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مخالفین همراه خواهد شد.
آنچه از سخنان ترامپ نتیجه می شود
آن است که او مایل است مردم آمریکا
و کشور آمریکا را بار دیگر به سروری
و بزرگی سابق برساند اما راهی که
است.2
فعال برگزیده به ترکستانصفحه
مرتضی پاریزی

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

ادبی

بگیرد تلفات انسانی غیر قابل تحمل
است .
اوباما که ادعا می کند ترامپ وظیفه
دارد آمریکائی هارا متحد کند خود
به ستایش از تظاهرکنندگان می
پردازد و درنتیجه در صحن دانشگاه
یوسی ال ای دانشجویان متمدن به
شکستن شیشه پنجره ها و اذیت
وآزار حامیان ترامپ دست می یازند.
مخالفین ترامپ می گویند حق
قانونی آنهاست که تظاهرات کنند اما
این حق را برای حامیان ترامپ قائل
نیستند که حمایت خودرا آشکارا از
او ابراز دارند .هرروز در گوشه ای از
آمریکا یکی از کسانیکه به ترامپ
رأی داده و یا کاله قرمز که نمایانگر
حمایت از ترامپ است برسردارد ،
مورد ضرب وشتم مخالفین ترامپ
قرار می گیرد .در لندن نیز هرروز
تظاهرات ضدترامپ برگزار می شود
 .در ایرلند مجله ای عکس ترامپ
را برروی جلد خود چاپ کرده و
برشقیقه او نشانه ی برخورد گلوله را
ترسیم کرده و درزیر آن نوشته است
:چرانه؟!
اینها نشانه خوبی برای روابط آمریکا
با کشورهای دیگر نیست  .هرکسی
می داند که این اقدامات قصاص قبل
از جنایت است  .برخی از مخالفین
ترامپ که از حزب دموکرات
هستند فقط بخاطر باخت بزرگ
حزبشان پیشاپیش عهد کرده
بودند که نمی گذارند ترامپ با خیال
راحت حکومت کندو اکنون دارند به
عهد خود وفا می کنند .بعضی براثر زورگوئی های ترامپ دعوت کرده
تبلیغات زهرآگین رسانه ها علیه اند .ازسوی دیگر مشاورین ترامپ
ترامپ تصمیم به شرکت در تظاهرات هم گاهی اورا به اشتباه می اندازند و
می گیرند و تعدادی نیز بخاطر برای مثال همین مسئله ی هزاران
دستورات عجوالنه ای که ترامپ ویزای ورود به آمریکا که عده ای با
درهفته ی اول حکومتش صادر ا صرف وقت وهزینه آن را بدست
آز دی
کرد به تظاهرکنندگان پیوسته اند  .آورده و برای دیدن عزیزانشان در

آزادی

هنری

دانلد جان ترامپ در هشتم نوامبر
 2016درمیان بهت و حیرت همه ی
مخالفینش به عنوان چهل وپنجمین
رئیس جمهوری آمریکا برگزیده شد.
هرچقدر حامیان او ازاین انتخاب
خوشحال گردیدند مخالفین او
یعنی دمکراتها آنچنان شوکه
شدند که هنوز نمی توانند خشم
خودرا پنهان کنند و از لحظه ی ادای
سوگند در بیستم ژانویه  2017تا این
لحظه که این سطوررا می خوانید
هرروز فضای شهرهای آمریکارا با
تظاهرات خود نا امن و آشوب زده
می کنند .این درست است که
ترامپ نیز دستوراتی صادر می کند
که حتی بعضی از زنان کارمند کاخ
سفید را نیز به واکنش وا می دارد.
اما بحث موافقین وحامیان ترامپ از
اینجا شروع می شود که درلحظه ی
ادای سوگند هنوز رئیس جمهور
اقدامی نکرده بودکه
جدید
تظاهرکنندگان حاضروآماده در
صحنه بودند .واین حکایت از
سناریوی بسیار حساب شده ای
دارد که مخالفین می خواهند به
هر قیمتی  ،به هرقیمتی ولو به
قیمت خواروخفیف شدن آمریکا در
جهان طعم پیروزی را در کام ترامپ
وحامیانش تلخ کنند .بیلیونری بنام
سورو میلونها دالر برای تخریب
ترامپ تا سرحد برکناری او از ریاست
جمهوری سرمایه گذاری کرده است .
بعضی از رسانه ها که صاحبانشان
تمایالت چپگرایانه دارند نیز به این
ناامنی ها دامن میزنند .در عصری
که تروریست های جهادیست در
هرنقطه ای از جهان بتوانند دست
به کشتار میزنند ،تجمع صدها
هزارنفریدرشهرهایآمریکابهترین
هشتم ها ست و
تروریست
شمارهبرای
هدف
اینسال
-85
اگر چنین اقدام تروریستی صورت

اما ضرب وشتم حامیان ترامپ توسط
مخالفین و شکستن دروپنجره و یا
به آتش کشیدن اتومبیل مردم از
رویدادهای نادری است که برازنده ی
یک ملت متمدن و مدعی دموکراسی
نیست .
قبل از اینها درتاریخ چند دهه اخیر
آمریکاتنها درزمان پرزیدنت اوباما
شاهد اینگونه تظاهرات شدیم .
واینک این رویدادها توسط پیروان
اوباما به اوج خود رسیده است
 .اکنون اوباما  ،هیالری کلینتون ،
رهبران اقلیت دموکرات در کنگره
آمریکا همه جمهوری خواهان را
متهم می کنند که باعث تفرقه بین
مردم آمریکا می شوند  .واین درحالی
است که هم ترامپ وهم بقیه رهبران
حزب جمهوریخواه همیشه از مردم
خواسته اند باهم متحدشوند .و
دموکراتها حتی یکبار مردم را به
اتحاد ویکپارچگی دعوت نکرده
اند برعکس  ،همواره مردم را به
شرکت درتظاهرات ومقاومت دربرابر

آمریکا آماده می شدند یک شبه
وبدون اطالع قبلی باطل اعالم شد.
که کار عامه پسندی نبود .اگرچه
فعال بدستور یک قاضی فدرال
این دستور رئیس جمهور آمریکا
موقتا بی اعتبار شده است اما
هرلحظه ممکن است دوباره به اجرا
گذاشته شود .تحریم یک سویه ی
جمهوری اسالمی بخاطر آزمایش
موشکی اش مورد انتقاد اتحادیه
اروپاست و خشم مردم ایران را
نیز که هدف اصلی این تحریمها
قرار می گیرند برانگیخته است .
دانلد ترامپ با تصمیمی که اوباما
گرفته است مخالفت می کند
وبه خوب وبد بودن آن کارندارد.
کسانی که با خلق وخوی ترامپ
آشنایند می گویند او همانگونه
که در مبارزات انتخاباتی اش با
حرفهای درشت حریفان جمهوری
خواه خودرا از میدان بدر کرد
اکنون هم مدتی محدود به این
رفتار ادامه می دهد وسرانجام با

آنچه درشماره 85
اسفند ماه1395
میخوانید

صفحه 3

پبام های
خوانندگان
آزادی هشت ساله شد
بادرود ومهرفراوان برشما وهمه
نویسندگان فرهیخته مجله وزین
آزادی
صفحات مجله آزادی شماره  84را
مرور می کردم ناگهان چشمم به
تصویر زنده یاد علی اکبر کسمائی
شوهر دختر عمویم هما دولتشاهی
افتاد و همچنین درصفحه  27مجله
مزبور تصویر دیگری اززنده یاد
پوران فرخ زاد که با یکی از بستگان
مخلص ازدواج نموده بود خاطراتی را
تکرار کرد ....درهرحال یاد ازدست
رفتگان را گرامی می داریم  .ناگفته
نماند خواندم که مجله آزادی وارد
هشتمین سال فعالیت خود می شود.
ضمن عرض تبریک ازصمیم قلب
برای این موفقیت بزرگ از خداوند
متعال می خواهم که شما وهمکاران
فرهنگ دوست را که درراه پر نشیب
وفرازی قدم برداشته اید یاری کند.
دفتر آزادی ات هشت ساله شد
همچو نور معرفت تابنده شد
سردبیرش عارفی صاحب سخن
کرده او خدمت به فرهنگ وطن
گاه با تحریر و آداب سخن
میزند نیش قلم براهرمن
شدزآزادی بسی روشن دلم
همچو پس ُدرو گهرها حاصلم
تیره گیها از دلم بزدوده شد
روشنیها بردلم افزوده شد
چون دلت پاک و روانت بی ریاست
قلب تو آئینه عشق خداست
نام ایران زنده از اقدام توست
درمسیرراستی هرگام تواست
برتو ای اهل قلم صدآفرین
کآفریدی گنج آزادی چنین
آرمانت درجهان پیروز باد
پرتو فکرت جهان افروز باد
قدراین یاران بدان تو «دولتا»
چون که هستند این ادیبان کیمیا
شادمان زی مرتضی اندر جهان
زنده باد ایران و ایران دوستان
محمدعلی دولتشاهی  -کنتیکت

صفحه4

استاد بزرگوار آقای دولتشاهی
عزیز .از مهرشما صمیمانه سپاسگزارم
و پاسخ شعر شمارا هم طبق معمول با
شعر می دهم :
«دولتا» باردگر دُ ر سفته ای
بهر «آزادی» سخنها گفته ای
من نه عارف هستم وصاحب سخن
کوچکی هستم  ،سری دارم به تن
هرزمان الزم شود این سر دهم
بهر ایران سرچه باشد گردهم؟
آرمانم درجهان پیروزی است
بهرایران ُ ،حرمت دیروزی است
ازشما وز دیگر ِ خوانندگان
قدردانم ازصفا ومهرتان
شادمانی هایتان افزون بود
مهرتان افزون براین مضمون بود
بود
آنچه خوبی اندراین دفتر َ
بود
گستر
مهر یاران ادب
ِ
َ
ور بدی دیدی  ،زمن  ،سرزد بدی
بگذرازما ،گر زما « ،بد» سرزدی

چه بودیم وچه شدیم
تقدیم به جوانان دلیر وپرشور ایران
زمین تا بخوانند وبدانند که پدرانشان
چگونه گول یک پیرمردشیاد را
خوردند وسرزمین آریایی مارا به این
روز انداختند.
 -1بجای شاه تحصیلکرده  ،میهن
پرست ومردم دوست  :دوآخوند بی
سوادبی وطن خود دوست
 -2بجای دروازه ی تمدن بزرگ :
تونلی تاریک پراز خرافات
 -3بجای کتاب « انقالب سفید»
نوشته شاه :کتاب شرم آور توضیح
المسائل آخوند خمینی .
 -4بجای آزادی زنان وبرابری آنها
با مردان :گرفتن آزادی اززنان و
برپاکردن مردساالری
 -5بجای دروغگو دشمن خداست :
دروغگوئی رایج وقانونی «اهل تقیه
درمذهب شیعه»
 -6بجای مبارزه باتروریست داخلی
وخارجی  :رژیم تروریستی و
تروریست پروری درجمهوری اسالمی
 -7بجای مبارزه جدی با مواد مخدر:

آزادی

قاچاق مواد مخدر بدست عوامل
جمهوری اسالمی
 -8بجای دینداری واعتقادات مذهبی:
بی دینی وخارج شدن ازمذهب اسالم
شیعه
 -9بجای احترام گذاشتن به شاه
ومردم ایران درخارج :بی احترامی به
سران جمهوری اسالمی درخارج
 -10بجای گذرنامه شیروخورشید
نشان شاهنشاهی  :پاسپورت بی
ارزش وشرم آور جمهوری اسالمی
 -11بجای دالر  7تومانی  :دالر 4500
تومانی
نیروی کار
 -12بجای کمبود
وواردکردن کارگر ازخارج :بیکاری
باالی  30درصد
 -13بجای قراردادهای دوطرفه با
کشورهای خارج :قراردادهای یک
طرفه به ضرر ایران برای بقای رهبر
 -14بجای امن بودن خلیج فارس
ومنطقه :جنگ  8ساله درخلیج فارس
ومنطقه
آلمان  -دکترپرویز کالنی
دکتر کالنی عزیز باسپاس از شما
برایتان سالمتی و شادکامی آرزو
می کنم .

آزادی بیان یا آنارشی
نمیدانم مراسم تحلیف دانلدترامپ
رئیس جمهور آمریکارا از تلویزیون
تماشا کردید یانه  .دراین روز عده
زیادی در اطراف محل برگزاری مراسم
به آتش زدن اتومبیل و ضرب وشتم
دیگران  ،شکستن شیشه مغازه های
مردم و اختالل دربرگزاری مراسم
می پرداختند .این آزادی است یا
هرج ومرج ؟ این چه رابطه ای با
دموکراسی دارد؟ مثل اینکه حزب
دموکرات با باخت خود فکر می کند
دنیا به آخررسیده و باید هرخرابکاری
از دستش بر می آید انجام دهدتا
پیروزی ترامپ را به کام مردم آمریکا
تلخ کند .اگر دموکراسی این است
لطفا آن را برای خودشان نگهدارند و
به کشورهای دیگر صادر نکنند.
ا.اخالقی  -شرق آمریکا

با درودبرشما  .حتما دقت کرده
اید که مخالفت با ریاست جمهوری
آقای ترامپ به حزب دموکرات
محدود نمی شود .این مخالفت
ریشه ی جهانی دارد که سردسته
مخالفین هم پیر استعمار یعنی
انگلستان است  .والبته چپ ها ئی
که بوی الرحمانشان هم بلند شده
است .وگرنه در آمریکا که همه گونه
آزادی بیان و اجتماعات و مطبوعات
و  ...است چرا باید با شکستن
دروپنجره و سوزاندن اتومبیل مردم
به دنبال حق بود؟ ازطرفی من هنوز
نفهمیدم آقای ترامپ کارخودرا
شروع نکرده چگونه حقوق زنان را
نادیده گرفته است ؟ نتیجه اینکه
استعمار  ،کشور ضعیف و قوی نمی
شناسد و سعی دارد کشورهای قوی
را نیز ضعیف کند و برای آمریکا
روزهای خوبی نمی توان پیش
بینی کرد مگر آنکه مردم آمریکا
بویژه دمکراتها بخود آیند وبخاطر
منافع کشورشان دست از لجیازی
ها بردارند وبه ملتی واحد و متحد
تبدیل شوند.

اشتباهات ادبی
نشریه ماهانه ی آزادی
بااحترام ودرودبرشما وسایر همکاران
گرامی وفرهیخته این نشریه وزین
 .درصفحه  30مجله شماره  11سال
هفتم با تیتر « درپرندنیلی شعروغزل»
دوبیت شعر تحت عنوان «چه شود»
مرقوم رفته بود که بنام شادروان
هاتف اصفهانی بود .باپوزش از محضر
نویسندگان محترم  ،درسال 1310
این دو بیت را من درحالیکه مدرسه
نمی رفتم از صفحه گرامافون از زبان
و باصدای خوش سودابه خاتمی که
در آن زمانها حتی کوچه ای هم بنام
ایشان منشعب از خیابان لطفعلیخان
زند شیراز بود  ،شنیده ام .وبرای
خودم درعوالم بچگی تکرار می کردم
ولی شوربختانه از معانی آن بهره ای
نبرده و نداشتم که می گفتند از قره
العین است که این نام بر مشکالت
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ذهنی من اضافه می شد.وهم چنین
چهاربیت شعر از هاللی جغتائی
بود که شادروان قمرالملوک وزیری
درصفحات سی وسه دور دردهلی
پرشده وخوانده بودند که مدتی
این شعربنام شادروان ایرج دهقان
درمیان مردم تکرار می شد .پس
از رسیدن به دبیرستان وگذشتن
از مرز دبستان بخاطر عالقمندیم
بادبیات و بجستجوپرداختن آنها
ازاکثر نویسندگان ودبیران واستادان
شنیدم که شعر چه شود که بچهره
زردمن نظری زبرای خداکنی ...
دراینجا اشتباه دیگری  ،یعنی یکی
از شادروان استاد ابراهیم باستانی
پاریزی ودیگری هم ازمجله شما
درصفحه درپرند نیلی شعروغزل می
بینم .. .
با آرزوی بهترین ها
ارادتمند ح.ش کالیفرنیا
دوست عزیز از نامه شما چنین بر
می آید که یکی از خوانندگان نکته
سنج وآگاه مجله آزادی هستید ..از
تذکر شما بسیار ممنونم  .اما تا آنجا
که حافظه ام یاری می کند پدرم
که اهل موسیقی بود کتاب شعری
داشت که حدود  80سال پیش در
بمبئی چاپ شده بود و این شعر چه
شود هم درآن بود و آن را از هاتف
اصفهانی ذکر کرده بود .البته تخلص
هاتف را هم دربیت آخر می بینید.
البته خیلی از شاعران دیگرماهم
برهمین وزن وقافیه شعرسروده اند
.به هرحال از توجه شما به «آزادی»

بسیار سپاسگزارم .

گل بود به سبزه
نیزآراسته شد
با درود بسیار آغاز هشتمین
سال فعالیت «آزادی» را به شما
و خوانندگان و نویسندگان مجله
شادباش می گویم  .آخرین شماره
سال هفتم با صفحات رنگی بدستم
رسید.وبی اختیار این بیت برزبانم
جاری شد که گل بود به سبزه نیز
آراسته شد .میدانم چاپ رنگی هزینه
شمارا باال می برد ولی اگر با همت
دوستان بتوانید هرشماره را رنگی
ارائه کنید بسیار بهتر خواهد بود.
یادداشت های شمارا که من قبل از هر
مطلب دیگری می خوانم بسیار جالب
است  .بویژه این بار که بسیار احساس
برانگیز و سخت انسانی بود .گفتگوی
جناب زاهدی را نیز با دقت خواندم
.و به اندیشه انسانی ایشان صدهابار
آفرین گفتم  .حقیقت را بیان فرموده
اند .هیچکس بفکر این بچه های
بیگناه نیست  .امیدوارم این نوشته
ها و این گفتگوها مثمر ثمر واقع شود.
باز هم دست شما درد نکند.
ارادتمند ح.د .از نیویورک
از توجهتان به مطالب مجله ممنونم
درمورد رنگی شدن مطمئن باشید
هرزمان که بودجه ما اجازه بدهد
حتما این کاررا خواهیم کرد.
درمورد یادداشت هم وقتی قلم به

آزادی
نش

رهی مااههن
اجتماعی ادبی،هنری

آزادی.
از سانفرانسیسکو  -مهناز د.
حقیقت این است که بنده نه
سیاستمدارم ونه پیشگو .نظر بعضی
مفسران را خوانده ام ولی هیچکدام
از آنهارا نمی پذیرم  .آقای ترامپ
می خواهد آمریکارا دوباره به
عظمت و سرفرازی گذشته اش
برساند اما تا اینجا راه کار او اشتباه
بوده است  .کمی عجله و کمی هم
لج ولجبازی دو حزب عمده آمریکا
باهم و درنهایت کمی هم سرمایه
گذاری ثروتمندان مخالف با ترامپ
باعث این ناآرامی ها در خیابانهای
آمریکا شده است  .اما اینجا هنوز
آمریکاست و تظاهرات درجهت
بهبود گام برمیدارد ومثل کشورهای
جهان سوم به بنیاد سیاسی کشور
لطمه ای نمی زند .کمی صبر داشته
باشید.

دنبال حقیقت می رود نوشته بردل
می نشیند.اوضاع خاورمیانه امروز
حقیقتی است که خیلی ها نمی
خواهند به وخامت آن اذعان کنند.
ووظیفه ماست که بنویسیم ومردم
را آگاه کنیم  .جناب زاهدی هم
درطول این سالها ثابت کرده اند که
بدون جهت گیری از گروهی خاص
همیشه در مصاحبه های خود طرف
حق و حقیقت را می گیرند.درحقیقت
ایشان دراین راه هادی و راهنمای
ما هستند .ازشادباش شماهم بخاطر
سالگرد مجله بسیار ممنونم.

آمریکا به کجا می رود؟
با سالم و شادباش سال نومسیحی  ،و
آرزوی  80ساله شدن مجله آزادی از
شما می پرسم آمریکا به کجا می رود؟
اگر آقای ترامپ می خواهد آمریکا
دوباره پرقدرت ترین و بزرگترین
کشور دنیا باشد باید ملت آمریکا
ازاو حمایت کنند نه اینکه هرروز به
بهانه اینکه ترامپ را دوست ندارند
به خیابان بیایند و تظاهرات کنندو با
بی احترامی به او درحقیقت سیستم
سیاسی کشورخودرا به زیر سئوال
ببرند.واقعا شما می توانید پیش بینی
کنید آمریکا و مردم آمریکا که فعال
ماهم جزئی ازاین مردم هستیم چه
آینده ای پیش رو داریم ؟
با تشکر و عرض شادباش دوباره
بمناسبت آغاز هشتمین سال انتشار

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 از حمایت و
همراهیتان سپاسگزاریم.
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آیا معاون ولیعهدمحمد بن سلمان
می تواندعربستان را نجات دهد؟
By Bilal Y. Saab

معاون ولیعهد ازنظر حامیان خود در حال حاضر به عنوان نجات دهنده تخت پادشاهی مورد ستایش
قرار داد .واز نظر مخالفان ،که شامل شاهزادگان سعودی می شود اویک شارالتان فرصت طلب است.
فرمان او درباره ی مسائل قاطع است
برخوردش با موضوعات مختلف بهتر
است ،.حرکاتش حاکی از اعتماد به
نفس است ،با اینهمه او جوانترین و
بی تجربه ترین فردی است که در اتاق
حضورداشت  ..او جذاب وکاریزماتیک
است .اما مهم تر از همه ،او بیش از
هر مقام سعودی قبل از خود برای
مملکتش کاری انجام داده است.
غیر عاقالنه خواهد بود که بخواهیم
به هر شکل در مورد معاون ولیعهد،
محمد بن سلمان ،که فقط چندساعت
بامن و همکارانم در ریاض مالقات
داشت  ،به قضاوت بنشینیم  .با این
حال ،جا دارد که از جوان  31ساله ای
که درواشنگتن با حروف اول اسمش
 MBSمعروف است  ،وتصمیم دارد
در آغاززندگی سیاسی اش سخت
ترین کار مربوط به مملکتش را
برعهده بگیرد تشکر کنیم  .او رهبری
یک کارزار برای تغییر گسترده در
عربستان سعودی را برعهده گرفته
است  ،او مردم را ازهمه چیزآگاه می
کند ..این که آیا او با جاه طلبی و یا
ساده لوحی برنامه اش را پیش می
برد بی ربط است .مهم این است که
او با قاطعیت و عمل گرایی برنامه را به
پیش می برد.
حرکت اولیه ی معاون ولیعهد قطع
یارانه های مختلف  ،افزایش مالیات،
فروش دارایی های عمده دولت ،فشار
بوروکراسی به
بر فرهنگ بهره وری و
ِ
شدت غیر مولد عربستان وایجاد فضا
برای بخش خصوصی است تا بتواند
نقش بیشتری را در اقتصاد بازی کند.
اگر چه او تنها نفرسوم برای تصاحب
تاج و تخت عربستان است ،اما کنترل
کامل بر نفت کشور ،صندوق سرمایه
گذاری ملی ،امور اقتصادی ،و وزارت
دفاع رادردست دارد .او پس از اینکه
پدرش ملک سلمان در ژانویه  2015به

صفحه6

سلطنت رسید بالفاصله تمام اوراق
بهادار را تحت کنترل خود درآورد
وآنگاه محمد بن نایف ()MBN
ولیعهد و محمد بن سلمان جانشین
ولیعهدشد.
پیش از این هرگزبه یک عضو جوان
از خانواده سلطنتی سعودی مقامی
واگذار نشده بود  .می گویند که
برکشیدن سریع  ،MBSدر عربستان
سعودی وتاحدی درواشنگتن بحث
هائی ایجاد کرده است ،معاون
ولیعهد ازنظر حامیان خود در حال
حاضر به عنوان نجات دهنده تخت
پادشاهی مورد ستایش قرار داد .واز
نظر مخالفان ،که شامل شاهزادگان
سعودی می شود (که برخی از آنها در

درآورد غیر منتظره نیست .بنابراین
طبیعی است که هر دو طرف
از قرارگرفتن ناگهانی محمد
سیاست
بن سلمان دررأس
ونگران
عربستان هیجان زده
باشند .نگرانی آشکار آن است که
او سنگ بزرگی برداشته است که
احتمال نزدنش زیاد است .
هر اقدامی که درجهت تقویت قدرت
دفاعی ورشد اقتصادی باشد می تواند
حتی برای سیاستمداران با تجربه،
نیزدلهره آورباشد چه رسد به کسی
که تجربه سیاسی بسیار اندکی دارد.
با این حال ،محمد بن سلمان اشباع
شده از قدرت باید در یک چشم انداز
وسیع تر دیده شود .اما این روند،

محمد بن سلمان معاون ولیعهدعربستان
خارج از کشور زندگی می کنند) ،او
یک شارالتان فرصت طلب است .این
دودستگی ها هر جا که کسی برای
ایجادتغییر تالش می کند تا سیستمی
را که ذینفع بسیاری دارد ،تحت نظم

آزادی

توسط پدرش ،تحریم شده است یعنی
به او اقتدار الزم برای رهبری اصالحات
و مدیریت مؤثر مخالفان داخلی
واگذارگردیده است .
هر چند که ارزیابی روند اصالحات

اقتصادی بلند مدت که به تازگی آغاز
شده است  ،به زمان بیشتری نیاز
دارد اما بازده اولیه از سیاست دفاعی
او امیدوار کننده نیست.
بنظر می رسد که ایده های محمد
بن سلمان در مورد چگونگی ایجاد
ارتشی موثر تر و بنای مجموعه ی
صنایع دفاعی در داخل عربستان
نظرات درستی است:.
توسعه استراتژی سیاست دفاعی
و ایجاد یک زیرساخت کارآمد تر
درزمینه ی دفاع ملی ،و به طور
کامل اعمال نفوذدراجرای برنامه
های متعادل ،عالی هستند .اما جنگ
عربستان سعودی در کشور همسایه
یمن ،که او به عنوان وزیر دفاع برآن
نظارت دارد ،برای رسیدن به اهداف
استراتژیک آن ،شکست خورده است
ومنجر به یک فاجعه انسانی در یمن
کابوسی برای واشنگتن و لندن .شده
است عربستان چگونه از یمن خارج
خواهدشد در حالی که هنوزبه اهداف
امنیت ملی دست نیافته و دربرابر
کینه جویی ایران ،به آمالش نرسیده
و به سیاستهای کارسازتری از جانب
محمد بن سلمان نیاز دارد .این کار
غیر ممکن نیست ،اما شهروندان
یمنی بیشتر می میرند ،وکارسخت تر
ازاین خواهد شد.
یکی دیگر از نگرانیها  ،که آمریکایی
ها را بیش از عربستان سعودی،
نگران می کند این است که قدرت
محمد بن سلمان ،در حال تغییر دادن
سلسله مراتب سلطنتی است .پچ پچ
های زیادی در واشنگتن در مورد
محمد بن سلمان مبنی بر اینکه پسر
عموی بزرگتر خود محمد بن نایف،
ولیعهد عربستان را به حاشیه می
راند درگرفته است اما هیچ نشانه
ای ازدودستگی در دولت ریاض
دیده نمی شود .درگیری های فرقه ای
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قطعا وجود دارد (شرایط سختی که
منحصربه نظام سیاسی عربستان
است) ،اما نه از آن نوع که منجر به
درگیری و فلج دولت شود ،وحداقل
به هیچ وجه نزدیک به آنچه در حال
حاضر واشنگتن را آزار می دهد نیز
نیست .حقایق نشان می دهد که
محمد بن سلمان و محمدبن نایف از
نزدیک با هم کار می کنند و تقریبا هر
روز باهم دیدار دارند .و اقداماتشان
مکمل یکدیگراست .در واقع جای
زیادی برای دخالت دروظایف یکدیگر
و یا رقابت وجود ندارد .محمد بن
سلمان مسئول تثبیت اقتصاد و
تقویت دفاع ملی است .محمد بن
نایف کنترل پرونده های امنیت
داخلی که شامل تعقیب تروریست
ها و حفظ نظم و قانون در استان ها
و اداره ی شهر های متعددعربستان
است رابرعهده دارد.
تنها نگرانی مربوط به محمد بن سلمان
آن است که بیش از حد به خصوص در
امور اقتصادی و فرهنگی ،سریع ،کار
می کند نظم کهن را برهم می زند و
پایه های قرارداد اجتماعی عربستان
را بلرزه در می آورد .با این حال،
خطرات موجود منعکس کننده ی
عظمت چالش های اجتماعی و
اقتصادی است که عربستان سعودی،
با آن مواجه است وچیزی کمتر از تغییر
و تحول نمی تواند با آن مقابله کند .و
این تغییرات به ناچار به درجه ای
از بی ثباتی منجر خواهدشد .ترس
عربستان سعودی ازاین بی ثباتی
قابل درک است ،اما نیز یک اجماع
قدرتمند و بسیار مهم در داخل
دولت عربستان سعودی وجوددارد
که ارائه ی راه کارهائی در مورد
ناپایداری سیستم اقتصادی کنونی
کشوررا الزم می داند .ریاض باید 10
یا  15سال پیش به این نتیجه میرسید
همانطورکه بسیاری از دیگر شیخ
نشین های خلیج[ فارس] به این
نتیجا دست یافتند ،امابازهم دیر
رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است
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اگرچه زیرسئوال بردن محمد
بن سلمان و ابراز نگرانی درمورد
قدرت روزافزون او و دستور کار
اما این
دولت ،منصفانه است
نکته را نباید ازنظر دور داشت که
محمد بن سلمان برای رژیم عربستان
موقعیت منحصر بفردی را ایجاد می
کند .شاید مهم ترازهمه  ،باید به این
حقیقت اشاره کرد که پیش از این
هرگز در تاریخ عربستان سعودی یکی
از اعضای جوان خانواده سلطنتی در
ارتباط با امید سعودی ها و جوانان
اظهارنظری نکرده است  .در کشوری
که بیش از نیمی از جمعیت زیر 25
سال سن دارند،وظیفه محمد بن
سلمان بسیار خطیر است  .از آنجا که
هنوز درسنین جوانی است تمام عمر
خودرا (بر خالف بسیاری از اعضای
خاندان سلطنتی) در عربستان سپری

بکار گیرد.
تعهد معاون ولیعهد برای شایسته
ساالری درامر اصالحات واقعی است،
ولی به طور کامل با حکومت حامی
سالخوردگان کشور در تضاد است.
او بهترین ها و آگاه ترین افراد را
به خدمت می گیرد .کسانی را که
عملکرد ضعیفی دارند یا اخراج می
کند ویا آنهارا به بازنشستگی پیش از
موعد نائل می سازد.
در همین حال ،محمد بن سلمان با
اصولگرایان مذهبی عربستان نیز
درگیر شده است .در گذشته ،چند
پادشاه عربستان ،از جمله مرحوم
عبداهلل بن عبدالعزیز ،با روحانیت
در مورد « تغییر» بحث ومجادله
داشتند .وتنها برای جلوگیری از
درگیری خطرناک که ممکن بود ثبات
داخلی و نظم پادشاهی را برهم بزند

محمد بن نایف ولیعهدعربستان
کرده است  ،واشتیاق و نیازها و آرمان
هم نسالن خودرا درک می کند محمد
بن سلمان بهتر از بسیاری دیگر می
برای مدیریت و استفاده از
تواند
خیل جمعیت جوان کشور ،مهارت
های خود را برای پیشبرد اصالحات

عقب نشینی کردند
محمد بن سلمان از این تجربیات
درسها آموخته است .برای مقابله
موثر با شیوخ که مایل به حفظ وضع
موجودند ،محمد بن سلمان می گوید
که او یک استراتژی سه جانبه دارد

آزادی

به جای مقابله با مخالفان مذهبی،
او همکاران خودرا که با استفاده
از اصول مبتنی بر قرآن و آموزه
های دینی از زندگی حضرت محمد
و نزدیکا نش می خواهند حکومت
کنند از بقیه جدا می کند و یا اعضای
جدید را جانشین آنها خواهد کرد.
محمد بن سلمان معتقداست درصد
بسیار کمی از تندروها خیلی جزم
گرا و ُدگم هستند .آیا این عده کم
که به تحریک خشونت یا توسل به
آن می پردازند باید ،منزوی شوند
ویا دیگر اقدامات تنبیهی برای آنها
در نظر گرفته شود .او معتقد است،
می تواند نظر بیش از نیمی از آنهارا،از
طریق گفت و گو تغییر دهد ،و بقیه
هم یا بی عالقه اند یا در موقعیتی که
مشکالت جدی بیافرینند نیستند.
محمد بن سلمان معتقد است که
اصالحات با بکارگرفتن محافظه کاران
موفق خواهد شد او به عنوان مثال به
شیخ سعد بن ناصر الشتری ،روحانی
با نفوذ اشاره می کند که در سال 2009
از شورای عالی علمای دینی برای به
چالش کشیدن اصالحات در اواخر
سلطنت ملک عبداهلل از کار اخراج
شد .او در حال حاضر یک مشاور
در دربار سلطنتی است و به دلیل
بیماری و تعامل مداوم با او ،به آرامی
اما با اطمینان به دیدگاههای محمد بن
سلمان ،نزدیک می شود .دانلدترامپ
باید با پدیده ی محمد بن سلمان .با
احتیاط برخورد کند .اگربازسازی
اقتصاد عربستان برای دوران پس
از نفت زیاد سخت نیست ،محمد بن
سلمان باید در حالی که گرفتار جنگی
پرهزینه در یمن است ،و دیوانه وار
پیشرفت ایران در سراسر منطقه را،
نظاره می کند وبا افزایش خشونت
همسایگان روبروست آن را عملی
سازد .در مقام ارشد دفاعی کشور،
اثر انگشت او درهمه سیاست خارجی
عربستان در حال و آینده دیده
خواهدشد ...پرسشی در مورد آینده
جنگ قدرت بین ایران و عربستان
بقیه در صفحه48
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ترامپ باایران چه خواهد کرد؟
پروفسور کاظم ودیعی
پاریس
نو محافظه کاران بعهد جرج واکر
بوش بسبب تشخیصات نادرست
و مخصوص ًا درست ندیدن نقش
کشورهای عرب نفتی وبزرگ جلوه
دادن رشد چین چنان بی اعتبار
شدند که تا سالها بعد نامزد شاخصی
از جمعشان نروئید  .معهذا هرگز به
اشتباهات اعتراف نکردند تا ظهور
ترامپ که او باشیوه ای تند آنهارا به
تازیانه انتقاد بست  .بعضی حقانیت
نامزدبی خودرا به روز ایرادها که برکار
آنها گرفت از همانها گرفت .
وتنها پس از این حمله بود که جبهه
حمله به دموکرات ها را شروع کرد تا
رسید به کار دولت اوباما.
سران قدیمی جمهوری خواهان
بسیاراورا تهدید کردند ولی بیالن
کارشان دردست یاران ترامپ بود
که در صف اول مبارزات انتخاباتی
کار می کردند .هیچیک از قدیمی ها
جلوه ومحبوبیتی نداشتند ولی حربه
تند وتیز شان رفقای بد امتحان داده
را منکوب کرد .پس به سکوت رفتند
وترامپ هم به یکه تازی رفت  .اما
ترامپ نبریده از مردم به ازدواج
کلیسا واقشار وسیع کاسبکاران
ومقاطعه چی ها وخرده بورژوازی
مرده ونم پس نداده رفت  .والبته
میراث داران پدران بنیاد گذار را
جلب کرد وموفق شد.
***

صفحه8

بصورت حق بجانب رفتند به خرید
عوامل غرب طامع و پولخوار ولی
دموکرات و صاحب فناوری ازیکسو
واز سوی دیگر به جذب جوانان غرب
واخورده از غرب سودجو
***
توسل به محافظه کاری امروزی به
مدد کلیسا به یک بیداری درغرب

غرب دروحشت نفوذ همه جانبه ی اسالم بنیادگرا ست که جلو داری آن به
هروسیله که فرض شود درعهد صرافخانه ها ی رنگارنگ انجمن های خیریه ی
اسالمی است که مستقیم از دالرهای نفتی تغذیه می شوند
تفسیرها  -تأثیرها

 ترامپ دوسیاست : -1مذاکره با اقویای جهان
 -2تحکم بر ضعفای نفتی
را درمورد خاور میانه ضرورت داد
ولغو قراردادهای آرام و اطلس ،
اقلیم وبرجام را به رخ اروپا وژاپن
وایران کشید .اما درداخل وخارج
هیچ تعهدی برحراست دموکراسی
وحقوق بشر وجدائی دولت از مذهب
نکرد.
 شایع شد که ترامپ با عوامل پوتینحرفک ها ردوبدل کرده وحمایت
پوتین را داشته است .
این شایعات چهان رسانه هارا متأثر
کرد بویژه اروپای غربی را  .پس در
کشورهای اروپای متحد فرمان « به
راست راست » بگوش رسید با تکیه
بر دو واقعیت :
 خطر اسالم نافذ و قهار خزانه خالی و بدهی دولتهاوسست گرفتن درد کم کاری و سفت
گرفتن روسیه متهم به توسعه طلبی
و میراث داری .و براین دو البته پول
اعراب [راباید افزود] که دراروپا
فساد آورده است وبه زادوولد
مساجد وانجمن ها که بکل با انجمن
های خیریه که با پولی که بآنها میرسد
درتوسعه ی اسالم سلفی اروپا
هستنددر حشرو نشرند میدان داده
است .

آزادی

ترامپ ممکن است به مدد گزارشی ازسوی سازمان جهانی انرژی اتمی و با توافق
( )5+1برجام را لق کند ولی هدف اصلی او گشودن پرونده نظام بنیادگرا است .
از آنجمله اند:
 توفیق فرانسوآ فییون درانتخاباتحزب جمهوری خواه
مقدماتی
فرانسه ( 5ماه بعد)
 صاف وصوف کردن بودجه اتحادیهاروپا
 نظریابی های راه صاف کن تدارک انتقال سفارت آمریکا ازتلآویو به اورشلیم درکشور اسرائیل .
 تدارک سیمای خوش وخوب دادنبه والدیمیر پوتین
 قبول ماندن بشار اسد و تبدیلسیمای یک مستبد هموطن ُکش به
مدد پول ایران وحمایت حزب اهلل
وابسته به ایران و غیره .
 پُرکردن گوشها وچشمها درباره بیاعتباری «برجام»
 افشاگری درباره ی عملکرد حزب اهلل احساس بخشیدن به خطایکشورهای نفتی عرب که ترامپ دلیلی
برحمایت رایگان از آنها نمی بیند.
***
باور به قدرت سیاسی محافظه کاران
درهمه جا بحدی است که بورس ،
علیرغم بحران ها( )3درتازه نفسی
است و بهای نفت باهمه ی فراوانی
آن درصعود است .
اینک واقعیت حضورترامپ است که
شاید افراط وی در سخن مهار شود
وبرنامه او درعمل به تعدیل رود.

پس غرب دروحشت نفوذ همه جانبه
ی اسالم بنیادگرا ست که جلو داری
آن به هروسیله که فرض شود درعهد
صرافخانه ها ی رنگارنگ انجمن های
خیریه ی اسالمی است که مستقیم
از دالرهای نفتی تغذیه می شوند
وغیر مستقیم روحیات دموکراتیک
غرب را به شیوه ی موریانه ها درهم
می شکنند

تفسیر شده است  .اما قربانی
کردن ارزشهائی مثل دموکراسی
والئیسیته وحقوق بشر و آزادی
وبرابری مردان وزنان به « انحراف
انسانی غرب»
ددستاوردهای
نیز تعبیر شده است ( )1و()2
حیرت انگیز است که برنامه محافظه
کارانه ترامپ هم پیش از آنکه پای
او به کاخ سفید رسد برمحافظه کاران

دراین واقعه کوربینی خود دولت ها
ومردم جهان غرب سهمی عظیم
دارند زیرا بعداز تن سپردن به عواید
سرشار عهد استعمار  ،آنها خودرا
به تخدیر دالرهای آسان بدست آمده
اعراب نفتی سپردندواعراب نفتی
متعهد روحانیت سلفی  -وهابی با
بهره از حمایت امنیت بخش غرب

اروپا وخاورمیانه دربرد و باالکشیدن
نامزدهای آنهادرانتخابات اثر نهاده .

ترامپ با نظام ایران والئی که
باقراردادبرجام در دنیا مقبولیتی

( -)1درموردفسادناشی ازدالرهای نفتی درسطح
باالی جوامع غرب دموکرات رجوع کنید بدوکتاب
و  G.Malbrunotنشر
Ch. Chesnot
 2013 - M.Lafonو 2016که اهم کارآنهاست .
(-)2درمورد انحراف موردبحث به لوموند دیپلوماتیک
ماه دسامبر  2016بقلم  S.Halimiمراجعه کنید.

( - )3این بحران درآمریکا نزد دموکراتها
ودرهمه جهان و اروپا نزد دموکرات منشان
الئیک دلبسته به حقوق بشر محسوس است
که پیروزی ترامپ را پیروزی بیماری روانی
یک شخص مؤثر درافکار عمومی می دانند اما
واقعیت برآمدن ترامپ است .

