم
وعرض کردم نمیدانم  .لبخند تلخی
که بر چهره اش نقش بست نقطه
پایان خدمت سی وسه ساله من به
دولت بود.
درست است که اکثر سفرای شاهنشاه
آریامهر نماز نمی خواندند ولی باید
بدانند «قبله» کجاست ! حجت
األسالم مشغول نماز خواندن شد ومن
بحال وروز خودم می اندیشیدم که
همه جوانب کاررافکر کرده بودم جز
این مورد را ومن اگر مهری وجانمازی
درسفارت داشتم ومیدانستم که
قبله کدام طرف است شاید چندماه
دیگری دوام می آوردم.
(برگرفته از کتاب روزها درپی سالها)
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بیماری سلیاک

دکتر همایون آرام  -نیویورک

جردن بنیانگذا ر دبیرستان البرز

CELIAC
بیماری سلیاک یکی از اختالالت
دستگاه ایمنی بدن می باشد .دراین
بیماری فرد مبتال قادر به خوردن
غذاهای حاوی گلوتن نیست  .سبب
آن حساسیت به گلوتن پروتئینی
است که در گندم  ،جو  ،جو دوسر
()Oatوگندم سیاه (  )Ryeوجود
دارد
دراین بیماران گلوتن حتی به مقدار
کم به میلیون ها زوائدی موسوم به
Villiکه به شکل انگشت هستند ،
وپوشش داخلی روده کوچک را می
پوشانند آسیب می رساند .این زوائد
حامل آنزیم های گوارشی بسیار
هستند.وموجب جذب مواد غذائی
می گردند.
دستگاه ایمنی بدن با مقابله باعوامل
بیماری زا مانند باکتری ها و ویروس
ها درحفظ سالمت بدن نقش عمده
دارد .هنگامی که گلوتن وارد بدن
بیمار مبتال به بیماری سلیاک می
گردد  ،دستگاه ایمنی واکنش نشان
داده وبا حمله به روده کوچک به
پوشش داخلی آن آسیب می رساند
 .درنتیجه مواد غذائی الزم به بدن
نمی رسد.
به سبب اختالل درجذب چربی ها
 ،بدن دچار کمبود ویتامین های
محلول درچربی مانند A,D,Eو
 Kمی گردد.ومیزان آهن  ،کلسیم
ومنیزیم بدن نیز کاهش می یابد.
بیماران مبتال همچنین دچار فقدان
الکتاز  Lactaseمی گردند .این آنزیم
برای هضم قند موجود در لبنیات
ضروری است .
بیماری سلیاک ازبیماری های ارثی
است وبالغین ونیز کودکان را مبتال می
کند .به تقریب دومیلیون آمریکائی
مبتال بدان هستند .بیماری ممکن
است بسیار شدید بوده وموجب
اختالالت گوارشی مزمن گردد.
بدینگونه بدن کلیه مواد غذائی
مورد لزوم را به دست نمی آورد .به
مرور زمان بیماری منجر به کم خونی
 ،استخوانهای ضعیف و شکننده
 ،خارش پوست  ،نازائی وسایر
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اختالالت می گردد.

شیوع بیماری :
بیماری سلیاک درکلیه نقاط دنیا
دیده می شود .درسابق تصور می شد
که این بیماری درکودکان نادر است.
ولی اکنون یک بیماری ارثی شایع
به شمار می آید .بطوریکه بیش از
دومیلیون نفر در ایاالت متحده به
این بیماری مبتال هستند(.ازهر 133
نفر یک نفر) .بیماری سلیاک همچنین
درافراد مبتال به سایر بیماریهای ارثی
مانند ( Down syndromeبیماری
همراه با زوال مغزی)  ،سندرم ترنر
Turnerبیماری که رشد دختران را
متوقف می کند) شایع تر است .
بیماران مبتال به بیماری سلیاک
مستعد ابتال به بیماریهای دیگر که
همراه با اختالل دستگاه ایمنی
هستند می باشند .ارتباط بین بیماری
سلیاک واین بیماری ها ممکن است
موروثی باشد .این بیماریها عبارتنداز:
 بیماری قند نوع یک بیماری غدۀ تیروئید بیماری کبد ورم مفاصل نوع روماتوئید بیماری آدیسون ،نوعی بیماری کهغدد تولید کننده هورمونهای مهم
آسیب دیده اند
 بیماری سوگرن ( ) Sjo grenنوعیبیماری که درآن غددتولید کننده
اشک وبزاق از میان میروند.

عالئم بیماری سلیاک:
دربرخی موارد بیماری دارای عالئم
بالینی نبوده وبیماران از بیماری
خود آگاه نیستند .ویا اگر احساس
ناخوشی می کنند علت آن را نمی
دانند  .بیشتر بیماران دارای یک یا
چند عالمت زیر می باشند:
دردمعده  ،نفخ  ،اسهال  ،احساس
خستگی مفرط  ،تغییر حالت روحی
 ،کاهش وزن  ،خارش شدید پوست

آزادی

همراه با تاول و رشد آهسته.
باید درنظر داشت که عالئم نامبرده
دربیماریهای دیگر نیز دیده می شود
پژوهندگان علل این امررا که بیماران
دارای عالئم مختلف هستند مورد
بررسی قرارداده اند ..عوامل مختلف
مانند مدت زمان تغذیه با شیر مادر ،

ها توجه کند .دراین باره می توان با
متخصص تغذیه برای تعیین برنامه
غذائی مناسب مشاوره کرد.
مشاوره با پزشک برای برطرف کردن
کمبودهای غذائی ناشی از عدم
جذب ویتامین ها وسایر مواد به بدن
ضروری است .

سنی که شخص شروع به خوردن
غذاهای حاوی گلوتن کرده و نیز
مقدار مصرف شده غذاهای گلوتن
دار دارای نقش هستند .این عوامل
در چگونگی بروز وهنگام بروز
بیماری سلیاک دخالت دارند.
برخی مطالعات نشان داده است که
هرچه مدت زمان تغذیه از شیر مادر
طوالنی تر باشد  ،عالئم بیماری دیرتر
ظاهر می شود .عالئم همچنین با سن
بیمار وشدت آزردگی رودۀ کوچک
رابطه دارد .بسیاری از بالغین به مدت
ده سال یا بیشتر دچار بیماری هستند
بدون آنکه بیماری آنها تشخیص داده
شود .هرچه بیماری دیرتر تشخیص
داده شود وبدون درمان بماند احتمال
بروز عوارض دیررس بیشتر است .

بسیاری از فرآورده های دانه کامل
(  )Whole Grainوآردی که فاقد
گلوتن می باشند برای مصرف بیمار
دردسترس است .مانند آرد ذرت  ،آرد
سیب زمینی  ،آرد برنج  ،آرد سویا،
وحتی آردلوبیا وعدس .
غالب اوقات بیماران مبتال به
بیماری سلیاک قادر به نوشیدن
شیروخوردن پنیر نیستند .زیرا فاقد
آنزیم الگتاز است که برای هضم قند
موجود درلبنیات ضروری است برای
این بیماران ماست جانسین مناسبی
است  .زیرا میکربهای موجود درآن
الکتوز را تجزیه می کند .وعالوه برآن
بیمار از پروتئین وکلسیم موجود
درماست بهره مند می شود.
بیمماران مبتال به بیماری سلیاک
همچنین دچار کمبود منیزیم می
باشند ولی می توانند از سیب زمینی
 ،آوکادو ولوبیا که سرشار از منیزیم
هستند استفاده کنند.
باپیروی از یک برنامه غذائی فاقد
گلوتن بیشتر عالئم بیماری ازبین
رفته و تغییرات ترمیم می یابدواز
آسیب بیشتر جلوگیری می شود.
بقیه درصفحه 48

درمان بیماری سلیاک:
تنها درمان بیماری  ،احتراز از مصرف
غذاهای حاوی گلوتن مانند نان
است  .این پروتئین درگندم  ،جو  ،جو
دوسرو گندم سیاه وجود دارد .بیمار
باید به فهرست ترکیبات موجود
درغذا های قابل عرضه در فروشگاه
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سموئیل مارتین جردن درنیویورک
بدنیا آمد  .خانواده اش دراصل از
اهالی پنسیلوانیا وکشاورز بودند او
پس از گذراندن دوره ی تحصیل
علوم دبستان و ئدبیرستان در 1895
میالدی از کالج الفایت گواهینامه
ی لیسانس دریافت کرد .این کالج
به « الفایت ایرانیان » معروف بود.
زیرا عالقه و توجه خاصی نسبت به
فرهنگ وتمدن ایران نشان می داد.
وکمک های مالی و علمی بسیاری
در پیشرفت فرهنگ ایران مبذول
می داشت .جردن پس از سه سال
در  1898به دریافت درجه استادی
درعلوم الهی نایل شد .دراین هنگام
جردن  27ساله باتفاق همسر
جوان خود بارسفر بست و به سوی
ایران شتافت .و به مدرسه آمریکایی
درتهران پیوست  ....این مدرسه 34
سال قبل از صدور فرمان مشروطیت
ایران دردوره ی وزارت علیقلی میرزا

اعتضادالسلطنه اولین وزیر علوم
ایران افتتاح شد .میسیون آمریکائی
یک مدرسه دخترانه و شبانه روزی
نیز داشت که از  1875تأسیس
ونخستین مدیره آن سیس شنگ
بود .ناصرالدین شاه یک بار ازاین
مدرسه بازدید کرد و در یک گوشه
تخته سیاه باگچ سطری نوشت که
دور آن را قاب گرفتندو تا مدتها
باقی بود ....در 1921شصت وچهار
هزار متر مربع را میسیون برای بنای
جدید کالج خریداری نمود و پول
قطعه ی زمین اول را «رول استون» و
قطعه دوم را خانم «مور» پرداختند...
جردن در 1916ازکالج الفایت دررشته
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حکمت وفلسفه دکترا دریافت کرد .
در  1921به پاس خدمات فرهنگی او
 ،ازطرف دولت شاهنشاهی یک قطعه
نشان « درجه دوم علمی» به او اعطا
شد.
در 1305شمسی ساختمان مجلل
وبزرگ کالج به پایان رسید ومدرسه
را بدانجا منتقل ساختندودرسال 1308
دبیرستان را به دانشکده تبدیل کرد
و دوره ی آن را  15سال گردانیدو
نخستین بار دانش آموختگان لیسانسیه

بیرون داد  .سرلوحه ی ساختمان
دانشکده عبارت بوداز:
حقیقت را خواهید شناخت وحقیقت
شماراازاو خواهدساخت.
ولی این همه توفیق متوالی دربرابر
همت بلند جردن اندک می نمود.
او آرزوی تأسیس دانشگاهی رادرسر
می پروراند که برترین کانون فرهنگی
خاورمیانه باشد .او مکرر اظهار
می داشت که ایران ازسالیان دراز
کانون علم وادب وهنر و اخالق بوده
است  .بذر این ملکات در سرزمین
دل ایرانی ذخیره است  .آب معرفت
و تابش علم می خواهد تا این بذر
سربلندی را بپروراند و بارور و برومند
گرداند ...از دانشمندان وشخصیت ها
یی که برای سخنرانی درکالج دعوت
شدند عباس اقبال آشتیانی  ،حسین
عالء داور  ،پروفسور پوپ  ،پروفسور

هب انتخاب م.ع.آشنا

کریستن سن بودند .جردن نخستین
کسی است که برگزیدن نام خانوادگی
را بین شاگردان تشویق  ،معمول
ومتداول نمود وشاید همین ابتکار
جردن درکالج موجب پیدایش این
قانون سودمند شده باشد.
ملک الشعرای بهار که بطور معمول
اهل مجامله نبود طی سرودن یک
رباعی :
تا کشورما جایگه ُجردن شد
بس خارستان کز مددش گلشن شد

این باغ هنر که دورازاو بود  ،کنون
چشمش به جمال باغبان روشن شد
دوبیتی :
نادانی چیست ؟جز بغفلت مردن
باید به عالج ازاین مرض جان بردن
گفتم که طبیب درد نادانی کیست ؟
پیر خردم گفت که جردن ُ ،جردن
جهانشاه صالح می گوید:
هرچند درآمریکا مطبی دایر کرده
بودم وزندگی آرام و آسوده ای
داشتم چون پیوسته سودای ایران
درسرم بود به ایران آمدم .تا به ادای
وظیفه ملی خود بپردازم  .دیری
نگذشت که اوضاع آشفته ایران مرا
آزرده خاطرساخت  .پس به قصد
مهاجرت به آمریکا برآمدم ودرصدد
تهیه سفربودم که دراین ضمن به
جشن کالج آمریکایی ها دعوت شدم
 .دیدن جردن باقد رسا وقامت زیبا و

آزادی

قیافه ی خندان پشت میز خطابه قرار
گرفته با خشنودی خاطر می گوید :
درچهل سال پیش که به ایران آمدم
 ،ایران غیراز امروز بود .ایران خیلی
جاهل تر و عقب مانده تر بود .بچه ها
به ما ناسزا می گفتند و به سوی

ما سنگ می انداختندولی ما نظر بباال
داشتیم .مابرای تربیت آنها به ایران
آمده بودیم .پس متحمل هرگونه
نامالیمات می شدیم تا بحمداهلل
امروز ایران را مترقی تر و بهتر
ببینیم .
چون این سخنان مردانه را ازوی
شنیدم بخود گفتم « جردن وطن
مألوف خودرا به قصد خدمت به این
سرزمین رها کرده و بسوی ایران
شتافته است آنهم ایران چهل سال
پیش با آنهمه تعصبات جاهالنه
وخرافات ابلهانه  .پس من چگونه
برخود روا دارم که زادگاه خودرا
رها کنم و برای تنعم وتن پروری
به زادگاه ُجردن بشتابم ؟ همین
سخنرانی جردن چنان انقالبی درروح
وفکرم ایجاد کرد که بالم ّر ازقصد
جالی وطن برای همیشه منصرف
شدم ».
بعدازجردن محسن حداد امور آنجارا
اداره می کرد  .پس ازاو محمدعلی
پرتوی  ،حسن ذوقی  ،لطفعلی صورتگر
و سی وپنجسال محمدعلی مجتهدی
ریاست البرز را بعهده داشت  .مجتهدی
از پیشگامان ارتقای فرهنگی ایران
دردوره ی معاصراست که بعنوان استاد
دانشگاه دردانشکده هایمختلف
بقیه درصفحه 48
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ادامه از شماره ی پیش
نظامی گوید:
چو بیرون رفت از این دهلیز خضرا
رکاب افشاند از صحرا به صحرا
چو جبریل از رکابش باز پس گشت
عنان پر زور میکائیل بگذشت
سرافیل آمد وبر پر نشاندش
به هودج خانه رفرف رساندش
جریده بر جریده نقش می خواند
بیابان در بیابان رخش میراند
چو بنوشت آسمان را درزمان فرش
به استقبالش آمد تارک عرش
فرس بیرون جهاند از کل کونین
َع َلم زَد بر سر یر قاب قوسین
رسول خدا گفت  :چون از معراج به
خانه باز آمدم از زودی سفر هنوز
جامه ی خواب بر تنم بود .یعنی که
سفر «فکری» بوده .پس تفکر چون
تمام شد بخود باز گشت و بازآمدن
اندرآ« حالت زودتر از چشم برهم
زدنی بود ( .از معراج ابن سینا)
ابوالفتوح رازی  :رسول گفت درحجره
بودم درخانه ی اَم هانی  .جبرئیل
آمد و مراگفت برخیز .من برخاستم
و بیرون آمدم  .مرافرمود تابه آب
زمزم غسل کردم  .آن آب زمزم که
با خودشان آورده بودند با آب کوثر
بیامیختند ومرا فرمودند تا ازآ« وضو
کردم  ...برد ِر مسجد براق استاده
بود .رفتیم تا درمسجد بیت المقدس
رسیدیم .
مرحوم حائری مازندرانی می نویسد:

