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Maestro Zubin Mehta conducting a concert in Baden Baden,Germany , attending by hundreds of lovers of
music. Ambassador Ardeshir Zahedi accompanied by some of his distinguished friends
attended this unique event to honour The Maestro Zubin Mehta on April,15 2017 . Details on pages 46-50
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ندرت درکویر یافت می شود ،
می کشاند چوپانی را دیدیم که
درزیر سقف آفتاب چمباتمه زده و
درخود فرورفته است .گوسفندانش
نیز در پناه دیوار شکسته ای تن
به خنکای سایه ای زودگذر داده
بودند .ماشن را درکنار او نگهداشتیم
 .خونسرد بدون آنکه تکان بخورد
نیم نگاهی به پنجره اتومبیل انداخت
تا مارا ببیند .به او سالم کردیم .
باورداشتیم که این مرد از همه دنیا
و مافیها بی خبر است و همه زندگی
او درهمین لحظاتی خالصه می شود
که با گوسفندانش به تقسیم سایه
ها می پردازند .از اتومبیل که پیاده
شدیم مرد چوپان نیز خودش را
جمع وجور کرد و استکانی برداشت
تا برای ما چای بریزد .گفتیم دراین
هوای داغ کویر مگر می شود چای
خورد؟ گفت مگر نمی دانی در
مناطق سردسیر مانند سیبری درآن
هوای سرد بستنی می خورند تا داغ
شوند؟ دراینجاهم باید چای داغ
بخوری تا خنک شوی  .مرد چوپان
ضربه اول را به باورما زدو ما دانستیم
که درباره فهم وشعوراو اشتباه کرده
ایم  .گفت از کجا می آئید  .سودای
تجارت ریگهای گرم وروان دارید؟
گفتیم روزنامه نگاریم  .گفت چه می
نویسید؟ گفتیم درباره ی طبیعت
ایران  .زندگی مردم  .اوضاع
اجتماعی و...
گفت درباره دردورنج مردم هم
می نویسید؟ گفته هایش بدجوری
مارا تکان می داد .گفت می خواهی
بنویس  .می خواهی ننویس  .من
دردم را می گویم  .دوروز پیش این
نا مسلمانها برادرمن را اعدام کردند.
به جرم قاچاق مواد مخدر .او جوانی
بود که عاشق مملکتش بود .عاشق
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ازایران زنگ میزد  .دوست سالهای
دوربود .طنین صدایش پژواک دوران
جوانی ما بود.آن روزها که نه دردی
بود و نه غمی  .آنقدر شادی و خوشی
بود که غم را نمی شناختیم  .ووقتی
که غم به سراغ همه ما آمد برایمان
خیلی دردآور و آزاردهنده بود.
می گفت این روزها تنور انتخابات
درایران گرم است  .و ُقطاع الطریق
ها دارند خودشان را آماده می کنند
تا به نوع دیگری جیب مردم را خالی
کنند . .گفتم مطمئن باش مردم دیگر
بیدارشده اند .آگاهند  .گول نمی
خورند .دست آخوندها برای مردم
رو شده است  .مکروحیله ها دیگر
کارگر نیست  .گفت  :هست  .مگر
تو قبل از روی کارآمدن این قوم
ولضالین نمی گفتی من آخوندرا
خوب می شناسم  .و...
گفتم  :چرا آخوند را خوب می
شناسم اما مردم ایران راهم خوب می
شناسم .گفت اگر می شناختی نمی
گفتی مردم دیگر گول نمی خورند.
برای این که به او ثابت کنم مردم را
خوب می شناسم داستانی را برایش
تعریف کردم که شاید یکبارهم در
میان این سطور برای شما نوشته ام
اما بازگفتنش خالی از لطف نیست :
دوسه سالی از خالفت آخوندها می
گذشت  .برای تهیه گزارش از نقطه
به نقطه میهن عزیزمان به سفر می
رفتیم و از حیات وحش  ،طبیعت
سحرانگیز ایران  ،اوضاع اجتماعی
هرشهر و ...بازدید می کردیم وبرای
مجلهدانستنیهامینوشتیمودرعین
حال می آموختیم  .دریکی ازاین
سفرها به منطقه کویر رفته بودیم .
دروسط کویر سوزان درتابستانی که
ُهرم نفس های داغ زمین هرچنبنده
ای را به سایه ی تک درختی که به

ش

تاریخ این سرزمین بود .و با همه
کارهائی که این رژیم می کند مخالف
بود .اورا گرفتند و کشتند و همه جا
گفتند که او با فروش مواد مخدر به
بچه های شما درحقیقت قاتل بشمار
میرود وبهمین دلیل اعدام شده
است .تنها برادرمن نبود خیلی از
جوانهای دیگر هم هستند که به این
جرم واهی کشته می شوند و جرم
اصلی آنها عشق به ایران است .
باخود گفتم  :شاید اینهم یک ترفند
آخوندهاست که فرد آگاه وروشنی
را به لباس چوپان روانه کویر کرده
اند تا سر از کار مردم دربیاورند .بااو
خداحافظی کردیم و به روستائی
درنزدیکی بجنورد رفتیم  .با
شیرمحمد پیرمردی که درجوانی
آخرین ببر مازندران را شکارکرده
بود وازآن پس دیگر کسی ببر
مازندران را درهیچ کجا ندیده
بود قرار گفتگو داشتیم  .گفتگو
طوالنی شد و پیرمرد به ما گفت
شب همینجا بخوابید .خوابیدیم .
صبح زود ازصدای پارازیت رادیویی
که باالی سرمان روشن کرده بودند
بیدارشدیم  .نوه شیرمحمد که جوان
 19-18ساله ای به نظر می رسید
سعی می کرد رادیوی بی بی سی
را بگیرد .دررختخواب نشستم  .به
او گفتم مگر شما اخبار رادیو بی
بی سی راهم گوش میکنید؟ گفت
ما رادیوی بختیار  ،رادیوی اویسی،
رادیو عراق و رادیوهای دیگرراهم
گوش می کنیم  .گفتم چه می
گویند؟ گفت بعضی مثل بی بی سی
طرفدار آخوندها هستندولی رادیو
بغداد و رادیو بختیار خیلی چیزهارا
فاش می کنند .تمام جنایات اینهارا
می گویند. .گفتم شماهم باور می
کنید؟ گفت چرا باورنکنیم  .بعضی
چیزهاش را خودمون داریم با
چشم می بینیم و باگوشت وپوست
واستخوانمان حس می کنیم  .از آن
زمان من بااین دو برخورد مردم را
خوب شناختم وهرگز آنهارا دست
کم نمی گیرم .مردم بسیار آگاهند.
ووقتی می بینم در خارج از کشور
بعضی ازاین گوینده ها برای داخل
نسخه می پیچند بسیار ناراحت می
شوم وبهمین دلیل هم مدتی است به
آنها گوش نمی کنم .
وچون سخن به اینجا رسید صدای
دوستم را از گوشی تلفن می شنیدم
که می گفت دراین مورد و موارد

دیگر هیچ شکی وجود ندارد  .مردم
آگاهند اما رژیم هم نامرد است  .به
انواع حیله ها دست میزند تا مردم
را به دنبال خود بکشد .برای مثال
مدتی بود کسی را درخارج ازکشور
ترور نکرده بودند .حاال که سرمردم
را به انتخابات گرم کرده اند ترور
افرادرا ازسر گرفته اند و در هفته
گذشته مدیر یک تلویزیون فارسی
زبان خارج از کشوررا در ترکیه
ترور کردند .اینها ماهیتشان عوض
نشده ونمی شود .اما متأسفانه مردم
ما خیلی زودباورند .وهربار گول
ترفندهای رژیم را می خورند .با آنکه
نمی خواستم حرف دوستم را قبول
کنم اما او برایم مثال میزد و دلیل
ومدرک می آورد .که درپاره ای از
موارد فکر می کردم حق بااوست .
به او گفتم حاال تو رأی می دهی یا
نه ؟
گفت چاره ای نیست  .باید رأی داد.
اما خیلی از آشنایان و دوستانم رأی
نمی دهند .همه می گویند چه رأی
بدهیم وچه رأی ندهیم درنتیجه
انتخابات هیچ تغییری حاصل نمی
شود .بنابراین من رأی می دهم تا
حداقل از انتخاب کاندیدای مورد نظر
رژیم جلوگیری کنم .
گفتم من نمی توانم بتو بگویم رأی
بده یا نده  .من برای داخل کشور
نسخه نمی نویسم  .اما مطمئنم کاری
که مردم دراین انتخابات خواهندکرد
نتیجه ای دارد که هیچیک ازما
درخارج از کشور نمی توانیم پیش
بینی کنیم و ازقبل انجام آن را از
هموطنان بخواهیم  .مردم درداخل
ایران دردرا بهتر می شناسند و دوای
آن را نیز در اختیار دارند .اما چرا این
درد ریشه کن نمی شود  ،دلیلی دارد
که خارج ازبحث امروز ماست .
گفت جز ذات آخوند دلیل دیگری
هم دارد؟ گفتم آخوند ومکر آخوند
یکی از آن دالیل است که اکنون زیاد
کارگر نیست  .اما دالیل محکمتری
داردکه کارشناسان باید طی
سمینارهائی به کندوکاو درباره آن
بپردازند تا ریشه هایش را شناسائی
کنند .آن زمان داروها مؤثرتر خواهند
بود و درد را ریشه کن خواخند کرد.
به امید خشکیدن ریشه های درد
ورنج بی درمان مردم ما .

پبام های
خوانندگان
توضیح و پوزش
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قبل از هرچیز از مجله رنگارنگ و
پرمحتوای شما بسیار لذت می برم .
جای آن دارد که بیشتر آن را به کسانی
که از وجودش بی خبرند معرفی کنید.

الو باعرض سالم  .من یک مادرهستم و
همه فرزتدانم در آمریکا هستند و دارای
تحصیالت عالیه هستند .هرشماره از
مجله آزادی را بدقت می خوانم  .وقتی
متوجه شدم پرزیدنت ترامپ برای
بچه های سوریه که با سالح شیمیائی
کشته شده اند اینقدر دلسوزی می
کند حقیقت ًا اشک از چشمانم جاری
شد .بهمین دلیل تلفن کردم تا از قول
یک مادر ایرانی بنویسید آقای ترامپ
ممنون  .از اینهمه حس انسانی شما
سپاسگزارم  .شما برای کودکان مسلمان
که هزاران کیلومتر دورترازشماهستند
اینهمه حس همدردی و عاطفه دارید
اما رئیس حمهور خودشان که او نیز
مسلمان است با این کودکان درکمال
بی رحمی و قساوت رفتار می کند.
بازهم به شما درود می فرستم و از شما
سپاسگزارم  .ای کاش مردم آمریکا نیز
قدر شمارا بدانند
ماهم ازشما سپاسگزاریم بخاطر تلفن
مهر آمیزتان

مطلب مربوط به صدورفرمان حمله
موشکی به سوریه را خواندم  .یادداشت
شمارا هم خواندم  .و این سئوال در ذهن
من بوجود آمد که  :مقصر اصلی این
کشتارها و جنگ وجدال ها کیست ؟
آیا مردمی که در سوریه زندگی می
کنند مقصرند که آقای بشار اسد برآنها
حکومت می کند؟ ویا کسانی که داعش
را خلق کردند و به آن پرو بال دادند
 .حاال یکی هم این وسط می آید و
طرفدار خلق می شود و برای این که به
اسد ضرب شستی نشان دهد موشکی
یا موشک هائی برروی پایگاههای هوائی
سوریه می اندازد .خود نفس همین
عمل هم نشان دهنده ی کوتاهی های
دولت اوباما و دولتهای اروپائی است که
اجازه دادند داعش در منطقه رشد کند.
اینهمه توپ وتانککی که داعش دارد از
کجا بدست آورده  .توپ وتانک  ،کلت یا
 7تیر نیست که بشود درجیب گذاشت و
به این سوی و آن سوی منتقل کرد .آنها
که این سالح های سنگین را دراختیار
داعش گذاشته اند و آنها که چشم خودرا
برروی انتقال این سالح های سنگین
بستند و اجازه دادند داعش آنهارا با خود
به مکان های جدید حمل کند گناهشان
از داعش بیشتر است .حاال هر کس و هر
مقامی که هست باید دردادگاه صالحه
ای به جرم جنایت جنگی محاکمه شود.
اسمش علی است یا باراک یا هر اسم
دیگری که دارد باید محاکمه شود.
منصور از نیویورک
حرف شما درست است  .اگر دولتها
درست عمل می کردند که جامعه ی
بشری مشکلی نداشت  .روان پرزیدنت
ریگان شاد که گفت  :دولت نمی تواند
مشکلی را حل کند  .دولت خود بوجود
آورنده ی مشکل است .

درخواندنمجلهمشکلدارم مجله برای پدرم
الو سالم من از تکزاس زنگ میزنم .
عاشق مجله آزادی هستم  .اما ازوقتی
همه صفحات رنگی شده بعضی از
مطالب برای من خواندنش مشکل شده
 .لطفا یا مطالب را کمی درشت تر چاپ
کنید یا زیر مطلب عکس یارنگ اضافه
نکنید .برای مثال درشماره آخر زیر
مطلب رهائی اردام اعتیاد یک تصویر
بود که خواندن آن را برتایم بسیار
مشکل کرده بود .ولی درمجموع مجله
خیلی زیباترشده است امیدوارم بفکر ما
پدرومادرها که نمی توانیم خطوط ریز را
بخوانیمباشید..
ازتکزاس  -ایران  -و
خانم عزیز وقتی صفحه مجله روی
کامپیوتر آماده می شود همه چیز عالی
است اما بعضی صفحات وقتی به چاپ
می رسد با اشکاالتی نظیر آنچه شما
گفتید روبرو می شود .سعی می کنیم
ازاین ببعد برروی این موضوع بیشتر

الو آزادی؟ بله بفرمائید می خواهم مجله را برای پدرم مشترکشوم شرایط اشتراک چیست ؟
 آدرستون را برای من ایمیل کنید فرداتازه ترین شماره مجله را برایتان پست
می کنم  .بعد چکی به مبلغ  50دالر
بابت یکسال اشتراک به آدرس مجله
ارسال بفرمائید .به همین سادگی .
 خیلی ممنون حاال یک سئوال دارم شما مجله را کهبرای پدرتان مشترک می شوید خودتان
هم آن را می خوانید یانه؟
 البته  .ولی پدرم ارجحیت دارند  .اولایشان می خوانند  .بعد زمانی که ایشان
درحال استراحت هستند ما به نوبت
خواهیم خواند.
 جهت اطالع شما می گویم که تعداداین فرزندان خوب که بفکر پدرشان
هستند خوشبختانه خیلی زیاد است ..

انتظار مادر
باعرض سالم و تبریک بمناسبت ایام
عید وسال جدید مبلغ ناچیزی را برای
تشکر اززحمات بی دریغ شما درتهیه
وپخش مجله آزادی برای همه ایرانیانت

از آخوند چه می دانیم ؟
چنانچه واحد صفات بد مانند دروغگوئی
 ،حقه بازی  ،پرروئی ِ ،گ َرم می بود
آخوندها از آنها چندین کیلو داشتند
و دارند .ویا اگر این صفات را با پسوند
« ترین» بگوئیم وبنویسیم شناسنامه
ی آخوند می شود دروغگو ترین  ،حقه
بازترین  ،پرروترین ....
ماایرانی ها درگذشته خواب بودیم و این
جماعت را آنطوریکه باید وشاید خوب
نشناختیم.
دونفر میهن پرست این افراد مفت
خورو سربار جامعه را خوب شناختند.
روحشان شاد  :زنده یاد رضا شاه

آزادی
نش

رهی مااههن
اجتماعی ادبی،هنری

توضیخ :

بارها دراین صفحه از دوستان همراه
خواسته ایم تغییر آدرس خودرا بالفاصله
به ما اطالع دهند اما متأسفانه برخی
ازدوستان به این امر مهم توجه نمی
کنند و مارا به دردسر می اندازند.
وقتی تغییر آدرس را به ما اطالع نمی
دهید ما ابتدا متحمل هزینه پست می
شویم وبعد که آدرس جدید خودرا می
فرستید برای شماره هائی که دریافت
نکرده اید دوباره باید پول چاپ وهزینه
پست را متحمل شویم وخداراضی نیست
امیدوارم شما راضی باشید.

درسال گذشته طی چندشماره مجله
آزادی از شما خوانندگان وفادارخود
نظر خواهی کردیم که آیا موافقید چند
صفحه از مجله را به ترجمه انگلیسی
بعضی از مقاالت که در مجله چاپ شده
اختصاس دهیم و به این ترتیب بعضی
از اعضای خانواده که احتماال خواندن
ونوشتن فارسی را نمی دانند بتوانند
آن مقاالت را به زبان انگلیسی بخوانند..
نتیجه ی آن نظر خواهی نه مثبت
بود و نه منفی  .تا آنجا که بخاطر دارم
چندنفری پاسخ منفی داده بودند و چند
نفری هم جواب مثبت  .ولی چون نتیجه
قطعی مشخص نبود این کار به عهده
تعویق افتاد .دراین شماره مطلبی است
درباره ی یک موسیقی دان بزرگ که
نیاکانش ایرانی و ازگروه پارسیانی بوده
اند که به هندوستان مهاجرت کردند ..او
زوبین مهتا است که در  15ماه آوریل در
بادن بادن آلمان کنسرت داشت و شرح
آن را در صفحه  45همین شماره می
خوانید .این گزارش را دردوصفحه به
زبان انگلیسی نیز در صفحات آخر مجله
ودرست پس ازگزارش فارسی آن چاپ

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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نوروز به انگلیسی

تشکر یک مادر

مقصراصلی

تغییر آدرس

آزادی 88-

پس از انتشار مجله آزادی شماره 87
جناب عباس پهلوان پیشکسوت عزیز
ما تلفن کردند و از اینکه در مقاله مربوط
به خانم پوراندخت سلطانی شیرازی
عبارتی به صورت زیر درج شده بود ما
را ارشاد فرمودند « :در  27مهر ،1333
حکومت کودتا همسرش را به جرم اقدام علیه
سلطنت و عضویت در حزب توده همراه با ن ُه
افسر ارتش تیرباران کرد»
نظر ایشان این بود که اوال حکومت کودتا
مفهومی ندارد و ثانی ًا شوهر ایشان بخاطر
اقدام علیه سلطنت تیرباران نشد بلکه
بخاطر فعالیت در حزب غیر قانونی توده
وهمکاری با بیگانگان اعدام شد.
جناب پهلوان از ما خواستند که در چاپ
مطالب دقت بیشتری داشته باشیم .
ضمن اینکه درمکالمه تلفنی از مهر
ایشان بخاطر این یادآوری بسیار
سپاسگزاری کردم دراینجا نیز برخود
الزم میدانم با سپاسی دوباره از ایشان
به خوانندگان عزیز نیز با عذرخواهی
یادآورشوم که ما معموال در نوشته ی
دیگران دست نمی بریم و معتقدیم
خوانندگان ما به توضیحاتی که بمناسبت
های مختلف دراین زمینه داده ایم توجه
دارند .ولی حق با جناب پهلوان است و
باید هرجا از رویداد  28امرداد با واژه
کودتا یادشد ما توضیح الزم را بدهیم.
ولی چون مقاله آقای هومان عزیز هم که
در هرشماره چاپ می شود توضیحات
کافی و الزم را دراین مورد داده است
و هنوز هم ادامه دارد فکر کردیم که
توضیح مجدد الزم نیست  .اگر این عدم
توضیح ما درشماره قبل خوانندگانی را
آزرده خاطر کرده است و یا این توضیح
ممکن است بعضی را ناراحت کند پوزش
می طلبیم و امیدواریم روزی برسد که
همه ی ما با آرای مختلف و لی با نظرات
مثبت نسبت به بزرگان مملکت خود
اظهار نظر کنیم  .به امید آن روز
م.پ

در پشت جلد مجله شماره  86آگهی
کتاب نوروز به زبان انگلیسی چاپ
شده بود .بنظر من این سبک نوشتن
نوروز به زبان انگلیسی کام ً
ال غلط
است  .زیرا سالها در محافل ادبی و
همچنین با کوشش ایرانیکا قراربراین
گذاشته شد که درهمه رسانه ها
نوروز را به زبان انگلیسی بگونه ی
 Nowroozبنویسند .لذا شماهم اگر
انگلیسی نوروزرا به این صورت بنویسید
و آن را بین ایرانی ها ورسانه های
انگلیسی یا فرانسوی زبان ترویج کنید
بسیار شایسته خواهد بود.
داریوش از کالیفرنیا
از محبت شما سپاسگزارم  .معرفی مجله
به دیگران برعهده خوانندگان است .
اگر از مجله ومطالبش راضی هستید آن
را به دیگران هم معرفی کنید درمورد
امالی نوروز به انگلیسی با ناشر و
نویسنده آن کتاب در میان گذاشتیم.
خانم دکتر امیر مکری نیز معتقدند که
نوروز با امالی  Noeroozمورد موافقت
همگان قرارگرفته است  .درضمن آن
پشت جلد شماره نوروز آگهی نیست
بلکه آگاهی است .ما درمجله آگهی چاپ
نمی کنیم .البته فعال .شاید روزی مجبور
شویم که درآنصورت گریزی نیست .

دقت کنیم  .از بقیه کسانی هم که
احتماال مثل شما نتوانسته اند بعضی
مطالب را بخوانند عذر خواهی می کنیم .

برای شما موفقیت و سالمت آرزو دارم .
 دست شماهم درد نکند . -خدانگهدار.

عالقمند بخصوص پدرو مادرهای ُمسن
ما  ،خدمتتان ارسال می کنم  .مادرمن
تمام ماه چشم انتظار رسیدن شماره
جدید مجله شماست وهمیشه با خواندن
آن شمارا یاد می کند.
باتشکر فراوان الهام  -ر .از بوستن .
درطول مدت 27-8سالی که در بوستن
رادیو ی صدای ایران را اداره می کردم
دوستان باوفائی مثل شما برای خود
پیدا کردم که همچنان دربرابرخدمتی
که برای جامعه ایرانی انجام می دهم
قدرشناسند .تعداد شما دوستان که
قبال ازطریق رادیو بامن همراه بودید
و اکنون از طریق اشتراک مجله بامن
همراهید کم نیست و من به داشتن
دوستانی چون شما بخود می بالم  .سالم
بنده را نیز حدمت مادر گرامی تان ابالغ
بفرمائید.

کبیر ازایران و کمال آتاتورک ازترکیه
.درزمان زمامداری این دوسرداربزرگ
ایران وترکیه  ،آخوند ومال دستشان
بجائی بند نبود و ازترس  ،همانند موشان
درسوراخهای خود مخفی شده بودند.
این جماعت در کنار هم وبخاطر منافع
مشترکی که دارند همدیگررا تحمل می
کنند  .روزی که این منافع ازبین برود
و یا از مرز یکدیگر تجاوز نمایند آن
وقت است که با چنگ ودندان بجان
هم خواهند افتاد  .آخوند باقتل وغارت
پرورش یافته و با واژه مهر ومحبت کامال
بیگانه است  .آنها حتی به زن و بچه های
خود نیز محبت آن چنانی ندارند. .
به آخوند بگو دروغگوی حقه باز  ،به
هیچ کجایش بر نمی خورد ..بگو عوام
فریب پررو  ،ناراحت نمی شود .بگو
جنایتکار چپاولگر گوشش بدهکار
نیست  .او اگر می خواست از این حرفها
و بر مال شدن آبروی نداشته اش ناراحت
بشود که آخوند نمی شد.
بیخود نیست که نویسندگان وشعرا از
آخوند و مال به بدی و بدنامی مطلب می
نوشتند و شعر می سرودند:
ای حاکم شرع ازتو خوشنام تریم
بااینهمه مستی زتو هشیارتریم
ما خون رزان خوریم وتو خون کسان
انصاف بده کدام خونخوارتریم
آلمان  -پرویز کالنی
پروفسور کالنی عزیز از مهرتان صمیمانه
سپاسگزاری می کنم وبرایتان سالمتی
آرزو دارم  .درمورد مجله شماره گذشته
یکی دوروزی دیرتر آماده شد و لی طبق
معمول قبل از آغاز اردیبهشت به دست

همه مشترکین رسید .امیدوارم شمانیز
به موقع یعنی قبل از اردیبهشت دریافت
کرده باشید. .درضمن مطلب دیگری هم
که درمورد تروریست فرستاده بودید
درآخرین لحظات که مجله برای چاپ
آماده می شد رسید که امیدوارم در
شماره ی آینده به آن بپردازیم .

کرده ایم  .اگر چاپ این دوصفحه
انگلیسی مورد استقبال شما باشد به این
کار ادامه خواهیم داد و اگر با آن موافق
نباشید آنرا متوقف می کنیم  .منتظر
نظرات شما هستیم .

پیروزی اردوغان در رفراندوم تغییر قانون اساسی ترکیه  ،این کشوررا به
جای صبح روشن به نیمه شبی تاریک خواهد بُرد.
نخست وزیر انگلستان می خواهد انتخابات زودرسی را دراین کشوربرگزارکند.
نزدیکانرهبرایرانمیگویندبیماریسرطاناوبههیچمداوائیپاسخنمیدهد.
انفجار دوبمب در دوکلیسای مصر تعدادی کشته وزخمی برجای گذاشت .

پس از پیروزی رفراندوم
اردوغان

اروپا به آن پرداختند اعالم انتخابات
زودهنگام دربریتانیا بود.

ترزا می ،نخست وزیر بریتانیا روز سه شنبه
 18آوریل  2017بااعالم این خبر که یک
انتخابات عمومی درروز  8ماه ژوئن 2017
بمنظور تالش برای تقویت موقعیت دولت
خوددر آغاز مذاکره برای خروج کشور از
اتحادیه اروپا برگزار میکند همه را شوکه کرد.
خانم «می» گفت که او این تصمیم را «با
بی میلی»اتخاذ کرده است اما احساس می
کند که این تنها راه برای ایجاد ثبات سیاسی
و اتحاد در داخل کشور و مهمتر ازهمه بین
نمایندگان مجلس است که به طور مستمر

آزادی  88 -صفحه6

تهدیدمی کنند کل فرایند خروج از اتحادیه
اروپارا مختل خواهند کرد
اوگفت  ،«:در این لحظه که از اهمیت ملی
زیادی برخورداراست باید وحدت در وست
مینستر(مجلس) وجود داشته باشد ،اما به
جای آن تفرقه وجوددارد .همه کشور در حال
اتحاد با هم هستند جز وست مینستر».
بیانیه نخست وزیر ترزامی ،در خارج از محل
اقامت او درخیابان داونینگ ،با هشدار قبلی
بسیارکوتاه مدت ،خوانده شد .او پیش از این
قول داده بود یک انتخابات عمومی تا سال
 ،2020زمانی که دوره ی فعلی پارلمان
به پایان می رسد ،برگزار کند اما گفت که
او مجبور شده است تا به «بازی سیاسی».
خاتمه دهد.
خبر بسیار اسفباری که درماه گذشته با آن
روبرو بودیم انفجار دو بمب در

و حفاظت از مسیحیان کوشش نکرده است
واین برای رهبری که قول داده بود امنیت را به
مصر باز گرداند اتهامی بسیار سنگین است .
آقای گریگوری کاپلی سردبیر مجله Global
Information Systemدر شماره اخیرخود
که درتاریخ  14آوریل  2017منتشر شد
مقاله ای درباره رهبری آینده ایران داردکه
ترجمه آن را دراینجا به آگاهی شما میرسانیم

 ..آرزومندان رهبری ایران
درزمانی که حال «رهبر»
آیت اهلل علی حسینی
خامنه ای رو به وخامت
نهاده است.
تحلیل و بررسی .از منابع سیستم اطالعات

نظام .در  8ژانویه سال  ،2017در سن 84
سالگی یک شکاف سیاسی بوجود آورده
است بویژه اگر خامنه ای قبالز انتخابات ،
در حین برگزاری انتخابات و یا کمی پس
از انتخابات ریاست جمهوری چشم از جهان
فرو بندد .در واقع ،در طول سال گذشته ایران
(که در  20مارس  2017به پایان رسید)،
سه روحانی ارشد که ازرئیس جمهور حسن
روحانی حمایت کرده بودند( .از جمله آیت
اهلل رفسنجانی) ،فوت کرده اند که در ساختار
رهبری آینده بی اعتمادی بوجود خواهد آمد.
این موضوع باعث می شود که به نظر برسد
درداخل ایران همه توجهات به رویدادهای
ماه های آینده ،متمرکز است هرچند
درکوششهای خارجی  ،حمایت این کشور
از سوریه ،عراق ،لبنان و یمن به وضوح ادامه
دارد ..اما این سئوال هنوز بی جواب مانده
است که تا چه حد رهبری سپاه پاسداران
انقالب (پاسداران) -نیروی مبارزقابل توجه
 به حصول اطمینان از ثبات ملی درصورت بروز خالء رهبری توجه دارد . .به
نظر میرسد که سپاه پاسداران خود می تواند
یکی از چهره های قدرتمندرهبری برای پر
کردن این خالء باشد .کاری که ژنرال رضا
خان در سال  1921برای از بین بردن دولت
طرفدار انگلیس درایران انجام داد[ .او سپس
در ادامه خدمت ،در سال  ،1923به عنوان
نخست وزیرانتخاب شد ،تا زمانی که مجلس
مؤسسان در سال  1925او را به عنوان شاه ،به
جای آخرین شاه قاجار ،یعنی احمد شاه قاجار.
منصوب کرد که آغاز رژیم پهلوی بود].

آزادی 88-

روزیکشنبه  16آوریل  2017نظارت می
کردند  ،برای چند ساعت آن را رویدادی مهم
دیدند که در حال شکل گرفتن بود .در سراسر
ترکیه ،بنظرمیرسید آرای مثبت (آری) برای
این که ترکیه از یک نظام پارلمانی به یک
ریاست جمهوری تبدیل شود و ریاست
جمهوری قدرت بسیاری داشته باشد درحال
ریختن به صندوق هاست .دراستانبول ،آنکارا
وازمیر سه شهر بزرگترترکیه که دوشهر اولی
سنگر حزب عدالت و توسعه به حساب می
آید ودر طول نزدیک به  15سال حکومت
این حزب مورد اعتماد این تشکیالت بود همه
رای منفی (نه) دادند  .لحظه ای کوتاه بنظر
رسید که رئیس جمهور رجب طیب اردوغان
اولین شکست واقعی خود را تجربه خواهد
کرد .بااین حال رای آری بیشتر از آرای «
نه» شد و اصالح قانون اساسی به تصویب
رسید ،بسیاری در اردوگاه مخالفان و حامیان
آن برای برقراری آرامش در حاشیه یک
پیروزی ضعیف به تالش افتادند ولی این
یک واقعیت است که پایتخت ترکیه همراه
با بزرگترین شهرهای آن (و در شهر اردوغان)
درخواست دولت را برای اصالح قانون اساسی

ژوئن  2015نه درصد کامل سقوط کرد .به
دنبال انتخابات سال  ،2015اردوغان لحن
خود را تغییر نداد ودرنتیجه در کارزار
انتخاباتی حزب عدالت و توسعه تعدادگرسی
های از دست رفته اش به دوبرابر افزایش
یافت  .با وجود اینکه طبق قانون اساسی از
انجام این کار ،منع شده بود به تعقیب مخالفان
سیاسی خود پرداخت  ،و مبارزات انتخاباتی
خود در برابر حزب کارگران کردستان (پ ک
ک) را به این بهانه که حضور بیشتر برای
حمایت از حزب عدالت و توسعه به بازگشت
ثبات به ترکیه کمک می کند به پیروزی
رساند .پیامدهای این آخرین پیروزی او نیز
مشابه پیروزی های قبلی اوست . .اردوغان
نه تنها جلوی دوقطبی کردن ترکیه را نمی
گیرد بلکه می کوشد این دوقطب را عمیق
تر کند.
رفتن به سوی رفراندوم  ،دنیای کوچکی
شامل همه چیز بود که به جایگزینی
دموکراسی ترکیه با استبداد رقابتی منجر
خواهدشد .خود رأی گیری آزاد و منصفانه
نبود چون  ،دولت همه مخالفان کردخود
رارا در منطقه جنوب شرقی به شدت

ازوقایع مهم ماه گذشته رفراندوم اردوغان بود
که قبل از پایان این رفراندوم و شمارش آرای
مردم اردوغان جشن پیروزی گرفت  .مجله
فارن افرز طی مقاله ای با عنوان :

تهران و منطقه.
منابع مطلع نزدیک به محافل رهبری ایران
اطالع داده اند که وضعیت جسمانی «مقام
رهبری» آیت اهلل علی حسینی-خامنه ای،
77ساله دیگر به درمان سرطان جواب نمی
دهد سرطان پروستات او که اوایل 2008
تشخیص داده شد گسترش یافته است؛
همچنین ممکن است به سایر انواع سرطان،
از جمله یک یا چند شکل از سرطان خون
دچار باشد ..در حالی که ناظران در گذشته
متوجه شده اند( ،در واقع ،از سال ،)2009
به احتمال زیاد سرطان خامنه ای کشنده
است ،شواهدی وجود دارد که شخصیت های
سیاسی و نظامی ایران او را به صورت مرده ای
متحرک می بینند..
رئیس جمهور سابق .محمود احمدی نژاد
( )2013-2005به اندازه کافی از وضع
جسمی وخیم خامنه ای مطمئن است چون
دستور رهبری را مبنی برعدم چالش دوباره
برای ریاست جمهوری در انتخابات آینده
ریاست جمهوری ،نادیده گرفته ودرانتخابات
برنامه ریزی شده برای  19ماه مه .2017 ،به
مبارزه خواهد پرداخت  ،با این حال ،محتمل
است که احمدی نژاد می تواند راه را برای
همکار سیاسی ومعاون سابق خود .حمید
بقایی ،برای مبارزه انتخاباتی از پلت فرم خود
او استفاده کند اگر چه به نظر می رسد
احتمال برنده بودن در اردوگاه احمدی نژاد.
بسیار ضعیف است  .هنگامی که در مورد حکم
مقام رهبری پرسیده می شود ،آقای احمدی
نژاد خاطرنشان میکند« :این فقط یک توصیه
بود ،نه دستور.».
نامزدی احمدی نژاد آرای تندروها را تقسیم
میکند و این امتیازی برای رئیس جمهور.
روحانی .است 12.عضو شورای نگهبان ،که
به دقت سوابق نامزدهارا بررسی می کنند
در تاریخ  26آوریل سال  ،2017نامزد های
واجد شرایط برای شرکت در انتخابات ریاست
جمهوری را معرفی خواهند کرد.
بااین گزارشها حاکی است حال رهبر که از
سال  1989پس از خدمت به عنوان رئیس
جمهور به مقام رهبری رسیده است بسیار
وخیم و به بیماری العالج دچار است.بنابراین،
مساله رهبری در ایران بیش از ریاست
جمهوری و دیگر نهادهای حاکم ،مطرح است
به ویژه پس از مرگ ،اکبر هاشمی رفسنجانی،
رئیس قدرتمند مجمع تشخیص مصلحت
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نوشته  Michael J. Koplow :می نویسد
ناظران رویدادهای ترکیه که با دقت بسیار
نتایج رفراندوم قانون اساسی ترکیه را در

ترکیه رد کردند  .امیدمخالفین رفراندوم این
است که این پیروزی تمایل جدید به سازش
را از ناحیه ی اردوغان بدنبال داشته باشد..
این امید نابجا است .پیروزی ضعیف دررفراندوم
چیز جدیدی برای اردوغان و حزب عدالت و
توسعه ( ،)AKPکه کرسی های خود را در
مجلس شورای ملی در سه انتخابات پی در
پی مجلس از دست داده نیست .دیدم ،او
کسی است که از انتخابات ژوئن  2011تا

سرکوب کرد ،سیاستمداران مخالف را به
زندان انداخت ،رسانه هایی که به پوشش
خبرهای مربوط به حامیان آرای « بله»
می پرداختند آزاد و روزنامه نگاران مخالف
رفراندوم بازداشت و موردضرب و شتم قرار
می گرفتند .این شدت عمل پس از شکست
کودتای  15ژوئیه آغازشد و بدنبال آن صدها
هزار نفر زندانی و کارمندان دولت تصفیه
شدند .اردوغان و حزب عدالت و توسعه به
طور مداوم استدالل می کردند که رای به
اصالح قانون اساسی و ایجاد یک ریاست
جمهوری اجرایی به منظور پیروزی در مبارزه
با کودتاچیان  Gülenistو پ ک ک حیاتی
است ،و رای « نه» دادن به رفراندوم به منزله
تأیید تروریست ها است. .با وجود تالش های
اردوغان در انجام هرکاری که می توانست
به پیروزی گسترده او در رفراندوم بیانجامد
نتایج ازقبل پیش بینی می شد ،و همچنین
باایجاد مشکالت بسیار زیاد که دولت در
اردوگاه رأی دهندگان «نه» بوجود آورده
بود ،اردوغان تنها به پیروزی بسیار ضعیف
ومحدود دست یافت حاال که او به پیروزی
رسیده است به طور ناگهانی تن به تغییر
نمی دهد و تصمیم نمی گیرد استراتژی
خود را که تا کنون اشتباه و .موجب آسیب
رساندن به کشور بوده است و منجر به یک
پیروزی ضعیف برای اوشده است را تغییر
دهد .نتیجه ای که خواهد گرفت آن است
که او به اندازه کافی سختگیر نبوده است .
ترکیه برای تقسیم به دوقطب مختلف
بیش از همیشه مستعد است..فقط
اکثریت ناآگاه که سیستم دولت ترکیه را،
دررده بندی قدرت از قوه مقننه و قوه قضائیه
به یک فرد ،منتقل می کند ،به طور موثر
اردوغان را برای حداقل یک دهه دیگر در
رأس حکومت ترکیه نگاه خواهد داشت.
بسیاری از کسانی که در اردوگاه «نه»
قراردارند به محض اینکه دولت اعالم پیروزی
کرد مشروعیت رای را به زیر سوال بردند.
مخالفان در حال حاضر به مخالفت با نتایج
همه پرسی برخاسته اند .این امر می تواند به
اندازه کافی به بافت سیاسی و اجتماعی یک
کشور که نهادهایش در سالمت کامل بودند
آسیب جدی وارد کند  ،اما در ترکیه-که در
آن ،دولت استقالل قوه قضائیه را خدشه دار
کرده است بوروکراسی می تواند بین کسانی
که از مشروعیت دولت دفاع می کنند و
کسانی که مخالف دولت هستند دودستگی

کامل و نهایی ایجاد کند .هیچیک ازمخالفان
به دادگاهی که اعالم کند هیچ تخلف
انتخاباتی یا شمارش مشکوک آرا وجود
ندارد اعتقاد ندارند .آنها که رأی منفی به
رفراندوم دادند دربرابر ادعای اردوغان مبنی
بر پیروزی بزرگ بر نیروهای تروریسم ،سلطه
خارجی و خاتمه دادن به هرج و مرج نمی
توانند شکیبائی خودرا حفظ کنند ..یک
رهبر مسئول  ،هرکاری برای کاهش شعله
های آتش اختالف انجام میدهد ،اما سابقه
اردوغان حاکی از آن است که درآینده
واکنشی متفاوت خواهد داشت.
گذشته از لحظه ای کوتاه که ماندگاری
حزب عدالت و توسعه درقدرت نامعلوم
بود ،اردوغان کل فعالیت های سیاسی را به
بخشی معطوف کرده بود که بتواند نتیجه
رفراندوم را به نفع خود کند .از دست دادن
استانبول و آنکارا تنها او را متقاعد میکند که
او باید برای تهییج هیوالی نابودی بیشتر
مراقب باشد ،وآرای بدست آمده از دوطرف
که خیلی بهم نزدیک است به این دلیل است
که طرفداران گولن و کردها ،رسانه های
هوادار آنها ،و حامیان خارجی شان به اندازه
کافی درداخل ترکیه جای پائی نداشتند.
 ..سرکوب روزنامه نگاران ،دانشگاهیان ،و
کارکنان دولت به جای اینکه وضعشان بهتر
شود بدتر شده است اردوغان میخواهد هر
کسی که سیستم جدید ریاست جمهوری را
که توسط مردم ترکیه تصویب شد قبول ندارد
به عنوان دشمن ترکیه که در خدمت اربابان
خائن است به تصویر بکشد .نزدیکی نتیجه
رفراندوم یک ابتکار تازه اجباری برای از بین
بردن دشمنان ،واقعی و خیالی ،به جای یک
بازنگری در دالیل واقعی برای نزدیکی آراء
است  .به جای تالش برای پر کردن شکاف،
اردوغان سعی میکند با فشار بر مخالفان خود
آنهارا خاموش کند.یک کشور با عملکرد
نهادهای دموکراتیک ،مانع ازآن خواهدشد
که یک طرف ،هر کاری که می خواهد انجام
دهد .نهادها چلوی قدرت مطلقه دولت را می
گیرند ..ترکیه چنین کشوری نیست .اردوغان
در پیروزی یا شکست سخاوتمند نیست ،و
رفراندوم هم شکست وهم پیروزی را به او ارائه
گرده است .ممکن است این تاریکی و قبل
از روشنای صبح ،باشد اما برای ترکیه ،تاریکی
اخیر تنها ترکیه را به نیمه شبی تاریکتر
نزدیک می کند.
***