ترامپ وایران والئی
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نسبی پیداکردوفرض براین شدنظارت
برآن  .تجارت با آن نظام والیت فقیه
بنیادگرا به اعتدال خواهدرفت ،چه
گفت وچه خواهد کرد ؟
گمان من برآن است که برجام برای
ترامپ بهانه است ونه هدف  .او ممکن
است به مدد گزارشی ازسوی سازمان
جهانی انرژی اتمی و با توافق روسیه
و انگلستان وفرانسه وآلمان ()5+1
قراردادرا لق کند ولی هدف اصلی او
گشودن پرونده نظام بنیادگرائی است
که مدل نامیمونی برای ایجاد انواع
نامالیمات درخاورمیانه بوده است .
ترامپ برعوارض برونمرزی این
نظام تکیه می کند که ناشی اند از
آمریکا ستیزی ومحو اسرائیل .برای
این کار ترامپ نه از سوریه بلکه
از حزب اهلل شروع خواهد کرد که
درلبنان با هدف زدن یا حداقل پس
نشاندن اسرائیل تأسیس شد و به
قدرتی در درون لبنان تبدیل گردید
و به مأموریتی در جوار سوریه اسد
رفت که شماررزمندگان آن امروز
بین پنجهزار تا هفت هزار نفر است
ودرحال حاضر درحمالت حلب نقش

عمده ای دارد.
حزب اهلل درادعای آن است که بعنوان
یک قدرت تعیین کننده درخاورمیانه
اسالمی نقش آن شناخته شود.
حزب اهلل که وابسته به ایران والئی
است حتی ممکن است درآینده ُمخل
عربستان شعودی شود بهمان اندازه
که ُمخل اسرائیل بوده است .
رفتن سفارت آمریکا به اورشلیم
برای آن است که افراد نیروی
قدس وحزب اهلل بدانند که من بعد
درکمترین جست وخیز با آمریکا
طرفند .ممکن است فرض شود که
روسیه چگونه براین حرکت ترامپ
رضا خواهد داد؟ مسلما ترامپ
می تواند روسیه رادربرابر تئوری
«حرمت حاکمیت ملی » خود پوتین
قراردهد که چگونه دست ِ دراز ایران
والئی در برونمرزها قابل قبول می
تواند باشد.
پس ترامپ حرف از پاره کردن
برجام می زند تاروسیه .کل
 5+1را به نفی توسعه طلبی های
ایران .الئی وادارد و بعید است از
نظریه اودرلندن وبرلن وپاریس

آزادی

وپایتختهای دیگر استقبال

نشود

 جنگ موصل بسبب مالحظات برمردمان ساکن موصل بسیار زمان
خواهدبرد
جنگ حلب را روسیه پوتین
وآمریکای ترامپ شاید چنان مدیریت
کنند که مذاکرات به نتایج مقبول
هردوطرف منتهی شود.
 درایران سپاه پاسداران که مخترعوپرورنده ی حزب اهلل است با دولت
روحانی معترض به قدرت بی حد
سپاه به برخوردها می رود که در بود
ونبود دولت اثر خواهد کرد.
 تقارب طبع شیعوی درلبنان ویمنوعربستان و سوریه بهانه نبریدن
آنها ازایران می تواند بشود.
شیعیان غیرایرانی درکل علیه
اسرائیل نیستند مگر آنکه اسرائیل
مخل آنها باشد .با به حساب گرفتن
این واقعیت پشت حزب اهلل ممکن
است خالی شود.
 ترامپ با مجاهدان خلق ایران کهسالهاست جولیانی و باندوالبی او
درهمکاری صمیمانه با آنهایند چه
خواهد کرد؟وامروز هم درحلقه ی
نزدیک ترامپ مستقر درکاخ سفید
در کار خط دادن به رئیسند.
 نظام ایران دراین چهار دهه بیکارننشسته و بعید نیست تحریکات را
بهانه تحولی الزم قراردهد .اما اگر به
برخورد رود می بازد .پس روسیه اورا
مهار می کند.
 برای سپاهیان انقالب ازدستدادن حزب اهلل عزائی است برفاجعه
ای  .ولی عناصر اصالح طلب درون
سپاه فرصت دارند تا تحول را توجیه
کنند.
 محافظه کاران درایران والئیقادرند چندماهی تا سالی به مقاومت
روند .اما اگر دریابند که این آمریکای
ترامپ درکل خاورمیانه امروز روز
برای نفت وگاز سینه نمی زند بلکه
برای محو تروریسم وبنیادگرائی است
که با روسیه کنار می آمد تاحساب
بقیه درصفحه 48
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نفت  ،پوتین  ،ترامپ

پروفسور کاظم ودیعی  -پاریس
دوسالی بهای نفت به کاهش رفت.
یادمان است به  30دالرهم رسید.
فریاد عربستان بلندشدو اوپک به
اعتراض رفت  .از ایران خواستند از
تولیدش بکاهد .ایران زیربارنرفت .
بها باال رفت به مرور به چهل وپنج
دالر برای هربشکه رسید.آمریکا
به مددشن وشیست های نفتی
صادرکننده شد .روسیه طرفدار
کاهش تولید بود  .حرفش شنوده
نشد .روسیه بسبب قشون کشی ها
در مضیقه ی مالی بود وکارش به
آنجارسید که از امیرقطر خواهش
کند درکشورروسیه نفتی سرمایه
نهی کند که در جریان است .
 اقتصاد دانان نفتی دنیای غربپیش بینی کرده بودند که بهای نفت
تا سال  2020حول وحوش  50دالر
برای هربشکه درجا میزند .این پیش
بینی درست از آب درنیامد .چون
بهای تمام شده نفت شیستی -
شنی آمریکا باال میرفت .وبهای نفت
دربازار پائین مانده بود  .دراین دوسه
ماهه بسیاری از نفتگران آمریکا
دست از تولید کشیدند ودولت
اوباما کمکی محدود و ناکافی کرد
و جبران نشد .پس بهای نفت به
 50و  55دالر رسید .وبمحض آنکه
بها به باالی  50رسید نفتگران
شیستی وشنی آمریکا دست بکار
تولید شدند .البته نه همه ی آنها.
پس اعراب نفتی واوپک با روسیه
به قراردادی رفتند برای باال نبردن
تولید و کاهش قطعی آن  .آمریکا
درسال  2015در  624مورد حفاری
در هر هفته  ،سطح باالراداشت  .به
استناد جراید اقتصادی و مرکز آمار
 ، Backer Hughesآخرین رقم بهای
بشکه نفت (بتاریخ 56/5 )12/12/16
دالر است  .یعنی ظرف یکسال بها
دوبرابرشد(.باستنادبلومبرگ)
برخی دوست دارند باالرفتن بهای
بشکه نفت را به حساب برآمدن
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*ترامپ درگفته های خود بر حمایت از نفت ملی تکیه کرده است
* تیلرسون وزیر امورخارجه دولت ترامپ مخالف دشمنی هاوتحریم ها
برای روسیه است .
* مردم جهان خسته از مسئله سوریه اند .پس بااسد یابدون اسد
بهتراست به بازسازی سوریه فکرکرد.
ترامپ بگذارندولی وقتی میزان
وتعداد حفاری هارابر رسیم در
می یابیم بازار نقش مهمتر از همه
دارد .نفت در آمریکا دردست بخش
خصوصی است واین بخش خوب می
داند کی آن را استخراج و کی متوقف
کند .این وضعیت دست دولت نیست
که بازار را دنبال نمی کندولی پول
جوست .
این صنعت شیست و گاز درآمریکا
هرگز بتمامی متوقف نشد .هرجا
بهای تولید شده جوابگو بود ادامه
یافت واگر جزاین بود متوقف شد.
اما تکیه نغتگران برترامپ وسیاست
های او حتمی است  .منتهی این که
نفت آمریکا ازبستر دریا استخراج
می شود ویا از خشکی  ،نوع کمک
دولتی تفاوت می پذیرد.
ترامپ درگفته های خود بر حمایت
از نفت ملی تکیه کرده است  .ابعاد
واجزاء سیاست او ربط بسیار به

آزادی

محافل مالی که در دوره ی نفت ارزان
وفراوان سرمایه نهادند وناگهان
بسبب ارزانی وفراوانی زیان دیدند
دارد.
طی دونشست دروین بهای نفت اوپک
بسبب تصویب کاهش تولیدباالرفت
( 10دالر اضافه برای هربشکه).
پس اوپک ازاول ژانویه  2017جز
یک میلیون و دویست هزار بشکه
درروز تولید نمی کندو بقرار ده
دوازده کشور وابسته وغیر عضوهم
ازاین تصمیم متابعت خواهند کرد
حتی روسیه بحدود  300هزار بشکه
کمتر تولید می کند(کل تولید روسیه
یازده میلیون بشکه درروز است ()1
تعهدات رسمی
باوجود آنهمه
دولت ها بسبب مقتضییات همیشه
حرمتگذار تعهدات نیستندوچه
بسیار نمونه داریم ازرفتن به حداکثر
تولید()2
 -ازلحاظ سیاسی دراین تحول نزدیک

شدن به روسیه به کشورهای
عربستان وقطر بسیار اهمیت دارد.
آنهم به وقتی که درآمد نفت عراق
رو بباال میرود و اختالفات ایران
باسعودی بجاست .

سوریه تا بعدسوریه
سرانجام روسیه  ،سوریه را بهمان
روزگار سیاه نشاند که آمریکای جرج
واکر بوش عراق را .مردم سوریه
علیه نظام اسدها با الهام از بهار
عرب انقالب کردند داعش یافتند و
ساختند به مدد جهادگراهای سعودی
و بعد عراق وسوریه را دوسالی دست
ابوبکرالبغدادی سپردند تا به بهانه
زدن او آن انقالب نورس را بزنند و
این مأموریت بعهده مؤتلفان بود اما
روسیه ازراه مدیترانه با عزمی دور
نگر وارد گود سعود ی ها شد بااین
ادعا که غرب درمبارزه با تروریسم
نیست  ،در محو حاکمیت ملی است
.واستدالل کرد که اگر قصد شما
مبارزه با داعش است چرا عربستان
را نمی زنید که عین داعش عمل می
کند؟ غرب پس از نشست روسیه
پیش تاخت  .مذاکره شد .غرب در
موصل جبهه گرفت وروسیه در حلب
تا لقطیه  .کار موصل درمراحل اولیه
است اما کار حلب هم تمام شده
نیست ! واین آغازی برای سهیم
کردن روسیه درخاورمیانه است
درغیاب فرانسه وحتی انگلیس .
 دیگر حرف از روسیه وپوتینتوسعه طلب ومتجاوز به اوکراین
وکریمه وسواحل مالت بمیان نیست .
( - )1آماروزارت انرژی روسیه
( -)2باستناد آریل امیرین کارشناس نفت
وابسته به بانک سوسیته جنرال

شماره  -85سال هشتم

زیرا ترامپ به مدد رکس تیلرسون
رئیس سابق کمپانی نفتی اکسون
موبایل با پوتین وحداقل با افکاراو
آشنا ودرمذاکره ها بوده اند.
رکس تیلرسون چندی پیش
ازریاست کمپانبی فوق به اقتضای
سن « 64سال» کناررفت ودراین
مدت درمطالعاتی که الزمه ی شغل
فردائی اوست بسر برد .وی مسلط
به چم وخم های عربستان وروسیه
است  .پوتین در 2013باالترین نشان
دوستی روسیه را به او داد.
تیلرسون تازه به سخن درآمده است
 .او مخالف دشمنی ها وتحریم های
روسیه است  .وی شناسائی وسیعی
از نفت روسیه دارد .روسیه مایل
به همکاری کمپانی نفت روسیه
 Roseneftبا اکسان موبیل برای
استخراج نفت مناطق قطبی است که
اینک بصورت جزئی در دریای Kara
در تحریمات است .
درست است که جمهوری خواهان
درسنا اکثریتی ضعیف دارند ولی
مهره های نیرومند سیاست خارجه
و بعضی رؤسای جمهور گذشته از
تیلرسون دفاع خواهند کرد.
ترامپ به مدد این مهره ها به
مقاومت وسیعی می رود برای تعدیل
قراردادهای جهانی.
بازی
دموکراسی نیمه جان
خودراداردکه بعهده ی دموکراتهاست
اما واقعیت همیشه حریف سیاست
است .
 وواقعیت محافظه کاران دراینخالصه می شود که دشمنی با روسیه
تاکی ؟ وبرای کدام سود ؟
واین دوسئوال شاید درپشت سر،
عظیمی را مدنظرداشته
منافع
باشدکه حداقل آن سرمایه نهی
آمریکا درسرزمینهای وسیع روسیه
است .
 مردم اروپا دیدند که سوریه دراسدخالصه نمی شود .ماندن یا نماندن
او مهم نیست  .مهم دفع داعش
وریشه کنی تروریسم اسالمی ومهار
بنیادگرائی نظام هاست  .یک روسیه
قوی وطرف تجارتی پایدار ضمن ًا برای
مهار چین مفید آمریکاست  .مردم
جهان خسته از مسئله ی سوریه اند.
پس با اسد یا بدون اسد بهتر است
به بازسازی سوریه فکر کردکه بسود
همه است .
توفیق اسد مسئله نیست  .ماندنش
اسباب زدن دشمن مشترک است .
مرحله ی تازه ی دیپلماسی یا جنگ
روبروی ماست  .استراتژی اوباما
مذاکره بود .ترامپ متوجه نفع آنی
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وسریع است حتی با دست دادن به
شیطان .
***
نگاه صرف ًا آرمانی اروپا ودموکراتهای
سراسر جهان درربع قرن اخیر
موجب رشد بنیادگرائی ها در دنیای
منجمد اسالم شده است  .امنیت
وثروت عربستان وهابی  -سلفی
وامرای عرب موجب نشر اسالمیسم
وتروریسم مربوطه شد .رخنه ی
جهادگرائی دراروپا ببهانه ی حرمت
دین وآزادی عمل درفرهنگ آن
راه به عدم ثبات ووابستگی غرب به
کمک مالی اعراب شد.
بدهی های د َول درسراسر جهان رو
به افزایش رفت  .در آمریکا درسال
 2005این بدهی را اگر  64/9فرض
کنید درسال  2016به رقم 108/2
میرسد .ودراروپای متحد با همان
روش ودرهمان مدت زمان (یازده
سال) بدهی ها از  61/4به 86/3
میرسد()3
 قبول کنیم که ازدرآمد نفت بسودتوسعه تروریسم اسالمی کور واز
کلمه اسالم به زیان رشد روشن بینی
های علمی سوء استفاده شده است

وامروز خطر انواع انحرافات در نس از
هروقت بیشتر محسوس دستگاههای
اطالعاتی است .
بخشی از سخنان سران محافظه کار
غرب بنظر می رسد ئروی در واقعیت
دارد  ،که عبارتست از خصومت
کور باروسیه است  .این خصومت با
کشوری که متحد غرب بوده است
درمحو فاشیسم نازی هیتلری به
بهانه دموکرات نبودن ئ روسیه باعث
شده که بنیادگرائی سراسر جهان
پشت سر شعارهای غرب ستیزی در
بغل روسیه قرارگیرند .واروپا ببهانه
ترس از روسیه خودرا به دنباله رو
سیاستهای آمریکا تبدیل کند.
وروی پاهی خود نایستد یعنی برای
امنیت خود هم محتاج کمک آمریکا
باشد(ناتو) وهم محتاج پول اعراب
نفتی برای سرهم کردن ارقام بودجه
خود.
وچنین اروپا  ،خودبخود درچنگ
از
ودرتبعیت
بنیادگراهاست
دموکراسی
ودرادعای
آمریکا
به
منتهی
وحقوق بشر
پذیرائی و پذیرفتن خمینی ها.
 -پس آن دموکراسی وآن حقوق بشر

وآن الئیسیته که به سروری اسالم
بنیادگرا واستیالی ارتجاع دشمن
آن شود آن هرسه ومشوق آن نه
دموکراسی است ونه حقوق بشر ونه
الئیسیته .وعقد چندقرارداد با آن
نظام های کوربین چیزی نیست جز
وسمه برابروی کور.
دموکراسی اروپا از آنجا به ضعف رفت
که خودرا ازسرتنبلی به پول اعراب
نفتی محتاج کرد و چشم برعوارض
نشر مراکز وعظ بنیادگراهای پرورده ی
ریاض درسراسر دنیای غرب مدعی
حقوق بشر بست .
غربی ها امنیت عربستان را تأمین
کردند ولی نسبت به نفوذ زهرآگین
آرمان سلفی ها بی اعتنائی کردند
تا روزی که داعش برآمد و ازهمان
اسالم تندو تیز فاتحه امنیت آنهارا
خواندکه باتوجه به حدت جنگ
درموصل ودرحلب  ،ادامه دارد.
***
نباید به آنچه درسوریه می گذرد
فقط از منظر منافع دوقدرت رقیب
(روسیه و آمریکا) نگریست  .واقعیت
آن است که سرزمین های اسالمی
همه جا آلوده بنیاد گرائی زمینه
داری هستند.واین آلودگی مزمن
منطقه  ،زائیده قرن ها اشتباه  .براین
سرزمین ها ازباب عدم تشخیص ها
است  .زیرا غرب همیشه سود آنی
را محور دیپلماسی خود قرارداده
پس بر مصالح منطقه بد غلبه کرده
است  .آمریکا هم ار پس پیروزی
درجنگ جهانی دوم منطقه را یک
جا دوشید.و افکاررا ببهانه مبارزه با
کمونیسم منحرف داشت .
***
تالش محافظه کاران آمریکای ترامپ
اگر منتهی و محدود به پرکردن خزانه
خالی وبی خطر کردن روسیه و تقویت
روسیه دربرابر چین ونهادن اروپا در
آغوش روسیه باشد البنه جهادی
است محدودبه منافع ملی خود
آمریکا که اگر دخالت ها در دیگر
جهات نرود پذیرفتن ملی داردولی
آمریکای ترامپ وارث آمریکای ی
چنگ انداز به همه ی جهان است .
پس باید منتظر یک حرکت مقاومت
در اروپا ودر خاورمیانه بعداز داعش
بود .وسکوت نظام والئی ایران برای
تدارک یک تحول ناگزیر است تا اگر
بشود بجا بمانند.
( - )3باستناد  OCDE , BCE, FMI:سه مرکز
معتبر جهانی درمسائل مالی-اقتصادی.

آزادی
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دنباله خاطرات سال 1991
درنوزدهم ماه سپتامبر الن به
استانبول آمد ویک هفته بعد برای
دوهفته به مسافرت جزیره رودس
و جزیره کرت رفتیم  .رودس یک
شهر با برج وباروهای زمان شوالیه
های سنت جرج است .کرت هم آثار
بسیار قدیم تاریخی از Menovia
ها داردکه از خودیونان قدیمی
تراست  .دراین سفر قرارگذاشتیم
باهم پس از کریسمس ازدواج کنیم
 .تابه استانبول لبرگشتیم صاحب
خانه آپارتمانی را که واقعا عالی است
وکرایه ی آن درمقایسه با کرایه های
سنگین استانبول کم است خبرداد
که باید آپارتمان را ترک کنیم زیرا
خودش الزم دارد.
گرفتاری فکری دیگر اینکه سه تا
چهارماه است از طرف واالحضرت
اشرف ماهیانه  1500دالر پرداخت
نشده است وخانم آدری دفتردار
دربرابر سئواالت تلفنی من نمی تواند
اطالع دقیق بدهد .واالگهر آزاده می
گوید وضع مالی مادرم وخیم است
ومعلوم نیست پول ها چه شده است
 .قراراست در دسامبر درپاریس
باهم صحبت کنیم  .آزاده گفت جای
نگرانی هست ولی فعال نباید دچار
وحشت شد .خوشبختانه در چندماه
اخیر با کنسول آمریکا بنام مارک
دنسون آشناشده ام وتوسط او برای
بعضی ها ویزای آمریکا گرفته ام
اخیرا ً مارک فاش کرد که مأمور
اطالعاتی است وبه کسب اطالعات
در مورد آذربایجان عالقمند است .
محمد مشتلق رئیس بخش فارسی
رادیوی آنکارا رابه او معرفی کردم.
مشتاق چندبار به آذربایجان رفته
ودبیر کل امور اقتصادی جبهه
خلق آذربایجان به رهبری ابوالفضل
است  .قراربود مشتاق ومن وآزاده
و لیال وحلیم ویزی درماه اکتبر به
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آذربایجان برویم وجبهه خلق ویزا
ودعوت نامه فرستاده بود وقراربود
درآذربایجان مهمان جبهه باشیم .
متأسفانه آزاده یک تلگراف از آمریکا
فرستاد که نمی تواند دراین مسافرت
شرکت کند ودرنتیجه این برنامه بهم
خورد.
هفته پیش با مارک به آنکارا رفتم
وهزینه ی هواپیما وهتل با مارک
بود که نشان می داد جدی است و
با مشتاق صحبت هائی شد وخیلی
از مشتاق خوشش آمد .این هفته
مشتاق می آید واین برنامه دنبال می
شود

 3دسامبر 1991
آخرین ناهاررا در آپارتمان شماره 81
بیوک دره خوردیم  .صبح زود رفتیم
کنسولگری آمریکا وقرارشد ویزای
«جمشید ر ».حاضر شود.من هم فردا
با ترکیش ایرالین به بروکسل می
روم واز آنجا با ترن بپاریس خواهم
رفت  .برای  15دسامبر جهت پرواز
به نیویورک رزرواسیون دارم  .از الن
پاکت اکسپرس و چند نامه رسید که

آزادی

مرا دوست داردو آپارتمان را به رنگ
هلو برای آمدن من رنگ زده است .
یک آپارتمان خیلی خوب با منظره
دریا در  KerecBurnuبه قیمت 100
هزار دالر پیداکرده بودم  .به آزاده
زنگ زدم گفت حاضرم بخرم تحقیق
کنید درباره شرایط .تحقیق کردم
آنقدر امروز وفردا کرد که آپارتمان
فروش رفت .

 6دسامبر 1991

دراتاق فردریک پسر  7ماهه
ماریا این سطوررا می نویسم  .سفر
استانبول  -بروکسل  ،پاریس با
مصیبت وخستگی فراوان توأم بود.
درفرودگاه بروکسل تعمیراتی صورت
می گرفت وچمدان سنگین مرا
نپذیرفتند.درایستگاه ترن Midi
بیش از  45دقیقه منتظر یک باربر
ماندم که باألخره آمد.ترن ساعت
 16:1را یکساعت ایستاده منتظر
ماندم زیرا با  4چمدان دست به
گریبان بودم  .همان شب ورود بپاریس
به آزاده زنگ زدم  .دیروز صبح هم به
بانک رفتم ودرحالیکه انتظار چند
هزار فرانک موجودی داشتم گفتند

یکی از خیابانهای کرت بنام منو ویا

 1600فرانک کسری دارد ...واقع ًا زیر
باران وقایع بد هستم  .دیروز 5
دسامبر با آزاده درکافه Flandrin
بیش از یکساعت ونیم حرف زدیم
و  6نخ سیگار کشیدم این کافه
نزدیک آپارتمان  89خیابان هانری
مارتن است این آپارتمان خوشبختانه
به اسم آزاده است واثاثیه قیمتی هم
دارد .چندین ماه است رضا گلسرخی
وخود واالحضرت اشرف فشار می
آورند که خانه را بفروشند ولی
واالگهر آزاده مقاومت می کند .اخیرا ً
فشار می آورند که اثاثیه را بفرست
نیویورک که آنجا البد رضا گلسرخی
آنهارا یا بفروشد یا سربه نیست کند.
آزاده می گفت سه تابلو قیمتی را به
بانک می سپارم دربرابر فشار مادرم
گفتم روزی که باید درکوچه بمانی
اقال بگذار من توانائی این را داشته
باشم که از تو نگهداری کنم .
چهار ماه است از طرف گلسرخی
مقرری همه منجمله آزاده قطع شده
است  .درهمین مدت ماهیانه 15
هزار دالر به خانم  ...گرداننده بنیاد
مطالعات ایران پرداخت می شود.
برای فرید سینمائی درنیویورک
آپارتمان خریده اند و 150هزار دالر
چک پرداخت اول آن از پاریس
رفته است  .واین در حالی است که
کامی پسر واالگهر آزاده که در
آمریکا از اول امسال با تحمل هزینه
و زحمت زیاد مشغول تحصیل بود
ناچار است به فرانسه برگردد چون
شهریه اورا نمی پردازند .درمورد
خسرو نژاد که تابستان سال پیش
تابلوهارا بردوفروخت باألخره اورا
فقط به پرداخت  20هزاردالر محکوم
کردند .هزینه وکیل برای محکومیت
خسرونژاد بالغ بر  500هزار دالر بوده
است که البته رضا گلسرخی دراین
مبلغ گزاف شریک بوده است .واال
چنین رقم باال برای رسیدن به یک
محکومیت  20هزاردالری واقعا قابل
تصور نیست  .آزاده می گفت خسرو
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نژاد در موقع خود خدمات زیادی
به مادرم کرده است  .او خانه ها و
آپارتمان خیابان پارک و خانه های
بیکمن را خریده است اوبود که به ما
می گفت مراقب رضا باشید دارد می
چاپد .باألخره می بیند همه دارند می
چاپند.بخودش می گوید چرا من فقط
تماشاچی باشم  .اینها آدم را به دزدی
سوق می دهند.
گویا اخیرا ً واالحضرت اشرف بدون
اینکه کاغذ یا مدرکی درمیان باشد
پولهایش را به آقای هوشنگ انصاری
سپرده است  .اینور آن ور می گوید
انصاری پول مرا نمی دهد.
درآمد فعلی واالحضرت درسال
 2,500,000دالر است (دومیلیون
وپانصدهزار) ولی با بودن رضا
گلسرخی این درآمد واصل سرمایه
بزودی ازبین خواهد رفت .
آزاده می گفت دراستانبول یک
آپارتمان حدود  100هزاردالر می
توانم بخرم تا تو در آن زندگی کنی .
به نفع خودم هم هست زیرا اگر وضع
به این منوال پیش برود من خودم
نیز ناچار باید بیایم ترکیه زندگی
کنم  .شماباید درنیویورک بدون
رودربایستی با مادرم صحبت بکنید .
ایشان باید مقرری شمارا بدهد .منهم
اگر مقرری مرا بفرستند آن 3000
فرانک ماهیانه شمارا می پردازم .فعال
تا مدتی آن ماهیانه  1000دالر را در
استانبول خواهم پرداخت .

 19ماه مه 1992
درزندگی من افق های جدیدی
گشوده شده است  .راست است که
اگر خداوند زحکمت ببندد دری
زرحمت گشاید در دیگری  .درماه
آوریل باتفاق مشتاق و الن به
باکورفتیم  .درهمان فرودگاه آقای
قنبراف وثابت باقراف از ما استقبال
کردند .امروزه عیسی قنبراف کفیل
ریاست جمهوری است و ثابت مر دوم
جبهه خلق است که حاکم براوضاع
می باشد .پرچم آذربایجان رابه سالن
نصب کرده ام ودرهمین هفته باهمت
علی محسن زاده  32000پوستر
برای انتخابات آذربایجان که  7ژوئن
خواهد بود چاپ کرده ایم  .فردات
باقراف باتفاق نجف اف عضو شورای
 50نفری (که قدرت رادردست دارد
ورئیس خبرگزاری توران است) باتفاق
مشتاق به استانبول می آیند وبه
افتخار آنان شام میدهم که فرهنگی
علی محسن زاده  ،حلیم نیزه  ،فرید و
برادران بابیوردی مهمان هستند.
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علی محسن زاده که اجداد باگوئی
دارد عضوشرکت نفت بود .بایک
خانم اهل هنگ کنگ از خانواده
ثروتمند ازدواج کرده است  .یک
چاپخانه خیلی مجهز دراستانبول
دارند.بلندقد واهل همه چیز از شکار
تا تخته بازی کردن است حاال می
خواهیم توسط شوهر خواهرش که
در تکزاس درصنعت نفت است با
پیشنهادات نفتی جلو بیائیم .
فرید فرهنگی که چندسال پیش
اورا منوچهر محامدی معرفی کرد
درترکیه تشکیالت وثروت زیاددارد
منجمله بندر آزاد ترابوزان وکارخانه
ی دیفرانسیل سازی ومراکز تفریحی
بنام  Fun cityدراستانبول و ازمیر
دارد .او عالوه بر این که عالقه دارد
یک بندر آزاد درباکو بوجود بیاورد
می خواهد با آوردن تکنولوژی مدرن
شرکت  Alcanکانادا  ،کارخانه فعلی
آلمونیم آذربایجان را نیز مدرنیزه
کند.
حلیم نیسی شوهر لیال دختر
امیرابراهیمی است  .آنها یک شرکت
معتبر دارند و پدرومادرش از خانواده
های بزرگ ترکیه می باشند .درباکو
با عیسی قنبراف درباره اسلحه مورد
نیاز آذری ها مذاکره کرده بودیم .
حلیم کسانی رامی شناسد که می
توانند این سالحها را تأمین کنند.
نمره تلفن منشی قاشقی را از خانم
زنگنه که با قاشقی ازدواج کرده
است گرفته بودم  .چندبارزنگ زدم
جواب نیامد .پرویز سپهبدی هم دو
منبع پیدا کرده است  .باید ابتدا یک
پوشش مصونیت دار بمن بدهند تا
دراینمورد صحبت کنم .
هفته پیش که در آذربایجان همه
خودرابرای انتخابات آماده می
کردند دراثر سقوط شهر شوشه
بدست ارمنی ها جلسه ی فوق
العاده مجلس تشکیل یافت ودراین
جلسه با تحریک ایرانی ها وروس
ها  ،ناگهان نمایندگان رأی دادند که
ایاز مطلب اف رئیس جمهوری سابق
(که بمناسبت سوابق کمونیستی ،
پیرو تظاهرات گسترده مردم ناچار
به استعفا شده بود) مجددا ً بریاست
جمهوری انتخاب گردد .مطلب اف
بمحض یافتن قدرت احزاب سیاسی
را لغو اجتماعات را ممنوع  ،وجراید
را تحت سانسور قراردادواعالم کرد
که انتخابات  7ژوئن لغو گردد .من با
شنیدن این اخبار ازرادیو وتلویزیون
دچار واقعا یأس عجیب شدم که
این چه سرنوشتی است که بهرجا
وهرمکان که پناه می برم باچنین

حوادثی روبرو می شوم  .چندین بار به
مشتاق درآنکارا زنگ زدم او دلداری
می داد که صبر کن  .درواقع دیری
نپائید که مردم به رهبری ابوالفضل
ایلچی بیک بپا خواستند .به پارلمان
و فرودگاه وتلویزیون وادارات دولتی
حمله کردند .رپرتاژ آنهارا که می
دیدم پای تلویزیون هورا می کشیدم
 .مردم روی وسایل نقلیه زره دار
با پرچم آذربایجان بسوی پارلمان
حمله می کردند .اسم وسیله زره
دار بابک بود یعنی بابک خرم دین.
درظرف  24ساعت کنترل کامل
اوضاع بدست جبهه خلق افتاد ولی
ابوالفضل با هوشیاری بسیار گفت من
حاال کابینه تشکیل نمی دهم  .پس از
انتخابات  7ژوئن بارأی مردم یک
حکومت براساس دموکراسی واحترام
به حقوق انسانهاتشکیل خواهم داد.
آپارتمانی که گرفته ام درمحله ی
 Tarabyaاست وآپارتمان وسط یک
ویالی سه طبقه است که درست
روی آب قرارگرفته است  .منظره ی
فوق العاده از همه طرف دارد وبرای
پذیرائی ها واقعا شایسته وآبرومند
است .
مقرری که واالحضرت اشرف می
داد هنوز قطع است نامه به بانو ،
به فرید و به رضا گلسرخی نوشته
ام جواب نیامده است  .واین
درحالی است که هنوز ماهیانه
 15000دالر به خانم  ...درواشنگتن
پرداخت می شود .خانم  ...اخیرا ً
یک عده را از تاجیکستان بعنوان
دانشمندان فارسی زبان به آمریکا

آزادی

دعوت کرده است که مفت خواری
کنند.
این خانه را فقط برای سه ماه بمن
کرایه داده اند زیرا درتابستان روزانه
وهفتگی به عرب های توریست
کرایه می دهندولی رفتارمن طوری
بوده که حاال دیگر موافقت کرده اند
فعال اینجا باشم  .کرایه اش  1000دالر
است  .اگر دراین میان نتوانم کاری
پیدا کنم باید فاتحه این آپارتمان
وزندگی دراستانبول و اِل ِن و دیگر
سعادتهای زندگی را بخوانم  .الن
که حدود  40روز درمارس  -آوریل
اینجا بود وبامن به باکو آمد قراراست
اوایل جون برگردد ومی گوید سه
تا چهارماه میماند.موقعیت محل
باوجودی که روی دریاست طوری
است که بمناسبت کوه پشت سر ،
امواج تلویزیون را خوب نمی گیرد.
الن از این حیث خوشحال نیست .
باید پولی برسد تا آنتن قوی بگذارم
وتلویزیون تازه بخرم  .برای خودم هم
خوب خواهدشد.
درسفر اخیر به آمریکا دردسامبر
 2011که درپاریس توقف داشتم بنا
بخواسته ی رافائیال (همسر پسرم
داریوش) در البی وبار هتل خیابان
ژرژ سنک مالقات کردم  .از داریوش
گله می کرد .فهمیدم این دونفر باهم
سازش ندارند .بدون اینکه بروی
داریوش بیاورم از تصمیم او درباره ی
رافائیال سئوال کردم ومعلوم شد
تصمیم به جدائی دارندوبه این ترتیب
از همدیگر جداشدند.
ادامه دارد.
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تیمور شهابی
جدیدترین دستاورد
انقالب امتی
هرچه بیشتر میگذرد زیبایی
دستاوردهای انقالب با شکوه ضد
سلطنتی  ،ضد ایرانی  ،ضد خرد و ضد
عالم و آدم  ،بیشتر و بیشتر نمایان
میشود .دولتمردان و دست اندرکاران
حکومت اسالمی ایران از بدو پیدایش
اهریمنی اش به طرزافسار گسیخته
ای  ،با جفتک پرانی و ندانم کاری
و بدون احساس مسئولیت در برابر
شهروندان ایرانی  ،در حال نابود
کردن سرزمین مان که همه در آن
ریشه داریم  ،میباشند  .هر که زیر
بیرق اسالمی به شکل خودشان باشد
و سینه بزند  ،در سفره غارت آنان
شریک است و هر که نباشد از دشمن
است و ضد انقالب؟؟؟
حکومت آخوندی و بقیه هیئت های
عزادار دیوانه با هوچی گری  ،با
شعارهای پوچ و بی معنی  ،با وعده های
الکی و واهی  ،با دروغ پراکنی همراه
با چاشنی زور و ارعاب و شکنجه و
توسل به هر دستک دمبکی  ،نزدیک
چهار دهه است که زمام امور را بدست
گرفته و نتیجه اش هم همین است
که امروز می بینیم .همه میدانهای
فرهنگ و جامعه و اقلیمی در بیماری
و درسراشیبی نابودی افتاده است .در
میدان جهانی هم که قربانش بروم ،
آوازه بسیار فراگیری داریم .همه دنیا
میدانند جمهوری اسالمی ایران از چه
قماشیست و خودش را به بهترین
شکلی به دنیا شناسانده است .البته
چند سالی است که با خال بازی و
نرمش قهرمانانه به دنبال استکبار و
کفار موس موس میکنند و با دست
آویختن به هر دوز و کلک و تظاهر
و رنگ عوض کردن میخواهند با دنیا
داد و ستد بکنند چون کفگیرشان بد
جوری به ته دیگ خورده است و کیسه
آخوند و مال و نذری خور و قمه زن ،
یک جورایی خالی شده .برنامه سیاه
بازی برجام و توافقنامه هسته ای هم
را به همین دلیل راه انداختند تا بازار
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کساد اقتصاد اسالمی  -آخوندی را
زنده کنند چون میزان خرابی های
اجتماعی بسیار باال و نذری دادن
به امت شیعه منطقه بسیار پر خرج
میباشد  .اینها مجبورند به هر وسیله
ای جلوه ای غلط انداز از چهره پلید
خود را به مردم ایران و بقیه کفار
نشان دهند که هم سرمردم را شیره
بمالند و هم کفار سر کیسه را شل
کنند تا این نوادگان خلف گدایان مکه
و مدینه و سامره بتوانند چند روزی
دیگر به زندگی اهریمنی خود ادامه
دهند.
در راستای رسیدن به هدف شومشان
یکی از نمایشهای خیمه شب بازی
این نابخردان ،اخیرأ توسط رییس
جمهور منتخب و رییس دولت تدبیر
الکی و امید واهی یعنی حجت االسالم
روحانی اجرا شد .این نمایش که در
چندین سانس مختلف در همه ارگان
های خبری رسمی و نیمه رسمی
جمهوری روضه خوانان به اجرا درآمد،
منشورحقوق شهروندی نام گرفت که
هم دل مردم را بدست آورند که بعله
به فکرشماییم و هم به کفار نشان
دهند که بعله ما شهروندی هم بلدیم
تا شاید آنها تجدید نظر کنند و دو سه
تومانی کف دست این رماالن و جن
گیران بگذارند .این من -شور یا همان
آفتابه خودمان در  ۲۳سر فصل و ۱۲۰
ماده بدست توانای پرزیدنت روحانی
امضا و تقدیم ملت شریف ایران شد.
البته سوای اینکه از لحاظ تاریخی
ومحتوایی کامأل مخالف رفتار و گفتار

آزادی

جمهوری آخوندیست ،اشکال دیگری
ندارد و در حد خود بی همتاست
تقریبأ یک چیزی تو مایه های انقالب
کبیر فرانسه و رنسانس !!!
اگر هر که حال و روز ایران را بداند،
از این طومار آخوندی  -امتی خنده
اش میگیرد .البته این من-شور
شهروندی یکهو از زیر عبای پرزیدنت
روحانی سبز نشد  .همه بر گرفته از
قوانین مزخرف اساسی اسالمی ایران
که کامأل پوچ و بی معنیست میباشد.
همان مغلطه و مهمالت آخوندی که
بعله ما فالنیم و بهمانیم و آزادی داریم
و حقوق مردم و از این چرندیات .خود
همین پرزیدنت روحانی که حاال
داوطلبانه بیماری دمانس گرفته و
تصادفأ فراموشکار شده از دسته
سینه زنان نظام است و خود مستقیمأ
در خرابی و نابودی ایران و ایرانی
نقش بسزایی را بازی کرده و میکند
و خواهد کرد .گویا در این چهار دهه
اخیر ایشان غاز چرانی میکرده و در
گوشه حجره ای در مسجد امام راحل
مشغول خواندن صحیفه سجادیه
و ابن طاووس میبوده .حاال یکهو از
خواب بیدار شده که ای بابا ،اوضاع
چرا اینقدر درهم برهم شده؟
بد نیست برای آگاهی از این حرکت
عظیم و دشمن شکن و انسانی  ،سری
به محتویات آن بزنیم و آنرا قدری
موشکافی کنیم.
الف -حق حیات ،سالمت و کیفیت
زندگی
ماده  -۱شهروندان از حق حیات

برخوردارند .این حق را نمیتوان از
آنها سلب کرد مگر بهموجب قانون.
ما تا اینجا را که خواندیم  ،گفتیم
سالی که نکوست از بهارش پیداست.
به موجب کدام قانون؟ مگر قانون
دیگری هم بجز قوانین جزایی و مدنی
منطبق با شرع مبارک وجود دارد؟
آیا منظور پرزیدنت روحانی قانون
بریتانیای کبیر که ایشان از آنجا
دکترای قالبی گرفته است میباشد
یا فیضیه قم و مشهد که دکترای
آخوندی بر حسب رساله مستطاب
حلیة المتقین میدهند؟
ماده  -۲شهروندان از حق زندگی
شایسته و لوازم آن همچون آب
بهداشتی ،غذای مناسب ،ارتقای
سالمت ،بهداشت محیط ،درمان
مناسب ،دسترسی به دارو ،تجهیزات،
کاالها و خدمات پزشکی ،درمانی و
بهداشتی منطبق با معیارهای دانش
روز و استانداردهای م ّلی ،شرایط
محیط زیستی سالم و مطلوب برای
ادامه زندگی برخوردارند.
حاال کاری به میلیونها حلبی نشین
و معتادین و هزاران بی خانمان و
بیماران نداریم که همه ثقصیرکار و
گناهکارند  ،بلکه پدیده جدید گور
خوابی خودش به تـنهایی شاهکار
دستاوردهای انقالب و امت اسالم
زده میباشد .گویا ماده  ۲را برای
آنان تدوین کرده اند .در پی انتشار
یک گزارش اجتماعی در روزنامه
شهروند چاپ تهران ،درباره زندگی
گورخوابها در گورستان نصیرآباد
شهرستان شهریارکه در آن دستکم
 ۵۰نفر شبها در درون گورهای از
پیش آماده شده میخوابند یکی از
چهره های هنری ضد انقالب به نام
اصغر فرهادی در نامه ای به پرزیدنت
روحانی کلی او را شرمسار کرد و از
این اوضاع شکایت کرد.
جناب روحانی هم گفت...« :من دیروز
از یکی از هنرمندان نامهای را خواندم
که بسیار دردناک بود .شنیده بودیم
بعضیها از فقر کارتنخواب میشوند
یا زیر پلها میخوابند اما قبرخواب را
کمتر شنیده بودیم »...ایشان نگفت
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که تا بحال نشنیده بودند  ،بلکه کمتر
شنیده بودند پس میدانست اوضاع
از چه قرار است ولی به روی مبارک
نمیآوردند .ایشان ادامه داد ...«:این
که عدهای برای تحمل سرما خود
را در گور کنند برای دولت و مردم
قابل تحمل نیست .دولت و ملت و
همه مسئول هستیم باید مردم را
به خیر و نیکی دعوت کنیم و جلوی
منکر و فساد بایستیم »...بعله این
جماعت معمم و عباپوش هر وقت
قافیه کم میآورد پای ملت را وسط
میکشد ،انگاری مردم در تصمیم
گیری و اجرای سیاستهای کشوری
مشارکت دارند .طویله ای به اسم
مجلس شورای اسالمی راه انداخته اند
و مشتی عزادار و نذری خور و اوباش
را دست چین کرده اند که تابحال بجز
خرابکاری و فساد و عربده کشی هیچ
کار بدرد بخوردیگری نکرده اند .این
فراموشکار به تقصیر در ادامه مغلطه
آخوندی خود گفت:
« ...برای حل چنین موضوعاتی همه
باید یکپارچه شویم و از مسائل
جناحی و اختالفات دست برداریم و
مشکالت اساسی کشور را مدنظر قرار
دهیم »...بعله غافل از اینکه بزرگترین
مشکل اساسی کشور ،فرهنگ اسالمی
ـ امتی و خود جمهوری نعلین وآفتابه
است که وجود ناپاکش باعث تمام این
بدبختیها میباشد.
از طرفی دیگر دبیر ستاد حقوق بشر
قوه قضاییه  ،زمین خوار بنام رژیم ،
که یکی از برادران الریجانی ناایرانی
و ضد ایرانی میباشد ،یعنی آقا
محمد جواد که در مصاحبه با ایسنا
اظهار کرد ...«:سیستم قضایی ایران
مبتنی بر منطق اهل بیت (ع) و فقه
جعفری است و حقوق بشر هم باید
بر همین اساس باشد .باید حقوق
بشر مبتنی بر اهل بیت را به جهان
معرفی کنیم »...بعله همین فردا پس
فرداست که نمایندگان ممالک کفار
پشت در اداره این نابغه امت اسالم

شماره  -85سال هشتم

صف بکشند و شرایط قصاص و دیه
و اعدام را از ایشان بپرسند  .بویژه
کفار مملکت هلند که چون درجه
جرایم اجتماعی شان به حدی رسید
که یکی از زندانهای آنها کامأل خالی
از هرگونه مجرمی میباشد و آنرا به
عنوان مسکن موقتی برای پناهندگان
کشورهای منطقه خاور میانه در نظر
گرفته اند.البته بر همه ما روشن است
که درجه لهو و لعب در این مملکت
بسار باالست و در کافه های آن مواد
نشئه زا و مخدر میفروشند .در منطقه
قرمزشان هم که بوضوح فسق و فجور
آزاد است و پشت ویترینش میتوان
رنگ و وارنگ از هر نوع مفاسدی را
انتخاب کرد .طبق مفاد حقوق بشری
مبتنی بر منطق اهل بیت (ع) و فقه
جعفری ،تمامی افراد مجرم دستگیر
و سر دسته هایشان اعدام میشوند،
زندانها دوباره پر میشود و بسیج و
حزب اللهی استخدام میشوند و بازار
کار و کاریابی گرم میشود .دیگر
مجبور نیستند پناهنده وارد کنند
که چرخ اقتصادشان بگردد .هر که
هم تخلف کرد دست و پای او را قطع
میکنند و صنایع اره سازیشان زنده
میگردد .تازه مهمتر از همه  ،میتوانند
از زیر یوغ استعماری آمریکا در بیایند
و راهنمایی ها خود را از فیضیه قم و
جماران بگیرند و بجای عرق خوری و
عیاشی و علف کشیدن  ،کنفرانس و
نمایشگاه هنرهای مرگ بر امریکا راه
بیاندازند و با اقتصاد مقاومتی پوزه
استکبار را به خاک بمالند .همانطوریکه
رهبر معظم جمهوری اسالمی دلیل
موفقیت علمی و اقتصادی آمریکای
جهانخوار فالن فالن شده را بهره
گیری از اقتصاد مقاومتی دانستند
و با بیان اینکه دلیل پیشرفتهای
علمی و صنعتی آمریکا در یکصد و
پنجاه سال گذشته بکارگیری اقتصاد
مقاومتی بوده است گفتند...«:البته
آمریکاییها این اندیشه را در جهت
مادی گری و پول به کار گرفتند اما این
تجربه پذیرفته شده جهانی را میتوان
ت گیری متعالی تری به کار
با جه 
گرفت »...غلط نکنم گویا رهبر معظم
از تنقالت کافه های آمستردام مصرف
کردند که تا این حد هپروت به خورد
امت شهیدپرور میدهند .اعطای«
من -شور» شهروندی آخوندی را به
عموم ملت ایران تبریک میگوییم.
Teymour_shahabi@yahoo.com
Facebook.com/ Teymour Shahabi