مـع
راج

( قسمت دوم)

پژوهشی از  :حسین کرمانی

رسول گرامی از رختخواب خود
برخاست و بدون نعلین بربراق
نشست وراه معراج طی نمود  .آیسا
براثر شتاب بوده یا احترام که نعلین
نپوشیده بوده است ؟
به هر حال پیامبر فرموده که چون
به حجره ی اُم هانی باز گشتم هنوز
شب باقی بود واندک استراحت کردم
تا صدای اذان بالل بلند شد.
اُم هانی دختر ابوطالب و خواهر
حضرت علی و عمه ی حسین بن
علی می باشد.
همانطور که اشاره شد درمقابل آنها
که به معراج روحانی اعتقاد دارند
جمعی دیگر به معراج جسمانی
معتقدند.
مجلسی می گوید  :عروج آن جناب
به بدن بود نه به روح بی بدن  .در
بیداری بود نه درخواب  .و شکی که
بعضی در جسمانی بودن معراج کرده
اند یا از عدم تتبع اخبار و یا به سبب
وثوق بر شبهات مالحده حکماست .
درمورد معراج عالوه بر شش

پیغمبری که ادعای معراج کرده اند
اولین بار که صحبت از این مقوله
شده در اوایل حکومت ساسانی
درایران است  :.یکی از موبدان
زرتشتی به نام ارداویراف ادعا کرده
که در عالم خواب به آسمان رفته و
بهشت ودوزخ و فرشته هارا دیده
است وکتاب مفصلی دراین مورد
نوشته شده که تنها بازمانده زبان
پهلوی است و سالها پیش به فارسی
ترجمه شده که نایاب است ولی در
فرهنگها به آن اشاره شده است واما
معراج هابی پیامبران :
اول .معراج آدم به بهشت که از آن
رانده شده
دوم معراج ادریس پیغمبر یهود « و
اورا به آسمان بردم تا آسمان چهارم »
سوم معراج ابراهیم
چهارم معراج موسی بود وآن به کوه
طور بود.
پنجم معراج عیسی که او هم تا
آسمان چهارم بیشتر جلو نرفت .
وششم معراج پیامبر اسالم که

(نگاره متعلق به قرن  ۱۵میالدی)
در این نقاشی تخیلی بخشی از مشاهدات پیامبر اسالم در واقعه معراج ( سوختن گناهکاران در جهنم ) به نمایش در آمده است .
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بـه
س
کتا ای ر یده

آزادی

شب دوشنبه از ماه ربیع األول سال
دوازدهم از بعثت درمکه انجام شده
و ملکوت هفت آسمان و هفت زمین
و عجائب آن از عرش و فرش و بهشت
و دوزخ را دیده و بدان جا رسیده
است که بین او وخالق فقط پرده ای
در میان بوده است .
روایات درمورد معراج پیغمبر اسالم
فراوان است از جمله این که :
عایشه می گوید جسد پیغمبر درشب
معراج از جای خود نشد .اما روح وی
را به معراج بردند(.سیرت رسول اهلل)
اُم هانی می گوید :سید درخانه ی من
بود و با من نماز کرد و بخفت .و پیش
از صبح مارا از خواب برتنگیخت ...
روی درمن آورد و گفت  :یا اُم هانی
من دوش نماز خفتن با شما کردم
چنانکه دیدید و به مسجد اقصی رفتم
به بیت المقدس  .گفتم یا رسول
اهلل  :این سخن که با ماگفتی میان
مردم مگوی که ترا باورندارندو سید
علیه السالم گفت  :به خدای که من
این سخن ها پنهان ندارم  (.سیرت
رسول اهلل)
خالصه کالم  :عده ای از مفسرین
عقیده به مجسمه و شبهه دارند
وازآن جمله حنبلی ها هستند که
عقیده دارند که خدا شبهای جمعه
برخری سوار می شود و از آسمان به
زمین می آید .به این جهت شبهای
جمعه پشت بام مسجدها جو می
ریزند که خر خدا بخورد (.مجمع
النورین صفحه )250
حدیثی از عبدالرحمن بن عوف واز
عایشه درجامع األسرار سید احمد
آملی نقل شده که پیغمبر فرموده:
درشب معراج خدارازیارت کردم
بصورت جوانی زیبا رو واندتامی
موزون و ورزیده .
ابن تیمیه درکشف األرتیاب می
گوید :پیامبر خدا را دیده که دستش
را بین دو کتف وی نهاده وآ« موضع
را کرم داشته اند.
ابن تیمیه همان کسی است که وقتی
ُمرد مردم آب غسلش را خوردند
وزنان جسد مرده وی را بوسیدند.
شاعر  ،ادیب  ،ریاضی دان  ،فیلسوف
 ،تاریخ دان  ،نمایشنامه نویس و
نویسنده معاصر ذبیح بهروز درمعراج
نامه خود جزئیات را به صورت
تعبیرات مجسمه بیان می کند.
ادامه دارد
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نوروز اثر بانو دکتر مهوش امیر مکری
ناشر :خود نویسنده
چاپ اول  -آمریکا
زبان  :انگلیسی
تصاویر :ناصر اویسی
تعدادصفحات 520 :
ایرانیان درعهد باستان جشنهای
زیادی را گرامی می داشتندکه بگفته ی
خانم امیر مکری « انگیزه ی این
جشنها احتماال بر پایه ی برداشت
آنها اززندگی بود ».بهمین دلیل
وقتی روش زندگی ایرانیان به زور
رژیم تازه برتخت نشسته ی اسالمی
تغییر کرد ایرانیان تهدید بزرگی را
ازسوی رژیم نسبت به آداب ورسوم
وفرهنگ خود احساس کردند .بانو
دکتر امیر مکری می نویسد ... «:این
قبیل تهدیدات برای باراول درتاریخ
ایران پیش نیامده بودو ایرانیان آن را
درزمان حمله ی تازیان تجربه کرده
بودند . ».او درادامه می نویسد «:منهم
مانند بسیاری دیگر از دوستداران
فرهنگ ایران این تهدید را احساس
می کردم که منجر به کنجکاوی
بیشتر در باره ی آداب ورسوم ایران
ودرنتیجه تحقیق ومطالعه درباره ی
اسطوره ها و جشنهای ایران گردید».
خانم دکتر امیر -مکری در دیباچه
نسخه ی فارسی کتاب نوروز می
نویسد «:دراثر این مطالعات دریافتم
که چرا نوروز بیش از هرسنت دیگر
ایرانی سبب همبستگی ایرانیان و
پایندگی ایران بوده است  .نوروز که
جشن زندگی است وازطبیعت الهام
دارد  ،دارای خصوصیاتی است که
خود می تواند وجه مشترکی درمیان
مردم ایجاد کند .این خصوصیات
یکی مربوط به پیدایش این جشن
است زیرا جشن اول بهار هنگامی
بوجود آمد که هنوز مذهبی بوجود
نیامده بود .خصوصیت دیگر آن ،دلیل
این جشن است و آن آغاز زندگی
است .که ایرانیان همیشه برآن ارج
می نهادندوبهمین دلیل آغاز بهار را
که نشانی از «زندگی» دارد د ،همه
ساله جشن می گیرند».
کتاب « نوروز» به زبان فارسی در
نوروز  1382منتشر شد و نسخه ی
انگلیسی آن سال گذشته با اضافاتی
توسط خود نویسنده انتشاریافت .
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بانو دکتر مهوش امیر مکری درتهران
متولدشد و درهمانجا تحصیالت خودرا
دنبال کرد و از دانشکده پزشکی
دانشگاه تهران فارغ التحصیل گردید.
به استخدام وزارت بهداری درآمد و
چندی درمطب خود به درمان بیماران
پرداخت  .سرانجام درسال 1983
همانند بسیاری از ایرانیان دیگر جالی
وطن کرد و در ایالت ایلینوی مقیم
گردید .حال وهوای غربت و درد وطن
اورا به ادبیات و تحقیق در متون ادبی
و سنتها و جشنهای ایرانی کشاند که
حاصل آن انتشار مقاالتی به هردو
زبان فارسی وانگلیسی پیرامون
فرهنگ وادب ایران بود .با صرف وقت
بسیار موفق شد کتاب نوروز را که
دربرگیرنده ی مراسم نوروزی و دیگر
آیین های سنتی وملی ماست به زبان
فارسی توسط انتشارات دهخدا در
لوس آنجلس منتشر کند .که مورد
استقبال هموطنان عزیز قرار گرفت .
دکتر امیر -مکری تصمیم گرفت برای
آنکه آمریکایی ها و دیگر کسانی که

با زبان فارسی آشنایی ندارند کتاب
نوروز را به زبان انگلیسی نیز منتشر
کند .این مهم نیز درسال گذشته به
انجام رسید و خانم دکتر امیر مکری
با هزینه شخصی این کتاب نفیس را
منتشر کرد.
بانودکتر مهوش امیر -مکری از ذوق
سرشاری برخورداراست  .برای اینکه
خوانندگان کتابش را با تصاویری چشم
نواز همراهی کندپیشنهاد هنرمند
برجسته کشورمان ناصراویسی را
پذیرفت و تصاویری متناسب با مطالب
کتاب را ازاین هنرمند به کتاب افزود.
واکنون کتاب نوروز به زبان انگلیسی
با همان مطالب نسخه ی فارسی آن
بهمراه ضمائمی سودمند به زیور
طبع آراسته گردیده است  .برای تهیه
این کتاب می توانید با نویسنده آن
بانودکتر مهوش امیر مکری به آدرس
زیر تماس بگیرید:

آزادی

http://noerooz.com/contact

دل نوشته های حسین طوسی
کانون ادبیات ایران زمین پروین
نیویورکتعدادصفحات 50 :
این کتاب سومین اثر منظوم حسین
توسی است که به تازگی منتشر شده
است  ..بجای دیباچه کتاب ،شعری
را که شفیعی کدکنی به روان مهدی
اخوان ثالث پیشکش کرده بودآورده
است .
اشعار درج شده در کتاب که 50
صفحه را دربر می گیرد درمقایسه با
شعرهای چاپ شده در دو کتاب دیگر
توسی بسیار منسجم تر و محکمتر
است .این اشعار به سبک نیمایی و
همچنین به سبک شاعران متقدم
سروده شده است  .در قطعه یادها
می گوید:
من دراین پیرانه سر یادی زدوران
جوانی می کنم  /یاد ایام پراز عشق
وسرور و شادمانی می کنم .
ودر قطعه داستان یک عشق می سراید:
یادته ؟ یک شب مهتابی بود
من وتو قصه می گفتیم واسه هم.
قصه ی غنچه ی عشقی که هنوز
وانشده یک سره پرپر شده بود.
قطعه گمشده را با الهام ازسبک
وسیاق شعر شاملو خلق می کند:
من درکجای زمین ایستاده ام
من سرزمینم را گم کرده ام
وصدایی که می شنوم ..
فریاد بیگانه ای است که دیدارم را
نمیخواهد...
شب یلدای او حکایت آوارگی ماست :
ما بیلدا زلف شب رنگ نگاری داشتیم
باسروروعشق ومستی روزگاری داشتیم
شیخ درمحراب ومادرگوشه میخانه ای
بارفیقان شوروحال و کاروباری داشتیم
یاربود و دلبر جانانه ای ساغربکف
باعزیز دل سرکوچه قراری داشتیم
یادباد آن روزگار پرنشاط وسرخوشی
بی خبرازفتنه  ،نوروز وبهاری داشتیم
ناگهان توفان و یخبندان و سیالبی رسید
شکرباید کرد ما راه فراری داشتیم
صفحه بندی و جلد کتاب را استاد
دولتشاهی نقاش وخطاط و طراح
گرانقدر انجام داده است .
برای حسین توسی عزیز موفقیتهای
بیشتری را آرزو می کنیم .
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ن
شع
ل
ی
ردرپند ی روزغل
دکتر بیژن سمندر

بی چیزی نیست

مگه هن ؟

دکتر طلعت بصاری (قبله)

من وتو قصه ی یک کهنه کتابیم مگه نه؟
غصه همدیگرو خوب فوت آبیم مگه نه؟
به روزی قصه ی پزغصه ی مام تموم میشه
آخرش نقطه «پایان» کتابیم مگه نه؟
کی میگه ما با همیم؟ ماکه باهم جفت غمیم!
دوتا عکسیم و توزندون یه قابیم مگه نه؟
پشت هم موج بال میشکنه وجلو میاد
وای برما که رو آب مثل حبابیم مگه نه؟
کاردنیارو که چشمام می بینن به هم میگن
مادوتا پنجره ی رو به سرابیم مگه نه؟
اگه تا دامن خورشید خدا هم برسیم
آخرازبوسه ی خورشید کبابیم مگه نه؟
به قطار زندگی ما دیگه مشکل برسیم
اگرم سوت بکشه  ،ما دیگه خوابیم مگه نه؟
اگه امروز  ،بفریاد سمندر نرسی
فردا ما ساغر خالی زشرابیم مگه نه؟
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گل زردآلو

فرزانه خجندی

آزادی

دراستقبال از چامه ی جاودانی «حافظ» با مطلع:
خواب آن نرگس فتان تو بی چیزی نیست
تاب آن زلف پریشان تو بی چیزی نیست
***
زنده ام گر که به پیمان تو  ،بی چیزی نیست
می دهم جان به رهت جان توبی چیزی نیست
گرببستند به رویم درعالم چه غمی
بازبودن د ِر رضووان تو بی چیزی نیست
تا تو جانان منی گوهمه کس دشمن باش
آن که ازجان شده خواهان تو بی چیزی نیست
گل گلزار جهان درنظرم خاربود
سبز بودن گل بستان تو بی چیزی نیست
خرم آن روز به ایران بکشم رخت وجود
ر.وی بردرگه ایران تو بی چیزی نیست
نه عجب «طلعت» اگر ترشده دامانش زاشک
خون چکد ازبُن مژگان تو بی چیزی نیست
چهارم می 2010

سراهی بی ـفرود

حسن رضوی «شباهنگ»

نه همچو قامت مجنون بی بهار
سبزباش اما چوسرو
سرخ باش  ،همچو گلوگاه هرافق درپشت آبی امواج رنگ سرد
وقت تالوت فریاد درنبرد
بگذار تا که تماشا کنند خوب چشمان بی تفاوتی غرقهدرغروب
دروقت هرسالم
شاید به پیرویت تاستاره ها
بازآید ازفرود
سرهای بی شمار
هنگام هردرد
تابستان شصت « اوین»
شماره  -82سال هفتم

زمین گلپوش وسبزآغوش
شفق با قاه ای همدوش
صبا درساغر گلها
شراب قطره داردنوش
گل زردآلو می ریزد
صبا بیدارومابیدار
نوادرشاخه ها بیدار
بهارشوق زا بیدار
دلم بانگی زند خاموش
گل زردآلومی ریزد
تپد دربرگ گل شبنم
بسی شیرین ومستانه
ولی از چه تپش دارد
دل بی عشق فرزانه
گل زردآلو می ریزد

***

فرزانه خجندی درسال  1964در خجند
تاجیکستان بدنیا آمد .دربین ایرانیان ،

مردم افغانستان و تاجیکستان طرفدارانی

دارد.