خبرمهمی که همه رسانه های آمریکا و

دوکلیسای مصر بود که  44کشته و تعدادی
مجروح برجای گذاشت  .این حمالت
تروریستی درروز یکشنبه  9آوریل 2017
صورت گرفت  .این بمب ها در کلیسا هائی
واقع دربزرگترین جامعه مسیحی خاورمیانه
منفجر شد و بالفاصله داعش مسئولیت
آن را برعهده گرفت  .داعش در سال های
اخیر بیش از یکهزار سرباز و پلیس مصری
را درصحرای سینا به قتل رسانده است .و
اخیرا ً میدان عمل خودرا به جوامع مسیحی
مصر گسترش داده است  .نزدیک به ده درصد
جمعیت مصر مسیحی هستند.
عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر
بالفاصله حالت اضطراری در کشور اعالم کرد
اما او متهم است که در برقراری امنیت
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درسال گذشته عربستان سعودی فقط
 16درصد نفت خام خودرا به آمریکا
صادرکرد .درعوض دوسوم کل تولید
خودرا به اندونزی فروخت .
شعور بازاریابی اعراب  ،ریشه در تعلیمات
دینی هم دارد .این است که ملک سلمان
با آمدن ترامپ احساس بهتری ازروابط
امنیت آفرین با آمریکا دارد .پس بی
گالیه متوجه آسیا و بویژه بازار مهم
اندونزی ( 260میلیون نفر  85درصد
مسلمان) ومالزی وچین وژاپن شده
است .
اندونزی متعهد مبارزه با تروریسم است
اما اینک به بهره وری ها می رود .ازباب
دورکشی های عربستان ازآن اقتصاد
تک پایه ای (نفت = امنیت) با آمریکا
ورفتن این کشور بسیار بنیاد گرا بسمت
یک اقتصاد متنوع چند پایه ای .
ملک سلمان درمالزی متعهد ایجاد
یک واحد پتروشیمی با  7میلیارد دالر
سرمایه نهی شد .ملک سلمان درصدد
آن است که حلقه ای از مشتریان صمیم
آسیائی دور خود بتند تادراجرای طرح
اقتصاد متنوع عربستان تنها نماند.
عربستان درعقب ماندگی های اجتماعی
است اما به مدد مشاورین غرب آرزومند
نجات نظام سعودی است .
سفر ملک سلمان به شرق دور تجارتی
است اما مردم دنیا وقتی ازتدارکات
سفر می خوانند  900 «:نفر همراهان ،
دوپله برقی برای جابجاشدن های ملک
سلمان  ،دو مرسدس بنز  450 ، 5600تن
ملزومات و مقادیری عظیم گوشت حالل
» محال است ازخود نپرسند چه این
باروبندیل ها باتعالیم اسالمی وسبک
وسطح زندگی رسول خدا چه ربطی دارد؟

گوئی نه سنی ها ونه وهابی ها ی عرب
نمی دانند بادین و پول نفت خود چه
کنند وشیعیان نیز کم وبیش اینگونه اند.
بیادآوریم آقای احمدی نژاد را که
قهرمان سفرهای پرهزینه وکم بازده بود
و سفرکرد به همین کشوراندونزی 88
درصد مسلمان وچه نطق ها که نکردو
دست خالی برگشت .
دنیای اسالم خاور میانه ای هرگز جای
خودرا و حدخودرا درنیافت ودائم یا
باغیرت کاذبه ای خودرا بادیگران روبرو
کرد یا باپول افشانی های نوع سعودی
فتنه ها ووابستگی ها بپا کرد .آمریکا
واروپا بی جهت نیست درربودن پول
اینها موفق اندو تمسخر کردن باقی کار
آنها
***
اینک عربستان متمایل شده است به
اینکه به نمونه ومدل سیاسی -اقتصادی
اجتماعی چین رو کند .بی آن کهزیربنای فرهنگ و سنن  ،رها ازخرافات
جامعه غیرمذهبی ودولت ونظام چین را
دریابد.
ملک سلمان دراندونزی قرار به ایجاد
مدارس اسالمی عربی زبان نهاد  ،ونشان
داد که سراز کارخود درنمی آورد .زیرا
از آن همه مدارس قرآنی که هزینه کرد
چه سودبرد و محصولی جز درخت
بدسرشت داعش ازآن یبدست نیامد!.
عربستان سعودی درنظام قبیلوی پیش
ازظهوراسالم دست وپا میزند .بااین
تفاوت که آن قبایل پیش از اسالم دچار
خوره صدها پرنس وپرنسس بودند.
ملک سلمان خود درمدیریت داخلی از
متحجرین است اما خوب می داند که بی
فروش نفت نه درصحراست ونه دردریاها

مثل امروز .پس بتوصیه آنها که کل
امنیت سرزمین اورا درتعهد دارند راه
افتاده است  .تابگوید امیدواراست بجز
نفت دوستان باعربستان درهمکاریهای
سوقالجیشی-استراتژیک باشندوالبته
مشتریان نفت او الزام ًا درهمکاریهای
استراتژیک ایشان نمی توانند باشند.
پیش ازایشان در 2006ملک عبداهلل
همسفری داشت بهمین سامان وهمین
حرفهارازد .وانگهی استراتژی مورد نظر
ایشان چیست ؟ دشمنی با ایران وعراق
شیعه  ،تجاوز نظامی بحرین  ،تبعیض
درپیروان دینی که رسول آن می گفت
 «:منهم بشری مثل شمایم »
غرب به این امور اعتنا ندارد .مهم این
است که عربستان مایل است آرامکورا
وارد بورس کندوبانکها در مطالعه اند و
بانک آسیائی قبل ازهمه .
خصوصی شدن آرامکو ی ریاض درجریان
است  .البته وخرید چندپاالیشگاه
درژاپن نیز.
اقتصاد عربستان درمدیریت محافل
مالی است .همان محافل که در همین
سفر بشمار  900تن همراهان اشاره می
کنند تابه دنیا سنگینی و انجماد نظام
را نشان دهند.در 2014چین مشتری اول
عربستان شد  .اما چین درفروش لوازم
زندگی به ارزان ترین بها مهمترین هم
شد .چنین است که اقتصاد صنایع سبک
از دست غرب دررفته است  .چین به رقبا
مهلت نمی دهد ،لوازم زندگی وپارچه
ولوازم الکترونیک .مواد غذائی را فراوان
وارزان میفروشد .درفاصله سال 2003
تاسال  2014واردات ازچین درعربستان
ازلحاظ بها  8/5برابر شده است وواردات
آمریکا به عربستان ازلحاظ بها 8/5
برابر شده است ( به فروش اسلحه توجه
کنید)

مسئله عربستان سعودی یافتن بازار
تازه ای برای نفت آن کشور نیست .
ازپس فاجعه دوبرج نیویورک وکشف
دست داشتن  17تن جهادگرای تبعه
عربستان سعودی  ،عربستان در
تردیدهای آمریکاست .پس این کشور
سعی دارد بادستیابی به بازارهای تازه
بامریکا وانمود کند که اگر نفت دارید
وبه ما کمتر نیازدارید دوستی مابجاست
وبازارهم داریم .
عربستان نمی خواهد دریابد که مراکز
دینی درون وبرون این کشور سهم
مهمی درآموزشهائی دارند که منتهی
شده ومی شود به تولید جهادگرا ها
درانواع و اقسامشان .

امروز هم در چین درایالت ایغور داعش
وافرادوابسته به جهاد وسازمان های
تروریستی درفعالیتند .دراین حال راه
حل اتکا به چین یا به آمریکا عربستان
را ازاتهام جهادگراپروری تبرئه نمی
کند.
هیچ بعید نیست که چین که ُمعضل
ایغوررا که همیشه داشته است
باعربستان بسبب نفوذ جهادگراها به
کج تابی ها وباج ستانی ها رود.
عربستان باهمه کشورها به نوعی همین
گرفتاری رادارد وناگزیر از باج دادن ها
است .سیمای نامطبوع اسالم جهادگرا ی
این کشور بدست رسانه های غرب کل
جهان مسلمان رابه تباهی برده است .
روسیه پوتین بعد از نفوذها که
درخاورمیانه به چنگ آورده است

تاروپود یک رابطه وسیع را باعربستان
می تند .اساس این تالش برنفت نهاده
نیست  .روسها می کوشند ازنفرت
عربستان علیه بشاراسد بکاهند  .ایران
طبع ًا ازاین تالش راضی نیست  .ولی
روس ها درکارفروش اسلحه اند .دیگر
آنکه روس ها مایلند چچن را بکل از
کمک های سعودیان دور کنند.
باید تجسم کرد روسیه ای را که درچند
مورد (سوریه  -فروش اسلحه  -چچن
وغیره)همراه قراردادهای غیر نفت
وگازی دررابطه است باسعودیان وبی
اعتنا به عکس العمل آمریکا  .ولی باید
تصور کرد خشم وروسیه هراسی های
ایران والئی را که با سفر سردار سلیمانی
به مسکو عالماتی بدست داد.
روس ها ظاهرا ً باترکیه برسر دورکردن
بشاراسد به توافق نا نوشته ای رسیده
اند این را تهران حس می کند.
عربستان بررابطه عمیق ووسیع روسیه
وایران بچشم مانعی بزرگ سرراه
دوستی ها باروسیه می نگرد.
ایران البته دست باالئی دارد درسوریه
ودرعراق وافغانستان وپاکستان جای
پای بسیار قرض کرده است .
ایران درروی کارآمدن میشل عون رئیس
جمهور لبنان به مدد حزب اهلل مؤثر بود.
دودهه سروری آمریکا درخاورمیانه
بسررسیده است  .گاهی می گویند :
روس ها آمده اند .روسها باایران وترکیه
به شراکت ها خواهند رفت .
عربستان سعودی بعد از کاهش بهای
نفت به مشکل کسربودجه وناتوانی
دراجرای طرحها وتعهدات رفت .
دراکتبر  2016عربستان دست به اخذ
وامی بزرگ بمبلغ  25میلیارد دالردر«
بازارجهانی پول» زد  .اینک بافروش
سهام آرامکو آرزومند سود 100

میلیاردی است .
درعربستان میزان بیکاری  5/7درصد
است  .این بیکاری ناشی از برنامه های
نامفید آموزشی است .
اینکه در امارات نرخ بیکاری  1/3درصد
باشد ودرعربستان چهاربرابر آن  ،ناشی
از برنامه های آموزشی خاص عربستان
است .
منابع آماری که هرسال به تفسیر وضع
همه کشورها در بیالن جهان می روند
درمورد عربستان همیشه در مضایقه اند
 .واین مضایقه پرمعنی است .
سفر ملک سلمان به اندونزی برای این
کشور مفید است اما اندونزی کشوری
است که رئیس جمهورش بمردم گفته
است بعض آیات قرآن ازجمله آنجا که
علیه یهودان است (سوره  )51رافراموش
کنید بنیادگراها اورا تحقیر کردند  .اما
مردم دراعتدال طیعند واززمان سوکارنو
( )1945-67کشور درکوشش مداومی
است برای دوری از ظاهرسازیها ی
بنیادگراها  .تعصبات ماه رمضان  ،پوشش
اسالمی  ،پنج نوبت نماز وبسیاری از
اجبارات وتکالیف باب طبع حکمرانان
مستعد دراندونزی نیست .
آقای احمدی نژاد چمکران باز به آنجا
رفت هزینه ها کرد ولی اندونزی اعتدال
را حراست کرد.آیا ملک سلمان چیزی
از اعتدال ازاندونزی می گیرد تا سوغات
هموطنانکند؟
برای خروج ازبن بست ها عربستان
راه درازی درپیش دارد  .تحول دراین
سرزمین جز با نفی سلفی گری که ربطی
به اسالم ندارد شروع نخواهدشد.
درعربستانسعودی دولتدرگرواصحاب
بسیار خشک مغز دین قرارگرفته است .
استعداد تحول درتوقف کشنده ای است
تا این آگاهی نزد دین ورزان پیدانشود

که دین مانع زندگانی نیست جامعه
درفشار حکام وحکام درفشار اصحاب
دین جان می کنند ونمی میرند.
رابطه دوسویه آمریکا باعربستان
سعودی که براساس خرید نفت وتضمین
امنیت عربستان بوددچار تحول شده
است  .عربستان کماکان باید از آمریکا
بخرد.ولی به آن کشور کمتر بفروشد..
بهانه خرید ناامنی های منطقه است که
داشتن سالح های تازه تر راایجاب می
کند.
معهذا عربستان با آنهمه تجهیزات
سازوبرگی  ،از عهده وقایع بر نمی
آید(مثل مورد یمن) وبسیار دیده می
شود که آمریکا وارد عمل می شود.
واین پدیده از عربستان یک کشور
علیل ساخته است زیرا آمریکا هم
باهمه مداخالت نظامی از پس ناامنی
ها بر نمی آید وناگزیر قدرتی مثل
روسیه مداخالت را دامن می زند و
پذیرای قرارومدارهای تازه با عربستان
می گرددکه هم اکنون شاهد مذاکرات
آغازی آن هستیم .
درحقیقت ما در منطقه بسبب وابستگی
های عربستان سعودی درسپردن امنیت
خود به دیگران با دورباطلی روبروئیم .
امنیت دامنه ای وسبیع دارد .هیچ قدرت
خارجی به عربستان حمله نکرده است و
ناامنی عربستان داخلی است و پس
دخالت آن قدر که ضامن امنیت آن است
هم داخلی است واین بزرگترین عامل در
به تحلیل رفتن عربستان سعودی است
عربستان سعودی ونه عربستان .

کالهبرداری با
تلفن و اینترنت

دراینجا یادآوری می کنیم که امروزه
چه ازطریق تلفن همراه و چه ازطریق
تلفنهای منازل خود می توانیم قبل از
جواب دادن به تلفن از نام یا ماهیت
تلفن کننده آگاه شویم  .اگر برصفحه
پیامگیر خود نام ونشان نا آشنائی را
می بینید اصال به تلفن جواب ندهید.
بخصوص بسیاری از ایرانی ها به شرکت
تلفن می سپارند که نامشان در لیست
صاحبان تلفن ذکر نشود .و بهمین دلیل
ممکن است بعضی از تلفن های دوستان
خودرا بی پاسخ بگذارید که بنظر من
دربرابر حفظ پولتان ارزش دارد که تلفن
را بی جواب بگذارید.
این داستان همچنان ادامه پیدا می کند
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روزی دیگر کسی آنسوی خط به شما
می گوید من نماینده رسمی شرکت
فالن هستم  .کامپیوتر شما ویروس دارد
و هرلحظه ممکن است فایل های شمارا
از حافظه خود پاک کند و شما به هیچ
قیمتی نخواهید توانست آن فایل هارا
دوباره بدست بیاورید .اگر اجازه می
دهید من از همین راه دور می توانم
به کامپیوتر شما وصل شوم واز همین
جا ویروس های آن را ازبین ببرم  .این
کار هم بصورت مجانی ورایگان برای
شما انجام می دهیم چون شما یکی
از بهترین مشتریهای ما هستید ..شما
هم که معموال کامپیوترتان با اشکاالتی
همراه است خوشحال می شوید و به او
اجازه می دهید به کامپیوترشما وصل
شده و دسترسی کامل پیدا کند .آن
کالهبردارهم هرسندی الزم داشته باشد
تا پول شمارا از حساب بانکی تان بیرون
بکشد و یا از کارت اعتباری شما سوء
استفاده کند از کامپیوترتان برمی دارد
و بعد هم می گوید خیلی ممنون وشما
هم کلی ازاو تشکر می کنید که چقدر
لطف کرده که این کمک بزرگ را به شما
کرده است  .اماروز بعد متوجه می شوید
که داروندار خودرا باخته اید.
در مکالمات تلفنی که با شخص ناآشنا
یا درحقیقت همان کالهبردار انجام می
دهید ممکن است بگوئید  :بله  ،نه  ،ووو و
آن کالهبردار که صدای شمارا ضبط می
کند بعدا ً ازاین پاسخهای شما استفاده
کرده و برای آن سئواالتی می شسازد.
برای مثال می گوید  :شما مایلید درقبال
برداشت ماهانه فالن مبلغ از حسابتان
از سرویس ما استفاده کنید؟ وبعد پاسخ
بله شمارا که قبال ضبط کرده است به

صفحه 10

این روزها برای کاربران کامپیوتر امری
عادی شده است که درحال کار کردن
با کامپیوتر ناگهان کادری برصفحه
کامپیوترشما ظاهر می شود و صدائی
را می شنوید که می گوید کامپیوتر شما
مورد حمله ویروس قرارگرفته است  .هم
اکنون به این شماره تلفن تماس بگیرید
تا یکی از متخصصان ما نسبت به ازبین
بردن این ویروس اقدام کند  .اگر صفحه
کامپیوتر خودرا ببندید یا کامپیوتررا
خاموش کنید همه فایل های شما پاک
می شود و دیگر قابل دسترسی نخواهد
بود .این پیام نباید شمارا گول بزند.
سعی کنید به هرترتیبی که می توانید
آن صفحه را ببندید و اگر نتوانستید
صفحه مورد نظررا ببندید برروی دکمه
برق کامپیوتر فشار دهید تا کامپیوتر
شما خاموش شود و بعداز چندثانیه
مجددا ً آن را روشن کنید ومورد استفاده
قراردهید.معموال اگر کامپیوترشما از
ویندوز استفاده می کند پیام دهنده
خودرا ازشرکت ماکروسافت معرفی می
کند .واگر کامپیوتر مک دارید او خودرا
ازشرکت اَپل به شما می شناساند.
اگر بخواهیم مثال هائی ازاین قبیل برای
شما بنویسیم هم شما وقت خواندن
آن را ندارید وهم ما محلی برای نوشتن
همه آنها نداریم  . .به قول معروف دردرا
گفتیم  .حاال اجازه بدهید بپردازیم به
درمان  .چه کنیم تا قربانی این دزدان
تلفنی و دنیای مجازی نشویم .
 -1همیشه از مدیریت پسورد استفاده
)Password Manager
کنید(.
مدیریت پسورد نرم افزاری است که
همه پسوردهای شمارا درخود ثبت می

کند بعد برای خود این نرم افزار هم یک
پسورد حداقل  25حرفی تدارک ببینید
 .دراینصورت ورود هکرها به کامپیوتر
شما بسیار مشکل می شود.
 -2مواظب وای فای رایگان باشید.
بخصوص در فرودگاه ها واماکن عمومی
که شمارا قادر می سازد برایگان به
اینترنت واردشوید ویا از تلفن همراه
خود برای دسترسی به اطالعات استفاده
کنید .هکرها براحتی می توانند ازطریق
این وای فای به تلفن ئیا کامپیوتر لپ
تاپ شما دسترسی پیدا کنند.
 -3وقتی از وب سایتی استفاده می
کنید حتما قبل از تایپ کردن آدرس آن
سایت حروف  HTTPرتا تایپ کنید.
 -4وقتی ازطریق شرکتهای انتقال پول
مبلغی را برای کسی حواله می کنید از
اطالعات مربوط به دریافت کننده پول
مطمئن شوید تا پول به آدرس فرد
دیگری حواله نشود.
 -5هرگز یک ناشناس را به خانه خودراه
ندهید .ممکن است کسی به عنوان
فروشنده کاالئی به منزل شما مراجعه
کند و بخواهد وارد خانه شما بشود تا آن
کاالرا به شما نشان دهد و یا طرز کار آن
دستگاه مورد نظر را به شما یاد بدهد.
این شخص ممکن است کالهبردارباشد و
بخواهد با توضیحاتی سرشمارا گرم کند
و همدستان او با استفاده از فرصت از
منرل شما چیزی را سرقت کند.
 -6کالهبردارانی هستند که برای
کسب اطالعات باارزش از منزل شما با
لباس مندرس و در هیئت خانه بدوش
به درخانه شما می آیند و از داخل
آشغالهائی که بیرون از خانه گذاشته اید

تا مأمورین شرکت نطافت کننده بیایند
و آن را ببرند به جستجو بپردازند و
اسنادی نظیر اظهارنامه های بانکی و یا
صورتحساب شرکتهای کارت اعتباری
ونظایر آن را پیدا کنند و با خودببرند
تا برای پول بی زبان شما نقشه بکشند.
با یکدستگاه ماشین کاغذ ُخرد کن
 Shredderاینگونه اسنادرا که نیازی
به آن ندارید کامال بصورت رشته رشته
درآورید تا قابل استفاده دیگران نباشد.
 -7هرگز با شرکتی که به ثبت نرسیده
و واقعیت آن برای شما مشخص نیست
برروی اینترنت به خرید وفروش
نپردازید.
 -8همیشه بیاد داشته باشید کسی که
یک بار قربانی کالهبرداران اینترنتی
یا تلفنی شده است بهترین هدف برای
باردوم نیز محسوب می شود.
 -9وقتی به فروشگاهی برای خرید
کاالئی می روید واز کارت اعتباری خود
استفاده می کنید آن را در معرض دید
دیگران قراردندهید .چون ممکن است
آنها باتلفن همراه خود از آن عکس
بگیرند تا شماره کارت اعتباری شمارا
بدست بیاورندویا باسرعت شماره آن را
برروی کاغذ یادداشت کنند.
 -10هرتلفنی که بنظرتان مشکوک می
آید بالفاصله قطع کنید .احتمال این که
باقطع کردن آن تلفن چیزی را ازدست
بدهید بسیار کم است و احتمال اینکه
سرمایه تان بر بادرود بسیار زیاد است .
 -12اگر ازموردکالهبرداری تلفنی یا
اینترنتی مطمئن بودید به پلیس اطالع
دهید.

صفحه 11

کوراکانترل از اهالی تنسی زنی 83
ساله است و درطول این همه سال
 220هزاردالر برای این روزهای پیری
ودرماندگی پس انداز کرده است  .این
هستی و نیستی او در ظرف  18ماه طعمه
کالهبرداران تلفنی می شود .افراد
ُمسن درآمریکا بهترین طعمه برای
کالهبرداران هستند . .اززمانی که تلفن
های همراه  ،همه گیرشده ودردست
هرکوچک وبزرگی دیده می شود تعداد
کالهبرداران نیز زیادترشده است . .
این دزدان تلفنی چگونه پول شمارا می
دزدند؟
تلفن شما زنگ میزند .گوشی را بر
میدارید .پیامی ضبط شده می گوید
من فالنی از اداره مالیات تلفن می کنم
 .مشکلی که در پرونده مالیاتی شما
وجود دارد می تواند شمارا به مدت ده
سال در سلول تاریک زندان نگهدارد.
اگر می خواهید ازاین دردسر نجات
پیداکنید شماره یک را فشار دهید تا
یکی از کارمندان ما باشما صحبت کند.
نود درصد اشخاصی که چنین پیامی
را دریافت می کنند ازخود واکنش
نشان می دهند  .یکی شماره یک را
فشار می دهد تا به اداره مالیات بگوید
که من همیشه بموقع مالیات خودرا
پرداخت کرده ام  .دیگری شماره یک
را فشار می دهد تا کنجکاوی خودرا
ارضاع کند و ببیند مشکل چیست ؟ اما
همین فشاردادن شماره یک تلفن کننده
را به بسیاری از اطالعات مالی و بانکی
شما مربوط می کندو با ادامه صحبت
قادر خواهد بود به حساب بانکی شما
دسترسی پیدا کرده و به آن وارد شود و
داروندارشمارا به جیب خود بریزد.
باید بدانید که اداره مالیات هرگز به
کسی تلفن نمی کند .مگر اینکه قبال
با شما مکاتبه کرده وشما تلفن خودرا
به آنهاداده باشید و از آنها درخواست
کرده باشید که باشما تماس بگیرند .تنها
واکنشی که شماباید نشان دهید این
است که به محض شنیدن صدایی که
خودرا مأمور اداره مالیات معرفی می کند
بدون حتی یک کلمه حرف زدن تلفن
را قطع کنید .دفعه بعد همین شخص
باز شماره شما را می گیرد و برروی
«کالرآیدی» شما یا درواقع دستگاه پیام

گیر شما شماره تلفنی ظاهر می شود و
نام اداره مالیات هم درزیر آن می آید تا
شمارافریب دهد و مطمئن سازد که این
تلفن از اداره مالیات است  .این بارهم
واکنش شما باید بی اعتنائی به این تلفن
باشد.
روز دیگر تلفن شما به صدادرمی آید
 .گوشی را برمیدارید .از آن سو کسی
می گوید اگر شما  70سال بیشتردارید
و دچار مشکل شنوائی هستید شماره
یک را فشاردهید تا یک دستگاه سمعک
بطور رایگان به آدرس شما پست شود.
دراینجا نیز باید بیاد بیاورید که درآمریکا
بخصوص  ،به هیچ کس چیزی مجانی
نمی دهند .با فشاردادن شماره یک
هستی خودرا برباد می دهید.
روزدیگر باز تلفن زنگ می خورد و این
پیام را می شنوید :
باتشکر از کمک های شما درگذشته
 ،امسال هم مرکز مبارزه باسرطان به
کمک شما نیازمند است  .به هراندازه
که مایلید کمک کنید تا جان یک
انسان را نجات دهید .لطفا شماره یک را
فشاردهید تا با ما صحبت کنید.
شما که خودتان می دانید قبال به چنین
سازمانی کمک نکرده اید  .بنابراین
بالفاصله تلفن را قطع کنید.

در
سال جاری از هرده
آمریکائی یک نفر قربانی
کالهبرداران تلفنی شده است و میلیونها
آمریکائی یا اروپائی دیگر نیز
درنوبت هستند  .آیا شماهم یکی از قربانیان
بوده اید؟ هرسال ده ها میلیارد دالر ازپول من
وشما به جیب کالهبرداران تلفنی و اینترنتی
سرازیر می شود  .سعی کنید شما گول این
کالهبرداران را نخورید .این مطلب را به
دقت بخوانید تا بتوانید پولتان را
حفظ کنید

دنبال این سئوال قرارمی دهد ووقتی
شما متوجه می شوید و شکایت می
کنید او با قیالفه حق به جانب دردادگاه
حاضر می شود و می گوید این برداشت
پول از حساب با توافق خود ایشان بوده
است  (.البته بیشتر اوقات در دادگاه هم
حاضر نمی شوند).
مدتهاست که در همه جای جهان
متداول شده است که بسیاری ازمردم
خرید های خودرا ازطریق اینترنت انجام
می دهند .یکی از مهمترین و بزرگترین
کالهبرداری هااز همین خریدوفروش
های اینترنتی انجام می شود.
ایمیلی دریافت می کنید که درآن
آمده است سفارش شما با این شماره
پست شده  .برای اینکه ببینید بسته
پست شده برای شما درچه مرحله
ای است روی این شماره کلیک کنید.
کلیک کردن همان و لو رفتن اطالعات
مورد نیاز کالهبردار همان  .هرگز
صفحه مربوط به ایمیل خودرا باز رها
نکنید .وقتی کارتان با ایمیل تمام شد
حتما صفحه مربوطه را ببندید و اگر با
کامپیوتر خود کارندارید آن را خاموش
کنید .حتما برای مشاهده ی ایمیل
خود از واژه رمزعبور یا پسورد استفاده
کنیدتا هکرها نتوانند به آسانی به ایمیل
شما دسترسی پیدا کنند .رزمانی پیش
خیلی رایج بود که شما ایمیلی دریافت
می کردید که درآن ذکر شده بود من
فالنی هستم ازکشور آفریقائی فالن .
میلیونها دالر ارث به من رسیده است
که می خواهم آن را در آمریکا سرمایه
گذاری کنم  .اگر اچازه می دهید من این
پول را به حساب شما واریز می کنم و
بعد به آمریکا می آیم و پس از دریافت
پول خود سهم قابل مالحظه ای از آن
را به شما خواهم پرداخت  .بعد طرف
خودمتوجه شد که هیچکس گول چنین
ایمیلی را نمی خورد .بنابراین ترفندهای
دیگری بکار بردند برای مثال هکرها
اطالعات شخصی شمارا بدست می
آورند .مثال محل زندگی  ،آدرس پستی
 ،نام مادر و چیزهای دیگری که معموال
برای پرکردن فرم های درخواست الزم
است  .بعد به شما تلفن میزنند ومی
گویند برای مثال  ،من از شرکت یا
بانکی که شما وام مسکن گرفته اید
زنگ میزنم  .وام شما به شرکت ایکس
فروخته شده وشما ازاین پس باید قسط
آن را به این آدرس بفرستید.شما هم که
می بینید همه اطالعات درست است
اعتماد می کنید و قسط وام خودرا به
آدرس جدید می فرستید .اما باید توجه
داشته باشید که در آمریکا و کشورهای
دیگر برای کارهای مالی حتما برای شما
نامه می نویسند تا آن را به عنوان مدرک
در پرونده خود نگهدارند .بنابراین هرگز
به چنین ایمیل هائی اعتماد نکنید.

اقلیت ائتالفی تشکیل داده اند واز
آغاز کار به بنزین وشکر ودخانیات
ومشروبات قیمت های سنگین تر
تعلق گرفته است به افزایش قیمت ها
درترکیه  Zamمی گویند , .وبهمین
جهت بعضی ازایرانی ها به ترکیه
زامبیا می گویند.

 17آوریل 1996

 31اکتبر 1995
دیشب از  3صبح تا  5صبح
بیدارماندیم تا نتیجه ی رفراندوم
کبک را که کانال تی وی  5فرانسه
مستقیم پخش می کرد ببینیم 95 .
درصد مردم دررفراندوم شرکت
کرده بودند و آرای نه (منفی) فقط
با حدود  40000رأی بیشتر برنده شد
و درنتیجه کبک نتوانست مستقل
شود.البته حزب کبکب ها دست
بردارنیستند و می گفتند باردیگر
برنده می شویم  .سازمان ملل از حیث
کیفیت زندگی  ،کانادارا بهترین جای
دنیا اعالن کرده است  .آن وقت این
احمق ها دنبال ماجراجوئی و جدائی
از کانادا هستند.
نطق نخست وزیر کبک خیلی جهان
سومی واحمقانه بود .او گفت آرای
 Ethnicوپولدارها باعث غلبه ی آرای
«نه» بر «آری» گردید.

 26دسامبر 1995

 25فوریه 1996
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باراول است که درعمرم امسال هفت
سین نچیدم فقط عدس سبز کرده ام
اصال فکر می کردم نوروز خرداداست
تااینکه ساعت  10ماریا ازپاریس زنگ
زد و نوروز مبارک گفت و بعد با
فردریک وآناهیتا صحبت کردم .
هفته پیش دیانا ازلوس آنجلس برای
یک ویزا پیش من آمد .شخص ًا به
کنسولگری رفتم با بی اعتنایی و
جواب رد روبرو شدم  .تصمیم این
است که اول ماه مه  Ellenبرود
آمریکا دنبال کار و خانه بگردد .من
همه چیزرا فروخته آخرماه مه بروم .
دراین حیص وبیص تصمیم گرفته
ایم زینب خدمتکار باوفارا نیز با
خودببریم  .سال پیش سال بدی بود.
سوم جون  Janeبه سر قرار نیامد
وروابط ما قطع شد 17 .مارس روشن
جواداُف کشته شد و بساط وبرنامه
های ما در آذربایجان بهم ریخت .
درترکیه حزب آناوطن مسعود یلماز
و حزب راه راست خانم چیلر حکومت

 18اوت 1996

Hingham

 Ellenاول ماه مه بسوی بوستن
حرکت کرد  .قبل از اینکه برود
مهمانیهای زیادی بافتخارش دادند.
منجمله بشیر وخانمش که آلمانی
هستند وکارخانه سقز سازی دارند
شام ترتیب دادندکه شام را همسر
سرکنسول اسپانیا خورشت فسنجان
پخته و آورده بود .آنها سالها درایران
مأموریت داشته وخاطرات خوب
ازایران دارند.
من روز  30ماه مه باتفاق زینب با
هواپیمای سویس ایر حرکت کردم .
درست شب قبل از حرکت اینگرید
و ُم َمت دررستوران مجلل عثمانی
هتل چراغان پاالس  ،مرا به شام

صبح زود تلفن زنگ زد Ellen .گوشی
رابرداشت و از «  »Oh ,Noهای او

فهمیدم خبر بدی هست  .گوشی
را گذاشت و گفت ممت (شوهر
اینگرید) درتصادف اتومبیل در
کالیپولی کشته شده است  .باورم
نمی شد .سخت ناراحت شدم  .گریه
کردم  .مرد نازنینی بود خیلی بمن
محبت می کرد و مرا ()Ak Sakkal
ریش سفید خطاب می کرد .خیلی
شوخ طبع و خوش معاشرت بود  .به
لطف هر مهمانی می افزود Peggy .زن
پدر اِل ِن به بهانه های مختلف قدغن
کرده که ما از خانه آنها در غیابشان
استفاده کنیم  .طبقه سوم خانه آنهارا
مرحوم مادر الن بشکل استودیو با
حمام دوش مجهز کرده بود و ما
یک تهویه هوا خریده نصب کردیم .
فعال درنزدیکی خانه پدر الن دریک
ویالی بزرگ در آپارتمان متصل به
خانه زندگی می کنیم  .دواتاق دارد .
پنجره ها رو به چمن و دریا و درخت
است  .صاحبخانه خیلی محبت می
کند وهرروز روزنامه نیویورک تایمز
را پس از خواندن بمن می دهد .
اکونومیست لندن را دراختیارم می
گذارد  .اجاره ای که می پردازیم فقط

درروزهای اقامت در هینگهم

 20روز است میخورم وهنوز آثار
منفی جنبی شدید نداشته است .
خوشبختانه آزمایش خون ( برای
تشخیص سرطان پروستات ) نتیجه
منفی داشت و این خبررا روز 28
اوت با ترس ولرز که به مریضخانه
درمونترال زنگ میزدم بدست آوردم
الن درغیاب من یک کادیالک 1979
زرد رنگ خیلی زیبا که خوب هم کار
می کرد خریده بود  .متأسفانه دریک
ماه اخیر  900دالر برایمان خرج تراشید
و درنهایت مکانیک گفت با موتور این
اتومبیل توصیه می کنم در شاهراهها
رانندگی نکنید .باألخره به اصرار من
این اتومبیل را به شرکت فورد دربرابر
 2000دالر واگذار کرده و یک فورد
اسکورت سفید رنگ استیشن واگن
مدل  94که فقط  26000مایل کار کرده
است قسطی گرفته ایم  .اگر کار الن
دوام داشته باشد خواهیم توانست از
عهده پرداخت اقساط اتومبیل  ،کرایه
خانه و هزینه خوراک و پوشاک وتلفن
برآییم وگرنه با خداست .
زینب پس از سه ماه اقامت در خانه
« دون» دوست الن روز  30اوت

 3سپتامبر 1996
صبح ساعت  6الن را به محل کارش
که خیلی نزدیک است رساندم
شنیدم
دربازگشت از تلویزیون
دیشب آمریکا مواضع نظامی عراق را
درجنوب عراق با موشک زده است .
این حمله بمناسبت حمله قوای عراقی
به شمال عراق وتصرف شهراربیل
صورت گرفته است  .درشمال عراق
کردهای بارزانی باکردهای جالل
طالبانی درزدوخوردهستند .طالبانی
ازایران کمک می گیرد وبارزانی
ازصدام حسین کمک خواسته است .
به نظر من این حمله آمریکا به عراق
به نفع ایران تمام می شود.

آزادی 88-

ساعت دو صبح است وخوابم نمی برد.
طفلک  Ellenدرآن اتاق خوابیده
است ازاول سال تا بامروز همان 14
روز فرانسه خوش بودیم  .ماریا شب
سال نو مهمانی داده بودوخانه را دکور
کرده بود وحدود سی نفر بودیم  .بعضی
ها تا صبح رقصیدند .دوروز مهمان
آقای امیراصالن افشار به نیس رفتیم
 .درآپارتمان باسلیقه و پراز آنتیک و
خاطرات شاهانه از ما پذیرائی کرداز
 Ellenخیلی خوششان آمد -.کاملیا
نیز پراز حرکت وحرفهای جالب است .

 20مارس 1996

نوروز

 2سپتامبر 1996

ادامه دارد.
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پریروز انتخابات پارلمانی ترکیه
انجام شد  80 .درصد از  30میلیون
رأی دهنده شرکت کرده بودند.
درنتیجه حزب اسالمی رفاه با بدست
آوردن  158کرسی مقام اول را
بدست آورد .حزب دوقریول (راه
راست)  .D.Y.Pخانم چیلر با 135
نماینده درمقام دوم قرارگرفت و
حزب آناوطن آقای مسعود یلماز با
 132وکیل درمقام سوم قرارگرفت .
حزب جمهوری خلق آقای بایکال
با اشکال  10درصد آرا را بدست
آورد و صاحب  50وکیل شد .حزب
دموکراتیک چپ آقای اجویت هم
 75کرسی را ازآن خود ساخت .
اربکان رهبر حزب رفاه در کنفرانس
مطبوعاتی گفت  :اراده ی ملت این
است که « رفاه» حکومت تشکیل
بدهد .ولی برای تشکیل حکومت
حداقل  278رأی درپارلمان الزم
است .وچون دوحزب آناوطن و راه
راست اعالم داشته اند از ائتالف با

رفاه خودداری خواهند کرد معلوم
نیست رفاه چگونه خواهد توانست
حکومت تشکیل دهد.
دیشب ازرادیوی  24ساعته ایرانی ها
(لوس آنجلس) زنگ زدند وحدود 25
دقیقه با من راجع به انتخابات ترکیه
واوضاع ایران مصاحبه کردند.
لبه ی تیز سخنان من علیه شاه جوان
بودکه گفتم چون مردم ایران فکر
می کنند ایشان شبانه روز بفکر وطن
است و بزودی چکمه بپا و شمشیر
بدست وارد مملکت می شود دست
روی دست گذاشته اند و هیچ اقدامی
نمی کنند .به این ترتیب ایشان یک
عامل باز دارنده شده است  ..مثال
آوردم که چگونه ایشان حاضر نیست
از جان ویامال  ،برای خاطر ایران مایه
بگذارد .دراین زمینه ها مقاالتی هم
به مجله روزگار نو که قسمتهائی از
خاطرات مرا چاپ می کند و مجله
صوراسرافیل فرستاده ام .
ارسالن بلیط طیاره ارفرانس برایمان
فرستاده است وروز  30دسامبر
بپاریس می رویم  .قراراست به
نیس هم رفته صحبت هائی با آقای
امیراصالن افشار بکنیم  .دیروز
هالکورامبد که خواستار دیدارش
بودم از نیس زنگ زد وتا گفتم
مشورت سیاسی با شما می خواهیم
بکنیم جازد.وگفت من دراین 75
سالگی سیاست را بوسیده وکنار
گذاشته ام .

تصمیم گرفته ایم ازترکیه درماه مه
یا حداکثر ماه سپتامبر برویم  .خدایا
چند بار باید خانه وکاشانه ترتیب
بدهم و آن را بهم بزنم .
درپاریس یکبار ناهار با سرهنگ
پژمان که نشریه ی نیمارا منتشر می
کند خوردم  .من گاهی برایش مقاله
می فرستم  .باتفاق ارسالن که به نیس
آمده بود تا با دکتر افشار و سناتور
موسوی مالقات کند با مصباح زاده
در کافه ی هتل الفایت طرف عصر
مالقات کردیم .
چقدر بد شانسی  .باید شاه ازایران
برود ...باید ابوالفضل ایلچی بیگ
پرزیدنت آذربایجان باقیام  200نفر
الت و لوت بفرماندهی صورت حسین
اف ازباکو به نخجوان فرار کند و
حکومت دوستان من عیسی اف ها و
ثابت باقراف و نجف زاده هتا پایان
یابد  ...بعدا ً تشکیالت روشن و مایر
جواداف و آنهمه قدرت که درزمان
آنها بدست آورده بودیم برباد شود و
روشن به قتل برسد ...کمتر سرنوشتی
اینهمه حوادث داشته است ولی چرا
همه درجهت منفی؟
درترکیه هنوز احزاب نتوانسته اند
دولت تشکیل بدهند .گرانی در ترکیه
غوغا می کند .هرچند یک دالر 65000
لیره ترک است ولی درعوض یک
کاهورا  65000لیره می فروشندکه در
آمریکا وفرانسه ارزان تر است .
ارسالن خیلی درپاریس محبت کرد
و با پدرومادرش که مهمان آمده بودند
آشناشدم  .سعی دارد راه رابرای سفر
به باکو صاف کند.
خاطرات من مرتب درمجله
شود.
می
روزگارنوچاپ
فرهادسپهبدی از آریزونا زنگ زد.
می گفت در اینترنت روزنامه های
ترکیه را می خواند  .درباره ی نوشته
های من بحث وتعریف کرد .گفت رضا
گلسرخی ژیگولویی که در خدمت
واالحضرت اشرف است در کلرادو
یک باشگاه گلف درجه یک ایجاد
کرده واطراف آن  200خانه ساخته که
هرکدام بین سیصد تا ششصد هزار
دالر فروخته می شود  .یک آسمان

جل اینهمه ثروت بهم زده است .
واین درحالی است که یک افسر
ایرانی که اسمش مصطفی است مرتب
بمن زنگ میزند .با سه بچه و زن نان
شب ندارد..باقرض وقوله به دفتر شاه
جوان فکس فرستاده اص ً
ال جواب
نداده اند.