هزارفامیل و هزاربی فامیل !
دکترناصرامینی  -پاریس
یکی ازایرادهائی که درگذشته ازما
می گرفتند این بود که  :کشورایران
را هزارفامیل اداره می کنندومردم
عادی وعامی نقشی درسرنوشت
کشورخودندارند.واسامی سی چهل
«دوله» و «سلطنه» را می گفتند وآنهارا
گل های سرسبد این هزارفامیل می
شناختند .مخصوص ًا وزارت امورخارجه
که دربست دراختیار « هزارفامیل» بود.
خانواده هائی مشاغل عمده
وسفارتخانه
امورخارجه
وزارت
هارادراختیاروانحصار خودداشتندکه
تقریب ًا درپسوند نامشان یک «الدوله»
و«السلطنه» و «الملک» وجودداشت
تاآنجا که حافظه ام یاری می کند:
ازخاندان اسفندیاری «حاج محتشم
السلطنه» یازده سفیر ووزیر مختار،
ازخاندان«علیقلیخانمشاورالممالک»
انصاریچهارسفیر،
ازخاندان فرخ «معتصم السلطنه» سه
سفیر ووزیر مختار (پدروپسر)،
ازخاندان فهیمی (فهیم الملک» سه
سفیر(پدروپسر)،
نجم «نجم الملک»
ازخاندان
چهارسفیر(پدروپسر)،
ازخاندان خلعتبری «اعتمادالملک»
دوسفیر
ازخاندان منصور «منصورالملک» سه
سفیر(پدروپسر)
ازخاندانحکیمی«حکیمالملک»دوسفیر
ازخاندانسپهبدیچهارسفیر
ازخاندان بهنامچهارسفیر
ازخاندانقریبچهارسفیر
ازخاندان سمیعی چهارسفیر وازخاندان
دیبا دوسفیر
وده ها خانواده دیگرکه نام آنها یادم
نیست  ..درآن دوران شاه سلطنت می
کردوپیرزدائی و جوان گرائی مدروز نبود.
ولی این دوران چندی نپائیدوفرزندان
جوان جای پدرهای پیررا گرفتند وشاه
با عنوان بزرگ ارتشتاران فرمانده بجای
سلطنت حکومت کرد.
درایران اسالمی امروز باید گفت که
مملکت را هزاربی فامیل اداره می
کنندکه گلهای سرسبدآن امثال
شمخانی ودوزدوزانی ومردانی بنام
«حسن آقای خوش قامت عزیز»که این
آقای خوش نام فعال مشاوربانک مرکزی
ایران است  .عزیز به نام خانوادگی او
اضافه نشده .بلکه درشناسنامه اش
«خوش قامت عزیز» است.
چرا؟ باید رفت پای وعظش نشست

آزادی

تافهمید ترکیب این نام خانوادگی چه
قصه وداستانی دارد.
درداخل مملکت کاررا راحت کرده
ویکدیگررا (حاج آقا) وحاجی خانم
صدا می کنند .بلی  ،روزی  ،روزگارمارا
هزارفامیل سیاه کرده بودند این روزها
هزاربی فامیل :
زهرا کفترک  ،شهرزاد الزم زاده ،
قهرمانان تنیس ایران هستند .محسن
کوه کن نماینده سابق مجلس  -اسالم
فقیری  -سبحان بایدغریبانی  -خبار-
نورباال -خاموشی  -شاهپورمرحبا-
طاهر آقا تیکمه دامن  -حسین روغن
چراغ  - -علی اصغر سرخ کالیی -
جاسم چادری  -شعله سعدی  -اهلل کرم
 عسگراوالدی  -قالی باف .اینها اسامی دولتمردان جمهوری
اسالمی است که هیچ ایرادی ندارد.
درایران امروز اگر کسی رابانام خانوادگی
صداکنند نامها آنقدر غیرآشنا وغیر
مأنوس است که همان بهتر که صرفنظر
شود .آخر خوش قامت عزیز هم شد نام
فامیل !!
لقمان حکیم سیه چرده بود .کسی اورا به
بندگی گرفت ومدتی خدمت می فرمود
وازوی آثارعلم وحکم مشاهده می شد.
روزی خواجه به رسم امتحان وی را گفت:
گوسفندی بکش وبهترین اعضای اورابه
نزدمن آر.لقمان حکیم گوسفندی بکشت
ودل وزبانش را آورد .خواجه روزی دیگر
گفت:گوسفندیبکشوبدتریناعضایش
رابیاور  .لقمان حکیم گوسفندی بکشت
ودل وزبانش را آورد .خواجه گفت  :این
چگونهاست؟
لقمان حکیم گفت  :هیچ چیز بهتراز
دل وزبان نیست اگرپاک باشد وهیچ
چیزبدتراز آن نیست اگر ناپاک باشد.
ازخدابخواهیمکهگلهایسرسبدجمهوری
اسالمی،کهنامهایفامیلیعجیبوغریب
دارند درعوض ناهمواری نام  ،زبان ودلشان
پاک باشد ومصدرخدماتی بس مفید برای
ملت نجیب وصبور ایران باشند.
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* مرگ رئیس جمهورسابق برای ایران چه معنی دارد؟
ترجمه ی مقاله ا ی از الکس وطنخواه

مرگ آیت اهلل علی اكبر هاشمى
رفسنجانى در  8ژانویه نقطه
عطفی برای ایران است .نزدیک
به  40سال ،عطش سیری ناپذیر
کسب قدرت همراه با
اوبرای
استعدادی که برای سازش داشت
او رابه نیرومندترین مقام ساز
درجمهوری اسالمی تبدیل کرده بود.
در واقع ،بدون رفسنجانی ،دو
شخصیت مهم زنده در جمهوری
اسالمی -رهبر آیت اهلل علی خامنه ای
و حسن روحانی ،رئیس جمهور ،هرگز
نمی توانستند به مقام فعلی خود
دست یابند .روحانی،به نوبه خود ،به
رفسنجانی تا پایان عمراو وفادار باقی
ماند .خامنه ای ،اما ،مدت کوتاهی پس
ازرسیدن به مقام رهبری راه خودرا
از رفسنجانی جدا کرد .این دو دوست
سابق شدیدترین رقیب یکدیگر
شدند ،ودر بخش های مختلف نظام
(نظام سیاسی) برای برتری از یکدیگر
به تالش افتادند ..اختالف آنها
ایدئولوژیک نبود ،اگر چه رفسنجانی
به عنوان یک میانه رو و خامنه ای به
عنوان یک تندرو تصور می شد .اما،
اختالف آنها همیشه ریشه در قدرت
داشت.
با مرگ رفسنجانی ،اکنون روحانی
بهترین موقعیت راداردتا نقش
ارشدیت را در اردوگاه به اصطالح
میانه رو ها برعهده گیرد .تنها زمان
می تواند نشان دهد که آیا رئيس
جمهور ،که برای انتخاب مجدددرماه
مه  ،2017آماده می شود می تواند
جای رفسنجانی را پرکند یاخیر.
نامزدهای دیگر برای جانشینی
رفسنجانی ،مردانی مانند رئیس
جمهور اصالح طلب سابق محمد
خاتمى ،هرگز فضای سیاسی الزم
برای شروع تالش دراین میدان را
پیدا نخواهند کرد.
در واقع ،برخالف سابقه سیاسی بحث
برانگیز رفسنجانی ،او در خالء به سر
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می بُرد.خوب یا بد ،او چهره ای بود که
به امید برای اعتدال و تغییر تدریجی
در جمهوری اسالمی تبدیل شده بود.
مرگ او تنها مبارزه جناحی در تهران
راعمیق تر .خواهدکرد

کوسه
برای نسلی از ایرانیان ،صورت بدون
ریش رفسنجانی نمادی ازجناح گرایی
بود .نام مستعارکوسه ،نیز انعکاسی از
توانایی عقالنی اوبه ماندن در سطوح
باالی سیاسی بود .سیاست در خون او
بود نه در سوابق خانوادگیش .
در سال  1934در یک شهر کوچک در
مرکز ایران و در خانواده ای بازرگان
وثروتمند متولدشد .او دانش آموز
مذهبی در شهرمقدس قم بود ،که در
آن در اوایل دهه  ،1960از پیروان آیت
اهلل خمینی ،مردی که از انقالب سال
 1979در برابر سکوالر و محمد رضا
شاه پهلوی طرفدار آمریکا قدعلم

در دوران ضعف سیاسی

آزادی

بودند  .حمایت علنی رفسنجانی از
جنبش سبز او را به یک هدف اصلی
برای اردوگاه خامنه ای ،تبدیل کرد.
طرفداران خامنه ای این تظاهرات
را تهدیدی برای آیت اهلل خامنه ای
که سخت به قدرت چسبیده است
قلمداد می کردند.
در سال  ،2013یک بار دیگر رفسنجانی
تحقیر شد ،این بار توسط شورای
نگهبان که تحت کنترل خامنه ای
است ،وسازمانی است که صالحیت
همه نامزدها .باید به تأیید اعضای آن
برسد به او گفته شد که او خیلی برای

*بادست کم گرفتن اشتهای آیت اهلل خامنه ای برای
ایفای نقشی بیش از رهبری مذهبی نمادین ،ثابت شد که
رفسنجانی مهمترین اشتباه خودرا مرتکب شده است .

کرد ،شد.
در ابتدا ،در حالی که خمینی برای
اولین بار در تبعید عراق و بعد در
فرانسه بود .رفسنجانی با جمع آوری
کمک های مالی برای خمینی در
داخل ایران توانائی خودرا به او ثابت
کرد بخاطر وفاداریش به خمینی در
زمان انقالب و به سرعت پس از آن،
رفسنجانی یکی از دو مشاور-مورد
اعتماد خمینی پس از احمد خمینی،
پسر جوان روح اهلل خمینی شد .این
موقعیت عامل دسترسی اوبه قدرت
بود ،و رفسنجانی به حد کمال ازآن
استفاده کرد.
در ابتدا ،رفسنجانی قدرت خود را
برای رسیدن به ریاست مجلس ایران،
بکارگرفت وموفق شدازسالهای 1980
تا 1989دراین پست باقی بماند .که
در آن زمان محتمالبه دومین مقام
قدرتمند کشور تبدیل شد .در میان
چیزهای دیگر ،رفسنجانی مطمئن
شد که او شخصا مسئول مدیریت
جنگ علیه عراق ،است ودرنتیجه

در مرکز هر تصمیم گیری عمده ی
از اقتصادی تا سیاست خارجی در
طول سالهای  1980قرار داشت .
چند ماه قبل از مرگ خمینی در ژوئن
 ،1989و با امید کسب عنوان جانشین
بالمنازع پیر مرد ،رفسنجانی به ایفای
نقش کلیدی در یک فرایند پرداخت
که در آخرین لحظه تغییراتی در
قانون اساسی بوجود آورد .شاگردان
نزدیک خمینی به خوبی میدانستند
که هیچ یک از آنها جاذبه و سرمایه
سیاسی برای جانشینی خمینی پس
ازمرگ او ندارند .در عوض ،آنها یک
طرح شورائی رابرای رهبری پیشنهاد
کردند .رفسنجانی فکر کرد که او
ازهمه ی رقبای خودباهوش تراست
وبا حذف مقام نخست وزیری و ،به
نوبه خود،برعهده گرفتن نقش ریاست
جمهوری ،ازهمه قدرتمندتر خواهد
شد.
برطبق این طرح ،رفسنجانی رسما
پس از انتخابات به رياست جمهوری
انتخاب شد .دوست قدیمی اوعلی
خامنه ای ،که ریاست جمهوری
تشریفاتی را اشغال کرده بود و در
اصالح قانون اساسی  1989سهیم
بود ،نقش مقام معظم رهبری را عهده
دارشد .در محاسبات رفسنجانی،
خامنه ای تنها یک رهبر نمادین بدون
انواع قدرت های سیاسی که خمینی
برای خود انباشته بود به حساب می
آمد .دست کم گرفتن اشتهای آیت
اهلل خامنه ای برای ایفای نقشی بیش
از رهبری مذهبی نمادین ،ثابت می
کند که رفسنجانی مهمترین اشتباه
خودرا مرتکب شده است .
بااین حال در ابتدا ،طرح رفسنجانی
کار کرد .ریاست جمهوری اودو دوره
ازسال 1989تا  97بطول انجامید،
درآن سالها نام رفسنجانی عمدتا
در تیتر خبرها بود .اوبرنامه ای را
به راه انداخت که به عنوان “دوران
سازندگی ”،نام گرفت و در طی آن
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زمان اقتصاد جنگی متمرکز به یک
باره از میان رفت  .در اوایل دهه
 1990او بخش های نفت و گاز ایران را
بروی سرمایه گذاران خارجی باز کرد،
رفسنجانی به عمد تعدادی ازمیدانهای
نفتی را تنها به شرکت های آمریکایی
اختصاص دادتا باشرکت در مزایده
آنهارا دراختیاربگیرند .او بیش از هر
کس دیگری می دانست که چگونه
دشمنی جمهوری اسالمی با ایاالت
متحده از نظر سیاسی و تجاری برای
ایران هزینه ساز است .دراین دوره از
آزادسازی اقتصادی نیز برای اولین بار
خانواده رفسنجانی به فسادکشیده
شد ،برچسبی که او هرگز قادر به
زدودن آن نشد.
او تاجری بود که تبدیل به سیاستمدار
شده بود اما کسی بودکه در طول
دوران کاری خود ،انجام کاررا بر
ایدئولوژی ترجیح میداد .در حالی که
او هیچ دوست غرب نبود ،امادر قدرت
به سرعت پذیرفته بود اگر ایران می
خواهد خود را از مورد نفرت بودن
خالص کند باید باغرب از در سازش
درآید ..این سازش برای منتقدان
تندرو ی او کار راآسان کرد ،به ویژه
در سال بعد ،به او عنوان یک فرصت
طلب در بهترین وضعیت و عامل
قدرت های خارجی در بدترین حالت
داده شد.
در این حال ،خامنه ای بی سر و صدا
پایه های قدرت خودرا محکم می کرد
مهمتر از همه ،او همه نیروهای نظامی،
امنیتی ،و سازمان های اطالعاتی را
تحت کنترل خود در آورد .تا اواسط
دهه  ،1990سیاست ایران به وضعیتی
دوگانه تبدیل شده بود ،خامنه ای به
عنوان ریش سفید تندروها تبدیل می
شد در حالی که هاشمی رفسنجانی به
عنوان پدرخوانده یک شبکه سیاسی
رقیب بود که بسیاری از اعضای آن
شبکه همچنان به خدمت در باالترین
رده از قدرت در ایران اشتغال داشتند
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در کسوت فرمانده ی جنگ

بسیاری از کسانی که برای اولین
بارزیردست رفسنجانی خدمت کرده
بودند ،از جمله روحانی ،بیژن زنگنه،
وزیر نفت ،و بسیاری دیگر از کابینه
کنونی ایران ،نزدیک به رفسنجانی و
زیر نفوذ او باقی ماندند.
رفسنجانی بارها و بارها سعی کردبه
به صحنه سیاست ایران بازگردد.
در سال  ،2005درانتخابات ریاست
جمهوری شرکت کردکه با شکست
تحقیر آمیز از یک چهره ناشناخته
به نام محمود احمدی نژادمنجرشد.
واقعیت این است که دفتر مقام معظم
رهبری یک نقش فعال در پیروزی
مطمئن احمدی نژاد بازی کرده بود که
این باخت رابسیار تلخ تر کرد.
در سال  ،2009رفسنجانی رقبای
احمدی نژاد در انتخابات را حمایت
کرد که پایان آن به ایجاد جنبش
سبز متشکل ازمیلیونها مخالف قوی،
شدکه به دست بردن درآراء معترض

شرکت درانتخابات پیر است .او به شدت
از توافق هسته ای سال 2015پشتیبانی
می کرد و اغلب می گفت که دشمنی با
ایاالت متحده بی ثمر است .در سالهای
اخیر دستگاههای امنیتی و اطالعاتی
بصورتی خستگی ناپذیر درتعقیب
خانواده رفسنجانی بودند ،و در مناسبت
های مختلف فرزندان اورا زندانی کردند.
علیرغم این دشمنی های آشکار
رفسنجانی در چهارچوب رژیم باقی ماند.
او هرگز آشکارا به خامنه ای ،حمله نکرد.
مردی که او در سال  1989ساده لوحانه
کمک کرد تا به مقام رهبری برسد .او
را درتالش برای پیدا کردن راه رسیدن
به قدرت بازداشت .در عوض ،شروع
به واردآوردن فشار به طرفداران اوکرد
زمانی که شاگرد دیرینه اش،حسن
روحانی ،در سال  2013به ریاست
جمهوریرسیداواحساسکردپشتیبانی
پیداکرده است .
***

آزادی

رفسنجانیفرشتهنبود
رفسنجانی نویسنده پرکاری در خاطره
نویسی بودو همیشه می اندیشید که
تاریخ چگونه ازاو یادخواهدکرد؟ او می
خواست تا حد امکان این روایت تاریخ
را شکل دهد .به این ترتیب ،هیچ شکی
نیست که خاطرات منتشر شده او بسیار
گزینشی بوده اند.
و با این حال ،با وجود بیشترین تالش ،او
هرگز قادر به سرپوش نهادن بر دخالت
خود در رابطه با برخی از بدترین جنایات
جمهوری اسالمی ،از جمله اعدامهای
دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال
 1988یا قتل های زنجیره ای مخالفان
سیاسی در دهه 1990نبود.
اما بدون شک در دوره ی فعالیت های
سیاسی خود ،رفسنجانی از تندروی
اسالمگرا به کسی تبدیل شدکه در
سالهای بعد توسط توده های اصالح
طلب جوان ایران به عنوان یک منجی
بالقوه در نظر گرفته می شد .اگر
رفسنجانی بعنوان ابزاری در تحمیل
حکومت دینی سرکوبگر در کشور
شناخته می شد ،قطعا قادرهم بود تا آن
راازبین ببرد.
حداقل این یک ایده بودکه هرگز به
اثبات نرسید .و هیچ اصالح طلب
امیدواری تا به حال نتوانسته است با
اطمینان بگوید که واقعا اگررفسنجانی
دوباره به قدرت دست می یافت در نظر
داشت چه بکند؟
در حال حاضر ،سوال بزرگ این است که
آیا این شبکه گسترده ای که رفسنجانی
برجای نهاده می تواند خودرا حفظ کند
ویا ازهم خواهد پاشید؟ .وفاداران او
در بسیاری از نهادهای سیاسی ایران
حضوردارند ،در اقتصاد ،و در بخش های
زیادی از رسانه ها می توان آنهارا دید.
وآنچه نیز به همان اندازه مهم است
این است که آیا روحانی دوباره انتخاب
خواهدشد تا خرقه ی ُمراد خود رابرتن
کند؟
در جمهوری اسالمی ،همواره نقش
شبکه های سیاسی رسمی مهم ترین
عامل در شکل دادن به دست آوردهای
رژیم بوده است .احزاب سیاسی رسمی
کشور بیشتر از وسیله نقلیه ای برای
بسیج توده ها نیستند (اگر نیرنگی در
بین نباشد) .تنها به همین دلیل ،گام
های بعدی روحانی می تواند بطور قطع
ثابت کند نه تنها حفظ باند رفسنجانی
جایگزینی برای تندروهاست بلکه
جمهوری اسالمی رادرمسیر خود
هدایت خواهدکرد.
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لیلی گلستان در  ۲۳تیر  ۱۳۲۳در
تهران بهدنیا آمده است .پدرش ابراهیم
گلستان نویسنده و مترجم فیلمساز،در
آن زمان در شرکت نفت کار میکرد و
مادرش معلم بود .با منتقل شدن پدر
به آبادان ،لیلی دوران خردسالی خود
را در آن شهر گذراند و در همین شهر
به مدرسه رفت و در همانجا بود که
برادرش کاوه به دنیا آمد .در سالهای
نخست تحصیل ابتدایی خانواده به
تهران بازگشتند .پدرش در اطراف
روستایی به نام «دروس» (که هماکنون
محلهایست در شمیرانات) خانهای
میسازد و خانواده به آنجا میروند.
پدر لیلی به محافل روشنفکری ایران
رفتوآمدپیدا می کند و یکی از جاهایی
که میرفت کافه نادری بود .کافه نادری
در آن زمان پاتوق شاعران ،نویسندگان
و روشنفکران بود.
ابراهیم گلستان با انتشار کتابها و
ساخت فیلمهایش به مرور به شهرت
میرسد و خانه ی گلستان به مرکز
رفتوآمد بسیاری از هنرمندان و
نویسندگان آن دوران تبدیل میشود.
لیلی گلستان از همین دوران به تفاوت
زندگیای سرشته شده با فرهنگ و هنر
آشنا میشود.لیلی گلستان خود در این
باره مینویسد« :آن خانه تبدیل شد به
مرکز فرهنگی هنری تهران .همه نقاشها
و نویسندهها و شعرا جمعهها خانه ما
بودند .آلاحمد ،چوبک ،پرویز داریوش،
اخوان ثالث ،بعدها یداهلل رویایی ،فرخ
غفاری ،جالل مقدم ،سیمین دانشور و
گاهی جوانترها مثل بیضایی ،سپانلو یا
احمدرضا احمدی .من هم تماشگر یک
تئاتر بزرگ بودم».
تا کالس نهم دبیرستان در تهران
تحصیل کرد و سپس راهی فرانسه
شد تا در مدرسه شبانهروزی که توسط
راهبههای دومینیکن اداره میشد
تحصیل کند .بعد از یک سال تحصیل
در این مدرسه به پاریس رفت و سه
سال هم در پاریس درس خواند .این
سالهای اقامت و تحصیل در پاریس به
دلیل دوری از دوستان و خانواده بر او
آسان نگذشت ولی از دستآوردهای این
دوران اقامت در اروپا ،عالوه بر دسترسی
داشتن به رویدادهای سینماییای
چون جشنواره ونیز ،دیدار و آشنایی با
سینماگرانی چون تارکوفسکی ،گدار ،و
تروفو بود .او در خاطراتش مینویسد:
«یک بار پدرم برای کار استودیویش به
پاریس آمد و یک روز به من گفت که
امروز با چند فرانسوی قرار ناهار دارد
و مرا با خودش برد .من هیجده ،نوزده
سال داشتم .وقتی به رستوران رفتیم.
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ستارگان درخشان فرهنگ و ادب وهنرایران

دکتر طلعت بصاری (قبله)

محمودنفیسی

مهراب بر سیندخت و رودابه خشم گرفت اما با تدبیر و اندیشمندی
سیندخت و رفتنش به نزد سام آتش کینه ها خاموش گشت.

لیلی گلستان درسال  1360درگاراژ خانه اش کتابفروشی
گلستان را بازکردکه پاتوق نویسندگان وشاعران ایرانی شد.
پدرم آن دو فرانسوی را به من و من را به
آن دو معرفی کرد :دخترم لیلی .مسیو
ژان لوک گودار ،مسیو فرانسوا تروفو!
من بهتزده و حیرتزده زبانم بند آمده
بود».
در بازگشت به ایران به عنوان طراح
پارچه در کارخانجات پارچهبافی مقدم
استخدام شد .پس از بیرون آمدن از
آنجا در  ۱۳۴۵به سازمان تاز ه تاسیس

زهری ،احمد محمود ،علی اکبر سعیدی
سیرجانی ،عبدالحسین نوایی و بسیاری
دیگر مرتب به آنجا میرفتند.
در  ۱۳۶۸کتابفروشی را به«نگارخانه
هنرهای تجسمی» تبدیل کرد .این
نگارخانه با نمایش آثار سهراب سپهری،
که متعلق به خانواده گلستان بود ،کار
خود را آغاز کرد .افتتاحیه نگارخانه با
استقبال زیادی روبهرو شد .پس از این

تلویزیون ملی ایران رفت و به عنوان
طراح لباس استخدام شد .پس از مدت
کوتاهی به مدیریت برنامه کودکان و
نوجوانان برگزیده شد.
ازآثارترجمه شده توسط او می توان
«قصه شماره  ،»۳اوژن یونسکو« ،میرا»،
کریستوفر فرانک« ،بوی درخت گویا»
از گارسیامارکز ،وبسیاری ترجمه های
دیگررا نام برد.
او در حوزه غیر داستانی نیز ترجمههای
بسیاری دارد از گابریل گارسیا مارکز و
ایتالو کالوینو گرفته تا مشهورترین اثر
اوریانا فاالچی« :زندگی ،جنگ و دیگر
هیچ».
«سهراب سپهری ،شاعر -نقاش» و
کتابی دو جلدی درباره علی حاتمی و
آثارش» از تالیفات گلستان است.
در  ۱۳۶۰در گاراژ خانهاش کتابفروشی
گلستان را باز کرد .این کتابفروشی
بهزودی معروف شد و نویسندگان
و شعرایی نظیر احمد شاملو ،محمد

نمایشگاه قرار میشود که نمایش آثار
نصراهلل کسرائیان برگزار شود که برپایی
آن به دلیل نداشتن مجوز از وزارت
ارشاد تا گرفتن مجوز به تعویق میافتد.
نگارخانه گلستان همچنان دایر است
و از نگارخانههای سرشناس ایران
محسوب میشود .این فضای هنری جدا
از اینکه طی  26سال گذشته هنرمندان
بسیاری را به جامعه هنری معرفی کرده؛
بیست و دو دوره نمایشگاه «صد اثر صد
هنرمند» را نیز میزبانی کرده است که
یکی از مهمترین نمایشگاههای ساالنه
هنری محسوب میشود که توسط بخش
خصوصی و فقط به همت لیلی گلستان
برگزار میشود.
البته لیلی گلستان نقش بسیاری در
زمینه اقتصاد هنر در ایران داشته و جدا
از نمایشگاه «صد اثر صد هنرمند» یکی
از بانیان رویداد هنری «هفت نگاه» نیز
هست.
آبان ماه  ۱۳۹۳بود که جایزه شوالیه ادب

آزادی

زانن شاهـناهم

بخش نهم

رودابه 3-

و هنر فرانسه (نخل آکادمیک) توسط
دولت فرانسه به لیلی گلستان اهدا شد.
درپایان برای اینکه تأثیر ترجمه های
خوب لیلی گلستان رادرمخاطبانش
ببینین نامه زیررا می آوریم وبه
نوشتارخود پایان می دهیم :
برسد به دست لیلی گلستان
او را به یاد میآوریم ...اولین بار ،شبی که
به یک سف ِر دور و دراز رفتیم ...خودتان
میدانید؛ شبی از شبهای زمستان بود
ُو ما ،یک مسافر ...اولش خیلی حیرت
کردیم...بعد آرام شدیم ،اما تا پایان آن
سفر «حیرت» دست بردار نبود که نبود...
هی میآمد و میرفت ...وقتی میرفت
یک نفس راحت میکشیدیم و توانمان
را جمع میکردیم برای «حیرت» بعدی...
به خودمان گفتیم این ایتالو کالوینو است
رفیق ...ایتالو کالوینو ...این اسم یادت
بماند ...و ماند هم خانم لیلی گلستان...
محل آشنایی ما با شما کتابهای
شماست...ترجمههای شما ...و محل اصلی
مالقات خیلیها با شما «شبی از شبهای
زمستان مسافری» بود و هست ...چند
بار دیگر هم همدیگر را دیدیم ...یکی از
عجیبترین آنها هم سرزمین «میرا»
بود به قلم کریستوفر فرانک ...باز هم
مهم آثاری که ترجم ه میکردید،
ویژگی ِ
یقهمان را گرفت»:حیرت» ...دست بردار
نبود ...مهم نیست اول از کدام کتاب
شروع شد و بعد به کدام کتاب جهید...
ما فقط میدانستیم قرار است حیرت زده
شویم ...همیشه جاهای دنج ُو بی نظیری
را برای مخاطبانتان انتخاب کردید ...البد
خیلی اهل گشت و گذار هستید ...برای
ما از این جاهای دیدنی باز هم بیاورید...
گیرم در قالب یک کتاب کم حجم...
ارادتمند  :یک مخاطب
منبع  :وبالگ زنان پیشرو  :محمود نفیسی
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سام با خود اندیشید اگر با خواهش زال
موافقت کند ،جواب شهریار ایران را چه
خواهد داد؟ آیا او  ،وی را پیمان شکن
و خام گفتار نخواهد دانست؟ و اگر
مخالفت کند آیا زال این پرورده مرغ
نظر او را خواهد پذیرفت ؟ و از عشقی
که چنین در تار و پود و وجودش رخنه
کرده است خواهد گذشت ؟
سام صالح کار را چنین دید که با
موبدان مشورت کند و از ستاره شناسان
بخواهد که او را از آینده آگاه سازند.
پس موبدان را گرد کرد و خواهش
زال را با آنان در میان نهاد و از ستاره
شناسان خواستار شد که ببینند
فرجام این دلداگی چه خواهد بود؟
ستاره شناسان از آسمان ،راز باز جستند
و سرانجام با خنده و شادی نزد سام
آمدند که دو دشمن از بخت خویش یار
گشتند و دخت مهراب و زال هر دو به
شادمانی روزگار را خواهند گذراند و
از این دو هنرمند پیلی ژیان به جهان
خواهد آمد که به مردی میان خواهد
بست و جهان زیر پای خواهد آورد و
امید ایرانیان بدو خواهد بود .سام از
گفتار اختر شناسان شادان گشت و زر و
سیم بیکران بدانان داد .فرستاده زال را
پیش خواند و به او گفت به زال بگو گرچه
با خواهش او موافق نیستم ولی چون
سرنوشت چنین است با وی مخالفت
نمیکنم و برای کسب اجازه به ایران
نزد شاه جهان خواهم رفت.نماینده زال
به نزد او باز گشت و سپهبد سام نیز به
سوی ایران شتافت .زال از تصمیم سام
خوشدل گشت و فرستاده را با بخشش
بسیار نواخت.میان زال و رودابه زنی
شیرین سخن پیام آور بود .زال موافقت
سام را به رودابه خبر داد و نامه پدر را
نیز برای او فرستاد .رودابه زن را نوازش
کرد وسربندی را که با زر ناب بافته و با
یاقوت سرخ و گوهرهای گوناگون تزیین
شده بود با انگشتری گرانبها و با درود و
پیام برای زال فرستاد .هنگامی که زن از
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ایران خارج میشد ،سیندخت او را دید ،
زن بیمناک شد و سیندخت از او بدگمان
گشت و به صدای بلند گفت کیستی و از
کجا آمده ای؟
بدو گفت زن ،من یکی چاره جوی
همی نان فراز آورم چند روی
حقیقت اینست که رودابه از من خواسته
است که برای او لوازم زینتی بیاورم
بیاوردمش افسر پرنگار
یکی حلقه پر گوهر شاهوار
سیندخت گفت گوهرها و نیز بهای
گوهرهایی را که به رودابه فروخته ای به
من نشان ده تا بدگمانیم از میان برود.
زن عاجز ماند و دروغش آشکار گشت.
سیندخت سخت خشمگین شد و او
را موی کشان به روی زمین انداخت و
فرمان داد تا در کاخ را ببندند و رودابه
را نیز به نزد او آورند .رودابه را به حضور
آوردند ،سیندخت گریه کنان به رودابه
گفت این زن کیست ؟ و ماجرا از چه
قرار؟ حقیقت را به من باز گوی و چرا راز
خود را با مادر پنهان میداری؟
سخن بر چه سان است و آن مرد کیست
که زیبای سربند و انگشتریست
رودابه شرمگین دیدگان بر زمین دوخت
و بیمناک از خشم مادر به وی گفت:
عاشق روی و موی پهلوانی سپهدار زال
هستم و شیفته او
سپهدار دستان به کابل بماند
چنین مهر اویم بر آتش نشاند
چنان تنگ شد بر دلم بر جهان
که گریان شدم آشکار و نهان
نخواهم بدن زنده بی روی او
جهانم نیرزد به یک موی او
رودابه آنچه میان او و زال گذشته بود
همه را برای مادر حکایت کرد و گفت
به دست همین زن که کندیش موی
زدی بر زمین و کشیدی به روی
فرستاده آرنده نامه بود
مرا پاسخ نامه این جامه بود
سیندخت در پاسخ دختر گفت :زال پسر
جهان پهلوان سام است و از زیبایی و
کمال برخوردار و تنها سپید مویی عیب
اوست .من از هر جهت او را پسندیده ام
اما بیم من از شهریار گیتی منوچهر شاه

است که اگر از این موضوع آگاه گردد
خشمناک خواهد شد.
آنگاه زن را نوازش کرد و رهایش ساخت.
سیندخت که از پایان کار بیمناک بود،
دلتنگ و گریان به ایوان خود باز گشت
و سر بر بستر غم نهاد .چون مهراب او را
پژمرده دید علت غمزدگی را جویا شد.
همینکه دانست دخترش رودابه گرفتار
عشق زال گشته است بسیار خشمگین
شد و از کین شهریار ایران منوچهر
و سام پهلوان نگران شد .مهراب بر
سیندخت و رودابه خشم گرفت اما با
تدبیر و اندیشمندی سیندخت و رفتنش
به نزد سام آتش کینه ها خاموش گشت.
سام زال را با نامه ای ملتمسانه به نزد
منوچهرشاه فرستاد .به شهریار آگهی
رسید که زال به درگاه آمده است .شاه او
را پذیرفت .چون زال بار یافت مدتی دراز
سر بر خاک نهاد و زمین ادب بوسه داد .
شهریار نامه پهلوان را از زال گرفت و بدو
گفت هرچند با تصمیمی که گرفته ای

آزادی

رنجی بر ما افزوده ای
چو بر خواند پاسخ چنین داد باز
که رنجی فزودی به دل بر دراز
اما با نامه دلپذیر سام نمیتوانم با خواهش
تو مخالفت کنم  .آنگاه فرمان داد مجلس
بزم بیارایند تا با زال زر به رامش و
میگساری نشیند .منوچهر شاه فرمود
موبدان و ستاره شناسان انجمن کنند
و در کار زال پژوهش نمایند .سه روز
ستاره شناسان بازیجی رومی در دست
رنج دراز کشیدند تا ببینند قلم تقدیر
برای زال و رودابه چه رقم زده است .پس
از سه روز نزد شهریار آمدند و از آینده
روشن آن دو خبر دادند و گفتند از
دخت مهراب و پور سام گوهری پر منش
و نیکنام به وجود خواهد آمد که
کمر بسته شهریاران بود
به ایران پناه سواران بود
شاه زال را احضار کرد تا به چند موبدان
پاسخ دهد .زال در کمال خردمندی و
درایت به یکایک پرسشها پاسخ داد.
شهریار از سخنان زال و اندیشمندی
و تیزهوشی او شادمان گشت و تا شب
به میگساری و سپس به استراحت
پرداختند .پگاه چون آفتاب از کوه سر
زد و نامداران سر از خواب برداشتند زال
دلبر ،کمر بسته به پیش شهنشاه آمد و
گفت چون هوای دیدار سام دارم اجازه
بازگشت میخواهم  .شاه گفت تو را دوری
دخت مهراب چنین بی تاب کرده است
کجا ترا میل دیدار سام در دل است؟
یک روز دیگر نزد ما باش تا زورآزمایی
و پهلوانی ترا نگریم .شاه او را آزمود و از
ُگردی و مردانگی او در شگفت شد.
به آواز گفتند گردنکشان
که مردم نبینند کس زین نشان
هر آنکس که با او بجوید نبرد
کند جامه مادر بر او الژورد
خنک سام یل کش چنین یادگار
بماند به گیتی دلیر و سوار
شاه او را نواخت و انواع دینار و گوهر
بخشید.
به زال سپهبد سپرد آنزمان
همه چیز ها از کران تا کران
ادامه دارد
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کندوکاوی درباره ی

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

*

ِ
کاویان وطرفدار مصدق درباره قانون جدیدمطبوعات که دولت مصدق اجرا می کرد
ُمشفق همدانی مدیرمجلۀ
نوشت«:این قانون حکومت مصدق را سرنگون خواهدساخت».