احمد حیدربیگی

رفت

رفت
من ماندم
بانقطه چین جای پا
دربرف
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قیصر امین پور

حکیم ابوالقاسم فردوسی

فرهنگ

آرامش طوافنی

زگیتی دوچیزاست جاویدوبس

دگرهرچه باشد نماند بکس

طلوع می کند آن آفتاب پنهانی
زسمت مشرق جغرافیای عریانی
دوباره پلک دلم می پرد  ،نشانه ی چیست؟
شنیده ام که می آید کسی به مهمانی
کسی که سبزتراست ازهزار باربهار
کسی شگفت ،کسی آنچنان که میدانی
توازحوالی اقلیم هرکجـــــــاآباد
بیا که می روداین شهر  ،روبه ویرانی
درانتظارتو تنها چراغ خانه ی ماست
که روشن است دراین کوچه های ظلمانی
کنار نام تو لنگر گرفت  ،کشتی عشق
بیا که نام تو آرامشی است طوفانی
رودکی

باده شیپ آررههچ باداباد
که جهان نیست جزفسانه وباد
زآمده
وزگذشته

شادمان

بود

نکرد باید یاد

من وآن جعد موی غالیه بوی
من وآن ماه روی حورنژاد
نیک بخت آن کسی که دادوبخورد
شوربخت آنکه او نخورد و نداد
بادوابراست این جهان افسوس
باده پیش آر هرچه باداباد

بماند چنان تاجهان است ریک

ز خو ر شید و ا ز آ بو ا ز با د و خا ک
نگردد ابه نام وگفتار پاک
چودانش تنت را نگهبان بود
همه زندگانیت آسان بود
که فرهنگ آرایش جان بود

زگوهر سخن گفتن آسان بود
گهر بی هنر زاروخواراست وسست

بفرهنگ باشد روان تندرست

محمدعلی بهمنی

شادزی با سیاه چشمان  ،شاد
نباید

سخن گفتن

نغزوکردارنیک

اوسرسپرده می خواست

من زنده بودم اما انگار مرده بودم
از بس که روزها را با شب شمرده بودم
یک عمر دور و تنها تنها بجرم این که
او سرسپرده می خواست  ،من دل سپرده بودم
یک عمر می شد آری در ذره ای بگنجم
از بس که خویشتن را در خود فشرده بودم
در آن هوای دلگیر وقتی غروب می شد
گویی بجای خورشید من زخم خورده بودم
وقتی غروب می شد وقتی غروب می شد
کاش آن غروب ها را از یاد برده بودم

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

ـفریدون تن کابنی

حافظ

(قسمت دوم)

یس
طنزنو ی ممتاز رد ادبیات افرسی

* تُنکابُنی نیش قلم را باظرافت وزیبائی بکار می بُرد
* تُنکابُنی طنز نویسی است که ابعاد غنی طنز را می شناسد.
درشماره ی پیش  ،دربخش اول
این نوشتار به زندگی و نثر فریدون
تنکابنی پرداختیم وبخش هائی از
نوشته های اورا به عنوان نمونه
آوردیم .
دراین شماره  ،ابتدا بخش دیگری از
کتاب راه رفتن روی ریل رابانام
حاال اگر تهران بود می خوانید که
طنزی پراز نیش ونوش است ودرآن
به یکی دیگر از معضالت وناهنجاری
ما بطور صریح و ُرک وراست می
پردازد:
« ...یک بار باتفاق خانم رفته بودیم
برای بنده شلوار بخریم  .رفتم توی
اتاقک که امتحانش کنم  .دیدم
چیزی آنجا نوشته  .از یکی از ایرانی
ها که داشت خرید می کرد پرسیدم
اینجا چی نوشته ؟ گفت  « :نوشته :
لطفا هربار فقط یک لباس برای
امتحان بیاورید».
پرسیدم  «:یعنی چه؟»
گفت  « :خب ممکنه کسی مثال دوتا
شلوار بیاورد و یکی را زیر شلوار
خودش بپوشد وبرود».
آقا  ،این را که گفت  ،هوش وذکاوت
خدادادی که دروجود همه ی
ما ایرانی هاهست  ،بکار افتاد .
به خودم گفتم حاال که می شود
این کاررا کرد چرا نکنیم ؟ گور
پدرشان هم کرده این پدر سگ ها
مگر مارا کم غارت کرده اند؟ یارو
میلیونر است از یکی دوتکه لباس که
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ورشکست نمی شود.
از آن روز کارم درآمد  .هربار
شورتی  ،جورابی  ،پیراهن زیری  ،با
خودم می بردم وآن تو می پوشیدم
ومی آمدم بیرون .آخر سر دیگر
ترقی کرده بودم و ترسم ریخته بود.
یک بلوز بافتنی و یک شلوار خیلی
عالی بلند کردم  .می خواستم یک
کت هم بلند کنم گه دیگر آمدیم
ونشد .اما آدم باید خیلی احتیاط
کند  .گیرافتادن همان و آبرو ریزی
همان»...
بله  ،آقاجان « آدم باید خیلی احتیاط
کند .گیرافتادن همان وآبروریزی
همان»..
درنظرداشته باشید که این کتاب
درسال  2536شاهنشاهی یعنی سال
 1356خورشیدی درتهران چاپ
ومنتشر شده است  .اگر آن آقای
صاحب منصب جمهوری اسالمی ،
دردوران جوانیش اهل کتاب بود و این
کتاب را خوانده بود بی گدار درلندن
به آب نمی زد و باپوشیدن یک پالتو
بارانی  ،بدون پرداخت قیمت آن
ِفلِنگ را نمی بست  .گیر نمی افتاد و
آبروی رژیم اسالمی را نمی برد.
درضمن یادآوری می شود که فریدون
تنکابنی عالوه بر طنز نویسی ،
قدرت پیش بینی هم دارد.
باری  ،نوشته های تنکابنی را نمی
شود خواندوگذشت ؛ وقتی خواندی
 ،تمام کردی  ،مجبوری تأمل کنی

آزادی

 .فکر کنی و ابهام وایهام آن را
دریابی .درکتاب ستاره های شب تیره
داستان کوتاهی دارد بنام مردخیالی
وسوسمار که آن را اینگونه به پایان
می برد:
«  ...می گویند زنی پیش پزشک
رفت وگفت که شوهرش تصور می
کند سوسماری زیر تختش پنهان
شده است وخیال دارد اورا بخورد.
پزشک نسخه ای نوشت ومقداری
قرص وشربت وآمپول  ،تجویز کرد
وزن را دلداری دادوگفت «:چیزی
نیست  ،زود خوب می شود .جندی
بعد  ،پزشک زن رادید وپرسید :
حال شوهرتان چطوراست ؟
زن گفت  :سوسمارخوردش!»

طنز فریدون تنکابنی

تنکابنی از برجستگان طنز نویسی
است که حقش ادانشده وهنوز
قدرومنزلتش شناخته نشده است
 .طنز نویسی است که ابعاد غنی
طنزرا می شناسد .به حدوحدود طنز
آگاهی دارد .قلمش کارد سالخی
نیست ،چاقوی جراحی دوپهلوئی
است سازنده و هشداردهنده  .کنایه
آمیز وگاه باخشم وقهری است که با
ژرف بینی حکیمانه ای آمیخته است
که شفا می بخشد.
گاه کوتاه می نویسد  ،چون می داند
چیزی را که که کوتاه می توان نوشت،

نباید بلند نوشت  .نمونه:

طاغوتی و مستضعفین

خروس دوبار طاغوتی است  .چون
هم تاج دارد وهم آواز می خواند.
مرغ هم دوبار مستضعف است  .چون
هم تخم می گذارد وهم ...
تنکابنی نیش قلم را با ظرافت و
زیبائی بکار می برد .به ناهنجاری و
ناروایی کینه می ورزد و برای اصالح
آن می کوشد و با طنز استادانه
اش می تواند دراصالح پلیدی ها
مؤثر باشد  .برای هر موضوع قالب
مناسبش را می یابد .حتی در نوشته
های بلند و جدیش که بهترین نمونه
های آن درمجموعه ی «فانی » و
«وودی» گردآوری شده است .
تنکابنی بی درد نبوده ونیست.
هزاران مشکل وگرفتاری داشته
ودارد اما هرگز خواننده اش رادرغم
وغصه ی خود شریک نمی کند .
دوست دارد من وشما رابه یک
لبخند میهمان کند  .وگاه باهمه ی
کوشش در روزمره گی ها غم وشادی
را درهم می آمیزد.
درکتاب «فانی» و «وودی» درابتدا
داستانی دارد که قصه ی دربدری
ها  ،پرسه ها  ،غم ها و گفت وگوهای
روزهای آوارگی درغربت غرب
است .دربخشی ازاین نوشته که
روزمره گی نام دارد می نویسد:
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«  ...درخواب وبیداری درنقش آدم
های گوناگون فرو می روم  .یک بار
خواب دیدم که می خواهند مرابه
جای احمد کسروی اعدام کنند و
بهانه شان هم این بود که او هنوز
حاضر نیست و تا حاضر شود  ،بیا
وقت را تلف نکنیم  .تورا دار بزنیم
! باوحشت از خواب پریدم  ،وگرنه
شوخسی شوخی دارم زده بودند!.
فانی می پرسد «:چرا می خندی؟»
می گویم  «:خواب دیدم که
بانوعهدیه ام و دارم این ترانه ی
معروف را می خوانم  :سرم هرچی
بیاره  ،میگم عیبی نداره  ،منتها من
این ترانه را به این شکل می خواندم
 :سرم هرچی بیاره  ،برام شایسه
اِگاله»
(  Scheisse Egalتکیه کالم آلمانی
هاست به معنی کامال بی تفاوت )
می گوید  :وودی  ،توی خواب هم
دست بردار نیستی ؟ خواب هات هم
باید غیر از آدمیزاد باشد!»
یک بار دیگر خواب دیدم که میهمان
داریم 0حتی اگر دربیداری هم
میهمان نداشته باشیم  ،درخواب
داریم !) پسر کوچکمان جلوی
میهمان ها گوزید .فانی با تشدد
گفت  «:خجالت نمی کشی  ،این چه
کاری بود کردی ؟»
پسرمان پاسخ داد  « :از دستم
دررفت».
وفانی گفت  «:زودبرو دستت را
صابون بزن!»
دروجود آدم هائی که تنکابنی خلق
می کند  ،از آدم های بی نام ونشان
گرفته تا دولتمردان  ،ژنرال ها ،
مدیران کل و ازاین قبیل  ،شوخ
طبعی شادمانه به آنها می بخشد.
همراه با طنزی گاه تلخ و تندوتیز
در سرشت آنها بوجود آورده است
.که فقط تنکابنی می تواند چنین
کوجودهایی بوجود آورد.
درکتاب چهارشنبه ها  ،تأثرات
ظاهری این آدم ها ارقگی  ،موذیگری
 ،خشم وخنده بصورت حیرت انگیز
دقیق  ،واقگرایانه و با طنزی شیرین
بیان شده است  .گوئی شما تک تک
این افراد را دراطراف خود حس می
کنید .بگذریم  ،مطلب خیلی طوالنی
وجدی شد .برویم سراغ طنزها و
شوخی های تنکابنی گرامی.
فریدون گاه طنزهایش را بنام خودش
وگاه بخصوص طنزهای کوتاهش را با
نام های مستعار «ف.ت .آموزگار» و
« آقای ظریف زاده» می نویسد:

بچه های حرف گوش کن!

آقای ظریف زاده  ،تعریف می
کرد  «:دوتا جوان آمدند دم در
مغازه ام و پرسیدند رادیو اتومبیل
الزم نداری ؟ گفتم نه  .بعد که رفتم
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دیدم رادیوی اتومبیلم را برده
اند .یادداشتی گذاشته بودند که
 :چون خودت گفتی الزم نداری ،
مابازکردیم و بردیم ».
***
آقای ظریف زاده وهمسرش
پس از سالها زندگی مشترک  ،از
یکدیگر جداشده بودند  .درپاسخ
پرسش دوستان  ،آقای ظریف
زاده می گفت  «:من و زنم  ،مانند
جمهوری چکسلواکی  ،خیلی
دوستانه ومسالمت آمیز از همدیگر
جداشدیم و شدیم دو جمهوری چک
و اسلواکی .فقط دراین ماجرا چیزی
ازبین رفت !
***

کمربند
دوست آقای ظریف زاده به او گفت
 «:کمربند تازه ای خریده ام  .رفتم
به یکی ازاین مغازه های خدمات
فوری که کمربندرا درجای مناسب
سوراخ گند .طرف دو یورو ازمن
گرفت .باورت می شود؟ دو یورو
برای یک سوراخ؟»
آقای ظریف زاده گفت  «:این که
چیزی نیست ؛ دوست مشترکمان
اردشیر برای یک سوراخ دویست
یورو داد!»
***

ضیافت حضرت سلیمان

به ضیافت رسمی آمده ! ازپنگوئن
یادبگیر که با فراک آمده است !»
***
درضیافت حضرت سلیمان میز زرافه
را دربالکن چیده بودند؛ گرچه
خودش درسالن کنار میهمانان دیگر
بود.
***

ضد انقالب

هرکس که دلش دیدی ازاین وضع
کبابه  ،ضدانقالبه
پرسید که کارروچه حساب و چه
کتابه؟ ضدانقالبه!
هرکس که به آقازاده گفت روچشمت
ابروست حتما ماجراجوست

یا اینکه ازاون ساواکیهای ناب نابه
ضد انقالبه
هرکس که میگه موضوع گنبد چی
کار کی بوده؟
چی بوده ؟ کار ِ
خودنیز خرابکار و حالش خیلی
خرابه  -ضد انقالبه!
هرکس که غم کارگر و میخوره
حتما-
مانند خود من
فرصت طلب محض و سئوالش بی
جوابه  -ضدانقالبه!
گی گفته که باز مورد تهدیده بی
علت ؟ آزادی ملت .
عین کف صابونی که شکال چو حبابه
 ضدانقالبه !***

گورخر که به ضیافت حضرت سلیمان
آمد ،مهمان ها پرخاش کنان به
او گفتند  «:چه بی ادب ! با پیژاما

آثاری که تاکنون از
تنکابنی منتشر شده است

مردی درقفس (یک داستان )1340

آزادی

 اسیر خاک (چند داستان) 1341 پیاده ی شطرنج (چندداستان)1344
 ستاره های شب تیره (چندداستان) 1346
 یادداشت های شهر شلوغ واندیشهها 1348
 پول  ،تنها ارزش و معیار ارزش ها(چند مقاله) 1350
 اندوه سترون بودن (چند مقاله)1352
سفر به بیست ودوسالگی (داستان
برای نوجوانان)1356
 اندوه بی پایان (چندداستانایرانی و خارجی از نویسندگان با
توضیح وتفسیر)1356
 راه رفتن روی ریل (چندداستان)1356
 -سرزمین خوشبختی (چندداستان)

1357
 میان دوسفر(چندداستان)1357 اندیشه وکلیشه (چند مقاله)1357
 فردا روز دیگری است 0ترجمه یچند داستان) 1357
 چای وگپ وسیاست (طنزسیاسی)1357
 جمهوری عوضی اسالمی (طنزسیاسی) 1366
 چهارشنبه ها( چندداستان)1383
 «فانی » و « وودی» (چند داستان»1378
** *
نام وآثار فریدون تنکابنی را گرامی
ودل
می داریم و برایش تندرستی
ِ
خوش آرزو می کنیم .
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داستان یوسف ایپمبر