دیروز تولد  Ellenبود خانمهای
دوست  Ellenدرباشگاه استادان
دانشگاه واقع در کنار بسفور در محله
بالتا لیمانی بمناسبت رفتن وی ناهار
ترتیب داده بودند .هواهم دیروز بعداز
هفته ها بارندگی و سرما  ،آفتاب و
عالی بود.
صبح زود ساعت  6/45ازخانه به قصد
هتل مونوپول روبروی کنسولگری
آمریکا حرکت کردم .خوشبختانه
این دفعه کار ویزای شخصی که دیانا
معرفی کرده بود بطور غیر منتظره ای
درست شد .باتلفن به مژده دادم
چندروز پیش صبح که سرفه می کردم
در دستمال کاغذی لخته خون دیدم
خیلی ترسیدم  .با  Ellenبه مریضخانه
ای در قسمت آسیایی رفتیم  .یکی از
پزشکان این بیمارستان از شاگردان
 Ellenاست که درس انگلیسی می
گیرد .خیلی محبت کردند وحتی پول
نگرفتند .عکس سینه نشان داد که
برونشیت خفیف دارم  .آنتب بیوتیک
نوشتند .تجزیه خون چیز بدی نشان
نداد و تجزیه ادرار نیز حاکی از
نبودن مرض خطرناک بود ولی چقدر
درترکیه تشخیص شان خوب است
خدا می داند.
ماریا دیشب تلفن کرد .کتاب او درباره
ماریس (مادرمن) مورد حسن استقبال
قرار گرفته وگویا بااو قرارداد خواهند
بست  .ازاو خواسته اند بیشتر درباره
ی پدرش  -یعنی من  -بنویسد.

بردند .این روزها کارمان نگهداری از
خانه هاست  .خانه های این قسمت
از بوستون همگی ویالیی است  .بین
چمن ودرخت وگل  .مسافرت که می
روند یکی باید ازسگ ویا گربه آنها
نگهداری کند.

 300دالر است که بسیار ناچیز است
وتا دراینجا هستیم می توانیم روی
آب بمانیم  .الن در یک نرسینگ
هوم مدرن  ،نزدیکی خانه کار پیدا
کرده است وفعال دوره آموزش را می
گذراندوچون اشتباهات هم می کند
می ترسد مبادا اورا استخدام نکنند.
در کانادا پزشک معالج پس از
شش سال  ،لرزش دست چپ مرا
پارکینسون خفیف تشخیص داد ومرا
به قرص  Sinemetبسته است که

برگشت  .دراین مدت برای بسیاری از
دوستان الن کار کرد و پس انداز خوبی
اندوخت ولی از پرداخت قرض دستی
که از من گرفته بود سرباززد .هوائی
هم شده بود .از من که سی میلیون
لیره بابت بلیط اودادم وبرایش ویزای
گرفته به آمریکا آوردم نه فقط
ممنون نبود چیزی هم طلبکار بود .
می گفت درترکیه که برایتان کار می
کردم برایم بیمه کار نگرفته بودید .
بیشتر اثاثیه والبسه ام رادراستانبول
به خانواده زینب بخشیدم یا به هیچ
فروختم و  300دالرهم دستی دادم که
ورقه مالکیت خانه اش را بگیرد .روز
 30اوت هم اورا که با یک کیف دستی
آمده بود با دو جامه دان سنگین
بزرگ و دو کیف سنگین دستی بر
می گشت به فرودگاه رسانیدم .
باوجودی که درترکیه نجم الدین
اربکان نخست وزیر شده است ولی
قرارداد نظامی با اسرائیل را لغو
نکرده است و پایگاه نظامی آمریکا
در اینسرلیک پابرجاست  .البته
حکومت یک دولت ائتالفی با حزبی
برهبری خانم چیلر است  .همان خانم
چیلر که حزب رفاه آقای اربکان اورا
به هزار گونه دزدی و فساد متهم می
کرد  -آمریکا مقررات سخت علیه
ایران بخاطر حمایت این کشور از
تروریسم بین المللی اتخاذ کرده
است  .منجمله اینکه هر شرکت
خارجی یا آمریکائی که درسال بیش
از  40میلیون دالر درصنایع ومنابع
گاز و نفت ایران سرمایه گزاری کند از
معامله با آمریکا محروم خواهد شد.
این تصمیم با مخالفت بعضی از دولت
های اتحادیه اروپا روبرو شده است
و ایران حالت مظلوم به خود گرفته
است و به این ترتیب ایناقدامات بجای
اینکه موجب ضعف رژیم اسالمی
بشود باعث تقویت آن شده است .

تیمور شهابی
کارناوال دوازدهم

که بحمداهلل شورای نگهبان او را رد
صالحیت کرد .حاال چرا مموتی دو
دوره رییس جمهور شده بود بماند.
رهبر معظم انقالب دکتر مموتی را
به انباری رژیم که اسمش مجمع
تشخیص مصلحت نظلم است فرستاد
یـ ّلل تَـلل بپلکد و حقوق بگیرد .به
تا َ
عبارت ساده تر یعنی که تاریخ مصرف
این بابا گذشته و نظام مقدس دنبال
چهره تازه تری میگردد که به احتمال
بسیار قوی آن جناب هم نامتعادل
و مالیخولیایی میباشند .اینبار هم
رهبر معظم انقالب باشکوه یک
آس برنده دیگری از آستین مبارک
بیرون کشیدند که یکی از جانیان
و آدمکشان معروف رژیم هستند و
در دهه شصت  ،هزاران انسان را در
بیدادگاههای خود محاکمه و اعدام
کردند .طبق گزارشات خبرگزاریهای
امتی ،آخوند ابراهیم رئیسی ،تولیت
آستان قدس رضوی که هیچکس
بجز بیت رهبری از مهمالت آن نهاد
خبر ندارد ،در روزی که در انتخابات
ریاستجمهوری ایران ثبتنام کرد

به خبرنگاران گفت ...«:شعار دولت او
کار و کرامت است و در ادامه تأکید کرد
نوشتن حقوق شهروندی بس است
و در عمل باید این حقوق را اجرایی
کرد »...بعله دوباره باز برگشتیم
به حقوق شهروندی که در حقیقت
نه ربطی به حق و حقوق دارد و نه
ربطی به شهروندی .اصأل این امت
فلکزده معنی واژه شهروندی را
نمیداند چیست .تازه خود این استاد
همانند رییس جمهور بنفش یک
جوری حرف میزند که گویا در این
چند سال اخیرغاز میچرانیده .انگار
نه انگار که خود او یکی از بانیان و
مجریان سرکوب و بیداد مردم ایران
است .بد نیست دوباره سری به حقوق
شهروندی به سبک آخوندی بزنیم.

من -شور حقوق شهروندی
بخش ج -حق آزادی اندیشه و بیان
ماده  -۲۵شهروندان از حق آزادی
اندیشه برخوردارند .تفتیش عقاید
ممنوع است و هیچ کس را نمیتوان
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شهرت  :ا ِراتوستِن پدر جغرافیا
تاریخ تولد :حدود  284قبل از میالد
محل تولد :سیرن یا سیرنیکا
تاریخ مرگ  :حدود  194پیش از میالد
ملیت یونانی
رشته فعالیت  :ریاضی ونجوم
اراتوستن  ،منجم  ،ریاضی دان ،
جغرافی دان  ،استاد دستورزبان ،
شاعر  ،خطیب  ،وفیلسوف ومدیر
کتابخانه بزرگ شهر اسکندریه
مرکز علوم در عهد عتیق  ،مخترع
ودوست صمیمی ارشمیدس بود.
اورا افالطون ثانی نام نهاده اند .ولی
شاید این تعبیر برای بیان عظمت
مراتب نبوغ او کافی باشد .
اراتوستن زبان وادبیات وگرامررا
درآتن خواند وبعد به اسکندریه
رفت ورئیس کتابخانه آنجاشدواین
سفر حدود سال  247قبل از میالد
انجام شد.

سال قبل ازاو می زیسته است که
این آثار محبوبیت زیادی کسب کرد.
 -4درزمینه ادبیات  -اشعارش
مشهور است که بیشتر حماسی
ومرثیه است که مانند بسیاری از
آثارش فقط عناوین آنها باقی مانده
است .
 -5درزمینه جغرافیا  -او جغرافیا
را به مرتبت علم ترقی داد .وآن
رابراساس علم استوار کرد .سه
کتاب دراین زمینه نوشت وبصورت
سیستماتیک درباره نژاد شناسی
وانسان شناسی درسطح جهان آن
روز مطالبی نوشته است که بسیار
اهمیت دارد.
 -6درزمینه نجوم آنچه پیشینیان
او کردند تصحیح کرد باألخص درجه
و زاویه خسوف وکسوف را اصالح
نمود.
 -7درزمینه ریاضی برای پیداکردن

اراتوستن بهنگام تدریس دراسکندریه
از حیات ونحوه زندگی واتفاقاتی
که برای او روی داده اطالع زیادی
نداریم .واونیز مانند بسیاری از چهره
های درخشان علوم درعهد عتیق
درتاریکی تاریخ باقیمانده است .
جز آنکه درباره اش نوشته اند بهنگام
پیری نابیناشد وچون ازبازگشت
بینائی خویش مأیوس گردید خودرا
با گرسنگی کشت  .او مدتی ازطرف
بطلمیوس سوم پادشاه مصر به سمت
سرپرست ومعلم پسرش کار می کرد.

آثار:
 -1درادب کتابی بنام کمدی درعهد
باستان نوشت .
 -2درکتابی بنام کرونولوژی برای
اولین بار سعی کرد تاتاریخ وقایع
مهم را ازسقوط « ترویا» تازمان
خودش از نظر ترتیب تاریخ ومسائل
ادبی روشن کند ( .سقوط ترویا مربوط
می شود به سال  1148قبل از میالد)
 -3درفلسفه آثار او درباره اخالق

اعداداول روشی را اختراع و ابتکار
کرد وکتاب بسیار مهم درباره ریاضی
وهندسه نوشت وکشفیات خودرا
جاودانه کرد.
 -8اما آنچه که بیشتر ازسایر آثارش
اورا جاودانه ساخت ونمایش گر نبوغ
اوست این است که عالوه بر تعیین
فواصل دوشهر وامثال آن محیط کره
زمین رااندازه گرفت وعددی بدست
داد که با کمی اختالف همان است که
علم امروز بدست آورده است  .یعنی
او محیط کره زمین را  39هزارو 375
کیلومتر محاسبه کرد درحالیکه علم
امروز آن را حدود  40هزار کیلومتر
تعیین می کند . .بعبارت دیگر او فقط
 625کیلومتر اختالف داشت  .او با
این کار خط بطالن روی محاسبات
پیشینیان خود کشید.
 -9ونیز اراتوستن فاصله بین
دردورترین
وماه را
خورشید
فواصلش محاسبه نمود.
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به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض
و مؤاخذه قرارداد.
ماده  -۲٦هر شهروندی از حق آزادی
بیان برخوردار است .این حق باید در
چارچوب حدود مقرر در قانون اعمال
شود..
خوانندگان گرامی توجه فرمودید؟
این دو ماده کامأل متناقص و مخالف
یکدیگرند .چارچوب قانون جمهوری
اسالمی است که بدرد کود دادن هم
نمیخورد .در نظامی که مردم را بخاطر
کوچکترین انتقاد از گندکارهای
رژیم و یا اعتراض به حقوق پایمال
شده شان به غل و زنجیر میکشند
نمیتوان انتظار هیچگونه رفتار انسانی
و رعایت آزادی را داشت .سرچشمه
ناهنجاریها قانون جمهوری اسالمی
است که با بزک کردن و ماله کشیدن
هم نمیتوان آنرا اصالح کرد .
کمپین بین المللی حقوق بشر در
ایران میگوید که حکم اعدام سینا
دهقان ،جوان  ۲۱ساله زندانی در اراک
در دیوان عالی کشور تایید شده است.
به گزارش این نهاد حقوق بشری،
سینا دهقان در پادگانی در تهران
خدمت سربازی خود را میگذراند و
به دلیل مطالبش در مخالفت با اسالم،
قرآن و تصاویری از قرآن سوخته که
در شبکه اجتماعی «الین» منتشر
شده است از سوی سپاه پاسداران
بازداشت شد .او تقریبأ دو سال است
که در زندان به سر میبرد و به اتهام
«سب النبی»(توهین به پیامبر اسالم)
به اعدام محکوم شده است .بنا بر این
گزارش... « ،دو متهم دیگر این پرونده
به نام های سحر الیاسی ،اهل تهران و
محمد نوری اهل اراک هستند .خانم
الیاسی و محمد نوری با اتهام مشابه
توهین به رهبری در دادگاه انقالب
اراک به  ۱۶ماه حبس محکوم شدند.
محمد نوری به اتهام سب النبی مانند
سینا دهقان در شعبه یک دادگاه
کیفری اراک به اعدام محکوم شد
و خانم الیاسی به اتهام توهین به
مقدسات به هفت سال حبس محکوم
شد که بعدا به سه سال حبس کاهش
یافت .»...و چنین است حدود الهی که

جور سوسول بازیها نیستند .بیمه با
ابوالفضل است .این گنده گویی ها
زمانی درست است که اقتصاد سالم
و دور از بچاپ بچاپ در جریان باشد.
البته هر ننه قمری در رژیم از اقتصاد
مینالد و خرابیها را گردن این و آن
میاندازد که دشمن اسالم و انقالب
دسیسه میکند و این هجویات .برای
نمونه دادستان کل کشور که کار چاق
کن یکی از بزرگترین مراکز فساد
رژیم میباشد .به گزارش ایسنا ،آخوند
منتظری ( با آن یکی منتظری اشتباه
نشود) در یکی از مصاحبه های خود
گفت ...»:حقیقت این است که فساد
آنقدر گسترده نیست که ما را دچار
وحشت کند ،اما همان قدری هم
که مطمئن باشیم واقعی است سم
مهلک است »...بعله باید یک جورایی
زیر سبیلی رد کرد .همه یکجا  ،آن
هشتصد میلیارد دالری که زمان
مموتی غیبش زد یکجا .ایشان ادامه
دادند که  ...«:نقش اقتصاد در کشور
نقش بقا و فنا است اگر کشور یک
اقتصاد پویا و مبتنی بر دانش اقتصادی
داشته باشد حیات و زندگیاش قطعی
است و اگر اقتصاد در دست افراد نا
آشنا به مسایل اقتصادی باشد ،قطعا
جامعه رو به نابودی می رود »...البته
خدا را شکر که جمهوری روضه
خوانها از این مشکالت ندارد و همه
کارها دست افراد دانشمند اقتصادی
میباشد .بعد ایشان در اثبات ادعای
خود نمونه ای آورد و گفت  ...»:امام
صادق (ع) در حدیثی می فرمایند
از جمله مواردی که منجر به بقای
اسالم می شود این است که اموال و
اقتصاد در دست کسانی باشد که راه
صحیح استفاده از آن را بشناسند و
دانش اقتصادی داشته باشند و برای
کارهای نیک و سودمند استفاده
کنند »...البته استاد ما منبع این
روایت را نگفت ولی اگر برای کسی
شکی پیدا شد که ائمه از دانشهای
دنیوی و علم غیب بیخبرند ،ما در
کتاب مستطاب حلیة المتقین مال باقر
مجلسی این روایت را پیدا کردیم .در
بیان آداب زفاف و مجامعت ...« .و در
حدیث صحیح از حضرت صادق (ع)
منقولست که در وقت جماع سخن
مگویید که بیم آنست فرزندی که بهم
رسد الل باشد »...و این است رسم
مملکت داری.
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خب بعله  ،دوباره موقع نمایش خیمه
شب بازی انتخابات عقب افتادگان
ذهنی فرا رسیده و طبق معمول
همیشگی جار و جنجال امت متعصب
جاهل را در رسانه های خبری و
اجتماعی میتوان مشاهده نمود.
همانطوریکه همیشه گفته ایم هیچ
فرقی نمیکند که کدام دسته سینه
زنان عزادار دیوانه در این نمایش
شرکت کند .اصولگرا و تند رو و
اصالح طلب ،همه و همه از یک آخور
مشترک که نظام اسالمی میباشد نوش
جان میفرمایند .تک تکشان ماله کش
و کارچاق کن رژیم نعلین و آفتابه
میباشند و وجه مشترکشان نگهداری
و تداوم نظام و هرج و مرج کامأل
مزخرف اسالمی است ولی در مملکت
داری با هم اختالف سلیقه دارند .گویا
امسال حدود هزار و ششصد نامزد
مقام ریاست جمهوری ثبت نام کرده
اند که فقط در ممالک بسیار پیشرفته
این اتفاق میافتد .کشورهای کفار و
اسکتبار آنقدر بدبخت هستند که
تعداد نامزدهایشان انگشت شمار
است .خنده دار تر از همه چیز در
این کمدی  -تراژدی  ،ادعای رژیم
در مورد آزادی انتخابات است که
همان مهمالت همیشگی مانند «
میزان رأی ملت است» میباشد .حتی
خود آن دجال هندی زاده دشمن
ایران هم میدانست چرند میگوید .
مملکتی که در آن خبری از نهادهای
سیاسی سازمان یافته نیست و
قوانینش بر مبنای جفنگیات مشتی
بیابانگرد و شترچران عرب میباشد
بهتر از این نمی شود .گرد هم آیی و
مشارکت در بحث و مبادله هیچوقت
فراتر از تعذیه خوانی و سینه زنی و
عزاداری نمی رود .در ممالک متمدن
و پیشرفته است که افراد میتوانند
پس از پایانی دوره ریاست جمهوری
بعد از چند سال دوباره سر و کله
شان پیدا شود و ادعای نامزدی کنند
در جاهای دیگر دنیا از این آزادی
ها نیست .نمونه اش هم همین دکتر
مموتی ناز خودمان است که بر خالف
توصیه رهبر معظم  ،چموش بازی در
آورد و پا را از گلیم خود فراتر گذاشت

آخوند رئیسی  :قطع دست سارقان بر اساس حدود الهی بوده و این حدود الهی از افتخارات
بزرگ ماست.

این امت نابخرد و دشمن ایران از آن
دم میزند و به آن افتخار میکند.
همین آقای رییسی که دم از حقوق
شهروندی میزند  ،طبق گزارش آفتاب
نیوز چند سال پیش که معاون اول
قوه قضاییه بود در مورد قطع دست
سارقی در یزد چنین گفت ...« :آقطع
دست سارقان بر اساس حدود الهی
بوده و این حدود الهی از افتخارات
بزرگ ماست .مجازات سرقت بر
اساس شرایطی که قانون مشخص
کرده و همچنین مواردی که برای
قاضی اثبات شود تعیین میشود.»...
بعله این نوع جنایات فقط از این
وحوش انسان نما بر میآید.
براساس ماده  ۲۷۸قانون مجازات
اسالمی  -حد سرقت  .در مرتبه
اول ،قطع چهار انگشت دست راست
سارق از انتهای آن است ،به طوری که
انگشت شست و کف دست باقی بماند
 ،و در مرتبه دوم ،قطع پای چپ سارق
از پایین برآمدگی است ،به نحوی که
نصف قدم و مقداری از محل مسح
باقی بماند ،در مرتبه سوم حبس ابد و
در مرتبه چهارم ،اعدام است هر چند
سرقت در زندان باشد .این امت مسخ
شده هنوز سرش در بیابانهای هزار و
چهارصد سال پیش است  ،بهبودی
جامعه را نمیتوان با این قوانین ضد
انسانی و وحشیگری بدست آورد .
فساد اداری و اخالقی و اجتماعی در
جامعه بیداد میکند .چنان به اوضاع
کشور و ملت شکوفه زده اند که
حاال مجبورند با آویزان شدن به هر
دستک و دمبکی  ،سر خود را باالی
آب بگیرند .فرقی هم نمیکند کدام
از این جماعت آخوند و مال و بسیجی
رییس جمهور شوند  ،همه کارچاق
کن و دالل رژیم هستند  ،برای بقای
رژیم کار میکنند نه برای بهبودی
زندگی مردم .حاال های هوی میکنند
که حقوق شهروندی و فالن و بهمان.
برگردیم به من -شور شهروندی،
سند افتخار آخوندی و در دستور کار
رییس جمهور منتصب آینده!!!
ماده -۸۰بخش ص -حق اشتغال و
کار شایسته .حق شهروندان است که
از بهداشت محیطی و کاری سالم و
ایمن و تدابیر ضروری برای پیشگیری
از آسیبهای جسمی و روحی در
محیطهای کار بهرهمند باشند.
به گزارش مهر ،حامد مظاهریان،
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه
بیان کرد ...« :سالیانه مرگ نزدیک
به یکهزار و  ۵۰۰نفر بر اثر حوادث
در کشور نشان داده که  ۶۰درصد از
این رقم مربوط به حوادث ساختمانی
است »...خب وقتی که مسئولین امر
همه سر سفره غارت نشسته اند دیگر

بفکر استاندارد سالمت ،ایمنی و این هزار چهره مشهور جهان

و آثار افالطون است که حدود 120

یادی از فروغ،
محمدعلی دولتشاهی

هیرمبا زرتشتیان در اردکان یزد برگزار شد
آیین ُ
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البته تعدادی نیز نذورات و خیراتی را
که در نظر گرفته اند انجام می دهند
و خالصه همه شرکت کنندگان را با
نان ،شیر ،پشمک ،سیرگ ،آبگوشت،
خورشت و ...پذیرایی می شوند.
پس از صرف ناهار گرد هم جمع می
شوند و سخنرانی می کنند ،از کسانی
که خیرات انجام داده و به هر دلیلی
همراهی و کمک کرده به نیکی یاد
می شود و همه در جریان امر قرار
می گیرند و در مورد کسانی که برای
نخستین بار شرکت کرده اند آیین
چوب زنی اجرا می شود ،شیرینی
و شربت پخش می شود ،سپس بار
سفر می بندند و به سمت شریف آباد
حرکت می کنند.
غیزل را نیز با خود می برند و البته هر
خانه ای نیز مقداری هیزم به آن اضافه
می کند .در یک میدان کوهی از هیزم
انبار می شود و هنگام غروب تعدادی
از مردان در کنار هیزم حلقه زده ،
فردی با صدای بلنداز افراد نامی و
دینداران شریف آباد که جهان را
بدرود گفته اند یاد می کند و در پاسخ،
فرد دیگری می گوید خدایش بیامرزد
و گروهی با صدای بلند می گویند
هیرمبا (شاید به این معنی باشد که
مهر و دوستی ها ادامه دارد و پایدار
است).
در پایان توسط موبد محل که
آفرینگان آتش به دست دارد و اوستا

را زمزمه می کند آتش هیرمبا روشن
می شود و همه شادی کنان در اطراف
آتش با دلهایی پر از مهر و دوستی ،با
اندیشه و گفتار و کردار نیک به نماز
ایستاده و از اهورامزدا در خواست
دارند و بعد کمی از این آتش را به خانه
ها برده و روز بعد به آتشکده برگشت
می دهند.
این جشن در روزهای آسمان ،زامیاد
و مانتره سپند ادامه دارد که به انجام
نذورات و دادن شیرینی و ...در منزل
خود و یا آتشکده محل می پردازند و
در مجموع پنج روز به طول می انجامد.
شریف آباد در جنوب شرقی اردکان
قرار دارد و در گذشته روستایی جدا
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از شهر بوده اما اکنون یکی از محالت
شهر اردکان است.
برخی بنای آن را پیش از بنیان اردکان
و نام بنیانگذار آن را شهریار زرتشتی
می دانند و می گویند نام پیشین آن
شهریار آباد بوده که سپس به شرف
آباد و شریف آباد دگرگونی یافته است
و دلیل آن را بودن زیارتگاههای کهن
زرتشتیان به نام های پیر هریشت،
پیر سبز و پارس بانو میدانند.
برخی دیگر ساخت آن را پس از اردکان
می دانند و بنیانگذارش را شرف نامی
دانست ه اند؛ اما آنچه روشن است
زرتشتیان از سده هشتم
ف آباد سکونت داشته
هجری در شری 
اند و ُدستوران (بزرگان) شریف آباد
و روستای نزدیک آن یعنی ترک آباد
بزرگترین ُدستوران زرتشتی به شمار
می آمده اند و نامههایی که از سده
نهم از سوی ُدستوران و بزرگان این
دو جا به هند نزد پارسیان فرستاده شده
این نکته را استوار می دارد.
در جهان  150هزار نفر زرتشتی هستند
که  30هزار نفر آنان در ایران و حدود 6
هزار نفر در استان یزد سکونت دارند.
خبرنگار:سعیدصادقیمقدم
آزادی  :الزم به یادآوری است شهریزد
ازنظر مسلمانان « دارالعباده» نامیده
می شود ولی هرسال چندبار نوای
سرود زرتشت پاک درفضای این شهر
می پیچد  .در آغازفصل تابستان نیز
مراسم دیگری در پیرسبز چک چکو
که درهمین منطقه قراردارد برپامی شود
که زرتشتیان از اقصی نقاط جهان درآن
شرکت می کنند.

آزادی 88-

بقیه درصفحه 44
تصویری خاطره انگیز
در ردیف عقب  :فروغ و امیر فرخ زاد
ردذیف وسط ازراست :محمدعلی
دولتشاهی  ،سیروس بهمن  ،پوران
فرخ زاد
ردیفجلوسمتراست:فریدونفرخزاد

هنوز در شهریزد که ازنظر مسلمانان « دارالعباده» نامیده می شود
سالی چندبارنوای سرود زرتشت پاک در فضا طنین می اندازد

پیرسبز چک چکو
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درست  19سال داشتم که در وزارت
فرهنگ وهنر به سِ َمت دبیر نقاشی
دبیرستانهای تهران استخدام شدم
ویکی از بستگان من سیروس بهمن
با خواهرفروغ (پوران فرخ زاد ازدواج
کرده بود .سیروس بهمن مدتی
درمجله آسیای جوان مقاالتی می
نوشت که بعدا ً تصمیم گرفت برای
خود کجله ای برپاکند بنام « سیروس
ما» درآن زمان ماهی یکی دوبار
گردهم آئی های فامیلی داشتیم ودور
هم جمع می شدیم  .گل می گفتیم
وگل می شنیدیم  .به پیک نیک می
رفتیم  .فروغ هم درجمع ما شرکت
می کرد .اکثر گوشه گیر بود وکم حرف
میزد .گاهگاهی اشعاری درمجالت روز
ازوی چاپ می شد اما سبک وروش او
موافق طبع هنرمندان روز نبود .چون
شاعری نوپرداز بود که خود وشعرش
را ازقید های معمولی نجات داده و
آزاده و بی پروا می نوشت و می سرود.
ناگفته نماند هروقت درمحضر فروغ ،
نشستی می داشتیم خودرا دربهشتی
که درآن وارستگی ودرویشی چیز
دیگری یافت نمی شد واگر اهل دل
بودید می توانستید دریابید که درزیر
این آرامش وسکوت ودر پرده نگاه
مالیم فروغ چه دریائی ازنامالیمات و
یسوز  ،انباشته شده است .
یقین دارم اگر گرفتاری های زندگی
بگذارد ومحیط پر تشویش وآشفته
پرحرارت این شاعر تازه نفس را
که صاحب قریحه واستعداد خداداد
فراوانی داشت درهم نشکند.آینده
 ،فروغ فرخ زاد را یکی از شخصیت
های جالب ادب امروز ما خواهد شمرد.
دریکی از جراید خواندم که زنده یاد
سیمین بهبهانی می گفت  ،فروغ
می دوید ومنهم می دویدم  .اولین
کتاب فروغ « اسیر» درسال 1331
به چاپ رسید وکم وبیش سروصدائی
درمحفل شاعران و قلم پردازان پیدا
کرد.
هرچند جامعه سه کتاب اول اورا

فراموش کرد ،اما تولدی دیگر و
ایمان بیاوریم  ،آغازفصل سزد بارها
از دیدگاههای گوناگون نقدوبررسی
شده وشعراو چون یکی از عناصر
پویا سرزنده  ،شکوفا ومؤثر درتاریخ
اجتماعی هنروفرهنگ ما  ،راه وجای
خودرا یافته است .
فروغ شانزده سال بیشتر نداشت
ازدواج کرد .فروغ
که ناگهان
کالس هفتم درس می خواند که به
همسری پرویز شاپور درآمد .درسال
 1332باشوهرش پرویز به اهوازرفت
تادرکناراو زندگی نوینی را آغاز کند.
می گوید « :شهری است درکنارشط
که سالهاست
آغوش خود بروی من گشوده است »
چندی نگذشت که فروغ  ،این شاعر
حساس باردیگر به تهران بازگشت و
به نظر می رسید که اختالفی آنهارا به
دوری از همدیگر واداشته است  .تولد

کامیار فرزندش نیز نه تنها نتوانست
این اختالف را کمتر کند بلکه آن را
گسترده تر می ساخت .
البته فروغ بعداز جدائی از همسرش
موقعیتی برای او پیش آمد تابه خارج
سفر کند  ،اما دغدغه های حاصل
از دلبستگی به پسرش ورنج دوری
ازاو آزارش می داد .درسال 1336
مجموعه شعر دیگری ازفروغ بانام
«دیوار» منتشرشد واین اثر نموداری
از پیشرفت فروغ درعرصه شعر
ودست یافتن او به تجربه های تازه
بود.
درشهریور  1337فروغ در کنار شعر
به فیلمسازی روی آوردودرشرکت «
گلستان فیلم» که ابراهیم گلستان
مدیریت آن را بعهده داشت بکار
پرداخت ودربهار  1341به تبریز رفت
تا مقدمات ساختن فیلمی از جذامی
هارا فراهم کند.

درپائیز  ، 1341باردیگر فروغ به تبریز
رفت  .این بار سه تن دیگر همراه او
بودند وفیلم جذامخانه درمدت
اقامت  12روزه وی بوجود آمد که
نام « خانه سیاه است» رابخود گرفت
ودرفستیوال فیلم آلمان غربی برنده
جایزه بهترین فیلم مستند گردید.
فروغ در کنار این همه فعالیت
ثمربخش احساس می کرد که می
توانسته است بیش از این ها خالقیت
داشته باشد .فروغ در یک جا می گوید:
« حس می کنم که عمرم راباخته ام
وخیلی کمتر آنچه باید بدانم می دان
و وعلتش این است که هرگز زندگی
روشنی نداشته ام  ،آن عشق وازدواج
مضحک در شانزده سالگی پایه های
زندگی مرا متزلزل کرد».
پس از چندی آثار فروغ در مطبوعات
بچاپ رسید  ،کالم دل کار خودرا
کرد وبه دلها نشست ودرمیان مردم
واهل سخن دهان به دهان گشت
وبین موافقین ومخالفین خود شوری
برانگیخت  .سرانجام روز پایانی
زندگانی فروغ دوشنبه  24بهمن
 1345فرارسید.
فروغ هنگامی که از خانه پدرش باز
می گشت با استیشن آبی رنگش در
چهارراه مرودشت شهریار قلهک
که کودکان دبستان را به خانه می
رسانید درساعت  3/5بعدازظهر
تصادف کرد .التومبیل استیشن از
مسیر خود منحرف و بعداز این که
بیکبار به دور خود چرخید به شدت
به در آهنی خانه ای برخورد کرد که
در آن سوی خیابان قرارداشت.

یزد  -ایرنا  -آیین سنتی هیرمبا
(آتش افروزی در آتشکده) عصر
شنبه با حضور زرتشتیان در شریف
آباد شهرستان اردکان در استان یزد
برگزار شد.
آیین هیرمبا زرتشتیان در اردکان یزد
برگزار شد
به گزارش ایرنا ،آیین هیرُمبا
( )hirombāهمان جشن سده و از آیین
های سنتی و کهن ایرانیان است که
در شریف آباد اردکان براساس گاه
شماری قدیم (بدون کبیسه) در روز
اشتاد (راستی) و ماه آذر قدیم که به
معنی آتش است ( 100روز مانده به
نوروز) برگزار می شود.
البته چند سالی است که به دلیل
واپس نشینی یک روز در هر چهار
سال آن (گرفته نشدن کبیسه) و بیم
رسیدن آن به جشن نوروز ،به طور
ثابت در روز  26فروردین برگزار می
شود .هنوز
واژه هیر به معنی آتش است و می
توان آن را به جشن سده نسبت داد
و با توجه به جزئیات آیین ،همازوری،
همدلی و پایداری همگان را با آتشکده
محل نشان می دهد ،از این رو هیرمبا
را می توان اینگونه معنی کرد« :آتش
افزون باد یا آتش پایدار باد».
در آغاز این آیین ،عصر روز ارد و
آذرماه به زیارت پیر هریشت می
روند و شب را در آنجا به سر می برند
و بامداد روز بعد یعنی اشتاد به کوه
های اطراف پیر حرکت کرده هیزمهای
خشک را که غیزل می گویند جمع
آوری می کنند که شاید تا نیمروز به
طول انجامد.

هـن
زانن شا اهم

بخش دوازدهم

دکتر طلعت بصاری (قبله)

(جریره)

فرودگفت  :هر کس مرا دوست دارد باید از حصار خود را به زیر افکند تا مبادا بدست بیژن اسیر
گردد .کنیزکان و گنج من نباید به دست او افتد .پرستندگان چنین کردند و جریره نیز آتشی در دژ
افروخت و گنجها بسوخت .آنگاه تیغی در دست گرفت و شکم اسبان را درید .از دیده خوناب ریزان
به بالین فرود آمد و رخ را بر چهره پسر نهاد و شکم خود را درید و در کنار او جان داد.
جریر (جریره)

شاهناهم کتاب مقدس کرداه
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ابن اثیر موصلی  ،شاهنامه را « قرآن
عجم خوانده است ؛ چگونه شاهنامه
به دستور برادرزاده ی صالح الدین
ایوبی به زبان عربی ترجمه شد؟؛
پاشای سلیمانیه بعداز تاریخ انبیا
واولیا جز شاهنامه کتابی نمی خواند
؛ استاندار موصل خود به پسرش
شاهنامه می آموزد ؛ جمیل صدقی
زهاوی  ،مقام سناتوری مجلس اعیان
بغداد رابرای خاطر فردوسی از دست
می دهد.
ضمن مقاله ای چندی قبل راجع به
ُکردهای سوریه ولبنان نوشته بودم
 ،شاهنامه کتاب « مقدس» ُکردها
خوانده شده بود  .یکی از خوانندگان
براین نکته مختصر مالحظه ای داشت
ومی گفت  :صفت « مقدس» برای
کتابی که کام ً
ال مفهوم ُکردها نیست و
با مسائل اخروی ربطی ندارد  ،قدری
مبالغه آمیز بوده است .
پیش خود تصور کردم شاید این
مالحظه بخاطر برخی ازخوانندگان
دیگرهم گذشته باشد ودرصدد
توضیح مختصری راجع به شاهنامه
فردوسی و ُکردان برآمدم .
نویسنده ی بزرگ زبان عربی ضیاء
الدین ابوالفتح برادر ابن اثیر مورخ
معروف که از مردم موصل همسایه
بسیارنزدیک کردها بوده وبه قول
برخی از نویسندگان ُکرد معاصر خود
 ،از اصل کردی بوده ومدتی از عمر
خویش را در دبیری و وزیری ملوک
ایوبی شام گذرانیده است  ،درپایان
کتاب نفیس « المثل السائر فی ادب
الکاتب والشاعر»  ،جائی که فرق
میان شعر ونثر را بیان می کند ومی
گوید  :بیانموضوعی به تفصیل درضمن
قصیده طوالنی از مقام شیوایی و
رسایی می کاهد ؛ درصورتی که نثر به
هراندازه از تطویل وتفصیل هم برسد
 ،درزیبائی آن اخاللی به هم نمی رسد
وآنگاه به مزیت زبان فارسی وعربی
دراین باب اشاره کرده  ،می گوید:
« سخنسرای ایرانی کتابی ازآغاز تاانجام به
شعر تصنیف می کند  ،درمیان داستانها
واحوال مختلف وباوجود این در زبان
ایشان  ،درمنتهی درجه ی فصاحت
وبالغت است  ،همانطور که فردوسی
درنظم کتاب معروف شاهنامه کرده است
که مشتمل برشصت هزاربیت می باشد و

آن قرآن قوم است وفصحای ایران دراین
امر اتفاق نظر دارند که درزبان ایشان
کتابی ازآن فصیح تر نیست ودرزبان
عربی با آنهمه وسعت وتنوعی که درشیوه
ها وهدفها وجوددارد وزبان فارسی
درتلو آن حکم قطره ای ازدریاست ،
نظیر شاهنامه یافت نمی شود».
ابن اثیر نویسنده وناقدبزرگ زبان
عربی که به عقیده ی ُکردشناسان
معاصر خود هم ُکردنژاد بوده وزندگانی
خویش رادرمنطقه های ُکردنشین
شمال عراق وسوریه گذرانده است
 ،شاهنامه راباچنان تمهید مقدمه
ای « قرآن عجم» می خوان َد ،دراین
صورت باتوجه به مقام شامخ قرآن
کریم واحترام وتعظیمی که قاطبه
ی مسلمانان  ،به ویژه ُکردها  ،برای
آن قائل هستند تصور می رود دیگر
اظهار مالحظه واعتراض سربسته
درتوصیف شاهنامه به « کتاب مقدس
ُکردها» موردی نداشته باشد .عجب
دراین است که
نویسندگانفارسی
زبان آن
عصر یعنی
نیمه ی اول
سده ی
هفتم
هجری

شناس همان زمان توصیفبی را که
درکتاب خوداز فردوسی وشعرفردوسی
وشعرفردوسی می آورد  ،چندان
ازاوصاف مربوط به سخنوران دیگر
امتیازی نمی بخشد.
***
درهمین زمان بوده که ابوالفتوح
بنداری اصفهانی درسوریه کتاب
شاهنامه ی فردوسی را به امر ملک
معظم ایوبی برای مزید استفاده
کردان مهاجر سوریه ومصر وعرب
زبانان شام به عربی ترجمه کرده
ودرحقیقت موجبات افزایش استفاده
ازشاهنامه رافراهم آورده است .
این اقدام ملک معظم برادرزاده ی
صالح الدین ایوبی به نقل شاهنامه
ازفارسی به عربی وحکم ابن اثیر ووزیر
ودبیردولت ایوبی شام درهمان زمان
راجع به فصاحت وبالغت شاهنامه
 ،آنهم ضمن کتابی که نخستین
باربرای توصیف بالغت نثر عربی
تصنیف شده است  ،دو نماینده ی
بارز تئجه وعالقه ای محسوب می شود

آزادی 88-

جریره به فرود گفت که

ایرانیان وارد دژ شدند ،بهرام گفت
که کشته شدن فرود بسی زارتر از
سیاوش است چون :
کشنده سیاوش چاکر نبود
به بالینش بر کشته مادر نبود
همه دژ سراسر بر افروخته
همه خان و مان کنده و سوخته
بزرگان همگی پریشان خاطر شدند .
هنگامی که طوس به بالین فرود آمد
سخت گریان شد  ،هم از درد پسر و
داماد خود  ،آنگاه فرمان داد تا دخمه
ای شاهانه برایشان بنا کنند.
بفرمود تا دخمه ای شاهوار
بکردند بر آن تیغ کوهسار
تن شاهوارش بیاراستند
گل و مشک و کافور می خواستند
نهادند بر تخت و گشتند باز
شد آن شیر دل شاه گردنفراز

ا

وسده هاپیش وپس آن
هرگز درستایش شاهنامه تااین درحه
ازبزرگی وسرآمدی پیش نرفته اند
ومحمد عوفی تذکره نویس وشعر

که ُکردان مهاجر سوریه درنیمه ی
اول سده ی هفتم هجری نسبت
به شاهنامه داشته اند .وقید«قرآن

)1این مقاله درسال1337درمجله تهران مصور چاپ
(شده است.
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پیران به سیاوش گفت که در پس
پرده چهار دختر دارم که تو را همچون
بنده اند .مهتر ایشان "جریر" است که از
خوبرویان کسی همتای او نیست.
یکی دختری هست آراسته
چو ماه درخشنده با خواسته
از این خوبرویان جریر در خور تو است،
اگر رأی تو به ازدواج با او تعلق گیرد ،در
پیشگاه تو همچون بنده ای پرستنده
خواهد بود .سیاوش پاسخ داد تو را
سپاس دارم که مرا از فرزند خود برتر
میدانی  ،پیران بسوی خانه شتافت و نزد
همسر خود گلشهر رفت و او را به موافقت
سیاوش به همسری دخترش مژده داد.
گلشهر دختر را همچون بهار بیاراست و
شب هنگام بر شهریار فرستاد .سیاوش
جون جریره را دید شادمان گشت و با
او پیوند زناشویی بست .چون کیخسرو
پادشاه ایران شد و دلیران و سلحشوران
را برای خونخواهی سیاوش به توران
زمین فرستاد  ،بدیشان گفت که از راه
کالت به توران زمین سپاه مرانید .چون
برادرم " فرود" فرزند جریره دختر
پیران در کالت است چون شما با لشکر
بدان سوی روید او جوان است و کم
تجربه  ،مبادا به مقابله شتابد و بدست
شما کشته گردد .چون سپاه عازم توران
زمین شد طوس سپهدار ایرانی گفت
که باید سپاه را از جانب کالت به توران
زمین بریم نه از راهی دیگر که بیابانی بی
آب و علف است  .با اینکه به او گفته شد
که شاه چنین دستور داده است  ،دست
از مخالفت بر نداشت و عواقب شوم کار
را به گردن گرفت .به فرود خبر رسید
که سپهدار طوس با لشکری عظیم بدان
سوی روان است فرود نزد مادرش جریره
که به خاطر سیاوش دلی پر خون داشت
آمد و گفت ای مام روشن روان سپاهی
به فرماندهی سپهدار طوس عازم توران
است.
چه گویی چه باید کنون ساختن
نباید که آرد یکی تاختن