دکترمصدق درکتاب خاطراتش
درپاسخ به شاه می نویسد:
« ...راجع به مطبوعات عرض می کنم
در هیچ زمانی جراید کشور مثل ایام
تصدی من آزاد نبودند374 .»...
ّ
حال به بینیم این گفته تا چه
حد واقع ّیت دارد.روز 14آذرماه
ّ
 1330تظاهراتی به نام دانشجویان
راه اندازی شد،دسته هایی ازپان
ایرانیست هاوحزب ملت ایران به
رهبری داریوش فروهر[هواداران
دکترمصدق] وهواداران آیت اهلل
کاشانی [ که هنوز از دکتر مصدق
پشتیبانی می کرد]وارد میدان
شدند ...به تئاترسعدی وخانه ی صلح
ومحل جمع ّیت مبارزه با شرکتهای
استعماری ،ازمراکزهواداران حزب
توده حمله بردند وسپس ادارۀ روزنامه
های بدر وبه سوی آینده،نویدآزادی
وچلنگرپایکوب مهاجمان گردید،
همین دسته به ادارۀغیروابسته به
حزب توده مانند فرمان،آتش،سیاسی
وطلوع که به مخالفت با دکتر مصدق
شهرت داشتندنیز هجوم بردند...
سرانجام پلیس برای جلوگیری
مداخله کرد وزدوخورد خونینی
شدوعدۀ زیادی از تظاهر
آغاز
ّ
کنندگان مقتول ومجروح ومصدوم
شدند...این تظاهرات خونین از
سوی پلیس وافرادی که شهربانی
کل کشور دراعالم ّیۀ خود از آنان
با عنوان«اهالی شرافتمند ومیهن
پرست تهران» یادکرد،سرکوب
گردید...عبدالرحمن فرامرزی بااشاره
طی مقاله ای در
به اعالم ّیۀ شهربانی ّ
روزنامه ی کیهان که جمال امامی
آن را در مجلس خواندنوشت«:یک
اعالم ّیۀ عجیب،عجیب ترین چیزی
که من درعمرخود دیده ام این
اعالم ّیۀ روز پنجشنبه ی شهربانی
کل بود.این اعالم ّیه...که خبرآتش
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زدن چندخانه وغارت کردن چندادارۀ
روزنامه وچاپخانه وکتابخانه راداشت
واین کارهارا همان اهالی محترم
کرده بودند که شهربانی کل ازایشان
تشکرنمود.بنابراین باید گفت که
شهربانی کل کشور می خواسته چند
خانه وادارۀ روزنامه وکتابخانه یغما
وسوزانده شود واهالی شرافتمند
ومیهن پرست تهران دراین راه باوی
همکاری کرده اند.
آشتیانی زاده یکی از نمایندگان
مجلس دراین باره گفت...«:حوادث
14آذردومین ّ
لکۀ بدنامی را بردامان
حادثۀ
زد...اولین
دکترمصدق
جنایت بارتیرباران کردن بیگناهان
درفاجعۀبیست وسوم تیرماه بود...
دکتر مصدق قتل عام بیست وسوم
تیررا به گردن وزیرکشور ورئیس
شهربانی وقت انداخت......این بار
دیگرآقای دکترمصدق نمی توانند
بگویند ازماجرا بی خبربوده اند.
روزنامه ی نیمه رسمی کیهان
درشب فاجعه اطالع دادکه تصمیم به
تیراندازی باحضورنخست وزیرگرفته
شده است...جلوگیری ازمیتینگ
وتظاهرات مسالمت آمیزمردم از
ابتکارات دولت آقای دکتر مصدق
است...حاال بفرمایید که چطورشده
حکومت سردارسپه آن روزرادورۀ
دیکتاتوری می نامید وانتظاردارید
که حکومت شمارا بااین قتل عامهای
پی درپی وایجاد رژیم پلیسی وترور
وارعاب دورۀ مشعشع آزادی ورفاه
وآسایش بنامیم.؟» .دکتر متینی -
275-274
عبدالحسین حایری زاده از
نخستین پیشگامان وبنیانگذاران
جبهۀ ملی ،درنامه ایکه به دبیرکل
سازمان ملل،نوشته بود،ازجمله دکتر
مصدق را به پایمال کردن اعالم ّیۀ
حقوق بشر ُمتهم نمود که «هیچگونه

آزادی

آزادی عمل وعقیده ای برای هیچ
کس باقی نگذاشته ودر سایه ی قدرت
پلیسی ونظامی،مخالفین خودرا
زندانی ومطبوعات آزادرا توقیف کرده
است.».تارنمای دکتر میرفطروس -
مأخذ روزنامه اطالعات18مرداد1332
دربرابر مخالفت آیت اهلل کاشانی
رفراندوم،طرفداران
بابرگزاری
دکترمصدق بُطری های بنزین آتش زا
به طرف منزل اوپرتاب کردند ونزاعی
در پیرامون منزل نامبرده درگرفت
که یک نفرکشته ونزدیک به صدنفر
مجروح شدند وگروه های مسلح،
منزل آیت اهلل کاشانی را محاصره
کرده وورود به منزل وی،حتی
برای نزدیکان وبستگانش راممنوع
طی
کردند،چرا که اوبرای باردیگر
ّ
اعالم ّیه ای برگزاری رفراندوم را
تحریم واعالم کرده بود که هررأیی
که مصدق دراین رفراندوم زیرحمایت
سرنیزه ها وتانک ها بگیرد موجب
بُطالن هر قراردادبین المللی است
که درآینده ُمنعقدنماید.تارنمای
دکترمیرفطروس
جمال امامی در مجلس گفت:
«...نخست وزیر این حرف را می زند
که من می روم بامردم حرف می
زنم،شماورق بزنیداوراق دموکراسی
دنیارا به بینید ،یک همچو[کاری]
یک نخست وزیری در عمرش
کرده است؟حاال آمده ازما رأءی
می خواهد،ازما پشتیبانی می
خواهد،آن اعمالش،آن وضع ّیت
مملکت،آن قض ّیۀ  23تیر،چه
بگو یم  ،ر فتا ر ش  ،سکنا تش  ،ا عما لش
...می دانستم که هوچی است ولی
جاه طلبی اورا این قدر نمی دانستم
.»...دکتر متینی 275 -
عبدالقدیرآزاد یکی از نمایندگان
مجلس واز هواداران پیشین
دکتر مصدق درملی شدن صنعت

نفت،که چندی بعد به صف مخالفان
اوپیوسته بود،طی سخنرانی درجلسۀ
آذرماه1330مجلس ،بااشاره به
تظاهرات حزب توده درچهاردهم
همان ماه گفت«:ازتیرماه تابحال
این دومین قتل وغارتی است که
درپایتخت کشور به وقوع پیوسته
و ُمس ّببین آنها درکمال آزادی
درخیابانها وپشت میزهامشغول
کارمی باشند.در23تیرماه یعنی
روزی که هریمن نماینده ی مخصوص
رییس جمهور[ی]امریکابه تهران وارد
شد،نمایش مصنوعی که مقدمات
آن بانظروزیرکشور ته ّیه دیده
شده بود،ظاهرگردید وسپس مردم
بیچاره وبی نوا رابه بادگلوله بسته
صدهامردمیکه از شهرستانها بادادن
پنجاه شصت تومان به تهران آورده
بودند،مقتول ومجروح نمودند...
آن روز دکترمصدق می خواست
نشان بدهد که ایران درلب پرتگاه
کومونیستی است واگرامریکا با نقشه
ی او موافقت نکند،ایران کومونیست
می شود.برای اینکه این دروغ رابه
حلق امریکافروکند،آن الم شنگه را
به راه انداخته سیصد نفرزن ومرد را
درجلومجلس در خون آغشته نمود...
در پنجشنبه 14آذرماه دولت می
خواست به امریکایی ها نشان بدهدکه
چگونه با کومونیست ها مبارزه می
کند،ولی عوض مبارزه با کومونیستها،
ضد کومونیستی
رفتندروزنامه های
ّ
را غارت وچپاول نمودند .».مصطفی
فاتح 579 -
مصطفی فاتح در پیوند با
رویدادچهاردهم آذر 1330می
نویسد«:دولت قب ً
ال به تظاهر کنندگان
اطالع داده بود که از میتینگ آنها
جلوگیری خواهد کرد،ولی صبح 14آذر
میتینگ تشکیل وزد وخورد شدیدی
بین قوای انتظامی وتظاهرکنندگان
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درگرفت که پنج نفر کشته وبیش از
دویست نفرزخمی شدند.بعدازظهر
آن روزگروهی که گفته میشد از
ِ
ادارات
طرفداران دولت هستند به
جرایدی که مخالف دولت بودند حمله
کرده واثاث ّیه ی آنهارابه غارت بُردند».
580.
حال در نظر بگیرید که در16آذرماه
سال 1332سه تن ازدانشجویان
دانشگاه در اعتراض به ورود
«نیکسون»معاون ریاست جمهوری
ِ
وقت امریکا،متأسفانه به دست گار ِد
مأموردر دانشگاه به قتل رسیدند که
البته عملی نادرست وقابل سرزنش
وجای تعقیب جزایی آمرین آن بود
،حتا اگر به پذیریم که مقتولین از
گروه چپ بوده اند ،یادبودآن رویداد
تا این زمان نیزهرساله ازسوی
مخالفان شاه از هر طیف برگزار می
شودوشاه را مسئول آن ماجرا قلمداد
کرده ومی کنند،اما آنچه را که درزمان
دکترمصدق از ُکشت وکشتاروضرب
وشتم مخالفان وزندانی کردن آنان
وتحصن برخی از مخالفان در مجلس
ّ
شورای ملی صورت گرفته بود،کمترین
یادی نمی کنندتا نکند قدر تابویی که
ساخته اند بشکند!
دکتر مصدق در کتابش آنجا که
نوشته است...«:مطبوعات هم درتمام
تصدی من آزادبود،اضافه
مدت
ّ
می کندکه:بهترین گواه،شماره
های روزنامه ی« داد» است که
هرچه مخالفین می خواستند می
نوشتندوازطرف دولت تعقیب نمی
شد».خاطرات وتألمات369 -
درکتاب دکتر متینی درباره ی
این گفته ی دکترمصدق ،از قول
کوهستانی نژادآمده است«:موضوع
توجه آن است که پس ازوقایع
قابل ّ
نهم اسفند1331دردوران نخست
وزیری مصدق  -تعدادی جراید به
دستور دولت توقیف شدند،ولی دادگاه
روزنامه های موردبحث رابه علت
فقددلیل کافی ازاتهامات ُمنتسب
ُمب ّرادانست وحکم رفع توقیف داد.اما
علی رغم رفع توقیف جراید،مدیران
برخی ازآنها به استنادمق ّررات حکومت
نظامی کماکان دربازداشت بودند
که یکی ازآنها همان عمیدی نوری
مدیرروزنامه ی «داد»بود[که دکتر
مصدق به عنوان ذکرشاهد درآزادی
مطبوعات درزمان زمامداریش
درکتاب خاطراتش ارائه داده است].
آنان در 20اردیبهشت 1332اعتصاب
غذا کردند...سپس دردنباله ی مطالب
فوق اضافه می کند که کوهستانی
نژاد دریک نتیجه گیری درباره ی
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ِ
مطبوعات دورۀمصدق می
قانون های
نویسد..:مفادآنها نمایشگر گرایش
به سوی دولت ساالری وقدرتمند
نمودن هرچه بیشتر نهادهای اجرایی
دولتی دربرخورد بامطبوعات می
باشد...320.».
محرمعلی خان مأمورسرشناس
می
نیزتأیید
سانسورشهربانی
کند که دکترمصدق درروزاول
زمامداری اش سانسوررالغوکرد،ولی
یک ماه بیشتر ازاین دستور
نگذشته بودکه دکترفاطمی معاون
نخست وزیر وسخنگوی دولت
مرااحضارکردویک صفحه کاغذ به
سوی من درازکردوگفت:محرمعلی
خان،اینها روزنامه هایی هستند که
اجازۀ انتشارندارند.همین اآلن میروی
چاپخانه های شان را پیدا می کنی
وجلوی انتشارشان رامی گیری،این
حکم قانونی توقیف آنهاست...
( دکترمتینی ) 318 -
دکترمتینی به دنبال درج این
مطالب ،می افزاید...«:دیدیم که
د ر فا صلۀ 2 3تیر تا 1 4آ ذ ر 1 3 3 1
شدت موردهجوم
دوبارروزنامه هابه ّ
قرارگرفتند«ده تابیست تا»توقیف
شدند،ودر14آذر نیزادارۀ روزنامه های
مخالف دولت اعم ازتوده ای وغیرتوده
ای غارت شدند که درصورت مذاکرات
مجلس شورااین موضوع به شرح
آمده است.به همین جهت بودکه
بیش از20تن ازمدیران جرایدغیرتوده
ای به علت نداشتن امن ّیت جانی
متحصن شدند.
درمجلس شوراوسنا
ّ
باتوجه به وضع حادمطبوعات،یکی
ازاولین لوایحی که مصدق بااستفاده
ا ز « ا ختیا ر ا ت » مو ر د تصو یب
قرارداد،قانون جدیدمطبوعات بود.
کوهستانی نژادنوشته است:وقتی
که پیش نویس این قانون برای
نظر خواهی منتشرشد وهم پس
ازاعالم طرح نهایی آن(یعنی
اولین قانون مطبوعاتی مصدق
های
مورخ11آذر،)1331اعتراض
گسترده ای درباره ی آن به عمل
آمد وهنوزبیش ازسه هفته ازاجرای
آن نگذشته بود که به فاصلۀسه
روزدو ُمتمم به [شرح زیر]به قانون
مزبوراضافه شد.
«روزنامه هایی که برطبق این
ماده توقیف می شوند،نمی توانندبه
اسامی دیگرمنتشر شوند.درصورت
تخلف ازاین ماده،روزنامه یا مجله ای
که به جای روزنامه ی توقیف شده
انتشاریافته است نیزبه ترتیب فوق
توقیف می شود وکسانی که روزنامه
یامجلۀ خودرابه جای روزنامه یا مجلۀ

توقیف شده منتشرنمایند ،به حبس
تأدیبی ازیک ماه تاسه ماه وجریمۀ
نقدی از پانصد تاهزارریال محکوم
میشوند واجازه نامه ی آنان باطل می
گردد».
ازیاد نبریم که مقارن با دورۀ شانزدهم
مجلس شورای ملی،مطبوعات وابسته
به دکتربقایی،به طرفداری مصدق به
همین شیوه ای که اینک در تبصرۀ
مادۀ  43قانون مطبوعات دکتر
مصدق منع گردیده بود،به مبارزه
با«رزم آرا»پرداختند.نویسنده ی
این سطور به یاددارد که روزنامه
ی شاهدِ دکتربقایی وقتی توقیف
شد،روزبعد روزنامه ای با اسم دیگر
ولی «باهمان سبک واسلوب» به جای
آن منتشر گردید واین کاردرروزهای
بعد نیزتکرارشد [.اما رزم آرا با همه
ی نظامی گری ،الیحه ای آنچنان که
مصدق با اختیارات خود به تصویب
وبه اجرا گذاشته بود،به مجلس تقدیم
نکرد].
تصویب وبه اجرا گذاردن قانون
ازمخالفت
جدیدمطبوعات،موجی
واعتراض درمیان مدیران وگروه های
مطبوعاتی وجریانات وگروه های
سیاسی ایجادکرد.فی المثل ُمشفق
کاویان وطرفدار
همدانی مدیرمجلۀ
ِ
مصدق نوشت«:این قانون حکومت
مصدق را سرنگون خواهدساخت».
پس از افزودن دو ُمتمم ازسوی
دکترمصدق به قانون مورد
بحث،دکترسنجابی وحزب ایران نیز
به مخالفت باآن برخاستند.دکتربقایی
گفت «:این قانون یک ماده کم دارد
وآن ماده این است که هرکس روزنامه
بنویسد بالفاصله تیرباران میشود».
نادعلی کریمی نماینده ی مجلس
گفت«:تاکنون توقیف روزنامه ها به
نظر دادگاه واگذارشده بود واینک این
کاردراختیار دادستان است.به عالوه
وحداکثر مدت حبس مدیران
حداقل
ّ
ّ
جراید دراین قانون ازتمام قوانین
قبلی بیشتر است.».
دکتر متینی 319 -و320
1330نخست
شهریور
روزنهم
وزیر پیامی از رادیو به مردم ایران
فرستاد وپس از تجلیل وتشجیع
آنهاگفت«:هرانتقادی
احساسات
ازدولت بشودبیجا وبیمورد خواهدبود
وتضعیف دولت وانتقادات نابجا
به سودآنهایی تمام خواهدشد که
مارابرای پیشرفت کارخود همواره
زبون وضعیف می خواهند وایجادنفاق
واختالف بین ما فرصت مناسبی به
حریف خواهدداد»...که به واسطۀ
مخالفت بعضی از نمایندگان با رویّۀ

آزادی

دولت ،مجلس شورای ملی تا 17
شهریورتشکیل نشد...فاتح 563-
جالب اینکه اغلب معترضین به
قانون مطبوعات که دکتر مصدق
به موجب اختیارات ،تصویب وبه
موقع اجراگذارده بود ،ازهمراهان
وطرفداران اوو از دانش آموختگان
حقوق بودند.
دکتر مصدق پس از برگشت از
1330طی
امریکا،درتاریخ 21آبان ماه
ّ
سخنرانی درمجلس اظهارداشت«:
...نظر به اینکه قصد مراجعت داشتم
،نامه ای به آقای ترومن که درخارج از
واشنگتن بودنوشتم.درآن نامه...پس
از ذکر اوضاع ایران ومخصوص ًا برای
اینکه جای ابهام برای هیچکس باقی
نماند صریح ًا تقاضا کردم قرضه ای به
دولت ایران بدهندو.»...
پنجاه سال نفت ایران،فاتح573-
اما دراین گزارش به مجلس،ازبیان
کامل آنچه را که درنامه ی مزبورآورده
بود،خودداری می کند.در این نامه
اوضاع
چنین آمده است...«:اماوخامت
ِ
اقتصادی مافع ً
ال طوری است که
اگریک چاره ی فوری نشود،جریان
امورمملکت دچار تشنّج واختالل
خواهد شدوخدای نخواسته اوضاعی
ممکن است پیش آید که برای صلح
جهان که مورد عالقۀ آن حضرت
است خالی از خطر نباشدوقهراًعواقب
وخیم پیش آمدهایی که درجریانات
واوضاع امور بین المللی به عهده
دارند،همیشه عالج واقعه را قبل
از وقوع بفرمایید[ به زبان ساده
یعنی دعوت دولت امریکا به دخالت
درامور ایران!] حتم ًا کم خرج تر وکم
زحمت ترخواهد بود.دراین صورت
تص ّور می کنم که هرگاه از محل
همین اعتبارمهمی که به اختیارآن
حضرت گذاشته شده یاهرمحل سهل
الوصول دیگری که مقتضی بدانید
یک مساعدت فوری ومؤثری به
کشورایران بفرمایید بسیار به موقع
والزم خواهد بود .»...فاتح573،
دکتر مصدق با چنین مطالبی در
نامه اش خطاب به رییس جمهوری
امریکا  ،نشان داد که خطر کمونیسم
جدی است
برای ایران یک مسألۀ ّ
،لذا از آن دولت می خواست تا
به کمک دولت ایران بیاید،اما می
بینیم که خطر کمونیسم تا آخرین
روز زمامداری دکتر مصدق همچنان
باقی بود ،حال چه ایرادی به شاه
ودولتهای پس ازدکترمصدق وارد
است که با چنان اوضاع بُحرانی که
براثر قطع درآمد نفت به مدت دوسال
واندی به وجودآمده بود وبه گفته ی
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کوتاه

وخواندنی

کوتاه و

کـوتاه
سلیمان نبی و پرنده

گویند در عصر سليمان نبی پرنده اى
براى نوشيدن آب به سمت بركه اى
پرواز كرد،
اما چند كودک را بر سر بركه ديد ،پس
آنقدر انتظار كشيد تا كودكان از آن
بركه متفرق شدند.
همين كه قصد فرود بسوى بركه را
كرد ،اينبار مردى را با محاسن بلند و
آراسته ديد كه براى نوشيدن آب به
آن بركه مراجعه نمود .
پرنده با خود انديشيد كه اين مردى
باوقار و نيكوست و از سوى او آزارى
به من ُمتصور نيست.پس نزديک شد،
ولی آن مرد سنگى به سويش پرتاب
كرد و چشم پرنده معيوب و نابينا شد.
شكايت نزد سليمان برد.پیامبر آن
مرد را احضار کرد ،محاكمه و به

وخواندنی

دستمزدسرسام آور

درسال  1969به فرقه ای که تشکیل
داده بود و «فامیل» نام داشت
دستورداد تا حداقل  9نفر از جمله
شارون تیت هنرپیشه زیبارو ی
هالیوود را در کالیفرنیا بکشند.
وخوداوهم دراین جنایت شرکت
داشت  .او به حبس ابد محکوم
شد.عکس  ،اورا درسال  2014نشان
می دهد.

عالمه دهخدا
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دفاع اسرائیلی

بدتری سوق داده است  .او می گوید
ما باید راهی پیداکنیم کهبازی را بنفع
همه تغییر دهیم .

واکسن ایبوال
یکی از باشگاههای فوتبال چین که
نخواسته است نامش فاش شودمبلغ
 314میلیون و 106هزارو  876دالر
به باشگاه رئال مادرید پیشنهاد
کرده است تا کریستیانو رونالدو را
دراختیار آن باشگاه بگذارد  .اگر این
قرارداد نهائی می شد رونالدو درسال
 105میلیون دالر دستمزد می گرفت.
رونالدو این مبلغ را نپذیرفته وگفته
است ترجیح می دهد در رئال مادرید
باقی بماند.

ایبوال یکی از بیماریهای عفونی است
که تا کنون عده زیادی را کشته
است .خبر خوش این که واکسن
آزمایشی برای بیماری خطرناک ناشی
ازاین ویروس  ،ساخته شدو مورد
تصویب نیز قرار گرفت  .از این پس
هیچکس بخاطر بیماری عفونی ناشی
از ایبوال جان نخواهد باخت.

جارلز مانسون که اکنون  82سال
دارد سوم ژانویه از زندانی که دوران
ابدرا می گذراند به بیمارستان منتقل
شد تا تحت درمان قراربگیرد .مانسون

آزادی

کودکان خوشحال

زندگی بهتر و بدتر
مارک زوکربرگ پایه گذار فیس بوک
تصمیم دارد درطول سال  2017به 50
ایالت آمریکا مسافرت کند و شخصا
با مردم تماس بگیرد و زندگی مردم
را شاهد باشد  .او می خواهد نتیجه
گیری کند که آیا تکنولوژی که اینک
جزء جدانشدنی زندگی بسیاری از
مردم آمریکا شده است تا چه حد
زندگی آنهارا به وضع بهتر و یا وضع

شماره  -85سال هشتم

دانشجویان دانشگاه پنسیلوانیا در
بخش زبان انگلیسی تصویر ویلیام
شکسپیر را پائین کشیدند و بجای آن

بازهم ایرانی
دکترکتی نیاکان متخصص ومحقق
درزمینه سلولهای بنیادی دردانشگاه
هاروارد و در بعضی مؤسسات
تحقیقاتی در لندن است  .او تحقیقات
خودرا برروی موش و انسان انجام می
دهدواولین کسی است که از سوی «
سازمان انگلیسی لقاح و جنین شناسی
بشر برای تغییر ژنتیکی جنین انسان»
اجازه یافته است برروی جنین انسان
به تحقیق بپردازد.
در سال  ،2013نیاکان رهبری گروهی

بر مبنای مطالعات صورت گرفته
کودکانی که در آمریکا بدنیا می آیند و
بزرگ می شوند بیش از کودکان متولد
دیگر کشورها اجتماعی هستندو
بیش از آنها خوشحالند .این مطالعات
که با کمک مادران تهیه شده است
در نشریه اروپائی روانشناسی رشد
منتشر شده است .

گزارشی بر مبنای نظرخواهی از 10
هزار نفر میان سال درسه دوره ی
 5ساله تهیه شده است که نشان می
دهد کسانی که در هرسه بار اظهار
کرده اند اززندگی بسیارلذت می برند

تصویر شکسپیر

اداره ملی سایبر دراسرائیل اعالم
کرد که این کشور هزینه ده درصد
از تحقیقات امنیت سایبری جهان
را تقبل کرده است  .درسال 2014
فروش نرم افزار ایمنی اش بالغ بر 60
میلیار دالر بوده است .

فکر مثبت  ،عمربیشتر

چارلزمانسونبستریشد
قصاص محكوم نمود و دستور به كور
كردن چشم داد.
آن پرنده به حكم صادره اعتراض كرد
و گفت:
چشم اين مرد هيچ آزارى به من نرساند،
بلكه ريش او بود كه مرا فريب دادو
گمان بردم كه از سوى او ايمنم پس
به عدالت نزديكتر است اگر محاسنش
را بتراشيدتا ديگران مثل من فريب
ريش او را نخورند...

پس از  15سال زنده بوده اند ولی 24
درصد از کسانی که از زندگی لذت
نمی برده اند در  7سال بعداز اولین
دوره نظرخواهی فوت کرده اند.

و پیشرفت روزافزون مسئلت داریم .

را در موسسه ملی تحقیقات پزشکی
 NIMRدر لندن رابرعهده گرفت.
ازسال  ،2015او رهبر گروه موسسه
فرانسیسکریک ،یعنیموسسه جانشین
 NIMRاست.
نیاکان به عنوان یکی از  100نفری
است که مجله تایم آنهارا پرنفوذترین
افراد در جهان .نامگذاری کرده است .
اودر موسسه فرانسیس کریک در
حال بررسی مکانیسم مشخصات اصل
و نسب در جنین انسان و سلول های
بنیادی است .
هردم ازاین باغ بری می رسد
تازه تراز تازه تری می رسد
برای همه ی جوانان هموطن موفقیت
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تصویر نویسنده وفمینیست آفریقائی
 آمریکائی  Audre Lordeرا نصبکردند .رئیس بخش آموزش انکلیسی
دانشگاه پنسیلوانیا  Jed Estyوعده
داد که با تشکیل گروهی ،از مأموریت
ووظیفه بخش انگیسی تحت نظر خود،
بخصوص در جوسیاسی جاری که بر
مملکت حاکم است دفاع خواهد کرد.

توالت طالئی
در جهان توالت های طالئی متعددی
وجود دارد .تازه ترین آن را بگزارش
نیویورکر موزه  Guggenheimدر
برای استفاده عموم
نیویورک
اختصاص داده است که از طالی 18
عیار ساخته شده است و همانند
توالت های سرامیکی کار می کند.
موریزیو کاتالن هنرمند ایتالیایی
این توالت را طراحی کرده است آقای
کاتلن که خود طراح این توالت است
درعین حال دیدی انتقادی نسبت به
طرح خود دارد و می گوید شما چه
ناهار  200دالری بخورید وچه هات
داگ دو دالری سرانجام هردوی این
غذاها سرازیر شدن به توالت است .و
ماهم باید این جمله را به آن بیفزائیم
که چه برسر توالت کاشی ساخت میبد
خودمان بنشینی چه برسر توالت
طالی  18عیار  ...سرانجام آن خالی
کردن شکم و آماده شدن برای بلع
ناهاروشام بعدی است .

مرزهایجدیدپزشکی
درحال حاضر واکسن  Hivقادراست
رشد وپیشرفت بیماری را بقدری
ُکند کنَدکه خود بیمارهم آن را حس
نخواهد کرد .اما دانشمندان امیدوارند
واکسن جلوگیری از ابتالی به بیماری
را نیز بزودی تهیه و به تصویب
برسانند .آنچه قطعی است این است
که مبتالیان به بیماری ایدز دیگر
محکوم به مرگ نیستند.
ازسوی دیگر با قانونی شدن ماری
جوآنا در  29ایالت پزشکان برای
تسکین دردبیماران و افسردگی و
میگرن های سخت آن را تجویز می
کنند.

داشت ؟ مقصود آگاهی به خواص آن
بود وگرنه نام چه اثری دارد؟ حاال
بدبختی آنجاست که این کشف راهم
بنام خودشان ثبت می کنند .نه بنام ما

شاغل اما بی کار

دولت اوباما درقبال دانلدترامپ که
هنوز برسرکار نیامده به تولید کار
مشغول شده ادعا می کند که ده
میلیون کار جدید درآمریکا ایجاد
کرده است  .اخیرا اقتصاد دانان
دانشگاه هاروارد و پرینستون گزارش
دادند که 94درصد از این ده میلیون
کار جدید که از اواخر ریاست جمهوری
جرج بوش و  8سال زمامداری اوباما
ایجادشده همه کارهای موقت و یا
برمبنای قراردادهای فصلی بوده اند
وبه هیچ وجه کارهای سنتی و ماندگار
به شمار نمی روند.

خواندن بجای پرسیدن
خواص زردچوبه
 8-7ساله بودم که دستم شکست و
استادعلی اکبر دالک حمام محله مان
با تخم مرغ و زردچوبه و مواد دیگر
بعداز جا انداختن استخوان ،آن را
بست و میگفت این زردچوبه جلوی
تورم دستت را می گیرد .حاال پس از
 65سال دانشمندان جهان متمدن
امروزی کشف فرموده اند که ماده
زردرنگی که درزردچوبه است برای
ازبین بردن ورم ایجادشده در اعضای
بدن خوب است .یعنی دانشمندان
درس خوانده امروزی تازه به کشفی
رسیده اند که شاید قرنها قبل نیاکان
ما ازآن آگاهی داشتند.بازهم ما ملت
باید خودمان را دست کم بگیریم ؟
حاال گیرم که نیاکان ما اسم آن ماده
زردرنگ را که کورکومین است همان
مادی زردرنگ می گفتند .چه اشکالی

آزادی

ماهمیشه از هم سئواالت گوناگون می
پرسیم اما هرگز نمی پرسیم  «:اآلن
داری چه کتابی را میخوانی؟» اگر این
سئوال را از یکدیگر بپرسیم و هرروز
آن را تکرار کنیم در تغییر دادن
زندگی هرکدام از ما تأثیر بسزائی
خواهد گذاشت .
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پُرسش

وپاسخ

علمی

دلیل گران بودن به ندرت استفاده
می شوند.و گوشت گاو بکلی در رژیم
غذائی آنها جائی نداردو گوشت خوک
نیز برای مسلمانان هندی (وبکلی
همه مسلمانان) حرام است  .یکی از
خوراکهای معروف هندی کاری است
که واژه کاری درزبان تامیل بمعنی
سوس است .

ذرات ضدماده دیگری هم درسال
 1955کشف شدند که ضد پروتون
(پروتون با بار منفی)و ضد نوترون
بودند .همچنین ضداتم که یک جفت
پوزیترون و آنتی پروتون بودند نیز
برای دانشمندان مشخص گردید.
برخورد ماده وضدماده با یکدیگر
باعث نابودی هردو خواهد گردید.

نیوانگلند کجاست ؟
محصوالت ارگانیک

برای مردم آسان است مواد غذایی
آلی را جایگزین سالم تر هرچیز که
می خورند بکنند .در حالی که غذاهای
کامال ارگانیک می توانند فسفر و امگا
 3اسیدهای چرب را کمی بیشتر ،به
بدن ما برسانند این اطالعات توسط
نشریات بهداشتی دانشگاه هاروارد
ذکرکرده اند .این بدان معنا نیست
که اگر تمام نیازهای خوراکی خودرا
ازمحصوالت ارگانیک رفع کنید به
طور خودکار شما را سالمتر میسازد.

نتیجه ی امید بستن به چیپس های
آلی ،شیرینی ها ،و دیگر تنقالت
بسته بندی شده دریافت کالری
کمتر برای بدن نیست .احتماال
ارزش غذایی موادآلی بهمان اندازه ی
محصوالت غیر ارگانیک،است.
بنابراین انتظار نداشته باشید که این
محصوالت ویژه دراز دست دادن وزن
به شما کمک کنند..

وجود دارد مگس ها معموال غذای
خودرا از طریق مکیدن مواد آبکی
تأمین می کنند.بعضی از انواع مگس
ناقل بیماریهای خطرناک هستند.

مغزاستخوان چیست؟

مغز استخوان بافت نرمی است که در
وسط بعضی از استخوانها قراردارد.
زمانی که دوران کودکی را می گذرانیم
همه مغز استخوانهای ما قرمز هستند
اما بتدریج به رنگ زرد درمی آیند.
مغز استخوان زرد محل تجمع چربی
است .و مغز استخوان قرمز محل
تجمع خون وبعبارتی دیگر کارخانه
ای است که محصول آن سلولهای
خون است  .مغز استخوان ژله مانند
است ودرطول روز حدود  5میلیون
سلول خونی تازه می سازد.که به
سلولهای بنیادی معروفند با تقسیم
این سلولهای بنیادی سلولهای قرمزو
منوسیت ها یا سلولهای سفید خون و
پالکت ها ساخته می شوند .سلولهای

وزوز مگس از چیست؟
وزوز ی که از مگس ها می شنویم
صدای بازوبسته شدن بال آنهاست.
هربال مگس در یک ثانیه بیش از
یکهزاربار بازوبسته می شود .بیش
از  90هزار نوع مگس درسراسر دنیا
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سفید بصورت گلبولهای سفید خون
سیستم دفاعی بدن را تشکیل می
دهند.

هولوگرام
هلوگرام تصویر سه بعدی است که
بوسیله ی لیزر ایجاد می شود .برای
اولین بار درسال  1947دنیس گابور
دانشمند انگلیسی متولد مجارستان
ایده هولوگرام را مطرح کرد اما اولین
هولوگرام بوسیله ی دو آمریکائی
بنامهای  Emmett Leithو Juris
 Upatnieksدر میشیگان درسال
 1963ساخته شد.وهمزمان یوری
دنیسیوک درشوروی نیز آن را
ایجادکرد.

استیک طعمی ترش دارند واسیدهای
قوی مانند اسید سولفوریک قادرند
فلزات را درخود حل کنند .دربدن ما
بویژه در معده ی ما اسیدهائی وجود
دارند که برای هضم غذا ضروری
هستند.

لیمو  ،نارنج و پرتقال حاوی اسید
سیتریک هستند .بازها یا قلیاها
نقطه مقابل اسیدها هستند .اگر قلیا
واسیدراباهم ترکیب کنیم جسم
خنثی مانند آب بدست می آید.

غذای هندی
یکی از موارد استفاده ی هولوگرام
پیداکردن اشکاالت موجود در موتور
اتومبیل و هواپیماست .
همچنین حجم زیادی از اطالعات
دیجیتالی را می توان در هولوگرامی
که در یک کریستال ایجاد می شود
ذخیره کرد .درسال 10000 1993
صفحه از اطالعات را در یک
کریستال لیتیوم که فقط یک
سانتیمتر طول قاعده اش بود ذخیره
کردند.

رژیم غذائی هندی ها بسیار ساده
است  .غذای اصلی آنها بیشتراز
«دال» تهیه می شود(نوعی فرنی
عدس) ،که شامل سبزیجات و ماست
است .گاهی نیز به دال ادویه مختلف
مانند فلفل  ،زردچوبه و زنجبیل اضافه
می کنند .مرغ و گوشت گوسفند به

اسیدموجود دربدن ما

آزادی

 6ایالت واقع درشمال شرق آمریکا
شامل  :مین  ،ورمانت  ،نیوهمشایر،
ماساچوست ُردآیلند و کنتیکت را
نیوانگلند می گویند .پائیز نیوانگلند
به دلیل رنگ منحصر بفرد درختانش
بسیار معروف است  .دراین فصل برگ
درختان به سرخ  ،طالئی و کهربائی
تبدیل می شوند ومناظر بسیار جالبی
را بوجود می آورند .نخستین مهاجرین
اروپائی در نیوانگلند ساکن شدندُ .رد
آیلند کوچکترین ایالت آمریکا ست
وبهمین دلیل آن را « ُردی کوچولو»
ویا لیتل ُردی می گویند .ورمانت از
بقیه ایالتها کمتر شهرنشین دارد
و بیشتر در خارج از شهر زندگی
می کنند .و مرکز ماساچوست یعنی
بوستن به داشتن مؤسسات فرهنگی
نظیر هاروارد و انستیتو تکنولوژی
ماساچوست معروف است .

اسیدهای ضعیف مانند سرکه یا اسید
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انتقال قرمزی
 red shiftیا انتقال قرمزی یک
اصطالح فیزیکی است که برای امواج
نوری که از ما دور می شوند بکار می
رود .برای صداهائی هم که از ما دور
می شوند اصطالح ‹›Doppler effect
بکار میرود.وقتی امواج نوری در
کهکشانهای دور از ما دوئر می شوند
به رنگ قرمز بنظر می آیند .ولی این
اثر در کهکشانهای نزدیک دیده نمی
شود .هرچقدر کهکشان از ما دورتر
باشد انتقال قرمزی اش شدیدتر
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ونمایان تر است  .انتقال قرمزی گاهی
به دلیل انبساط کهکشان  ،نیروی
جاذبه و یا اثرات نسبیت بوجود
می آید.درمورد اثر داپلرهم می توان
از قطاری که درحال عبوراست این
تأثیررادریافت .اولین بار دانشمند
چک کریستین داپلر درسال 1842
پدیده ی انتقال قرمزی را توصیف
کرد.و ادوین هابل نیز نشان داد که
انتقال قرمزی به نسبت فاصله اش
از ما تغییر می کند .هرچه فاصله
اش بیشتر باشدانتقال قرمزی اش
بزرگتراست  .این عبارت به قانون
هابل معروف است .

چوبهای شناور

معموال همه چوبها برروی آب شناور
میمانند  .اما نوعی چوب وجود دارد
که به آن چوب آهن Ironwood
گفته می شود که چون تراکم آن
بسیارزیاد است برروی آب نمی ماند
و به زیر آب فرو میرود.سنگین ترین
چوب که به آن چوب آهن آفریقای
جنوبی و یا چوب آهن سیاه می گویند
هرفوت آن حدود  93پوند وزن داردو
مانند آهن به زیر آب فرو میرود.

اما چنین نیست  .حتی اگر  50درصد
کبدشما بدلیل موشیدن الکل آسیب
دیده باشد پس از مدتی خودبخود
ترمیم می شود و زمانی می رسد که
کبد آسیب دیده همانند کبد انسانهای
سالم خواهدشد .اما متأسفانه الکل
تنهابرکبد اثر نمی گذارد بلکه بعضی
از اندام را آسیب می رساند که قابل
ترمیم نیستند .ازجمله الکل برقلب
اثرات بسیار وخیمی می گذارد.
پزشگلن معتقدند مقدار کم الکل
برای سالمتی مفید است اما از آنجا
که الکل اعتیادآوراست باید با اراده ی
قوی اجازه نداد که مصرف بسیارکم به
استفاده زیاد الکل تبدیل شود.

قهوه خوب است یابد؟

ضدماده
ضد ماده دقیقا متضاد ماده است .
پل دیراک ( )1902-1984در بعضی
از معادالت خود وجود ضدماده را
پیش بینی کرده است .او تالش کرد
تا تئوری نسبیت و بعضی از حرکتهای
الکترونی را باهم تلفیق کند برای
اینکه معادالتش درست وصحیح
باشند او به ذراتی اشاره می کند که
باید شبیه الکترون امابا بارالکتریکی
مخالف آن عمل کنند .این ذرات
درسال  1932کشف شدند که معادل
الکترون بودند ودرنتیجه بار مخالفی
که با الکترون داشتند «پوزیترون»
نامیده شدند(.یعنی الکترون با بار
الکتریکی مثبت) .

واحد گرما
واحد گرما  BTUاست وآن عبارت
از مقدار انرژی الزم برای گرم کردن
یک پوند آب است تاگرمای آن یک
درجه فارنهایت باال رود .یکصد فوت
مکعب گاز طبیعی می تواند حدود
100هزار  . BTUگرما تولید کند.
 BTUمخفف British Thermal
 Unitsاست.

الکل و سالمتی
اگر در جوانی به نوشیدن نوشابه های
الکلی معتاد بوده اید واکنون درسنین
میانسالی آن را ترک کرده اید نگران
کبد خود نباشید .بعضی فکر می کنند
چون درجوانی به الکل معتاد بوده اند
سالمت کبدخودرا ازدست داده اند.

آزادی

شواهد روبه رشدی دردست است که
قهوه رگهای قلب را تمیز می کندو
خطر ابتال به بیماری قند نوع دوم را
کاهش می دهد .خبر خوشحال کننده
تر اینکه قهوه دوران پیری را بتعویق
می اندازد.آزمایشاتی که برروی
سلولهای آنها که قهوه می نوشند و
کسانی که قهوه نمی نوشند نشان می
دهد افراد مسنی که قهوه می نوشند
مفصل هایشان کمتر ورم می کند.
ویا بهتربگوئیم ازبیماریهای مربوط به
کهنسالی حتی آلزایمر کمتر رنج می
برند.کسانی که درروز  4تا  5فنجان
قهوه می نوشند عامل متورم کننده
ی مفاصل درخونشان بسیار کم یافت
می شود.وژن های عامل تورم در
مصرف کنندگان قهوه فعالیت بسیار
کمی دارنددرحالیکه ژن های مشابه
در کسانیکه قهوه نمی نوشند بسیار
فعالند.
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مقایسه  50سال پیش ایران با امروز آمریکا

گورباچف هشداردادکه جهان برای جنگ آماده می شود

زآنجا
ا

ازاینجا
یک روز پس از مراسم تحلیف
دانلد ترامپ رئیس جمهور آمریکا
این عکس دردنیای مجازی پخش
شد .درعکس سمت راست پادشاه
فقیدایران وشهبانورا دربیش از 50
سال پیش نشان می دهد ودرسمت
چپ دانلد ترامپ و همسرش بانوی
اول آمریکا مالنیاترامپ را می بینید.

نکته ی جالب توجه هماهنگی لباس
شاهنشاه با لباس ترامپ و لباس شهبانو
با لباس مالنیا ترامپ است اما لباس
شهبانوی ما کامل تراست چون با کاله
همراه است که باوقارتر و فاخرتر جلوه
می کند .این عکس توسط جوانانی
از داخل ایران منتشرشده که هرگز
دردوران رژیم شاه نفس نکشیده اند.

ازهمــــــــــه جا

زشتی های انتخابات آمریکا ادامه دارد
درشماره های پیشین درباره ی
زشتی های انتخابات آمریکا برای
شما نوشتیم  .این زشتی ها متأسفانه
هنوزهم ادامه دارد .دربسیاری از
شهرهای بزرگ آمریکا و سراسر
جهان زنان را به خیابانها کشاندند
تا مشروعیت انتخاب ترامپ را زیر
سئوال ببرند .یکی از بیلیونرهای
مخالف ترامپ بنام سورو حدود
 90میلیون دالر برای این تجمعات
درسراسر جهان هزینه کرده است .
بعضی از ستارگان هالیوود هم به این
تظاهرات پیوسته و با سخنرانی های
آتشین سعی بر بی اعتبارکردن
ترامپ دارند.

یکی از شرکت کنندگان گفته است اگر
آقای ترامپ  1400روز برسر کارباشد ما
هم  1400روز تظاهرات خواهیم کرد .اما
از روز سوم که مصادف با روز دوشنبه 23
ژانویه بود این تظاهرات فروکش کرد و
تقریبا خیابانها خالی از تظاهرکننده
بود .هریسون فورد هنرپیشه سرشناس
هالیوود حمایت خودرا از ترامپ اعالم
داشت  .و بعضی از هنرپیشگان زن مانند
کریستی سوانسون که درسال 1992
درفیلم ومپایر بازی کرده است و نیکول
کیدمن از هنرمندان مشهور هالیوود از
ترامپ و بانوی اول حمایت کرده اند.
ترامپ خواستار بررسی احتمال تقلب
در انتخابات شده است .

میخائیل گورباچف آخرین رهبرشوروی سابق در اظهارنظر اخیرش با مجله
تایم چاپ آمریکا گفت « :بنظر می رسد جهان خودرا برای جنگ آماده می
کند.
اوگفت  :امروز هیچ مشکلی مهمتر ازاین وجود ندارد که سیاستمداران
خودرا مسلح می کنند و مسابقه تسلیحاتی براه می اندازند .متوقف کردن
این مسابقه تسلیحاتی ویرانگر باید باالترین اولویت برای ماباشد».
گورباچف سپس افزود  «:موقعیت فعلی جهان فوق العاده خطرناک است » .

ساختمان پالسکو فروریخت

آمریکا به ایران هشدار داد

سال نو آسیائی ها

دردوران فرمانروائی اوباما  ،جمهوری
اسالمی هرچه توانست از نرمش او
سودبرد و بیش از  150میلیارد دالر
پولهای بلوک شده مردم ایران را پس
گرفت ولی معلوم نشد قسمت اعظم
آن به جیب چه کسانی رفت  .فقط
اخیرا ً مشخص شد که قسمت کوچکی
از آن صرف ساختن موشکهای دوربرد
قاره پیما شده است  .اوباما وهمکاران
گاهی نق میزدند که جمهوری اسالمی
حق ساختن و آزمایش کردن موشک
دوربرد ندارد اما آخوندها موشک را
می ساختند و برروی بدنه ی آن هم
شعارهائی علیه اسرائیل می نوشتندو
دولت اوباماهم با آنها کاری نداشت .
تا اینکه از بیستم ژانویه آقای ترامپ
قدرت را دردست گرفت و جمهوری

روز پنجشنبه  30دی ماه ازساعت ۷:۰۹
آتش سوزی مهیبی در طبقات  8و9
ساختمان پالسکو آغاز شد و پس از ۴
ساعت کل ساختمان فرو ریخت.
درمورد تلفات این حادثه اخبار
ضدونقیضی منتشر شده است یک
خبر حکایت از کشته شدن  20آتش
نشان دارد  .نحوه سوختن وفروریختن
ساختمان پالسکو بسیار به سوختن
وفروریختن ساختمانهای دوقلوی
نیویورک شبیه بوده است .

تشکر توئیتری ترامپ از عکاس ایرانی
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آزادی

در  28ؤانویه امسال چینی ها ،
ویتنامی ها و کره ای ها سال نو
خودرا جشن گرفتند.
سال نو چینی ها بعنوان سال
قمری شناخته می شود زیرا
هرسال مصادف با اولین روز
ماه قمری است که بین هفته
آخر ژانویه و اول فوریه رؤیت
می شود .امسال بر طبق تقویم
چینی ها سال خروس است

دونالد ترامپ ،رئیس
در
آمریکا
جمهور
توئیتر خود از عباس
عکاس
شیرمحمدی،
ایرانیتبار برای عکسی که
از مراسم تحلیف او گرفته
تشکر کرده است.
عکسی را که شیرمحمدی
گرفته است درسمت چپ
همراه با تصویر توئیتر
پرزیدنت دانلد ترامپ
مشاهده می کنید.
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وخروس دهمین حیوانی است
که در زودیاک یا منطقه البروج
وجوددارد .هرسال
چینی
چینی ها دوهفته سال جدید
خودرا بارقص و پایکوبی جشن
می گیرند .جوامع چینی در
خارج از زادگاه خود درنقاط
مختلف جهان نیز این سنت را
گرامی میدارند و دربزرگداشت
آن می کوشند.