اثر :احمدعثمان

ترجمه دکتر محمدعلی صوتی

براساس اسناد تاریخ مصر
-12-

درپاپیروس آناستاسی وصف پی
رامسس چنین است  « :این جای
شایسته ای است  ،هیچ جا مانند آن
نیست  ....آن را خود رع بنیان گذاشته
است .برای ساکنان آن خوشایند است
که درآن زندگی کنند  .مزارع آن
پراز رستنی های خوب است ؛ هرروز
خوردنیهای فراوان از آنها به دست
می آید  .آبهای راکدآن پراز ماهی
وپرندگان است  .مرغزارهای سبزوخرم
با رستنی ها  ،سبزیجات به بلندی یک
ارج ونیم ؛ میوه ها به شیرینی عسل ...
انبارهای آن  ...سربه آسمان می زند؛
پیاز وتره  ...دسته های گل در بوستان
 ،انار ،سیب  ،زیتون  ،انجیر از باغها ،
شراب شیرین تراز عسل کنکمه ؛ ماهی
قرمز ازدریاچه ی محل سکونت  ...نمک
و  ( Phr natronماده ی شیمیائی برای
مومیائی ) از آب حوروس (شی  -هور)
 کشتی هایش می روند و به لنگرگاهباز می گردند ،خوردنی های فراوانی در
آنهاست  ...همه اززندگی درآن لذت می
برند  .هیچکس نمی خواهد اینجارا ترک
کند»....
«آبهای شی  -هور» به نظر می رسد
همان دریاچه ی باله واقع درجنوب
زارو باشد که پلوسیوم را ازطریق
بسطه به نیل پیوند می دهد .بنابراین
گشتی هایی که از تبس می آیند می
توانند به لنگرگاه زارو نزدیک مرز
فلسطین برسند؛ ودرصورت اعزام
نیروهای نظامی از آنجا به بعد بایستی
با پای پیاده به پیشروی ادامه دهند .این
دریاچه همچنین می بایستی همان «
دریاچه ی شادی» باشد که در آخرین
پنج سوسک مهره ی آمنهوتپ ذکر
آن آمده است  « :سال دوم سومین ماه
فصل نخست  ،روز اول  ،تحت فرمان
اعلیحضرت  ...آمنهوتپ سوم زندگی
داده شد ه ؛ و تیه همسر بزرگ شاه  ،در
شهر « زاروخا»  .درازای آن  3700ارش
و پهنای آن  700ارش  .درماه سوم فصل
اول روز  ، 16اعلیحضرت جشن دریاچه
را برپاکرد  .زمانی که اعلیحضرت
برقایق سلطنتی اتن»  ...سوارشد».

صفحه40

جان اچ بریستد بود که در کتاب تاریخ
مصر ( ،شیکاگو  )1921نام شهررا
بدون خواندن «خا» برگزید که داللت
برشهرداشته باشد ودرنتیجه به نام
«زارو»  )1( t3r-wهمان نام قلعه رسید.
بنابراین داستان زار  .چنین است که آن
از زمان سلسله ی
دوازدهم قلعه ی مرزی مصر بود...که
بعدا ً به وسیله ی هیکسوس باباروهای
محکم بازسازی و آواریس نامیده
شد .پس ازاخراج هیکسوس درزمان
سلسله ی هیجدهم باردیگر به قلعه
ی مرزی وزندان نبدیل شد .و آن را
زارو خواندند .زمانی که خانواده ی
اسرائیلی یوسف به مصر آمدند  ،به آنان
اجازه داده نشد که به مصر وارد شوند،
آمنهوتپ سوم شهرزارو را به ملکه اش
«تیه» وخویشاوندان شبان آسیایی
اش داد .هورم هب شاه بعدی پس از
شورش عمارنه شهررا دوباره به زندان
تحت اداره ی رامسس  -که سپس
رامسس اول شد وسلسله ی نوزدهم را
بنیان گذاشت  -برگرداند .بعدازآن شهر
بازشازی شد ونام توراتی پی رامسس،
بخاطر اداره کنندگانش  ،یافت .
درنتیجه شهر محل اقامت سه
شاه سلسله ی نوزدهم  ،رامسس
اول  ،ستی اول و رامسس دوم شد.

آزادی

کشف سنگ یادبود چهارصدساله
بوسیله آگوست فردیناند ماریت
(مصرشناس فرانسوی  )1821-81در
تانیس به موضوع دیگری راهبری کرد
 .این سنگ یادبود به دستور رامسس
دوم دردهه سوم سلطنت طوالنی
اش برای بزرگداشت چهارقرن سلطه
ی خدای «ست»درآواریس برپاشد.
ساختن آن زمانی پیش از نشستن او
به تخت سلطنت شروع شده بود.
چهارقرن وهمچنین تأخیر درساخته
 ،کام ً
ال با دو ارجاع تورات
شدن
به طول دوره ی اقامت یهودیان -
چهارقرن و چهارصدوسی سال  -کامال
مطابقت وهمخوانی دارد .افزون براینئ
رامسس تنها نام فرعونی است که
مادر تورات بآن بر می خوریم  .همین
امر گزینش سهل الوصولی است برای
حامیان نظریه ی هیکسوس تا رامسس
است  .درصورتی که این چهار صد
سال باید بگونه ای دیگر تفسیر
شود -آنچه مسلم است قصه پرداز با
ذکر رعمسیس فقط به نام فرعون اکتفا
می کند .دراصل او به دوره ی حکمرانی
هورم هب  -پدربزرگ رامسس دوم که
نام او هم رامسس بوده  -رامسس اول ،
ستی اول ورامسس دوم که همه ی آنان
فرمانداران آواریس بوده اند  ،اشاره می
کند.
سنگ یادبود چنین خوانده می شود:
« حوروس زنده باش  ،گاو قدرتمند،
او که حقیقت را دوست دارد (رامسس
دوم)  ...اعلیحضرت فرمان داد به
ساختن یک سنگ یادبود بزرگ از
سنگ خارا  ،دربرگیرنده ی نام پدرانش ،
به ترتیب نام پدر ِ پدرانش ( خدای ست)
و شاه « منم آت -رع فرزند رع :ستی
مرن  -پتاه جاودان وپایدار هرروز مانند
رع  .سال  400روز  ، 4فصل سوم  ،شاه
مصرعلیاوسفلی  :ست بزرگ قدرتمند،

آرامگاه یوسف

پسر رع محبوب او ؛ اُمبیته  ،محبوب رع
 هاراختی  ،او همواره زنده است .اکنون به شاهزاده ی موروثی ،
فرماندارشهر و وزیر [می رسد] ؛
نگهدارنده ی چتر درسمت راست ،
فرمانده ی لشکر  ،ناظر ممالک بیگانه ،
ناظر قلعه ی زارو  ،رئیس پلیس  ،ثبات
سلطنتی  ،کارفرمای اسبها ،گرداننده ی
جشن رام  -ارباب  -مندس  ،کاهن بزرگ
ست وناظر پیامبران همه ی خدایان
 ،ستی  ،پیروزمند  ،پسر شاهزاده ی
موروثی (رامسس که بعدا رامسس اول
شد)  ،فرماندارشهر ووزیر  ،فرمانده ی
لشکر  ،ناظر ممالک بیگانه  ،ناظر قلعه ی
زارو  ،ثبات سلطنتی وکارفرمای اسبها ،
پا  -رامسس  ،پیروزمند  ،فرزند بانوی
خانه»...
رامسس اول بنیانگذار سلسله ی
نوزدهم وقتی به سلطنت رسید خیلی
پیر بود ویکی دوسال حکمرانی کرد ،
سپس پسرش ستی اول جانشین او شد
 ،بنابراین او باید مدتها در آواریس به
فرمانداری مشغول بوده باشد  .رامسس
دوم نیز زمانی که شاهزاده تاجدار
نامیده می شد  ،فرماندار آواریس بود
و شاید هم درهمان شهر زاده شده
باشد .همه ی مدارک گواه براین است
که رامسس ها فرماندارانی بودند که
اسرائیلیان را وادار به ساختن شهر
خزانه جوشن و بازسازی زارو کردند،
همچنانکه پیش ازاین دیدیم پی
رامسس اقامتگاه رامسس دوم درسال
اول سلطنت او بود ومانند ُرم یک روزه
ساخته نشده بود .من اکنون به نکته ی
اول این فصل بر می گردم .
درهیچ جا نشانه ای ازاین نیست که قوم
بنی اسرائیل از جوشن درشرق دلتا که
ابتدا ساکن شدند به جای دیگری کوچ
کرده باشند .سرتاسر داستان تبعید
آنان به منطقه ای دورافتاده  ،جائی
که مصریان از حضور آنان آزرده خاطر
نشوند ،زمانی قابل توجیه است که آنان
وقتی وارد شدند مرکز قدرت در تبس ،
محلی حدود چهار صد مایل فاصله بود.
همسایگی آنان را با کاخ سلطنتی -
زمانی که موسی بدنیا آمد -به سادگی
می توان این گونه توضیح داد که شاهان
جا به جا شدند نه اسرائیلیان .آخرین
شاهان سلسله ی هیجدهم پایتختشان
را به جای تبس  ،در دلتا برگزیدند؛
بعنوان مثال توتانخامون بیشتر زندگی
اش را در ممفیس می گذراند .باالخره
همچنانکه پیش از این دیدیم  ،سه شاه
سلسله ی نوزدهم  :رامسس اول  ،ستی
اول ورامسس دوم  ،زارو را -بعدا ً به نام
پی رامسس  -درشمال بنا کردند.
دیگری که باقی
سئوال مهم
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میماند؛ این است که چه مدت
زمانی اسرائیلیان درمصر به سر
بردند ،چهارصد سال یا چهارنسل؟
زیرنویس

 -1درخط مصری حرف «ر» مانند «ل» است
 ،بنابراین نام شهررا می توانیم «زالو» هم
بخوانیم ...اگر نام «زاروخا» را که بر سوسک
مهره ی آمنهوتپ سوم نوشته شده  ،با
مصوتهای دوره ی قبطی بخوانیم « ،زلیخا»
همان نامی که درتلمود یهود وداستانهای
اسالمی آمده است  ،بدست می آید.

11

اقامت موقت
گزارشهای ضدونقیضی که درتورات
درباره ی طول اقامت اسرائیلیان درمصر
آمده  ،یکی از دالیل انحراف محققان
برای قبول ظهور یوسف دردوره ی
هیکسوس شده است  .متن های مربوط
به این موضوع چنین است :
« پس به ابرام گفت یقین بدان که ُذریت
تو درزمینی که ازآن ایشان نباشد
غریب خواهند بود و آنهارا بندگی
خواهند کرد وآنها چهارصد سال ایشان
را مظلوم خواهند داشت  ...ودر پشت
چهارم بدین جا باز خواهند گشت »....
(سفرپیدایش  ،باب پانزدهم 13:و)16
« و توقف بنی اسرائیل درمصر چهارصد
و سی سال بود» (سفرخروج باب
دوازدهم )40:
باتوجه به این متون یهودی  ،به ابراهیم
خبردادهشدکهاعقاباو«چهارصدسال»
درسرزمین بیگانه خواهند زیست  .و
سفرخروج این عددرا باقیداینکه اقامت
فرزندان اسرائیل « چهارصدو سی سال
» طول کشید  ،تأیید می کند .ازسوی
دیگر درسفر پیدایش گفته شده که آنان
«چهار نسل /پشت [ درعبری » ] dor
به اینجا بر می گردند.
بیش ازیک قرن پیش م .م .کالیش
محقق کتاب مقدس درکتاب «تفسیر
انتقادی وتاریخی عهدعتیق» سعی
براین داشت که این تضاد رابه علت سن
صدوبیست ساله ی هریک ازافراد آن
نسل توجیه کند«:بعدازاقامت یعقوب
در مصر به نسل چهارم قول داده شد
که به فلسطین بر می گردند .مگر اینکه
فرض را براین بگذاریم که در این کلمات
تناقضی آشکار هست«.چهارنسل» باید
زمانی بیش از چهارصدسال را بپوشاند،
درنتیجه شق دیگری باقی نمی ماند جز
اینکه  dorرا بعنوان طول مدت زندگی
بینگاریم »...
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رامسس اول

آمنمس

اخیرا ً ک.آ  .کیچن استاد دانشگاه
لیورپول با تکیه برشواهد کتیبه ی
اوگاریت یافته شده درشمال سوریه
دراوائل سده ی بیستم تالش کرد معنی
دیگری از لغت عبری  dorارائه کند .او
در کتاب « شرق باستان وعهدعتیق
تورات » می گوید « :به ابراهیم گفته
شد که چهارمین نسل ازاعقاب او به
کنعان بازخواهند گشت .تفسیر ساده
ی این چهارنسل با چهارصد سال
مطابقت دارد نه نسل درمفهوم امروزین
 .این ادعا محض هماهنگی نیست  ،بلکه
براساس دالئل روشنی از اوگاریت
ومنابع اوائل آسوری که  d orیا daru
می تواند فاصله ی زمانی یا چرخه ی
زمان هشتاد سال یا بیشتر باشد)1(».
این توجیهات به چندین وچند دلیل
غیر منطقی اند  .بعنوان مثال عبارت
تورات  ،آن طور که دکتر گیچن می
گوید  ،نگفته است اعقاب ابراهیم در
چهار مین نسل به کنعان باز خواهند
گشت  ،بلکه ترجمه ی عبارت چنین
است  « :چهار مین پشت به اینجا باز
می گردند ».بنابراین «چهار پشت »
فاعل فعل است  .دراین صورت  dorفقط
می تواند نسل  /پشت معنی بدهد که
دراصل بوسیله ی متون اوگاریت که
کیچن به آنها استناد می کند  ،مورد
تأیید است  )2(.حتی یک مثال درمتون
عبری ودرآسوری نمی توان یافت که
واژه ی  dorبرای چرخه ی یک صدساله
بکاربرده شده باشد .اما اگر دکتر کیچن
اصراردارد  dorبه معنی فاصله زمانی
هشتادسال یا بیشتراست  ،چه مدت
بیشتر؟ آیا آن می تواند تابی نهایت
ادامه یابد و یا چهارصد سال ممکن است
یک چرخه ی زمانی باشد؟ به هرحال
ایراد اساسی به نظریه ی کیچن این
است که او پی نبرده است وقتی لغت

 dorبه معنی چرخه ی زمان به کار
برده می شود بایددارای یک آغازباشد
 ...درسفر پیدایش چنین چیزی دیده
نمی شود.
واژه ی  dorکه درتورات آمده تأییدی
است بر معنی « نسل » واین حقیقت که
پنجه ی موسی (تورات) فقط چهارنسل
را بین زمان نزول به مصر وخروج
ذکر کرده است  .درفهرست یعقوب و
اخالفش که به مصر سرازیر شدند ما
این اسامی راداریم :
« وپسران الوی جرشون و قهات ومراری
( »...سفرپیدایش  ،باب چهل وششم )11:
بعداز ورود به مصر الوی یک دختر
داشت :
« ونام زن عمرام یوک ُبد بود دختر الوی
که برای الوی درمصرزائیده شد( »...سفر
اعداد  ،باب بیست وششم )59:
امر مسلمی که یوکبد دخترالوی بود ،
درسفر خروج تأیید شده است :
« وپسران قهات عمرام و یصهار وحبرون
ُ .عریئیل [بودند] ...و ُعمرام عمه ی خود
یوکبد رابه زنی گرفت واوبرای وی هارون
وموسی را زائید( ...سفر خروج  ،باب
ششم 18 :و)20
بی تردید دراین شجره نامه نمی توان
چهارصدوسی سال گنجاند .درحقیقت
شجره نامه ی تورات بااقامت اسرائیلیان
بیش از چهارقرن ناسازگاراست.
بعنوان مثال نام دوپسر عموی موسی
 الیصافان پسر ُعزیئیل و قورح پسریصهار -درسفر اعداد ذکرشده است :
« و سرور خاندان آبای قبایل قهانیان
الیصافان بن ُعزیئیل باشد».
(سفراعداد  ،باب سوم )30:
« وقورح بن یصهار بن قهات بن الوی ...
(کسان) گرفته ؛ با بعضی ازبنی اسرائیل
یعنی دویست وپنجاه نفر از سروران
جماعت که برگزیدگان شوری ومردان