به ایران برادرت شاه تو ست
جهاندار و بیدار کیخسروست
*
گر او کینه جوید همی ازنیا
ترا کینه زیباتر و کیمیا
خفتان رومی بپوش و به پیش سپاه برادر
برو و کینه خواه تو باش همچنان که
خسرو شاه تو است .نفرین بر افراسیاب
باد که شاهی بیگناه چون سیاوش را سر
برید .سیاوش را مقام آنچنان واال بود که
بدو داد پیران مرا از نخست
وگرنه ز ترکان همی زن نجست
تو فرزند چنان مهتری و از تخم کیان
باید به کین کمربندی و نژاد و گوهر
خود را آشکار سازی .آنگاه بدو گفت که
" تخوار" را با خود همراه ببر تا دلیران
و بزرگان ایران را به تو بشناساند چون
او همه آنان را می شناسد تو نیز نام
همه بزرگان را از او بپرس .فرود گفت
ای شیرزن رأی تو روشنگر روح دوده
و خانواده است .خبر رسید که سپاه
ایران به دژ نزدیک شده اند .فرود در دژ
را بست و با تخوار به ستیغ کوه رفت .از
تخوار نام یکایک بزرگانی را که در زیر
درفش مخصوص به خود در حرکت
بودند می پرسید و تخوار هم آنان را به
او معرفی میکرد .طوس از آن دور آن دو
را بر قله کوه دید .سپاه را نگاه داشت
و بهرام گودرز را مأمور کرد که برود و
ببیند آن دو دالور که هستند .اگر از
لشکر ایرانند آنها را دویست تازیانه بزند
و اگر از ترکان هستند و مهیای جنگ هر
دو را به بند کشد و اگر مقاومت کنند،
آنها را بکشد و به خاک سیاه سپارد اما
اگر جاسوسند و سپاه را خواهند شمرد
همانجا به دو نیمشان کند .فرود از تخوار
پرسید این کیست که باالی کوه میآید؟
گفت نام و نشانش را نمیدانم به گمانم که
از گودرزیان است .بهرام به آنان نزدیک
شد و غرش کنان گفت کیستید و چه
میخواهید؟ فرود گفت به نرمی سخن
گوی که من کمتر از تو نیستم به من بگو
که ساالر سپاه کیست؟ بهرام نام یکایک
بزرگان را یاد کرد .فرود گفت چرا از بهرام
گودرز نام نبردی که بدو شاد هستیم.
بهرام به او گفت ای شیر مرد نام بهرام
را که به تو گفته است؟ فرود گفت این

نام را از مادرم شنیده ام و او گفت اگر به
سپاه ایران برخوردی به استقبالشان برو
و بپرس بهرام کدام است و نیز بخواه که
زنگه شادروان را به تو بشناساند .بهرام
به فرود گفت به طوس سپهدار مژده
خواهم داد و چون اجازه دهد سواری
به نزد تو خواهم فرستاد تا تو را نزد او
بیاورد .فرود گرزی که دسته اش از زر
و پیروزه بود به رسم یادگار به وی داد.
بهرام نزد طوس باز گشت و گفت که
او فرزند سیاوش است .طوس ستمکار
بهرام را مالمت کرد و گفت چرا فرمان
مرا اطاعت نکردی دستور داده بودم آن
دو تن را هر که هستند پیش من آری ،
او فرود نیست و از ره مکر چنین قصه
ساز کرده ،سپهدار دیگری میفرستم
که سر این دو ترک را بیدریغ با تیغ
ببرد و به نز من آورد .بهرام طوس را
سرزنش کرد ولی طوس نپذیرفت و
چند تن از نامبرداران را به جنگ فرود
فرستاد .بهرام بدانان گفت این کار را
خرد مگیرید چون او برادر کیخسرو
است .داماد طوس " ریو" به مقابله فرود
شتافت .فرود گفت این قراری نیست که
با بهرام داشته ام و طوس قصد جنگ با
من دارد  ،کمان کشید و ریو را به زمین
انداخت .طوس را خون به جوش آمد و
به "زرسپ" گفت که به خونخواهی ریو
رود .زرسپ سوی کوه روان شد ،فرود
نیز او را به خاک و خون کشید .طوس
خود به جنگ فرود آمد .فرود تیری به
سوی طوس رها کرد ،تیر بر اسب طوس
خورد و او را به زمین غلطاند .طوس
پیاده بسوی لشکر خود باز گشت .گیو
خشمگین شد و بر اسب نشست و به
نزد فرود آمد .فرود تیری بسوی او رها
کرد و اسبش را بر زمین زد .او نیز پیاده
بسوی لشگر باز گشت.اما فرود به درون
رفت و از دژ باران سنگ باریدن گرفت.
نامبرداران به نزد طوس بازگشتند و او را
به جنگ با فرود تشویق کردند.
جریره که در بستر آرمیده بود در خواب
دید در دژ آتشی شعله ور است که همه
کس و همه چیز را خاکستر میکند .از
خواب پرید و به باالی حصار آمد و تمام
دشت را پر از لشکر دید.
رخش گشت پر خون و دل پر ز دود

بیامد به بالین فرخ فرود
به بالین پسر باز گشت و او را از خواب
بیدار کرد که سراسر دشت پر از لشکر
است .فرود به مادر گفت من از ایرانیان
زینهار نخواهم خواست و جنگ را آماده
ام  ،روز بعد صبح زود فرود از دژ بر آمد
 .بیژن و رهام که نزدیک دژ در کمینش
بودند به جانب او شتافتند ،بیژن بر او
حمله برد و زخمی جانفرسا بر پیکرش
زد  ،فرود خود را به داخل دژ کشید.
جریره و خدمتگزاران به شیون و زاری
پرداختند .فرود به مادر گفت چه جای
زاری و شیون کردن و موی کندن است
 ،هر کس مرا دوست دارد باید از حصار
خود را به زیر افکند تا مبادا بدست بیژن
اسیر گردد .کنیزکان و گنج من نباید به
دست او افتد .پرستندگان چنین کردند
و جریره نیز آتشی در دژ افروخت و
گنجها بسوخت .آنگاه تیغی در دست
گرفت و شکم اسبان را درید و پایشان
را پی کرد .از دیده خوناب ریزان به بالین
فرود آمد و رخ را بر چهره پسر نهاد و
شکم خود را درید و در کنار او جان داد.
بیامد به بالین ف ّرخ فرود
یکی دشنه با او چو آب کبود
دو رخ را به روی پسر برنهاد
شکم بر درید و برش جان بداد

استاد محیط طباطبائی

عجم» درمقابل « قرآن عرب» کتاب
مقدس عموم مسلمانان جهان و
اعراب خصوص ًا نشانه ی غلو ُکردان
موصل ودمشق درشأن شاهنامه بوده
است .
***
صدوچهل سال پیش ازاین وقتی
مستر ریچ نماینده ی سیاسی کمپانی
شرقی هند وعامل سیاسی انگلیسی
مقیم بغداد  ،بعنوان فراراز گرمای
بغداد  ،بعنوان فراراز گرمای بغداد
به کوهستان سنندج وسلیمانیه برای
دیدار امان اهلل خان اردالن والی سند
(نیای بزرگ امان اهلل اردالن سفیر
کبیر ایران دربغداد) ومحمود پاشای
بابان والی سلیمانیه (ازاجداد جمال
بابان نخست وزیر سابق عراق وزندانی
محکوم به اعدام فعلی)( )1رفته بود
 ،روزی ضمن گفتگو بامحمودپاشا
راجع به تاریخ ُکردو کردستان
وجوابی که از محمودپاشا شنیده
دریادداشتهای مربوط بدین سفر
چنین می نویسد:
« وقتی که باپاشا درباب تاریخ کردستان
سخن می گفتیم  ،جسارت ورزیده وتعجب
خودرا ازکم اطالعی او نسبت به تاریخ
خاندانش به او خاطر نشان ساختم  .او باکمال
ادب و بزرگ منشی درپاسخ من گفت  :آن
تاریخ سزاوار تدوین نبوده  ،زیرا سرگذشت
یک خانواده سلطنتی نبوده است  ،بلکه آن
تاریخ یک قبیله ساده است .
من به او گفتم  :اما خانواده اش خاندانی اصیل
وبزرگ بوده اند.
پاشاپاسخ داد که خاندان او چندان قدیم
نیستند وفرزندان این خانواده ازیک قرن
بدینطرف عنوان پاشائی یافته اند .ومن
گفتم ریشه ی خاندان اوراازهمان عصر به
خوبی می شناسم .
این گفتار من دردل اواثری خوب
بخشید وفورا ً تعصب خانوادگی
وطایفگی رادراو برانگیخت  ،چنانکه
برافروختگی چهره ونشاط درونی
او دیگر عادی نبود.
مردی که مانند پاشا تااین درجه
خودرا در تواضع مذهبی فروتن
نشان می دهد  ،باز درموقع ذکر
اینگونه موضوعات ازتکبر وافتخار بی
نصیب نمی ماند .سپس گفت که او
جز به تاریخ بزرگان دینوپیغمبران آنهم
به اندازه ای که او را نسبت به حوادث
زمان ایشان مطلع سازد  ،به قسمتهای دیگر
تاریخ عالقه ای ندارد ،و ازتاریخهای دیگر
جز شاهنامه کتاب دیگری نمی خواند».
این محمود پاشای بابان که خانواده او باعث
اصلی تفکیک والیت سلیمانیه ازایران بوده اند
دراحساسات مشترک نسبت به شاهنامه
بقیه درصفحه 44
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مصدق در مجلس گفت«:دولت
بسیار ارزنده ای از برای مردم
وکشورش انجام داده است که اظهر
ّ
الشمس است وبه نوشتاری
من
جداگانه نیازدارد.
دکترمصدق ازاینکه می دید
بسیاری از هواداران صاحب نفوذش
راکه درملی شدن نفت نقش بسیار
مؤثری داشتندوآنان بودند که
هواداران شان را به پشتیبانی
از دکتر مصدق به خیابانها می
کشاندند،ازدست داده است(ازجمله
آیت اهلل کاشانی  -حسین مکی -
مظفربقایی  -علی زُهری  -حایری
زاده  -عبدالقدیرآزادو بسیاری از
نمایندگان مجلس واز جمله شاه
وبسیاری دیگررا)،به امید حزب توده
وآن کسان که هنوزنسبت به وی
وفادار مانده بودند،همچنین ازآنجاکه
تاریخ سیاسی واجتماعی کشورما
گواهی می دهد که برمسند قدرت
نشینان اغلب توانسته اندعده ای را
به هرترتیب به سوی صندوقهای رأی
بکشانند،خواست با برگزاری رفراندوم
آنهم به گونه ایکه کسی از مخالفان
جرأت انداختن رأی مخالف به صندوق
های رأی را نداشته باشد،استحکام
موقع ّیت خودرا به ُرخ ناظران خارجی
وشاه ومخالفان داخلی اش به ویژه
دولت امریکا بکشدوآنگاه با چنین
قدرت نمایی  ،کسی را یارای مخالفت
بااو نباشد.وآنچه را که درمجلس
سنابرای گرفتن رأی اعتماد گفته
بود«که تاقض ّیۀ نفت حل نشده نمی
توانم سنگرنخست وزیری راخالی
کنم»خواسته بود آن گفته رااز ق ّوه
به فعل ،یعنی تداوم زمامداری اش
برساند،حال با رفتاری که نسبت به
الینحل ماندن قض ّیۀ نفت درپیش
گرفته بودو بُحران مالی وگسترش
عدم رضایت بخش بزرگی از مردم
از ناامنی وتظاهرات خیابانی ُمنجر
به جرح وقتل،تا چه زمان وبه چه
امید و َف َرج دل بسته ومی خواست در
مقام نخست وزیری باقی ومشکالت
عدیده ی کشور ومردمش همچنان
الینحل بماند  ،دانسته نیست!
دکترمصدق برای گرفتن رأی

اعتماد به مجلس سنارفت وتصمیم
لغوپروانه ِ اقامت کارکنان انگلیسی
نفت رااعالم داشت ودرپاسخ
اعتراض«سناتورابراهیم خواجه نوری»
بامشت روی تریبون مجلس کوبید
نوری»گفت«:هرکس
وبه«خواجه
مخالف دولت است،مخالف ملی شدن
نفت است ومن اجازه نخواهم داد
نمایندگانی که نماینده ی هیچ کس
جزخودشان نیستند،اظهاراتی خالف
مصالح ایرادنمایند» وافزود«:تاوقتی
قض ّیۀ نفت حل نشده،نمی توانم
سنگر نخست وزیری راخالی کنم».
صفایی،اشتباه بزرگ195 194
دکتر مصدق برای رسیدن به
هدفی که داشت دستوردادتابرای
میدان
موافقان صندوقهایی در
های سپه وراه آهن وبرای مخالفان
درمیدانهای بهارستان ومحمدیّه
قراردهند،تا مخالفان دربرابرچشم
چماقدارانیکه با دریافت اندک
مزدی همواره مورد بهره برداری
دولتمردانیکه می خواهند حرف خودرا
به کرسی بنشانند جرأت نزدیک
شدن به صندوق رأی را نداشته
باشند،با همه ی این حال اززبان
دکترفؤاد روحانی یکی از هواداران
دکتر مصدق می شنویم که در کتابش
زیرنام«زندگی سیاسی مصدق» می
نویسد... «:بااین حال اقدام دولت به
مراجعه به آراء عمومی درتهران روز
دوازدهم مردادودر شهرستانهاروز
19مردادعملی گردید...موضوعی که
درجریان رفراندوم هم درایران وهم
درخارج جلب توجه کرد شرکت
چشمگیراعضاء وهواداران حزب
توده درپیشبرد آن بود،چون حزب
توده قبل ازانعقاد رفراندوم ازدولت
مصراًخواسته بود که عالوه برانحالل
مجلس اقدام به تشکیل مجلس
مؤسسان نیز برای تغییر قانون
اساسی به عمل آورد394 .»...
رفراندوم درایران سابقه نداشت وبدین
جهت برخی از اعضای فراکسیون
نهضت ملی آن را نمی پسندیدند.
حسیبی دریادداشت مورخ 19تیرماه
ازپارسا ومعظمی[رییس مجلس
شورای ملی] وسنجابی نام می ب َ َرد

که بارفراندوم مخالف بودند.در20تیر
حسیبی بانقوی نزد مصدق می روند
واورا از رفراندوم برحذرمیدارند...
هشت تن ازنمایندگان مجلس
شورای ملی علیه هیأت وزیران به
علت امضای تصویبنامه ی برگزاری
رفراندوم به دادستان تهران اعالم
جرم کردند ...دکتربقایی وعلی
زُهری نمایندگان مخالف دکتر
تحصن شده
مصدق که درمجلس ُم ّ
بودند درنامه ی سر گشاده ی مورخ
10مرداد1332خودخطاب به نخست
وزیرنوشتند :به شرط این که نخست
وزیر ازتصمیم خطرناک انحالل
مجلس دست بردارد،حاضرهستیم به
فوریت از نمایندگی مجلس استعفا
کرده واز مجلس مستقیم ًا خودرا
تسلیم زندان شمانماییم ...حایری
زاده درتلگرافی خطاب به دبیرکل
سازمان ملل متّحدنوشت:مصدق با
توسل به زور علیه پارلمان وقانون
اساسی واعالمیۀ حقوق بشر قیام کرده
وهرگونه اقدام اوبرای ملت ایران الزام
آور نخواهدبود ...ازدکتر غالمحسین
صدیقی،خلیل ملکی ودکتر شایگان
نیز به عنوان مخالفان رفراندوم نام
برده شده است.دکتر صدیقی می
گوید :شاه درغیاب مجلس ،وی رااز
نخست وزیری برکنارخواهدکرد.
مصدق درپاسخ به او گفت که«جرأتش
را ندارد».خلیل ملکی به مصدق
گفت«:این راهی که شما می روید به
جهنم ختم می شود ولی ما تاجهنم
به دنبال شما خواهیم آمد،».مصدق
در پاسخ مخالفت دکترسنجابی
می گوید :معلوم می شود جنابعالی
امروزصبح چرس کشیده اید.به عالوه
دکتر معظمی رییس مجلس[منتخب
هواداران مصدق] نیزدراعتراض به این
تصمیم ازریاست مجلس استعفا کرد
وپایتخت را به سوی گلپایگان زادگاه
خویش ترک گفت...دکتراحسان
نراقی دراین باب نوشته است...:
رفراندوم قانونی نبود.وکالی مجلس
آن زمان به من گفتند که محال
بودآن مجلس علیه مصدق رأی بدهد.
مصدق می خواست از ش ّر اقل ّیت هم
خالص شود.واال رفراندوم درقانون

وجودنداشت.رفراندوم برخالف قانون
اساسی بود.دکتر صدیقی وزیر کشور
وقت گفت :گریه کردم وبه او گفتم
هرچه شما بگویید ما اجرا می کنیم
اما رفراندوم کار درستی نیست.آن
روز که رفراندوم تمام شد ومصدق
قانون انحالل مجلس را برای توشیح
نزد شاه فرستاد،شاه این پیشنهادرا
سندتخلف مصدق قرارداد وحکم
عزلش را صادرکردودرواقع شاه در
قانونی ترین شرایط،مصدق را عزل
کرد،درشرایطی که مصدق مجلس
را برخالف قانون ُمنحل کرد.اونباید
این کاررا می کردوبنابراین مصدق
هم نماینده ی آن ناسیونالیزمی که
عنوان می کرد،نبود،رفتارش هم
رفتاری دشمن زا بود...ودر جای دیگر
کتابش می نویسد:آیت اهلل کاشانی
[که تاپایان سال1331از دکتر مصدق
پشتیبانی می کرد].دراعالم ّیه ای
دکترمصدق رابه خودمحوری وسوء
استفاده از نهضت ملی ایران برای
هموارکردن راه دیکتاتوری متهم
کرد و گفت :اکنون بیست وهشت
ماه است که ایشان زمامداراست
ودرتمام مدت یک قدم مفیدبه حال
شماکه بتواند آن را اسم ببردنداشته
است (مگرموضوع ملی شدن نفت
که با قیام عمومی وفداکاری ملت
رشیدایران بوده است)...این مجلس
وقتی به دکترمصدق اختیارات
غیرقانونی می دهد ملی ووقتی
اورا استیضاح می کندعامل اجنبی
است.رفراندوم می کنند که رژیم
مملکت رامعین سازند ّ
والدرمملکتی
که رژیم آن معین وقانون اساسی
داردوحکومت آن مشروطه است
هیچ راهی برای فراراز استیضاح
ودست زدن به رفراندوم نیست.دکتر
مصدق درشرایطی که یک حکومت
نظامی دایم مثل شمشیر ب ُ ّران باالی
رجاله
سر مردم نگاهداشته
ّ
ویکعده ّ
واوباش وچاقوکش توی کوچه ها راه
می اندازد که درحمایت تانک وعرابه
جنگی وسرنیزه ی نظامی به مخالفین
او هتاکی کنند،رفراندوم می کند،آنهم
باترتیبی که موافق از مخالف معلوم
ونام وتمام مشخصات را می دهند

معین باشد.بااین کارنتیجۀ رفراندوم
معلوم است.هرکس چنین رفراندومی
بکند به کام اوخواهد بود .»...دکتر
متینی353-352-351و355
دکتر مصدق می نویسد«:دراین
اثنا دکتر معظمی رئیس مجلس بامن
وارد مذاکره شد وتقاضانمود ازاین
کارصرفنظرکنم ،که من نتوانستم
موافقت کنم.چونکه هدف ازبین
می رفت ودولت درجلسه ای که
تحت ریاست یک دکتر حقوق
واستاددانشگاه تشکیل می شد،بایک
اکثریّت قالبی سقوط می کرد...ویک
عده آشوب طلب می خواستند
ّ
مملکت را بطرف کمونیسم سوق
دهند...ولی کدام مجلس؟ همان
مجلسی که رئیس آن را یک اکثریتد
متکی به سیاست بیگانه انتخاب
نمود[یعنی دکتر عبداهلل معظمی».
خاطرات191
اینکه احسان نراقی عمل شاه
را درر ّد درخواست دکتر مصدق
برای توشیح گزارش انحالل مجلس
از طریق رفراندوم «قانونی ترین
شرایط» برمی شمارد،سخنی است
مستدل ومنطبق باوظایف شاه به
خاطر سوگندی که به موجب اصل
سی ونهم ُمتمم قانون اساسی به این
شرح«من خداوند قادر ُمتّعال راگواه
گرفته به کالم اهلل مجید وبه آنچه
نزد خدامحترم است قسم یادمی
هم خودرامصروف حفظ
کنم که تمام ّ
استقالل ایران نموده حدودمملکت
وحقوق ملت را محفوظ ومحروس
بدارم،قانون اساسی مشروط ّیت
ایران را نگهبان وبرطبق آن وقوانین
ُمق ّررۀ سلطنت نمایم و»...به هنگام
جلوس در مجلس شورای ملی
یادکرده بود،بوده است.ازاین روبا
توجه به وظیفۀ شاه در نگهبانی
ّ
قانون اساسی که دراصل مزبورتصریح
شده بود،چون انحالل مجلس طبق
اصل چهل وهشتم قانون اساسی از
وظایف شاه بودو برگزاری رفراندوم
در قانون اساسی گنجانیده نشده بود،
ب
شاه با ُمنحل شدن
مجلس،برح َس ِ
َ
وظیفه ایکه قانون ازبرایش ُمعین
کرده بود،این حق را داشته است که
دربرابرعمل غیرقانونی وتخلف آشکار
دکترمصدق،دربرگزاری رفراندوم و
انحالل مجلس،او را برکنار کند.
دکتر متینی درکتابش به مصاحبۀ
دکتر سنجابی با «طرح تاریخ شفاهی
ایران» می پردازد ،که تنها به بخشی
ازآن اشاره می کنیم که گفت..« :پس
از انتخاب مکی به عضویّت هیآت
نظارت اندوخته ی اسکناس ،نزد
مصدق رفتم.اورادرحال عصبانیت
وآشفتگی مطلق دیدم.به من گفت:آقا

ماباید این مجلس را ببندیم.گفتم
چطورببندیم؟گفت این مجلس مخالف
مااست ونمی گذارد که ماکاربکنیم.ما
آن را بایستی بارأی عامه ببندیم.
بنده گفتم جناب دکتر من بااین
نظر مخالف هستم شماامروزاز جهت
انتخاب مکی ناراحت هستید...سپس
مصاحبه کننده از دکتر سنجابی می
پرسد:مطابق قانون اساسی ما،درغیاب
مجلسین ،شاه حق صدورفرمان عزل
رادارد،مگراینطور نیست؟
ج  -دارد.
چطوردکتر مصدق متوجۀ این
موضوع نبود؟
ج  -مصدق می گفت که چون
مجلس به من رأی داده وچون ملت
پشتیبان من است ودرسی تیرسال
پیش باقیام مردم برسرکارآمده ام شاه
نمی تواند فرمان عزل بدهد353.»...
گویا دکترمصدق ازیادبُرده
بودزمانی را که نماینده ی مجلس
بودودر مخالفت خودویارانش با
رزم آرا نخست وزیروقت ،تاآنجا
پیش رفته بود که درصحن مجلس
ودورازشئونات نمایندگی ومجلس،
بادستهای
کشتن
اوراتهدیدبه
خودکرده بود ،مخالفت دکترمصدق
ویارانش درمجلس موجب نشد
که رزم آرابرای رهایی از دست
نمایندگان اقل ّیت،بابرگزاری رفراندوم،
مجلس راتعطیل کند ودکتر امینی
درزمان نخست وزیری اش طبق
قانون اساسی به فرمان شاه مجلسین
را تعطیل کرده بود.
حسین مکی می نویسد «:شاه به
من گفت با حذف دومیلیون بودجه ی
دربار،من امسال ناچارشده ام درنوروز
به جای یک پهلوی که هرسال به
کارکنان دربارعیدی می دادم،نیم
پهلوی بدهم،آنهم ازراه فروش
کادوهایی که برای عروسی به من
داده اند...وقتی برگشتم نزد مصدق
به او گفتم :آقای مصدق این شخص
تاحاال مثل موم دردست شما بوده
وهرچه گفته اید انجام داده ،حاالچرا
بودجه ی درباررا زدید؟ کاری نکنید
برودباخارجی هاسازش کندوبایک
کودتا شماراسرنگون کند.گفت:آن
کسی که بتواند کودتا کند من بالگد
اورابیرون می کنم.همین مطلب را
به دکترمعظمی وهمینطور به ذکایی
ویکی از وکالی دوره ی چهاردهم
وهفدهم هم گفته بود،آن وکیل به
مصدق گفته بود :آقا ،احمد شاه چند
رییس الوزراء را[درغیاب مجلس]
عوض کرد...این که دیگرازاو بدتر
نیست،شمااگر مجلس را منحل کنید
مسلم بدانید که شماهم به سرنوشت
خواهیدشد.
هادچار
رومانوف

خالصه مصدق این قدرمغروربود.»...
دکترمتینی348
برخی به هوادارای از دکتر مصدق
با تعبیروتفسیرهای مهجور خواسته
اند برگزاری رفراندوم را به نوعی
توجیه کنند .که از جملۀ آنان آقای
ایرج پزشکزادنوشته اند«:درمقابل
تهدیدی که با مسئول ّیت دولت متوجۀ
ق ّوۀ ُمجریّه است،نهایت اهمیت دارد که
ق ّوۀ ُمجریّه وسیله ای دراختیارداشته
باشد که از تع ّبد دربرابرپارلمان احتراز
نماید،تنهااین حق است که به دولت
اجازه می دهدکه چیزی غیرازیک
مأمو ِراجرای پارلمان باشد  .»...دکتر
متینی 359--
مفهوم این عبارات یعنی اینکه
رییس ق ّوۀ ُمجریّه مجاز خواهد بود بنا
به میل خودش مص ّوبات مجلس را که
پس از توشیح شاه به صورت قانون در
می آید وباید از سوی دولت اجرا شود
نادیده بگیرد تابه گفته ی ایشان«
چیزی غیراز یک مأمور اجرای
پارلمان باشد!» به زبان ساده تریعنی
بتواندمص ّوبات قانونی مجلس را نادیده
بگیرد وبه راه خودش برودوهرکاری
راکه خودالزم بداندانجام دهدازجمله
برگزاری رفراندوم! وی همچنین به
منظور تأیید دیدگاهش،درآن نوشتار،
از اقدام« ویلیام پیت دوم» نخست
وزیرانگلیس درسال1783و«شارل
دوگل» رییس جمهوری فرانسه
که
است
درسال1962یادکرده
آن دودربرابرمخالفت نمایندگان
مجلس به رفراندوم متوسل شده
بودند ودرتأیید اقدام دکتر مصدق
درانحالل مجلس اظهارنظرکرده
است که«:باید به تفاوت بین قانون ّیت
 legalityومشروعیت یا حقان ّیت
توجه داشت.قانون ّیت یک
ّ legitimacy
خصوص ّیت صوری است،یعنی بالفظ
قانون مطابقت داشته باشد،درحالی
که مشروع ّیت یا حقان ّیت خصوص ّیت
ماهوی است ...بنابراین اقدام
مصدق نیز،غیرقانونی،ولی به علت
تأیید ملی ،مشروع یاحقانی بوده
است.»...دکترمتینی 359
آقای ایرج پزشک زادصحبت
از تأیید ملی ومشروع ّیت وحقانیت
آن از فراراه برگزاری رفراندوم
میکند،گویا فراموش کرده است که
تدوین قانون اساسی مشروطه ومتمم
آن نیزبراساس تأیید ملی ازطریق
رأی گیری از مردم به جهت انتخاب
نمایندگان خودبا عنوان نمایندگان
مجلس شورای ملی ویا مجلس
مؤسسان بوده است که مشروع ّیت
وقانون ّیت ،هردوراباهم داشته وقوۀ
ُمجریّه موظف به رعایت آن بوده
است ،همانگونه که نه فقط شاه

ودیگران.
تکلیف رییس ق ّوۀ ُمجریّه درموارد
اختالف نظربا مصوبات مجلس طبق
قانون اساسی روشن بود،هرگاه رییس
دولت باهریک از مصوبات مجلس
موافق نمی بود،بایددرمجلس حاضر
وباتوضیحاتی که میداد یا بااکثریت
آراج ّر وتعدیلی طبق نظرنخست
وزیر انجام میشد یااینکه نظراو مورد
موافقت قرارنمی گرفت،دراینصورت
یا باید تمکین می کرد ویا رأی
اعتماد می خواست ویاازکار کناره می
گرفت ازاین روهرگونه اقدام دیگربه
هردلیل وبهانه که خارج از چهارچوب
قانون اساسی ویامص ّوبات مجلس
وازاستدالل منطقی
بود،غیرقانونی
ِ
بدوراست ودکتر مصدق با مشروع
نشان دادن عمل خودبراساس عدم
نهی شرع انور،تلویح ًابه سرپیچی از
قانون اساسی اعتراف کرده است که
به آن اشاره کردیم.
آقای پزشکزاد دردرستی عمل
دکتر مصدق ازکارویلیام پیت دوم
نخست وزیرانگلستان در بیش از
دویست سال پیش وشارل دوگل
دربیش از پنجاه سال یادمیکند که
آن دو دربرابرمخالفت مجلس دست
به رفراندوم زده بودند.ایشان اگرچه
روشن نساخته است که درقانون
اساسی آن دودولت درآن سالهااجرای
رفراندوم جایی داشته است یا نه،ولی
ما فرض را براین می گیریم که
درقانون اساسی آن دوکشور،به مجاز
بودن ق ّوۀ ُمجریه به برگزاری رفراندوم
ذکری نشده بوده است،بسیار خوب
،اما این امر چه ربطی به کشور
ماباداشتن قانون اساسی که از شاه
گرفته تانخست وزیر وهر دولتمرد
دیگر موظف به رعایت آن بوده اند
دارد،تاآنجا که دکترمصدق شاه
را همواره به رعایت قانون اساسی
فرا می خوانده است ؟که این خود
تأییدی از سوی ایشان بودکه قانون
اساسی مالک عمل ورفتارشاه وهمه
ی دولتمردان بوده است.
عمل نادرست دکترمصدق
دربرگزاری رفراندوم تاآنجا بودکه
صرفنظر از تأیید تلویحی ایشان در
غیرقانونی بودن برگزاری رفراندوم
که انجام آن رابنابر حکم شرع
انورتوجیه کرده است،دیدیم که
یاران بسیار نزدیک ودوستدارنش
نیز اورا ازاین کاربرحذرداشته بودند.
وانگهی اگررفتار زمامداران کشورهای
دیگرمی تواند سرمشق قرار
بگیرد،چرا شاه ایران ازاین قاعده باید
مستثنی می بود،مث ً
ال پیروی ازمشی
پادشاه عربستان ویا ویلیام هشتم
بقیه درصفحه 44

کوتاه

وخواندنی

کوتاه و

کـوتاه

وخواندنی

گربه گمشده

حمله سگها به پستچی ها

باالالمبشکست

در ماه اوت 2013گربه ای بنام بوبو در
واتسون ویل کالیفرنیا گم شد .این
گربه بیش از سه هزار مایل را پیمود
تا به جنوب شرقی کاتاادا رسید ودر
آنجا بود که معلوم شد این گربه متعلق
به فردی ساکن کالیفرنیاست  .اما
عجیب آن که درایران گربه ها هرگز
گم نمی شدند و اگر صاها فرسخ آنهارا
از خانه دور می کردید دوباره به خانه
باز می گشتند .ولی گویا این گربه در
کالیفرنیا خیلی عذاب می کشیده که
مایل به بازگشت به خانه نبوده است .

درهیچ جای دنیا سگها با پستچی ها
رابطه خوبی ندارند .درسال  2016تنها
در آمریکا  6755پستچی مورد حمله
سگها قرار گرفتند .و این رقم  200نفر
بیش از سال قبل از آن است .

این جمله شاید برای شما معنی خاصی
نداشته باشد .اما برای  120نفر از مردم
ایران عبارت بسیار مقدس ودوست
داشتنی است  .می پرسید چرا؟ پاسخ
این است که این عبارت نام روستائی
است از توابع بخش رحیمآباد شهرستان
رودسر در استان گیالن که  120نفر
جمعیت دارد .

خلعت چیست ؟

معلم و دوچرخه هایش
کتی در کارولینای جنوبی معلم دبستان

تونلی برای عبور کشتی ها
درسال  2019قراراست دولت نروژ
برای دور نگهداشتن کشتی ها از خطر
توفانهای دریایی تونلی بطول  5610پا
(تقریب ًا کمتر از دو کیلومتر ) دردریای
 Stadhavetبسازد  .زمانی که این تونل
تکمیل شود  162پا بلندی و  118پا پهنای
آن خواهد بود.
کشتیرانی برای نروژحائز اهمیت خاصی
است واین کشور بزرگترین خطوط
کشتیرانی جهان را دراختیاردارد که به
حمل بار و همچنین توریست می پردازد.
تصویری خیالی از این تونل را درزیر می
بینید.

خلعت جامه ای بوده است که از سوی
سالطین و پادشاهان به کارگزاران داده
می شد  .وآنها با دریافت خلعت بسیار
مفتخر می شدند .معموال خلعت از
تاروپود طال ونقره بافته می شد .امروز
هم این واژه در بعضی شهرها هنوز رایج
است و به پارچه ای که خانواده داماد

آزادی  88 -صفحه22

بین فرانسوی ها و آمریکائی ها درباره
تاریخ افتتاح نخستین سینمای جهان
اختالف نظر وجوددارد .فرانسویها
معتقدند که اولین سینما درپاریس
ساخته شد ولی آمریکائی ها طبق
اسنادومدارک اعالم کرده اند که اولین
سالن سینمای جهان دردوم آوریل سال

پل گوت نویسنده معروف یکی از
طرفداران پروپاقرص دوچرخه بود .او
درمقایسه اتومبیل ودوچرخه می گفت :
 اتومبیل به انسان غرور  ،تکبروتفرعنمی دهد درحالی که دوچرخه سادگی
 ،تحرک ونشاط را بانسان می بخشد.
اتومبیل مایه ی چاقی و پیه آوردن
وسستی وسرانجام سکته قلبی است
درصورتی که دوچرخه خدمتگذار آدم
ووسیله مناسبی برای بدست آوردن
سالمتی  ،نیروی زندگی وجوانی است

ازمارک تواین نویسنده شوخ طبع
آمریکائی پرسیدند راه تقویت حافظه
چیست ؟
تواین جواب داد:
 راستگوئی! اگر انسان راست بگویدنیاز به داشتن حافظه قوی ندارد زیرا
فقط برای دروغ گفتن است که باید
مرتب ًا سراغ حافظه رفت تا حرف انسان
دوجور درنیاید.

از آژه زیالس فرمانروای اسپارت
پرسیدند که به نظر او ازدو فضیلتی که
«عدالت» و«شجاعت» خوانده می شوند
کدام یک برترازدیگری است
آژه زیالس جواب داد:
 « اگر همه مردم عادل بودند دیگرهیچ دلیلی برای شجاع بودن وجود
نمی داشت !

خواندن از دوسالگی
برخی از کارشناسان آموزش وپرورش
براین باورند که کخه کودکان قادرند
ازسن دوسالگی خواندن ونوشتن
یادبگیرند .برهمین اساس وقتی
مادر ویکتورهوگو نویسنده وشاعر
نامدارفرانسوی تصمیم گرفت به کودک
خردسالش خواندن ونوشتن یادبدهد با
تعجب مشاهده کرد ویکتور کوچولو به
راحتی آنچه به او آموخته می شود فرا
می گیرد.

انسان حیوان ُکش

قدرت خون
درعهد باستان اعتقاد عمومی براین
بود که در خون قدرت زیادی نهفته
است  .برای مثال ثروتمندان مصری
دروان هائی که از خون حیوانات قوی
پر می شد استحمام می کردند ودررم
نیز وقتی که گالدیاتورها زخمی وخون
آلود از میدان رقابت خارج می شدند
غالمان وخدمتگذاران افراد ثروتمند
خون آنهارا درظرفهائی جمع آوری
می کردند تا اربابانشان آنهارا بنوشند
وقدرت آنهارا جذب کنند..

حکمرانبدهکار
موقعی که ژول سزار سردار معروف رم
به مقام حکمرانی اسپانیا انتخاب شد
(سال  62قبل از میالد) کسانی که به
او پول قرض داده بودند جلو اورا گرفته
نمی گذاشتند قبل از پرداخت طلب آنها
که به پول امروز حدود یک میلیون دالر
می شد ازرم خارج شود .لذا کراسوس
سیاستمدار رمی با طلبکاران تسویه

انسان هرسال میلیاردها حیوان را
اعم ازپرنده وچرنده بخاطر استفاده از
گوشتشان می کشد ومیلیونها حیوان
دیگرهم که گوشتشان قابل استفاده
نیست بخاطر استفاده از پوستشان
کشته می شوند که از آن جمله باید از
فوک وسایر حیوانات نظیر آن نام برد.
طبق بعضی از آمار همه ساله دردنیا بیش
از بیست میلیون حیوان برای استفاده از
پوستشان کشته می شوند و بهمین دلیل
نسل بعضی از این حیوانات که پوستهای
قیمتی دارند درحال انقراض است .
نوعی سوسمار  ،یوزپلنگ  ،قاقم و بعضی
از انواع مار و بسیاری دیگراز حیوانات که
دارای پوست ویا پشم مرغوب هستند
دراین لیست قراردارند .بعضی هم مانند
کرگدن و فیل بخاطر شاخ و عاجشان
هدف کشتار انسانها قرار می گیرند.

شکل برتر
بیشتر اجسام واجرام بشکل گرد یا
کروی هستند .خورشید  ،ستارگان
زمین همه کروی هستند .میوه ها اکثر
دایره ای شکل یا کروی هستند انار ،
آلبالو  ،گیالس  ،زرد آلو بیشتر هندوانه
ها ،پرتقال  ،نارنگی ترنج  ،نارنج همه
کروی هستند .بطور کلی اگر به اطراف
خود بادقت بنگریم متوجه می شویم که
درطبیعت اجسام گرد و دایره ای شکل
برسایر اشکال برتری دارند.

مدفون شده اما زنده
درژوئیه  1951دومرد از زیر خاک در
بیبی ُدلی درنزدیکی گیدنیا درلهستان
بیرون کشیده شدند که گفته می
شد از ژوئیه  1945براثر هجوم ارتش
آلمان گم شده بودند .این دومرد ظرف
 6سال درواقع زنده بگور شده بودند.
یکی از آنها پس ازبیرون آورده شدن

طبقه بندی کسبه درقدیم
دریک سند کهن که در کتابی بنام «
معالم القربه فی احکام الحسبه» نوشته
محمدبن احمد قرشی ابن اخوه که
درقرن هفتم هجری نوشته شده طبقات
کسبه درایران حدود هشتصد سال
پیش شامل این گروهها می شده است :
سازندگان روغن کنجدوکتان  -غربال
سازان  -دباغان  -مشک سازان -
نمدماالن  -پوستین دوزان  -نعل
سازان  -عطاران  -شمع سازان -
مشمع سازان  -شیرفروشان  -رنگرزان
 کفشگران  -دامپزشکان  -حمامیها  -سدرفروشان  -مربیان اطفال -
حنافروشان  -شانه فروشان  -جگرپزان
 سالخان  -قصابان  -کله پزها(طباخها) کباب پزها  -حلیم پزان  -ماهی
پزان  -زولبیاپزان  -حلواپزها  -شربت
سازان  -شربت فقاع سازها(ماء الشعیر)
 آسیان ها  -آرد خانگی پزها  -نانپزان  -نانوایان  -نان پزهای خانگی -
بریانگران  -کباب فروشان  -قرمه پزها
 تجاروبازرگانان درسند مزبور گروهجداگانه ای ذکر شده اند.
بسیاری ازاین کسب وکارها امروز یا
وجود ندارند و یا بکلی تغییر شکل داده
اند .برای مثال زولبیا پزهاو حلواپزان
درهم ادغام شده اندویا سدروحنافروش
ها وحتی عطاران بصئپورت یک شغل
واحد درآمده اند.
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نخستین سالن سینما

مقایسه

حرف حسابی

بزرگترین فضیلت ها

به عروس می دهد و یا برعکس خلعت
می گویند - .در لغتنامه دهخدا آمده
است «:خلعت آراستن ؛ جامه ی گرانبها
برای کسی فراهم کردن».

اکثر مردم تصور می کنند که تنیس
ازورزشهای جدید است درحالیکه
دردوران لوئی چهاردهم درفرانسه
( )1638 -1715تنیس (باجزئی تفاوت
هائی) بسیار متداول بود بطوریکه
تنها درپاریس بیش از یکصدوسی
زمین بازی تنیس وجودداشت وزنها
ومردها باعالقه زیادی به این ورزش می
پرداختند.