آزادی

اسالمی هم خواست ضرب شستی به
ترامپ نشان دهد و تازه ترین موشک
قاره پیمای خودرا آزمایش کرد که
بالفاصله ژنرال فیلین مشاور آقای
ترامپ طی نطق کوتاهی به جمهوری
اسالمی اخطار داد .و دوروز بعد
تحریمهائی را علیه اشخاص  ،شرکتها
و مقامات رژیم مالها وضع شد .یعنی
اینکه ترامپ اوباما نیست  .حواستان
جمع باشد.
با این حال ترامپ همیشه تأکید کرده
است قصد براندازی هیچ رژیمی
درجهان را ندارد اما همین تحریمها
باعث خوشحالی جمهوری اسالمی
است زیرا بار دیگر بهانه ای برای
توجیه نارسائی های حکومت لرزان
خود پیدا کرده است .
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بـه
کتا ای رسیده
چندسال پیش دکتر کاظم ودیعی
دوجلد کتاب بنام « شاهدزمان»
را ازطریق «دایره مینا» که یکی از
شرکتهای نشر کتاب در اروپاست
ببازار فرستاد ووعده کرد که درحال
نگارش جلد سوم کتاب است  .از
آنجا که من از وجود چنین کتابی
بی خبر بودم  ،پس از آگاهی از آن از
دکتر ودیعی درباره اش پرسیدم واو
بالفاصله با پست سریع کتابهارا از
پاریس برایم پست کرد.ومیدانم عالوه
بر کتاب که ارزش آن بسیاراست
پول زیادی هم برای پست این کتابها
پرداخته است  .بااین آرزو که زمانی
ارسال کتاب از نقطه ای به نقطه دیگر
جهان رایگان شود .اگرچه هم اکنون
از طریق فضای مجازی این کار عملی
است اما هنوز هم بوی کاغذ ومرکب
خواننده کتاب را بیشتر سر شوق می
آورد.
کتاب « شاهدزمان» خود بوی
دالویزی دارد که خواننده را تا آخرین
سطر از کتاب سراپا شوق و کنجکاو
نگهمیدارد تا باولع آن را بخواند
و درانتظار فرصتی بماند که بازهم
بخواند و بازهم لذت ببرد.
کتاب باعطرگل سرخ و بهارنارنج که
رنگ وبوی زادگاه و دوران کودکی
اورا دارد آغاز می شود که می خوانیم:
« کودکی من رنگ وبوئی از گل سرخ
میمند و بهارنارنج شیراز دارد .این گل
هارا من در گلخانه های خوش ساخت
و ترکیب و یا درباغ های معروف
وبسیار آراسته ندیدم  .این عطرهارا
نیز درتاالرهای شکوهمند وخوب
تزئین شده استشمام نکرده ام .
بلکه در کوچه پس کوچه ها  ،در
حیاط های کم و بیش حقیر ویا
درباغچه های وابسته به مساجد
شیراز واگر راستش رابخواهید با
نگاه های دزدکی به خانه وباغچه و
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حیاط دیگران آنهارا یافتم و بوئیدم و
بوسیدم و با آنها بزرگ شدم .
دکتر ودیعی  ،قبل از اینکه مارا
باعطروبوی نوشته هایش به دوجلد
کتابش سنجاق کند وتا پایان کتاب
مارا بدنبال خود بکشد ،در پشت جلد
کتابش یادآور می شود که این کتاب
درباره چه نوشته شده است :
« این نوشته شرح محیط است
ونویسنده شاهدبرآن محیط والبته
سپر بال .این کتاب شرح تالش نسلی
است که بسیار کار کرد و شکست
خورد ولیکن کارهایی بنیادی بجا
نهاد که ادامه حیات دارند.
نویسنده مجهز به نگاهی فراگیر
محیط وسبکی متعهد به شهادت
محیط کودکی ومدرسه تا انتهای
کار وخدمت را می گوید.
جوی و نسلی که منعدم
خواننده با ّ
شده ولی در حافظه ملی مانده،
سروکاردارد .وقتی دیدم کشوری
تبدیل به کشوری
آنچنانی
اینچنینی شد ،وقتی درای رفتن را
شنیدم مجبورشدم علیرغم موانع
ورودربایستی ها برما چه گذشت
هارا  ،روایت کنم .مجلد سوم
شاهدزمان بنام ایام نکبت دردست
تحریر است وحاوی همه مستندات
ومنابع ومراجع این شهادت ها
درهرسه جلد» .
کتاب به سبک جدیدی از خاطره
نویسی فراهم شده است  .خاطراتی
از دوران کودکی که درفصلی بانام
«محیط کودکی» تنظیم شده آنگاه به
«محیط مدرسه » و سپس به
محیط«کاروخدمت» می پردازد که
نیمی از جلد دوم را هم دربر می گیرد.
وسرانجام به «ایام وحشت» میرسد.
در محیط کودکی و محیط مدرسه
با اوضاع اجتماعی و جغرافیائی
کشورمان آگاه می شویم و «محیط

آزادی

کار وخدمت» مارا با اوضاع سیاسی
ایران  ،پیش از بروی کار آمدن مالها
آشنا می کند.
از گروه اندیشمندان که دکتر نهاوندی
و عده ای دیگر از جمله خودنویسنده
عضو آن بودند و طرح هائی که برای
نجات مملکت از سقوط به دست
انقالبیون داشتند و متأسفانه نفرات
انگشت شماری با آن طرحها موافق
بودند می نویسد .از تأسیس ساواک
وریاست تیمسار تیمور بختیار برآن و

کارهای افراطی بختیار نسبت به همه
خدمتگزاران مملکت که باعث بدنامی
ساواک می شد یاد می کند .ازایام
وحشت پس از روی کارآمدن مالها
می گوید و درآخر می نویسد«:ایام
وحشت تمام می شدو ما فراری ها
وارد « ایام نکبت» می شدیم که
درحال نگارش آن هستم .
پروفسور کاظم ودیعی عزیز دست
مریزادوعمرت درازباد.
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از :مجیدزندیه
تاریخ چندهزارساله ی کشورمان
ایران شاهد وقایعی است که مطالعه ی
آنها گاه باعث تعجب  ،گاه تحسین ،گاه
افسوس و گاهی نیزباعث خوشحالی
است  .چه بخواهیم وچه نخواهیم
آنها رویدادهائی هستند که تاریخ
کشورمان را بوجود آورده اند  .هرچند
که از وقایع مثبت وثمربخش آن بخود
می بالیم ولی از وقایع منفی وگاه
وحشت زای آن نبایستی سرافکنده
وخجل شویم  .وقایعی است که
هرکشوری باقدمت چندین هزارسال
ازآن مبرا نیست وماهم ازآن مبرا
نیستیم  .بایستی آنهارا بخوانیم تا
بدانیم که پیشینیان ما برای رسیدن
به زمامداری چه از خودگذشتگی ها
ورشادت ها وگاه چه ندانم کاریها
داشته وگاه بگاهی نیز چنان قسی
القلب بوده اند که از باوربه دوراست .
ابن وقایع زنجیروار تابه امروز
ادامه دارد ومادرطول زندگی خود
شاهدوقایعی ازاین دست بوده ایم .
یکی از رخدادهای دوقرن اخیر
وقایعی است که منجر به روی کار
آمدن سلسله ی قاجاریه گردید.
درموقع مطالعه ی این قسمت ازتاریخ
سرزمینمان به رویدادهائی بر می
خوریم که یادآوری و انتشار مجددآن
برای آگاهی همگان الزم است
.چگونگی براندازی سلسله زندیه
بدست آقامحمدخان قاجار داستان
مفصلی است که دراین مختصر نمی
گنجد.ولی رشادتی که آخرین پادشاه
زند یعنی لطفعلیخان زند درجنگ
وگریزی که با آقامحمدخان از خود
نشان داده است داستان شگفت
انگیزی است .که بطور مختصر به
شرح آن خواهیم پرداخت ..لی قبل
از آن بدنیست بدانیم که آقامحمدخان
دارای چه روحیه وشخصیتی بوده
است وبرای رسیدن بمقام سلطنت
چگونه موانع را یک بیک از سرراه
خود پاک کرده است وبا تمهیدات
تیزهوشانه ومبتکرانه موانع را از
جلوی پایش برداشته است .وی چنان
قسی القلب بود که حتی به برادرهای
خود رحم نکردوچون حس می کرد
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یخ

داداه و بـیداداهی اتر ی

آنها سدی درراه سلطنت وی هستند
یکی را نابینا ودیگری را بوضع
فجیعی بقتل رساند.
تاریخ نویسان درمورد او نوشته اند
که وی درصحنه ی جنگ بسیار
رشیدونترس بوده و به امورتاکتیک
وغافلگیری و حمله کامال آگاه بوده
است  .درمورد رسیدگی به خواسته ی
فرماندهان تحت امرش بسیار سخی
 ،درضمن سختگیر بوده ولی حقوق
سربازان را بموقع می پرداخته است .
ازاین لحاظ قشون تحت امرش کامال
به او وفادار بودند .اینکه وی چگونه
برادران خودرا نابینا یا بقتل میرساند
شرحش درکتاب « خواجه ی تاجدار»
نوشته « ژان گور» به ترجمه ی زنده
یاد «ذبیح اهلل منصوری» چنین آمده
است :
آقا محمدخان دارای دو برادر بود
یکی بنام جعفرخان که بدست آقا
محمد خان بقتل رسید ودیگری
بنام مصطفی قلی خان که بدست
آقامحمدخان نابیناشد .هردو برادر
علیه آقا محمد خان سربه شورش
برداشته بودند  .حال ببینیم آقا محمد
خان چگونه برادرش را نابینا کرد.
درکتاب فوق آمده است  :مصطفی
قلی خان اززیر بار اطاعت آقا محمد
خان شانه خالی کرد وچون میدانست
بوسیله ی او دستگیر و به قتل خواهد
رسید چاره ای ندید جز اینکه در
محلی بنام امامزاده زید در حوالی
تهران بست بنشیند یا باصطالح
متحصن شود  .به او پیغام رسید که
بایستی بدون مقاومت خودرا تسلیم
نماید ولی او شرایطی را پیشنهاد
کرد که مورد قبول آقا محمد خان که
میرفت تاج شاهی را برسر بگذارد
قرار نگرفت .وبه مصطفی قلی خان
پیغام داد  «:بااینکه امامزاده زید
مکان مقدسی است ولی درصورت
لزوم ودرصورتیکه بدون قیدوشرط
تسلیم نشوی امامزاده را برسرت

خراب خواهم کرد».
وقتی مصطفی قلی خان با سربازانش
درامامزاده زید بودند خادمین
ومتولی امامزاده را محبوس ساخته
و آنها حق خروج از امامزاده را
خواربار برای
نداشتند.وموقعیکه
تغذیه کارکنان امامزاده می رسید
مجبور بودند اغذیه ارسالی را به
مصطفی قلی خان و سربازانش
نیز بدهند وبدین وسیله آنها می
توانستند مدت زیادی درامامزاده
زید متحصن باشند و به مقاومت
بپردازند .کسی که مأموریت یافت
به تحصن مصطفی قلی خان پایان
بخشد شخصی بود بنام « مجنون
پازوکی»  .وی با تعداد زیادی سرباز ،
امامزاده زید رامحاصره کرد وسپس
یکدسته از سربازانش را با استفاده از
نردبان به باالی دیوار امامزاده رساند .
بمحض اینکه سربازان به باالی دیوار
رسیدند سربازان مصطفی قلی خان
شروع به تیراندازی به جانب آنها
نمودند و تعدادزیادی از سربازان
مجنون پازوکی را به خاک وخون
کشیدند .مجنون پازوکی مجبورشد
که قوای خودرا تقویت کند  .این بار
تعداد زیادتری سرباز به یک طرف
دیوار و تعداد دیگر ی را مأمور قسمت
دیگر دیوار امامزاده نمود بااین نقشه
سربازان مصطفی قلی خان به خاک
وخون کشیده شدند و مصطفی قلی
خان مجبوربه تسلیم شد .مجنون
پازوکی اورابا احترام دستگیر کرد
وبخاطر اینکه وی برادر آقامحمدخان
بود بیش از حد احترامش کردند
وخواستند کت بسته اورا به حضور
آقا محمد خان بیاورند ولی وی از
پذیرش برادر خود خودداری کرد
چون می ترسید اگر چشمش به
چشم برادر بیفتد دست از تنبیهش
بکشد.بدین لحاظ به مجنون پازوکی
گفت که برادرش را نزد او نبرند.
مجنون پازوکی مصطفی قلی خان را

آزادی

به قسمت دیگر عمارت ساطنتی برد
ودر اتاقی مسکن داد واطراف اتاق
وروی بام نگهبان گذاشت  .بخاطر
گرمای هوای تهران آقا محمد خان
شب را در تجریش درشمال تهران
گذراند وروز بعد به تهران مراجعت
کرد وسپس مجنون پازوکی را
احضار نمود واز حال برادرش جویا
شد .مجنون پازوکی گفت که شب
گذشته ازاو پذیرائی کرده واحترامات
الزم را بجا آورده است وحاال او اجازه
می خواهد بحضور اعلیحضرت برسد
و تقاضای بخشش نماید .آقا محمد
خان گفت « من اورا می پذیرم ولی
نه حاال  .بلکه ساعتی دیگر » مجنون
پازوکی گفت « بنابراین میفرمائید
اورا ساعتی دیگر بحضور اعلیحضرت
بیاورم ؟» آقا محمد خان گفت « بلی
وقتی جالد کارش را تمام کرد » .
مجنون پازوکی دریافت که آقا محمد
خان قصد مجازات هولناک برادررا
دارد بنابراین اظهار داشت « هرچه
امر شاهانه باشد» .واتاق را ترک کرد.
دراین موقع آقا محمد خان جالدرا
صدا کرد و باو گفت  «:مجنون پازوکی
مقصری را نزد تو می آورد تو بایستی
برهردوچشم او میل بکشی » وسپس
به مجنون پازوکی گفت « بعدازاینکه
جالد بر روی هردوچشم او میل کشید
واو بینائی را ازدست داد میتوانی اورا
نزد من بیاوری» وقتی مصطفی قلی
خان چشمش به منقل آتش وجالد
افتاد ودید که مجنون پازوکی نیز
همراه جالد وارد اتاق گردید فهمید
آمده اند اورا نابینا کنند  .بنابراین به
مجنون پازوکی گفت « برای مجازات
من آمده اید؟» مجنون پازوکی
دودست را برروی سینه بعالمت
احترام قرارداد و سرفرود آوردوگفت
« من کوچکتر ازآن هستم که بتوانم
شخص شمارا مجازات کنم  .من
مأمور هستم ومعذور» مطفی قلی خان
پرسید « برادرم راجع به من چه
دستوری بشماداده است ؟» او پاسخ
داد « که برروی دوچشم شما میل
کشیده شود» گفت «برو به برادرم
بگو مرابپذیرد».
بقیه درصفحه 39
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پژوهشی از :بانودکترمهوش امیرمکری

بخش دوم

پیک شادی پیش از نوروز
وتفریحات خیابانی

پیک نوروز بصورت نمایشهای خیابانی
اززمانهای بسیاردور مرسوم بوده است
 .بیرونی درالتفهیم درباره کوسه برنشین
یا « رکوب الکوسج » می نویسد که
درزمان او همچنان این رسم را مردم
برپا می داشتند.وازیادگارهای پیش از
هجوم تازیان به ایران بوده است  .گاراین
کوسه این بوده که سواربرخری می شده
واز گذرگاه ها می گذشته ومردم هم به
دنبال او درحرکت بودند وشادی ورقص
می کردند واحتماالً چندنفری هم سازو

دهلی می نواختند واو با بادبزن خود
پیام پایان سرما وآمدن بهار وفصل گرما
را می داده است .
همین نمایش خیابانی درطول زمان
بشکلهای دیگری جلوه می کند که تمام
آنها ثبت نشده اند  .تا زمان قاجاریه که
ازطرف دولت اعتراضی برای اجرای
این رسمها نبوده است باشکوه بیشتری
برپا می شده که خوشبختانه عبئاهلل
مستوفی تعدادی از آنهارا ثبت کرده
است  ...درعصرما این نمایشات خیابانی
جای خودرا به حاجی فیروز داده اند.
حاجی فیروز مردیست که صورت
خودرا با زغال سیاه می کند ولباس
سرخی بتن دارد وکاله مخروطی قرمز
بلندی برسر می کذاردوبا دایره ای
زنگی می زند ومی رقصد ومی گوید :
«حاجیفیروزمبنده/سالییکروزمبنده»
واسباب شادی وسرگرمی مردم
رادرکوچه وبازار فراهم می کند.
وازهرکسی چیزی می گیرد .معموال ه
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آئینه و شمع وظرف آب  ،درسفره ی هفت سین یادآور آفرینش جهان مادی
براساس اسطوره آفرینش ایرانیان پس از ظهور زرتشت است  .باین معنا که  ،آئینه
نشان نور ؛ شمع یا چراغ ،نشان خورشید؛ وظرف آب نشان باران درآفرینش است.

دسته ای
همراه حاجی فیروز
درحرکتند که در ساززدن وپول جمع
کردن به او کمک می کنند .درست
معلوم نیست که ریشه حاجی فیروز
از کجا آمده است ولی با توجه به آتش
افروزی و لباس وکاله حاجی فیروز
می توان حدس زد که این شخصیت
آئینه ای از تحوالت تاریخی اجتماعی
درفرهنگ ایران است  .این هم معلوم
نیست که اولین بار حاجی فیروز کی
بوجود آمد؟ آیا حاجی فیروز امروز ،
تغییروتحول یافته آتش افروز دیروز
است ویا اینکه پیش از آتش افروز
دربین مردم رواج داشته است ؟ بهرحال
هردو نشانی از کیش میترا وآتش اهورا
دارند .درآتش افروز که نور شعله آتش
درباالی سیاهی جای دارد خود دلیل
بر پیروزی خورشید و نور برسیاهی
است  .این آتش افروز هنگامی که به
فیروز بالباس سرخ تغییر می یابد هنوز
کاله بوقی سرخ را که عالمت شعله ی
آتش است حفظ کرده  .منتهی دراینجا
تمام وجودش یکپارچه آتش است که
احتماالً آتش مقدس مزداستدرسفره ی
هفت سین عالوه بر هفت نوع خوراکی
که نام آنها با حرف سین شروع می شود
واین سفره نام خودرا ازآن گرفته است
 ..نام پیروز هم بمعنای ظفر  ،برای این
آمده  ،که این آتش اهورا برتاریکی
پیروز است  .بعدها تحت تأثیر اسالم
عنوان حاجی را هم گرفته است که
یکی از نشانهای تقدس دراسالم است .
***

سفره ی هفت سین
سفره ی هفت سین بازتابی است ازتاریخ
نوروز درگذرزمان  .زیرا هریک ازاشیاء
موجود درسفره متعلق به دوره ای
از جشن نوروز درتاریخ ایران است  .از
این نظر می توان آن را نمایانگر تاریخ
نوروز درفرهنگ ایرانیان دانست .
چیزهائی که درسفره ی هفت سین
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چیده می شوند نشانی از پندارها
 ،اسطوره ها وتاریخ ایرانیان دارند.
درسفره هفت سین عالوه بر هفت نوع
خوراکی که نام آنها با حرف سین شروع

می شود واین سفره نام خودرا ازآن
گرفته است اشیاء دیگری هم وجود
دارند که به شکوه وجلوه سفره هفت
سین می افزایند .چنانکه گفته شد
هریک ازاین اشیاء گویای دوره ای
ازتاریخ ایران ونوروز است که در اینجا
ضمن اشاره به هریک از آنها شرح
کوتاهی هم درباره ی ریشه ی تاریخی
یا افسانه ای آن خواهد آمد.
نام هفت سین :عدد هفت اشاره به
«هفت پاکان جاودان » ویا امشاسپندان
است که منظور اهورامزدا وشش فرشته
نزدیک به اوست  .بعالوه می دانیم که
عدد هفت از زمانهای دور درمیان اقوام
ایرانی خوش یمن شمرده می شده
است .. .درشرح پاکان جاودان هریک
ازآنها نگهبان نعمتی از نعمت های
پروردگارند .درسفره هفت سین هم
نمادی ازاین نعمت ها وفرشته نگهبان
آنها وجوددارد.
سین  ،اشاه به سبزه است که از اسطوره
جنگ جمشید با ابلیس ریشه می گیرد.
ازطرفی می دانیم که فرشته امرداد
(جاودانی)  ،هفتمین امشاسپند ،نگهبان
سبزه هاست وسبزه نمادی ازاین
فرشته است  .اسطوره جنگ جمشید
باابلیس درآثارالباقیه چنین آمده است :
ابلیس لعین برکت را ازمردم زائل

کرده بود بقسمی که هراندازه خوردنی
وآشامیدنی تناول می کردند سیر
نمی شدند .ابلیس ازوزیدن باد هم
جلوگیری می کرد که گیاهان هم
نرویند .دنیا نزدیک بود ویران گردد
که جم به امر وراهنمائی خداوند  ،بقصد
منزل ابلیس وپیروان او به جنوب رفت
 .مدتی درآنجا بماند تا غائله رابرطرف
کرد ومردم دوباره به برکت وفراوانی
رسیدوازبال نجات یافتند .دراین هنگام
جم بدنیا بازگشتومانند آفتاب می
درخشید ومردم از طلوع دو آفتاب
دریکروز درشگفت شدندوهرچوبی که
خشک شده بود دراین روز سبزشد
ومردم گفتند « روزنو» وهرکس ازراه
تبرک باین روز درطشتی جو کاشت
وپس ازآن این کار میان ایرانیان
رسم شد وپایداربماند که روز نوروز
درکنارخانه هفت نوع ازغالت رادرهفت
استوانه درکنار خانه بکارند وازروئیدن
آنها به خوبی وبدی رویش آنها درسال
نو پی ببرند .پس می بینیم که سبز
کردن هفت دانه مختلف درنوروز دارای
گذشته ای بسیار دور درایران است
که حتی به زمان پیش اززرتشت برمی
گردد.
قندوشیرینی  ،در سفره هفت سین
یادگار جمشید است  .بیرونی می
نویسد « ،میگویند جمشید در نوروز
متوجه تراوش شیره شیرینی از
نیشکر شد ودستورداد تاازآن شیره
قند بسازند .اینکار درروز پنجم بانجام
رسید ومردم قند نیشکر رابرای تبریک
نوروز بهم هدیه کردندوازآن پس این
کار درایران رسم شدکه در نوروز برای
همدیگرقندبفرستند)281(.
سرکه  ،درسفره هفت سین جایگزین
شراب شده است  .پس از هجوم تازی
ومنع شراب مردم سرکه را که از
فرآورده های انگور است جایگزین آن
ساختند وبدینوسیله توانستند رسوم
خود رااز دستبرد بیگانه محافظت کنند.
 ...شراب از چیزهائی بود که به شاهان
ساسانی درصبح نوروز تقدیم می
شد وآنها جرعه ای از آن را همراه
حاضرین مینوشیدند .شرح داستان
پیدایش شراب در نوروز نامه منتسب
به خیام دربخش مراسم نوروزی در
دربار ساسانی آمده است .
شمع یا چراغ  ،در سفره هفت سین ،
نشان خورشید است که یادآور باور
کیش میتراست  .درایران این سنت دور
چنان درتاروپود فرهنگ مردم بافته
شده که هنوزهم آثاری ازآن درآئین
اجتماعی مردم ایران ونامگذاری برخی
ازاماکن مقدس دیده می شود .برای
مثال  ،عقد ازدواج باید پیش از غروب
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آفتاب انجام پذیردوسفره ی عقد روبه
آفتاب باشد .نام یکی از اماکن مقدس
معروف درشیراز «شاهچراغ» است .
کدام منبع روشنائی باالتراز خورشید
است که شاه تمام روشنائی دهنده
ها(چراغ) نام بگیرد؟ چنانکه گذشت
مردم شیراز مراسم چهارشنبه سوری

رادربقعه شاه چراغ برگزار می کنند.
آئینه و شمع وظرف آب  ،درسفره
ی هفت سین یادآور آفرینش جهان
مادی براساس اسطوره آفرینش
ایرانیان پس از ظهور زرتشت است
 .باین معنا که  ،آئینه نشان نور ؛
شمع یا چراغ ،نشان خورشید؛
وظرف آب نشان باران درآفرینش
است  .درظرف آب موجود درسفره ی
هفت سین  ،ماهی قرمز شناوراست.
عده ای از زرتشتیان می گویند که
ماهی شناور درظرف آب سفره هفت
سین باید واحد ویا الاقل درشمارش
فرد باشد که نشان یگانه بودن خداست
وحرکت این موجود زنده درآب عالوه
بر اینکه یادآور پیدایش حرکت وحیات
بفرمان خداوند درروز ازل است  .همراه
نورچراغ درسفره  ،نماینده ی خداوند
«جان وخرد» نیز می باشد.
آئینه  ،درسفره ی هفت سین  ،مظهر
نوراست ووجودش درسفره  ،بازتابی
از نور مطلق است که صفت خاص
خداوند نیکی ها وجان وخرد است .
این درفرهنگ اصیل ایرانی توصیف
خداونداستکه نخستین مقدس جاودان
است .
شیرینی های هفت سین از نوع شیرینی
های خانگی ایرانی است  .این شیرینی ها
بیشتر برنگ سفیدند و مانند توت ونان
بادامی ونان برنجی وباقلوا ونان نارگیلی .
گزهم ازشیرینی هائی است که درسفره
هفت سین می گذارند .درمراسم نوروزی
در دربارساسانی تمام شاهان پارس
نوشیدن شیرتازه وخوردن پنیر را
درآغاز نوروز بفال نیک میگرفتندودر
بامداد نوروز پیش از هرچیز درظرفهای
زرین وسیمین قندسفید ونارگیل نیمه
شده تازه که درآن خرمای ریز تازه پر
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کرده بودند وهمچنین پیاله های زرین
وسیمین پراز شیر تازه خرما رانزد
شاه میبردند .انتخاب این خوردنیهای
سپیدرنگ درروز اول سال  ،یادآور
اهمیت خاص رنگ سفید برای ایرانیان
است  .دربندهش آمده که هرمز هنگام
آفرینش لباس سفیدی به بر کرد زیرا
کار آفرینش می باید ازروی دانش
انجام پذیرد( )3:3فرشته بهمن یعنی
دومین امشاسپند که درطرف راست
اهورامزدا جای گرفته است وظیفه
دارد که نیکان را برستگاری برساند.
رنگ سفید متعلق باین فرشته است و
گذاردن رنگ سفید نماینده این فرشته
درسفره هفت سین می باشد .این
فرشته درجهان مادی حامی حیوانات
مفید است  .گذاردن شیر تازه درهفت
سین هم نمادی ازاین فرشته است .
سکه  ،درسفره ی هفت سین نشانی
از چهارمین امشاسپند یافرشته
شهریوردارد .زیرا این فرشته درجهان

مادی نگهبان فلزات وثروت است
.درمراسم نوروزی دردربار ساسانی
دیدیم که سکه ازاشیائی بود که موبد در
صبح نوروز درسینی نوروزی تقدیم شاه
می کرد.
گلها وتمام خوردنیهای سفره هفت سین
درزمره نعمت هائی هستند که اززمین
می روبند  .پس نشانی از اسپندارمذ یا
پنجمین امشاسپند دارند .این فرشته
دختر اهورامزدا وموکل زمین است .
درهفت سین دربارساسانی حضوراین
فرشته را وجود خرما ونارگیل وشاخه
های خوش یمن بید وزیتون وانار
وکلیه نان شیرینی های درست شده
از آرد غالت وحبوبات مختلف نشان
می دهد .درهفت سین امروزی شاخه
های درختان جای خودرا به گلهای
زیبا ی سنبل وسوسن ونرگس والله
وسایرگلهای بهاری داده اند.شیرینی ها
جای خودرا دارند وهفت سبزه هم که
باز نعمتی است که اززمین میروید جای
خودرا به هفت قلم موادخوراکی که
درزبان فارسی امروز با حرف «سین»
آغاز می شوند داده است .

آب  ،درسفره هفت سین نماینده ی
فرشته خرداد یا ششمین امشاسپند
است  .این فرشته نگهبان آبهای جاری
درروی زمین است .
سبزه ای که مخصوص نوروز ازدانه
گندم یا عدس ویا سایر دانه های غالت
وحبوبات سبز می کنند نشانی ازفزشته
امرداد (بی مرگی) دارد که هفتمین
امشاسپند است دردربار ساسانی ،
چنانکه گذشت هفت نوع سبزه راازدانه
غالت وحبوبات مختلف سبز می کردند
واز وضع رویش آنها چگونگی محصول
سال آینده آنهارا حدس میزدند.
تخم مرغ رنگی  ،مطابق گزارش شوالیه
شاردن  ،گذاردن تخم مرغ درتشریفات
نوروزی اززمانهای دور بکار میرفته است
ومی گفتند که تخم سرچشمه وآغاز
زندگی است  .این تخم مرغها درزمان
صفویه باطالی ناب وچهارمینیاتور زیبا
درچهارطرف آن تزئین میشده است
که درقرن هفدهم دراروپا هریک به سه
دوکا(  ) Ducatبفروش میرفت  .درعصر
حاضر تخم مرغها راباپوست پیاز و یا
پارچه های ابریشمی رنگی ویا رنگهای
شیمیائی رنگ می کنند.
درسفره ی هفت سین امروزی عالوه بر
آئینه وشمع وچراغ وآب وماهی  ،هفت
نوع ماده خوراکی هم که نام آنها باحرف
سین درزبان فارسی آغاز می گردد ،
وجوددارد .این مواد عبارتنداز :سیب ،
سرکه  ،سمنو ،سبزی  ،سوهان عسلی ،
سنجد  ،سماق  ،سیر  ،سپستان  ،یعضی
ها سیاهدانه راهم چون با حرف سین
شروع می شود درشمارخوردنیهای
سفره ی هفت سین می آورندولی بخاطر
رنگ سیاهش مقبول طبع همه برای
سفره هفت سین نیست  .بعضی ها سکه
وسنبل وسوسن وسپند(اسفند) راهم
بحساب «سین » های هفت سین می
گذارند .گالب و اسفند هم ازاجزاء ثابت
سفره هفت سین هستند.

باتوجه به اسطوره کیومرث نوروز
سالگرد آفرینش جهان وانسان است که
برای ایرانیان بسیار عزیز می باشد .می
بینیم که تشکیالت این سفره یادآور

آزادی

چنین روزیست .
بیرونی می گویدکه ایرانیان نوروزرا روز
امید میشمارند زیرا عقیده دارند که
خداوند دراین روز خوشبختی را میان
مردم بخش می کند وبهرکسی سهمی

ازآن میرسد ( )282اینست که در
سفره هفت سین نوروز تمام چیزهائی
را که نشان سعادت وخوبی وخوشی
زندگی است می چینند .وهمیشه نیت
ها وآرزوهایمردم برسرسفره هفت
سین دراطراف این چهار چیز دور
میزند :تندرستی  ،فراوانی  ،خوشبختی،
وبهروزی  .اینست که پیش از تحویل
سال همه افراد خانواده دورسفره هفت
سین به نیایش خداوند می نشینند
وبرای خواستهای خود نیاز می کنند.
هم اکنون  ،آب و آئینه وچراغ را درسفره
هفت سین  ،به نیت روشنائی میگذارند
که نشان خوشبختی و آمد کار درسال
نو باشد؛ شیرینی رابرای شیرینی
وخوشی زندگی وشیرین کامی ؛ سرکه
که محصول انگوراست بنشان سعادت
درسفره هفت سین راه دارد .چون
تخم انگور هدیه هما(مرغ سعادت) به
شمیران شاه است (اسطوره خیام ) ؛
سبزه وگلهای بهاری مانند سنبل
وسوسن ونرگس نشان بهار؛ تخم مرغ
نشان آغاز زندگی که خود می بایست
از طلیعه بهار ؛ رنگ سفید مواد مختلف
مانند آرد و پنیر و شیرینی های خانگی
سفید درفرهنگ ایرانی نشان راستی
ودرستی وپاکی است ؛ آردوپنیر وماست
وسنجد نشان برکت ونعمت است ؛
گالب برای نظافت ومطبوع کردن
محیط ؛ اسفند وسیروسماق دورکردن
چشم بد وحفظ سالمتی ؛ سکه
خصوص ًا طالی آن نشان ثروت ومکنت .
گل های بهاری درسفره هفت سین
نمادی ازفرشته اسپندارمذ دارند که
نگهبان زمین است واین گلها دربهار
با روئیدن اززنین پیام آور آغاز بهارند.
افزون براین  ،گل سوسن مخصوص
فرشته خرداد(موکل آب) است .سفره
هفت سین هم نشانی از جهان معنوی  ،و
هم نشانی از جهان مادی دارد .ادامه دارد
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شیرین بیان

دکتر همایون آرام  -نیویورک

پادشااهن افساهن ای اریان

* استروژن های گیاهی موجود در ریشه ی شیرین بیان درمقابله باسرطان پستان نقش مؤثری دارند
* شیرین بیان را می توان دردرمان بعضی از ناراحتی های زنان مانند اختالالت قاعدگی
ویائسگی بجای درمان با هورمون بکاربرد.
شیرین

بیانGlycyrrhiza Glabra

از گیاهانی است که درباره ی آن
پژوهش های متعدد انجام یافته
ومصرف بسیار داشته است  .یکی از
اولین گیاهانی است که مؤسسه ملی
سرطان آن را موردبررسی قرارداده
است .
شیرین بیان بوته ای است از خانواده
نخود باگلهای مایل به آبی ودرترکیه و
یونان کشت می شود.
ترگیب فعال موجود درشیرین بیان
Glycyrrhizinدرریشه آن می باشد.
افزون برآن منبع صدها ترکسی مفید
دیگر از جمله استروژن های گیاهی و
فالونوئید ( ) Flavonoidهاست .
 Glycyrrhizinغدد فوق کلیه را تحریک
وموجب بوجود آمدن هورمونهائی می
گردد که اثر ضدالتهابی دارندومقدار
اینترفرون را که از ترکیبات
ضدویروس است افزایش می دهند.
ترکیبات دیگر درشیرین بیان
عبارتنداز آنتی اکسیدان های قوی
که دارای اثر مشابه استروژن می
باشند.
نوع دیگر شیرین بیان DeGlycyrrhizin
یا (ِِ )DGLمی باشد که Glycyrrhizin
آن حذف گردیده است  .این نوع
شیرین بیان بصورت کپسول ونان
قندی (  )Waferدردسترس است .
موارد مصرف دونوع شیرین بیان
مختلف واثرات آنهادربدن نیز متفاوت
است  .باید دانست که نان قندی
شیرین بیان درایاالت متحده حاوی
ماده فعال آن نمی باشد .نان قندی
شیرین بیان که دراروپا موجوداست
دارای ترکیب فعال می باشد.

موارداستفاده :
شیرین بیان برای درمان ناخوشی های
مختلف بکار می رود .با ویروس هائی
که موجب بیماری تنفسی می گردند
مقابله کرده وعالئم سرفه  ،گلودرد را
تسکین داده وخلط را رقیق می کند.
به سبب اثر شیرین بیان برروی غده
فوق کلیه پزشکان ازآن برای درمان
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نان قندی ِِ DGLراباید  30دقیقه قبل
از غذا بخوبی جوید .برای درمان گلو
درد بهتراست ازقزص مکیدنی آن
استفاده کرد .برای درمان اگزما ِک ِرم
شیرین بیان را سه تا چهار بار درروز
می توان بکاربرد.

موارد استفا
ده شیرین بیان :
* ناراحت
ی های گوارشی
*خستگی مزمن
*تورم کبد
*اگزوما
*تقوی
ت سیستم ایمنی
*بی
ماریهای تنفسی
خستگی مزمن  ،دردهای عضالنی
ودیگر بیماریها استفاده می کنند.
بطورکلی شیرین بیان را می توان در
درمان کلیه مواردی که التهاب سبب
بیماری است بکاربردو بخصوص تورم
کبد.
ِِ DGLدردرمان بیماریهای گوارشی
مانند ترشی معده  ،زخم معده
والتهابات روده مؤثراست  .زیرا وقتی
با بزاق دهان مخلوط گردد موجب
بوجود آمدن موادی می شود که مخاط
مری ومعده را پوشانده واین عضوهارا
ازاثر تحریکی اسیدمعده محافظت
می کند .درچند بررسی اثر ِِ DGLاز
داروهای نسخه ای مؤثرتربوده است
 .بدین سبب نان قندی ِِ DGLبرای
درمان اختالالت گوارشی ونیز ترمیم
زخم های دهان توصیه می گردد.
شیرین بیان را می توان دردرمان
بعضی از ناراحتی های زنان مانند
اختالالت قاعدگی ویائسگی ( Hot
 )Flushبجای درمان با هورمون
بکاربرد .این گیاه سودمند حاوی
استروژن های گیاهی است که دارای
اثر مالیم هستند .مدت درمان با
شیرین بیان برای تخفیف ناراحتی
های قاعدگی ده روز است .
شیرین بیان بصورت کرم جلدی
موجب تسکین تحریکات پوستی از
جمله اگزوما می گردد.
درحیوانات
مطالعات مقدماتی
آزمایشگاهی نشان داده است که
شیرین بیان دارای خاصیت ضد

آزادی

عوارض جانبی

سرطانی بوده وبخصوص درپیشگیری
سرطان روده بزرگ وسرطان سینه
مؤثراست  .سبب این امر تقویت
سیستم ایمنی توسط ماده ی مؤثر
 Glycyrrhizinموجود درشیرین بیان
است  .استروژن های گیاهی موجود
در ریشه ی شیرین بیان درمقابله
باسرطان پستان نقش مؤثری دارند
بنابر یک پژوهش جدید  ،شیرین
بیان ممکن است دربازنگهداشتن
شریان ها وپیشگیری حمله قلبی نیز
مؤثرباشد .دانشمندان به این نتیجه
رسیده اند که مصرف  100میلی گرم
ریشه شیرین بیان درروز برای کاهش
آسیبی که کلسترول بد ()LDL
باتشکیل پالک های چربی درشریان
ها موجب میگردد کافی است .

از مصرف بیش از مقدار تجویزشده
شیرین بیان باید اجتناب کرد زیرا
 Glycyrrhizinموجود در ریشه ی
آن برروی غدد فوق کلیه اثر کرده
وموجب ازدیاد فشارخون می گردد.
بدین سبب در بیماریهای فشارخون
 ،بیماری کبدوکلیه وبیماریهای قلبی
یا حاملگی باید ازمصرف شیرین بیان
خودداری کرد .درصورتیکه مصرف
شیرین بیان بمدت بیش ازیکماه
ضروری باشد  ،باید فشارخون بیماررا
چندین بار درروز اندازه گیری کرد.
ِِ DGLفشارخون راباال نمی بردوفاقد
عوارض جانبی است .
شیرین بیان بصورت قرص  ،کپسول،
تنتور  ،نان قندی  ،قرص مکیدنی ،
ِک ِرم جلدی وگیاه خشک (چای) وجود
دارد.