آزادی

معرفبودندبهحضورموسیبرخاستند».
(سفر اعداد ،باب شانزدهم 1 :و)2
مثال دیگر ماکیر نوه ی یوسف از منسی
است که گفته شده درزمان خروج زنده
بوده وقتی یوشع برکنعان تسلط یافت :
« وموسی جلعاد را به ماکیر بن منسی
داد واو درآن ساکن شد»(سفراعداد،
باب سی ودوم )40:
ازآنجا که موسی نبیره ی الوی
برادربزرگتر یوسف بود  ،حتی این امکان
وجود دارد که یوسف درزمان تولد
موسی هنوز زنده بود.
صرفنظر از مباحثات پیچیده ی
پژوهشگران  ،هرکس با مسائل
خاورمیانه و نزدیک آشناست ،
چهارنسل رابرچهارصد سال زمان
اقامت اسرائیلیان درمصر ترجیح می
دهد .برای مثال  ،حتی امروز دربین
قبایل اعراب بدوی افرادی را می توان
یافت که قادرند به شما پد ِر پد ِر پد ِر
پد ِر پدربزرگ خودرا برشمارندولی
تاریخ تولد خودشان را نمی دانند ،فقط
زمانی که نیاز به دریافت گذرنامه دارند
ناچارند تاریخی من درآوردی بگویند.
تنها چند پژوهشگر مانند سایروس
گوردون  ،محقق آمریکایی کتاب مقدس
ومصر که متون اوگاریت راترجمه کرد
 ،اچ .راولی و بوومن از اسناد شجره نامه
برای ثابت کردن طول زمان سپری شده
بین ورود یعقوب به مصر وتولد موسی
استفاده کرده اند ،ولی خاطر نشان
کرده اند که ایذاء یهودیان درمصر
درکتاب مقدس حاکی از آن نیست
چهارصدوسی سال طول کشیده است .
بالفاصله پس از مرگ یوسف درپایان
سفر پیدایش  ،داستانی برای ما می گوید
 «:شاهی که یوسف را نمی شناخت» و
تولد موسی درآغازسفر خروج آمده
است  .چگونه ویراستار متاب مقدس
که درحدود بین سده ی پنجم تا سوم
پیش از میالد روی آن کتار کرده  ،به
عدد چهارصدوسی سال رسیده است ؟
بنظر من این نتیجه ی محاسبه ی
ریاضی خودش بوده است  .نخست
آنکه بدون مراجعه به کس دیگری برای
کمک  ،او سن چهارنسل را که درعهد
عتیق آمده باهم جمع زده است .
الوی ( 137سفر خروج  ،باب ششم)16 :
قهات ( 133سفر خروج  ،باب ششم)18 :
عمرام ( 137سفر خروج  ،باب ششم)20 :
موسی(120سفرتثنیه،بابسیوچهارم)7:
مجموع این اعداد برای او  527سال
شده است .سپسسن الوی را زمان ورود
به مصر  57سال به دلخواه محاسبه کرده
وبه آن  540سال سن موسی را که بعد از
خروج زیست  ،افزوده ؛ بنابراین
بقیه درصفحه 48

صفحه 41

کیخس

رو بهروزی

ترانه وترانه ُسرایان

(قسمت پانزد هم -بخش دوم)
گوگوش

ت نگ
ه
ـب
ان
ورج

گفت وگو با:

* مردم ترانه هارا بیش از اشعار کالسیک ویا اشعار امروزی از حفظ هستند وبازگو می کنند.
* افتخار می کنم درکنار ترانه سرایان برجسته ای که دررادیو کار می کردند کارخودراشروع کردم
* عنوان «ترانه سرا» را شورای موسیقی رادیو ایران ابداع کرد.

بهروزی  :آقای نگهبان  ،خواهش
می کنم درمورد سیر کار ترانه
سرائیتان صحبت کنید وتوضیح
بدهید که چگونه همکاریتان
رابا رادیو ایران ادامه دادید؟
نگهبان  :درآن زمان ترانه ُسرایان
برجسته ای دررادیو کار می
کردند  .من افتخار می کنم
درکنارآنان این کارراشروع کردم
درآن دوران طالیی ترانه ُسرایی
 ،ترانه سرایانی جون شادروان
رهی معیری  ،آقایان نواب صفا ،
هدایت اهلل نیرسینا  ،کریم فکور
 ،معینی کرمانشاهی  ،بیژن ترقی
 ،شهرآشوب  ،پژمان بختیاری
وچندتن دیگر که اکنون حضور
ذهن ندارم که نام همگی را
ببرم .این ها سابقه ی زیادی در
ترانه سرایی داشتند و دارند.
بهروزی  :روال کار چگونه بود؟
نگهبان  :به این صورت بود که آهنگی
ساخته می شد و برقالب آن آهنگ
کلمات ریخته می شد .به این معنی
که شاعر که بعد نام ترانه ُسرا
برای آنان انتخاب شد -این نام را
شورای موسیقی رادیو ایران بوجود
آوردو به ترانه ُسرایان اطالق کرد

صفحه42

 آهنگ را از آهنگساز می گرفتودرواقع درخدمت آهنگساز درمی
آمد و تالش می کرد که فرازو
نشیب ها وجمالتی را که در آهنگ
مورد نظر آهنگساز بود و ترانه سرا
می توانست استنباط کند  ،خشم
ولطافت  ،بلندی وکوتاهی آهنگ را
با کلماتی متناسب با آن حاالت و
هماهنگ با آهنگ را خلق می کرد
ودرچارچوب آهنگ می ریخت
 .که البته انتخاب موضوع ترانه
وواژه ها بستگی به ذوق  ،دانش
و احساس ترانه سرا داشت و دارد.
کار ترانه سرایی به این صورت بود
 .من روز گاری نمی توانستم تصور
کنم که این کار مشکل  ،یعنی
کاری که اینقدر محدودیت برای
شاعر دارد می تواند کاری موفق
باشد .ولی خوشبختانه این کاررا
دوستان ما با مهارت و زیبایی
انجام دادند و آثاری خلق کردند
که از فرهنگ اصیل این مرزوبوم
مایه گرفته است .
بهروزی  :وبی شک نام وترانه های
شما درکنار سایر ترانه سرایان
ارزنده ی ایرانجای محفوظ ،
مشخص وواالیی دارد .اجازه بدهید
یکی از ترانه های شمارا بشنویم
وپس از آن به دنباله ی این گفت
وگو ادامه بدهیم .

آزادی

نگهبان  :اگر موافق باشید گوش کنیم
به ترانه ی بسترغم باصدای خانم
مهستی  .آهنگ از همایون خرم .
بعدازتوهمدربسترغممیتوانخفت
بعدازتوهمبادلسخنهامیتوانگفت
بعدازتوهم این سوزهجران
هرگز نمی آید به پایان
بی توهم این عشق بی فرجام من
شاید که پابرجابماند  ،یانماند
بی توهم دریای بی آرام ِ دل
شاید به توفانم کشاند ،یابراند
من که رسوای دلستم
کی زغم پرواکنم؟
می روم عشق و وفارا
بعدازاین رسوا کنم
دل به دریا می زنم  ،تاکه دل دریاکنم
دل کی شود آزادازاین غم

مهستی

فریادازاین دل  ،دادازاین غم
جزغم چه بود این عشق رسوا
شدهستی ام برباد ازاین غم
بعدازتوهم دربسترغم میتوان خفت
...
بهروزی  :آقای نگهبان  ،لطف ًا درمورد
رشته وکار فعلی تان صحبت کنید.
نگهبان  :من درحال حاضر از نظر
کاراداری درسازمان صنایع دستی
ایران به عنوان رئیس روابط عمومی
انجام وظیفه می کنم  .وچون رشته ی
تحصیلی من جامعه شناسی است ،
چندساعتی هم درهفته درمدرسه
عالی علوم اقتصاد واجتماعی قزوین
که وابسته به دانشگاه تهران است ،
جامعه شناسی تدریس می کنم .
بهروزی  :رشته شما جامعه شناسی

ویگن
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است وترانه سرایی هم کاری است
اجتماعی  .درمورد تأثیر ترانه
برجامعه بفرمایید.
نگهبان :آقای بهروزی عزیز  ،موضوع
جالبی را مطرح کردید که جزاین هم
ازشما که سالها تجربه ی گویندگی
رادیو ومسائل هنری دارید انتظار
نمی رود . .همانطورکه می دانید ،
ترانه یکی از وسایل مؤثر  ،خوب
وهمه گیر ارتباط جمعی است  .اگر
نگاهی به اشعار و غزلیات ناب ادبیات
فارسی که مایه ی افتخار ماست
بیندازید می بینید که مردم این ترانه
هارا بیشترازآن اشعار کالسیک و
یا اشعار امروزی از حفظ هستند و
بازگو می کنند.پس ترانه که تا این
حد موردقبول وپذیرش جامعه است
باید ،ومی تواند بهترین وسیله برای
بیان موضوع های اجتماعی وانسانی
باشد .بنابراین  ،بااین تأثیری که ترانه
برجامعه می گذارد باید مورد دقت
بیشتری ازسوی ترانه سرا قراربگیرد.
وسیله ی معتبر جای خودرا باز می
کند .اگر ترانه دراین مسیر باتوجه به
رعایت ضوابطی که درترانه به عرض
رساندم قرار بگیرد می تواند ازارزش
های باالی هنری برخوردارباشد .من
به این حرف معتقد هستم .
بهروزی  :که بسیاری ازترانه های شما
ازاین ارزش های باالی هنری
برخوردارند.
نگهبان  :متشکرم حسن نظرشماست.
بهروزی  :تاکنون  ،حدودا ً چندترانه
ازشما اجراشده است ؟
نگهبان  :تاامروز  ،بیش از ششصد ترانه
برای خوانندگان و آهنگسازان مختلف
نوشته ام .
بهروزی  :باکدامیک از آهنگسازان
بیشتر کار کرده اید؟
نگهبان  :بیشتر با همایون خرم  ،حبیب
اهلل بدیعی  ،پرویز یاحقی و علی
تجویدی.
بهروزی  :می شود از بعضی خوانندگانی
که ترانه های شمارا خوانده اند نام
ببرید؟
نگهبان  :غیراز خانم ها مرضیه ومهستی
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که نام بردم  ،خانمها ملوک ضرابی،
دلکش  ،تاهه  ،پوران  ،عهدیه،
هایده و آقایان بنان  ،ایرج ،
وفایی  ،رفیعی  ،گلپایگانی  ،ویگن
وبسیاری دیگر.
بهروزی  :کدامیک از ترانه های شما
بیشتر مورد استقبال قرارگرفته و به
اصطالح گل کرده است.
نگهبان  :متشکرم که پرسیدید کدام
یک از ترانه هایت رابیشتردوست
داری (خنده) عرض کنم آقای
بهروزی  ،بسیاری ازاین ترانه های
من درزمان خودش بقول شما ُگل
کرده است  .اما چندتایی ازآنها بیشتر
سرزبانها افتاده است .ازجمله :نگاه
گویا (سوزم از آتش جدایی) آهنگ
از حبیب اهلل بدیعی با صدای خانم
مرضیه  .گل بی گلدون (می گفتی
بی تو هیچم بامن بمون همیشه )
آهنگ از پرویز مقصدی باصدای
خانم گوگوش  .درد عشق وانتظار
دارم زان شب یادگار آهنگ از
همایون خرم بااجرای خانم پروین.
عروسی (گل بریزین رو عروس و
دوماد) آهنگ از محمد سریر با
اجرای محمد نوری .
بهروزی  :وبسیاری دیگر  .تشکر می
کنم  .برای ُحسن ختام این گفت
وگو ،یکی دیگر از ترانه هایتان رابرای
پخش دراین برنامه انتخاب کنید.
نگهبان  :برای این که تغییر و تنوعی
داده بشود فکر می کنم بهتر است
یکی از آن نوع موسیقی که امروز به
آن آهنگ جاز اطالق می شود واز
سازهای مدرنتر وامروزی تر درآن
استفاده می شود پخش کنید .من
ترانه هایی هم دراین زمینه دارم .
ترانه ای چندسال پیش ساختم که با
صدای ویگن اجرا شده است  .نام این
آهنگ سوگند است که آهنگ آن را
آقای بابک افشار ساخته است .
بهروزی  :با سپاسگزاری ازشما که
دراین گغت وگو شرکت کردید ،
گوش می کنیم به این آهنگ:
برتو وآن خاطر آسوده سوگند
برتوای چشم گنه آلوده سوگند
برآن لبخند جادویی
برآن سیمای روشن
که از چشمان تو افتاده
آتش برهستی من
آه  ،آتش برهستی من
...
***
زنده یاد تورج نگهبان در 30مردادماه
 1387در لس آنجلس درگذشت .
گرامی باد یادش.