این روز ها به امتحانات نهائی دبستانها،
دبیرستانها و همچنین دانشگاهها
نزدیک می شویم  .امتحان در هر کس
ایجاد ترس ووحشت می کند برای مثال :
شبی ناپلئون دریکی از جنگ ها دراثر
انفجار گلوله توپ در کنار چادرش
وحشت زده از خواب پرید ووقتی
موضوع رافهمید به اطرافیانش گفت :
 خیالم راحت شد زیرا داشتم خوابمی دیدم که در جلسه امتحان شرکت
دارم وهمین وضع باعث وحشت فوق
العاده من شده بود.
کاپیتان دریفوس فرانسوی نیز که باتهام
جاسوسی (که به عقیده بسیاری بیگناه
بود) قراربود اعدام شود ولی بدنبال
یک محاکمه پرسروصدا به حبس ابد
درجزیره بسیاربدآب وهوا ی شیطان
محکوم شد .بیست سال بعد درپاسخ
نامه برادرزاده اش که ازاوپرسیده بود
سخت ترین روزهای زندگانیش چه
روزی بود نوشت :
 روزی که درجلسه امتحان نهائیدبیرستان شرکت کردم سخت ترین
روز زندگی من بود.
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است  .روزی یکی از شاگردانش به
اوگفت که دوچرخه می خواهد اما
والدینش قادر به خرید دوچرخه برای
او نیستند .بعدازاین درخواست بود
که درماه سپتامبر  2016کتی متوجه
شد بیشتر شاگردان مدرسه او به این
محرومیت دچارند.کتی بالفاصله فکری
بخاطرش رسید و از طریق اینترنت
مشکل را برای همشهریانش مطرح کرد
و درمدت کوتاهی  80هزار دالر جع
آوری کرد و با آن  650دوچرخه خرید و
همزمان با جریسمس و آآغاز سال 2017
به تک تک دانش آموزان مدرسه خود
هدیه کرد.

 1902درشهر لوس آنجلس دریک چادر
بزرگ سیرک که بعنوان سالن سینما
بکاررفته بوئد شروع بکار کردومردم
ازآن استقبال فراوانی کردند.

قدمت بازی تنیس

حساب کرد و ژول سزار پس از یکسال
که دراسپانیا بود طلب اورا پرداخت .

وحشت از امتحان

اززیرزمین بالفاصله ُمرد.

پُرسش

وپاسخ

علمی

ممو گرام ونظر پزشکان

انرژی اورانیوم

آیا مموگرام برای تشخیص مراحل
اولیه ی سرطان پستان ضروری است ؟
 88درصد پزشکان آمریکائی به
این سئوال پاسخ مثبت داده اند و
گفته اند به زنان بین  45تا  49سال
که درسال  2016به آنها مراجعه کرده
بودند پیشنهاد انجام مموگرام داده
اند  .واین درحالی است که درراهنمای
نیروی خدمات پیشگیری آمریکا
نوشته است زنان بین  45تا  49سال
خود باید تصمیم بگیرند که مموگرام
انجام بدهند یاخیر .و این نشان دهنده
اهمیت مموگرافی برای بانوان است که
علیرغم تصمیم شخصی مجبور می
شوند به این آزمایش بپردازند.

انرژی حاصل از ذوب یک قطعه اورانیوم
به اندازه یک توپ گلف که وزنش حدود
ششصد گرم می باشد برابر است با
پانزده میلیون کیلووات ساعت برق.

آلرژی در سنین باال

فواید خوردن صبحانه
آیا نخوردن صبحانه ضرری دارد؟
بسیاری از پزشکان براین باورند که
نخوردن صبحانه به قلب شما آسیب
می رساند .کسانی که در خوردن
صبحانه غفلت می کنند به انواع
بیماری ها و نارسائی های قلبی مانند
حمله قلبی  ،ایست قلبی و بیماریهای
دیگر مربوط به قلب دچار شوند .نه تنها
نخوردن صبحانه ضررهای زیادی دارد
بلکه شام ونهاررا نیز اگر به موقع
نخوریم با بیماریهای گوناگون روبرو
خواهیم شد.

درمان سرطان با تکنیک نانو

عمل کرد بینی
عملکرد حس بویائی انسان به لطف
ساختمان مخصوص بینی است  .وقتی
هوا ازراه بینی بطرف باال برده می شود
یک راه منحنی را می پیماید وبهمین
علت است که هرانحراف بینی هرقدرهم
کوچک باشد باعث تغییر مسیر جریان
هوا گردیده و باعث کم شدن یا حتی
ازبین رفتن حس بویایی می گردد.

تأثیرخنده

مرغ مگس خوار
یکی از حیواناتی که برای ادامه حیات
وسیر کردن شکم خود زحمت بسیار
زیادی می کشد مرغ مگس خواراست
 .طبق محاسباتی که معموال توسط
پؤوهشگران بیکار صورت می گیرد این
حیوان مقدارانرژی که بکار می برد تا
شکم خودرا سیر کند برابر است با انرژی
الزم برای پرواز یک هلی کوپتر  .به این
جهت این پرمده در تمام ساعات روز
درتالش پر کردن شکم خودش است
بطوری که وقتی شب فرا میرسد حیوان
بی نوا از خستگی بی حال می شود .
نکته جالب اینجاست که اگر مرغ مگس
خوار تا این حد تالش نکند ازگرسنگی
میمیرد.

ذرات بسیارکوچک ،کمتر از عرض یک
تار موی انسان ،ممکن است بتوانند
سیستم ایمنی بدن را برای جنگ
با تومورهای سرطانی کمک کنند.
یک مطالعه جدید نشان می دهد  ،در
آزمایش برروی موشها ،نه تنها درمان
تومور سرطان پستان ،بوسیله این نانو
پارتیکل ها یا ذرات بسیار کوچک مؤثر
بوده است بلکه متاستاز در سایر نقاط
بدن نیز از بین رفته است و همچنین.

محققان می گویندآزمایشات کلینیکی
برروی انسان با درمان جدید در چند ماه
آینده آغاز خواهد شد.
جستجو برای داروهایی که باعث تحریک
سیستم ایمنی بدن ودرنتیجه مبارزه با
تومور می شود یکی از داغترین زمینه ها
در تحقیقات سرطان است.
جهانهستی
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بارها با این سئوال روبرو شده ایم که
جهان هستی کجاست ؟ پاسخ آن را
نیز بارها درهمین صفحات خوانده اید اما
بدنیست دوباره توضیح دهیم که جهان
هستی یا  Universeبه همه ی ستارگان
 ،کهکشانها  ،وهمه ی فضاها  ،خشکی ها
 ،و موچودات منظومه ها و ...اتالق می
شود.جهان هستی پراز ماده است  .یعنی

که ماده به انرژی و انرژی به ماده تبدیل
می شود .تشعشع شکلی از انرژی است
وذرات با انرژی بسیارزیاد شکلی از
تشعشع هستند ..بعضی از انواع تشعشع
مانند آتش می تواند به ما احساس گرما
ببخشد .به جهان هستی  ،دنیا  ،کیهان
 ،سپهر و نامهای دیگری نیز داده شده
است  .اکثریت مردم روی زمین خالق
همه ی جهان هستی را خدا می دانند
 .عده کمی نیز معتقدند همهی آنچه که
در جهان هستی قراردارد واکنش و
کنشهای طبیعت است و خدائی وجود
ندارد .آنها می گویند براثر واکنش سدیم
با کلر جسم جدیدی بدست می آید که
نمک طعام است و این طبیعت است که
کنش وواکنش الزم را بین این دو عتصر
بوجود می آورد و جسم جدیدی را خلق
می کند .وقتی از آنها پرسیده می شود
بسیارخوب سدیم وکلررل چه کسی
آفریده است می گویند آن دوعنصرهم
از عناصر دیگر بوجود آمده اند .بهمین
دلیل است که مذهب ها می گویند بدون
چون وچرا وجود خدارا بپذیرید زیرا
بحث برای اثبات وجود خدا به بی راهه
کشیده می شود .قبال تصور میشد زمین
مرکز جهان هستی است اما با اختراع
تلسکوپ مشخص شد که زمین نه در
مرکز جهان هستی است و نه در حاشیه
ی آن  .زیرا جهان هستی نامحدود
است و حدومرزی ندارد .بعضی ستاره
شناسان معتقدند جهان هستی بیش از
 15میلیاردسال پیش با بیگ بنگ که
انفجار شدید ی بوده است ایجاد شده .
این انفجار در چه ایجاد شده جای بحث
است .

شمارش اعداد

زمانی که بشر به کشاورزی و مزرعه
داری پرداخت شمارش اشیاء و حیوانات

سوختهایفسیلیچیستند؟
فسیل واژه ای التین است به معنی حفر
درزمین  .ذغال سنگ  ،نفت و گاز طبیعی
را سوختهای فسیلی می گویند زیرا برای

دست یابی به آنها باید زمین را حفر کرد
 .سوختهتای فسیلی از بقایای گیاهان
و یا حیوانات که در زمانهای بسیار دور
وجود داشته اند بدست می آیند .این
سوختها به آرامی ودرطول میلیونها
سال بوجود می آیند و وقتی اززیرزمین
استخراج گردند سوخت جدید جای آنها
ایجاد نمی شود.

زمین ازفضا
بارفتن فضانوردان به ماه اینک می
توان زمین را از فضای کره ای دیگر
به خوبی توصیف کرد .فضانوردان
زمین را از باال بصورت کروی و به رنگ
آبی مشاهده کردند .زمین در منظومه
شمسی بین مریخ و زهره یا ونوس
قراردارد.عمر زمین به اندازه عمر دیگر
سیارات منظومه شمسی است یعنی
همانند خورشیدو مریخ ومشتری و دیگر
سیارات حدود  4/6میلیارد سال از عمر
زمین می گذرد.برخالف تصور پیشینیان

انواع صنایع
امروزه سه نوع صنعت درجهان
وجوددارد :صنایع اولیه  :از جمع آوری
منابع طبیعی شکل می گیرد مانند
ماهی گیری  ،مزرعه داری  ،جنگلداری
و بهره برداری از معادن  .نوع دوم صنعت
ثانویه است که با استفاده از مواد خام
موجود درطبیعت اشیاء مورد نیاز بشر
ساخته می شود مثل قاشق وچنگال و
کارد  ،تا جمبو جت بهمین دلیل آن را
صنعت تولیدی نیز می گویند .ونوع سوم
صنایع خدماتی است  .مثل بانکداری ،
بیمه وتوریسم  .درکشورهای پیشرفته
صنایع تولیدی روزبروز کاهش یافته
ودرعوض صنایع خدماتی گسترده تر می
شود .برای مثال در انگلستان  70درصد
درآمدهای کشور از راه صنایع خدماتی
به دست می آید .ودر عوض صنایع اولیه
براقتصاد کشورهای فقیر سایه افکنده
است  .درکشور فقیری مانند زامبیا
هشتاددرصد صادرات را «مس» تشکیل
می دهد .درحالی که ژاپن تنها دو درصد
از درآمد ناخالص ملی اش را صنایع اولیه
تأمین می کنند.
امروز رشد صنایع خدماتی در جهان رو به
افزایش است  .با این حال صنایع تولیدی
نیز به سوی اتو ماتیک شدن پیش می
روند که بناچار باعث بیکارشدن بیشتر
کارگران در سالهای آینده خواهیم بود .

آزادی 88-

ازقدیم شنیده ایم که می گویند خنده
برهردردبی درمان دواست واین ازنظر
علمی هم به نوعی ثابت شده است
 .دکتر الکسی کارل جراح ونویسنده
معروف فرانسوی وبرنده جایزه نوبل
سال  1912می گفت :
 اگر داروخانه ها می توانستند خندهرا مانند دارو بفروشند اکثر پزشک ها
در نسخه های خود به عنوان یکی از
بهترین و مؤثرترین داروهای شفابخش
خنده را جهت بیماران خود تجویز می
کردند.
اگر نخواهیم به گفته ی غیرایرانی ها
استناد کنیم به ضرب المثل های ایرانی

مقامات بهداشت عمومی در مینه سوتا
با بیش از  200در خواست برای قرنطینه
شدن مواجه بودند.زیرا  12مورد سرخک
در کمتر از  2هفته ،در بین کودکان
واکسینه نشده کمتر از  6سال دیده
شده بود .یک دختر  17ساله پرتغالی که
واکسینه نشده بود ازسرخک درگذشت
ویروس به ریه های او حمله کرده بود،
موج گسترده شیوع سرخک در آلمان،
ایتالیا و رومانی بچشم می خورد .مقامات
بهداشتی درکشورهای مختلف والدین
را برای واکسیناسیون کودکان خود
تشویق می کنند .این بیماری که زمانی
تقریب ًا ریشه کن شده بود اینک مجددا ً
دربین بیماریهای شایع جاگرفته است .

صفحه25

آیا در سنین باالتر انسان به آلرژی
دچار می شود و یا این پدیده با جوانان
و سنین پائین سروکاردارد؟
پاسخ این است که در هرزمانی که
سیستم دفاعی بدن ما دربرابر یک
جسم خارجی که می خواهد به بدن
واردشود واکنش نشان دهد دچار
آلرژی می شویم .این جسم خارجی
می تواند گرده گلها یا موی حیواناتی
مانند گربه یاسگ باشد.وقتی سن ما
باال میرود سیستم دفاعی بدن ما
نیز رو به ضعف می گذارد .بعضی

اشخاص در پایان بهار حس می کنند
که راحت تر نفس می کشند  .گاهی
اشخاص درسنین باالتر دچار آلرژی
می شوندبرای مثال مرد  60ساله ای
دردانشگاه سنت لوئیس مورد بررسی
قرارگرفت  .هربار که او به جعبه حاوی
شن که گربه اش درآن ادرار می کرد
نزدیک می شد تا آن را تمیز کند دچار
آلرژی می شد.

توجه کنید از جمله این ضرب المثل که
می گوید بخند تا دنیا به رویت بخندد.

شیوع بیماری سرخک

هرچیزی در جهان هستی دیده می شود
ماده و انرژی است  .اینشتین ثابت کرد

برایش اهمیت پیدا کرد .در  4000سال
پیش از میالد بابلی ها اعدادرا از سمت
چپ له راست می نوشتند و آنهارا به
گروههای ده تائی تقسیم می کردند.
درسه هزارسال پیش از میالد مصری
ها مفتولهای فلزی را برای اندازه گیری
طول و ترازوهائی برای وزن کردن
اجسام بکار می بردند 1400 .سال پیش
از میالد اعداد اعشاری در چین استفاده
می شد .درسیصد سال پیش از میالد
اقلیدس هندسه را ابداع کرد .در سال
 600میالدی عدد صفر توسط چینی ها
وهندی ها بکار برده شد .در سال 700
میالدی اولین ساعت مکانیکی برای
تعیین زمان ساخته شد .درسالهای 1500
میالدی ( )-ویا اعداد منفی دراروپا
بکار رفت  .درسال  1789فرانسه
سیستم متریک را ابداع کرد .ودرسال
 1960میالدی واحدهای مدرن  SIبکار
گرفته شد.

خورشید به دور زمین نمی چرخد بلکه
زمین و دیگر سیارات منظومه شمسی
بدور خورشید می چرخند.

صدای آمریکا :در یک حراجی
کم نظیر ،یادگاری های تعدادی از
مشهورترین نویسنده های جهان از
جمله ویکتور هوگو و مارسل پروست
در حراجخانه ساتبی در پاریس زیر
چوب حراج رفت.
از میان این نامه ها و کتاب ها می
توان به آثار ارزشمندی چون چاپ اول
نوشته های ساموئل بکت و انوره دو
بالزاک اشاره کرد اما بیشتر این نوشته
ها ارزش ادبی خاصی ندارند.
به گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین
 ،مالک این متون ادبی ژان بونا یکی
از شناخته شده ترین کلکسیونرهای
ادبیات فرانسه است .ژان بونا ،جمع
آوری آثار ادبی را از نه سالگی و

با خریدن اثری از فرانسوآ رابله،
پژوهشگر و طنزپرداز عصر رنسانس
با پول تو جیبی اش آغاز کرد.
اچندی پیش در حراجی دیگر،
نیمه پنهان زندگی نویسنده «در
جستجوی زمان از دست رفته»
نمایان شد .در این حراج ،عکسی از
مارسل پروست و دو معشوق مذکرش
و همینطور تعدادی از نامه های
پر سوز و گداز او به آنها به فروش
گذاشته شد .فروش این مجموعه
بیش از نهصد و سی هزار پوند برای
حراجخانه ساتبی درآمد داشت.
از ویکتور هوگو ،خالق «بینوایان» نیز
دفترچه خاطراتی خصوصی و نامه ای
در این مجموعه به یادگار مانده است.

صدها تن از مخالفان دولت نیکالس
مادورو روز شنبه در کاراکاس،
پایتخت ونزوئال گرد آمدند تا یاد
کشته شدگان درگیریهای پلیس با
معترضان ضددولتی را گرامی بدارند.
از ابتدای ماه آوریل جاری و با اوج
گرفتن ناآرامیهای خیاباتی  ۲۸تن
در جریان اعتراضات کشته شده اند.
برغم سرکوب جاری ،معترضان از

خواسته خود کوتاه نمی آیند .مخالفان
طی فراخوانی از مردم خواسته اند تا
در تظاهرات سراسری دوشنبه اول
مه شرکت کنند .هدف اعمال فشار
بیشتر به نیکالس مادورو ،رئیس
جمهوری برای کناره گیری از قدرت و
برگزاری انتخابات سراسری زودهنگام
(قبل از موعد مقرر در دسامبر )۲۰۱۸
است.

ازهمــــــــــــــــه جا

تحویل زودهنگام یک فروند بوئینگ به ایران لغو شد

راز تعدادی از نویسنده های مشهور فرانسوی در حراج
یادگاری هایشان از پرده بیرون افتاد

آنجا

از اینجا

صدای آلمان  :مرکل از عربستان
خواست به بمباران یمن پایان دهد
صدراعظم آلمان در جده گفت که
ادامه حمالت هوایی عربستان تنها
زندگی عده بیشتری از مردم عادی
را به خطر میاندازد .آلمان خواهان
روابط نزدیک اقتصادی با عربستان
است ،اما این روابط نباید با مقررات
صدور اسلحه از آلمان مغایر باشد.
آنگال مرکل در دیدار با سران
عربستان از آنها خواست به حمالت
هوایی به یمن خاتمه دهند .او تأکید
کرد که آلمان طبق نظر سازمان ملل
خواهان راهحلی مسالمتآمیز برای

یمن است و حاضر است به این امر
یاری برساند.
عربستان از رژیم سنیمذهب یمن
به رهبری عبد ربه منصور به شکل
همهجانبه حمایت میکند .شورشیان
حوثی که بر بخشهایی از یمن مسلط
هستند ،از حمایت جمهوری اسالمی
ایران برخوردار هستند.
عربستان حمله به مواضع شورشیان
حوثی را برای مقابله با نفوذ ایران در
منطقه الزم میداند.
خانم مرکل ضمن انتقاد از وضعیت
حقوق بشر در عربستان ،گفت که در
این زمینه کاستیهای جدی وجود دارد.

از

بازدید مرکل ازعربستان

تظاهرات در ونزوئال ادامه دارد

فرهاد پرورش ،مدیر عامل ایران ایر
اعالم کرد که تحویل پیش از موعد یک
فروند هواپیمای بویینگ  ۷۷۷-۳۰۰لغو
شده است .ایران ایر  ۸۰فروند هواپیما
به ارزش  ۱۷میلیارد دالر از شرکت
آمریکایی بویینگ خریداری کرده و قرار
است تحویل آن از آوریل سال ۲۰۱۸
میالدی آغاز شود.
هواپیمای بویینگ  ۷۷۷-۳۰۰پیش تر
توسط شرکت ترکیش ایرالین سفارش

داده شده بود اما در پی کودتای سال
گذشته و کاهش ترافیک هوایی ترکیه،
این شرکت از خرید آن صرف نظر کرد.
در مقابل شرکت ایران ایر به تحویل
زودهنگام این هواپیما در قالب قرارداد
با بویینگ ابراز تمایل کرده بود .با این
وجود به گفته آقای پرورش پس از اتخاذ
تصمیم نهایی «هواپیما دیگر در دسترس
نبود» و مذاکرات در این باره نیز متوقف
شد.

پاپ وارد سرزمین فراعنه شد

دولت افغانستان از بازگشت گلبدین
حکمتیار ،رهبر حزب اسالمی به
کشور به عنوان نتیجه توافق صلح
استقبال کرد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد ماه
فوریه توافق کرد که تحریم های پیش
تر وضع شده علیه آقای حکمتیار
را لغو کند .دولت جمهوری اسالمی
افغانستان سپتامبر سال گذشته ،لغو
تحریمها را به عنوان بخشی از توافق
صلح با آقای حکمتیار و سازمان
مسلح تحت امرش خواستار شده بود.
وی در بیست و پنجمین سالگرد
پیروزی مجاهدین افغان در
جنگ علیه ارتش اتحاد جماهیر
سوسیالیستی شوروی سابق که در
کابل برپا شده بود شرکت کرد .در
این مراسم عبداهلل عبداهلل ،رییس

اجرایی جمهوری اسالمی افغانستان
اعالم کرد که دولت از بازگشت آقای
حکمتیار استقبال می کند و ابراز
امیدواری کرد که در آینده این توافق
الگویی برای دیگران شود.
آقای حکمتیار که پس از سال ۲۰۰۱
میالدی به جنگ با نظامیان آمریکایی
در افغانستان پرداخت و با دیگر
گروههای نظامی داخلی نیز درگیر بود
گفته است که خواستار برپایی صلح در
این کشور است .وی بیش از  ۲۰سال
را در تبعید سپری کرده و نخستین بار
است که از طالبان خواسته تا دست از
خشونتورزی بردارند.
رهبر حزب اسالمی افغانستان پس
از روی کارآمدن حکومت طالبان به
ایران گریخت و در تهران ساکن شد.

ترور مدیر تلویزیونهای ِجم
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رسانههای ترکیه جزییاتی تازه را
از ترور مدیر تلویزیونهای جِ م در
منطقه ماسالک استانبول منتشر
کردهاند.
سعید کریمیان شنبه شب  29آوریل
در نزدیکی محل کارش در حالی که
سوار بر خودروی شخصیاش بود به
رگبار گلوله بسته شد .سی ان ان ترک
زمان وقوع این حادثه را ساعت  ۲۰و
پانزده دقیقه به وقت محلی گزارش
کرده است.
به نوشته روزنامه حریت مالک ۴۵
ساله تلویزیونهای جم و شریک
اقتصادیاش که با نام اختصاری «م م»
معرفی شده است در خودرویی لوکس
و در منطقه اروپایی مورد سوءقصد
قرار گرفتند .حریت میافزاید که یک
خودرو مسیر آنان را مسدود کرده
و سرنشینان نقابدار پس از خروج
از خودرو به سوی سعید کریمیان و
همراه کویتیاش شلیک کردهاند .در
پی این حادثه مدیر تلویزیونهای
جم در دم جان باخته و همراهش
بر اثر جراحات وارده در بیمارستان
درگذشته است.
سی ان ان ترک گزارش داد که
خودروی سوخته ضاربان در منطقه

کمربورغاز یافت شده است .این
گزارش میافزاید که پلیس تصاویر
ضبط شده توسط دوربینهای مدار
بسته را ارزیابی ودر دست بررسی
قرار داده است.
سعید کریمیان در سالهای گذشته
هدف انتقاد صریح رسانه های نزدیک
به سپاه پاسداران بود .شبکه العالم
متعلق به صدا و سیمای جمهوری
اسالمی ایران نیز در گزارشی آورده
که ضاربان به سوی خودروی حامل
سعید کریمیان  ۲۷گلوله شلیک
کردهاند .تحقیق پلیس درباره این
حادثه تا لحظه تایپ این خبر(اول ماه
مه )2017هنوز پایان نیافته است.
گروه تلویزیونی جم پس از گذشت
یک روز در بخش «اخبار جم» این
گزارش را تایید کرد .مجری برنامه
اعالم کرد که گروه تلویزیونی جم به
مدت  ۳روز سوگوار است و پس از آن
برنامهها در تمامی شبکهها به روال
عادی ادامه خواهد یافت .تلویزیون
جم با نوار سیاهی در گوشه تصویر
به پخش برنامه ادامه داده است.
همچنین عکس اصلی وب سایت جم
آنالین نیز سیاه است.

***
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پاپ فرانچسکو ،رهبر کاتولیک های
جهان در سفری دو روزه ،جمعه ۲۸
آوریل ( ۸اردیبهشت) برای دیدار با
مقامات مصر و با هدف اشاعه گفتگوی
سازنده و روابط حسنه بین مسلمانان و
مسیحیان قبطی وارد قاهره ،پایتخت،
شد.
سفر پاپ به مصر پس از دو حمله
ازآن به
انتحاری خونین دوهفته پیش
ِ
دو کلیسای مسیحیان قبطی در دو شهر
طنطا و اسکندریه صورت می گیرد که
 ۴۵کشته و بیش از  ۱۰۰مجروح برجای
گذاشت ،حمالتی که داعش مسئولیت
آن را بر عهده گرفت.

گلبدین حکمت یار به افغانستان بازگشت

شجاع ترین سردار
تاریخ ایران
ادامه از شماره قبل

داداه و بـیداداهی اتر ی

درتواریخی که در دوره ی زمامداری بازماندگان آقامحمدخان قاجار
درایران نوشته شده شجاعت خان زند درشهربم مسکوت مانده است
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کردند چهارصد و بروایتی سیصد نفر
بوده اند و آن جوان دلیر بتنهائی و
بدون اینکه کوچکترین امید دریافت
کمک داشته باشد یک تنه با آن
عده می جنگید .وکترکلوگه طبیب
ناصرالدین شاه که اطالعات مربوط به
لطفعلیخان راازآجودان باشی دریافت
کرده است می گوید تمام مردان شهر
بم به تحریک محمدعلی خان به جنگ
شهریارزند رفتند آنها گرچه با خان زند
خصومت نداشتند ولی چون حاکم بم
به آنهادستور حمله داده بود چاره ای
جز اطاعت امر حاکم نداشتند .حیاط
وسیع اصطبل مبدل به میدان جنگ
شده بود  .تعدادی از حمله کنندگان
به باالی سکوی وسط اصطبل پریدند
وازآن باال به خان زند حمله ورشدند
ولی شهریارزند یک تنه حمالت آنهارا
پاسخ می داد وباهرحرکت شمشیر
یکی از آنهارا ازپای در می آورد.
محمدعلی خان دربیرون اصطبل وضع
جنگ را می سنجید ومرتب نیروی
تازه ای به داخل اصطبل می فرستاد
 .تعداد کسانی که به باالی سکورفته
ودرآنجا پناه گرفته بودند مرتب زیاد
میشد بحدی که خشم محمدعلی خان
رابرانگیخت وفریادزد « ای ترسوهائی
که آن باال پناه گرفته اید آیا می ترسید
که این مردرا دستگیر کنید»  .یکی از
کسانی که باالی تخت بود ازشنیدن
نکوهش محمدعلی خان شرمنده شد
وبرای این که نشان دهد ترسو نیست
فریادزد «:حاال کاری می کنم که
بدانید من ترسو نیستم ...».
ادامه دارد

( -)1فوائدالصفویه  ،ابوالحسن بن ابراهیم
قزوینی  ،نسخه خطی کتابخانه ملک.
( -)2فارسنامهناصری  ،گفتاراول  ،ص 219

( -)3روایت از دکتر جعفرشهیدی بروجردی
هم والیتی کریم خان لُر

آزادی 88-

رماتیسم یا نقرس بود عود کردو او
بخاطر درد شدید زمین گیر شد
ونتوانست به تعقیب خان زند ادامه
دهد .پزشکانی که همراه خان قاجار
بودند به او استعمال تریاک را تجویز
کردندتاازشدت دردکاسته شودولی
آقامحمد خان دستورات پزشکان
را نادیده گرفت واز استعمال تریاک
خودداری کرد چون می ترسید معتاد
شود.
سر هارفورد « جونز بریج » که
درایران
دربارلطفعلیخان زندرا
دیده است می گوید «:باراولی که
خان زند را دیدم وقتی بود که او
درشیراز سلطنت می کرد ومرتبه ی
دوم وقتی بود که خان زند دربیابان
های کرمان فراری و به جمع آوری
قشون مشغول بود » او می گوید
وقتی آقامحمدخانوارد کرمان شد
مرض او عود کرد و شدت درد به
حدی بود که او نتوانست دستور
دستگیری خان زندرا صادر کند و
بیماری ناگهانی او باعث نجات چان
لطفعلیخان گردید.
خان زند آن شب را در بم ماند
ومحمد علی خان حکمران بم نیز
به ظاهر ازاو پذیرائی می کرد ولی
درباطن نقشه شومی برای او داشت
 .وقتی آفتاب دمید وخان زند قصد
عزیمت نمود حاکم بم بازبرای او
دلیل آورد که سفر به تنهائی برای
او خطرناک است وبهتراست صبر
کند که جهانگیرخان نیز ازکرمان با
قشونش برسد که بتوانند بکمک هم
با آقا محمد خان به مقابله بپردازند.
لطفعلیخان موافقت کرد که تا ظهر
صبر کند واگر از جهانگیرخاتن
خبری نشد آنوقت عزم سفر نماید.
دراین موقع محمدعلی خان برای
خان زند صبحانه حاضر کرد  .وقتی

خان زند مشغول صرف صبحانه بود
مالحظه کرد افرادی که برای او
ناشناخته بودند جلوی سفره خانه
ایستاده اند .بعداز صرف صبحانه
خان زند به اصطبل رفت که سری
به « غران» بزند  .درموقع برگشتش
دوباره دید عده ای که حضورشان
ناخوانده بود درآنجا اطراق کرده اند.
خان زند از دیدن این وضع مطمئن
شد که محمدعلی خان نقشه ای
برای دستگیری او کشیده است .
برای چندمین بار لطفعلیخان جاده
بم به کرمان را زیر نظر گرفت ولی
هیچ نشانه واثری از جهانگیرخان
نبود واحتمال میرفت که به دست
عوامل آقامحمدخان دستگیر وبقتل
رسیده باشد  .ازاین لحاظ خان
زند از صحرا به داخل ارک بم آمد
وازآنجائیکه مترصد حمله احتمالی
افراد محمدعلی خان بود همیشه
مسلح راه میرفت و بدینصورت که
یک قبضه طپانچه دردست راست
و یکی هم بدست چپ حمل میکرد
ضمن ًا شمشیری نیز همراه داشت که
اورا آماده مقابله نشان میداد .دراین
موقع به خان زند اطالع دادند که
حکمران بم بساط ناهاررا آماده کرده
است واورا دعوت به صرف ناهار نمود.
خان زند دعوت حکمران را نپذیرفت
و بطرف اصطبل رفت تا « غران» را از
آنجا خارج کند وعازم سفرشود ولی
دراین موقع دید که عده زیادی ازافراد
محمدعلی خان با شمشیرهای برهنه
بطرف او می آیند .همینکه خان زند
این وضع را دید رکاب « غران» را
گرفت وبایک جهش به پشت « غران »
سوارشد واورا به حرکت درآورد ووقتی
خواست از دروازه ی اصطبل خارج شود
عده دیگری راه رابراو بستند.
خان زند فریادزد « قصدتان ازاین

باید توجه داشت که دروسط اصطبل
های ارک های قدیمی محوطه ی
برجسته ای وجودداشت که بصورت
سکودرآمده واندازه تقریبی آن 8
در  10متر بود .این محوطه برجسته
بنام مصطبه یا سکو خوانده می شد
ورسم براین بود که در مواقع خاص
حاکم شهر ومهمانانش برروی آن
سکو به صرف غذا می پرداختند
ودرروی آن سکو که بافرش تزئین
می شد پذیرائی از میهمانان برگزار
می گردید .دکتر کلوله فرانسوی می
گوید «:من یکبار هنگام صبح روی
تخت اصطبل تابستانی غذا خورده
ام وباید بگویم که در آنجا غذاخوردن
اشتها آوراست چون صدای علیق
خوردن دهها اسب که اطراف حیاط
درآخورها مشغول خوردن هستند
بگوش میرسد واشتهای انسان را
تحریک میکند».
لطفعلیخان « غران» را برانگیخت
که ازدروازه اصطبل خارج شود ولی
همان عده مجددا ً راه را براو سد
کرده ونیز عده دیگری ازپشت
درکمین دستگیری او بودند .دراین
موقع خان زند یکی از طپانچه هایش
را ازکمربیرون آورد وفریاد زد اگر
راه ندهید کشته خواهید شد .یکی
از حمله کنندگان گفت راه نمیدهیم
وبایستی ترا دستگیر کنیم که ناگهان
خان زند با طپانچه اوراازپادرآورد
وطپانچه دوم را بکار گرفت ولی
حمله کنندگان ترسیدند وراه رابراو
بازکردند ولی دراین موقع محمدعلی
خان حاکم بم از پشت به او نزدیک
شدئ وخطاب به حمله گنندگان
گفت  «:ترسوها اورا دستگیر کنید»
خان زند طپانچه را بسوی محمدعلی
خان نشانه گرفت وشلیک کرد ولی
فاصله محمدعلی خان بااو باندازه ای

کریم خان در جوانی با پنجاه نفر از
طایفه زند وجمعی دیگر به راه زنی
می پرداخت .استادباستانی پاریزی
در کتاب نی هفت بند خود شرحی
درباره او دارد که خواندنی است :
خود کریم خان گفته  «:در ایام
نادرشاه  ،در کاروانسرائی  ،زین
مرصعی برای رضاقلی میرزا پسر
نادرشاه می ساختند .شب  ،خودرا
رسانیده زین اسب را درربودم !
بعدازسه روز به جهت دریافت خبر
به کاروانسرای مذکوررفتم  ،قریب
یک هزار نفر را درزیر شکنجه و
چوب دیدم  .به خاطرم رسید که
برای یک نفس پلید شوم  ،یک
هزار نفر خلق اهلل را به عذاب الیم
گذاشتن ازانصاف بیرون است .
جرأت کرده  ،آن زین اسب جواهر
نشان قیمتی را آورده  ،از پشت
دیوار کاروانسرا باالرفته و زین را
در میان کاروانسرا انداخته وخود
فرار کردم .؛
بعداز سه روز دیگر  ،باز برای تفحص
حاالت به آن کاروانسرا شتافتم .
درهر حجره  ،ذکر جوانمردی دزدی
که زین اسب را ربوده بود شنیدم
 .درهمان شب  ،علی علیه السالم
را درخواب دیدم که شمشیری
از کر خود باز نموده به من عنایت
فرمود والحال که به این ثروت
ودولت رسیده ام به سبب عنایت
آن حضرت می باشدو به سبب
جوانمردی که کرده وخالیق را از
ذلت نجات دادم )1(»...
هرچه هست تاریخ ایران  ،کریم
خان را جزء معدود پادشاهان عادل
مادام زندگانی
نام برده است  .او «
ِ
 ،تکلفی درلباس نفرمود .قبای
تابستانه اش چیت ناصر خانی  -که
دربروجرد برروی کرباس به عمل
می آوردند -بود .ولباس زمستانه
اش اطلس قطنی وقدک اصفهانی
 ،عبائی برروی قبا می پوشید وشال
ترمه زردی را عمامه  ،ودیگری را
شال کمر می نمود .وگاهی از درجه
ی ُکهنگی به اندراس میرسید .مادام
زندگی  ،استعمال جیقه وجواهر
ننمود .ماهی یک بار به حمام میرفت
)2( » ...سپس استادباستانی پاریزی
ادامه می دهد :اتفاق ٌا این نکته را
که هنرباید توی مردم باشد ،نه توی
دربارها  ،خود همان لُر ُکمازانی بهتزاز

هرکس متوجه شده بود  -کریمخان
زندرا می گویم  -که گویاروزی
شاعری قصیده ای مطنطن درمدح
او گفته بود  ،خواست برود حضورشاه
بخواند .درباریان مانع می شدند ،
وزیر گفت :
 بابا این خان لُر که شعر نمی فهمد ،تو می خواهی شعررا برای چه
بخوانی ؟ برای صله ؟ او که نمی فهمد
چه گفته ای تا به تو صلهببخشد.
شاعربازهم اصرارداشت  ،باألخره
وزیر از کریم خان اجازه خواست که
شاعر چندلحظه ای شرفیاب شده
وقصیده را بخواند.
وقتی شاعر به حضورشاه رفت
شروع کرد بلند بلند خواندن.
درهمان سطور اول از هیبت وسطوت
وشکوه دربار وقد.وباالی کریم خان
تعریف کرده بود  ،شاه سخنش را
قطع کرد وگفت :
 ببینم  ،مال ،این حرفهارا درباره یکی گفته ای ؟
 قربان  ،درمدح فبله ی عالم است .کریم خان گفت  :نه جانم  ،این
حرفها رابرای من نخوان  .من که
خودم بهتراز تو می دانم  .توبرو
این حرفهارا برای مردم بیرون قلعه
بخوان  .برای مردم بازار بخوان  .برو
تو ی ده بخوان که بفمند من چه
آدم مهمی هستم و چه چیزها می
دانم  .برای آنهابخوان که بفهمند
من کیستم  ،وآنوقت ازمن بترسند
وحساب ببرند .برای من بخوانی چه
فایده ای دارد؟
شاعر قصیده را تمام نکرده بیرون
آمد.
 وزیرواطرافیان گرداوراگرفتنداماشاعر قبل از آنکه آنهاازوپرسشی
کنند ۀ گفت :
 بابا چه می گوئید ۀ کی میگفتخان شعر نمب فهمداوبهتراز هرکس
به قدرومقام شعر آگاهست این
شماهستید که نمی فهمید شعر را
کجابخوانید وبرای که بخوانید)3(.
کریم خان درست می گفت  .این
مردم هستند که به هنرمند نیرو
می دهند نه شمعدانهای طالئی  ،نه
چهلچراغهای پرنور ،نه عودسوزهای
عطرآگین .هنروقتی اوج می گیرد
که خدای خودرا پیداکند وبسوی
او پروازکند .خدای هنر مردم کوچه
وبازارهستند.

صفحه 29

روز بعد لطفعلیخان قصد داشت که
از شهر بم خارج شود ولی حاکم
بم یعنی کحکدعلیخان مجددا ً با
آوردن بهانه اورا از تصمیمش منصرف
نمود وبه خان زند گفت که راهزنان
در شورگز به کمین مسافرانند
وهرکسی را سرراه خود ببینند بقتل
رسانده وسپس اموالش را به غارت
می برند .چون همگی ُ
قط ّاع الطریق
بوده و به کسی رحم نمی کنند .خان
زند پاسخ داد که از هیچکس واهمه
ای ندارد وباید به راهش ادامه
دهد تا بتواند باآقامحمد خان به
مقابله بپردازد  .وقتی حاکم بم دید
که هیچیک از حیله هایش کارگر
نیفتاده است اظهار داشت چون
اسب شما « غران» استراحت نکرده
است اجازه فرمائید یک شب دیگر
من خدمتگزار شماباشم وچون ممکن
است برادرم جهانگیر خان نیز ازراه
برسد بهتر است شما صبر کنید
تاباتفاق هم و بادست پُر به مقابله
آقامحمد خان بروید .خان زند عالقه
عجیبی به اسب خود «غران» داشت
ومیدانست چنانکه آن حیوان کام ً
ال
تیمار نشود قادر به ادامه راه درآن
شرایط سخت نخواهد بود .ازاین لحاظ
با پیشنهاد محمدعلی خان موافقت
کرد و آنشب نیز دربم ماند .بعدازظهر
آن روز عده ی دیگری بدیدن خان
زند آمدند وازوضع کرمان و اینکه
چگونه توانسته است خودراازکرمان
به بم برساند سئواالتی کردند  .خان
زند سپس به اصطبل رفت که وضع
« غران» را ببیند ومتوجه شد که
ازاو خوب پذیرائی شده است چون
شکم اسب نشان می داد علیق کافی
خورده است ازاین لحاظ دوسکه طال
به تیمارگرداد.
یکی از دالئلی که آقامحمدخان
نتوانست بالفاصله به تعقیب خان
زند ادامه دهد این بود که بعداز فتح
کرمان ودستور قتل عام وکور کردن
مردان آن شهر مرض او که نوعی

یخ

کار چیست ؟» آنها گفتند که قصد
داریم شمارا دستگیر کرده و نزد
خان قاجارببریم  .خان زند حیاط
اصطبل را که گنجایش دویست اسب
را داشت دورزد و آماده حمله گردید.