پادشاهان افسانه ای (پیشدادیان
وکیانیان ) در جامعه ی ایرانی نیز
بسان دیگر جامعه های بشری  ،افسانه
ها وتاریخ ها با درهم آمیختگی خود،
سرگذشت ها وروایت های گوناگونی
را پدید آورده اند.
برپایه ی روایت های اوستا و درپی
آن شاهنامه ی فردوسی ودیگر
نوشتارهای تاریخی وحماسی ایرانیان،
می توان از شاهان وصاحبان قدرت
به شرح زیر یاد کرد .
نخست پیشدادیان که به دوران بسیار
کهن اساطیری تعلق دارد:
کیومرث
نخستین خدیوی که کشورگشود
سرپادشاهان کیومرث بود
کیومرث شد برجهان کدخدای
نخستین به کوه اندرون ساخت جای
سیامک
سیامک بُدش نام و فرخنده بود
کیومرث را دل بدو زنده بود
هوشنگ
خجسته سیامک یکی پورداشت
که نزد نیا جاه ودستورداشت
گرانمایه را نام هوشنگ بود
تو گفتی همه هوش وفرهنگ بود
تهمورث
پسر بُد مراورا یکی هوشمند
گرانمایه تهمورث دیوبند
جمشید
گرانمایه جمشید فرزنداو
کمر بست یک دل پراز پنداو
ضحاک
سواران ایران همه شاه جوی
نهادند یکسر به ضحاک روی
چو ضحاک شد برجهان شهریار
برو سالیان انجمن شد هزار
فریدون
ازاونام ضحاک چون خاک شد
جهان ازبداو همه پاک شد
فریدون چو شد برجهان کامکار
ندانست جز خویشتن شهریار
منوچهر
به هشتم بیامد منوچهر شاه
به سربرنهاد آن کیانی کاله

شماره  -85سال هشتم

شماره  -85سال هشتم

نوذر
چوسوک پدر شاه نوذر بداشت
زکیوان کاله کیی برفراشت
زوتهماسب
زتخم فریدون بجستند چند
یکی شاه  ،زیبای بخت بلند
ندیدند جز پور تهماسب زو
که زور کیان داشت فرهنگ گو
گرشاسب
پسربود «زو» را یکی خویش کام
پدرکرده بودیش گرشاسب نام
***
دیگر کیانیان بودند که در گاتها و
یشت های کهن از آنان یاد شده است
وگویا قبل از سده ی پنجم قبل از
میالد در نواحی آمودریا  -که برای
ایرانیان مقدس بود -حکومت کرده
اند .نخستین آنها کیقباد است.
به شاهی نشست ازبرش کیقباد
همان تاج گوهر به یر برنهاد
وپس ازاو کاوس بود
چو کاوس بگرفت گاه پدر
مراورا جهان بنده شد سر بسر
آنگاه سیاوش
سیاوش چنان شد که اندر جهان
بمانند او کس نبود از مهان
.درپی او کیخسرو که بزرگترین
«کی» به شمار میرفته است
چو تاج بزرگی به سر برنهاد
ازاو شاد شد تاج و او نیز شاد
بهرجای ویرانی آباد کرد
دل همگنان ازغم آزاد کرد

هب انتخاب م.ع.آشنا

وسرانجام برادرش فرود
بیاد آمداین داستان فرود
کنون رزم کاموس باید سرود
***
درتاریخ اساطیری ایران ازشاهان
وصاحبان قدرت ونام پادشاه که

آزادی

معروف ترین آنان خاندان اسیه،
کاموس  ،لهراسب (صاحب اسب
تندرو) و گشتاسب (صاحب اسب
رمنده) وهم زمان با آشو سپنتمان
زرتشت  ،بهمن وهمای وداراب
وپهلوانانی چون نریمان وسام وزال
ورستم وگرشاسب وکاوه وفرزندان او،
قارن خاندان نوذر و دیگران هستند.
نام ونشان بسیاری از شاهان افسانه ای
بانام ونشان شاهان سلسله های
هخامنشی تطبیق دارد برای مثال
کیخسرو همانندی بسیاری با کورش
کبیر دارد و ویشتاسب رابا پدر داریوش
بزرگ یکی دانسته اند وبرهمین
قیاس نسبت به دیگر پادشاهان
افسانه ای اظهار نظر کرده اند
ازمجموعه « ازایران چه میدانم »
شماره  25ناصر تکمیل همایون
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سال  1967بود و تازه دبیرستان را
در شهر مسجدسلیمان به پایان برده
بودم و در پی راه یافتن به دانشگاه و
شرکت در کنکورهای ورودی چمدانم
را از لباسهائی که داشتم پر کردم و
با پول مختصری راهی اهواز و از آنجا
تهران شدم .پدرم که در شرکت نفت
شغلی داشت برای یک ماموریت
اداری به کانادا رفته بود و مادرم به
علت بیماری ازماه ها پیش از آن در
بیمارستان شرکت در تهران به سر
میبرد .من و سه خواهر خردسالم
در مسجدسلیمان زندگی میکردیم
و در واقع من که نوجوانی هفده
ساله بودم سرپرستی خانواده را بر
عهده داشتم .یکی از بستگانمان در
نبودن پدرحقوق ماهانه او را دریافت
میکرد و مبالغی بمن میداد که مواد
مورد نیاز خانه و خواهرانم را که پنج
تا دوازده ساله بودند را خریداری
کنم .مستخدمه سالخورده ای بنام ننه
ماهی داشتیم که زن فرشته مانندی
بود و کار پخت و پز و تمیزکاری خانه
را انجام میداد .ماه های آخر سال
درسی را با دشواری به آخر رساندم و
پس از انجام سفارش های الزم به ننه
ماهی براه افتادم.
در تهران درمنزل عمه ام بودم و با
همه بی تجربگی و با تالش زیاد در
کنکور شرکت کردم و پس از اعالم
نتایج در دو سه دانشکده مختلف
پذیرفته شدم .ازبین آنها مدرسه
عالی بازرگانی تهران را انتخاب و نام
نویسی کردم .پس از آن در نزدیکی
دانشکده بدنبال خانه ای برای اجاره
راه افتادم و بعد از چندین روز
جستجو خانه کوچکی پیدا کرده و
با چمدان لباسهایم به آنجا نقل مکان
کردم .از وسایل خانه چیزی نداشتم
و به زحمتی خرت و پرت هائی
خریده و در روز اول مهر ماه به اولین
کالس دانشکده رفتم .هیچ کس را
نمیشناختم و بودن درکالسی که نیمی
از دانشجویان را دختران تشکیل
میدادند برای من و شاید بسیارانی
دیگر جالب و شاید غیرعادی بود.
کم کم با بچه ها آشنا شدم و روال
عادی آغاز شد .پدرم از ماموریت
کانادا بازگشت و قرار شد که ماهانه
پانصد تومان برای مخارج من بفرستد.
ماه اول و دوم چک بموقع رسید ولی
سومی تاخیر کرد و بی پولی و فقر
روی نازیبای خود را نشان میداد .تا
محل دانشکده فاصله ای نبود و پیاده
چند دقیقه ای بیشتر طول نمیکشید.
کافه تریای دانشکده هم ارزان بود
و با دو تومان میشد ناهار خورد .تا
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جائی رسید که پولم تمام شد .چند
کیلو سیب زمینی و پیاز و مقداری
روغن در منزل داشتم و شروع به
خوردن آنها کردم .آن هم مصرف
شد و گرسنگی فشار میاورد.
غرور جوانی هم مانع
میشد که

ر

ف

رد عل

وی

وز
ی
در ای

به حاج آقا صاحب رستوران گفتم،
آقا هرچه میخواهید از این پول بابت
غذائی که بمن دادید بردارید .حاج
آقا قیمت مختصر غذا را برداشت و
وقتی خواستم کمی بیشتر برای انعام
بگذارم قبول نکرد و باز تاکید کرد که
هر گاه الزم شد میتوانم غذای نسیه
ببرم.
دو سه ماهی گذشت و چک
پدرم باز هم سر موقع
نرسید ،دو

ام جو
ا
ن
چ ی
نا
ن
ک
ه افت

ا ز
وام
کسی
بگیرم .روز اول را هر
طور بود گذراندم .روز دوم وقت
ناهار شد و عطر خوراکی های تریا
دانشکده طاقتم را طاق کرد .به
رستورانی که در نزدیکی بود رفتم
و بعد از نشستن ارزان ترین غذا را
سفارش دادم و چون نان رایکان و
جزء قیمت بود شکمی ازعزا درآوردم.
پس از آن به جلوی پیشخوان که
صاحب رستوران می نشست و پول
میگرفت رفتم و در حالیکه بشدت
عصبی و شرمنده بودم گفتم که حاج
آقا من پولی ندارم که بابت خوراکی
که خورده ام پرداخت کنم .دانشجو
هستم و پول ماهانه ام دیر کرده ولی
میتوانم کارت دانشجوئی یا ساعتم را
گرو بگذارم و قول میدهم وقتی چک
از شهرستان رسید بیایم و به شما
پرداخت کنم .حاج آقا نگاهی بمن
انداخت و با لحنی جدی ولی مهربان
گفت جوان نه کارت و نه ساعت تو را
الزم دارم  ،همانطور که گفتی وقتی
پول رسید بیا و پرداخت کن و تا آن
وقت هم هر وقت خواستی بیا و غذا
بخور .تشکر کردم و رفتم.
به خانه که رسیدم چک ارسالی پدرم
رسیده بود ،به بانک ملی شعبه یوسف
آباد که در نزدیکی بود رفته و آقای
سالمند و محترمی که صندوقدار
بود ،ضمن نقد کردن چک گفت،
اقا بد نیست حساب پس اندازی
باز کنید تا اگر روزی الزم داشتید
استفاده کنید .گفتم فکر خوبی است،
پنجاه تومان در حساب پس انداز
بگذارید .آقا همین کار را کرد و پس
از پرکردن دفترچه آنرا همراه بقیه
پول یعنی چهارصد و پنجاه تومان
بمن داد ،از ایشان خداحافظی کرده
به رستوران رفته و پول را از جیب
درآورده و روی پیشخوان گذاشتم و

آزادی

دود
ا
ن
ی

روزی به
همان شیوه هرچه
در خانه بود مصرف کردم و د ر
حالیکه داشتم تصمیم میگرفتم
دوباره به رستوران حاجی بروم و
نسیه ببرم ،بیاد دفترچه پس انداز
افتادم! به سراغ کشو میز تحریر
رفتم و دفترچه پس انداز را برداشته
و باز کردم .ابتدا وقتی به رقمی که در
آن نوشته شده بود نگاه کردم ،فکر
کردم اشتباه میکنم و بعد که بیشتر
دقت کردم متوجه شدم که دفترچه
نشان میدهد که موجودی پولی که
واریز کرده ام پانصد تومان و نه پنجاه
تومان است .ناگهان تپش قلبم شدید
شد و دیگ طمع در دلم به جوش آمد
و تصور دریافت پول باد آورده مرا
دچار حالت خاصی کرد که از بیانش
ناتوانم .دوباره و چندباره دفترچه را
باال و پائین کردم و دیدم که جای
تردید نیست و من به اشتباه صاحب
چهارصد و پنجاه تومان شده ام که در
آن شرایطی که داشتم ثروت کوچکی
محسوب میشد .با اژدهای درون به
جدال برخاستم .به او گفتم این پول
من نیست و من نباید آنرا دریافت
کنم ،اژدهای طمع کار گفت ای بابا
کسی چه میداند و از طرفی دلت برای
بانک نسوزد ،بانک آنقدر پول دارد
که میتواند همه ایران را بخرد .دهانم
خشک شده بود و فکرم کار نمیکرد.
هژده سال داشتم و نیاز فراوان به
آن پول .در دل احساس تشویش و
دلهره میکردم و آرام و قرار نداشتم.
خالصه تا شب با خودم کلنجار
رفتم و وقتی به رختخواب رفتم
دچار بیخوابی شدم و تا دیروقتی

غلت زدم تا باالخره به خواب رفتم.
آنشب بارها از خواب پریدم و دچار
کابوس شدم و بامدادن خسته و با
عرقی سرد بر سراسر بدنم و با فکر
آن پول بیدار شدم .دوشی گرفته و
آخرین لقمه نانی را که داشتم به
کمک استکانی چای شب مانده قورت
داده به دانشکده رفتم .در کالس
نمیوانستم حواسم را جمع کنم و
توجهی به استاد نداشتم .ظهر وقت
ناهار ،گرسنگی دوباره به سراغم
آمد ،لیوانی آب سرد نوشیدم که
گویا اشتهایم را بیشتر کرد ولی با
چند ریالی که در ته جیب داشتم
نمیتوانستم چیزی بخرم .دوستانم
را میدیدم که گروهی به سالن
غذاخوری دانشکده میرفتند و عده
ای در حال رفتن به رستوران حاج آقا
بودند .در کالس پس از نیمروز هم
وضع بهتر نشد.
به کتابخانه رفتم تا خود را سرگرم
کنم ،ولی وسوسه و گرسنگی مجال
نمیداد .به خود گفتم هرچه بادا باد،
میروم و پول را میگیرم .در راه رفتن
به ایستگاه اتوبوس فکر کردم بهتر
است به شعبه یوسف آباد که حسابم
را در آنجا باز کرده ام نروم تا با آن
آقای سالخورده روبرو نشوم چرا که
ممکن است مرا بیاد بیاورد .بلیط
اتوبوس آنروزها دو ریال بود که از
باجه خریده و سوار شدم و بعد از
دو بار عوض کردن اتوبوس به شعبه
مرکزی بانک ملی در خیابان فردوسی
رسیده و پیاده شدم .اگرچه تا آن
زمان تجربه مشابهی در آن زمینه
نداشتم ولی در طی راه با خود برنامه
خود را طرح ریزی کرده و با دلی پر
آشوب و پاهائی لرزان به بانک قدم
گذاشتم .پس از کمی انتظار به باجه
ای خوانده شدم .دفترچه پس اندازم
را به صندوقدار بانک داده و بدون
ذکر مبلغ گفتم که میخواهم پولم
را دریافت کرده و حسابم را ببندم.
آقا دفترچه را گرفت و پس از نگاه
کوتاهی به آن گفت که برای بستن
حساب باید به شعبه ای که آنرا باز
کرده اید برگردید ولی اگر ده تومان
در حساب باقی بگذارید میتوانید
همینجا بقیه را دریافت کنید .گفتم
اشکالی ندارد همین کار را میکنیم.
آقای صندوقدار دفترچه را به همکار
دیگرش که پشت میزی در کنار او
نشسته بود داد و مشغول پرکردن
فرمی شد و گفت چند دقیقه بیشتر
طول نمیکشد و همکارم به شعبه
یوسف آباد تلفن میکند و پس از
تائید آنها پول شما را میپردازیم.
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با گفته او اضطراب و نگرانی من
چندین برابر شد .آقای صندوقدار در
این موقع مرا به نام خواند و پرسید
آیا شما اهوازی هستید؟ گفتم بله.
پرسید آیا با فالن کس نسبت داری؟
کسی را که نام برده بود پدربزرگ من
بود .با شگفتی پرسیدم شما پدر بزرگ
مرا از کجا میشناسید؟ پاسخ داد من
هم اهوازی هستم و خانواده شما و
بخصوص پدربزرگ شما را از نزدیک
میشناسم و میدانم که از محترمین
اهواز هستند و من ارادت ویژه ای
به ایشان داشته و دارم .در آنجا بود
که بیشتر به زشتی کاری که درحال
انجامش بودم پی بردم و تصوراینکه
در آنجا مفتضح شوم و نام خانواده ام
را لکه دار کنم باقی مانده نیرویم را که
هم گرسنگی و هم دست زدن به آن
کار نادرست از من گرفته بود از دست
رفت و چیزی نمانده بود که از شدت
ضعف بزمین بیفتم.
صدای همکار صندوقدار که توانسته
بود با بانک شعبه یوسف آباد تماس
بگیرد بگوشم رسید و مرا به خود
آورد .ایشان از اینطرف گفت که از
شعبه مرکزی تماس میگیرد و تائید
موجودی میخواهد .صدای آن طرف
را البته نمیشنیدم ولی روشن بود
که نام و شماره حساب مرا میخواهد.
اینکار انجام شد و ایشان گفت گوشی
را نگه میدارم .در فاصله ای که منتظر
جواب بودیم ،دنیا دور سرم در حال
گردش بود و خود را بزحمت روی پا
نگه میداشتم .زمانی که برایم بسیار
طوالنی بنظر رسید گذشت که دوباره
صدای همکار را شنیدم که تشکر کرد
و گوشی را گذاشت و به صندوقدار
گفت موجودی پانصد تومان درست
است و دفتر چه را به او داد و ایشان
هم اندکی بعد چهار صد و نود تومان
را شمرد و بهمرا دفترچه به من داد
 .با لبخندی مهرآمیز گفت خواهش
میکنم بهترین احترامات مرا خدمت
پدربزرگتان تقدیم کنید .پول را در
جیب شلوارم گذاشته ،سری خم
کرده و قدم زنان از بانک خارج شدم.
از آن روز بیش از چهل و هشت سال
میگذرد و من نمیتوانم حالت روانی
خود را شرح داده و بیان کنم ،که البته
شاید همانروز هم توانائی این کار را
نداشتم اما آنچه بیاد دارم این است
که احساس میکردم پولی که در جیب
گذاشته بودم قطعه ذغال افروخته
ای است که تمام جسم و جانم را
میسوزاند .زشتی کارم که البته با
موفقیت انجام شده بود حاال خود را
بدرستی نشان میداد .در دل آرزو
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کردم ایکاش رسوا شده و به سزای
عمل خود رسیده بود .آنجا بود که
دوباره اژدهای طمع کار درون دوباره
سر راست کرده و گفت ای بابا ،تو که
هیچوقت راضی نیستی ،به رستورانی
شیک و گرانقیمت برو ،برای خودت
گیالسی ودکا وغذائی خوشمزه بخر و
نوش جان کن ،تو از خطر جسته ای،
برو این پیروزی را جشن بگیر و کیف
کن و لذت ببر .همانطور که کالفه و
سرگردان راه میرفتم گفته پدربزرگم
را بیاد آوردم که همیشه میگفت « آبی
که آبرو برد ،منوش» یا آبرو به اندازه
یک مشک نیست بلکه فقط یک قطره
است که اگر ریخت دیگر نمیتوان آنرا
بدست آورد .در گوشه خیابان نشستم
و در فکر فرو رفتم.

بله در اجرای کار موفق شده بودم و
در حال بیاد گفته تالیران سیاست باز
و سخنور نامی فرانسه پس از انقالب و
باز کردن زندان باستل افتادم .یکی از
مارشال های ارتش در مجلس اتاژانیرو
از موفقت نظامی بزرگی که ارتش
فرانسه در ایتالیا بدست آورده بود داد
سخن میداد .تالیران پس از شنیدن
سخنان مارشال پشت تریبون قرار
گرفت و گفت البته مارشال در باره این
پیروزی بزرگ جنگی توضیح کاملی
دادند و همگی باید اعتراف کنیم که
این براستی پیروزی بسیار بزرگی
بوده است و باید به آن افتخار کرد،
اما مارشال از تلفات انسانی و تعداد
زخمی ها و هزینه ای که این پیروزی
برای ملت فرانسه داشته سخنی به
میان نیاوردند .باید بگویم که اگر ما
چندین پیروزی بزرگ دیگر مانند این
بدست بیاوریم ،نابود خواهیم شد.

آتش ذغال راهمچنان در جیبم
احساس میکردم ،میسوختم و آتش
گرفته بود و پشیمانی و تاسف جانم را
قرین تاثر میکرد و گلویم را گرفته بود
و میفشرد .با خود گفتم بدون شک
بانک ملی در میان ضرر نکرده و یک
شخصی این پولی را که من بدست
آورده ام از دست داده است و چهره
آن صندوقدار سالخورده بانک یوسف
آباد با آن موهای سپید یکدست جلو
چشمانم مجسم شد .در دل فریاد
زدم ،پشیمانم ،پشیمانم ،پشیمان.
سر را بین دستهایم گرفتم و فشردم.
نمیدانستم چگونه میتوان این اشتباه
بزرک را جبران کرد ولی میدانستم
که نمیتوانم از آن پول ناپاک استفاده
کنم ،از آن من نبود و باید راهی

پیدا میکردم که پول را به صاحبش
برمیگرداندم اما چگونه؟
تاخیر را تاب نیاوردم ،دستم را جلو
اولین تاکسی خالی گرفتم و به راننده
آدرس بانک ملی یوسف آباد را دادم.
از بیان حال درونی ام در نیمساعتی
که در راه بودم چیزی نمیگویم .جلو
بانک پیاده شدم ،کرایه را پرداخت
کردم و وارد بانک شدم و مستقیم ًا به
اطاق مدیر بانک رفتم و بدون گفتگو
دفترچه را همراه چهار صد و پنجاه
تومان روی میز او گذاشتم .با مقدار
زیادی تعجب و کمی اخم آنرا برداشت
و با بی اعتناعی گفت که بله ساعتی
پیش از شعبه مرکزی تماس گرفتند و
ما تائید را دادیم ،حاال مگر چه شده؟
با سرافکندگی و درحالیکه چشمهایم
را از تماس مستقیم با او دور نگاه
میداشتم در چند جمله ماجرا را گفتم.
حالت نشستن و نگاه او بتدریج تغییر

آزادی

میکرد و بعد از اینکه گفتن را تمام
کردم ،با لحنی که نتوانستم بدادنم
خشن بود یا مهربان مرا به نشستن
دعوت کرد .نشستم و سکوت کردم.
آقای مدیر اسمی را صدا کرد و
صندوقدار سپید موی به آنجا آمد .از
او پرسید آیا دراین دوسه ماهه گذشته
ایا کسری پول داشته اید؟ جواب داد
نخیر قربان .مدیر سوال خود را تکرار
کرد و گفت حقیقت را بگوئید تا
مسله روشن شود .بعد ها دانستم که
صندوقداران بانک اگر کسری ضندوق
داشته باشند بدون اینکه آنرا گزارش
دهند آنرا از جائی تامین میکنند و سر
و صدای قضیه را در نمیآوردند چرا که
برای سابقه شان خوب نیست .پیرمرد
بیچاره سر را به زیر انداخت و گفت،
بله قربان در روز دهم دو ماه پیش
چهار صد و پنجاه تومان کم آوردم.
آقای مدیر او را مرخص کرده رو بمن
کرد و گفت ،جوان آفرین بر تو که با
وجودیکه پول بادآورده ای نصیبت
شده آنرا برمیگردانی و از این گونه
گفتار .با شرم فراوان از جا برخاستم
و آماده رفتن شدم که آقای مدیر
گفت لطف ًا فردا برای گرفتن دفترچه
برگردید.
آنشب که به رختخواب رفتم بزودی به
خواب رفتم و شیرین ترین و بهترین
خواب زندگی ام را تجربه کردم .روز
بعد با اکراه فراوان و شرم و حیائی
نگفتنی به بانک رفتم و دزدکی به
صندوقدار سالخورده نگاهی کردم،
از جا برخاست و با دست مرا بسوی
خود خواند .بی اختیار به جلو رفتم
و با احترام گفتم آقا من از شما بابت
کار زشتی که انجام دادم عذرخواهی
میکنم و درخواست بخشش دارم .او
در حالیکه اشک در چشمانش حلقه
زده بود گفت پسرم تو گناهی نداری
و جبران کرده ای .روزی که من
کسری صندوق داشتم از همکارانم
قرض گرفتم و دیشب سر سفره غذا
من ،همسر و فرزندانمان برای تو دعا
کردیم و از تو بینهایت ممنونم .بعد با
احتیاط گفت آیا اجازه میدهی مختصر
پولی به عنوان پاداش تقدیمت کنم.
گفتم بیش از این مرا خجالت نده و
بگذار از اینجا بیرون بروم .گفت باید
تو را ببوسم .از پشت پیشخوان دوری
زد و آمد و مرا در آغوش کشید و گونه
ام را بوسید و گفت خیر از جوانی ات
ببینی .من بانک را ترک کردم و دیگر
هرگز نتوانستم به آنجا برگردم و دیگر
او را ندیدم.
Fred Alavi Cell(405)760-2637
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ک.هومان (رها)

مح
تشنه ی بت

ن
شع
ل
ی
ردرپند ی روزغل
فرهادعابدینی

بگذار درآغوش تو ،آرام بگیرم
زین چند دم از ُعمر ،دمی کام بگیرم
جان تازه شود باهمه رنجوری وپیری
ازدست توگریک دوسه تا جام بگیرم
آرام شود خسته دل از جورزمانه
گراز سخن گرم تو،الهام بگیرم
بگذار که تاازنفس گرم تو ای جان
ِ
دادازفلک زشت وسیه فام بگیرم
دردی که به جا مانده به جان از غم ایام
بگذار که بامهر توآرام بگیرم
سر،جزکه به هربار
مارا هوسی نیست به
ُ
سد بوسه زروی تو گل اندام بگیرم
می گفت«رها» تشنه ی عشقیم ومحبّت
این عشق مگر ازتو دالرام بگیرم.
ماندانا ( ازایران)

ماندانا
ما به کدامین فصلیم؟
ماندانا
بگمانم مهتاب

بی زمانی اه

نه زمستان ونه تابستان است !
نه بهاراست ونه پائیز
***

بگمانم کره خوب زمین
بگمانم خورشید
هیچیک آنجائی که ببایست  ،نی اند
***

ماندانا
صبح وروزوشب دیروزی نیست
آنچنانم که مرا
نه طلوعی نه غروبی است درین ،
آسمانی که فرازسرم است
***
ماندانا
مائده ها فائده های دگری درتن وجانم دار
خستگی ام بامن نیست
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آزادی

دکتر ایرج دهقان

ـهرهچ بود گذشت

شکست عهدمن وگفت  :هرچه بودگذشت
به گریه گفتمش  :آری ولی چه زود گذشت
بهاربودو و بودی وعشق بودو امیـد
بهاررفت و تورفتی و هرچــه بود گذشت
شبی به عمر گرم خوش گذشت آن شب بود
که در کنار تو با نغمه وســــرود گذشت
چه خاطرات خوشی دردلم بجـای گذاشت
شبی که باتو مرا درکنــــار رود گذشت
گشــود بس گره آن شب زکار بسته ی ما
صبا چو ازبر آن زلف مشک سـود گذشت
غمین مباش ومیندیش ازاین سفر که تورا
اگرچـــه بردل نازک غمی فزود گذشت .

تکراراتر خی

احمد نیکوهمت

تاریخ تکرار می شود
وفاجعه آغاز
آری
پیوسته سرنوشت سرزمین من
 اینگونه بوده است .شمشیروخون
خون وستیز
پیکار نابرابر مردان
در یورش مداوم نامردی
وانگاه
درلحظه ی نهایی پیروزی
مردی بانام نامی منجی
ازراه می رسد
وآغاز می کند
شبانی خودرا براین رمه
ودوست می شود باگرگ
توشیح می کند که به فرمان َچرا کنید
آرام وخوش
بی دغدغه
اما
درحیطه ی مشخص وفرمان صادره
تاآنکه باز
این توده ی ستم کشیده ی تحقیری
برسرنوشت خویش بیاشوبد
وانگاه باز
تاریخ تکرار می شود
وفاجعه آغاز

کرمان مهد کریمان

کرمان زمین که مهدکریمان باصفاست
پاکیزه خوی وپاک نهادوخجسته رای
بایک جهان خلوص بدین جادرآمدم*
بس مردم کریم به کرمان ب ُ َود مقیم
دلبسته ی محبت کرمانیان شدم
بود شمع جمع بزم
کرمانی اصیل
َ
بودم سه سال بین شما مردم کریم
پاینده باد مردم خوش طبع این محیط
بس مردم کریم زکرمان پدیدشد
شبهای پرستاره کرمان چه دیدنی است
شد پسته خیز خاک دالویز این دیار
بس نقش دل فریب ببینی به فرش آن
راز بقای ملت آزاد وسر فراز
«خواجو» که بود شاعر فرزانه ی زمان
بامن بیا به ارگ بم آنجا نظاره کن

زین خاک مشکبیزوطرب خیزو عودساست

عبرت سرا برای تو هر خشت آن بناست

ودرآنجا مترسکان به شکل آدمیان سازندوبر
کشتزاران بگمارند...
وچون بادبرآنان وزد  ،آوائی برخیزد سهمگین
وبه آوای آدمیان مانند.
«عجایب الملوک  -ابن جوجه»

مامرد نه ایم  ،سایه ی مردیم
هیکل هائی به کاه آکنده
هرچند آوای ما ماللت زاست
درصحنه ی دهر دلقکی ماراست.
***
زآنرو دادند بما جامه ی مردان
کاینجا شغل مترسکی ماراست
باشد که پرندگان صحرارا،
زین هیکل  ،مرددرخیال آید
***
ما مرد نه ایم  ،سایه ی مردیم
هیکل هائی به کاه آکنده
ازجوشش آبها و آتش ها
مائیم زبانگی وزخوابی خوش
از جنبش تیغ ها و جوشن ها
مائیم زبرقی ازسرابی خوش
آن نکته بازگفته چندانیم
کزماشنونده را مالل آید
***
مامرد نه ایم  ،سایه ی مردیم
هیکل هائی به کاه آکنده
صورتهایی عاری از سیرت
دلقک هایی بندی وبنده
برما چون تافت وهمچو ما افسرد
دردم خورشید گرم تابنده
هزل مبتذل مائیم
آن قصه ی ِ
کز مغز ُمخبطی تراویده است ...
م  -سرشگ

کاش گل باشدوسبزه

کاش پیوسته گل وسبزه وصحراباشد
گلرخان را سر گلگشت وتماشاباشد
زلف دوشیزه ی گل باشدوغمازنسیم
بلبل شیفته شوریده و شیداباشد
سر به صحرا نهد آشفته ترازبادبهار
هرکه با آن سرزلفش سرسوداباشد
رستخیزچمن و شاهدوساقی مخمور
چنگ ونی باشد و می باشدو میناباشد
یار ،قندغزلش برلب و آب آینه گون
طوطی جانم ازآن پسته شکرخا باشد
الله افروخته برسینه ی مواج چمن
چون چراغ کرجی ها که به دریاباشد
اینشکرخوابجوانیاستکهچونبادگذشت

وای ازاین عمر که افسانه ورؤیا باشد
گوهراز جنت عقبا طلب ای دل ورنه
خزفاستآنچهکهدرچنتهیدنیاباشد
«شهریار» ازرخ احباب  ،نظربازمگیر
که دگر قسمت دیدار نه پیداباشد

ای مهربان رتازربگ

ای مهربان ترازبرگ دربوســه های باران
بیـداری ستاره درچشـــــم جویباران
آئیــنه ی نگاهت  ،پیوند صبح وساحل
لبخنـــد گاهگاهت  ،صبح ستاره باران
بازآ کـه در هوایت  ،خاموشــی جنونم،
فریادهابرانگیخت ازسنگ کوهســـاران
بیگانگی زحـــدرفت  ،ای آشنا مپرهیز
زین عاشق پریشان سـرخیل شرمساران
گفتی  «:بروزگاری مهری نشسته » گفتم:
« بیرون نمی توان کرد حتــی بروزگاران»
پیش ازمن وتو بسیار بودندونقش بسـتند
دیوارزندگی را زین گونه یادگاران
این نغمه ی محبت  ،بعــداز من وتو مان َد
تادرزمانــه باقــی است آواز بادوباران

***
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چون روضه بهشت صفابخش وجانفزاست
باشندمردمش که همین قول ورأی ماست
کاین جا مقام مردم آزادوباصفاست
آری بچشم من همه جا مکرمت نماست
کاین کوی دلپذیر مصفاودلرباست
مهمان نواز وخوش سخن و رادوبی ریاست
بس خاطرات دردلم ازآنزمان بجاست
آثار جاودانیشان درخور ثناست
این نام فرخجسته چه شایسته ورواست
اجرام آسمانی این خطه پرضیاست
خاکشبسان خاکبهشتیچهدلگشاست
فرش نفیس خطه ی کرمان چه دلرباست
بنوشته درصحایف تاریخ نزدماست

* احمد نیکوهمت کرمانی نیست ؛ اما سالها دراین شهر زندگی کرده است .

سرود مترس کان

فرود  -هونر

محمدحسین شهریار
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آزادی

صفحه 37

کیخسروبهروزی

پس
گوش کن پندا ی ر وزبهر دنیا غم مخور
دراداره رادیو ایران (میدان ارک)
نویسنده وشاعری داشتیم بنام
اسداهلل شهریاری که هم اشعار
مذهبی  ،عرفانی وشعرهای مخصوص
ماه رمضان می سرود وهم شعرها
ومطالب طنزوشوخی برای برنامه های
مخصوص روزهای جمعه (شماورادیو).
مردی بود با قدوقامتی متوسط ،نسبت ًا
الغر ،سری بی مو ،باچهره ای آرام
وبی تفاوت و آسه برو آسه بیا...
بروبچه های رادیو تعریف می کردند
که روزی مأمور محافظت درورودز ،
اورا راه نمی دهد .جلو اورا می گیرد
وازاو می پرسد :باکی کارداری؟
جواب می دهد  :من با آقای اسداهلل
شهریاری کاردارم .مأمور محافظ ازاو
عذرخواهی می کند وبا ادب واحترام
می گوید خیلی عذرمی خواهم
بفرمائید تو.
اسداهلل خان شهریاری که چند جا ،
در چند نشریه واداره ی مختلف کار
می کردمعموال بعدازظهرها حدود
ساعت پنج دررادیو پیدایش می شد
وهروقت اورا می دیدم باهم سالم
وعلیکی می کردم واز همصحبتی با او
لذت می بردم .
روزی ازاو درمورد خودش پرسیدم
؛ راضی شد که حرف بزند .اورا به
استودیو بردم وضبط کردم .

شرح مختصرزندگی

گفت  :من درسال  1299درکرمانشاه
متولد شدم  .شش سالم بود که
همراه خانواده ام به خراسان کوچ
کردیم .دوران دبستان ودبیرستان را
درخراسان گذراندم  .دیپلم که گرفتم
بعنوان آموزگار استخدام شدم وبرای
ادامه تحصیل  ،ضمن این که معلم
بودم به تهران می آمدم  .چون درآن
زمان یک دانشگاه بیشتر نبود .فقط
درتهران .دردانشگاه تهران ادبیات
خواندم ولیسانس ادبیات گرفتم که
درآن زمان خیی مهم ب که ماندم .

شروع به نوشتن

پرسیدم  :نوشتن را از همان خراسان

صفحه38

برنامه های صبح جمعه رادیو  ،برای
برنامه شما ورادیو می ساختم  .دراول
برنامه ها اعالم می کردند که شعری
می شنوید از اسداهلل شهریاری ؛
خیلی کارم گرفت .

غم مخور

گفت
مت چون دور حدیثی گرتوانی داشت هوش

شـه
اسدا هلل ریاری
حافظ

سراینده ی اشعار «ردی وری»

کتابهایاسداهللشهریاری

منتشر کرده اید.
 درسته  .من چون هم سی سالمبود وهم لیسانسیه بودم برای اولین
بار امتیاز مجله ای راگرفتم باسم ماه
که یک شماره بیشتر منتشر نشد.
اولین نشریه فکاهی را من درآوردم.
سالنامه فکاهی هم اولین بار بدست
من درآمد که بعدا ً توفیق به همان
اندازه ودرهمان سطح درآورد این
مراحل گذشت  .جای دوستان وشما
خالی نباشد  ،شب عیدی دریکی
از چاپخانه ها یک سالنامه به اسم

من  ،درطنز سرائی  ،نیش زدن را بهترین وسیله خنک شدن دل مردم
می دانم .وطنز نویسی با همه مشکالتی که دارد به دردسروناراحتی هایش
می ارزد .چون هیچ چیز به اندازه طنز مردم را شاد نمی کند.
شروع کردید؟
گفت  :بله نوجوان بودم  .شانزده
سالم بودکه شعر می گفتم ومطلب
می نوشتم وتوی روزنامه های محلی
چاپ می شد .آن زمان نشریه توفیق
جنبه ی ادبی داشت  .درهمان سن
وسال برایشان مطالبی می فرستادم
وچاپ می شد .توفیقی ها که من را
ندیده بودند  ،فکر می کردند من آدم
سن وسال دار ومهمی هستم  .مطالب
من را چاپ می کردند .یک روز دیدم
ازطرف روزنامه توفیق نامه ای آمدکه
نوشته بود  :آقای محترم  ،به خاطر
مطالب زیبائی که می فرستید  ،ازاین
پس عضو هیئت تحریریه توفیق
محسوب می شوید .حاال چندسالم
بود؟ از نوزده سال کمتر داشتم  .شاید
کوچکترین عضو هیئت تحریریه
بودم  .درتحریریه ی توفیق خیلی
ستونها برای خودم باز کردم .
پرسیدم  :بعضی از این ستون هارا می
شود نام ببرید؟
گفت  :خیلی زیاد بود  ،یادم
نیست ؛  25تا امضاء داشتم:
آقامعلم  ،اسد  ،ایشان ،جلت،
حسنعلی جعفر ،خنده رو ،
سرخلوتیان  ،ش.ترسو ،شایان ،
شبکور  ،شوان  ،شهریار اسداللهی،
فسقلی  ،قناس الشعرا ،مشارالیه ،

آزادی

معلم األطفال  ،موشکاف  ،یارو  ،یره
(خراسانی)
همه ی این ها توی کتاب دری وری
هائی که نوشتم هست  .ستون های
مختلفی داشتم  .مثل ازاین وروآن ور
که پایه ی آن خبر بود .خبرهارا شعر
می کردم  .دیگر ته توی اخبار بود.
بسیاری اشعار ومطالب هم بود که
عنوان نداشت  .خالصه یک وقت
متوجه شدم که یک صفحه وحتی
اگر مبالغه نشود گاهی سه صفحه از
مطالب یک شماره ی آن زمان متعلق
به من بود .می توانم مدعی بشوم
هرنشریه ای که می خواست دربیاید،
اق ً
ال از هردوتایشان یکی سراغ من
می آمدند؛ مثل امید ایران  ،دنیای
جدید ،نقش جهان  ،سپیدوسیاه
ونشریات دیگر؛ باهمه ی آنها همکاری
می کردم .
 این جوک ها ولطیفه ها را ازخودتانمی ساختید؟
 بعضی هارا خودم می ساختم ،بعضی هاراهم بااستفاده از مطبوعات
عربی وفرانسه جوک می کردم  .جوک
های ناب دست اول .

نشریات شهریاری

 -می دانم که خودشماهم نشریاتی

مهتاب درآوردم که ازبس فروش
داشت  ،محرمعلی خان پیدایش شد.
گوش من را گرفت  .کشان کشان برد
شهربانی درمجاورت دکتر مصدق
 ،دکتر شایگان  ،ودکتر صدیقی مرا
زندان کرد .بهر صورت  ،پس از مدتی
آزادشدم .

بعداز آزادی

 بعداز آزادی چکار کردید؟ مدتی می گشتم وهوا می خوردم.تا این که سرراه روزنامه کیهان قرار
گرفتم  .در کیهان کارم خیلی گرفت
وبا حقوق خیلی خوب استخدام شدم.

کار دررادیو

 چطور وارد رادیو شدید؟ آقائی که شماباشید  ،وسوسه جوانیمرا به رادیو کشید .وارد رادیوشدم .
دررادیوهم کارم خیلی باالگرفت .
هرتهیه کننده ومسئول برنامه ای
که مطالب خوب وجالب می خواست
به من تلفنم می کرد یا می آمد سراغ
من  .من تنها کسی بودم که دررادیو
اشعار مذهبی می ساختم  .شعر
عرفانی واشعار مخصوص ماه رمضان
ودرعین حال شعر شادهم برای
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 چند کتاب ازشما تابحال چاپ شدهوچه کتابهائی دردست انتشاردارید؟
 حدود سی کتاب چاپ شده دارم.عقیده دارم که طنزنویس باید
درهررشته ای بتواند بنویسد .درطنز
چندکتاب دارم به نامهای کاروان
خنده  ،دنیا می خندد ،همه بخندیم
 ،و دری وری  .بقیه ی کتابها متنوع
است  .مثل راهنمای زبان فارسی و
درراه پیروزی یک داستان تاریخی
است ومربوط می شود به طغیان
بهرام چوبینه علیه «خسروپرویز»
 .همه ی اینها نثر است  .فقط دری
وری شعر است .
وامق وعذرا می دانید یکی از کتابهائی
است که درردیف «شیرین وفرهاد»
و «لیلی ومجنون » است  .قبل از
این که آن را چاپ کنم هیچکس
از سرنوشت وامق وعذرا اطالعی
نداشت  .فقط هشت صفحه ازاین
کتاب  ،از میان کتاب عنصری پیداشد
که هیچ نداشت .

طنز نویسی و طنز ُسرائی

 از طنز نویسی وطنز ُسرائی بگوئید. واال به نظر من  ،درطنز سرائی ،نیش زدن را بهترین وسیله خنک
شدن دل مردم می دانم .وطنز
نویسی با همه مشکالتی که دارد به
دردسروناراحتی هایش می ارزد .چون
هیچ چیز به اندازه طنز مردم را شاد
نمی کند.

یک لطیفه

 خب  ،حاال نوبت لطیفه است . این لطیفه ای که میخوام بگم برایخودم همیشه خیلی خنده داره :
دوتا بچه باهم حرف می زدند .یکی
پرسید  :پدر تو چه کاره است ؟
جواب داد:پدرمن توی یک «سوپر»
کار می کند که پولهایش را جمع
کند وبرای خودش یک سوپر کوچک
بخرد.
دومی گفت  :پدرمن سپور است .
پولهایش را دارد جمع می کند که
برای خودش یک شهرداری کوچک
بخرد.
 شما بحرطویل های خوبی همساخته اید .یکی از آنهارا برایمان
بخوانید!
 من به اندازه ی موی سرخودم کهخیلی هم زیاد نیست بحر طویل
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نوشته ام  .چشم یک بحر طویل بهاری
برایتان می خوانم :
« دوستان فصل دل انگیز بهاراست ،
گل وسبزه ببار است  ،به هرجا نگری
شادی وتفریح بکار است  ،طرب باهمه
یار است که این فصل ب َود موجب
خشنودی وبهبودی وبا مقدم خود
پخش کند درهمه جا لطف وصفارا .به
درختان بنگر خاسته از خاک  ،همه
جانب افالک  ،کشیده سروبخشیده
زسر سبزی خود شادی بسیار به دلها
وتوگوئی همه در رقص درآیندودل
انگیز نمایند فضای چمن وهرکه بود
یک سره باذوق  ،به صد شورو به صد
شوق  ،نگه می کند وخوب درآرد به
نظر حکمت والطاف خدارا.
درچنین فصل بخواهیم ز یزدان که از
ِ
رحمت
آغاز  ،کند لطف خود ابراز ،د ِر
خود باز ،نماید که شود کشورما دور
زهررنج وغم ومردم ما دل خوش
ومسرور ،ببینندخوشی های جهان
را ودراین سال دل افروز  ،همه خرم
وپیروز  ،بیایند همی از پی هردر  ،شفا
را.
***
اسداهلل شهریاری درسال 1372
درتهران درگذشت  .او درسالهای
آخر عمرش در خیابان حشمت الدوله
کتابفروشی کوچکی را اداره می کرد
که پاتوق مطبوعاتی های سابق بود.
شعرزیر هم ازوست :
الهی خانه ای ده بد پک و پوز
که مثل شب بود تاریک در روز
در و دیوار و سقفش کنده باشد
ولی مال خود این بنده باشد
هر آن کس را که منزل نیست،دل نیست
چه شادی آن که اورا آب و گل نیست
به مثل جانور در النه بودن،
به از انسان،ولی بی خانه بودن
زصاحب خانه ها منت کشیدن
بود چون روی عزرائیل دیدن
اجاره گر که ده روزی شود دیر،
خورد بر قلب آن ها واقعا تیر
بگیرند از من مسکین بهانه،
که ره رفتی،شکستی خشت خانه
ویا شستی چرا صورت که تا آب
شود چون منجالبی زشت و ناباب
وز آن بدتر،گران باشد اجاره،
که باید هرچه گیرم از اداره
دهم تا در عوض،قبضی دهندم
از آن بگذشته منت هم نهندم
***
زلطفت یک وجب ما را زمین ده
که از شش دانگ فردوس برین به
مرا آسوده کن از جور مالک
هم از اندوه و رنج و غیر ذلک!
***
شاعر  :اسداهلل شهریاری(سرخلوتیان)
روانش شاد و یادش گرامی باد.

ریشه یابی ضرب المثل ها

* حرف مفت نزن

روزی که تلگراف خانه درایران افتتاح
شد مردم باور نمی کردند که بتوانند

بقیه رویدادهای تاریخی
مجنون پازوکی گفت « قربان ،
برادرشما بمن امرفرموده اند تا
حکم اجرا نشود از پذیرش من
معذورند ».مصطفی قلی خان گفت
« حاال که قصد دارد مرا نابینا سازد
برو وازقول من به برادرم بگو فقط
به یک چشم اکتفا کند ».مجنون
پازوکی پس از شنیدن تقاضای
مصطفی قلی خان وی را به جالد
سپرد وخود نزد آقا محمدخان رفت
وتقاضای برادر را به اطالع او رساند.
آقا محمدخان خطاب به نجنون
پازوکی اظهارداشت « مجنون خان
اگر بخاطر خدمات گذشته ات نبود
همین اآلن دستور میدادم جالد به
چشمان تو نیز میل بکشد .برو خدارا
شکر کن که خدمات گذشته ات مانع
از این کار گردید .برو وظیفه ات را به
انجام برسان وبدان که من از کرده ی
خود پشیمان نخواهم شد ».مصطفی
قلی خان پس از شنیدن دستورات
آقامحمدخان به نزد جالد ومصطفی
قلی خان آمد ودستور مجدد آقا
محمدخان را به جالد صادر کرد.
جالد نیز دست وپای مصطفی قلی
خان را محکم بست وسراورا میان
دوزانوی خود قرار داد وبرروی
هردوچشم او میل کشیدواورا از
نعمت بینائی محروم ساخت .
آقامحمدخان هیچگاه از کورکردن
برادر خود پشیمان نشد و آن را
بارها به اطرافیانش گوشزد کرد ولی
همیشه ازقتل برادر دیگرش یعنی
جعفر خان اظهار پشیمانی می کرد
ومیگفت « ایکاش اورا نکشته بودم
و به کور کردنش راضی میشدم ...».
ادامه دارد

آزادی

ازیک شهر به شهر دیگر پیام
بفرستند .ازطرف دیگر افراد بی سواد
وخرافاتی بین مردم شایع کرده بودند

که توی سیم های تلگراف ارواح
شیاطین زندگی می کنند وبا این
حرفهای دوراز عقل مردم حاضر نمی
شدند از تلگراف استفاده کنند.
وزیر تلگراف « علیقلی خان مخبرالدوله
» چون دید از تشویق و تبلیغ
پیرامون مخابرات خبری نیست
تدبیری بخاطرش رسیدوبا اجازه
شاه یکی دوروز به مردم اجازه داد
که مجانی با دوستان و آشنایان خود
که دراصفهان یاشیراز و تبریز و نقاط
دیگربودند صحبت کنند  ،چیزی
بپرسند و جواب بخواهند.تایقین کنند
که تلگراف شعبده بازی نیست  .وقتی
جریان  ،مفت افتاد  ،مردم ازدحام کردند
و سیل مخابرات به والیات روان شد.
هرکس هرچه دردل داشت ازسالم
وتعارف واحوال پرسی گله و گالیه
وشوخی وجدی برصفحه کاغذ آورد
و به مخاطبش مخابره نمود .زیرا حرف ،
مفت بود و فطرت آدمی به سوی هرچه
که مفت است گرایش دارد.
تا کار به آنجا رسید که عده ای پیام های
خنده دار وحرفهای بی معنی مخابره
می کردندوچون چندروز بهمین ترتیب
گذشت ومردم فهمیدند که تلگراف
وسیله ی خوبی است ووزیرهم که دید
مردم به ارزش تلگراف پی برده اند
دستورداد روی کاغذ بنویسند:
« از امروز حرف مفت قبول نمی شود»
کاغذرا پشت شیشه تلگراف خانه
چسباندند .به این ترتیب مردم برای
مخابره پیام هایشان باید مقداری پول
می دادند .اما خیلی هاکه به حرف
مفت زدن عادت کرده بودند برایشان
گران تمام می شد که متصدیان مربوطه
بگویند « حرف مفت نزن» یا « حرف
مفت نگو» بهمین جهت از آن روز
ببعد این جمله در اذهان مردم عبارتی
ناخوشایند بشمار رفت .
امروز به افرادی که بی تأمل و ناشایست
حرف میزنند به حرف «مفت زن»
منسوب می دارند(.نقل ازنیمروز)956

صفحه 39

داستان یوسف ایپمبر

اثر :احمدعثمان

ترجمه دکتر محمدعلی صوتی

سن خردمندی

تدفین یوسف

سفر پیدایش به ما می گوید « :یوسف
ُمرد درحینی که صدوده ساله بود»
(سفر پیدایش  ،باب پنجاهم )26 :
 .مصریان عهد باستان پیری را
نشانه ی خردمندی می پنداشتند.
وبه آنان که عمری دراز می یافتند
با نظر شخصیتهای مقدس نگریسته
می شد .درهردو مورد یوسف ویویا
 ،فرعون آنان را خردمند می دانست
 .فرعون درباره یوسف گفت ... «:
کسی مانند تو بصیروحکیم نیست ».
( سفرپیدایش  ،باب چهل ویکم )39 :
 .یویا نیز به عنوان « تنها خردمند
 ،آن که خدایش را دوست دارد»،
توصیف شده است )1(.
سنی که مصریان به کسانی که
خردمند بشمار می رفتند بدون توجه
به سن حقیقی آنان درزمان مرگ
صدوده سال داده می شد .هایو  ،پسر
آمنهوتپ  ،جادوگری مصری درزمان
یویا گفته شده که او صدوده سال
عمر کرد .درصورتی که براساس
آخرین یافته ها هنگام مرگ هشتاد
سال داشت .
ازسال  ، 1865زمانی که چارلز
گودوین پیشنهاد کرد که تعیین سن
صدوده سال درزمان مرگ بوسیله
یقصه پرداز کتاب مقدس  ،بازتاب
سنت مصری بوده  ،این نظریه بیش
از پیش بوسیله ی نمصرشناسانی
مانند گوستاو لبرو وژوزف جنس ،
تقویت شد .هنگامی که طبق متون
مصری نشان دادند که حداقل بیست
ئوهفت شخصیت به سن صدوده
سالگی رسیده اند.براساس گزارش
گرافتون الیوت سمیت می دانیم
که یویا احتماالً کمتراز شصت سال
هنگام مرگ نداشت  .سمیت قادر
نبود از صورت سن دقیق اورا ئداوری
کند ،اما هنری ناوی که رونوشت
«کتاب مرگ» اوراترجمه کرد چنین
نوشت  « :هنرمند (مومیائی گر)
آشکارا می خواست نشان دهد که او
هنگام مرگ بسیار پیر بود .به همین
سبب برایش کاله گیسی سفید
ساخت».بنابراین یوسف ویویا هردو
درسن پیری صدو ده سالگی  ،سن
خردمندی مردند..