آزادی

تورج نگهبان ( ۷بهمن  ۳۰ - ۱۳۱۱مرداد  )۱۳۸۷شاعر ،نویسنده و
ترانهسرای ایرانی بود .از سال  ۱۳۲۸با سرودن ترانه ای بر روی آهنگی
از همایون خرم کار خود را آغاز کرد و در  ۱۳۴۰به برنامه گلها پیوست.
برای بسیاری از خوانندگان ایرانی از جمله ملوک ضرابی ،دلکش،
مرضیه ،الهه ،فرح ،آذر ،هما ،پروین ،پوران ،عهدیه ،داریوش ،هایده،
مهستی ،بنان ،ایرج ،وفایی ،گلپا ،رفیعی ،محمد نوری و گوگوش ترانه
سرودهاست.
او در روز  ۳۰مرداد  ۱۳۸۷در حدود ساعت  ۹صبح (به وقت لس آنجلس)
بر اثر بیماری ذاتالریه درسن  76سالگی درگذشت .وی مدتها از
بیماری ریوی و کیسه صفرا رنج میبرد.
به گفته خواهر تورج نگهبان از خاطرات تورج هست که :شبي که زنده
یاد هنگامه (دختر شادروان خانم مرضیه) عازم سفر بوده مرضيه خيلي
غمگين و افسرده با همايون خرم و تورج نگهبان ترانه نيمه شبان تنها
در دل اين صحرا گمشده ي خود را مي جويم را ساختند که خيلي هم
طرفدار پیداکرد.
گمشده
مایه :بیات اصفهان شاعر :تورج نگهبان آهنگساز :همايون خرم1339
گمشده ي خود را
نيمه شبان ،تنها در دل اين صحرا
رفت و نواي غم ز طنين ترانه ي من ن َُشنود
رفت و کالمي هم دل من دگر از غم او ن َُسرود
شد سپري عمري خبر از َمه رفته ي من نرسيد
بين به پيامي هم ِگ ِره از دل خسته ي من ن َُگشود

مي جويم
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غزاله یزدی

سینمای آلمان ازآغازتا امروز
دنبالهسینمایآلمانشرقی:

در مجموع سینمای آلمان شرقی
حدود  900فیلم سینمایی و همچنین
حدود  800فیلم انیمیشن و بیش از
 3000مستند و فیلم کوتاه تولید کرد.
در سال های اولیه ،با توجه به کنترل
شدیدی که توسط مقامات اعمال
می شدو موضوع فیلم باید به طور
مستقیم مربوط به کمونیسم باشد
تولید محدود بود .به استثنای فیلم
های خبری و فیلم های آموزشی ،تنها
 50فیلم بین سال های  1948و 1953
ساخته شد .با این حال ،در سال های
بعد فیلم های گوناگون با موضوعات
مختلف تولید شد .نقطه ی قوت
سینمای آلمان شرقی در تهیه ی
فیلم های کودکان ،به ویژه با
موضوعات افسانه ای مانند (سه
فندق برای سیندرال) ( )1973بود ،اما
سبکهای دیگری نیز مانند فیلمهای:
علمی تخیلی،تولید گردید که برای
مثال « ستاره ی خاموش» (،)1960
اقتباس از یک رمان استانیسالو لم،
و یا «وسترن» هایی مانند«فرزندان
خرس بزرگ مادر» ( )1966که در آن،
در تقابل با وسترن های آمریکایی،
قهرمانان فیلم بومی های آمریکا
هستند  .بسیاری از این فیلم های
وسترن تولیدات مشترک با دیگر
کشورهای عضو پیمان ورشو بود.
فیلمهای قابل توجه تولید شده توسط
آلمان شرقی شامل  :موضوع()1951؛
( Der geteilte Himmelبهشت تقسیم
شده) ( )1964یعقوب دروغگو
(،)1975
تنها فیلمهای آلمان شرقی که برای
جایزه اسکار نامزد شدند افسانه پل
و پائوال ( ،)1973به کارگردانی هاینر
کارو برمبنای رمان اولریش Plenzdorf
و  ،)1980( Solo Sunnyکار کنراد
ُولف است.
با این حال ،فیلم سازی در جمهوری
دموکراتیک آلمان همیشه تحت تأثیر
وضعیت سیاسی کشور بود .ارنست
تلمان ،رهبر کمونیست در دوره
وایمار ،موضوع چندین فیلم در دهه ی
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 ۱۹۵۰بود  ،و اگر چه فیلمسازان آلمان
شرقی دردهه  ۱۹۶۰آشکارا ازنزدیک
شدن به موضوعات استالینیستی
پرهیز می کردند اما فیلمسازان
هنوز هم به موضوع تغییر مواضع
سیاسی و در واقع تغییرات ناگهانی
رهبری توجه داشتند ..به عنوان مثال،
درمیان فیلمهایی که درسال 1966
توقیف شدند اثر فرانک بیر«ردیابی
سنگها» ( )1966که پس از سه روز
نمایش توقیف شد به خاطر ضدیت
با اصول کمونیستی نبود ،بلکه به
دلیل آن بود که نشان می داد
چنین اصولی هرگز درآلمان شرقی
بکار گرفته نشدند ،فیلم داستانی
پل و پائوال که بازار بسیار پرسودی
داشت در ابتدا بخاطر عناصر طنزی
که درآن بکاررفته بودبا ممنوعیت
توزیع روبروبود و ظاهرا تنها بخاطر
صحبت از اریش هونکر دبیر کل
حزب کمونیست اجازه نمایش گرفت .
در اواخر دهه 197۰تعدادی از فیلم
سازان جمهوری دموکراتیک آلمان
به آلمان غربی کوچ کردند چون
درکارآنها محدودیتهایی اعمال می
شد .در میان آنها به اگون گونتر
آنجلینادمرز،
کارگردان و بازیگران
ُ
اوا ماریا هاگن ،کاتارینا تالباک،
هیلمار تات ،مانفرد کراگ و آرمین-
مولراشتال می توان اشاره کرد.

آزادی

بسیاری از امضا کنندگان درخواست
مخالفت با مهاجرت درسال ۱۹۷۶
مانند خواننده و ترانه سرا ولف
بیرمان نیز به دلیل ایجاد محدودیت
درکارهایش به غرب کوچ کرد .
در سال های پایان جدایی دو آلمان
برنامه های تلویزیونی و فیلم هایی
که از تلویزیون پحش می شد از
طریق امواج غیرقابل کنترل به
جمهوری دموکراتیک آلمان می
رسید از اهمیت تولیدات تلویزیونی
آلمان شرقی کاسته شد ،اگرچه این
برنامه ها همچنان تولید می شدند. .
اگرچه پس ازاتحاد دوآلمان ،تولید
برنامه های تلویزیونی متوقف شد و
استودیوها و تجهیزات آن در سال
 1992فروخته شد،

سینمای آلمان غربی
1960-1945

اشغال و بازسازی آلمان توسط چهار
قدرت در دوران بالفاصله پس از
پایان جنگ جهانی دوم تغییر عمده
و طوالنی مدت دراوضاع اقتصادی
آلمان غربی پدید آورد  .منابع یوفا
توسط متفقین مصادره شد و به
عنوان بخشی از روند اتحادیه صنایع،
مجوز تولید فیلم بین طیف وسیعی
از شرکت های بسیار کوچکتر به
اشتراک گذاشته شد .عالوه بر این،

(بخش چهارم)

وضعیت اشغال آلمان درسال 1949
که استقالل نسبی به جمهوری فدرال
تازه ایجاد شده اعطاشد به طور
خاص با اعمال منع سهمیه واردات
به حمایت از تولید فیلم آلمانی در
رقابت با فیلمهای خارجی ،پرداخت.
در نتیجه گرفتار البی صنعت فیلم
آمریکا شد.
در میان ویرانیهای سال 1945
محصوالت سینمای آلمان غربی
بدون هیچ تعجبی با وضعیت زمان
جنگ تناسب داشت  ،اما در پایان
یک دهه سطح تولید به بیش از
دوره قبل از جنگ رسید .برای
اولین بار پس از سال های بسیار،
تماشاچیان آلمانی دسترسی آزاد به
محصوالت سینمای سراسر جهان
پیدا کردند و در این دوره فیلم های
چارلی چاپلین مورد عالقه مردم بود،
این فیلمها ملودرام هایی از ایاالت
متحده بودند .با این حال ،سهم بازار
فیلم های آلمانی در این دوره و در
 ۱۹۵۰نسبتاچشمگیر بود،وحدود 40
درصد از کل بازار را شامل می شد.
فیلم های آمریکایی درهمین زمان
با وجود داشتن حدود دو برابر فیلم
آماده برای توزیع  ،در حدود 30
درصد از بازاررا بخود اختصاص داده
بود.بسیاری از فیلم های آلمانی تولید
شده در دوران پس از جنگ را می
توان به عنوان ژانر Trümmer film
(به معنای واقعی کلمه «فیلمهایی
از خرابه ها) بشمارآورد .این فیلم
ها قرابت قوی با کار neorealists
ایتالیایی ،داشتند .البته سه گانه
روبرتو روسلینی نئورئالیستی شامل
این لیست نمی شود چون آلمان
سال ( ،)1948را توصیف می کندو با
زندگی روز به روز آلمانی های بخت
برگشته سروکاردارد و اولین واکنش
اعتراضی به حوادث دوران نازی ها
ست (وحشت زیاد -که برای اولین بار
توسط بسیاری از فیلم های مستند
از اردوگاه های نازی تجربه شده
بود) .این فیلم ها شامل (قاتالن در
میان ما هستند) ( ،)1946اولین فیلم
ساخته شده در آلمان پس از جنگ
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(تولیدشده در بخش جماهیر شوروی)
و (عشق ) ( )1949بودبا وجود ظهور
یک سرویس تلویزیونی به طور منظم
در جمهوری فدرال آلمان در سال
 ،1952ازتعداد تماشاگران سینما
کاسته نشد :ودرسالهای ۱۹۵۰تعداد
بینندگان فیلمهای سینمایی درآلمان
غربی به اوج خود رسیدو درسال
 ۱۹۵۶بالغ بر 817،500،000نفرگردید
اکثر فیلم های این دوره فقط باهدف
سرگرم کردن مخاطب وگاه پرداختن
به جنبه های هنری و یا توجه به
مسائل اجتماعی بود.درتعریف ژانر
فیلمهای این دوره باید ازواژه ی
« ( Heimatfilmفیلم های
میهنی») استفاده کرد ،که در آن
داستان های اخالقی ساده از عشق
و خانواده در یک محیط روستایی
که اغلب در کوه های بایرن ،اتریش
یا سوئیس بود فیلمبرداری می
شد .درآن روزها فیلمهای میهنی
چندان مورد عالقه ی منتقدان
فیلم نبود ،اما در سال های بعد
این فیلمها موضوع مطالعه ی آنها
در رابطه با فرهنگ آلمان غربی در
سالهای معجزه اقتصادی شدند .از
دیگر ژانرهای فیلمهای این دوره
فیلمهایی به تقلید ازبعضی از اپرا
ها ،ملودرام هایی از بیمارستان
ها ،فیلمهای کمدی و موزیکال
بود .بسیاری از فیلم ها بازسازی
شده از تولیدات قبلی یوفا بود.
باتجدید تسلیحات و تاسیس ارتش
آلمان در سال  1955به همراه آن
موجی از فیلمهای جنگی تولید شد
که تمایل به تصویر کشیدن سربازان
آلمانی در جنگ جهانی دوم به عنوان
افراد شجاع و غیر سیاسی داشت .
مورخ اسرائیلی عمر بارتوف نوشت
که فیلمهای آلمانی دردهه ۱۹۵۰
نشان می دهد که به طور متوسط
سرباز آلمانی به عنوان یک قهرم ان
قربانی :نجیب ،سرسخت ،شجاع،
قابل احترام و میهن پرست است .
چنین سربازی در مبارزه ای سخت
در یک جنگ بی معنی بنفع رژیمی
که برای او مهم نیست شرکت می
کند .سه گانه )1955-1954( 08/15
مربوط به یک سرباز جوان وحساس
آلمانی است که ترجیح می دهد بجای
جنگیدن پیانوبنوازد ،و یا سربازی
که بدون درک این موضوع که چرا
در جبهه شرقی می جنگد؛ اشاره ای
است از جنبه های نسل کشی
درجبهه های جنگ آلمان در شرق.
آخرین قسمت از  08/15با نشان
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صحنه ای از فیلم ژنرال شیطان
دادن آلمان اشغال شده توسط یک
گروه از سربازان آمریکایی که مشغول
جویدن آدامس هستندبارفتاری
غیرفرهنگی ،که از هر لحاظ پایین
تر از سربازان قهرمان آلمان نشان
داده می شوند پایان می یابد
تنها استثنا افسر آمریکایی یهودی
است که بیش از حد باهوش و بسیار
بی پروا ،نشان داده می شود .واین
اشاره به این معنا ست که نازی ها
شانس نابودی همه یهودیان را نداشته
اند ،و در حال حاضر با شکست آلمان
یک بار دیگر یهودیان برای بهره
برداری ازمردم آلمان بازگشته اند.
در دکتر استالینگراد ( )1958به
اسرای آلمانی در اتحاد جماهیر
شوروی ،می پردازدو آلمانی هارا

متمدن تر ،انسانی تر و هوشمندتر
از مردم شوروی ،معرفی می کندو
در عین حال در بیشتر قسمت ها
آنهارا مغول های وحشی می خواند
که با اسرای جنگی آلمان رفتاری
وحشیانه دارند .یکی از اسرای
آلمانی با موفقیت کاپیتان الکساندرا
( Kasalniskayaاوا بارتوک) زیبارا
اغوا می کند که او را ترجیح ًا به
فرمانده اردوگاه سادیستی تحویل
دهد .و ُعمر بارتوف نیز نظر می دهد
که باوجود شکست ،مردان آلمانی از
نظرجنسی نسبت به همتایان روسی
خود جذاب ترند.
درفیلم Hunde, wolt ihr
?« ewig lebenسگها میخواهید
برای همیشه زنده بمانید؟» محصول

 ۱۹۵۹که درباره ی جنگ استالینگراد
است شجاعت و دالوری سربازان
آلمانی درمرکز توجه قراردارد بدون
اینکه اشاره ای بکند که این سربازان
شجاع برای چه می جنگیدند برای
امنیت کشورشان و یابرای هولو
کاست ؟
این دوره نیز شاهد تعدادی از فیلم
هایی هستیم که درآن مقاومتهایی
از سوی نظامیان دربرابر هیتلررا به
تصویر کشیده اند .درفیلم Des
 ( Teufels Generalژنرال
شیطان) محصول سال  ،1954یک
ژنرال نیروی هوایی بنام هاراس
لوسلی را می بینیم که درنقش
ضدنازی ظاهر می شود ومخفیانه
هواپیماهای جنگی آلمان را با طراحی
نادرست عرضه می کند تا ارتش نازی
را باشکست مواجه کند ..ودرحقیقت
این فیلم سعی کرده است افسران
آلمان را مردانی شریف ونمایندگان
راستین جامعه آلمان نشان دهد
اگرچه فیلم های بی شماری از رمان
ادگار واالس در سراسر جهان تولید
شده است اما فیلم های جنائی تولید
شده توسط شرکت آلمانی ریالتو
بین سال های  1959و  1972بهترین
و شناخته شده ترین آن ها  ،بشمار
میروند..
در مقیاس بین المللی  ،صنعت فیلم
آلمان غربی در دهه  ۱۹۵۰نمی تواند
با صنعت فیلم فرانسه ،ایتالیا ،ژاپن و
یا دیگر کشورها رقابت کند .فیلمهای
آلمانی به ندرت بازار بین المللی پیدا
می کردند .