بود که از تیررس
خارج
طپانچه
ونتوانست
بود
محمدعلی خان را
ازپادرآورد  .دراین
خان زند
موقع
شمشیررا از نیام
وبافریاد
کشید
به حمله کنندگان
تاخت  .یک دسته
که
از افرادی
دستگیری
قصد
اوراداشتند ازترس
پا بفرار گذاشتند
ولی دسته دیگری
که در جلوی او
بودند راه دروازه
را مسدود کردند
ومانع از خروج
اوشدند  .خان
زند با یک حرکت
شمشیر دست یکی
از حمله کنندگان
کرد
قطع
را
وصورت یکی دیگر ازحمله کنندگان
را با شمشیر درید .و با هر حرکت
شمشیر یکی از مهاجمین را ازپا
می انداخت .خان زند ازلحاظ فن
شمشیر بازی گوی سقت را ازتمام
مردان ایران ربوده بود بطوریکه « سر
هارفورد جونزبریج» مورخ انگلیسی
می نویسد «:سرعت حرکت دست
شهریارزند درشمشیرزدن مثل
سرعت حرکت دست یک شمشیرباز
اروپائی است» او ادامه می دهد:
« وقتی خان زند شمشیررا حرکت
می داد من سرعت شمشیررا بصورت
یک جرقه می دیدم» .درآن روز
تعداد افرادی که به خان زند حمله
ور شده بودند بیش از بیست نفر بود
وشهریارزند یک تنه با تمام آنها می
جنگید وهربار که مهاجمین پا بفرار
می گذاشتند محمدعلی خان تعداد
دیگری را به مقابله باشهریارزند
میفرستاد .حتی درشهربم اعالم کرد
هرکسی که اسلحه ای دارد بیاورد و
خان زندرا ازپا درآورد .درتواریخی
که در دوره ی زمامداری بازماندگان
آقامحمدخان قاجار درایران نوشته
شده شجاعت خان زند درشهربم
مسکوت مانده وهیچ اشاره ای به
اعمال شنیعی که بعداز دستگیری
باوی کردند نشده است  .مورخین
قاجار نخواسته اند چیزی بنویسند
که مورد عدم رضایت زمامداران وقت
باشد ولی مورخین و جهانگردان
شجاعت لطفعلیخان
اروپائی
رادرجنگ بم وصف کرده اند ومی
گویند تعداد افرادی که به اوحمله

جوانمردی وعدل کریم خان

دکتر همایون آرام  -نیویورک

فشار خون ،

تأثیر آن برروی قلب  ،وروش های درمان آن

آزادی  88 -صفحه30

فشار خون باال سبب سخت شدن
جدارشریان ها (تصلب شرائین)
می گردد .مواد چربی در جدارشریان
ها رسوب کرده  ،کار قلب برای

بهترین روش برای محافظت قلب

وکنترل فشار خون اندازه گیری
منظم آن و شناخت عوامل خطر
است .خوشبختانه فشار خون را
می توان به موقع و به آسانی با
تغذیه مناسب  ،نحوه زندگی سالم،

غذاها بخصوص چربی های اشباع
شده  .کلسترول به ویژه درغذاهای
حیوانی مانند کره  ،زرده تخم مرغ ،
لبنیات تمام چرب و گوشت وجوددارد
چربی های اشباع شده نیز درغذاهای

مواد لیفی را به بدن می رساند.
گردو وروغن آن به کاهش فشار
خون دیاستولیک کمک کرده و برای
مقابله با فشارروحی نیز مؤثر است .
غذاهای حاوی منیزیم  ،پتاسیم،
کلسیم  ،پروتئین ومواد لیفی ()Fiber
به درمان فشار خون کمک می کنند.
* کاهش مقدار نمک غذاها ،شیرینی ها
و غذاهای شیرین .
مصرف شکر زیاد به افزایش فشار
خون کمک می کند.
* تحرک جسمی بطور منظم وکنترل
وزن.
* خودداری از هیجانات روحی
()Stress
* محدود کردن مصرف الکل وکافئین.
* درمان داروئی درصورت لزوم .

درمان های فشار خون:

* مصرف نمک وشکر دوعامل مهم در
افزایش فشار خون هستند.
* سبزی ها  ،میوه ها و نان سبوس دارفشار
خون را پائین می آورند.
ودرصورت لزوم باداروهای الزم
درمان کرد .و خطر بیماری قلب را
کاهش داد  .بیمار مبتال باید با دقت
از دستورات پزشک معالج پیروی
کند.
باپیروی از دستورات بهداشتی زیر

حیوانی وجود دارند .برخی از چربی های
نباتی مانند روغن نخل ()Palm Oil
و شیر نارگیل یا روغن آن نیز از نوع
اشباع شده می باشند.
درصد مصرف کالری روزانه از چربی ها ،
بیش از  30درصد مجموع کالری

آنچه باید درباره ی سرطان
پروستاتبدانید
اگر دربین گروهی هستید که از ریسک
باالئی به شرح زیر مبتال هستید از
پزشک خود بخواهید آزمایش  PSAرا

آیا تعداد بیماران مبتال
به سرطان پروستات
رو بکاهش است ؟
اگر درخانواده ی شما کسی
به سرطان پروستات دچار
بوده است
احتمال مرگ شما براثر سرطان
پروستات دوبرابر دیگران است .

اگرعالئمخاصیرامیبینید
این عالئم ممکن است شامل اشکال
در زمان ادرار باشد .برای مثال ادرار به
آهستگی و بصورت قطع ووصل صورت
گیرد .و درنتیجه برای ادرارکردن باید
دفعات زیادتری  -بویژه به هنگام شب
 به دستشوئی بروید .یا اگر در ادرارشما قطرات خون دیده شود باید فورا ً
به پزشک مراجعه کنید .یا اگر درلگن
خاصره خود یا در قسمت پائین کمر
یا دراستخوانهای خود دردی احساس
کردید باید فورا ً پزشک خودرا مطلع
کنید .البته همه ی این عوارض ممکن
است دالیل دیگری داشته باشد .
دکتر اریک کالین از کلنیک کلیولند
می گوید همه ی مردان باالی  50سال
باید مورد آزمایش قراربگیرند و حتی
اگر بعضی مردان در شرایط وخیم تری
قرارداشته باشند ازسن  45سالگی
باید پروستات آنها تحت کنترل باشد..
دکتر کالین می گوید اگر میزان PSA
درمردان کمتراز 0/7 ng/mLباشد
باید هر  5سال یکبار مورد آزمایش
قراربگیرند اما اگر این مردان باالی 60
سال باشند و میزان  PSAآنها حدود
 2 ng/mLیا کمتر باشد تا زمانی که
عالمت خاصی در آنها ظاهر نشده هیچ
نیازی برای آزمایش مجدد آنها نیست .
***

* نزدیک به سه میلیون نفر در آمریکا به سرطان
پروستات مبتال هستند.اما از سال  2008تا ، 2013
تعدادبیماران  23درصد کاهش داشته است.
این پدیده ممکن است بخاطر باالرفتن
سن ویا تنها بخاطر بزرگ شدن
پروستات باشد .اکنون آنها به چهار
روش دست یافته اند .یکی از متخصصان
ادرار می گوید  PCA3وجود ژن
سرطانی را در پروستات مشخص می
کند .این آزمایش دقیق ًا تعیین نمی کند
که بیمار به سرطان دچاراست اما می
تواند بیش از آزمایش  PSAبه پزشک
اطمینان بدهد که دستور نمونه برداری
بدهد یاخیر.
روش دوم آن است که در آزمایش
خون پزشک به سه عامل مختلف در
 PSAتوجه نشان می دهد :اول اینکه
باالبودن میزان  PSAبخاطر عفونت
است یانه دوم اینکه به بزرگی خوش
خیم پروستات توجه می کند که به
آن  BPHمی کویند .وسوم به احتمال
وجود سرطان می پردازد..
روش دیگر آزمایش خون بطریق
OPKO 4Kاست که شبیه روش

اگر هریک از این روش ها مثبت باشد
تازه باید نمونه برداری یا بیوپسی
صورت گیرد.
برخی از پژوهشگران براین باورند که
زیر نظر گرفتن رشد بسیار آهسته
سرطان پروستات از نزدیک بسیار
بهتراز عمل کردن فوری آن است  .این
روش به معنی آزمایش  PSAهرچند
یکبار و آزمایش مقعدی ،نمونه برداری
و  MRIاست تا مشخص شود که در
اندازه پروستات تغییری حاصل شده
است یانه  .این روش برای مردانی که
در نخستین مراحل سرطان پروستات
هستند و یا کسانیکه میزان آنها  6ویا
کمتر از آن است بسیار مفید است .
اگر میزان  PSAبیشتر از 6نشان دهد
ممکن است پزشک معالج مداوای
مؤثرتری را برای بیمار تجویز کند.
درهرحال بدنیست بدانید که در آمریکا
هم اکنون نزدیک به سه میلیون نفر به
سرطان پروستات دچارند .

صفحه 31

تأثیر فشار خون برروی
قلب وعروق :

رساندن خون به رگهائی که تنگ
شده اند مشکل تر می گردد .لخته
خون شریان هارا تنگ یا مسدود
کردهوجریان خون مختل می گردد.

پژوهشگران سالهاست بدنبال روشهائی
هستند که بهتر بتوانند تشخیص دهند
آیا کسی که میزان  PSAاو باالست به
سرطان پروستات دچار است یا اینکه

آزادی 88-

فشار خون شریانی یکی از علل مهم
حمله قلبی  ،سکته مغزی  ،و نارسائی
کلیه است  .عوامل مؤثر دربروز
فشارخومن وبیماری قلبی عبارتنداز:
سن  ،پیشینه خانوادگی  ،نحوه زندگی
وسابقه پزشکی .
قلب ورگهای خونی دستگاه گردش
خون را تشکیل می دهند  .هر تغییری
در قلب  ،جریان خون را درشریانها
مختل  ،و تغییرات دربافت شریانها
نیز در کار عضله قلب مؤثر است .
بیماری قلب وعروق شایع ترین
بیماری درایاالت
ومهلک ترین
ماحده آمریکا می باشد .فشارخون
شریانی میزان فشاری است که با
ضربان قلب به جدار شریان ها وارد
می شود .وقتی فشار خون را اندازه
گیری می کنیم دوعدد بطور مثال
 110/70را نشان می دهد .شماره
باالتر فشار خون درون شریانها را
نشان می دهدوهنگامی است که
قلب خون را به داخل شریان می
راند.وفشار سیستولیک خوانده می
شود .شماره پائین تر نشان دهنده
فشار خون درشریانهاست هنگامی
که قلب در حال استراحت است و
به آن فشار دیاستولیک می گویند.
بطور طبیعی میزان فشار خون
درشبانه روز بسته به اندازه فعالیت
جسمی  ،فشارروحی  ،و سایر عوامل
 ،متغییر است  .فشار خون بیش از
 140/90بیماری است وغیر عادی
محسوب می شود.
فشار خون باال درمراحل اولیه غالب ًا
عالئم بالینی ندارد و بیمار احساس
بیماری نمی کند .متأسفانه دربسیاری
از موارد اولین عالمت فشار خون ،
حمله قلبی  ،سکته یابیماری کلیه
است  .بدین سبب بیماری فشار خون
را «کشنده خاموش » ( )Silent Killer
خوانده اند.

می توان ازبروز بیماریهای قلبی -
عروقی پیشگیری کرد:
* اجتناب از کشیدن سیگار و دوری
جستن از فرد معتاد به سیگار(Second
. )Hand Smocking
* رژیم غذائی در پائین آوردن فشار
خون نقش کلیدی دارد.
* محدود کردن کلسترول وچربی

مصرفی نباید باشد.
* پیروی ازبرنامه غذائی با دانه کامل
( )Whole Grainومصرف سبزیجات،
میوه ها ونان با دانه کامل  ،کره
بادامی ازغذاهای سودمند بشمار
میروند .بخصوص هنگامی که با نان
دانه کامل میل شود.
کره بادامی همچنین مقدار فراوان

دردهه  1990آزمایش  PSAبکار
گرفته شدو در همان زمان این سئوال
مطرح شد که آیا همه ی مردانی که
سنشان باالی  50سال است باید بطور
منظم تحت این آزمایش قرار بگیرند؟
در آن زمان پاسخ این بودکه :البته باید
بطور منظم مورد آزمایش قراربگیرند.
اما درسال  2008میالدی یک هیئت
مستقل از کارشناسان آمریکائی بنام :
« نیروی خدمات پیشگیری آمریکا»
سن مردانرا که باید بطور منظم مورد
آزمایش سرطان پروستات قراربگیرند
را به  75سال بباال افزایش دادPSA .
مخفف این کلمات است :
Prostate-Specific antigen
درسال  2012همین هیئت اعالم کرد
که مردان در هرسنی که باشند نیازی
به آزمایش مربوط به سرطان پروستات
بطور منظم ندارند.
بااین اظهارنظر هیئت متخصصان
خدمات پیشگیری تعدادمردان باالی
 50سال که درسال  2008برای آزمایش
سرطان پروستات مراجعه می کردند
 41درصد بود که در سال  2013به 31
درصد کاهش یافت .تعداد بیمارانی که
تشخیص داده شد به سرطان پروستان
مبتال هستند از سال  2008تا 2013
حدود 23درصد کمتر شد  .این خبر
بدی نیست  .با آنکه تعداد آزمایش
شدگان کاهش یافته تعداد مرگ ومبیر
براثر سرطان پروستات نیز با کاهش
روبرو بوده است .بطور کلی از سال 1992
تا امروز تعداد مرگ ومیر براثر سرطان
پروستات به نصف تقلیل یافته است .
اما خبر بد این است که ژورنال پزشکی
نیو انگلند درسال  2013طی مقاله ای
یادآورشد که  94درصد از کسانی که
 15سال قبل مراحل اولیه ابتال به سرطان
پروستات در آنها دیده شده است و
تحت عمل جراحی قرارگرفته ویا رادیو
تراپی شده اند دیگر از توانائی جنسی
برخوردار نیستند .بهمین دلیل بود که
هیئت کارشناسان خدمات پیشگیری
آمریکا بیانیه خودرا مبنی بر عدم لزوم
آزمایش منظم پروستات صادر کرد.
با این همه هنوز سرطان پروستات
سومین عامل مرگ ومیر در آمریکا
شناخته می شود .درسال  2017جامعه
سرطان آمریکا برآورد میکند که دست
کم  161هزار بیمار مبتال به سرطان
پروستات شناسائی خواهدشد که
دراین میان  26هزار نفر از آنها جان
خواهند باخت.

برروی شما انجام دهد:.
اگر سیاه پوست آفریقائی  -آمریکائی
هستید شانس ابتالی شما به سرطان
پروستات دوبرابر دیگران است .و2/4
برابر بیش از دیگران احتمال دارد از
سرطان پروستات جان خودرا ازدست
بدهید..

آزمایشهایجدید

قبلی است اما به چهار عامل توجه می
کند.دوعامل مانند روش قبل باالرفتن
میزان  PSAاست که می تواند وجود
بیماری سرطان را مشخص کند.
و درنهایت  MRIاست که تا  93درصد
می تواند اگر بیمار به سرطان پروستات
دچارباشد آن راتشخیص دهد..

شیراز بهشت عنبر
سرشت

محمد حسین کسرایی

پژمان بختیاری

بوهس ربدامن شیراز

وژیه شیراز

ای صبـا گربوسه دادی دامن شیراز را
خوش سالمی برزمن آن جلوه گاه راز را
می نشستم چون غباری خسته بردامان او
سازشی گر بودی آوخ طالع ناسازرا
عابد آسا بُردمی برتربت سعدی نماز
کز نمازش خجلت آید زاهــد غماز را
بنده وش برجای پای خواجه می سودم جبین
گردرنگی بود این عـــمر سبک پرواز را
تازراه گوش جــانی تازه بر دلهــا دمد
نغمه ای گو سازکن آن رند خوش آوازرا
سجـده گاه عارفان و کعبه ی صاحبدالن
خاک شیرازاست ای خوش مردم شیرازرا

مرتضی محمدی نژاد

شیراز جان رپور

گلزار شیراز

مرحبا ای خاک شیراز ای زجنت یادگار
ای همه فصلت فرح زا همچو فصل نوبهار
خاک شیراز است این یادولت صبح بهار
یابهشت عدن یا آغوش عطرافشان یار
هرکجارو می کنی درجلوه باغی دلگشاست
هرکجا پا می نهی رشک ارم صد الله زار
هر نسیمش طعنه زن برخرمنی ریحان تر
نرگس شیراز از او شاداب در فصل بهار
مردمانش خوب چهر ونیک خوی وخوش سخن

قدردان و نکته سنج و آگه و آمیزگار

جایگاه علم ودانش  ،پایگاه نظـــم ونثر
پرورشـــــگاه ادیبـــان درتمام روزگار
حافظ وسعــدی وقاآنی  ،وصال و مکتبی
پرورش دادی هزارت آفرین ازکردگار
فرصت واهـــلی وعرفی وفغانی  ،داوری
شاه داعی و دوحشمت  ،صابرو دیگر وقار
همچو باباکوهی و خواجو و مال صدردین
کز نوابغ درجهان دارند هـریک اشتهار
سعـــدی وحافظ خداوندان اقلیم سخن
کز شکوه نامشان شد ملک ایران نامدار
حافظ آن رند جهان سوزی که سر برعرش سود

آبروی خاک ایران شــد زشعـــر آبدار
سعدی آن استاد بی همتا که شعر فارسی
تاقیامت می کنـــد برمنشأتش افتخــار
نیست چون سعدی به عالم شاعر آزاده ای
می ســزد پویند راهش شاعران هوشیار
هوشنگ حیدری دامغانی

شیراز

احمدحیدربیگی

آزادی  88 -صفحه32

آن شیخ اجل که شاعری ممتاز است

وان خواجه که درهرغزلش صدرازاست
هردل که بسوی عشق درپروازاست
ازخطه ی نازپرور شیرازا ست

خاک شیراز

رهی معیری

چون شفق گر چه مرا باده ز خون جگر است

دل آزاده ام از صبح طربناک تر است

لب فروبسته ام از ناله و فریاد ولی
دل ماتمزده در سینه من نوحه گر است
گریه و خنده آهسته و پیوسته من
همچو شمع سحر آمیخته با یکدیگر است
داغ جانسوز من از خنده خونین پیداست
ای بسا خنده که از گریه غم انگیزتر است
خاک شیراز که سرمنزل عشق است و امید
قبله مردم صاحبدل و صاحب نظر است
سرخوش از ناله مستانه سعدی است رهی
همه گویند ولی گفته سعدی دگر است

***

ای شهر عشق پرور شیراز
ای جلوه گاه عشق ومحبت
بازآمدم به تربت حافظ
بازآمدم به مدفن سعدی
مرغ دلم بیاد تو  ،سعدی
چونان تو چرخ پیر ندیدست
تابنده اختری چوتو  ،حافظ
گیتیکهنشدستوکالمت
بعدازتو شاعران ثنا خوان
یک تن نشد ازایشان حافظ
رندان روزگار ندارند
درآسمان تیره ی ما نیست
ای مرغ عرش سیر سبکبال
جاویدی از حوادث ایام
علی اکبر جمشیدی

بازآمدم زشوق بسویت
ای قبله گاه ما شده رویت
تا تو تیای دید ه بجویم
در ِد د ل ِنهفتـه بگویم
هرصبح و شام بود به پرواز
ا ستادو پیــرو نظرباز
در آسمان شعرو سخن نیست
هرگز بزیر چرخ  ،کهن نیست
راه ترا بجهــد سپردند
با شعر خویش یکسره مردند
جز تربت تو قبله ی دیگر
ازنورتو فـروغی خوشتـر
دربی کرانــه ی ابدیت
تا هست مهرو ماه و طبیعت
شیراز -تیرماه 1339

شیراز

شهر شیراز عجب لطف وصفائی دارد
ساحت خرم وخوش آب وهوایی دارد
باغ وبستان خوش و روح فزائی دارد
هم زنزدیک وهم از دور نمایی دارد
بسکه از ُگل بود آراسته سرتاسر آن
می دهد روح به تن نکهت جان پرور آن
اهل شیراز  ،همه خوشدل و دور از محنند
ازغم آزاد و سرفراز چو سرو چمنند
بسکه خوش صحبت وروشندل وشیرین سخنند
روشنی بخش به هرمحفل و هرانجمنند
مردم فارس  ،ادب پرورونیکوسیرند
صاحب معرفت وعلم وکمال وهنرند
ازبشردوستی و مهر به عالم سمرند
به درستی وامانت همه جا مشتهرند
همه دارند صمیمانه سر یاریِ هم
سر هم رایی و هم فکری و غمخواری هم
شهرشیراز  ،مهین مرکز علم وهنر است
مهدمردان بلنداختر و صاحب نظر است
سعدی وحافظ و بسیار سخندان دگر
همه بودند ازآن خطه ی داناپرور
تاکه « جمشیدی» ازآن شهرنکو  ،دور شده
چشمش از دوری آن منظره بی نورشده
خرم آن روز که خوش وارد شیراز شود
بازبامردم آن شهر هم آوازشود

شهررندا ن شراب اندا ز
بیژن ترقی

نام تراچون می کنم آغاز ،شیراز
دل می کند تا کوی تو پرواز ،شیراز
شعروشراب وشورومستی ازتوزاید
ای شهر رندان شراب انداز  ،شیراز
درهرزمان یادتو کردم همچو فردوس
درهای شادی شد برویم باز  ،شیراز
غیرازسرود ونغمه و شعرو گل ومی
کس نیست با جان ودلم دمساز  ،شیراز
بازم هوای کوی حافظ در سر افتاد
آن کرده درلطف سخن اعجاز  ،شیراز
سوزدلم تانغمه ساز شعراوشد
برخاست از هرگلشنی آواز ،شیراز
بسته است برمرغان عاشق راه گلزار
رازمگورا چون کنم ابراز  ،شیراز
ای سرزمین عشق ومستی  ،جاودان زی
شیراز  ،ای شیراز ،ای شیراز ،شیراز

آزادی 88-

خطه ی شیراز

شیرازرادیده بودم
یک باردربهار
آن وقت ها که می شد سفر کرد
باوردوباره ندارم
غیرت زکیسه ی الغر
حافظ!
خداحافظ

ارمغان شیراز

صفحه33

نیست چون شیراز گلزاری بدین جان پروری
پای تاســر گل به زیر گنبـد نیلوفری
تخت جمشیدش هنوز آئینـته ی فــروشکوه
گرچه ویران شد زخشم وکیـــنه اسکندری
شاعران نامدارش شهــــره درفضل وکمال
هــریکی گلدسته ای از گلشن شعـــردری
شیخ سعــــدی مقتدای شاعـــران پارسی
گلستانش عطـــرآگین  ،بوستانش عنبری
درغزل استاد عشاق است دروصـــل وفراق
نیست پیش ازاو زبان کس بدین جان پروری
سعـــدی وحافظ دوروح عشق ونورسرمدند
این زوعظ و پنـــدوآن ازنغـــمه وخنیاگری
صدق پیش آر ایکه خواهی همچوحافظ عزو نام
غیـــرازاین باور نمیــــــدارند روز داوری
حافظا چشم جهــان بینت زجام جم به است
چون ز ارشــــادسخن اهل ادب را رهبری
شدزیارتگاه رندان خاک او تاروز حشـــــر
ازشکوه شعــــرعرفــــانی زمضمون پروری
برروان حافظ عــرش آشیان  ،صــدها درود
برروان منــــکرانش باد زآتش اخــــگری

کهتر اصفهانی

ای بهین شهرآرزو  ،شیراز
وی مرا بر د ِر تو روی نیاز
سجده بر بارگاه سعدی تو
شاعران را فریضه همچو نماز
د ِر خلوت سرای حافظ تو
چون بهشت برین  ،برویم باز
رهروانت به حکم عقل وهنر
همه آسودگان نعمت وناز
نه همین جمله درسخن ماهر
همه در ُحسن ومعرفت ممتاز
عاشقان را چونوبت تو رسید
همه کردند سوی تو پرواز
ای بهین شهر دانش وتقوا
شهرعلم و کمال ای شیراز

نصرت اهلل نوح

کیخسروبهروزی

پس
گوش کن پندا ی ر وزبهر دنیا غم مخور

غم مخور

دشمن  .او نکته ای را که یافته بود تا
بازگو نمی کرد از آن نمی گذشت .
شعر طنزی از خسرو شاهانی راباهم
بخوانیم و بعد بپردازیم به مطالب
دیگر درباره این شیرین نویس بزرگ :

خر بود

گفت
مت چون دور حدیثی گرتوانی داشت هوش

خس
ن
رو شااه ی
حافظ

راوی حوادث واتفاقات روزمره ی زندگی

طنز  ،همواره هدفمند است و یک مقوله ی اجتماعی را باز می گوید
زنده یاد خسرو شاهانی  ،این
نویسنده و طنز پرداز آشنای مردم
 ،این خراسانی ساده گو  ،خوش
باش وصمیمی با مردم  ،بیشترین
داستانهای طنز آمیزخودرا دردهه
ی چهل نوشت و بسیاری از آنهارا
درهمین دهه ونیمه ی اول دهه ی
پنجاه منتشر کرد..
خسرو شاهانی راوی حوادث واتفاقات
روزمره ی زندگی است واین اتفاقات
وحوادث وحکایات را چنان به سادگی
وبی پیرایه می نوشت که وقتی داستان
های کوتاه طنز اورا می خوانید فکر
می کنید آشنائی خوشگو آنهارابرای
شما نقل می کند؛ والحق هم که راوی
شیرین سخن زندگی تلخ ماست .
نخست برای آشنائی با طنز شاهانی ،
یکی از شعرهای اورا درزیر بخوانید،
سپس به سرگذشت او می پردازم :

نصیب

شرح زندگی

زنده یاد خسرو شاهانی دردهم دی ماه
 1308خورشیدی ( اول ژانویه 1929
میالدی)در نیشابور زاده شد .پدرش
را درکودکی و مادرش را دربزرگی از
دست دادکاررسمی مطبوعاتی خودرا
ازاول سال  1334باروزنامه خراسان
چاپ مشهد شروع کرد که مدت سه
سال ادامه داشت  .دراین روزنامه که
هرروز صبح منتشر می شد خسرو
شاهانی عالوه بر نوشتن داستان های

ویژگی های شاهانی
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از شاهانی بیش از  17مجموعه داستان
طنز با نام های :
کور لعنتی  ،کمدی افتتاح  ،پهلوان
محله  ،وحشت آباد ،باال رودی ها
پائین رودی ها ،امضای یادگاری ،
الکی خوشها ،آدم عوضی  ،گره کور
 ،فولکس دکتر بقراط ،تفنگ بادی ،
قهرمانان ملی  ،سفر با سفرنامه ها
(تألیف)  ،تافته جدابافته ( ،مجموعه
شعر طنز)  ،شیئی مرموز ،بازنشسته
و آئین شوهرداری منتشر شده است.
اکثرداستان های طنز شاهانی در
کشورهای مختلف اروپا وروسیه
سابق شوروی
وجمهوری های
دردفترهای هنری و یا جداگانه ترجمه
وچاپ شده است  .چهار مجموعه از
داستان های شاهانی با عنوان های :
شکست ناپذیر ،آدم عوضی  ،تاکسی
لوکس  ،و آئین شوهرداری توسط
آقای دکتر جهانگیر دری استاد

کرسی ادبیات فارسی دانشگاه مسکو
ترجمه ودرتیراژهای وسیعی چاپ
شده است .

فقط از...
گفت شبی با پدرش کودکی
ترسی اگر غول نشیند ب َ َرت؟
گفت  :نترسم  ،پسرک بازگفت:
ترسی اگر شیر د َرد پیکرت ؟
گفت که نی ! گفت  :پسر ای پدر
جن هم اگر جفت زند برسرت؟
گفت  :که اصال ،پسرک بازگفت :
دیو سفید ار بشود همسرت ؟
گفت  :نترسم  ،پسرک گفت  :یوز
نیمه شب آید وسط بسترت ؟
گفت که نه  ،گفت  :نترسی که مار
برسم و ساق خرت؟
نیش زند ُ

گفت  :نترسم بخدا ای پسر
زآنچه که گفتی شود ار باورت
گفت پسر :پس زچه ترسی پدر؟
هیچ عزیزم ! فقط از مادرت

نام های مستعار
مرحوم خسرو شاهانی با امضاهای
مستعاری چون  :شامیوه خراسون،
نمدمال  ،شادونه  ،بچه ُخراسون  ،خ.
ش  .آقامعلم برای نشریات مختلف
شعروداستان طنز می نوشت .

نمی ارزد
وصال مه رخان جانا بهجرانش نمی ارزد
جواهردزدی ای سارق بزندانش نمی ارزد

اگرچهصیدگوهرسودسرشاریببردارد
ولیکن بیم جان دارد بمرجانش نمی ارزد

فراوان رنج می باید که تا گنجی شودقسمت

چنینگنجیبهآنرنجفراوانشنمیارزد
زثروت بگذرو هرگز مبر مال یتیمان را
که این ثروت به آه مستمندانش نمی ارزد

درستاستاینکهشیرینستشیرینیولیمؤمن
ِ
بدردسخت دندانش نمی ارزد
پس از خوردن
مشو مهمان هر میزی اگر باشد زجان رنگین
که آن میزش به اخم میزبانانش نمی ارزد
به نان خشک قانع شو مخور مرغ دنی همت
که نزد من پشیزی مرغ بریانش نمی ارزد
اگرچه برف زیبا و بسی لطف وصفا دارد
ولی این لطف برسوز زمستانش نمی ارزد.

آزادی 88-

شاهانی را گه گاه دررادیو ( میدان
ارک) می دیدم وگاهی هم نهار
یا شامی با هم می خوردیم ویکی
دوساعتی با هم بودیم  .او انسانی بود
صریح و ُرک  ،نکته سنج  ،باریکگ
بین  ،خوش سخن و خوش محضر
ورفیق دوست  .محضر او هم مانند
داستانهایش از طنزو نکته گوئی
لبریز بود.
وقتی سوژه ای برای انتقاد از کسی
دستش می افتاد دیگر ول کن معامله
نبود .خواه طرف دوست باشد یا

آثار خسرو شاهانی

یاد خسرو شاهانی بخیر و گرامی باد.

صفحه35

« هرچه نصیب است  ،نه کم می دهند
گر نستانی به ستم می دهند»
ثروت سرشار به «گلبانگیان»
برمن وسرکار  ،شکم می دهند
معده ی من نیز کند هضم مرغ
لیک به من آش کلم می دهند
سیل طلبکار  ،چوموروملخ
جای غالمان و خدم می دهند
تکیه گهی نیست مرا ،جملگی
تکیه به من داده و لم می دهند
خنجرو شمشیر بدست خودی
برمن بی مایه  ،قلم می دهند
خویش چو « بهرام» نشسته به عیش

سهم مرا دردوالم می دهند
گر که کنم جان بفدای رفیق
باز به «خسرو» همه غم می دهند

طنز کوتاه  ،دوستون زیر عنوان
شوخی وخنده می نوشت .
روانشاد صادق بهداد مدیر روزنامه
جهان که عصرها بطور روزانه
درتهران منتشر می شد  ،درسال
 1337شاهانی را به تهران دعوت
کرد واورابه روزنامه جهان آورد .قبل
از آمدن شاهانی از مشهد به تهران،
روزنامه جهان به سردبیری زنده نام
مهدی اخوان ثالث انتشار می یافت.
پس از این که شاهانی از مشهد به
تهران آمد اخوان کم کم به علت
کار زیاد ازروزنامه جهان کناررفت
و شاهانی سردبیری آن را عهده
دارشد.

درسال  1338به دعوت رادیو ایران
مطالبی برای رادیو تهیه می کرد.
ازجمله روزهای یکشنبه هرهفته
برنامه گفتنی ها را می نوشت
.ودرسال های  1351تا  1355برنامه
ای زیر عنوان « سیروسفر» را می
نوشت  .پس از این که از سردبیری
روزنامه جهان کناره گرفت به روزنامه
کیهان رفت و خبرنگار پارلمانی شد.
شاهانی عنوان طنز نویس و طنز
ُسرای موفق را رایگان بدست نیاورد.
چون سالیان متمادی دراین راه قلم
زده و آثارش در بسیاری از نشریات از
جمله :ترقی  ،سپیدوسیاه  ،روشنفکر
 ،آسیای جوان  ،امید ایران  ،توفیق ،
خواندنی ها و ....چاپ شده است .
صفحه طنز آمیز معروف او در مجله
خواندنیها که کارگاه نمدمالی نام
داشت یکی از پرخواننده ترین
صفحات این مجله بود.

خیام نشسته بود روزی
درباغ گل و می اش ببر بود
آسوده زنیش و طعنه ی شیخ
زین عالم و این جهان به در بود
دید از د ِر باغ ،مفتی ِ شهر
وارد شد وحالتش دگر بود
عمامه بسر عبا بدوشش
دردست چپش لجام خر بود
خیام برای حفظ ظاهر
جامی که پراز عقیق تر بود
درالی علف نهان نمودش
جز این چکند  ،که شیخ ش ّر بود
مفتی بنشست و خر رها کرد
آن خر که زگشنه گشنه تر بود
افتاد میان سبزه و خورد
از هرعلفی که بی ضرر بود
تا آنکه رسید برسر جام
جامی که نهان زهر بصر بود
سر بُرد جلو  ،برسم معمول
ازبوی مئی که در خطر بود
سر کرد بلندوعطسه ای کرد
بیچاره االغ  ،خر س َیر بود
مفتی که دوچشم کنجکاوش
برطبق مرام  ،درسفر بود
دید آن عمل خر و به خیام
رو کرد که گرم فکر سر بود
گفتا که چه بود خر نخوردش ؟
خیام بخنده گفت  :خربود!

داستان کوتاه
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« عزیز دلم ،ما نه فرشته ایم و نه پری.
ما هم مثل همه مردم آد میم و روی
زمین زندگی می کنیم .بچه ها هم
وقتی بدنیا میان ،بابا و مامان شون برا
اونا اسم میذارن».
«وقتی هم من و مامانی شما بدنیا
اومدیم ،بابا و ما مانمون ،اسم منو
گذاشتن فرشته و اسم مامانی رو
گذاشتن فرانک .مثل بابا و مامان تو
که اسم تو رو گذاشتن پری»
« خاله جون ،فرانک یعنی چی؟ »
« فرانک اسم قشنگیه که مامانت
داره .فرانک یعنی پروانه .پروانه ها رو
دیدی؟ اونا روی گل ها پرواز می کنن
و هر کدوم شون هم یه رنگی دارن».
پری کوچولو دست هایش را با
خوشحالی بهم مالید و گفت:
« چه خوب خاله جون ،.پس مامانی
هم مثل ما می تونه پرواز کنه .اخ
جون ،وقتی بزرگ شدم و باالم در
اومد ،هر سه تا مون پرواز می کنیم و
می ریم تو آسمونا می گردیم».
« باشه گلم .اما صبر کن تا بزرگ
بشی ،اونوقت خودت همه چیز رو می
فهمی .می فهمی که آدما روی زمین
زندگی می کنن و بال هم ندارن که
پرواز کنن».
« اره خاله جون اینو خودم میدونم.
اما ،ما که با ادما فرق می کنیم .خب
اگه شما فلشته نیستین ،پس اون
مجسمه ی سفید بال دار چیه که تو
اطاق خواب تونه؟ »
« اون فقط یه مجسمه ی قشنگیه
که چون از اون خوشم اومد ،اونو
خریدم».
« ولی مامانی میگه ،خاله جون یه
فلشته س .چون من و تو رو نجات
داد .میگه ،وقتی تو توی شکم
من بودی ،یه روزی حالم بد شد و
بی هوش شدم .دیگه هیچی نمی
فهمیدم .خاله فلشته اومد و منو
رسوند به بیمارستان .اگه او نبود،
حاال نه من بودم و نه تو .مامانی میگه،
خاله فلشته منو گذاشت تو ماشین
و اونقدر تند رفت که انگاری پرواز
میکرد.بعدش مامانی گریه ش گرفت
و گفت:
« خاله جون اون روز مثل یه فلشته
آسمونی از راه رسید و ما رو نجات
داد».

خاله فرشته او را بیشتر توی بغلش
فشرد و ناز کرد وگفت:
« ولی وقتی تو بدنیا اومدی ،برا من یه
فرشته ی کوچولوی دوست داشتنی
بودی».
« خاله جون ،تو که گفتی ما که فلشته
نیستیم .دیدی حاال خودت گفتی ،یه
فلشته ی کوچولو بودی؟ »
« اره جونم تو برا من همیشه یه
فرشته ای .یه فرشته ی کوچولوی
دوست داشتنی روی زمین .نه تو
آسمونا »
« خاله جون ،راسی فلشته ها شبا کجا
می خوابن؟ »
« خب البد تو خونه هاشون» .

« آره .فک کنم اون باال تو اون ستاره
های باال سرمون می خوابن .همون جا
که چراغاشون روشنه» .
« شاید عزیزم .اما این رو بدون که باید
صبر کنی تا بزرگ تر بشی .اونوقت
میفهمی که فرشته ها چطوری و کجا
زندگی می کنن.
« خب خاله جون اگه شما می دونین
چرا حاال بهم نمی گین؟ »
« چشم ناز گلم ،حاال بیا بریم که
مامانی یه غذای خیلی خوشمزه
برامون درست کرده و گذاشته روی
میز .باید خوب غذا بخوری تا زود تر
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مشغول بازی با ناخن های الک زده ی
قرمز رنگ پای او بود و سعی می کرد
که با انگشتان کوچک اش رنگ ها را
بکند.
معموال هر وقت خاله اش بخانه شان
می آمد ،کار پری کوچولو این بود
که برود و در کنار خاله اش بنشیند
و با ناخن های او بازی کند .امروز
نیز مشغول همین کار بود که با زبان
شیرین کودکانه ی خود پرسید:
« خاله فلشته شما چطوری باال تونو
زیر لباسا تون قایم می کنید؟ »
خاله فرشته با تعجب و در حالی که
او را نوازش می کرد ،از خواهر زاده
اش پرسید:
« کوچولوی من ،چرا فکر می کنی که
من باید بال داشته باشم؟ نه جونم،
من بالی ندارم که بخوام اونارو زیر
لباسام قایم کنم».
« ولی خاله جون ،فلشته ها همه بال
دارن و لباس همه شون هم سفیده.
مثل لباسای شما».
خاله فرشته او را ناز کرد وگفت:
« خب میشه تو اول بمن بگی اسمت
چیه؟ تا من هم بعدا برات تعریف کنم
که چرا من بال ندارم».
پری با تعجب و با ناراحتی نگاهی به
خاله اش انداخت و پرسید:
« خاله جون پس شما هنوز اسم منو
نمی دونین؟ یعنی نمی دونین که اسم
من پریه؟ »
خاله خانم دوباره دست نوازش به مو
های صاف و نرم پری کوچولوکشید و
گفت:
« البته که میدونم عزیز دلم .اما
خواستم بدونم که آیا میدونی پری
یعنی چی؟ »
« خب اره .پری همونیه که مثل
فلشته ها تو آسمونا پرواز می کنه.
بعضیا شون هم تو دریا ها زندگی می
کنن که بهشون میگن پری دریایی.
اما پری دریایی بال نداره ولی پا هاش
مثل دم ماهیه».
« خب اگه پریا بال دارن و میتونن
پرواز کنن ،پس باالی تو کو؟»
« آخه خاله فلشته من که هنوز بچه م.
البد منم وقتی مثل شما بزرگ شدم،
باالم در میان».
خاله فرشته پری کوچولو را بغل کرد و
روی پایش نشاند و گفت:

فرشت گان روی زمین

نوشته ای از جی جی -میان آبی

بزرگ بشی .اونوقت قول میدم که یه
روز قصه ی فرشته ها رو برات تعریف
کنم».
هنوز لقمه آخر تمام نشده بود که پری
کوچولو دوباره بحرف آمد و گفت:
« خاله جون ،من همین حاال هم فلشته
ها رو بعضی وقتا می بینم».
مادر پری  ،پرید تو حرف دخترش و
گفت:
« بچه جون ،بذار خاله جون یه نفسی
بکشه! »
خاله فرشته با خنده و با اشاره دست
به خواهرش رساند که نگران او نباشد.
آنگاه رو به پری کوچولو کرد و پرسید:
« راس میگی؟ چه خوب .خب تعریف
کن ببینم .کی و کجا اونارو دیدی؟ »
« اول یه دفه تو خواب دیدم که یه
فلشته که لباسای سفیدی پوشیده
بود ،اومد تو اطاقم و نشست پیشم و
نازم کرد».
« وای چه قشنگ ! خب بعدش چی
شد؟ »
« بعدش یه گل سفیدی که تو دستاش
بود ،بهم داد و گفت:

« این رو برا تو اوردم .هر وقت با من
کار داشتی ،اونو بو کن اونوقت من
دوباره میام پیشت»
« به به چه خوب .خب وقتی فرشته رو
دیدی که نترسیدی؟ هان»...
« نه خاله جون .او اونقدر مهربون و
خنده رو مثل شما بود که من رفتم تو
بغلش .اونم مثل شما با موام بازی کردو
منو بوسید».
« عجب خواب قشنگی دیدی ناز گل
من .آیا فرشته خانوم بازم اومد تو
خوابت .یا همون یه دفعه بود؟ »
« یه دفه دیگه هم بود» .
« خب این دفعه چه جوری اومد تو
خوابت؟ »
« این دفه ،وقتی مامانی مریض بود
و شب مجبور شد که تو بیمارستان
بمونه که یادتونه خاله جون؟ »
« آره عزیزم .وتو هم شب رو پیش
بابایی و داداشی موندی».
« بله ،اون شب وقتی خواستم
بخوابم ،رفتم و یه گل سفید از تو
گلدون مامانی کندم و با خودم بردم
تو رختخوابم .وقتی گل رو بو کردم
و خوابیدم .فلشته جون دوباره اومد
بخوابم .او فهمیده بود که من باهاش
کار دارم».