آخرین آیه ی سفر پیدایش مراسم
تدفین یوسف را چنین توصیف می
کند:
« ویوسف ُمرد در حینی که صدوده ساله
بود و اورا حنوط کرده درزمین مصر
درتابوت گذاشتند(».سفرپیدایش ،
باب پنجاهم )26 :
اما طبق دوآیه ی پیش ازاین قصه ی
یوسف بهمین جا پایان نمی پذیرد:
« ویوسف برادران خودرا گفت من می
میرم ویقین ًا خدا ازشما تفقد خواهد
نمودوشمارا ازاین زمین به زمینی که
برای ابراهیم واسحق و یعقوب قسم
خورده است  ،خواهد برد .ویوسف
به بنی اسرائیل سوگندداده گفت
هرآینه خداازشما تفقد خواهد نمود
واستخوانهای مرا ازاینجا خواهید
برداشت (.سفرپیدایش  ،باب پنجاهم:
)24-25
این تغییری کام ً
ال متفاوت با طرزفکر
یوسف است  .بنا به کتاب مقدس  ،او
درسن هفده سالگی به مصر واردشد.
ودرسن سی سالگی به مقام وزارت
 مقامی قدرتمند بعدازفرعون رسید .دراین مدت هیچ تالشیبرای تماس با خانواده اش نکرد.
فقط وقتی که برادرانش برای خرید
غله به مصر آمدند باألخره دوباره
به آنان پیوست  .افزون براین زنی
مصری به همسری پذیرفت ومی
دانست فرزندانش طبق آداب ورسوم

مصر پرورش خواهند یافت  ،زیرا
این رسم اسرائیلی بود که فرزندان
تربیت مادررا دنبال می کنندنه پدررا
 .ازسوی دیگر  ،زمانی که یعقوب مرد،
یوسف باهمه ی برادرانش به کنعان
رفت تااورا به خاک بسپارد .او وهمه
ی بنی اسرائیل برگشتند تا درمصر
 خانه ی جدیدشان -زندگی کنند.پس چرا ناگهان زمان مرگ فکرش را
تغییر داد؟ آیا واقع ًا چنین کرد؟
هنگامی که یعقوب احساس کرد
لحظات آخر عمرش فرارسیده
ازیوسف خواست  «:مراباپدرانم
دفن کنید ».وآرزوی اوبرآورده شد .
چرایوسف اگر می خواست درکنعان
دفن شود هنگام مرگ همان آرزورا
نکرد؟ وانگهی اگر پیش بینی
گرفتاری بنی اسرائیل را درآینده می
کرد  ،آیا می بایستی هنوز هم درمصر
زندگی کنند  ،چرا به آنان توصیه
نکرد نه تنها جسد اورا به سرزمین
اجدادش ببرند بلکه خودشان هم
بیدرنگ آنجارا ترک کنند؟ ازسوی
دیگر پیشگوئی او چه ارزشی داشت؟
اوکه گامی عملی برای سروسامان
دادن قحطی براساس تعبیر خوابهای
فرعون برداشت ؛ چرا آنوقت این
کاررا نکرد؟
ازاین گذشته میدانیم مصریان اشیاء
قیمتی رادرآرامگاهها می گذاشتند
ومحض احتیاط محل آرامگاه را
مخفی نگه می داشتند .همچنین
به ما گفته شده دربعضی موارد
شاهان معماری را که نقشه ی آن
را کشیده درداخل آن مدفون می
کردند تا کامال ورودی آن ناشناخته
بماند .علیرغم چنین رسومی  ،نسل
چهارم بنی اسرائیل مقبره ی یوسف
را یافتند؟دونالد ردفورد براین باور
است که آیه های مربوط به مرگ
یوسف درقصه ی او  ،الحاقی و کار
گردآوری کننده ی بعدی تورات
است  .چگونه چنین اتفاقی افتاد؟
ردفورد درکتاب «پژوهش قصه ی
یوسف درکتاب مقدس » این گونه

توتامخامون

یوسف وبرادرانش در مجلس فرعون

براساس اسناد تاریخ مصر
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آزادی

توضیح می دهد «:طبق نمونه ی
مرگ یعقوب وبه خاکسپاری او در
حضور یوسف  ،ویراستار قصه های
سفر آفرینش نقشه ی سفر دیگری
به فلسطین برای تدفین یوسف طرح
کرد .این معقول ترین شیوه است  .اما
این بار نمی توانست هیئت اعزامی
دیگری انتخاب کند ،درعوض مسیر
بعید ونامناسبی رابرگزید .او جسد
یوسف را چیزی حدود پنج قرن
درتابوت نگهداشت تازمان «خروج»
و پیروزی بنی اسرائیل که اورا در
« شکیم» دفن کند .چرا؟ برای این
که گرد آورنده ی سفر پیدایش در
منابعش دسترسی به چیز دیگری
نداشت  ...درداستان یوسف آمده
است که او فقط یک سفر به منظور
دفن یعقوب داشته  :در مأخذ دیگری
او حدیث سفر دیگری یعنی «خروج»
را یافت  .بین این دو سفر از مصر،
گردآورنده ی سفر پیدایش چاره
ی دیگری جز این نداشت ونمی
توانست سفر دیگری را جعل کند».
برای تقویت مفهوم دو آیه ی پیش
گفته شده  ،ویراستار کتاب مقدس
دو آیه ی دیگر را یکی درسفر
آفرینش ودیگری در «صحیفه یوشع»
آورده است  «:وموسی استخوانهای
یوسف را باخودبرد اشت زیرا که او
بنی اسرائیل را قسم سخت داده گفته
بود هرآینه خدا ازشما تفقد خواهد
نمود واستخوانهای مرا ازاینجا با
خود خواهیدبرد» (سفر خروج  ،باب
سیزدهم .)19 :
« و استخوانهای یوسف را که بنی
اسرائیل ازمصر آورده بودند درشکیم
در حصه ی زمینی که یعقوب ازبنی
حمور پدرشکیم به صد قسیطه
خریده بود  ،دفن کردند( ».صحیفه ی
یوشع  ،باب بیست وچهارم )32 :
دونکته باید پیش ازبررسی متون
اصلی عبری دررابطه با انتقال
استخوانهای یوسف گفته شود:
نخست به کاربردن لغت «استخوانها»
برای جسد مومیائی شده ی یوسف
است .مسلم ًا کاتبی که داستان را
گردآوری کرده هیچ ایده ای از جسد
مومیائی شده نداشته است  .یویا
بعداز سی وسه قرن مانند آن بود که
چندروز پیش مرده  .نکته دوم مربوط
به داخل کردن آیه درصحیفه ی
یوشع است وحکایت از آن دارد که
تدفین بالفاصله بعداز ورود بنی
اسرائیل به کنعان اتفاق نیفتاد ،
بلکه خیلی دیرتر درزمان یوشع که
جانشین موسی شد انجام گردید.
سه آیه بعدازآن مرگ یوشع را گزارش
می دهد.
این نشان می دهد که جابجا کردن
استخوانهای یوسف درمتن اصلی
داستان نبوده بلکه بعدا ً به آن اضافه
شده است .
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نام خدا درارجاع صحیفه ی یوشع
به استخوانهای یوسف نیامده اما
نوزده بار درباب سیزدهم سفر
خروج ذکرشده است  :پانزده بار
«یهوه» وچهاربار دررابطه با جابجائی
استخوانهای یوسف «الوهیم» آمده
است ()2
این نیز نشان می دهد که حدیث
انتقال استخوانها بعدا ً اضافه شده
است .
به نظر می رسد گردآورندگان
بعدی تورات نمی پسندیدند « پدر
قوم یهود»  -زمانی که «خروج»
شالوده ی دین جدید یهودیان بود-
همچنان درسرزمین ستمکاران دفن
شده باشد .ازسوی دیگر چگونه
می توان دریافت  ،موسی بزرگترین
رهبر اسرائیلیان  ،او که قراربود
استخوانهای یوسف را با خود به
سینا ببرد  ،خودش  ،هنگامی که ُمرد
 ،درگوری ناشناخته دفن شد:
« پس موسی بنده ی خداوند درآنجا
به زمین موآب برحسب قول خداوند
ُمرد .اورا درزمین موآب درمقابل بیت
َف ُعور دردره دفن کردواحدی قبر اورا
تا امروز ندانسته است».
(سفرتثنیه  ،باب سی وچهارم)5 :

13
مرگ خدایان
دوره ی فرمانروائی فرزندان یویا
(شاهان عمارنه  :آمنهوتپ چهارم -
آختاتون  -سمنخ کاره  ،توتانخامون
و آخرین آنان آیه ای که اورا فرزند
خود یویا می دانند) شاید یکی از
رویدادهای استثنائی تاریخ مصر است
 .زمانی که حکمرانی آنان به سر آمد
 ،دوره دیگری آغازشد.
نخست آمنهوتپ چهارم پرستشگاهها
را بست وتالش بر برانداختن خدایان
سنتی مصر کردوآنهارا به خدای
یگانه -آتن  [ -قرص خورشید]
جایگزین نمود .نام خودش را از
آمنهوتپ به آختاتن ( خادم آتن]
تغییر داد .پس از اینکه هورمهب
آخرین شاه سلسله ی هیجدهم روی
کار آمد  ،دریک تالش هماهنگ نام
شاهان عمارنه را حذف کرد  .انگار
هرگز وجود ند اشتند..
خدایان مصر بسیار ومتنوع بودند.
بعضی از خدایان فقط از لحاظ
محلی اهمیت داشتند .تعدادی دیگر
مانند « ست» « ،رع» و «اوزیریس»
درسرتاسر مملکت پذیرفته شده
بودند .همچنان که پیش ازاین دیدیم
 ،آتن خدای تازه واردی نبود .نام او
در چند متن سلسله ی
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تندیس آخناتون به شیوه ی دوره ی عمارنه

دوازدهم آمده است .اما اززمان
توتموسیس چهارم بتکرار دیده می
شود.ونخستین بار درسوسک مهره ،
ذکر آن رفته است  .آمنهوتپ سوم
پسر توتموسیس چهارم معبد آتن
را در نوبیا ساخت وقایقی بنام «آتن
می درخشد» داشت که با آن روی
دریاچه ی شادی که برای ملکه تیه
شاخته بود  ،گردش می کرد.
آخنا تن این خدا راازبقیه جداکرد
و این خدا برخالف بقیه خدایان نه
شمایلی انسانی و نه تندیسی داشت.
فقط با قرص خورشید  ،مانند صلیب
مسیحیت  ،نشان داده می شد.
این تغییر اساسی درسال چهارم
سلطنت آخناتن  ،هنگامی که معبد
بزرگ آتن درشرق معبدبزرگ آمون
درکارناک ساخته شد  ،آغاز گردید.
آمون به زیارتگاهی غم انگیز در
کارناک بدل شده بود  .آتن درحرمی
که سقف نداشت  ،عبادت می شد.
دیوارهای آن منقش به صحنه های
شاد برای نشان دادن جشن وسرور
شاه با آتن بودوشایستگی آن را
داشت که مانند دیگر شاهان نامش
بر کارتوشها نوشته شود.

ملکه نفرتیتی

آخناتن با عوض کردن نامش برای
اطاعت از دین یکتاپرستی  ،تبس را
نیز ترک کرد وشهر آخناتن  -شهر
افق  -را روی تل العمارنه در مرکز
مصر در نیمه راه ممفیس وتبس بنا
کرد .نقشه ی این شهر که با دقت
طراحی شده بود  ،شامل معبد آتن،
کاخها  ،ساختمانهای حکومتی ،خانه
های ییالقی برای درباریان  ،محله
های کارگران  ،آرامگاهها برای مقامات
باال و گورسلطنتی بود.
پافشاری آخناتن برعبادت خدای
یگانه با گذرزمان تشدید شد وتا
هفده سال ادامه داشت وناگهان به
طور مرموزی ناپدیدشد  .پس از او
سمنخ کاره سلطنت کرد .او نیز به
همان سرنوشت اسرارآمیز دچارشد.
سپس نوبت به توتانخامون رسید که
ظاهرا ً پسر آخناتن از ملکه نفرتیتی
بود .بعضی عقیده دارند که او پسر
سوم آمنهوتپ سوم بود .او سعی
کرد مصالحه ای بین اعتقادات آتن
وخدایان قدیم برقرار کند  .او عمارنه
راترک کرد وبه تبس برگشت  .معابد
متروکه رابازگشائی کرد .بااین حال
هنوز اجازه می داد آتن در شهرافق
عبادت شود.

آزادی

اغتشاش مذهبی این سالهای پرحادثه
در « سنگ یادبود بازگشت » که
توتانخامون بعدازرسیدن به سلطنت
برپاکرد ،نقش شده است :
« ...معابد خدایان والهگان از
الفانتین تا باتالقهای دلتا ویران شد
 .زیارتگاهها متروک ماند واز علف
پوشیده شد ...خدایان به این سرزمین
پشت کردند»...
درسنگ یادبود چنین ذکر شده
است که شاه جوان بادادن هدایای
فراوان قصد جلب حمایت کاهنان را
داشت  «:اودارایی آنان را با اهدای
طال  ،نقره  ،برنز ومس افزایش داد
وکارگاههایشان راباغالمان وکنیزان
پر کرد ...ثروت معابد باطال  ،الجورد،
فیروزه  ...بدون محدودیت باهمه
چیزهای خوب دوبرابر  ،سه برابرو
چهاربرابرشد». .
این بذل وبخشش ها موفقیت چندانی
به دنبال نداشت  .توتانخامون پس از
نه سال سلطنت باپایانی خشونت
آمیزروبرو شد .جانشین او آیه پسر
جوانتر یویا بود که به نظر می رسد
استحقاق مشروعی برای رسیدن به
سلطنت نداشت  .آیه به عنوان وزیر
دردوره سلطنت آخناتن  ،سمخ
کاره و توتانخامون خدمت کرده بود.
ظاهرا ً او موقعیت خودش را باازدواج
بابیوه ی توتانخامون  -آنخ سن پاتن
 محکم کرده بود .بااین حال او نیزپس از مدت کوتاهی  -چهارسال
 بدون ردیابی ناپدید شد .جانشیناو هورمهب  ،ژنرالی درارتش مصر
که اورابه ژنرال فرانکو تشبیه کرده
اند برتخت نشست .او مقامش را با
ازدواج باخواهر ملکه نفرایتی  -موت
ن ِد جِ مِت استوار کرد.
ادامه دارد
(Introduction to the New English -)1
Bible
( -)2درترجمه ی فارسی کتاب مقدس  ،همه جا
به جای الوهیم ویهوه  ،خداوند و خدا آمده است .
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کیخس

رو بهروزی

ترانه وترانه ُسرایان

ست
انـصرر گارژناد

گفت وگو با:

ُسراینده ی ترانه های ساده و همه پسند

بهروزی  :چگونه از ایران خارج شدید؟
رستگارنژاد :من با لوریس چکنواریان
موسیقی دان ایرانی ورهبر ارکستر
که اکنون شهرت جهانی دارد دوست
بودم  .اودراتریش زندگی می کرد .ازاو
خواهش کردم دعوت نامه ای برای
من بفرستد .اوهم دردعوت نامه اش
نوشته بود  :چون درحال ساختن
اپرای رستم وسهراب هستم ؛ برای
تنظیم وتکمیل متن آن به همکاری
آقای ناصر رستگارنژاد احتیاج دارم
وازایشان برای این همکاری دعوت
می کنم  .به مادرم هم دروغ گفتم .
گفتم چندماهی به اتریش می روم
وبر می گردم  .درصورتی که قصد
برگشت نداشتم  .بااین دعوت نامه
به اتریش رفتم .خوشنام برای من
اتاقکی گرفته بود.ومن با پانصد دالر
وارد اتریش شدم  .پس از مدتی به
سالزبورگ رفتم  .لوریس در آنجا
درس می داد وبا کارل ُارف موسیقی
دان معروف کار می کرد .پول من
داشت تمام می شد .یک کلمه هم
زبان آلمانی نمی دانستم .
ناگهان به یاد موضوعی افتادم
که سرنوشت وآینده مرا عوض
کرد .زمانی درایران یک فستیوال
موسیقی برگزارشد واز کشورهای
مختلف درآن شرکت کرده بودند.
از جمله موسیقی دانی بنام دکتر
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هنری کاول از آمریکا آمده بود.
آقای فوآد روحانی مرا بعنوان
مترجم به او معرفی کرد وچندروزی
با هم بودیم وبیشتر درمورد موسیقی
صحبت می کردیم  .درپایان سفرش
به من پیشنهاد کرد وگفت شما که
انگلیسی می دانید وبه موسیقی
ایرانی هم آشنائی دارید چرا به
آمریکا نمی آئید واین موسیقی را به
دانشجویان وعالقمندان به موسیقی
معرفیکنید؟
گفتم  :من درایران کار موردعالقه ام
را می کنم وموفق هم هستم .
گفت  :بهرحال اگرروزی خواستی
به آمریکا بیایی  ،من در نیویورک
دردانشگاه کلمبیا کار می کنم
ومی توانم همه گونه امکانات برای
شما فراهم کنم  .دراین جا  ،دراین
موقعیت  ،ناگهان به فکر افتادم که
به آمریکا بروم  .همراه با لوریس به
کنسولگری آمریکا رفتیم واز آنجا
تلگرافی برای دکتر هنری کاول
فرستادم  .یکی دوروز بعد ازسفارت
آمریکا تلفن کردند وگفتند  :دانشگاه
کلمبیا دعوت نامه ای برای شما
فرستاده است .شما می توانید به
کنسولگری بیائید وبرای گرفتن ویزا
اقدام کنید .ویزای آمریکارا گرفتم
وچون پول به اندازه کافی نداشتم با
کشتی به طرف آمریکا حرکت کردم .

آزادی

(قسمت هفد هم -بخش سوم)

* به عقیده ی من  ،ترانه سرا باید بطور حتم
به موسیقی آشنائی داشته باشد .

*ترانهسرابایدبههنرتلفیقشعروموسیقیمسلطباشد

* یکی دیگر از اصولی که باید رعایت شود این
است که درترانه  ،واژه نباید پاره و دوتکه شود
ورود به آمریکا

انقالب اسالمی

درنوامبر  ، 1963دوهفته پس از به
قتل رسیدن جان اف کندی وارد
آمریکا شدم  .آقای دکتر کاول مرا
از بندر برداشت  .جائی برای من
گرفته بود .او عالوه بر ریاست بخش
موسیقی دانشگاه کلمبیا مدیر امور
هنری ایژیا هاوس (خانه آسیا) بود.
پس از چندروزی  ،کنسرتی ترتیب
داد  ،حدود بیست دقیقه درمورد
موسیقی ایرانی صحبت کرد ومرابه
حضار معرفی کرد  .بعد من درمورد
موسیقی ایرانی و مقایسه آن با
موسیقی کالسیک غربی صحبت
کردم .وقطعاتی با سنتور اجرا
کردم که مورد توجه هنرجویان
ودانشگاهیان قرار گرفت  .بدنبال آن
از چندین دانشگاه برای سخنرانی
وکنسرت ازمن دعوت کردند .
خالصه حدود سه سال کار من
همین بود .سخنرانی وکنسرت در
دانشگاهها .دراین مدت هم دانشگاه
کلمبیا مرا استخدام کرد .هم درس
می خواندم وهم دررشته موسیقی
ایرانی بصورت کمک استاد یا
استادیار کار می کردم  .کارت سبز
راهم گرفتم .

تااین که انقالب ایران پیش آمد.
واعضای سفارت آمریکا درایران
گروگان گرفته شدندومن دیگر
نمی توانستم دردانشگاه ها درمورد
فرهنگ وموسیقی کشوری صحبت
کنم که عده ای آمریکایی را به
گروگان گرفته است  .بنابراین ازآن
تاریخ فعالیت من دردانشگاهها بکلی
قطع شد.

***

ازدواج
باخانمی ایرانی آشناشدم  .باهم
ازدواج کردیم وبرای گذران زندگی
درواشنگتن اولین سوپر مارکت
ایرانی را باز کردم  .این کار اگرچه
موردعالقه ی من نبود وبرای من
ناراحتی زیادی داشت  ،ازیک
نظر خوب بود که بیشتر ایرانی ها
وبخصوص دوستان وآشنایان قدیم
را مالقات می کردم .

دیدارباپوراندرغربت
روزی آقای دکتر صادقیان با خانمی
وارد مغازه شد .وقتی خانم عینک
آفتابیش را برداشت دیدم خانم
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پوران است  .یکدیگررا در آغوش
گرفتیم  .نشست  .صحبت کردیم .
گفت  :می دانم من و عباس شاپوری
به تو بد کردیم  ،اما اکنون من بکمک
تو احتیاج دارم  .چندترانه می خواهم
 .گفتم  :من سالهاست این کارراکنار
گذاشته ام .
بهروزی  :دراین مدت که شما در آمریکا
مقیم بودید  ،بکلی کارترانه سرائی را
رها کردید؟
رستگارنژاد :جندترانه و آهنگ ساختم
وخودم خواندم که بصورت صفحه
درآمریکا منتشر شد .سه آهنگ بود
بنام های «جان جانان»  « ،عیدنوروز
درغربت»  ،و « زیبای خفته».
درسالهای اول اقامت درآمریکاهم
سه صفحه منتشر کردم .که در
آن ها ردیف های موسیقی ایرانی
راباسنتور اجرا کردم  .صفحه چهارم
هم قطعاتی از نوازندگان کشورهای
مختلف بود که بخشی از آن هم
باسنتور اجرا کردم .
بهروزی  :درموردخانم پوران صحبت
می کردید.
رستگارنژاد :بله  ،شب رفتیم منزل
آقای دکتر صادقیان  .در آنجا یک
آهنگ وشعر برای خانم پوران
ساختم که اینطور شروع می شود:
ازیارودیار کناره کرده ام
دنیای دیگری نظاره کرده ام
درجچست وجوی یک ستاره امید
دیده بسی پرازستاره کرده ام
آواره ی همه جهان منم منم
سرگشته وبی خانمان منم منم
آنکه نمی رود زیادمن توئی
آنکه نماند ازاونشان منم منم
ایجا برای من وطن نمی شود
هرسمنی که یاسمن نمی شود
-000بعد آهنگ دیگری ساختم درابو
عطا .خانم پوران این هارا ضبط
کرد چندسالی هم درلس آنجلس
بود .ناراحتی هایی برایش پیش آمد
که بسیار باعث تأثرو تأسف بود.
درلس آنجلس آنطور که باید وشاید
ازاو استقبال نکردند .وقدرش را
ندانستند .درآن وضع بحرانی از
آقای حبیب روشن زاده هم جداشد.
پوران یکی از بهترین خوانندگان ما
بود .حافظه ای بسیار خوب داشت
برای حفظ ترانه ها .استعداد بسیار
خوبی دراجرای آهنگ ها داشت .
از نوادرخوانندگانی بود ذکه با یک
مرتبه تمرین پای ضبط می رفت .
بعدهم که به ایران رفت ودرگذشت .
***
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ناصر رستگارنژاد

ترانه وترانه ُسرائی
بهروزی  :لطفا کمی درمورد ترانه وترانه
ُسرائی صحبت کنید
رستگارنژاد :به عقیده ی من  ،ترانه سرا
باید بطور حتم به موسیقی آشنائی
داشته باشد .من خودم با آهنگ ساز
می نشستم  ،آهنگ را می زد .من
همراه با اوشعر را می ساختم  .اگر
جائی کالم وواژه زیبائی درشعر می
آمد که در آهنگ نمی نشست  ،چون
موسیقی می دانستم به آهنگساز
پیشنهاد می کردم آن قسمت را
عوض می کردوواژه درست درآهنگ
جا می افتاد.
دیگرازلوازم ترانه ُسرائی این
است که ترانه سرا به هنر تلفیق
شعروموسیقی مسلط باشد .ابتدائی
ترین وساده ترین موضوعی که دراین
زمینه باید رعایت شود این است که
وقتی ملودی شاد است  ،شعرهم باید
نشاط انگیز و جائی که موسیقی حزن
انگیز ومالیم می شود  ،شعرهم باید

از موسیقی پیروی کندواین کمتر
رعایت می شود .یکی دیگر از اصولی
که باید رعایت شود این است که
درترانه  ،واژه نباید پاره و دوتکه
شود .این ها که می گویم دلیل بر
این نیست که همگی کارهای من بی
نقص است .نه  ،چنین ادعائی ندارم.
بعضی از کارهای من  ،بخصوص
کارهای اولیه ی من هم دارای
نواقصی است .
بهروری  :بنظر شما بهتراست شعرروی
آهنگ گذاشته شود یا آهنگ روی
شعر ساخته شود؟
رستگارنژاد :بیشتر آهنگ هائی موفق
بوده است که آهنگ روی شعر
ساخته شده است  .مانند آهنگهای
جاودانه ی روانشاد روح اهلل خالقی
یا آثار کلنل علینقی وزیری .ودراین
مورد هم البته آهنگساز باید با شعر
آشنائی داشته باشد وشعررا درک
کند.
بهروزی  :ترانه های شما ساده وروان
هستند .هستند ترانه سرایانی که
ساده می سازند اما مبتذل است
 .ترانه های شما ساده  ،همه فهم
وهمه گیر است  ،ساده درحد معقول .
تعمدی درسادگی کالم دارید؟
رستگارنژاد :بله  .کوشش می کنم ازواژه
های روزمره استفاده کنم تا مردم
راحت تر آن را زمزمه کنند .چون
ترانه فراگیر است وبرای قشر
محدودی از جامعه نیست  .فکر می
کنم دیگرازاین ساده تر نمی توان
گفت  :برگیسویت ای جان  ،کمترزن
شانه.
بهروزی  :درموردترانه های لس
آنجلسی چه می گوئید؟

آزادی

رستگار نژاد :عیب عمده ی این ترانه ها
دراین است که ترانه سرا فقط روی
آهنگ ها تعدادی کلمه می گذارند.
بدون این که هیچ گونه محتوا ومعنی
داشته باشد .اگر هم معنی .مفهومی
داشته باشد  ،موضوع ومسایلی است
که باموقعیت ووضعیت اجتماعی
امروز ما بطور کلی درتضاد است
ونوعی عوام فریبی وخرافه پرستی
راتشویق وترغیب می کند .بعنوان
نمونه  ،آقای معین ترانه ای خوانده
است می گوید :توکعبه ی عشقی
ومن عاشق روبقبلتم  .آیا دراین
زمان عوامفریبی وخرافه پرستی
نیست ؟ مقدار زیادی ازمصایب
وبدبختی ما وعقب ماندگی ما برای
همین نوع نگرش هاست  .دوم این
که « روبه قبله بودن» و «روبه
قبله شدن» معنی ومفهوم دیگر
درفارسی دارد .بعد می گوید:
« بین نماز صبح وعصرم استخاره
کردم خوب اومدهخ  »...همان واژه
ها  ،همان عوامفریبی ها وهمان
خرافات  ،واین که اگر استخاره بد
آمده بود بایک لگد معضوق را
از خود می راندند .اگر بخواهیم
یک یک این ترانه هارا مورد نقد
وبررسی قراردهیم همه در همین
افت و حتی مبتذل تراست واصوال
قابل نقدوبررسی نیست .
بهروزی  :چرا بطور کلی آهنگ سازی و
ترانه ُسرائی را کنار گذاشته اید؟
رستگارنژاد :برای اینکه درچنین
حال وهوائی  ،بااین ترانه ها و آهنگ
ها اگر بخواهم من هم وارد شوم ،جز
این که بارسوم دچارسکته قلبی
شوم سوددیگری ندارد .البته می
دانید  ،کسی که وارد کار هنرشد
مشکل است بتواند بطور کلی آنرا
رها کند .برای خودم شعر می گویم .
برای دوستان نزدیکم ساز می زنم .
وچندی است که با خانمی که صدای
خوبی دارد بنام خانم شهال کارهائی را
شروع کرده ام  ،که البته هردو قصد
نداریم به صورت حرفه ای کار کنیم.
بلکه برای دلمان وارضای شخصی.
بهروزی  :آقای رستگارنژاد با آرزوی
آنکه بکشورمان برگردیم ودرآنجا
شما کارهای هنری خودرا ادامه
دهید .ازشما بسیار شپاسگزارم که
بمن برای این گفت وگو وقت دادید.
رستگارنژاد :منهم ازشما متشکرم .

درکنار سیمین بانو
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غزاله یزدی  -بوستن

مرور فیلم

درعزای هالیوود

هالیوود هـم هالیوود قدیم

Patriots Day
روز میهن پرستان
روز میهن پرستان بازگوکننده روز
واقعه در شهر بوستن است  .روزی
که برای ما ساکنان این شهر روزی
پراز وحشت و نومیدی و برای صدها
خانواده  ،روز درد ومصیبت بود.
سال  2013روز  15آوریل  ،وقتی
ماراتن
دوندگان به خط پایان
میرسیدند انفجاری مهیب بوقوع
پیوست که چشمان میلیونها نفررا
برصفحه تلویزیونهایشان میخکوب
کرد.وچندلحظه بعد انفجار دوم رخ
داد .دوندگانی که در خط پایان بودند
نقش برزمین شدند .همه ما دربهت
عجیبی فرورفتیم  .باورمان نمیشد
که اتفاق  ،رخ داده است  .چهره کریه
ترور دراین شهر آرام و مهد علم
نیز نمایان شده بود .مردم درخیابان
بویلستون  ،روبروی کتابخانه بزرگ
شهر ،در خط پایان ماراتن وحشت
زده به هرطرف می دویدند تا از
عزیزانشان که در ماراتن شرکت
داشتند خبری بگیرند .روز عجیبی
بود.واقعه با مرگ  4نفر و زخمی شدن
عده ای درتاریخ آمریکا ثبت شدو
در روزهای آینده نیز با جستجو و
تعقیب دوبرادرکه عامل این کشتار
و ترور بودند گذشت  .سرانجام یکی
از دوبرادر که مغز متفکر این طرح
بود بنام تامرلن سارنایف در مبادله ی
آتش با پلیس کشته شد و برادر دیگر
بنام جوهر زخمی وفراری گردیداما
چندساعت بعد جسد زخم خورده و
نیمه جانش در قایقی که در حیاط
خانه ای درشهرواترتاون بودتوسط
صاحب قایق دیده شد و باخبر کردن
پلیس شد اورا دستگیر وبه بیمارستان
منتقل کردند.
سال گذشته جوهر سارنایف
برادرکوچکتر که زنده مانده بود به
اعدام محکوم شد اما هنوز در زندان
منتظر دادگاه تجدیدنظراست .یکی
ازتهیه کنندگان این فیلم مارک
والبرگ است که نقش تامی ساندرز
پلیس بوستون را هم بازی می کند
وخود از شهروندان بوستن است.
مارک پس از وقوع حادثه نیز با
خانواده ی قربانیان همدردی و این
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عمل تروریستی را محکوم کرده بود.
آنچه پس از وقوع این حادثه دردناک
حائز اهمیت بود روحیه ی مردم
بوستن بود که به سرعت از نومیدی
وافسردگی به همبستگی واتحاد
تغییر حالت داد .این ویژگی در فیلم
نیز به خوبی نشان داده شده است .
Boston Strong
داستان فیلم بانام
بوسیله  Casey ShermanوDave Wedge
نوشته شده است  .ابتدا قراربود نام
فیلم  Strongerباشد اما بعدا این نام
به فیلم دیگری داده شد که قراراست
درسال جاری اکران شود.فیلم روز
وطن دوستی درروز  21دسامبر 2016
درجوامع خاص بصورت محدود به
نمایش گذاشته شد و لی نمایش
عمومی آن در آمریکا درتاریخ 13
ژانویه  2017آغازشد.درهمان هفته
اول نمایش حدود  24میلیون دالر به
گیشه ی سینماهای جهان واریز کرد.
ومهمترازآن منتقدین فیلم به ستایش
از کار کارگردان و بازی هنرپیشگان
فیلم پرداختند.
کارگردانی فیلم برعهده ی پیتر برگ
است و هنرپیشگان آن عبارتند از :
 Mark Wahlbergدرنقش تامی ساندرز
پلیس بوستن
 Kevin Baconدرنقش عامل اف بی آی
دربوستن
 John Goodmanدرنقش اد دیویس
کمیسیونر پلیس بوستن

آزادی

درسال  1963هنرمندان سرشناس هالیوود درپایتخت آمریکا گرد آمدند و به طرفداری از مارتین لوتر کینگ به تظاهرات
پرداختندوخواستار احترام به حقوق انسانی شدند که فوق العاده مؤثر بود اما این روزها فقط عقده شان را خالی می کنند

 J. K. Simmonsدرنقش جفری پاک
لیس پلیس واترتاون
 Michelle Monaghanدرنقش کارول
ساندرز همسر تامی ساندرز
 Alex Wolffدرنقش جوهر سارنایف
برادرکوچکتر که درنبرد با پلیس زنده
ماند.
 Themo Melikidzeدرنقش تامرلن
سارنایف بمب گذار اصلی که درنبرد
با پلیس کشته شد.
بمب گذاری تروریستی در ماراتن
بوستون توسط پیتر برگ کارگردان
فیلم به بهترین نحو به نمایش گذاشته
می شود « .روزمیهن پرستان» با بازی
درخشان مارک والبرگ درنقش یک
گروهبان پلیس حکایت مأموریت
شادی بخش او در روز ماراتن است
که به سرعت به فاجعه ای وحشتناک
تبدیل میشود .ماجرای این فیلم،
دیوانه وار بین اولین واکنش ها نسبت
به این فاجعه ،بازماندگان ،و بازجو ها

دست بدست می شود  ،اما بهترین
صحنه آن ،که با تنشی غیر قابل
تحمل همراه است  ،لحظه آرامی
است ،که اتومبیل یک متخصص چینی
کامپیوتر (با بازی بسیار عالی جیمی
ا ُ یانگ) توسط برادران سارنایف
دزدیده می شود وخوداو نیز اسیر این
دوبرادر می گردد ..برادران سارنایف
به این جوان چینی می گویند که
عامل بمب گذاری ماراتن بوستن
هستند و تصمیم دارند به نیویورک
بروند تادرآنجا نیز مأموریت بمب
گذاری خودرا تکمیل کنند .بهمین
دلیل درمقابل فروشگاهی برای
خرید مواد خوراکی توقف می کنند.
و برادرکوچکتر برای خرید داخل
فروشگاه میشود و صاحب اتومبیل
دریک لحظه موفق می شود خودرا از
اتومبیل به بیرون پرت کرده و از دست
برادران فرارکند .وبا خبر دادن به
پلیس  ،ماجرا به مرحله حساس خود
می رسد .اتومبیل دزدیده شده که
فعال دراختیار برادران سارنایف است
دستگاه راه یابی دارد که صاحب
اتومبیل کد آن را حفظ کرده است و
آن کدرا به پلیس می دهد و درنتیجه
پلیس مسیر اتومبیل را دنبال می کند
که همانگونه که شرح دادیم دراین
تعقیب وگریز برادربزرگتر سارنایف
کشته می شود و برادرکوچکتر
سرانجام دستگیر می گردد.
نکته جالب توجهی که درفیلم دیده
می شود احترامی است که این بمب
گذاران به قانون می گذارند .وآن
زمانی است که برادربزرگتر به نوجوان
چینی هشدار می دهد که کمربند
ایمنی ات را ببند.
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زمانی درهرکجای دنیا هالیوود اسم
ورسمی داشت  .بیا وبرویی داشت.
سرمشق همه مؤسسات سینمائی
درجهان بود .بزرگترین انتقادی که
درمورد هالیوود می شد این بود که
تازه واردین را نمی پذیرد واگرهم
بپذیرد باید از هفتخوان رستم بگذرند.
فیلمهایی که از هالیوود بیرون می آمد
و برصفحه سیمین سینماها جای می
گرفت با خود پیامی داشت  .سرگرم
کننده هم بود  .جنبه آموزشی هم
داشت  .هنوزبرچسب زیر  13سال
وباالی  18سال و نظایر آن باب نشده
بود .پدرومادر خیالشان راحت بود
که وقتی دست بچه های قدونیم قد
خودرا می گیرند و به سینمای نزدیک
محل سکونتشان می برند موضوع
فیلم تأثیر منفی برآنها نمی گذارد.
کم کم  ،اما  ،هالیوود دچار تغییر شد..
هالیوود در رقابت با تلویزیون کم می
آورد  .مخاطبین تلویزیون روزبروز
بیشتر می شدند و بینندگان فیلمهای
هالیوود هرروز از تعدادشان کم می
شد .پس باید هالیوودی ها چاره ای
می اندیشیدند .تا از سقوط خود
جلوگیری کنند .آنچه از اندیشه به
فعل درآمد تیشه ای بود که برریشه
هالیوود میزد.هالیوود تصمیم گرفته
بود برای نجات خود از ورشکستگی به
سراغ سکس و اسلحه برود .در زمانی
نه چندان دور اگر سکس واسلحه را
از هالیوود می گرفتید حرفی برای
گفتن نداشت  .هالیوود به نقص خود
واشتباهی که مرتکب شده زود آگاه
شد اما هنوز فکری برای جبران این
اشتباه خود نگرفته بود که پی درپی
مرتکب اشتباهات بعدی شد .هرزنی با
کمی زیبائی و چاشنی سکس براحتی
توانست به هالیوود راه پیدا کند .تهیه
کننده ها توانستند جوانانی را بعنوان
هنرپیشه درفیلمهائی که خود سرمایه
گذارش بودند بصورتی تحمیلی وارد
عالم سینما کنند .و نتیجه آن شد که
من وشما امروز درحسرت دیدن یک
فیلم خوب باید مدتها انتظار بکشیم.
سالهاست هنرپیشه های مرد وزن
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دیگر ستاره های فروزان دنیای هنر
نیستند .نقش هایی که یک هنرپیشه
بازی می کند تکراری و خسته
کننده و گاه غیرقابل تحمل است .
اگر به  50 - 40سال پیش برگردیم
هنرپیشگانی مانند راک هودسن ،
حیمز دین  ،استیو مک کوئین  ،جری
لوئیس  ،دوریس دی  ،شرلی مک لین
 ،جین فوندا  ،آنیتا اکبرگ  ،جینالولو
بریجیدا وسوفیالورن و ده ها هنرپیشه
وستاره دیگر بودند که هریک در ژانر
بخصوصی تبحر داشتند و فیلمهایی
که با شرکت آنها ساخته می شد رنگ
وبوی خاصی داشت  .یا هنرمندانی
نظیر یول براینر ،برت لنکستر ،کرک
داگالس و چارلز هوستون درفیلمهای
تاریخی  ،رویدادهای سالیان دور
را آنچنان با هنرمندی و جذابیت
خلق می کردند که بیننده را عاشق
وشیفته تاریخ می کردند .یادم می
آید درنوجوانی فیلمهای مارلون براندو
و برت لنکستر و چارلتون هستون
را بارها می دیدیم وهربار از بارپیش
بیشتر لذت می بردیم  .امروز نه تنها
هالیوود که تلویزیون هم رو به افول
نهاده است  .تنها تفاوتی که تلویزیون
با فیلمهای هالیوودی دارد آن است
که برهنگی دربسیاری از کانالهای
تلویزیونی مجاز نیست  .سریالهائی
نظیر « بچلر» نه تنها به جوانان ما
درس زندگی نمی دهد بلکه از نظر

روانی هم آنهارا پریشان و نامتعادل
می سازد .جوانی بدون هیچ توضیحی
درنقش یک میلیونر ظاهر می شود
که چندین دختر زیبا و سکسی دور
اورا می گیرند و هریک سعی می کند
با دلبری و و طنازی بیشتر نظر اورا
بخود جلب کند تا باهم ازدواج کنند.
این سریال سراسر ابتذال وبدآموز
است  .اما آنچنان مردم را به ابتذال
عادت داده اند که اینگونه برنامه ها
بینندگان زیادی دارند .جوانی که
باعالقه به تماشای اینگونه سریال
ها می نشیند به عقده حقارت دچار
می شود چرا که باندازه ی این آقای
« َعزَب» پول ندارد و تازه درآمدش هم
به حدی نیست که بتواند بدهی های
ماهانه خودرا بپردازد.
فیلمهای سینمایی هم که این روزها
در هالیوود ساخته می شود هیچ
جذبه وکششی ندارد .هنر با کامپیوتر
به ابتذال کشیده می شود .فیلمهای
کارتونی که زمانی وقت زیادی برای
ساختن هردقیقه ی آن صرف می شد
امروز با کمک کامپیوتر درمدت کمی
ساخته می شود .اگرچه رنگ و تصویر
این گونه فیلمها بهتر از گذشته است
ااما داستانهای بی سروته اینگونه
فیلمها ،کودکان شیفته ی آنهارابا
عدم تعادل روانی روبرو می کند.
نکته دیگر اینکه هنرپیشگان هالیوود
از دیربازدر مسائل سیاسی اظهار نظر