صحنه ای از فیلم دکت ٍر استالینگراد

آزادی

بقیه در شماره ی آینده
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مرور فیلم

غزاله یزدی

اینفــــرنوINFERNO
تام هنکس ُ فلیسیتی جونز  ،بن
فاستر  ،عرفان خان ،و عمر سای
بکارگردانی ران هاورد درفیلمی
شرکت دارند که سناریوی آن
برمبنای کتاب اینفرنو نوشته ی دن
براون تنظیم شده و از روز جمعه ۲۸
اکتبر  ۲۰۱۶درسینماهای آمریکا
به نمایش درآمده است  .قبال هم از
کتاب داوینچی ُکد نوشته دن براون
فیلمی به همین نام ساخته شد که تام
هنکس درآن نقش پروفسور لنکدون
را بازی میکرد  .نه تنها فیلم قبلی
از اینفرنو بهتر بود بلکه کتاب اینفرنو
نیز از فیلم اینفرنو بهتر است  .اگرچه
سناریست سعی کرده است به کتاب
بسیار وفاداربماند و شاید بهمین دلیل
فیلم کمی خسته کننده است و بجز
صحنه ی مربوط به ترکیه که درآن
سعی می شود ظرف محتوی ویروس
را از منفجرشدن وپخش ویروس
درمحیط برهاند  -که بسیار هیجان
بر انگیزاست  -بقیه قسمتهای فیلم
یک نواخت و خسته کننده است .
حدود ده سال پیش تام هنکس فیلم
داوینچی کد را بازی کرد آن فیلم
دومین قسمت از ماجراهای رابرت
بود که قبل از اینفرنو
لنگدون
ساخته شد ..آنگاه فیلم فرشتگان
نوشته دن براون را
وشیاطین
درسال  ۲۰۰۹دنبال کردند .که شاید
از دوفیلم دیگر از هیجان بیشتری
برخوردار بود.
درفیلم اینفرنو داستان حول
پروفسور برتراند زوربیست (بن
فاستر) می چرخد که مایل است
میلیاردها نفررا درسراسر جهان با
ویروسی خطرناک از بین ببرد.درفیلم
با پروفسور لنگدون در بیمارستانی
درفلورانس مواجه می شویم که به
هوش می آید و متوجه می شود که
زخمی است .او سعی می کند بیاد
بیاورد که چه حادثه ای برایش اتفاق
افتاده است  .او با زنی روبرو می شود
که می گوید دکتر سی ینا بروکس
است ( فیلیسیتی جونز) که از او

صفحه46

مراقبت می کند .لنگدون از فالش
بک هایی که به گذشته دارد رنج می برد.
با اینهمه زخم و ناراحتی و فراموشی
ناگهان لنگدون تصمیم به فرار
ازبیمارستان می گیرد.و در آغاز سعی
دارد تا بفهمد چرا در فلورانس است
و بکمک دکتر بروکس برروی یک
تابلوی نقاشی مربوط به بوتیچلی
درقرن پانزدهم بنام « پرتگاه جهنم»
متمرکز می شوند  .این تابلو سرنخی
برای یافتن محل ویروس خطرناک
است  .لینگدون ودکتربروکس به
دنبال قطعه ی گمشده ی این معما
هستند کسانی نیز درمقابل آنها
قراردارند که می خواهند به هرقیمتی
جلوی موفقیتشان را بگیرند .سازمان
بهداشت جهانی و یک شرکت امنیتی
به رهبری  provostهری سیمز
(عرفان خان) از این جمله اند .با
اینهمه لینگدون از پای نمی نشیند.
جونز دراین فیلم خوش می درخشد
ودرنقش پزشکی جوان و جذاب ظاهر
می شود.
طبقه بندی فیلم برای افراد باالی
 ۱۳سال است اگرچه صحنه سکسی
درفیلم وجود ندارد اما صحنه هایی

آزادی

از قتل افراد از جمله پلیسی که درپی
قتل دکتر لنگدون است و در صحنه
ای به دست دکتر بروکس از بلندی
به پائین پرتاب می شود  .ویا صحنه ی
مربوط به ترکیه که تالش برای
جلوگیری از پخش محتویات ظرف
ویروس صورت می گیرد حاوی
تصاویری از قتل افراد گوناگون است .
برای کسانی که قبال کتاب اینفرنو
نوشته ی دن براون را خوانده اند
دیدن فیلم جاذبه ای ندارد .اما برای

کسانیکه کتاب را مطالعه نکرده اند
فیلم می تواند احتماال جاذبه هایی را
بهمراه داشته باشد.
هزینه ی فیلم حدود  ۷۵میلیون
دالر بوده است اما درنخستین دوروز
تعطیل آخرهفته نزدیک به یکصد
میلیون دالر فروش داشته است  .فیلم
در روز هشتم اکتبر  ۲۰۱۶درفلورانس
افتتاح شدودرروز  ۲۸اکتبر در ایاالت
متحده ی آمریکا درسینماها بنمایش
درآمد.

شماره  -82سال هفتم

داستان Fantastic Beasts and Where
 to Find Themدرامی تخیلی است که

سالها پیش وقبل از سری داستانهای
هری پاتر توسط  J. K. Rowlingنوشته
شد و اینک توسط کارگردان David
 Yatesبه فیلم تبدیل شده است .
هنرپیشه هایی نظیر :

Eddie
Redmayne,
Katherine
Waterston, Dan Fogler, Alison
Sudol, Colin Farrell, Carmen Ejogo,
Samantha Morton, Ezra Miller, Ron
.Perlman and Jon Voight

درآن شرکت دارند.فیلم ادامه ی سری
فیلم های هری پاتراست،ودرحقیقت
قسمت اول یک سری پنج تایی
است .جادوگری جهانی رولینگ ،نام
تجاری جدیددردنیای سرگرمی و
جهان سینماست که توسط خوداوپایه
گذاری شد و به دست کمپانی برادران
وارنر ،عرضه شد واز ژانرهای مختلف،
و به تصویر کشیدن فرهنگ های
مختلف ،دورانهای گوناگون ،درگیری
های سیاسی و جنگ در جوامع
جادوگری در سراسر جهان شکل می
گیرد  .فیلمبرداری این فیلم در تاریخ
 17اوت  ،2015در استودیو برادران
وارنر آغازشد وقراراست از روز۱۸
نوامبر در سراسر جهان بصورت سه
بعدی نمایش داده شود.
داستان فیلم که در نیویورک اتفاق
می افتد مربوط به سال  1926یعنی
هفتادسال قبل از بروی ئرده آمدن
فیلم هری پاتر است  .شخصیت
اصلی فیلم Newton Artemis Fido
 Scamanderاست که کارمند وزارت
جادوگری انگلستان است و به نیوت
معروف است  .نقش او درفیلم بعهده
ادی رد ماین است .
شخصیت دیگر فیلم Porpentina
 «Tina» Goldsteinاست که در
اکاماکوسا یا وزارت جادوگری آمریکا
کار می کند .او نیز گاهی تینا خطاب
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Fantastic Beasts and
Where
to Find Them
می شود .او با نیوت مالقات می کند.
او درمقابل اشخاص عوضی می ایستد
و می خواهد برای راستی ودرستی
بجنگد .بهمین دلیل به اداره ای منتقل
می شود که بسیار از سطح کارآئی او
پائین تراست  .نقش او درفیلم برعهده
کاترین واتر استون است .
سومین شخصیت فیلم جیکوب
کوالسکی است که جادوگر نیست
وکارگر یک کارخانه است ولی به
دنیای جادوگران معرفی شده است تا
کاری برعهده اش گذاشته شود .دان
فاگلر نقش اورا بازی می کند.
.چهارمین شخصیت فیلم Queenie
 Goldsteinکه خواهر کوچکتر تینا
است  .اورا بامب شل و یا بمب هم می
نامند .او از روح آزاده ای برخورداراست

و می تواند فکر اشخاص را بخواند.
نقش او دراین فیلم برعهده الیسون
سادل است  .این فیلم نخستین کار
سناریو نویسی خانم رولینگ به
حساب می آید.
زمان فیلم حدود  133دقیقه است
و از محصوالت سینمای انگلستان
بشمار میرود.
صحنه های فیلم ابتدا درلندن و
پس از دوماه در لیورپول دنبال شد.
برای خلق صحنه های مختلف فیلم
مجبورشدند محل فیلمبرداری در
لیورپول را به سبم نیویورک در دهه
 1920بازسازی کنند.
فیلمبرداری در  28ژانویه  2016پایان
یافت .
در  16آوریل  2016اعالم شد که
موزیک فیلم را جیمز نیوتون هوارد
خواهد ساخت  .وسرانجام در 24
اکتبر فیلم آماده نمایش گردید  .و
ازروز  18نوامبر برپرده ی سینماهای
جهان به صورت سه بعدی به نمایش
درخواهد آمد .این فیلم بصورت بازی
ویدیویی نیز ببازار عرضه خواهد شد.
رولینگ در توئیتر خود نوشت که
سری فیلمهای Fantastic Beasts and
 Where to Find Themدر  5قسمت
تهیه خواهدشد و سناریوی هر 5
قسمت را خود او خواهد نوشت .
نیوت که درحقیقت درفیلم به عنوان
نویسنده این داستان معرفی می شود
به نیویورک می آید تا دنیای آشفته
جادوگری را سروسامانی بدهد.
بسیاری ازاین موجودات جادوگر در
خفا ودرصندوقهای چرمی زندگی
می کنند.
این فیلم باعث دیدار مجدد برخی از
دست اندرکاران فیلمهای هری پاتر
شده است .ازجمله  :دیوید هیمن،
جی  .ک  .رولینگ  ،استیو کلووزو
لیونل ویگرم تهیه کنندگان هری پاتر
که باردیگر دراین  5سری فیلم با هم
همکاری خواهند کرد.

آزادی
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پادشاهی مدرن
دالیلی برای خوشبینی در مورد تحول
اقتصادی عربستان سعودی در چشم
اندازسال 2030وجوددارد اگرچه طرح
مبهم است  ،اما پادشاهی در مسیر
حرکت اساسی ،برای تغییرساختار
اقتصادی قرارگرفته است وبرگشت از
این مسیر غیر ممکن است  .سعودی ها
ااز منابع ،برخوردارند .ضرورت و
استعداد مورد نیاز برای ایجاد این
تغییرات،موجوداست و ولیعهد گامهای
تشویقی در دامن زدن به افکار عمومی،
به ویژه در میان جوانان عربستان را
برداشته است
به این ترتیب ،تغییرات سریع درانتظار
عربستان سعودی است ،و تنها به
اقتصاد محدود نمی شود .تغییرات
اقتصادی به احتمال زیاد با تغییرات
اجتماعی ،فرهنگی ،و سیاسی همراه
خواهدبود .تغییرات سیاسی بعید است
که ناگهانی و باعث تغییر رژیم باشد،
اما بهرحال جامعه ای را که متنفراز
تغییر قدرت است ،تکان خواهد داد.
ترجمه از ماهنامه
اختصار
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Foreign Affairs

به

ناراحتی های بیمار چندروز پس از
شروع برنامه غذائی تخفیف می یابد.
رودۀ کوچک معموالً پس از  3تا
 6ماه دراطفال ترمیم می گرددولی
دربالغین ممکن است چند سال به
طول انجامد .باترمیم رودۀ کوچک
شخص قادر است مواد غذائی را
اززوائد رودۀ کوچک جذب ووارد
جریان خون کند.
برای ادامه بهبودی بیمار مبتال به
بیماری سلیاک باید برای تمام مدت
عمر از مصرف گلوتن خود داری کند.
خوردن حتی مقدار کم این پروتئین
رودۀ کوچک را دچار آسیب می کند.
بسته به سنی که بیماری تشخیص
داده می شود بعضی عالئم مانند
کوتاهی قد و نقایص دندان ها
برطرف نمی گردند.
بعضی بیماران باوجود پیروی
از غذاهای فاقد گلوتن بهبودی
نمی یابند .علت اینست که گلوتن
ازبسیاری از منابع دیگر وارد بدن
آنها می شود  .بطور مثال یک
ترکسیب مشتق از گندم ممکن است
دربستنی وجود داشته باشد.
منابع نهفته گلوتن عبارتند از ماست
های همراه بامیوه  ،سوس  ،سوپ های
حاضری  ،سس ساالد ،مواد محافظت
کننده غذا ،رنگهای غذائی زردوقرمز،
پروتئین گیاهی  ،سرکه سفید تقطیر
شده و دیگر فرآورده ها .دیگر اینکه
بسیاری از فرآورده های برنج وذرت
درکارخانه هائی که فرآورده های
گندم نیز تولید می کنند تهیه می
شودو به گلوتن آلوده می شوند.
از گلوتن برای تهیه فرآورده های یی
مانند ویتامین ها  ،مکمل های غذائی
 ،پماد لب  ،و بعضی داروها استفاده
می شود.به ندرت آزردگی روده
باوجود پیروی دقیق از رژیم فاقد
گلوتن ادامه می یابد .این حالت به
بیماری سلیاک مقاوم موسوم است
این بیماران دچار آسیب می شوند
وغیر قابل برگشت روده هستند.
بدین سبب که روده این بیماران
موادغذائی کافی را جذب بدن نمی
کند .نیاز به وارد کردن مواد غذائی
به خون از راه ورید است .
پژوهندگان اکنون در جستجوی
کشف داروئی برای درمان این بیماری
هستند رعایت نکات زیر ممکن است
به درمان بیماری کمک کند:
 -1آشنائی هرچه بیشتر بیمار با
بیماری سلیاک( www.medlineplus.
)gov

آزادی

بقیه  :جردن بنیانگذار...
تدریس کردو به عضویت رسمی
«شورایعالی فرهنگ»  ،ریاست
دانشگاه شیراز ،بنیانگذار دانشکده
ی صنعتی آریامهر و ریاست دانشگاه
ملی انتخاب شد.
سرپرست محصالن ایرانی درفرانسه
هم بود.
« از کتاب پژوهشگران معاصر چاپ
تهران  - 1381هوشنگ اتحاد -
صفحات  161ببعد جلد هفتم ».
 -2مطلع کردن اطرافیان به نیاز به
مواد غذائی فاقد گلوتن
 -3توجه به غذا های فاقد گلوتن
 -4مصرف میوه ها و سبزیجات تازه
محلی .
منبع این نوشتار :
www.celiac.org
Celia Diseas Foundation

بقیه  :یوسف پیامبر

درمجموع به عدد  97رسید یعنی زمانی
که الوی وموسی مصررا ترک کردند با
کسر عدد دوم از اول دست آخر به عدد
 430سال رسید.اگر توقف بنی اسرائیل
درمصر فقط چهارنسل  ،تقریب ًا یک قرن
به طول انجامید  ،همچنانکه شواهد برای
من کامال روشن است  ،با بازگشت به یک
قرن پیش از خروج درآغاز سلسله ی
نوزدهم (حدود  1306پ.م ، ).درزمان
توتموسیس چهارم (حدود 1413تا 1405
پ.م ).هم او که یویا را به مقام وزارت
رساند  ،قرار می گیریم .اکنون من آنچه
بتور دارم که تسلسل درست وقایع
است  ،خالصه می کنم :
ابراهیم وسارا حدود بیش از یک قرن
بعداز حکومت هیکسوس به مصر سفر
کردند ،همان زمان که توتموسیس سوم
(حدود  1490تا  1436پ.م ).ششمین
شاه سلسله ی هیجدهم سلطنت
می کرد .او بود که با ساراازدواج کرد و
پدراسحق شد .پسر بعدازاینکه آنان به
کنعان برگشتند زاده شد .بهنگام مرگ
اسحق  ،عیسو پسر بزرگترش نخست
زادگی (عنوانی مانند شاهزاده درمصر)
خویش رابه برادر دوقلویش یعقوب
به بهایی ارزان فروختکه ازیعقوب به
اد امه دارد
پسرش بارث رسید.
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جدول کلمات متقاطع

افقی -1 :برجسته ترین اثر «ارسکین
کالدول» -واحد پول آلبانی  -2آن
رادرهمه جای دنیا میتوان خوردولی
بیفایده است  -نام دیگرمس  -مهتر
صیادان ورئیس شکارچیان درقدیم
 -3شاعر فرانسوس که بوزارت خارجه
هم رسید -محکم کردن وشدت بخرج
دادن  -ظاهر -4لحظه  -خدای جنگ
رومیان  -راست نیست  -کوه کوچک
 -5صورتهایی از خمیر برای مشغول
کردن اطفال  -صدایی که دریک
واحد زمان ارتعاشاتی کمترازصدای
اخوی
زیر درفضا ایجادکند-
سربریده  -6مراسمی بهیادکسی -
مددکاری ومعاونت  -7بیجا-مخفف
اگر -ازمشتقات شیر -8راست
وصریح  -قهرمان منظومه فخرالدین
اسعدگرگانی  -غذایی که پیش
غذانیزهست  -9شهری درپاکستان
 خرس عربی -ظلمت  -10مارشالفرانسوی ویکی ازیاران ژاندارک
 بخدمت پذیرفتن  -11بی نظیر-اگربکلمه ملحق شودقیدمیسازد-
نیروی الکتریکی برای چراغ های
کوچک  -12دوستی ومحبت -واحدی
برای وزن  -امپراتوری قدیم اروپا-
صفت غیرمعین  -13رنگ  -ماهی
ازسال میالدی  -ازخشکبار  -14ایالتی
در جنوب آمریکا  -خاندانی فرانسوی
که چندتن ازدانشمندان بزرگ ازآن
برخاسته اند -ازعالیم جمع  -15نیمی
از یک خوراک  -اثری از «ارنست
همینگوی که بصورت فیلم سینمایی
نیزدرآمده است .
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بقیه  :اقتصادآیندهیعربستان
در صحنه ی داخلی ،عربستان سعودی
با طیف وسیعی از چالش روبرواست.
القاعده در شبه جزیره عربستان یک
تهدید کامل باقی مانده است ،و مبارزان
حوثی از یمن بارها و بارها به هدف هایی
در پادشاهی عربستان حمله کرده اند.
دولت اسالمی ( )ISISو حامیان آن
نیزضربه هائی از طریق مجموعه ای از
حمالت انتحاری در ماه رمضان -در ماه
جوالی سال جاری -و هدف قرار دادن
اقلیت شیعه این کشوربه عربستان
سعودی واردکرده است .در نهایت،
شهرهای شیعه نشین از استان شرقی ،
خشونت های پراکنده و ناآرامی هائی را
به ویژه در پاسخ به اعدام یک روحانی
شیعه بنام نمر باقر النمر در آغاز 2016
شاهد بوده اند.
هنگامی که چالش های اقتصادی و
امنیتی عربستان سعودی را درکنارهم
قرار می دهیم بنظر می رسد به اندازه
کافی چالش صورت گرفته است .با این
حال واقعیت این است که وضعیت وخیم
ترازاینهاست .زیرا اقتصاد وامنیت به طور
جدایی ناپذیریباهم مرتبط هستندکه به
طور کامل توسط ناظران از هر دو رشته
قدردانی نمی مرتبط است.