« خب باهاش چیکار داشتی گلم؟ »
« به او گفتم که حال مامانی رو خوب
کنه که فردا بتونه بیاد خونه» .
« خب ،فرشته جون چی بهت گفت؟ »
« گفتش ،نگران نباش .فردا مامانت
خوب میشه و میاد خونه» .
« پس برا همینه که حال مامانی خوب
شد و اومد خونه؟ »
« بله .ولی یه چیز دیگه هم بود».
« دیگه چی بود؟ »
« یادتونه فرداش منو با خودتون بردین
بیمارستان تا من مامانی رو ببینم؟ »
« خب معلومه که یادمه .بعد هم با
مامانی برگشتیم خونه».
« آره خاله جون .ولی من اون روز،
اون فلشته رو تو بیمارستان دیدم.
اونو دیدم که اومد و مامانی رو دوا
داد و دست شو روی پیشونی مامانی
گذاشت و با خنده گفت ،امروز حالتون
خیلی بهتره.فکر کنم دکتر شما رو
بفرسته خونه» .
« اهان ،اون خانم پرستار رو میگی که
روپوش سفید تنش بود».
« اره خاله جون .وقتی شما با مامانی
حرف می زدی ،من از اطاق رفتم تو
راه رو ،دیدم اونجا فلشته ها چقد
زیاد بودن .تو همه اتاق ها سر می
زدن .همه شون هم خنده رو
بودن .یکی شون وقتی
رسید به من ،با خنده
صورت منو ناز داد و
گفت« ،چطوری
فلشته ی کوچولو؟
« اونوقت از تو جیبش
یه آبنبات چوبی در
اورد و بهم داد .تو دلم
گفتم حتما میدونه و گرنه
بهم نمی گفت ،فلشته ی
کوچولو.
« آفرین به خانم پرستار.
خب دیگه چی بهت گفت؟ »

« اون شما رو می شناخت .برا همین
بهم گفت « ،خاله ی تو یه فلشته ی
مهربونه « منم بهش گفتم خودم
میدونم».
« مرسی عزیزم که اینقدر منو دوس
داری» .
« راسی خاله جون چرا همه فلشته ها
میان تو بیمارستانا کار می کنن؟ »
« گل من ،این به قول تو فرشته ها،
همه شون درس پرستاری خوندن و
دوس دارن تو بیمارستانا کاربکنن
که به مریضاکمک کنن تا خوب بشن.
مثل من .منم یه پرستارم که دوس
دارم به مردم مریض کمک کنم».
« البد وقتی میان بیمارستان باالشونو
تا وقتی برن خونه هاشون ،تو کمد
قایم می کنن».
« ناز نازی من ،معلومه که خیلی
پرستار ها رو دوس داری .برا
همینه که اونا برات مثل یه فرشته
می مونن» .
« بله خاله جون ،من همه فلشته هارو
دوس دارم .منم وقتی بزرگ شدم
میام بیمارستان و به مریضا کمک می
کنم» .
مادر پری با یک فنجان چای آمد و به
خواهرش گفت ،اونقدر حرف زد که
نذاشت شامت رو بخوری .الاقل این
چایی رو بخور تا گلوت یه کمی گرم
بشه .خودت خوب میدونی اگه تا صبح
هم بشینی یه ریز حرف میزنه و سوال
پیچت می کنه .اونوقت رو به دخترش
کرد و گفت:
« پا شو دخترم .دیر وقته ،پا شو خاله
رو ببوس و شب بخیر بگو .دیگه باید
بری بخوابی».
« مامانی ،میشه خاله جون بیاد تو
اطاقم تا من بخوابم؟ »
« نه دخترم .باندازه کافی خاله رو
خسته کردی .شب بخیر بگو و برو تو
اطاقت».
پری کوچولو با ناراحتی خاله اش را
بغل کرد و به طرف اتاقش براه افتاد.
نزدیک به در که رسید ،برگشت و به
خاله اش گفت:
« گل سفیده زیر با لشمه .امشب
اونو بو می کنم تا شما بیاین تو
خوابم .اونوقت دیگه نمی تونی
باالتو نو از من قایم کنین».
دو خواهر نگاهی به هم
انداختند و نتوانستند
جلوی خنده ی خود را
بگیرند.روبهپریکوچولو
کردند و باهم گفتند:
« شب بخیر پری جون»

روزنامه نگار سوسیالیست
مجله دار محافظه کار
داستان زندگی سید حبیب یغمائی ومجله ی یغما
در گفتگو با فرزندش افسانه یغمائی(قسمت دوم)
* حبیب یغمائی به فروغی خیلی احترام می گذاشت .درمورد
قوام السلطنه هم نه اینکه ُمریدش باشد اما همیشه میگفت
آدم بزرگی است  .ملک الشعرای بهار هم چنین مقامی نزداو
داشت و سیدحسن تقی زاده را هم دوست داشت .
کودتا و مصایب یغمائی
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دهه چهل  ،دوران رونق هنر نوگرایانه
بود .تمامی جنبه های هنر  ،از سینما و

حبیب یغمائی باوقوع انقالب ودردورانی
که بسیاری از نشریات تعطیل شده
بااستفاده از فضای باز حاصل از سقوط
رژیم گذشته باردیگر منتشر می شدند،
خالف جریان موجود تصمیم گرفت از کار
مطبوعات بازنشسته شود .ازافسانه ی
یغمائی دراین باره هم پرسیدم :
 دالیل توقف انتشار یغما دراسفند 1357چه بود؟
سن پدرم باالرفته بود وهزینه های
فراوان وبدقولی مشترکان درآن دوران
پرتالطم  ،انتشار مجله را سخت تر از
همیشه کرده بود .وبرخی می گفتند این
ها مجله دورة قبل اند .پدرم عاشق
کتابخوانی بود وصدها کتاب از جمله ده
ها کتاب خطی و چاپ سنگی داشت .مث ً
ال

آزادی 88-
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با سقوط دولت مصدق  ،یغمائی که
دل بسته نهضت ملی بود درنخستین
شمارةیغما پس از  28مرداد ،اخبار
سیاسی مردادماه  1332را وقایع نگاری
کرد و بر پیشانی آن نوشت  «:وقایع
این ماه در تغییر مسیر تاریخ جهان
و ایران اهمیت و تأثیری عظیم داشت
که به رسم معمول با نهایت اجمال و
با کمال بی طرفی ثبت می کنیم ».
افسانه یغمائی دربارة آن روزها می
گوید «:وقتی مصدق را گرفتند درشمارة
شهریورماه  32شعری از حافظ را توی
کادر گذاشته بود که  «:به صبرکوش
توای دل که حق رهانکند /چنین عزیز
نگینی به دست اهرمنی » این شعررا
گذاشته بود که گوشه وکنایه سنگینی
به دولت زاهدی بود یکی دوماه بعد
هم شعری از دهخدا چاپ کرد به نام
«درچنگ دزدان» که آن هم کنایه های
زیادی به اوضاع مملکت داشت ».
برای یغمائی که مصدق را « وطن
پرست ترین رجل سیاسی ایران» می
دانست و شعری از سعدی را دربارة او
تضمین کرده بود که  «:برخاست دراین
دوران یک مرد فقط یک مرد /می گویم
وبعدازمن گویند به دوران ها» کودتای
بیست وهشتم مرداد واقعه ای نامنتظر
و تلخ بود( توضیح  :بسیاری از ایرانی ها
بویژه ساکنین خارج از ایران برحسب
عادت به غلط هنوز واژة کودتارا برای
واقعه  28مرداد بکار می برند که ما
بارها درباره کودتا و نابجا بکار گرفتن
این واژه درمورد  28امرداد توضیح
داده ایم .آزادی).اما از منظری دیگر
نیز وقایع مرداد 32براو سخت گران
آمد وآن  ،گرفتاری یار دیرینش سید
احمد رضوی  ،رئیس جمعیت نهضت
ملی بود .افسانه یغمائی می گوید« :
پدرم چه زمانی که سید ضیاء دربند
قوام بود و چه موقعی که دکتر مصدق
زندانی زاهدی شد ناراحت و پریشان

حال بود  .رجالی که دوستشان داشت
یک به یک گرفتار بال می شدند و این
آزارش می داد .اما جز یک مورد هرگز
برای آزادی کسی دخالت نکرد .آن
هم تالشی بود که برای آزادی سید
احمد رضوی دوست دوران جوانی اش
کرد و نتیجه گرفت  .آن هم چه تالش
جانانه ای  .چند ماه بعداز ماجرای
سقوط دولت مصدق  ،مهندس رضوی
را گرفتند .پدرم ابراز ناراحتی می کرد.
شب های بسیار پریشان خاطر بود .زیر
کرسی می نشست وشاهنامه فردوسی و
گلستان سعدی را بلند بلند می خواند
 .مادرم گل گاوزبان به او می داد تا
خوابش ببرد .یک روز صبح بلند شد
وگفت  «:دیشب خوابی دیده ام ؛ یک
سری زندانییان سیاسی نشسته بودند
که مهندس رضوی هم میانشان بود .
یک دفعه دیدم مرحوم مدرس بالباس
سفید آمد وبه این ها گفت شاه همه
شما را می کشد  .من خیلی دلشوره
دارم  ،نگران مهندسم  »...بلندشد ،
وضو گرفت ورفت پشت جلد قرآن
بزرگی که داشتیم شرح این خواب را
نوشت  .از همان زمان به فکر افتاد که
برای مهندس کاری بکند  .چون خیلی
ناراحت بود  ،قصیده بلند باالئی با مطلع
« فرودین ماه بر جهان خندید /کیک
آوخ که بخت خندان نیست  ».سرود
که در دیوانش هست  .گفت شب عید
که مطبوعاتی ها رابرای دیداربا شاه
دعوت کردند  ،من این شعررا خواهم
خواند  .به آقای حسین عالء هم که
وزیر دربار بود گفته بود من می خواهم
این شعررا بخوانم همین کاررا هم می
کندوخواستار عفو سید احمد رضوی
می شود  .به خاطر این شعر رضوی را
آزاد کردند و دکتر شایگان که همردیف
او بود هم با نوشتن عفو نامه ای آزادشد».

شعر تا ادبیات داستانی ونمایشی در
آستانه تحولی بزرگ بودُ .جنگ های
فرهنگی وادبی وچاپ آثار آوانگارد
به ویژه درزمینه شعر  ،راه را برای
ظهور چهره های تازه ای هموار می
کرد که حامل « موج نو» بودند .اما
حبیب یغمائی چندان روی خوشی به
این تغییرات نشان نمی داد تاپایان
عمر  ،هرچه مسن تر می شد بیشتر به
حافظان سنت شبیه می شد .این چنین
بود که حتی با وجود ظهور چهره های
جدید  ،هیچ کدام ازاین طالیه داران
موج نو را به حلقه یغمائیان راهی نبود.
 شاعران مورد عالقه حبیب یغمائیچه کسانی بودند؟
شاعران مورد عالقه اش سعدی
وفردوسی بودند  .به شعر نو و شعر
سپید اعتقادی نداشت  .هرچند از
شاملو ونادرپور هم چندتائی شعر چاپ
کرد ه بود وپس از مرگ نیماهم اورا به
عنوان شاعری مبدع و نجیب در یغما
تحسین کرد .اما هیچ وقت هوادار موج
نو نبودونشد .جوان هائی که با آنها
درارتباط بود به جمعی کوچک محدود
می شدند؛ ازجمله سعیدی سیرجانی ،
که به نوعی شاگرد پدرم بود .یا باستانی
پاریزی که شعری ازاو با مطلع « یادآن
شب که صبا درره ما گل می ریخت»
اولین بار دریغما چاپ شد وآقای
اسالمی ندوشن  ،احمد راد ،عباس
شوقی ،وچندتن دیگر  .ایرج افشار هم
دوست صمیمی پدر بود.
 درعرصة سیاست هم چهره هائیبودند که الهام بخش حبیب یغمائی
باشند؟
بله ! مثال به فروغی خیلی احترام می
گذاشت  .وقتی ُمرد من  5ساله بودم.
خاطرم هست که از جلوی خانة ما
درخیابان ژاله جنازه اش را تشییع
کردندو پدرم در مجلس ختمش شعر
زیبائی دروصفش خواند .درمورد قوام
السلطنه هم نه این که ُمریدش باشد
اما همیشه می گفت آدم بزرگی است.
ملک الشعرای بهار هم چنین مقامی

نزدش داشت والبته سید حسن تقی
زاده راهم دوست داشت  .یادم می
آید سعیدی سیرجانی چندین مقاله
علیه تقی زاده نوشته بود وبابا مرتب
می گفت «:ننویس آقاجان  .اشتباه می
کنی ».
حبیب یغمائی دراوایل دهةپنجاه  ،گروه
دیگری از اُدبارا نیز درشمار معاشرانش
داشت  .گروهی رنگارنگ ومتنوع تر که
افسانه یغمائی چنین توصیفشان می
کند «:روزهای چهارشنبه دریک محفل
ادبی که به اصحاب روز چهارشنبه
معروف شده بود باگروهی ازدوستانشان
درمدرسة سپهساالر جمع می شدند
ومباحثه می کردند .درآن جمع ُجز
پدرم  ،آقایان احمد آرام ،مهدی
محقق  ،محیط طباطبائی  ،سید جعفر
شهیدی  ،خدیو جم  ،و آیت اهلل
مطهری حضورداشتند .پدرم به آقای
مطهری خیلی عالقه مند بود ومی گفت
که ایشان انسان دانشمندی است چون
بعداز آن جلسات برای ناهار چلو کبابی
هم درمدرسة سپهساالر می خوردند،
به شوخی اسم خودشان را گذاشته
بودند اصحاب چلو کباب چهارشنبه».

یک شاهنامه داشتیم که چاپ هندوستان
وتصاویرش طالکوب بود .کتاب های
فراوانی داشت که نویسندگان شان
امضاء وبه او تقدیم کرده بودند .این ها
را دردهة چهل وقف کتابخانه ای کرده
بود که خود درزادگاهش «خور» بنیان
گذاشت  .وهزینة کتابدارانش را نیز از
جیب می پرداخت  .اما دردورة انقالب
عده ای تندرو این کتابخانه را تخریب
و کتابهارا خمیر کردند .این اتفاقات اورا
خسته کرده بود .بعدهم که خواهرم
پروانه سال  1358فوت کرد و مادرم
شش ماه بعد ازغم خواهرم درگذشت.
پدرازاواخر سال  62دیگر ناتوان شده
وکهولت زمین گیرش کرده بود .وقتی
از دکتر رأفت دربارة وضعیت پدرم
پرسیدم گفت  «:مثال بدی است اما
ایشان مثل چراغی است که نفتش تمام
شده  ،اگر نفت تازه هم درآن بریزند نمی
پذیرد ».اواخر زبانش هم ُشل شده بود به
گمانم در نهایت هم به سکتة مغزی از
دنیا رفت  .ازوقتی مجبورشد مجله اش
را ببندد  ،دیگر آدم قبلی نشد .افسرده
شد و دیگر دست به قلم نبرد .اواخر
کارش این شده بود که آرشیو مجله
یغمارا باز خوانی کند  .می گفت این ها
حاصل عمر من است .
یغمایی درواپسین شماره یغما دراسفند
 1357با مروری بر  31سال مصایب انتشار
مجله ای به قدر یغما نوشت  « :بیست
وسه هزارو هشتصدو هشت صفحه ...
سه هزارو هفتصدوبیست مقاله وقطعه
از نظم ونثر اصیل واستوار  ...چهار صد
شاعرو نویسندة تراز اول  ...پنجاه کتاب
ورساله  ...چندصد هزارتومان قرض ...
این است کارکرد  31سال خدمت مجله
نگاری  ...بس نیست ؟»
چنین بود که مجلة یغما با پایان سی
ویکمین سال به بایگانی مجالت فارسی
پیوست .پس از آن اگرچه بسیاری تالش
کردند مجابش کنند بار دیگر یغمارا احیا
کند اما او کنج عزلت گزید و تا پایان عمر
جز چند خطی خاطرات دوران مجله
نگاری که به خواست ایرج افشار درمجلة
آینده قلمی کرد چیزی ننوشت  .حبیب
یغمایی که از همان دوران میانسالی
درپاسخ هراحوالپرسی ورد زبانش بود که
«حالم بداست  ،دارم میمیرم » سرانجام
دراردیبهشت  1363بازندگی وداع
گفت  .درحالی که یک ماهی بود ازخانة
فرزندش درتهران پارس به بیغوله ای در
خیابان هدایت نزدیکی دروازه شمیران
نقل مکان کرده بود تادرخانه خود بمیرد
وکمترازیکماه بعد شد آنچه می خواست .
***
(آنچه دراین شماره وشماره قبل آزادی
خواندید برگرفته از مجله اندیشه پویا
چاپ تهران بودکه درشماره دی وبهمن
ماه  1395این مجله چاپ شده بود)

با خاطرة پروانه در آخرین سالهای عمر -عکس از آرشیو مجله آزادی

کیخس

رو بهروزی

ترانه وترانه ُسرایان

رفتم من ومرغ آهنین بال
میرفت به اوج آسمانها
از دامن ابر پرنیانی
تا بستر نرم کهکشان ها
بس دور میان واپسین اشک
درخاطره ها و آرمان ها
ای دیده بدور روزگاران
مردان دلیر آهنین مشت
با فروشکوه روی در روی
وزگوهر پاک پشت درپشت
اندردل تیره شامگاهان
رخشان شده آذرخش زرتشت
ای سرزده از ستیغ ُکهسار
سوی تو شراره های جاوید
خورشید تو بوسه می زند باز
امروز به روی تخت جمشید
شب ها که ستارگان تابان
بردامنه ی تو می درخشند
ای گنبد بیکران آبی
فیروزه ی پاکدامنی تو
آئینه ی دیده ی که هستی
کاین گونه لطیف و روشنی تو
دورازمن وزان کران گیتی
همواره بخاطر منی تو

گیر ترین ترانه وآهنگی است که در
بیش از پنجاه سال اخیر ساخته شده است
 .هیچ آهنگ وترانه ای نتوانسته است به
اندازه این ترانه ذوق ونظر همگانی را
جلب کند .هیچ ترانه ای را نمی توان
نام برد که به اندازه مراببوس توسط
خوانندگان مختلف باز خوانی شده باشد.

رازماندگاری
بی شک این موفقیت دراثر تلفیق
درست ودقیق آهنگ دلنشین آن
است که ساخته ی « مجید وفادار»
است با شعر حیدررقابی و صدای
زیبا ،متفاوت واجرای استادانه وپراز
احساس « حسن گل نراقی» است
و عجیب این است که گل نراقی
هم تنها با اجرای همین یک آهنگ
درخشید وخوش درخشید ودرردیف
خوانندگان ماندگار قرارگرفت .
بخشی از موفقیت این آهنگ هم
مرهون زمان تولید وپخش آن است
 .ترانه مراببوس زمانی انتشاریافت
که « مبشری» از افسران حزب
توده زندانی وکشته شدودربین مردم
شایعه ای ساخته و پراکنده شد که
مراببوس را مبشری سروده است .

زندگی پرماجرای سیاسی
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حیدررقابی در  1310خورشیدی
زاده شد .پس از گذراندن دوره
دبستان ودبیرستان وارد دانشکده
حقوق دانشگاه تهران شد .دوره
دانشجوئی وجوانی او همزمان بود
با سال های نخست وزیری دکتر
« محمد مصدق»  ،زمانی که طرح
قانونی اجرای اصل ملی شدن صنعت

دوران دانشجوئی و

استادیدرآمریکا
نفت به تصویب مجلسین رسید (9
اردیبهشت ماه  )1330ودرسراسر
ایران همه روزه تظاهرات گسترده
ای برپا می گردید .
درهمین ناآرامی ها بود که در 25
بهمن ماه  1330درمراسم پنجمین
سالگرد قتل « محمد مسعود» که در
گورستان ظهیرالدوله برگزارشد،
دکتر « حسین فاطمی» درهنگام
سخنرانی مورد سوء قصد « محمد عبد
خدائی» عضو «گروه فدائیان اسالم »
قرار گرفت و ماجرا چنان باال گرفت

که در  10فروردین  1331به مدت
یک ماه حکومت نظامی برقرارشد
ودر  25تیرماه دکتر مصدق استعفا
داد.و « احمد قوام» نخست وزیر شدو
قیام سی تیر پیش آمد.
دراین دوران حیدررقابی در کنار
کارگران  ،فرهنگیان ودانشجویان
درمیدان بهارستان حضور داشت و به
تظاهرات پرداخت  .دراین تظاهرات
عده ای کشته وزخمی شدند ودرنتیجه
فردای آن روز دوباره فرمان نخست
وزیری دکتر مصدق صادرشد.

حیدررقابی در آمریکا پس ازدریافت
فوق لیسانس دررشته حقوق بین المللی
ازدانشگاه کلمبیا  ،موفق شد دکترای
خودرا درفلسفه از دانشگاه آزادبرلین
دریافت کند .درتمام این سالها لحظه ای
شور مبارزه ووطن دوستی دراو فروکش
نکرد .درهمین سالها بود که در « برگی
از دفتر خاطراتم» نوشت :
« هنگامی که به اتاق کوچک خود باز می
گردم خودرا دردنیای دیگری می یابم .
درشهرخودم  ،درکشور روانم  ،تا دیگران
بدانند تنهایم  .اما در این تنهائی

طرح چهره حیدررقابی از کیخسرو بهروزی
تنها نیستم  .دراین شهر بازهم شاعرم،
هماهنگ نیچه می اندیشم و همزبان
زرتشت سخن می گویم  »...واو که با
امید پیروزی روزگار می گذراند اضافه
می کند:
« آنگاه برای پیکارهای نو  ،ازخود
فراخواهم شد و با آن ها که به ویرانی
شهر من و به تسخیر کشور روانم می
کوشند خواهم جنگید .می جنگم که
زندگی کنم »....
حیدررقابی سال ها در سمت استاد فلسفه
دردانشگاه های « اوکالهما»  « ،ایندیانا»،
« کالیفرنیا» و « برکلی» تدریس کرد.
وهمواره به ایران  ،مردم ایران  ،مرادش
و به پیشوایش دکتر مصدق می اندیشید.
درگوشه ای از شهر « هکنساک»
(نیوجرسی) دربخشی از شعر بلند «
فردامهرگان است» می ُسراید:
کاوه است این که به فرخنده درفش
قهرمان پرور دشمن شکن است
کوروش است این که به همراهی فارس
یکصدا تاخته بر اهرمن است
ناتوان دربرآنان ضحاک
صبح فردا ست که افتاده به خاک
که توانست که خاموش کند
نهضت کاوه ی آهنگررا؟
که توانست فراموش کند
نام آن رهبر نام آوررا؟
هرسه دنبال هم آید به زبان
مهرگان  ،کاوه ی ایران  ،ایران

آثار منتشرشده رقابی

حیدررقابی زمانی که در آمذریکا مشغول
تدریس و پژوهش بود  ،ازادبیات و شعر
غافل نبود وهمچنان به سرودن اشعار
خود ادامه می داد.
درسال  1348مجموعه ی شعر خودرا
بانام « شاعر شهر شما» منتشر کرد و آن
را « به دوستان و آشنایان دیرین که پس
از چهارده سال هنوز وهمه جا بیاد منند،
و به زنان و مردان شهرمن که همیشه
شهرمن است » تقدیم کرد.رقابی درسال
 1357پس از  24سال دوری از وطن
به ایران بازگشت ودردانشگاه تهران به
تدریس فلسفه پرداخت.

پایان راه
حیدررقابی (هاله) در آذرماه 1366
براثر بیماری سرطان درتهران درگذشت.
بعداز مرگ  ،بعضی از آثاراو به کوشش
برادرش « جهانگیر رقابی» درایران چاپ
ومنتشر شد .از جمله  ،یکی مجموعه ی
داستان های او ست بنام « راهی دورترو
دورتر» ودیگری  ،کتابی درزمینه ی
فلسفه است بانام « فلسفه علم» .
دراین کتاب پس از تعریف علم وفلسفه
از دیدگاه های مختلف  ،پیوند بنیادین
این دو مقوله ونحوه ی اثر پذیری آنها
ازیکدیگر در جهت « شناخت هستی»
موردبررسی قرارگرفته است .
درپایان بخشی از شعر « فرزندایران» را
که درسال  1355درواشنگتن سروده
است را می خوانید .این شعر از مجموعه
شعر « شاعرشهرشما» انتخاب شده است:
آزاد میهنم که بدامان مهراو
آزاد پروریده و آزادپرورم
شاهین باستانم و همبال دوستان
گیرم جهان کران بکران زیر شهپرم
ای ناتوان پرنده  ،فرودآی و پرببند
زان آسمان که من چو هما بال گسترم
برروی نقش ها همه جا نقش میهنم
باالی نامها  ،همه جا نام کشورم
پیوند خون من بهمان خاک آشناست
شادم که ناشناس بهر خاک دیگرم
جاوید باد خاطره ی آن بهشت پاک
آغوش دوستانم و دامان مادرم

حسن گل نراقی خواننده ی ترانه مراببوس
او نیز با همین یک ترانه درخشید و در
ماندگاری مراببوس سهم عمده ای داشت.

صفحه 41

بوده اند وهستند ترانه ُسرایانی که ده
ها ترانه سروده اند وهمه ی آنها پس از
چندی به فراموشی سپرده شده اندواثری
از آنها در یادها باقی نمانده استو
ترانه ُسرایانی هم مانند « حیدررقابی»
(هاله) داریم که تنها یک ترانه سروده
است که جاوید مانده است .
ترانه ی « مراببوس» مشهورترین وهمه

حـی
ب
در راق ی (اههل)

آسمان ایران

آزادی 88-

مراببوس  ،مراببوس  ،برای آخرین بار
تورا خدانگهدار
که می روم به سوی سرنوشت
بهارما گذشته  ،گذشته ها گذشته
منم به جست وجوی سرنوشت
درمیان توفان  ،هم پیمان با قایقران ها
گذشتهازجانبایدبگذشتازتوفانها
به نیمه شب ها دارم با یاران پیمان ها
که برفروزم آتش هادرکوهستان ها
شب سیه  ،سفرکنم
زتیره ره  ،گذرکنم
نگه کن ای گل من
سرشک غم به دامن
برای من میفکن
مراببوس  ،مراببوس ،برای آخرین بار
تورا خدانگهدار
که می روم به سوی سرنوشت
بهارما گذشته  ،گذشته ها گذشته
منم به جست وجوی سرنوشت
دختر زیبا  ،امشب برتو مهمانم ،
درپیش تو می مانم
تالب بگذاری برلب من
دختر زیبا  ،ازبرق نگاه تو ،
اشک بی گناه تو
روشن سازد یک امشب من
مراببوس  ،مراببوس  ،برای آخرین بار
تورا خدانگهدار
***

(قسمت نوزد هم)

تظاهرات وحکومت نظامی همچنان
ادامه یافت ودر  29امرداد ماه 1332
دتر مصدق وعده ای از یارانش
بازداشت و تعدادی از اعضای « جبهه
ملی» دستگیر شدند .حیدررقابی
درآن زمان عضو « جوانان جبهه ملی»
بود وعالوه بر شرکت فعال در
تظاهرات  ،بااشعار ملی و میهنی خود
موجب تهییج دانشجویان و جوانان
می شدواز جبهه ملی ودکتر مصدق
پشتیبانی می کرد .به ناچار چندی
درخفا به سر بردو سرانجام دراوایل
 1334ازایران خارج شد وشعرزیررا
سرود:

گش
ت
ک
م
ب
ی رد یان تا ها

هب انتخاب م.ع.آشنا

ترانه ها وکاربرد آن درزندگی مردم
*آثار هنری عوام همیشه ساده وبی پیرایه است
* سما رقص ویژه مازندرانی است که برخی اززنان دراجرای آن مهارت بسیار دارند.
* آفرینندگان اصلی ترانه ها هنرمندان عامه هستند که درمیان مردم زیست می کنند

آفرینندگان اصلی ترانه ها ،
هنرمندان عامه هستند که در میان
توده های مردم زیست می کنند واز
الیه های اجتماعی آنان محسوب می
شوند .مردم نه تنها نیروی آفریننده
ثروت های مادی بلکه درعین حال
منبع پایان ناپذیر ارزش های معنوی
 ،خالق تمام منظومه های با شکوه
وتراژدی های جهان و بزرگترین
آنها یعنی فرهنگ وتمدن جهانی
و به اعتبار خالقیت و نبوغشان
بهترین شاعر و فیلسوف هستند.
هنرمندان توده معموال صدائی
خوش دارند و برخی نیز در نواختن
ساز دستی دارند .از میان آنها گاه
نوازندگان چیره دست  ،خوانندگان
و سرایندگان برجسته بر می خیزند.
اینان می توانند در هر مجلسی به
مناسبتی بداهه خوانی کنند و شعر
بسرایند یا ترانه ای را مطابق با
شرایط حاکم بر مجلس تغییر دهند.
نوشته  :محمود جوادیان برگرفته از
کتاب « درقلمرو مازندران» جلد اول
بابل  -وحیدیان 1370

آزادی  88 -صفحه42

آزادی 88-

ننوشته

ظهیرالدوله که نام اصلی اش علی
خان قاجار دولو بود درسال 1243
شمسی برابربا  1281هجری قمری
درروستای جمال آباد شمیران بدنیا
آمد .در جوانی به تهران آمد( درآن
زمان هنوز تهران وشمیران به هم
خوی درویشی
پیوسته نبودند).
داشت  .به خانقاه صفی علیشاه رفت
و به خدمت خانقاه کمر بست و پس
از درگذشت صفی علیشاه با لقب صفا
علیشاه برجای او نشست  .با اینهمه
درویشی و بی نیازی  ،در سیاست هم
دستی داشت  .ودرانجمن اخوت که
خوداو آن را بوجود آورده بود برخی
مسایل سیاسی را مورد بحث قرار می
داد .پرداختن به سیاست سرانجام اورا
از وزرای دربار ناصری کرد که وزیر
تشریفات خوانده میشد .انجمن اخوت
 ،اما محل فعالیتهای سیاسی و هنری
دراین انجمن کنسرتهایی
او بود.
با شرکت هنرمندان مطرح آن زمان
برگزار می کردو چون درآن زمان
رادیو وجود نداشت تشنگان وادی
هنر موسیقی را به انجمن جلب می
کرد . .خود او نیز شعر وترانه می سرود
و گاه آهنگی می ساخت  .ودر انجمن
اخوت اجرا می کرد .از جمله جشنی
که پس از خاتمه ی استبداد صغیر
برپاشد برروی آهنگی از درویش خان
ترانه ای به نام سرود فتح ساخت که
مضمون سیاسی داشت .اما چون شیدا

نیز مدتها در خانقاه به سر می برد این
ترانه را برخی به شیدا نسبت داده اند.
درحالی که نسبت دادن این ترانه به
شیدا طبق نوشته ی سعید مشکین
قلم در کتاب تصنیف ها  ،ترانه ها و
سرودهای ایران زمین جلداول ص
 36صحیح نیست  .یا شعر دیگری
سرود بنام مولود نبی وآهنگی درسه
گاه برروی آن ساخت که بعدها توسط
فرامرز پایور برای ارکستر تنظیم شد و
خاطره پروانه آن را خواند .بعضی این
آهنگ را به شیدا نسبت می دهند اما
بعضی نیز این آهنگ راساخته ی خود
ظهیرالدوله می دانند.
به دلیل نزدیکی و عالقه ای که به
هنرمندان داشت مدفن بسیاری از
هنرمندان برجسته ی کشورمان
در آرامگاه صفائیه یا گورستان
ظهیرالدوله است  .از جمله کسانی که
در آنجا مدفون هستند می توان از :
درویش خان  ،رهی معیری  ،رشید
یاسمی  ،حبیب سماعی  ،نورعلی
برومند  ،محمد تقی بهار  ،فروغ
فرخ زاد  ،داریوش رفیعی  ،مرتضی
محجوبی  ،ابوالحسن صبا  ،قمرالملوک
وزیری  ،حسین تهرانی  ، ،ابراهیم
منصوری  ،روح اهلل خالقی و دیگران
نام برد .متأسفانه اغلب سنگ قبرها
شکسته شده و آرامگاه رو به ویرانی
است .

صفحه43

مردم هر منطقه
ذوق وسلیقه
متناسب با شرایط اقلیمی درهنر
وادبیاتشان بازتاب می یابد ،طبیعت
هرمنطقه با اشکال مختلف در
آثارشان حضوردارد .دردوبیتی های
مازندرانی رنگ وطعم و بوی طبیعت
منطقه به وضوح دیده می شود صور
خیال مبتنی بر عینیات  ،واقعیت
های طبیعی وزندگی آنان است .
عناصر زنده وملموس طبیعت  ،تنوع
ناهمواریها  ،کوه  ،دره  ،جنگل ودریا
و اَشکال کار دامداری وکشاورزی بگونه
ای درتصاویر هنری آنان راه دارد  .از
آنجا که ترانه همزاد موسیقی است
ریتم یاوزن ونوای موسیقی در تناسب
با طبیعت وشیوه های کاردرآن جریان
دارد .نزدیکی و تشابه هنر عوام دربین
ملل مختلف طبع ًا ناشی ازشرایط
وشیوه های مشابه کاروزندگی آنان
است  ،مفاهیم عام  ،دلدادگی  ،عشق
 ،رنج واندوه و جدائی وهمبستگی ،
پایداری درمقابل سختی کار و ستم
حاکمان  ،تالش برای بقا وامید داشتن
 ...ازوجوه اشتراک هنر عوام است .
سادگی  ،امیدواری و عشق ورزیدن از
خصائص برجسته هنروادبیات مردم
است .
« آثار هنری عوام همیشه ساده وبی
پیرایه است زیرا اززندگی مردم ساده
ای که دنیا ی نظررا صرف ًا محض دنیای
عمل می خواهند برمی خیزد .فولکلور
چون به طریق شفاهی ازنسلی به
نسل دیگر منتقل می شود  ،اگر
دشوار و پیچیده باشد درست به
زبان جاری نمی شود و به سهولت
ازیادها می رود .کشاورزان هنگام
کار در کشتزار برای کاستن سنگینی
وسختی کار آواز مس خوانند .
درهرخم وچرخش آنان درمیدان کار
 ،روح هنر متجلی است  .هنروادبیات
جزئی از کاروزندگی آنان است ..
کشاورزان مازندرانی هنگام کار
درشالیزار آماده کردن زمین  ،نشاء

 ،وجین ودرو کردن محصول  ،آواز
کتولی سر می دهند یا طبری و طالبا
را زمزمه می کنند یا دوبینی های
مختلف « کیجا جان » می خوانند
 .اساس ًا آواز خواندن هنگام کار در
شالیزار یا خشکه زار  ،جزء سنت
کشاورزان است که هنگام نشای برنج
که معموالً با « کایری وکمک » همراه
است  ،مردان وزنان با شوروحرارت
آواز می خوانند ومعتقدند که بدین
ترتیب سختی وخستگی را احساس
نمی کنند وزمان کار آسانتر پیش
میرود .شروع آواز «کتولی» معموالً «
کله وفک» (گلبانگ ) جمعیت همراه
می شود .طنین نیرومند گلبانگ مایه
گرمی فضا و هیجان جمع می گردد.
درزمین های کشاورزی خشکه ،
هنگام وجین علفهای هرز که معموال
زنان وظیفه انجام آن را بعهده می
گیرند  ،با خواندن آوازهای مالیم
زنان  ،کار طی می شود .زنان چه تنها
باشند چه با همراهان  ،رسم خواندن
برقرار است  .نوع آواز به فضا  ،روحیه
 ،تنها بودن یا دسته جمعی بودن
بستگی دارد .درجشن ها  ،عروسی ها
 ،شب نشینی ها یا کایری های پائیزی
وزمستانی زنانه  ،پنبه دانه گیرها (
پنبه را از غوزه درآوردن)  ،چوخو
کردن ( دانه های پنبه را درآوردن)
ودیگر سنت های رایج در روستاها
رسم آوازخواندن متداول است  « .رج
خوانی» سنت نیکوئی است که معموالً
درعروسی اجراء می گردد .بدینگونه
که در مجلس جوانان هرکدام از
مدعوین حاضر دراتاق به ترتیب آواز
می خوانند  .آنهائی که صدای خوش
دارند سهم بیشتری برای خواندن
دارند  .شکل دیگر آواز خواندن در
محل عروسی « گلی به گلی » خواندن
است  .بدین ترتیب که داوطلبان
خوش صدا هرکدام درپاسخ دیگری
آواز می خوانند  .این نوع آواز خواندن
ها سوز وگرمی به مجلس می آورد.

در مجالس  ،پیران طبری طبری خوانها
یا کتولی خوانهای باسابقه وخوش
صدا همراه « له له جی» ساعتهای
پی درپی به خواندن می پردازند.
آوازهای طبری  ،امیری  ،کتولی ،
صنم  ،ومنظومه های رعنا  ،نجما ،
حیدر بیک و  ...از آوازهای سنگین
است که خوانده می شود  .البته رقص
(سما) نیز درجای خود باقی است .
«سما » رقص ویژه مازندرانی اسنت
که برخی اززنان دراجرای آن مهارت

بسیار دارند .درمجلس زنانه « سماگر»
باپوشیدن شلوار کوتاه وگشاد چین
دار که شلوار مخصوص سماست
روی شلوار بلند به اجرا ی سما می
پردازد .سما از جائی شروع می شود
و به جائی ختم می گردد « .سماگر»
با گامهای ریز ومنظم وموزون حرکت
زیبائی می آفریندکه در هر حرکت آن
شور  ،تحرک  ،ومفاهیم متنوع زندگی
نهفته است  ،سما  ،رقصی حکیمانه ،
زیبا وبرجسته است .

مردم معموالً درلحظه های مختلف
کار  ،ترنم می کنند یا نغمه ای را با
صوت لب می نوازند  .شعر وموسیقی
در کار و زندگی مردم نقش مهمی
دارد .دامداران وکشاورزان هنگام
آب دادن به اسب وگاو دررودخانه
 ،چشمه یا خانه با لب سوت مالیمی
می نوازند تا حیوان با آرامش آب
بنوشدو برای برگرداندن حیوان
(اسب  ،گاو  )...از جنگل  ،با لحن
مالیم ومطبوعی آنهارا به خود می
خوانند برای ماده گاو با تکرار پی
درپی کلمه « مار» مادرجان را با
موسیقی مخصوصی می خوانند،
که حالت نوازش وخواهش دارد ،
تا گاو برگردد .گاو نر را (با براربرار)
گفتن به خود می خوانند  .کشاورز
هنگام شخم زدن زمین باگاو برای
ایجاد نوعی تناسب وهم آهنگی
بین حرکات گاو وگام های خودش
درهرمرتبه بطور مرتب ومنظم صوت
« هی » را از گلو خارج می کند .او
با آوازهای مختلفی قربان وصدقه
گاو میرود تا از گاو خسته دلجوئی
کند.....
***

آفرینندگان اصلی
ترانه ها کیانند؟

ظهیرالدوله وزیر دربار ناصری و دوستدار هنرموسیقی
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کلبه کتاب
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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
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س
پا خ جدول کلمات متقاطع شماره شیپ

شمارا می خریم وکتاب کمیاب موردنظرشمارا برایتان تهیه
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یادش گرامی باد

= 315

شدت تصادف چنان بود که د ِر
اتومبیل بازشد وفروغ که خود
رانندگی اتومبیل را برعهده داشت
براسفالت خیابان افتاد .آنچه در آن
دقایق سخت بچشم آمد شدت
جراحاتش بود واما در ساعات بعد
معلوم شد که او رفتنی است ورفت.
خبرش درشهر پیچید که شاعر 32
ساله شهر دارفانی را وداع گفت .
فردای آن روز دوستانش به پزشک
قانونی رفتند تا در تشییع جنازه اش
شرکت کنند .آمبوالنس سفیدی
که غرق گل بود آرام به خیابان
گورستان ظهیرالدوله نزدیک شد

1890: 6

ادامه دارد

بقیه  :یادی ازفروغ

 .احمد شاملو  ،سیاوش کسرائی ،
مهدی اخوان ثالث  ،هوشنگ ابتهاج
 ،ساعدی و چند تائی دیگر تابوت
را به دوش می گیرند و آهسته بر
زمین می گذارند.
گاهگاهی فروغ این شعررا زمزمه
می کرد :
مرگ من روزی فراخواهدرسید...
وبه قول خیام :
گویند مرا که می پرستی  ،هستم
گویند مرا فاسق و مستم  ،هستم
درظاهرمن نگاه بسیار مکن
کاندرباطن چنانکه هستم  ،هستم

اعدادمرموز

درشکل زیر هرمربع نماینده عددی است و شما این اعدادرا ازروی عالیم
چهارعمل اصلی که دراطراف آنها مشاهده می کنید می توانید پیداکنید .حل
درهمین صفحه
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بیست وششم است که می گوید:
« قوای مملکت ناشی از ملت است »،
اصلی که متأسفانه ُمنتقدان مذکور،نه
پیش ازمصدق ونه بعد او حرمتش را نگه
نداشتند .».دکتر متینی 313 -
دربرابرچنین اظهار نظری،چند
نکته قابل ذکراست،نخست اینکه
دربرابر«نص» فتوی جایز نیست ،یعنی
زمانیکه دکتر مصدق خود گرفتن
ِ
اختیارات قانون گزاری رابنابراصل بیست
وهشتم متمم قانون اساسی وبرگزاری
رفراندوم رانیزبنا برشرع انور(نه قانون
اساسی) می داند،اینکه به تعبیر
وتفسیرهایی خارج ازاصل مزبور وتأیید
ایشان پرداخته شود،احتجاجی است
نادرست.
وقتی که دکتر مصدق در جلسۀ
120تاریخ28خردادماه1306در مخالفت
با اعطای اختیارقانون گزاری به وزیر
دادگستری می گوید...«:به موجب
اصل ُ 27متمم قانون اساسی قوای
مملکت به سه شعبه تجزیه می
شود:ق ّوۀ ُمقنّنهُ ،ق ّوۀقضائ ّیه و ُق ّوۀ اجرائ ّیه.
ِ
وظایف ُق ّوۀ ُمقنّنه است
وضع قانون از
وچون به موجب اصلُ 28متمم قانون
اساسی قوای ثالثۀ مزبوره همیشه
ازیکدیگر ممتازو ُمنفصل خواهدبود،
لذا ُق ّوۀ ُمقنّنه نمی تواند انجام این وظیفه
را به ُعهدۀ یکی ازقوای دیگر بگذارد که
هم واضع قانون باشدوهم قانون را تطبیق
نماید».
(دکترمصدقونطقهایتاریخیاو،نوشتهی
حسین مکی،)196-
وج َدل برای توجیهِ
دیگر چه جای بحث َ
عمل غیرقانونی دکتر مصدق در گرفتن
اختیارات قانون گزاری خواهدبود؟

افقی -1 :اثری از ژان پل سارتر-
 -2هواپیمای جنجال برانگیزسالهای
 -70.1980یکی ازادارات  -3صفت
غیز معین  -مزه بین ترش وشیرین -
شهری در آلمان غربی  -ضمیر مؤنث
انگلیسی  -4گیاهی که برخی گونه
هایش بصورت درختچه وبرخی دیگر
بصورت درخت هستند -گیاهی ازتیره
گزنه که دو پایه  ،علفی و یک ساله
است  -گوسفند شاخ دار  -5حیوان
عظیم الجثه دریایی همدم وهمصحبت
مؤنث  -خوراکی رقیق با آردبرنج
وشیر -6استوارکردن  -نیستی ونابودی
 جوینده نام درورزش ایران -7ماهی از سال میالدی  -هم درگرمابه
وهم در زورخانه یافت میشود  -واحد
شمارش بعضی حیوانات  -کلمه ایست
که خرکچیان برای توقف خر بکار
میبرند  -8کشوری در آفریقا  -چوب
نوک تیزی که خروگاو را با آن می
رانند  -9برجسته ترین اثر ماتیسن
 باغی درشیراز -پیراهنی که به آننیاز نداشته باشد نیز تولید گردیده
پایگاه اکثر حواس  -10درختی
از تیره مرکبات گذشته  -یکی
از کتب مقدس  -11ظرف غذایی
ایرانی  -سرپیچنده  -اسب بارکش
 -12ابرنزدیک زمین  -سینمای
سیار کوچه خیابانها بود -شهربی
قانون  - 13 -عالمت جمع  -سرگشته
ومتحیر -ازرودهای مرزی  -ضمیر
انگلیسی  -14چرب زبان و متملق
 فیلسوف فرانسوی ویکی موجداندایره المعارف فرانسه که تا پایان
کار رهبری نویسندگان آنرا بعهده
داشت  -15اثری از یوجین اونیل .