آزادی

میکرده اند و نظراتشان نیز برای مردم
از اهمیت ویژه ای برخورداربود اما
امروزنظر هالیوودی ها مربوط به یکی
از دوحزب عمده ی آمریکا ست وبسیار
تند و بی اساس ومبتنی بر تعصب
است وبهمین دلیل برجامعه تأثیرگذار
نیست وتنها از تعداد طرفدارانشان به
شدت کاسته می شود و این روزها
بویژه هنرپیشگانی که می خواهند
خیلی مطرح باشند و از همکاران دیگر
خود عقب نیفتند هرجا میکروفونی
بدستشان بیفتد شروع به شعاردادن
علیه اوباما یا ترامپ می کنند و وضع
به نحوی شده است که آدم از هرچه
فیلم و سینما و تلویزیون هست متنفر
می شود.
درسال  1963تعداد زیادی از
هنرپیشگان سرشناس هالیوود در
تظاهرات واشنگتن دی سی دررابطه
با حقوق بشر و پشتیبانی از نظرات
مارتین لوتر کینگ جمع شدند که
تقریبا نظر همه مردم آمریکارا بخود
جلب کرد و نوعی اتحاد و اتفاق را در
ملت آمریکا بوجود آورد (عکس زیر).
وامروز متأسفانه هالیود نشینان کاری
جز ایجاد تفرقه بین مردم آمریکا
ندارند .ای کاش کسی این حرفهارا
برای آنها ترجمه کند تا دست ازسر
این ملت بردارند و نان وبوقلمون
خودشان را بخورند
درددل یکی از خوانندگان مجله آزادی
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پایه گذاران موسیقی یا
بنیان های سازوسرودوسخنوران

از :حسین خدیوجم

زاده ی عشق
بار محبت ازهمه باری گرانتراست
آن می کشد که ازهمه کس ناتوان تراست
جانا زپهلوانی رستم سخن مگوی
زیرا که عشق ازهمه کس پهلوان تراست
کسانی که درورزش خانه های سنتی
ایران آمدوشد دارند یا با ورزش های
باستانی مأنوسند  ،این ترانه رابارها از
دهان گرم مرشدها شنیده اندودرکنار
آن بدنهای ورزیده ی آریائی به راستی
باورشان می شود که عشق  ،ازهمه
کس نیرومندتر است .عشقی که برای
ایرانیان فرهاد کوهکن می سازدوبرای
تازیان مجنون صحراگرد پرورش
می دهد وبه مردم هند «رام» نغمه
پرداز هدیه می کند ،تا نام شیرین
ولیلی و سیتا جاودان بماند.وسخنوران
ونویسندگان راقرنها مایه ی شعرونثر
شود .ازاینجاست که هرگاه دراثری
ازنظم ونثر بانغمه ای پرشور وناله ای
دلنشین بر می خوریم  ،پس از اندکی
کاوش درمی یابیم که ازسینه ی تنگ
وگلوی فشرده ی عشاقی ناکام بیرون
جسته  ،وچون ازدل برخاسته است
الجرم بردل می نشیند.
این « رام» است که درپی «سیتا»
گردعالم می دود تاروزی با دل شکسته
وتن خسته  ،درسایه ی رزختی زانوی
غم دربغل می گیرد  ،درجهان آشفتگی
به راز ساز پی می برد وبه یاری آن ،
فراوان دردآلود وشادی بخش
نغمه های
ِ
می آفریند.نویسنده ی فارسی زبان
جواهراألسمار این حکایت را چنین
روایت کرده است :
« هنگامی که خبر سیتا به رام رسیدی
دلخوش گشتی وپرده ای که گشادی
نیک مطبوع وخوش آهنگ آمدی  .پرده
ای که اصحاب طبع را خوش می آید  ،و
درمجلس پادشاهان می نواختندش ،
چون للت  -بهروی  -تانت  -وامثال آن .
پس «رام» دراین کار با کوششی بلیغ
وجهدی فراوان می بود ،وبدین بهانه
خودرا مشغول می داشت  ،وهر پرده
ای را با دیگری امتزاج دادی وباهممی
نواختی تا «نروماده» شان معلوم گشت
 :شش نریافت وسی ماده  .وهر نری را به
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قسمت سوم

الیق و نسبت او  ،پنج ماده داد ،ووصیت
فرمود که  :اول  ،پرده ی نر را نوازند.
ومتعاقبش مادگان اورا بسازند  ،تا سرود
خوش آید -وماده یکی با ن ِر دیگری
ممزوج نشود  ،که همچون امتزاج
آدمیان گرفتاری باشد -وآن هریکی
نروپنج ماده  ،در ازدواج واختالط،
هفتگان نتیجه داد که به پارسی «شعبه»
ودرهندی «بهکها» می گویند .وبه یک
قول «بهکها» زنان را می گویند.وآن
جمله نتایج ازروی حساب  ،چهل ودو
می آید.
اظهاروبیان کردن هریک به اطالت
وامتداد کشد وطالب  ،به مقصود
نپیوندد .وهریکی راساعتی ووقتی
معین گردانید تا در نواختنشان بدان
هنگام راحت ولذت پیش ب ُ َود.
«رام» نام هرپرده را «راگ» نهاد یعنی
چون این بانگهای متنوع ِ
رگ جان را
می ربایند «راگ» باشند .وراگ ها جمله
 از نروماده -این است ،وبراین ترتیب:بهیرون  -تانت  -گوری  -گنکری -
بنگال  -تورنی  -بهاگه  -سیدهوی
 مالجی  -کهنبانچی  -هندوال -دبند سالنکی  -دیوگری  -بالت  -اساوری الری  -رادی  -کندالی  -بالوی کامیرد -پنجری  -سری راگ -میگهراگ  -اندهانی  -اهیری  -رامکری
 گوجری  -مراری  -مالر -بسنت -تودی  -دهناسی  -دیساک  -بهروی -
کوره » (جواهراألسماراز ص 176تا 177
گلچین شد)

گفته تورات
درکتاب تورات ازسازوسرود مکرر سخن
رفته  ،اما کتاب مزامیر داود که جزئی از
آن است ونزدیک سه هزار سال قدمت
دارد  ،درزمینه ی موسیقی از دیگر
بخشهای تورات غنی تراست  .داود نبی
یا پادشاه  ،بین سالهای ()972-1012
پیش از میالد می زیسته  ،وبه روایت
قرآن از جمله ی پیامبران صاحب کتاب
بوده .کتابش را زبور نامیده اند یعنی
همان کتابی که هم اکنون بانام مزامیر
ضمیمه ی تورات است  ،و مجموع آن
شامل یکصدوپنجاه قطعه سرود
نیایشی است  ،که هرقطعه ی آن مزمور

آزادی

به معنای «نای» نامیده شده وجمع این
واژه مزامیر است که بعنوان نام اصلی
کتاب مشهورشده ..
بنابراین شاید بتوان مزامیر داود را
درشمار کهن ترین سند مکتوب به
حساب آورد که درآن از چندنوع ساز
 کوبی  -بادی  -زهی یادشده یابعبارت دیگر  :مزامیر داود کهن ترین
سندی است که شامل سازوسروداست
***
مثال درمزمور  149این کتاب اهل ایمان
چنین مخاطب قرار گرفته اند :
خداوند را تهلیل نمایید .سرود تازه را به
خداوند بسرایید .چه مدح او درجماعت
مقدسان است  .اسم اورا به «سرنا»
تهلیل نمایید .اورابارقص( )1ودف وبربط
تزمیرنمایید.
***
این هم مزمور شماره  150که آخرین
مزمور کتاب مزامیر است :
خداوندرا تهلیل نمایید .خدارا درمقام
مقدسش تهلیل نمایید .اورابه سبب
کبریایش تهلیل نمایید .اورا موافق
کثرت عظمتش تهلیل نمایید .اورا
به آواز «کرنا» تهلیل نمایید .اورا به
«سنطور» و «بربط» تهلیل نمایید اورا
به «دف» و سرنا» تهلیل نمایید .اورابه
سازهای تاردارو نای » تهلیل نمایید .اورا
به « صنجهای نرم آواز» تهلیل نمایید
اورا به « صنجهای بلند آواز» تهلیل
نمایید)2(.
***
اما درترجمه فارسی کتاب مقدس ،
چاپ  1969لندن (ص  )947-946که
در صفحه ی عنوان آن قیدشده  « :از
زبان های اصلی عبرانی وکلدانی ویونانی
ترجمه شده است » دراین عبارت اندک
تفاوتی دیده می شود .بنابراین بجاست
که اصل این ترجمه را نیز نقل کنیم
تابرای خواننده ی تیزبین جای تردید
( -)1رقص  -بدان که کاررقص درقدیم األیام
 مثل زمان حالیه  -قصد از اظهار عالئم فرحوسرورنبود ،وبعضی برآنند که کلمه ی عبرانی که
در مزمور شماره  149وارد است وبه معنی رقص
ترجمه شده درعبرانی یکی از آالت طرب است
(قاموس کتاب مقدس)
( -)2تورات  ،ترجمه ولیم کلن  ،لندن ( ،1859ص
)1131

مزود تونسی

باقی نماند،وپژوهشگرانراسودمندافتد.

مزمور صدوچهل ونهم
هللویاه  ،خداوند راسرودتازه بسرائید.
وتسبیح اورادرجماعت مقدسان
[فرزتدان] اسرائیل درآفریننده ی
خود شادی کنند .وپسران صهیون
درپادشاه خویش وجدنمایند .نام اورا
بارقص تسبیح بخوانند .بابربط وعود ()3
اورا بسرایند ...وبربسترهای خود ترنم
بکنند. . . .

سلیمان
پس از آنکه اهل ایمان باسازوسرود
داودی نیک آشنا می شوند  ،سالها با
مزامیر دلنواز ونغمه ی سازهای گونه
گون او عقده ی دل می گشایند ،
وازسراخالص با خدای آسمانها به
رازونیاز می نشینند ،دوران پادشاهی
پرجالل وشکوهسلیمان فرامیرسد.این
سلیمان فرزندداود است  .درنازونعمت
پادشاهی پرورش یافته  ،درخاندان
پیامبری تربیت شده وذوق سلیم

رقص وآواز درعهد صفوی
جای تردید وسخن سنجی راازپدر
پرهنرش به ارث برده است .درسایه ی
این موهبت های طبیعی وهنرهای
اکتسابی است که درکارسرودن کتاب
«غزل غزل ها» نیک موفق می شود،
وبرای بشریت ارمغانی ارزنده به یادگار
می گذارد.
مضا مین کتاب سلیمان همه شعراست
وتغزل  ،سوزوگدازاست وتوصیف
روی وموی وچشم وابروی یار گریزپا
وجفاکار ،یاری که حتی باشاه وپیامبر
هم برسر مهر نمی ماند ! درنتیجه
سلیمانی که از همه ی لذایذ مادی
برخورداراست ودرمقام
ومعنوی
پیامبری  ،پادشاهی برجن وانس
ووحش و طیر را یدک می کشد ! چنان
دردامم عشق اسیر وآتش به جان می
شود که بی پرده فریاد می زند :ای
دختران اورشلیم ! شمارا قسم می دهم

اگر محبوب مرایافتید وی را بگوئید
که ،من بیمار عشق هستم و)4( . . .

دانیال
پس از سلیمان اندک اندک از جنبه های افسانه ای
سازوسرود کاسته می شود .وتاریخچه ی
موسیقی به سبب فراوان شدن انواع سازها
وپیداشدن نوازندگان سرشناس تاحدی رنگ
حقیقت به خود می گیرد ،تا آنکه نوبت زندگی
به دانیال نبی می رسد .این دانیال بین سالهای
( )538 - 605پیش از میالد میزیسته که در
کتاب ششم عهد عتیق  -معروف به کتاب دانیال،
آیه  -29ازوی چنین یادشده :
« این دانیال درسلطنت داریوش  ،ودرسلطنت
کوروش پارسی پیروز می بود»

شماره  -85سال هشتم

ادامه دارد

پانوشت ها:
 -3بربط عود :اسباب طرب است که مخترع

یادرباب اول همین کتاب چنین آمده :
«ودانیال بود تا سال اول کورش پادشاه »

*پس از آنکه اهل ایمان باسازوسرود داودی نیک آشنا می شوند  ،سالها با مزامیر
دلنواز ونغمه ی سازهای گونه گون او عقده ی دل می گشایند  ،وازسراخالص
با خدای آسمانها به رازونیاز می نشینند .
* مضا مین کتاب سلیمان همه شعراست وتغزل  ،سوزوگدازاست وتوصیف روی
وموی وچشم وابروی یار گریزپا وجفاکار ...
شماره  -85سال هشتم

ودرآغاز باب دهم این کتاب چنین می
خوانیم  «:درسال سوم کوروش پادشاه
پارس  ،امری بر دانیال کشف گردید».
درروزگارهمین دانیال است که
نبوکدنصر (=بختنصر)پادشاه بابل
فرمان می دهد که پیکره ای زرین
درشهر برپاکنند ونوازندگان درکنارش
آهنگی بنوازندکه مردم لحظات کرنش
وتعظیم دربرابر آن را دریابند .نام برخی
از سازهائی که دراین مراسم استفاده
می شده درتورات ذکر شده استو
عالقمندان میتوانند بدانجا رجوع کنند.
تکامل این هنر در دربارهای ایرانی
 بخصوص روزگارساسانیان  -درحدیاست که از حوصله ی این مقال بیرون
است  .ارزنده ترین سند موجود برای
شناختن سهمایرانیاندرزمینهیتکامل
موسیقی  ،کتاب پرحجم « موسیقی
الکبیر» فارابی است که روشن می
سازد ایرانیان تااول قرن چهارم هجری
از لحاظ علمی وعملی درکارسازوسرود
تاچه پایه پیش رفته اند. . .

آن «یوبال» بود وقوم یهود آنرادروقت عبادت
استعمال می نمودند (پید 21:4و  27:31مزا 2:8
اش  )8:24وپس از آنکه بنی اسرائیل به اسیری
برده شدند عودهای خودرابردرخت بید درکنار
نهربابل می آویختند (مز )2:137وداود درنواختن
عود نهایت مهارت راداشت(اسمو 16:16و )23
وعود درعنوان مزمور (53و  )88مذکوراست
ولکن جمیع علما براین که لفظ عود درعنوان
مزمور فوق همان اسباب طرب باشد اتفاق ندارند.
یوسیفوس گوید که عود دارای ده تار بود ودور
نیست که عود ده تاری عودی بود که از عودهای
مذکور ه در آیه امتیاز کلی داشت (مز)3:92وگاهی
از اوقات عودرا هشت تار بود وبدینواسطه کلمه ی
عبرانیه (شمینت) که ترجمه اش هشت است وبه
لفظ قرار تفسیر شده است (اتو  )21:15ودر عنوان
مزمور  6و 12مسطور است  ،دور نیست که اشاره
به سازی باشد که دارای هشت تاربوده است واز
عودهای قدیمه وصاحب چهارتار نیز بوده است
لکن اغلب آنهادارای هفت تاربوده اند اما حجم
ع.د بتفاوت بود وغالب ًا با دست حمل ونقل می شد
ودروقت راه رفتن آنرا میزدند وهیئت وترکیب
آن نیز مختلف بود چنانکه از صورتها ونقشهای
آنها که فع ً
ال باقی است  ،ودر دیوار هیاکل وقبور
معلوم می شود(.قاموس کتاب مقدس)
( -)4غزل غزلها  ،باب پنجم  ،آیه ی  -8نکته ای
که یادش دراینجا مناسب می نماید آن است که
داود وسلیمان عهدعتیق  ،مانند دیگر پیامبرانش
درزندگی گاهی بامردم هوسباز و تردامن شباهن
پیدا می کنندودرنتیجه بیرون پرده ی عصمت قرار
می گیرند.

آزادی

گروه موسیقی در قرن نوزدهم اروپا
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بقیه  :ترامپ با ایران
تک تک امرا وملوک سوء استفاده
کن از حمایت آمریکارسیده می شود.
زیرا حمایت دیروزی از آنهابرای گرفتن
نفت بودوامروز که نفت همه جا هست
و مسئله نیست ببهای حمایت و
چگونگی آن باید ازنو بررسی شود.
فرمول تغییر دربرابر حمایت هم امروز
قابل تصوراست .
حاشیه
چرا ماه پیش فروش هواپیما به ایران
قدغن شد وچرا امروز ( 11دسامبر)2016
یعنی یکی دوروز بعداز نشست د َول
ذینفع درسوریه خبرازفروش 80
فروند هواپیمای بوئینگ به ایران
رسید(فرانس انفو)
 محافظه کاران ایران والئی ایناستعدادرادارند که ناگهان ازهر
اصالح طلبی اصالح طلب تر شوند.
درعمل تا رهبران نسل اول انقالب
اسالمی واعوان وانصار آنها خرقه تهی
کنند وبعداز آن را امروز نباید عجوالنه
تصورکرد.
 ترامپ خبراز وام بسیار وخزانه خالیوتقاضای  50میلیون نفرزیر خط فقر
آمریکادارد به زعم من دراین مرحله
دنبال پول است  .نه دنبال لشکر کشی ها
او وپوتین امروز دردمشترکی دارندوتا
تسکین آن همراه هم پیش می روند.
 ترامپ اصراری بر آشتی هرچه زودتربا ایران وعربستان ندارد .روسیه نیز.
زیرا این استخوان درزخم هردو برای
پیشبرد بعضی نقطه نظرها ضرورند.
 می ماند آنکه اسرائیل برسر اختالفشبایران ضداسرائیل چه انتظاری باید از
ترامپ داشته باشد؟ این مطلب برای
ترامپ اینک دراولویت نیست  .اما
ایران هم هیچ بعید نیست فع ً
ال به
سیاست « نگو وننویس» برود.
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آزادی

مطرح است و اینکه آیا عربستان سعودی
در باز کردن یک کانال مستقیم ارتباطی
با دشمن خود که به کاستن تنش ها و
ایجاد زمینه های مشترک ،منجر شود
تن درخواهدداد؟ ومعاون ولیعهد پاسخ
می دهد که هیچ نقطه ی مشترکی برای
مذاکره وجود ندارد .رژیم ایران برخاسته
از انقالب  1979است که متعهد به
صدور ایدئولوژی انحصاری خویش است،
و در عملیات تروریستی ونقض حاکمیت
کشورهای دیگر دست دارد .تا زمانی که
تهران چشم انداز عمیقی ب ه مشکل
منطقه نداشته باشدو رفتار خود را تغییر
ندهد ،عربستان سعودی نمی تواند بااین
کشور روابط حسنه برقرار کند .باآنکه
معاون ولیعهددیدگاه های م ن طقه ای
ایران محوردارد ،به گست ر ش افراط
گرایی خشونت آمیز سنی ها و دسیسه
های دولت اسالمی ( )ISISو القاعده
توجهی ندارد .نفوذ داعش د ر عراق
و سوریه بسیار نگران کنن د ه است،و
محمد بن سلمان براین باوراست که
سازمان داعش می تواند در شام
متوقف و در نهایت با وجود کشورهای
قوی تر ،مانند مصر ،اردن  ،ترکیه و
عربستان سعودی شکست داده شود،
امادر آفریقا ،از سوی دیگر ISIS ،می
تواند شکوفا شود،وخطرات بزرگتری را
بوجود آ َو َرد .به همین دلیل عربستان
سعودی ،با پیروی از محمدبن سلمان ،و
با همکاری و کمک سازمان های بین
المللی ،از جمله یونیسف و بنیاد بیل
و ملیندا گیتس ،و برنامه ریزی برای
تعدادی از طرح های متعهدانه در سال
آینده به مبارزه با تهدید رو به رشد
افراط گرایی خشونت آمیز در آفریقا
پرداخته است  .رادیکالیزم خانگی نیز
از نگرانی های عمده عربستان است .
او بیاد می آورد زمانی ک ه اسامه بن
الدن پس از اشغال عراق توسط آمریکا
به جهادیون خود دستوردادتا اقدامات
خرابکارانه خودرا درعرب س تان آغاز
کنند او هنوز دوران نوج و انی خودرا
طی می کرد .وهنوز این دوران تاریک
از تاریخ عربستان را فراموش نکرده
است  .اودرآن زمان درک کرده بود که
سازمان سیا به جهادیون کمک کرده
بود تا برشهرهای مقدس ا س المی و
منابع ثروت نفتی مانند ریاض  ،جده ،
ُخبار ،مکه  ،طائف و ینبو مسلط شوند.
اومعتقداست عربستان زما ن ی که با
آمریکاهمراه شد تا باکمک جهادیون
کمونیسم را درافغانستان شکست
دهد اشتباه بزرگی مرتکب شد...

شماره  -85سال هشتم

جدول کلمات متقاطع

افقی  -1:کاشف سیاره اورانوس
 نویسنده مشهورروسی کهقهرمانان آثارش را که بیشتر
داستانهای کوتاه بود ه افراد
طبقه پائین ومتوسط اجتماع
تشکیل داده اند -2کاملتر -بم
ترین صدا -سازمان فضائی
مشهور -3بآرزوی خودنرسیده
 آنکه اجرای عدالت کند-4وزین  -جسمی جامدوسفید
رنگ وبسیار نمگیر -نقیض
کهنه  -نام دیگر قطار -5دریاچه
ای نزدیک مرزایران وترکیه
 گیاهی پایا ازتیره پیچکیان -پاره  -جیب پیراهن  -از حروف
نفی  -6مفقوداألثر -سرمایه
جاودانی  -ازاین دوست باید
پرهیزکرد -7ازفالسفه آلمانکه
به بدبینی مشهوربود -عدم وفنا
 -8یکی از طوایف اسالو های
جنوبی  -سطحی  -9دوکلمه
وهردومعنی «نی» میدهد-
«ماری اسکو دوسکا» بانوی بانام
ونشان لهستان که ازنوابغ اوایل
قرن بیستم بود -10سوسن
سفید یاسوسن دشتی که
جمع بسته شده  -ماه انگلیسی
ضمیرغایب -11حرف مفعولبیواسطه  -ناراست  -نوعی
پارچه پرزدار ضخیم  -منسوب
به گل  -12ماوشماودیگرانراشامل
می شودازحروف مشترک
درانگلیسی وفرانسه -ریسمان
 تازه تر -13نویسنده آنتیگون تنظیم قسمتهای اتومبیل -14یک زبان  -حسابداربانک
خارجی  -نقاش اروپائی -15
مخترع الستیک بادی دوچرخه
 -درام نویس آمریکائی
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بقیه از 25تا  28امرداد
دکتر مصدق می توانست صلح
جهان را به خطر بیاندازد،از آن دولت
انتظار پشتیبانی داشته باشند؟آیا
کمک مالی وبه سایقۀ آن،دخالت
امریکا در امورایران برای دکتر
مصدق وهوادارانش پذیرفتنی ولی
برای دیگران نه؟به ویژه که در کتاب
خاطراتش در پاسخ به شاه می
نویسد «:ملت ُم ّ
تشخص آن است که
دست گدایی مقابل بیگانگان دراز
نکند وهربیگانه ای هم محض رضای
خدا کمک به کسی ویا به ملتی نمی
کند،مگراینکه بعدبخواهد از اشخاص

ویا ازآن ملت به هرطریق که می
ویاحسن استفاده
تواند سو ِء استفاده
ُ
نماید392.».
یقین ًا دکتر مصدق به هنگام نگارش
این مطلب در کتاب خاطراتش ،گمان
نمی بُرد روزی اسناد ومکاتبات
محرمانه برمال خواهد شد .وگرنه با
آنهمه جزع فزع برای دریافت کمک از
دولتی بیگانه،این چنین نمی نوشت که
نوشت.
پس از پیروزی آیزنهاور در انتخابات
نوامبر ،1952دکتر مصدق نامه ای به
این شرح به رئیس جمهوری جدید می
نویسد«:من،ازاینکه قبل ازآغازکارشما
درمقام مهمی که برای آن برگزیده
شده اید،مسایل کشورم را با شما
درمیان می گذارم،متأسفم.این اقدام
من ،هم به خاطر فوریّت واهم ّیت
مسایل جاری کشورم وهم به خاطر این
است که بیم دارم اطالعاتی درباره ی
اوضاع ایران دراختیار شمابگذارند
که واقع ّیت های مربوط به مسائل این
کشورونگرانی هایی را که برای آینده ی
ایران وجودداردبه درستی منعکس
ننمایند.نزدیک به دوسال است که
ملت ایران ،تنها به خاطر حرص
وآز یک کمپانی...دچارفقر وفالکت
ومضایق بی شماری شده واز حقوق
قانونی وطبیعی خودبرای بهره برداری
ازمنابع ثروت خویش محروم مانده
خرداد1332طی
است...ودر هفتم
ّ
نامه ای دیگر به آیزنهاور می
نویسد:درنتیجۀ اقداماتی که از طرف
شرکت سابق ودولت انگلیس به عمل
آمده،ملت ایران با مشکالت اقتصادی
وسیاسی عظیمی روبروشده است.
اگر این وضع ادامه یابد،نتایج وخیمی
ازنظر بین المللی به بار خواهد آورد
واگر کمک فوری ومؤثری به این
کشور نشود،اقداماتی که فردابرای
جبران اهمال وسهل انگاری امروز به
عمل آید خیلی دیر خواهد بود...ملت
ایران امیدواراست که کمک وهمکاری
دولت امریکا موانعی که دررا ِه فروش
نفت ایران به وجود آمده برطرف شود.
واگر دولت امریکا فع ً
القادر به رفع این
موانع نیست می تواند با کمک مالی
مؤثر وکافی ایران را دربهره برداری از
منابع دیگرخودیاری نماید ...ولی این
کار بدون کمک اقتصادی مؤثری امکان
پذیر نیست...درخاتمه من از جنابعالی
توجه وعنایت بیشتری
می خواهم که ّ
به اوضاع خطرناک کنونی درایران
مبذول دارید(.»...پدر وپسر -دکتر
طلوعی 646-و647
ازدیدگاه هواداران دکتر مصدق ،این
تظ ّلمات واستغاثه هابه درگا ِه زمامداران

کاخ سفید به جهت پشتیبانی ودریافت
کمکهای مالی ،ازبرای دکتر مصدق
شایسته بود،اما برای شاه ودولتهای
برسرکار پس ازدکترمصدق ،زشت
وناصواب واز دالیل عامل بیگانه بودن
قلمدادشده ومی شود،جالب اینکه
دکتر مصدق با ابراز تنگناهای سیاسی
واقتصادی ایران به دورئیس جمهوری
امریکا،نه تنهاخود به جای مأموران
اطالعاتی امریکا درایران ،عمل کرده
بود ،بلکه با توجه به منافع آن دولت در
منطقه ،موجب نگرانی آن دولت شده
بود واز آنجا که هردولتی منافع خودرا
جستجو می کند،نگرانیهای دولت امریکا
از بابت ازدست ندادن منافعش قابل
درک است.
دکتر مصدق درپاسخ محمدرضاشاه
درباره ی برقراری حکومت نظامی در
مدت وزارتش ،درکتاب خاطراتش
می نویسد...«:من یک رییس دولت
قانونی بودم وبا تحریکاتی که دشمنان
کشوروع ّمال آنان می نمودند،هرگز
نمی توانستم بدون اجرای قانون نظامی
درشهر تهران که مرکز فساداست
مملکت را اداره کنم371.».
دکترمصدق دردوره ی ششم مجلس
شورای ملی به بهانه ی مخالفت باوزارت
وثوق الدوله وذکاءالملک فروغی ،در
کابینه ی مستوفی الممالک ،درباره
ی برقراری حکومت نظامی ،گفته
بود«:حکومت نظامی وسانسور مطبوعات
ونبودن آزادی اجتماعات که بهترین
وسیلۀ اختناق است،به خودصورت عادی
گرفتهووسایلفقروتنگدستیازهرحیث
فراهم گردیده و .»...دکترمصدق
ونطقهای تاریخی او96-
اما دیدیم که در درازای 28ماه زمامداری
دکتر مصدق حکومت نظامی یعنی همان
حکومتی که برقراری آن در کشورمورد
اعتراض ایشان قرار گرفته بود،برقراربوده
وتوقیف مطبوعات بنا به شرحی که
گذشت انجام می شده است.وانگهی
مگر دیگر نخست وزیران به گونه ی
غیرقانونی به صدارت رسیده بودند که
ایشان استثنائ ًا ازراه قانونی به آن مقام
رسیده بود ،به زبانی دیگر چه تفاوتی
دربرگزیده شدن ایشان به مقام نخست
وزیری بادیگران بود؟
حسین عالء نخست وزیر وقت،برای
فرونشاندن ناآرامی ها درآبادان[به
خاطر اعتصابات ومیتینگهایی که ازسوی
کارگران وکارمندان شرکت نفت ایران
وانگلیس ،پیش ازملی شدن نفت ،به
کارگردانی حزب توده برعلیهِ شرکت
مزبوردرجریان بود].تقاضای برقراری
حکومت نظامی کرد.
ادامه دارد

بقیه  :آیا معاون ولیعهد
عربستان...
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عمودی  -1 :نقاش هلندی که
ده سال قبل از مرگش تصمیم
گرفت نقاش شود -برنده جایزه
نوبل درادبیات فرانسه درسال
 -2 1947راحت وآسایش
مکان جمع شده  -3قسمتیاز خاک گیالن -کارگزار-
آهنگساز آلمانیدر اواخرقرن
 17واوایل قرن  -184یکایک
ستاره شناس لهستانی  -رشتهکوههایی ازدریای مدیترانه
تااروپای مرکزی  -5امت جمع
شده -قهرمان بینوایان-6
نوعی گالبی بزرگ وبی مزه
 بکرات  -گلی سربپائین وهندی  -7چوب کوتاهتر الک
ودولک  -انجام دادن  -زرد
خارجی  -8-پروردگار-
قسمتی ازپا-درختچه ای ازتیره
موردیها-صف وردیف  -9خرم
و مسر و ر  -مو سپید و کهنیا ل
مخالف نیست  -10-زبان عربینام «یار» یکی از چهره هایسیاسی معاصر فرانسه  -رودی
درفرانسه  -11نشهورترین
اثر عبدالحسین زرین کوب
شایسته وسزاوار -12ازآالتموسیقی -شاعرانگلیسی که
درمبارزه برای استقالل یونان
کشته شد -سیاه بیگانه -13
بلندشد-نام دیگر یخ  -نی
بوریا -14نوعی فیلم سینمائی
 شهروبندری درجنوب شبهجزیره کریمه که کنفرانس
آن مشهوراست  -15مخترع
گرماسنج جیوه ای  -شاعرنامی
روم باستان
طراح زنده یادجهانگیر پارساخو
پاسخ درشماره آینده

س
پا خ جدول کلمات متقاطع شماره شیپ

افقی -1:جان اشتاین بک  -کلن  -2نم  -سازشکار -مناف -3گاو
 لوتکه  -عادات  -4ورسک  -دها -حد -زدا -5ص  -تار -استانلورل  -6لرستان  -هال  -ی  -ی ی  -7حوا -سین  -ل -کمد-
ن -8حیات مردان نامی -9ئس  -دله  -م  -بیت  -بلم  -10ات
 ا -کان  -سربهوا -11رومن روالن  -الت  -ک  -12اخر -نک مات  -کالس  -13زاغور -تدریس  -هوی  -14یلدا  -تکاوران -یم  -15نیل  -شوهرآهوخانم
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کلبه کتاب

نجل

پخ نش
مرکز ش رهی مااههن آزادی ردلوس آ س
بادرود،من کیخسروبهروزی ،کلبه ای دارم دروست وود
لوس آنجلس بنام کلبه کتاب  .دراین کلبه درخدمت
دوستداران کتاب وفرهنگیان هستم

بیائید باهنر وادب آشتی کنیم
کتابهای موردنظرتان را برای شما پُست می کنیم وکتابهای

کمیاب شمارا می خریم وکتاب کمیاب موردنظرشمارا برایتان

آزادی

تهیه ودراختیارتان می گذاریم

Kolbeh Ketab
1518Westwood Blvd.
Los Angeles,CA 90024
Tel:(310)446-6151
صفحه 49

* چهل و ششمین جشنواره فیلم
رتردام از  6تا  17بهمن در کشور هلند
برگزار و فیلم «گلدان و درخت بلوط»
اولین ساخته بلند کیارش انوری در
بخش رقابتی آینده روشن به نمایش
درخواهد آمد .این فیلم توسط کیارش
انوری و مجید برزگر تهیه شده و
عرضه و پخش بین المللی این فیلم
را شرکت فرانسوی راموندا به عهده
دارد .نیوشا توکلیان ،عکاس ایرانی
نیز در میان اعضای هیات داوران
جشنواره رتردام قرار دارد.
* بدنبال محدودیتهائی که
درصدورویزا برای مردم 7
کشور مسلمان توسط کابینه ی
پرزیدنت ترامپ برقرارشده است ،
اصغرفرهادی که فیلم «فروشنده »
اش نامزد دریافت اسکار شده است
برگزاری مراسم اسکاررا تحریم کرده
است (.مسلما اگر به او ویزا بدهند
تحریم را ملغی خواهد کرد)  .بدنبال
این تحریم کارگردان استرالیائی
جرج میلر(عکس زیر) به حمایت از

نویسنده داستان این فیلم فردریک
بکمن است که همسر او نیز ایرانی
است  .خانم پارس می گوید من
تابعیت سوئدرادارم ودیروز گفتند
نمی توانم به آمریکابروم  .امروز می
گویند ورودم به آمریکا با مانعی روبرو
نخواهدشد .فردا چه خواهند گفت
نمی دانم .
* از داستان زندگی یک پلیس از
نیویورک بانام دستان سیاه و با
شرکت لئوناردو دی کاپریو فیلمی
تهیه می شود  .این فیلم بازگو
کننده عملیات یک گروه از مافیای
ایتالیاست که در آمریکا دست به
اعمال جنایتکارانه میزند.

گروه مافیا پس از انجام هر جنایتی
کارت ویزیت خودرا باعنوان دستان
سیاه درصحنه جنایت برجای می
گذارند
* در دوران رژیم گذشته سریالی
تلویزیونی با نام ایتالیا ایتالیا ساخته
شد که فوق العاده با استقبال عمومی
روبروشد.
اصغر فرهادی برخاسته وخواستار
تحریم مراسم اسکارشده تا
بدینوسیله به اقدام ترامپ اعتراض
کرده باشد.
* یکی دیگر از هنرمندان ایرانی األصل
نیز که تبعه سوئداست واز  5سالگی
ازایران به سوئد مهاجرت کرده است
دربرزخ ورود به آمریکا است  .او که
بهار پارس نام دارد در فیلم مردی
بنام  Oveنقش برجسته ای ایفا
می کند(عکس زیر).این فیلم نامزد
دریافت اسکار شده است .

صفحه50

اینک کارگردانی جوان  ،فیلم
سینمائی ایتالیا ایتالیا را ساخته است
که هنوز برروی پرده نیامده سرو
صداهای زیادی را برانگیخته است .
سارا بهرامی (عکس باال) ستاره این
فیلم است و کارگردانی آن بعهده
سید رضا منتظری است که اولین
فیلم او محسوب می شود.
* محمدرضا گلزارهنرپیشه ایرانی و
خانم دیا میرزا هنرپیشه هندی در
محصولی مشترک از سینمای بالیوود
و ایران شرکت دارند .این فیلم سالم
بمبئی نام دارد و قربان محمدپور
کارگردانی آن را برعهده دارد .این

آزادی

یک زن پرقدرت ترین چهره سینمای انگلستان شد

اولین باراست که سینمای هند و
ایران دست همکاری بهم می دهند
وفیلم مشترک می سازند .ماجرای
فیلم از عشق «علی» دانشجوی
ایرانی در بمبئی ( که نقش آن را
گلزار برعهده دارد) به همکالسی
اش «کریشما» (که نقش اورا دیا
میرزابازی می کند) حکایت می کند و
پس ازاینکه علی گرفتاریهای زندگی
کریشما را برطرف می کند این دو
عاشق یکدیگر می شوند و...

درعکس باال گلزار و دیا را دردوصحنه
مختلف می بینید.
* به گزارش خبرنگار ایرنا ،روز
پنجشنبه دوم فوریه  2017آثار گروه
هنری ‹نیدرا آرت› در زمینه نقاشی
و نقاشی خط ایرانی در استانبول
در قالب نمایشگاهی در گالری ادیل
استانبول در معرض بازدید عالقه
مندان قرار گرفت.
در این نمایشگاه  45اثر از هنرمندان
نقاش و نقاشیخط از شهرهای
مختلف ایران از جمله تهران ،تبریز،
رفسنجان ،مشهد ،بندر انزلی،
کاشان ،خوی ،مشگین شهر ،اصفهان،
آمل ،یزد ،رشت ،امارات متحده
عربی(دوبی) و استانبول با تکنیک
های متفاوت عرضه شده و در معرض
بازدید عالقه مندان آثار هنری قرار
گرفته است.
* به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا،
‹مرتضی علی عباس میرزایی› در

نشست نقد و بررسی فیلم سینمایی
‹انزوا› گفت :درباره تاثیرپذیری از آثار
آقای کیمیایی و مرحوم حاتمی باید

بگویم که من هم از این دو عزیز تاثیر
گرفته ام.
این کارگردان گفت :ما می خواستیم
فیلمی بسازیم و به تمام کسانی که با
استعداد بی نظیر ،از سینما مایوس و
ناامید رفتند ،نشان دهیم می توانند
مقاومت کنند و فیلم بسازند.
وی اظهار داشت :من این فیلم را
ساختم تا دوستانم سرشان را باال
بگیرند ،خواستیم ثابت کنیم که
منزوی نیستیم و ما نیز میتوانیم
راجع به سینما
صحبت کنیم.
وی ادامـه داد:
از مسوولین می
خواهــم که از
جوانان حمایت
کنند.
بهنوشبختیاری
یکی از بازیگران
این فیلم نیز گفت :من بعد از  20سال،
باید با دو و سه سکانس خودم را ثابت
کنم ،متاسفانه در سینمای ما پارتی
ساالری حاکم است.
* به گزارش گروه فرهنگی ایرنا،
نمایشگاهی از آثار استاد سید حسین
میرخانی در نگارخانه ترانه باران در
معرض دید مخاطبان قرار گرفته است.
سید حسین میرخانی (1361 - 1286ه.
ش) از خوشنویسان و نستعلیقنویسان
معاصر و از بنیانگذاران ،رییس و استاد
ارشد انجمن خوشنویسان ایران بود.
او از اساتید صاحب سبک در خط
نستعلیق معاصر ایران بهشمار میرود.
حسین میرخانی در سال  1286شمسی
(در  25محرم  1325هجری قمری) در
تهران متولد شده و از خردسالی به
آموختن خط همت گمارد و از 11سالگی
به کار کتابت و خوشنویسی پرداخت.
سیدحسین میرخانی روز  11خرداد
سال  1361پس از چند سال نابینایی
درگذشت.
کتابهای درسی بسیاری به خط حسین
میرخانی به چاپ رسیدهاست.
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این نمایشگاه ازروز  14بهمن دایر
است و عالقهمندان میتوانند به
مدت یک هفته از ساعت  15تا 19
از نمایشگاه دیدن کنند .استاد
حسین میرخانی یکی از خطاطان
بنام ایران است که همانگونه که در
خبر آمده است براثر کثرت خطاطی
بینائی خودرا ازدست داده بود .او
شاگردان خوبی را تربیت کرده بود
که غالمحسین امیرخانی از آنهاست.

ماتیو مک کانوهی خواستار همکاری هالیوود با ترامپ شد
ماتیو مک کانوهی در مصاحبه ای
که برای تبلیغ فیلم جدیدش «طال»
درتلویزیون ظاهرشده بود دربرابر
مخالفت های شدید هالیوود با
رئیس جمهور جدید دانلد ترامپ ،
اظهارداشت  « :اکنون وقت آن است
که با رئیس جمهور ترامپ همکاری
کنیم و پشت او بایستیم او ادامه

داد «:ترامپ اکنون رئیس جمهورماست
باید دست اورا بفشاریم و بصورتی
سازنده بااو همکاری کنیم ».
بسیاری از منتقدین سینمائی نوشتند
که اظهارنظر ماتیو مک کانوهی
هالیوودی است اما خیلی سیاستمدارانه
بیان شده است .تصویراورادرزیر مربوط
باین گفتگو می بینید

سینمای ایران دچار پس رفت زیادی شده است
یکی از منتقدان سینما در انتقاد
ازسینمای ایران طی گفتگوئی گفت :
سینمای ایران دچار پسرفت زیادی
شده است بیشتر فیلمها پراز صحنه
های تلخ ودردناک اعم از تصادف
ومرگ ومیر وتابوت وقبرستان است
مادرفیلمها نه شادی دیده ایم نه
امید و نشاط وسرگرمی  .متأسفانه
صفحه51
فیلمها اصال به سینما ربطی
اغلب

ندارندوشبیه سینماهم نیستند.
حسین گیتی نقدنویس پرسابقه
ایرانی درادامه می افزاید:فیلمسازان
ماهم کمتر با تحصیالت آکادمیک
وارد سینما می شوند؛ فیلمنامه
های بسیار ضعیف سینمای ایران
را به سمت قهقرا می بردو به شعور
مخاطبان ومنتقدان سینما توهین
آزادی
می کنند.

نشریه تایمز چاپ لندن فهرستی را
تهیه کرده بود ازافراد پرقدرت سینمای
این کشور .این روزنامه گزارش داد که
خانم جی  -ک  .رولینگ (J.K.Rowling
) نویسنده داستان های «هری پاتر»
از میان هنرمندان پرقدرت انگلستان
نظیر کنت بارنا  ،ادی ردمین  ،اما
واتسون و بسیاری دیگر بعنوان
پرقدرت ترین انتخاب شد.

مجموعه فیلمهای هری پاتر بیش از
 6میلیارد پوند به گیشه سینماها
واریز کرده است که این خود نشان
دهنده اهمیت این مجموعه است .
خانم رولینگ باتفاق دیوید هی
من تهیه کننده مجموعه هری پارتر
مقام اول پرقدرت ترین شخصیت
سینمای انگلستان را کسب کرده
است.

کتابهای خالد حسینی برصحنه تآتر سانفرانسیسکو

خالد حسینی نویسنده افغانی -
آمریکائی که در سانفرانسیسکو به
طبابت مشغول است چندسال پیش
کتابی نوشت بنام « بادبادک باز» که
یکی از پرفروش ترین کتابها شدو
ازآن فیلمی نیز ساختند .کتاب دوم
او بنام « صدها خورشیددرخشان»
نیز ازفروش خوبی برخورداربود .از
کتاب های خالد حسینی نمایشنامه

هائی برای صحنه تهیه شده است .
بادبادکباز درسال  2009در تآتر سن
حوزه به نمایش درآمد و اینک کتاب
دوم او که بصورت نمایش درآمده است
از اول تا  26فوریه در تآتر کنسرواتوار
آمریکا درسانفرانسیسکو به روی
صحنه میرود .او خودرا از اهالی تآتر
نمی داند ومی گوید فقط دوستدار تآتر
است .

مدیر جدید مرکز هنرهای نمایشی بوستن
مرکز هنرهای نمایشی بوستن «کایل
کالوسون » را بعنوان مدیر اجرائی
خود انتخاب کرد .کالسون هم اکنون
در کالیفرنیا مدیر یت بازاریابی مرکز
هنرهایبربنکرابرعهدهداردوازبیستم
فوریه کارجدیدش را آغازمیکند.
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Tom Brady
Wins his fifth
Super Bowl with
New England
Patriot on
02-05-2017
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آزادی

52صفحه