بقیه  :بیماری سلیاک

بقیه  :سیندخت
مرا کاخ و ایوان آباد هست
همان گنج و خویشان و بنیاد هست
نهفته همه گنج کابلستان
بکوشم رسانم یه زابلستان
سام دست او را برای بستن پیمان
بدست گرفت و سوگند یاد کرد که هم
او و هم آنکس که نزد او گرامی است
در امان اند .سیندخت چون سوگند
او را بشنید زمین را بوسه داد و آنگاه
بپای خاست و گفت :
که من خویش ضحاکم ای پهلوان
زن گرد مهراب روشن روان
رودابه پس از شناساندن خود گفت:
به خدمت آمده ام تا ببینم میل تو
چیست ؟ وا از کابل چه کسی تو را
دشمن است و که را دوست ؟ اگر ما
گناهکار و بد گهریم و سزاوار سلطنت
نیستیم  ،اینک دست بر سینه در
پیشگاه تو ایستاده ایم تا آنچه به
مصلحت است انجام دهی .اما دل
بیگناهان کابل را بی سبب مسوزان
و آنان را به روز تیره منشان .پهلوان
که اورا زنی روش روان و خردمند و
اندیشگر و زیبا همچون بهار و سبکرو
همانند غزال یافت چنینش پاسخ داد:
تو با کابل و هر که پیوند توست
بمانید شادان دل و تندرست
بدین نیست همداستانم که زال
ز گیتی چو رودابه جوید همال
نامه ای با البه و درد نزد شاه ایران
فرستادم امید چنانست که شهریار
به پرورده سیمرغ ترحم آرد و اذن
عروسی دهد .حال مشتاقم رودابه
را ببینم .سیندخت جهان پهلوان را

به کاخ خود دعوت کرد و سام از این
دعوت خندان گردید و بیخ کین کنده
شد .سیندخت به مهراب مژده و پیغام
داد که اندیشه بد از خود دور کن و
شاد باش و آماده پذیرایی مهمان .من
خود نیز بیدرنگ به نزد تو باز خواهم
گشت .دگرروز سیندخت گرانمایه به
درگاه ساالر دیهم جوی رفت .سام
در حالیکه سیندخت را بانوی بانوان
میخواند به استقبالش آمد .سیندخت
سام را درود فراوان فرستاد و با او
زمانی دراز به گفتگو نشست .سام یل
به سیندخت گفت نزد مهراب برو و
موافقت ما را به او مژده ده.
پذیرفت مردخت او را به زال
که باشند به شادی هر دو همال
سپس از کاخ و باغ و کشت و چارپایان
و گستردنی و پوشیدنی و آنچه متعلق
به او در کابل بود همه را به سیندخت
بخشید .هنگامی که سیندخت عازم
بازگشت شد دویست مرد جنگی
را به همراهی او روانه کرد و گفت از
هیچ اندیشه مدار .سیندخت سرفراز
و شادان عازم کابل گشت .همسری
رودابه و زال با تدبیر سیندخت انجام
یافت و سلطنت مهراب و کابلستان در
امان ماند.
ادامه دارد
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عمودی  -1 :ظرف آهنی دسته دار
که درآن روغن وچیزهای دیگر بریان
می کنند -اندازه  -ورزشی که رشته
های مختلف داردومیگویندقدمت
آن بیش از 10هزارسال است -2
سالحی درقدیم که برای تیرانداختن
بکار میرفت  -طایفه  -ازبازیهای
کودکان بادوقطعه چوب  -3فراهم
کردنی ها -کشتی جنگی  -4اثری
از نویسنده «خاطرات خانه اموات»
 -5دریای عربی  -گاوتبت  -سخن
چین  -6ختم کننده  -عالمت
مفعول صریح  -بینایی  -شاعر
نابینای یونان باستان -7کنایه از
رعایت حق تقدم است  -جمع
انگلیسی  -8انعطاف پذیر -نوعی
پارچه لطیف ازاطلس  -9پیچ وتاب
 ازنویسندگان نامی روس درقرننوزدهم  -10دندان ترک ها  -به
اسیری درآوردن -شالوده وبنیاد-
جانوربارکش وسواری ده  -11حیوانی
ازراسته ی پاپرده داران  -بستن
ودوختن  -دلیروشجاع  -12اثری از
جک لندن  -13 -حرف ربط  -یکی
از دانشکده ها  -14توفیق وموفقیت
 تصدیق آلمانی  -مرغ سعادت -15کهکشانی است که منظومه
شمسی جزئی از آن است  -ازنامهای
خارجی مخصوص دختر خانمها.
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کارگاه ساخت آالت موسیقی

گالب آدینه در هیئتی کامال متفاوت

باب دیلن برنده نوبل ادبی شد
آرمین موسیخانی و مهری جابریان
زوج هنرمند تبریزی در کارگاه کوچک
صنایع دستی خود سازهای موسیقی
سنتی ایرانی را تولید میکنند .آنها

سه تار و تنبور میسازند و به فکر
گسترش کار خود و ساخت چند ساز
دیگر مثل نی ،کمانچه و ویولون نیز
هستند.

محسن سیف هنری نویس  ،درگذشت
محسن سیف آرام و با احترام اما
تاثیرگذار همانگونه که می نوشت
زندگی کرد و پس از تحمل یک دوره
بیمارى جانکاه ،در گذشت.

سیف یکی از هنری نویسان مطبوعات
ایران بود .جسداو درروز یکشنبه ۱۶
آبان در قطعه هنرمندان بهشت زهرا
به خاک سپرده شد.

فیلمهائی که بزودی خواهیم دید

 1۸نوامبر :فیلم منچستر از کنار
دریا با شرکت کیسی افلک  ،میشل
ویلیامز  ،لوکاس هجز .کارگردان کنت
النرگان.
کیسی افلک رل مردی را بازی می
کند که باید به زادگاهش بازگردد تا
پس از مرگ برادرش (کیل چندلر)قیم
برادرزاده اش(لوکاس هجز) شود.
کارگردان و سناریست فیلم کنت
موضوع فیلم
النرگان می گوید
بسیار دردناک و تأسف برانگیزاست
اما با اینهمه او بهنگام فیلمبرداری با
افلک اوقات خوب وشادی را داشته
است  .او اضافه می کند افلک نقش
خودرا بهترازآنچه او انتظارداشته ایفا
کرده است .

»(Rogue

پیشکسوت سنما درگذشت
فرامرز رسولی صداگذار ر
خانه سینما درگذشت صداگذار با
سابقه و پیشکسوت سینمای ایران
زنده یاد فرامرز رسولی رابه اطالع
هنردوستان رساند .مراسم تشییع
این هنرمند فقید ساعت 9.30
صبح روز چهار شنبه  5آبان ماه 95
از مقابل منزل او به سوی بهشت
زهرابرگزار شد.
بسیاری از هنرمندانی که برای
سینمای ایران سالهازحمت کشیده
اند در گمنامی و تهیدستی جهان
فانی را ترک می گویند.
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آزادی

صدای آلمان  -باب دیلن پس از
هفتهها بیاعتنایی به خبر دریافت
جایزهی ادبی نوبل ،سرانجام سکوت
را شکست و در مصاحبهای با
روزنامهی «تلگرام» لندن گفت که
تصمیم فرهنگستان سوئد برای او
«افتخار بسیار به ارمغان آورده است».
باب دیلن ،خواننده ،نوازنده و ترانه
سرای آمریکایی و برندهی امسال
جایزهی ادبی نوبل دست آخر در برابر
تصمیم آکادمی نوبل سوئد واکنش
نشان داد و آن را «فوقالعاده و
باورنکردنی» خواند .دیلن که در پاسخ
به خبرنگار روزنامهی «تلگرام» لندن
نظر خود را بیان میکرد ،از طرح دلیل
سکوت دراز مدت خود خودداری کرد
و گفت« :حاال که موضع گرفتم».
فرهنگستان سوئد در پی اعالم نام
باب دیلن به عنوان برندهی نوبل
ادبیات ،بارها بدون موفقیت کوشید
تا از راههای گوناگون با او تماس
بگیرد .دیلن حتی در کنسرتی که

در شب اعالم اهدای جایزه به او در
السوگاس برگزار شد ،اشارهای به
این موضوع نکرد .او کنسرت خود
را با اجرای یکی از آهنگهای فرانک
سیناترا با نام «چرا سعی میکنی االن
تغییرم بدی» به پایان برد.
پیشتر یکی از اعضای کمیتهی
جایزهی نوبل رفتار این خوانندهی
 ۷۵ساله را «غیرمؤدبانه و تکبرآمیز»
خوانده بود.
دیلن که ترانههایش آینهی خواستها
و نیازهای نسلهای مختلف بوده،
پیش از این جوایز بسیاری از نهادهای
گوناگون سیاسی و هنری دریافت
کرده است .باراک اوباما ،رئیس جمهور
ایاالت متحده ،چند سال پیش «مدال
آزادی» آمریکا را به او اهدا کرد.
این نخستین ترانهسرایی است که
برندهی جایزهی نوبل ادبی میشود.
همین امر ،واکنشهای بسیاری را
در میان مخالفان و موافقان تصمیم
فرهنگستان سوئد برانگیخته است.
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 16دسامبر« :یک سرکش
 ) Oneداستان جنگ ستارگان،
باشرکت فلیسیستی جونز و دیه
گو لونا وبکارگردانی گرت ادواردز،
یک فیلم تجارتی است که داستانش
از جنگ ستارگان اصلی که درسال
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 ۱۹۷۷ساخته شد فراترمیرود .یک
گروه سرکش طرحی را که برطبق
آن لوک اسکای واکر موفق می شود
ستاره مرده را منفجر کند می دزدند
فیلیسیتی نقش جین ارسو و دیه گو
نقش کاپیتان اندور را بازی می کنند.

 ۲۵دسامبر:فیلم نرده ها با شرکت و
کارگردانی دنزل واشینگتن و وایوال
دیویس  .این سومین فیلمی است
که واشینگتن کارگردانی کرده است
.داستان نرده ها را آگست ویلسون
نوشته ودرآن خانواده ای را به تصویر
کشیده که با غمها و مصایب دهه
 ۱۹۵۰خو گرفته اند و زندگی را به
شادی می گذرانند.
دراین فیلم دنزل واشینگتن و و ایوال
دیویس نقش زن وشوهر خانواده را بازی
می کنند .واشنگتن می گوید این فیلم
نژادینیستاینیکفیلمفرهنگیآزا
است.
دی

در فیلم « 12روز» که کارگردانی آن را
مصطفی قربانپور برعهده دارد ،گالب
آدینه ،مریم کاویانی ،محمدرضاجعفرپور
و احمدرضا تاجیک در این فیلم به ایفای
نقشمیپردازند.
دراین فیلم خانم گالب آدینه بازیگر
مشهور سینمای ایران در قیافه ای کامال
متفاوت ظاهر می شود.
اینفیلماز 19آبانماهدرسینماهایکشور
اکرانخواهدشد.

گالب آدینه را درسریال سلطان وشبان
درکنارهمسرش «هاشمی»دیدهبودیم.

فیلم جدید کمپانی دیسنی
استودیوی انیمیشن کمپانی والت
دیسنی پنجاه وششمین فیلم
کارتونی خودرا بنام مونا عرضه کرد.
این فیلم بوسیله ی کامپیوتر ساخته
شده و بصورت موزیکال است .
داستان فیلم اساطیری است و حدود
دوهزارسال پیش دریک سری از
جزایر جنوب اقیانوس آرام رخ داده
است .قهرمان فیلم دخترنوجوانی
است بنام مونا که برای نجات
مردمش درسرتاسر اقیانوس آرام
بپا می خیزد .این داستان وابسته
به فرهنگ قوم پولینیزی است که
درسواحل اقیانوس آرام میزیسته اند.
کارگردانی فیلم را چان کوسکر و ران
کلمنتس برعهده دارندکه قبال هم
فیلمهای کارتونی فرشته دریایی ،

عالء الدین  ،و شاهدخت وقورباغه را
خلق کرده اند.
این فیلم درروز  23نوامبر قراراست
درسینماهتای آمریکا و اروپا به
نمایش درآید.
یک فیلم کوتاه نیز بهمراه این فیلم
نمایش داده خواهد شد.

تجلیل از مریل استریپ در گلدن گلوب 2017
گلدن گلوب که هرسال یکی دوهفته
پیش از اسکار درآمریکا برپا می شود
به قول سینما نویسان پیش درامد
جوایز اسکار است ومعموال بسیاری
از هنرپیشگانی که در مراسم گلدن
گلوب جایزه می گیرند بخت بردن
اسکاررا نیز پیدا می کنند .مریل
استریپ اما  ،تا کنون سه بار اسکار
برده است و بیش از  17بار نامزد
اسکار بوده است  .او  8بار گلدن
گلوب را بخانه برده است و  19بار
نامزد دریافت این جایزه شده است .
در هفتادوچهارمین دوره اهدای
جوایز گلدن گلوب قرار است از
مریل استریپ تجلیل شود و جایزه
ای بمناسبت فعالیتهایش درسینما
جایزه سیسیل ب .دومیل را امسال
به او اعطا کنند.
جایزه ی سیسیل ب .دومیل ازسال
 1952تا کنون هرسال درمراسم
اعطای جوایز گلدن گلوب بطور
افتخاری به کسی اهدا می شود

کهبیشازدیگراندردنیایاینترتینمنت
فعالیت داشته است .انتخاب هنرپیشه
ای که باید این جایزه را دریافت کند با
هیئت روزنامه نگاران خارجی هالیوود
است  .اولین زن هنرپیشه ای که جایزه
سیسیل ب .دومیل را دریافت کرد
جودی گارلند بودکه درسال  1962آنرا
گرفت.
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برای تهیه ی کتاب نوروز به زبان انگلیسی با آدرس زیر تماس بگیرید:
http://noerooz.com/contact
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