عمو د ی -1:اولی اثر خواجوی کرمانی
ودومی اثر شیخ عطار است  -2زن
ترسای گوشه نشین وپارسا -مشاور
خارجی  -3مخفف شاد -کاشف واکسن
آبله-پیکارونبرد-چاشنیبعضیغذاها-
 -4منزل بیگانه  -فیزیکدان ایتالیایی
که ثابت کرد همه حیوانات مقداری
الکتریسته مخصوصدربدنخود ذخیره
دارند -پارچه ای نازک ولطیف -5گفشی
که حافظ کفشی دیگراست  -داخل شده
وگنجیده  -از جمهوریهای آمریکای
جنوبی  -6همانند  -قدم  -دورافتاده-7
خاک کوزه گری  -نشانه تیر -افسانه -
دیواری برای ذخیره کردن آب -8دومین
شهر اسالمی ازجهتتقدس-متوجه-9
تاب و توان  -کلمه ای که تفصیل و تأکید
رامیرساند-مرتجعفلزی-دخترکوچک
-10آخرینروزهفتهمسلمانان-دورویی
ونفاق  -بخشایش وتوجه  -11کاشانه -
کسی که ازبامداد تا پاسی ازروز چیزی
نخورده  -بارها مسئولیتهای مختلف را
بعهده گرفته است  -12ضمیر مفعولی
دوم شخص مفرد -نوعی پارچه مرغوب
وگران قیمت  -خانه  -13کلمه ای دال
برتعجب وشگفتی همچنین تحسین
وآفرین  -واحدی که درصنعت تولید گاز
برای سنجش حرارت بکار میرود -مقام
ومنزلت  -حرف شرط  -14آزاروعذاب
 دشتیسردوپهناورکههمهشمالآسیارافراگرفته است  -15نامهای خواهرانی
کهدرادبیاتجهان خوشدرخشیدند.
طرحاززندهیادجهانگیرپارساخو
حلدرشمارهآینده
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وایوان مخوف پادشاهان انگلستان
وروس ّیۀ تزاری!...؟وآیابه راستی کاری
که بیش از دویست سال پیش از سوی
نخست وزیر کشوری بیگانه صورت
گرفته می تواند معیار وتوجیهی برای
عمل زمامداران کشور ما باشد!؟
چه خوب بودآقای ایرج پزشکزاد
ودیگران که با توجیهاتی این چنینی
سعی درتأیید کار دکتر مصدق دربرگزاری
رفراندوم دارند به گفتارایشان در
روزچهارم تیر1332یعنی درست یکماه
توجه
مانده به اعالم برگزاری رفراندوم ّ
می کردند که درآن روزدکتر مصدق
از نمایندگان فراکسیون های مجلس
دعوت کرد وبه آنها اظهارداشت که ...«:
تعطیل مجلس به هیچ وجه جایزنیست
وهردولت ملی باید تمام مساعی خودرا
بکارب َ َرد که مجلس وجودداشته باشد
وبه وظایف خودعمل کند...وظایف قانونی
مجلس به عهدۀ اکثریت واقلیت است که
اولی پشتیبان ودومی راهنمای دولت می
باشد.».ازکتاب فاتح  -ص656
آیا عبارت«تعطیل مجلس به هیچوجه
جایز نیست» که دکتر مصدق خطاب به
نمایندگان فراکسیونهای مجلس ابراز
داشت(نص)ُ ،مب ّین توجیهات نادرست
آقای پزشکزاد(فتوی) نسبت به عمل
نادرست دکتر مصدق در برگزاری
رفراندوم نیست؟
دکتر مصدق در پاسخ به شاه می
نویسد...«:قبل از شرفیابی می شنیدم
ازانتخاب من به نمایندگی اول طهران
درمجلس چهاردهم اظهاررضایت نمی
فرمایند ...چنانچه درمقابل فرمایشاتی
که فرمودند (احراز مقام نخست وزیری)
ّ
متعذر می شدم ومی گفتم قانون اجازه
نمی دهد شاه نخست وزیرراعزل ومرا
به جای اونصب کنند ودولت نمی تواند
آرایی را که مردم ازروی عقیده وایمان
عده داده وآنان را به َس َم ِ
ت
به یک ّ
نمایندگی خودانتخاب کرده اند باطل
نماید و »...خاطرات 358-و359
همین نوشته ی دکتر مصدق آنهم
درسال 1342خود به تنهایی پاسخی
است به تفسیروتحلیل آقای پزشکزاد.
به این نکته نیزاشاره کنم که اگرچه
به خاطرمراتب ادبی آقای پزشکزاد،به
ایشان احترام ویژه دارم ولی این احترام
وارادت سبب نخواهد بود که دیدگاه
مخالفم را نسبت به دیدگاه وی ابراز نکنم.
ایشانهمچنینمینویسد«:اصراروتأکید
ُمنتقدان مصدق،براین که انفصال
وامتیازقوای ثالثه  -موضوع اصل بیست
وهشتم ُمتمم[قانون اساسی] روح قانون
اساسی است ،ادعایی فاقدوزن واعتبار
وبه قصد حملۀ سیاسی است،گفتن ندارد
که روح قانون اساسی ،بی تردید اصل
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بقیه :

رویدادهای  25تا...

بقیه  :شاهنامه قرآن ُگردها
فردوسی تادرجه ای غلو داشته که آن
رادرردیف سرگذشت انبیاء واولیای دین
می شمرده است
داستان مذاکره ی ریچ انگلیسی با
محمودپاشای بابان والی سلیمانیه
مرابیاد مالقاتی افکند که با طالبانی
متصرف (استاندار) موصل درفروردین
 1331دست داد.
دولت عراق اعضای کنگره ی ابن
سینارا درنخستین جمعه ازسال 31
برای دیدن آثارتاریخی نینوا پایتخت
کشورقدیم به موصل دعوت کرده بود.
یکی از اعضای هیئت نمایندگی ایران را
درقطار راه آهن کسالتی دست داد که
برای نراقبت حال او از نینوا به موصل
باز گشتم  .دراتاق پذیرائی خواص از
مهمانخانه راه آهن موصل  ،خلیل کنه
وزیر فرهنگ آن روز عراق (زندانی

کنونی رژیم تازه) باطالبانی استاندار
موصل  ،جهت پرسش احوال بیمار
حضور داشتند .سخن از هر مقوله
درمیان آمد وطالبانی ازعربی به
فارسی پرداخت وگفت  :چون وسیله
ی تعلیم فارسی به پسر کوچک من
دراینجا فراهم نیست  ،خودم هرروز
بیتی چندازشاهنامه رابه او یاد می
دهم زیرا حیفم می آید که این تعلیم
وتربیت جدید اورا ازخواندن وفهمیدن
چنین کتاب بزرگی محروم دارد .معلوم
شد هنوز همین نژادکردی که دارد
درون طوفان عصبیت نژادی عرب و
ترک غوطه می خورد ودست وپای
می زند  ،عالقه دیرینه خویش را به
شاهنامه کتاب مقدس خود فراموش
نکرده است که آب ازسرچشمه اصلی
قطع نشده باشد.
روزی که زبان فارسی جای خودرا
وسلیمانیه وکرکوک
دررواندوز
وخانقین ومندلیج وعلی غربی کام ً
ال
تهی سازد وبه زبان عربی بپردازد برای
فرزندان محمودپاشای بابان وشیخ
رضای طالبانی همچون بازماندگان
خاندان ایوبی امروز شام وحلب دیگر
امکان استفاده از شاهنامه باقی نخواهد
ماند.
کاری را که حمله مغول واستیالی
خانمانسوزچهارصدسالهترکانعثمانی
نتوانست انجام بدهد ،این روش تعلیم
وتربیت ونحوه جدید سیاست اندک
اندک عملی خواهد ساخت وشاهنامه
رانه تنها از مقام قدوسی وقرآن عجم
بودن درکردستان عراق وعثمانی فرود
می آورد  ،بلکه آموختن وخواندن آن
را بدست فراموشی می سپارد.
درسال  1313که دولت ایران ازعراق
وترکیه مانند کشورهای دیگر جهان
برای شرکت درمراسم جشن افتتاح
آرامگاه فردوسی وکنگره مربوط
بدان دعوت کرده بود  ،هیئت وزرای
عراق مرحوم جمیل صدقی زهاوی

شاعر معروف زبان عرب وعضو مجلس
اعیان عراق را که ازبزرگان ُکرد مقیم
بغداد بود  ،برای نمایندگی درآن جشن
انتخاب واعزام داشتند.
درجلسه ای که با حضور علی جودت ایوبی
ونوریسعید وجعفرپاشا عسکری تشکیل
شده بود  ،به مرحوم جمیل صدقی توصیه
های الزم می شود.
ازجمله نوری سعید به او می گوید  :چون
فردوسی درشاهنامه ازترکان یاد نیکی
نکرده است دولت ترکیه به محمد فؤاد
کوپرلو نماینده خود درجشن فردوسی
سپرده است که جز اظهار تشکر از دعوت
ومیزبانی دولت ایران کلمه ای درباره
فردوسیوشاهنامه اوبهزباننیاورد.شماهم
که به نمایندگی ازطرف عراق حاضر می
شوید باید به همان ترتیبی که فؤاد کوپرلو
عمل می کند رفتار کنید ودرباره فردوسی
سخن نرانید بلکه درباب سعدی که برماتم
مستعصم خلیفه نوحه سروده است به
تمجیدوتحسینبپردازید.
جمیل صدقی حرفی نمی زندتاآنکه درراه
ایران به قصبه کرند میرسدوهوای دلپذیر
کوهسار کردنشین روح لطیف او به
هیجان درمی آورد وشروع به زمزمه می
کند ودرهمان شب توقف کرند قصیده ای
به عربی و یک مثنوی به فارسی درتجلیل
مقامفردوسیمیسراید.احمدحامد صراف
نماینده دوم عراق درکنگره به او می گوید :
موالنا این چه کاری است که درپیش گرفته
ای چراسفارش هیئت دولت را فراموش
کرده ای می ترسم مقام سناتوری خودرا
دراین راه ازدست بدهی .جمیل صدقی
می گوید به فالن من که سناتوری درراه
فردوسی ازکف برود .فردوسی شاه
شاعران است ومن به اعتبار یک شاعر
«رعیت» اوهستم ورعایت مقام شاه شعرا
پیش من براحترام دستور وزراء ترحیح
دارد .من به امید این زنده مانده ام که از
همچون فردوسی سخنوری قدردانی بکنم
نه اینکه ازدستور نوری سعید وعلی جودت
ایوبی پیروی کنم ...
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زوبینمهتا
* مهتا می خواست پزشک شود اما سراز
مدرسه موسیقی وین درآورد.
* زوبین مهتا در  81سالگی هنوزوقتی روی
صحنه ظاهر می شود همه را مبهوت هنر
خویش می کند.

درشامگاه شنبه  15آوریل ارکستر
فیالرمونیک برلین کنسرت استثنائی
خودرا بمناسبت عید پاک در اپراخانه ی
بادن بادن درآلمان به رهبری استاد
زوبین مهتا و با حضور صدها نفر
از عاشقان موسیقی برگزارکرد.
آمباسادوراردشیر زاهدی همراه
با بیش از بیست تن از دوستان
نزدیکش دراین رویداد حضوریافتند
تا موسیقیدانی را که در بیش از 6

پینچاسزوکرمن

Mrs. Nancy Mehta - H.E. Ardeshir Zahedi

H.E. Ardeshir Zahedi offers some gifts to Maestro Zubin Mehta

H.E. Ardeshir Zahedi Maestro Zubin Mehta

Mrs. Nancy Mehta- H.E. Ardeshir Zahedi Maestro Zubin Mehta

آزادی  88 -صفحه46

آزادی 88-

وزارت امورخارجه ایران (جناب
اردشیرزاهدی) تابعیت ایرانی نیز به او
اعطاشد.
او درروز  15آوریل 2017که مصادف با
شب عید پاک بود درشهر بادن بادن
آلمان کنسرت داشت .دراین کنسرت
مهماندار اصلی جناب اردشیرزاهدی
بودو خانم کلودیا روبین یکی از مدیران
باشگاه رهبران()Club des Leaders
که در برگزاری رویدادهای بزرگ
سلیقه و استعداد تحسین برانگیزی
داردبرجزئیات این مهمانی باشکوه
نظارت داشت تامراسم به بهترین نحو
برگزار شود.

دهه میلیونها نفر را ازطریق رهبری
ارکستر و نوای موسیقی سحر آمیزش
به آسمانها برده است ستایش کنند.
نخستین بخش کنسرت ،کنسرتوی
ویلن در سی مینور اوپوس  61بود .این
قطعه را سرادوارد الگار آهنگساز مشهور
بریتانیایی ساخته است که آثار اودر
موسیقی کالسیک بین المللی کارنامه
جالبی دارد او آهنگساز خود آموخته ای
است که طیف گسترده ای از آالت
موسیقی را می نوازد .
سولیست ویلن پینچاس زوکرمن بود
که اسرائیلی است و به عنوان بزرگترین
ویلونیست قرن مورد احترام وستایش

همگان است  .زوکرمن نیز مانند دوست
خود استاد مهتا رهبرارکستر قابلی است
که الهام بخش عاشقان موسیقی و نسل
های متعدد موسیقی دانها و هنرمندان
جوان است  .او سورپرایزی بزرگ برای
هشتادمین سال تولد استاد مهتا در
آوریل  2016داشت  .درآن زمان او
کنسرتوی ویلن اثرباخ در  Aمینورو
قسمتی از کنسرتو ویلن برامس را نواخته
بود.
دربخش دوم برنامه کنسرت شنبه 15
آوریل  2017سنفونی  5در Eمینور
اثر پتر ایلیچ چایکوفسکی اجراشد که
حاضرین را به دوران تاریخی شکوهمند
وعصرطالئی روسیه که درآن موسیقی
دانهای بزرگ رشد کردند .برد.
اپرا هاوس بادن بادن درسال  1998افتتاح
شد  .این محل دراروپا بزرگترین اپرا
هاوس محسوب می شود و با اپرا هاوس
سیدنی دراسترالیا بخاطر سیستم
منحصر بفرد صوتی و رویدادهای بزرگ
تاریخی که برصحنه این دومحل به
اجرادرآمده است کوس برابری میزند.
اگرچه اپراهاوس استرالیا بیش از 200
سال قدمت دارد.
اما عالوه بر ویژگی های منحصر بفرد این
اپراهاوس که می توان ساعتها درباره آن
گفت و نوشت  ،حضور موسیقی دانی با
استعدادی سحرانگیز بنام زوبین مهتا
برصحنه این اپراخانه لحظات خاطره
انگیز ی را در حافظه هریک از حاضرین
در کنسرت ثبت کرد.
استاد زوبین مهتا که در  29آوریل جشن
تولد  81سالگی خودرا گرفت یکی از
ستایش برانگیزترین و با اعتبارترین
رهبران ارکستر در دهه های اخیر است
که درسرتاسر دنیا میلیونها دوستدار و
ستایشگر دارد.
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گاهی اتفاق می افتد که در برگزیدن نامی
مناسب برای نوشته ات به وسواس می
افتی  .نمیدانی چه نامی مناسب تر است.
اکنون هم که می خواهم درباره ی یکی
از بزرگترین موسیقیدان های جهان
بنویسم دچار این وسوسه وتردید
هستم « .موسیقیدان بزرگ» « ،رهبر
ارکستری شایسته»  « ،یک پارسی
اصیل» « ،مردمحبوب همه ی ملت ها».
وبعد به این نتیجه می رسم که چرا
اسم خودش را زیب نوشته ام نکنم ؟ .
آری « زوبین مهتا» از هر عنوان دیگری
برای این نوشته مناسب تر است  .در
های قفس خاطراتم را می گشایم و مرغ
خاطره را به دوران نوجوانیم پر واز می
دهم  .درآن ایام که در روزنامه های
چاپ تهران می خواندم  «:زوبین مهتا
یک موسیقی دان هندی است که اصل
و نسبش ریشه در خاک هنرپرور ایران
دارد  ».و امروز او هنرمندی است که به
همه ی ملت ها تعلق دارد .زوبین در 29
آوریل  1936در بمبئی (مومبای فعلی) در
خانواده ای پارسی چشم بجهان گشود.
پدرش « مهلی مهتا » نوازنده ویلن و
مؤسس ارکسترسنفونیک بمبئی بودو
خود رهبری این ارکستررا نیز برعهده
داشت وهم او بود که مهتا را شیفته ی
موسیقی کرد .وقتی به لوس آنجلس
کوچ کردند پدرش رهبری ارکستر
سنفونی جوانان آمریکا را نیز عهده
دارشد .مهتا زمان تحصیل درمدرسه
نواختن پیانو را فراگرفت  .او می خواست
پزشک شود .اما درسن  18سالگی در
وین شاگرد مدرسه موسیقی شد.
درسال  1958با  Carmen Laskyکانادائی
ازدواج کرد .اما این ازدواج دیری نپائید
و با داشتن یک پسر بنام مروان و یک
دختر بنام زرینه درسال  1964ازیکدیگر
جداشدند.وکارمن با برادر مهتا بنام زرین

ازدواج کرد.زرین نیز قب ً
ال رهبر ارکستر
فیالرمونیک نیویورک بود .درسال
 1969مهتا برای بار دوم دل عاشق
پیشه اش را به زنی بنام نانسی کواک
باخت و بااو ازدواج کردNancy Kovack .
هنرپیشه تلویزیون وسینمای آمریکا
بود .مهتا اکنون شهروند آمریکاست
اما تابعیت هندی خودرا نیز حفظ
کرده است .زمانی که برای جشنهای
تاجگذاری به ایران رفته بود ازسوی

H.R.H.Princess Marie Gabriella de Savoie- Mo.Zubin Mehta

ُ tanding from left: Mr.D.Pagin-Mr.J-S Robine-Mr.V.Sedona-Mrs.C.RobineS
Mrs.S. Marcovici -Mr.J.Roch-Mrs.T.Roch-Dr.Prof.P.Amouzegar-Mrs.N.Mehta
Mr.D.Wettengel-H.E.A.Zahedi -Mr.G.Rondanini- Mrs. P.V.Copley- Dr. A.Dehnad Ms.
L.Roch - Mrs. S.Gauer-Dr.Copley Sitting from L. Mrs. Wettengel-Prof.H.Nahavandi
,Princes M.Marie Gabriella de Savoie-MaestroZubin Mehta- Mrs. Nahavandi

H.E. Ardeshir ZahediMr.Wettengel- -Maestro Zubin Mehta - Mrs Mehta and
Dr..G.Copley

H.E. Ardeshir Zahedi Maestro Zubin Mehta - Mrs. N. Mehta-Prof.A. Milani

The day of the concert a special and
private visit was arranged for the
guests to the Fabergé Museum in
Baden-Baden. The famous art collector,
Alexander Ivanov opened the Fabergé
Museum in 2009. His private collection
includes over 1’500 items, four Imperial
Easter Fabergé Eggs, famous table
clocks and a wide range of other very
important gold-,silver- and precious
stone masterpieces, all made by
Fabergé. Among the many exhibits are
the world’s largest
collection of luxurious cigarette cases
and a wide variety of miniature animals
made from precious stones. In addition
to this, the museum has an extensive
and ever growing archive which holds
several valuable treasures in the form
of photographs and
original personal documents relating to
Carl Fabergé and his master craftsmen.
The museum takes the visitors on a
fascinating journey through the great
age of craftsmanship towards the end
of the 19th and the beginning of the
20th century. In less than a decade of its
history, the museum has attracted tens
of thousands of admiring visitors.
*****
The ambassador then hosted his guests
for a friendly an informal lunch at the
well-known Italian restaurant, Rizzi
in the picturesque Augustaplatz in the
very heart of Baden surrounded by the
fountains and a romantic park.
*****
The Easter Weekend Musical Event
was happily crowned by Ambassador
Zahedi’s special dinner reception in the
Brenner’s Park Spa Hotel in honour of
Maestro and Mrs Nancy Mehta.
This is a hotel situated in the most
beautiful part of Baden and has
throughout its more than 140 years
of existence hosted a great number

Apart from the guests of honour,
Maestro Zubin Mehta & Mrs Nancy
Mehta,
Ambassador Zahedi had invited
H.R.H. Princess Marie Gabrielle of
Savoy & Mr. Giovanni S. Rondanini,
Professor Parviz Amouzegar,
President Gregory Copley & Lady
Pamela von Gruber,
Dr. Adiaborz Dehnad,
Ms Soatiana Gauer,
Professor Abbas Milani,
H.E. Dr. & Mrs. Hochang Mokaram
Nahavandi,
Ms. Laetitia Roch, Mr.& Mrs. JeanClaude Roch,
Mr.& Mrs. Jean-Sebastien Robine,
Mr & Mrs Dierk Wettengel,
Mrs Silvia Marcovici,
Mr Diego Pagin and Mr Vikram Sedona
the 16 year old student
of the Academy of Music who already
has a brilliant record and a bright
future ahead as all great students of the
Maestro.
Ambassador Zahedi started by
expressing his gratitude to Maestro
Zubin and Mrs Nancy Mehta who
had taken him and his friends to a
remarkable and divine musical journey,
elevated their hearts and minds. He
said how much their presence in this
reception had been appreciated by their
life-long admirers.
He then offered, as a token of
recognition, a special crystal plate
hand made by the famous artist Edo of
Montreux, Switzerland. In the centre
its was the handwritten words from the
Ambassador:
“Zubin and Nancy, we all love, respect
and admire you. ”
All around the plate there were the
names of the persons present engraved.
At the top centre there was a fine
carving of the emblem
of imperial Iran and the famous AZ, the
unmistakable sign for Ardeshir Zahedi.
There were also other gifts for the
Mehtas including a beautifullyframed

photo of the musical night in Gstaad
four years ago, a souvenir of Zubin and
Nancy’s everlasting love.
“Jewellery of the House of Savoy”
written, signed and dedicated by H.R.H
Princess Marie Gabrielle de Savoy.
H.E. Dr Nahavandi offered a copy of
“The Last Days of the Shah” one of his
numerous recent works.
Dr Gregory and lady Pamela Von
Gruber had some of the publications
of the Defense and Foreign Affairs, the
Strategic Policy Institute of which Mr
Copley is the founder and président.

H.E. Ardeshir Zahedi,Maestro Zubin Mehta Mrs. N. Mehta- H.R.H.Princess
Marie Gabriella de Savoie

Professor Abbas Milani, offered an
English version of his recent book “The
Shah” followed by Professor Parviz
Amouzegar who signed and dedicated
his latest work “Recollections of an
Architect of Peace.
Mrs Claudia Robine the co-president,
Mr Sebastian Robine the President
and H.E. Ambassador Giovanni S.
Rondanini the vice president of Club
Des Leaders who had a major role
in the organisation of the events also
presented samples of the publications
of the Club to the Maestro and Lady
Mehta.
In a brief speech at dinner, the Maestro
said:
“Nancy and I are so happy to be with
you tonight. We are thankful to our
friend Ardeshir Zahedi for this delightful
reception and are honoured
by the presence of H.R.H. Princess
Marie Gabrielle and other distinguished
personalities that were kindly invited by
Ardeshir to be at my concert tonight. We
are getting used to
your hospitality and warmth and are
looking forward to the next occasion
we shall be together in Gstaad.”
The guests had all come a long way
from different parts of the world,
USA, Belgium, France, Switzerland,
Italy, Romania to be present at this
exceptional occasion. The few hours
in Baden Baden were packed with
activities and events but there were
no signs of fatigue and everyone was
delighted and left Baden Baden for
the long journey back with happy
and lasting souvenirs, grateful to the
legendary host.

Ambassador Zahedi’s dinner reception in honour of Maestro and Lady Mehta
in Brenner Park Hotel

رهبران و آقای سباستیان روبین رئیس
.این کلوپ و عالیجناب جیووانی س
روندانی نی یکی دیگراز رؤسای کلوپ
رهبران که در برگزاری این رویداد
هنری نقش عمده ای داشتند نمونه ای
 را به استاد، از انتشارات کلوپ رهبران
.زوبین مهتا و بانو تقدیم کردند
زوبین مهتا در سخنرانی کوتاهی
 « نانسی ومن بسیار: سرمیزشام گفت
. خوشحالیم که امشب باشماها هستیم
از دوستمان اردشیر زاهدی برای این
حضور. پذیرائی لذت بخش سپاسگزاریم
شاهدخت مری گابریل و شخصیتهای
برجسته دیگر که اردشیربامهر ازآنها
دعوت کرده بود تا در کنسرت امشب
من شرکت کنند برایم افتخار آمیز است
ما به این گرمی ومهمان نوازی شما عادت
کرده ایم و امیدوارم دررویداد بعدی در
».. گشتاد باهم باشیم
مهمانان هریک از نقاط مختلف دنیا گرد
،  فرانسه،  بلژیک،  ازآمریکا: آمده بودند
 رومانی تا دراین رویداد،  ایتالیا، سویس
 اقامت.استثنائی حضور داشته باشند
چندساعته در بادن بادن سرشار از
 اما هیچیک.جنب وجوش وفعالیت بود
از مهمانان احساس خستگی نمی کردند
 بادن بادن را با،وهمه با روحیه ای شاد
ره آوردی ماندنی وحق شناسی از میزبان
.افسانه ای خود ترک کردند

آقای زاهدی سپس یک لوح کریستال
دست سازی را که هنرمند مشهور شهر
 ساخته بود بهEdo مونترو سویس
عنوان یادبود به استاد مهتا پیشکش
:  دروسط این لوح نوشته شده بود.کردند
 ما شمارا دوست داریم، « زوبین و نانسی
» احترام می گذاریم و ستایش می کنیم
دراطراف این لوح نیز نام همه ی حاضرین
 در وسط و باالی لوح قبل. حک شده بود
 آرم شاهنشاهی، از شروع نام حاضرین
 که معرف نامAZ ایران و عالمت معروف
.اردشیر زاهدی است به چشم می خورد
عالوه براین هدایای دیگری نیز به مهتا
داده شد ازجمله قابی که دردرون آن
عکسی از شب موسیقی در گشتاد مربوط
 شاهدخت،به چهارسال پیش قرارداشت
Jewellery of the“ مری گابریل کتاب خود
. ،” که امضاء کرده بودHouse of Savoy
پروفسور نهاوندی یک نسخه از کتاب
خودبنام «آخرین روزهای شاه» که از
 دکتر گریگوری کاپلی و، آثار اخیر اوست
همسرش بانو پامال ُفن گروبر از نشریات
,Defense and Foreign Affairs مؤسسه
که خود بنیانگذار آن هستند ودکتر
،کاپلی ریاست آن را نیز برعهده دارد
پروفسور عباس میالنی نسخه انگلیسی
 پروفسور، »آخرین کتاب خود «شاه
پرویز آموزگار آخرین کارخود
«یادی از معمارصلح» که به زبان انگلیسی
 خانم کلودیا روبین معاون کلوپ،است

H.E. Ardeshir Zahedi Maestro Zubin Mehta Mrs. Nancy Mehta-Mr.G.CopleyProf.Parviz Amouzegar

 و درآغوش چشمه هایAugustaplatz
.زیبا قرارگرفته دعوت شدند
جناب زاهدی همچنین مهمانان را به
افتخار استاد زوبین مهتاو بانو نانسی مهتا
Brenner’s Park Spa برای صرف شام به
140  این هتل بیش از. دعوت کردندHotel
سال از عمرش می گذرد ودر زیباترین
نقطه بادن بادن قرار گرفته است و درطول
این سالها میزبان شخصیت های بزرگ
 از جمله ناصرالدین. بین المللی بوده است
 و زوج سلطنتی ایران1887 شاه درسال
محمدرضاشاه پهلوی و ملکه ثریا دردهه
 پرزیدنت،  امپراتور هایل سالسی1950
،  صدراعظم کنراد آدنائر، ژنرال دوگل
 پرزیدنت ژاک، گوستاو پادشاه سوئد
 صدراعظم،  پرزیدنت اوباما، شیراک
هلموت کهل و پرزیدنت بوریس یلسین
و همچنین هنرمندان معروفی از سراسر
. جهان
عالوه بر استاد زوبین مهتا و همسرش
 جناب زاهدی از شخصیت، نانسی مهتا
 شاهدخت مری: های دیگری همانند
، گابریل و آقای جیووانی روندانی نی
 آقای گریگوری، پروفسور پرویز آموزگار
 دکتر ادیابرز، کاپلی و بانو پامال فن گروبر
 پروفسور،  بانو سوتیانا گوئر، دهناد
 عالیجناب دکتر، عباس میالنی
 خانم التیتا، هوشنگ نهاوندی و بانو
 آقای،  کلود ُرش و بانو- ُرش آقای ژان
 آقای دیرک، ژان سباستین روبین وبانو
،  خانم سیلویا مارکو ویچی، وتنگل و بانو
آقای دیه گو پاگین و آقای ویکرام سدونا
 ساله آکادمی موزیک که16 دانشجوی
آینده ی درخشانی دارد به نمایندگی از
همه شاگردان استاد مهتا به این مهمانی
.شام دعوت کرده بودند
جناب زاهدی طی سخنرانی کوتاهی
ازاستاد زوبین و خانم نانسی مهتا که
باعث شدند او و دوستانش به این سفر
موسیقایی که باعث شادی قلب و ذهن
. آنهاشده است بیایند قدردانی کرد
او گفت که حضور آنها در اینجمع مایه
سپاسگزاری کسانی شده است که سالیانی
. درازهنرزوبینراستوده اند

ً استاد مهتا عم
ال بزرگترین جوایز
و عناوین افتخار آمیزی را که یک
موسیقیدان می تواند کسب کندازآن
 رهبری ارکستر های. خودکرده است
 برلین،فیالرمونیک مشهور مانند وین
، والنسیا مونیخ،اپرا هاوس رویال لندن
اسرائیل و گروه های معتبر دیگر تا به
حال بزرگترین لحظات زندگی را درطول
 سال فعالیت دردنیای باشکوه60
. موسیقی برایش به ارمغان آورده اند
***
روز کنسرت بازدید ویژه ی خصوصی
 در بادنFabergé برای مهمانان در موزه
 کلکسیونر.بادن تدارک دیده شده بود
مشهور درعالم هنر الکساندر ایوانف
. افتتاح کرد2009 این موزه را در سال
مجموعه خصوصی خود او که بیش از
 شامل چهارتخم مرغ، اثر است1500
 ساعتهای معروف رومیزی و، عید پاک
طیف گسترده ای از دیگر اشیاء بسیار
 نقره و سنگ، ساخته شده از طال- مهم
 هستند که، شاهکارهایی-های قیمتی
همه توسط فابرژه طراحی و ساخته
 بزرگترین مجموعه ازجعبه. شده اند
سیگارهای لوکس و انواع حیوانات
کوچک ساخته شده از سنگ های
قیمتی در میان بسیاری از دیگر اشیای
, عالوه بر این.موجود درنمایشگاه است
 دارای بایگانی گسترده و روبه، موزه
رشدی است که چند گنجینه ی ارزشمند
بصورت عکس و اصل اسناد شخصی
مربوط به کارل فابرژه و استادان او درآن
 این موزه بازدید.جای داده شده است
کنندگان را به سفری جذاب دردوران
ساخت این اشیاء که تا پایان قرن نوزدهم
و آغاز قرن بيستم طول می کشد می
 در کمتر از یک دهه که از تاریخ..برد
گشایش این موزه می گذرد ده ها هزار
.بازدید کننده را بخود جذب کرده است
پس از بازدید از موزه ی فابرژه شرکت
کنندگان به دعوت آمباسادور زاهدی
برای صرف ناهار دوستانه به رستوران
بنام« ریزی»که
معروف ایتالیائی
درقلب بادن بادن ودرپارک رمانتیک
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of world personalities including two
Shahs of Iran, Nasser-ed-Din Shah
in 1887 and the Iranian Royal couple
HIM Mohammad Reza Pahlavi and
Queen Soraya in the 50’s, not to forget
Emperor Haile Selassie, President
General De Gaulle, Chancellor Konrad
Adenauer, King Gustav of Sweden,
President Jacques Chirac, President
Obama, Chancellor Helmut Kohl
and President Boris Yelsin and a good
number of world famous artists and
actors.
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titles of honour a musician can aspire to.
Therenowned philharmonics of Vienna,
Berlin, London Royal Opera House,
Valencia, Munich, Israel and a host
of other prestigious groups have had
their greatest moments under the
“baguettes”-baton-of the Maestro in the
glorious sixty years of musical career.

غروب» ساخته ابوالفضل صفاری
 پنج،و «ماکی» از نغمه شیرخان
فیلمی هستند که از سوی کمپانی
«دریم لب» در بخش بازار هفتادمین
جشنواره بیناالمللی فیلم کن به
.خریداران بینالمللی عرضه میشود
ایرانی دیگر نیز فیلمهای مختلفی
را در بازار کن عرضه میکنند که
پیگیر تماس با،خبرنگار ایسنا
پخشکنندگان مختلف برای اعالم
.نام اسامی این فیلمهاست

 کمپانـی «دریـم لـب» بـه:ایسـنا
 فیلم5 ،مدیریت نسـرین میرشـب
را در بـازار هفتادمیـن جشـنواره
.فیلـم کـن عرضـه خواهـد کرد
هفتادمین جشنواره فیلم کن از
 اردیبهشت تا۲۸(  می۲۸  تا۱۷ تاریخ
. خرداد) در فرانسه برگزار میشود۷
فیلمهای «رگ خواب» به کارگردانی
 «اسرافیل» ساخته،حمید نعمتاهلل
 «تابستان داغ» از،آیدا پناهنده
 «یک کامیون،ابراهمیم ایرجزاد

 دونیرو و دی کاپریو دریک فیلم-همکاری اسکورسیزی
این که دنیرو و اسکورسیزی هم
 فیلم همکار بوده6 تاکنون دقیقا در
،» «کازینو،» «دوستان خوب:اند
» «راننده تاکسی،»«گاو خشمگین
 هر چند دنیرو.»و «سلطان کمدی
هم اکنون در حال همکاری هفتم
خودش با اسکورسیزی در فیلم
 اثری که.«مرد ایرلندی» است
 پخش شود و2018 قرار است سال
کمپانی نتفلیکس وظیفه تهیه آن را
 به جز دنیرو.بر عهده گرفته است
در این فیلم آل پاچینو هم حضور
دارد تا «مرد ایرلندی» برای خاطره
باز های هالیوودی یاد و خاطره «پدر
. زنده کند70 خوانده» را در دهه

امپرتیو اینترتینمنت پیشنهاد
کارگردانی پروژه جدیدش را به
مارتین اسکورسیزی داده و برای
نقش های اول فیلم هم لئوناردو
دی کاپریو و رابرت دنیرو را در نظر
 جالب است بدانید که.گرفته است
هر سه نفر به شدت مشغول فکر
کردن روی این پروژه هستند و اصال
،بعید نیست باالخره پس از سال ها
دی کاپریو و دنیرو را در پروژه ای
 دی.از مارتین اسکورسیزی ببینیم
کاپریو و اسکورسیزی پیشتر در
،»فیلم های «دار و دسته نیویورکی
 «جدا،» «شاتر آیلند،»«هوانورد
افتاده» و «گرگ وال استریت» با
 جالب.یکدیگر همکاری کرده اند

خبراهی هـنری

Zubin Mehta

فیلم جدید مجید مجیدی درهند ساخته میشود

Zubin's ancestors came to
India carrying with them
traces of the wealth and
diversity of the Aryan culture

م

تجربه میتواند برای سینمای ما قابل
.تامل باشد
فیلمنامه این فیلم که در ایران پروانه
ساخت گرفته است توسط محمدرضا
طالش مجیدی و مهرداد کاشانی
نوشته شده و تهیهکنندگی این اثر
برعهده مجید مجیدی و یک شرکت
 در، فضای این فیلم.هندی است
حال و هوای دیگر کارهای مجیدی
.میگذرد

 فیلمبرداری،به گزارش سینماپرس
»فیلم سینمایی «پشت ابرها
جدیدترین ساخته مجید مجیدی
در دو شهر بمبئی و جیپور به پایان
رسید و تدوین این فیلم توسط
حسن حسندوست که مدتی است
.در هند حضور دارد آغاز شده است
مراحل فنی فیلم در هند به انجام
.میرسد
همه عوامل فیلم هندی هستند و این

اخبارکوتاه هنری

رابین ویلیامز که درنقش های کمیک
ظاهر می شد و ازقدرت بازیگری
زیادی برخورداربود چندی پیش
 فیلمی.دست به خودکشی زد
ازاو باقی مانده است که اکنون با
اتمام کارهای فنی آن برای نمایش
همگانی آماده می شود

* دان ریکلز کمدین معروف هالیوود
 براثر از2017 درروز ششم آوریل
کارافتادن کبد درلوس آنجلس
 سال90  او بهنگام مرگ. درگذشت
. داشت
* فیلم سیرکل یا دایره دومین فیلم
اما واتسون است که دراین دوماه
 درفیلم دایره. بروی پرده رفته است
 فیلم. او با تان هنکس همبازی است
قبلی او دیو ودلبر اگرچه از فروش
خوبی برخورداربود اما موفقیت
. چندانی برای واتسون جوان نداشت
* درامی مربوط به قرن سیزدهم
داستان فیلم جدید اسپایدرمن یا
. مرد عنکبوتی را تشکیل می دهد
مرد عنکبوتی جدید تام هلند نام
داردکه جای اندرو گارفیلد را گرفته
. است
* کریستین بیل که اورا درنقش بت
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آخرین فیلم رابین ویلیامز به نمایش درمی آید

 کالهبردارآمریکائی و همینطور، من
نقش حضرت موسی در فیلم
اکسدوس دیده ایم اکنون برای
بازی درفیلمی دعوت شده است که
باید درآن نقش دیک چینی معاون
.پرزیدنت بوش دوم را بازی کند
منتقدین ازهم اکنون گفته اند او برای
این نقش بهیچوجه مناسب نیست
اما شاید تهیه کنندگان این فیلم به
.قدرت جادوئی گریم خیلی باور دارند
* اززمانی که ترامپ برنده انتخابات
ریاست جمهوری شد و هنرمندان
دموکرات هالیوود را با شکست
هیالری کلینتون تنها کذاشت
 اینک. هالیوود به شدت سیاسی شد
قراراست هالیوود فیلم سوپرمن
 البد.دربرابر کوکالس کالن رابسازد
میدانید که کوکالس کالن از آقای
.ترامپ طرفداری کرده بود

There are moments when one is
embarrassed with the choices that
present, the alternative roads to be
taken. I much hesitated what the most
suitable title for this article would be.
Shall I call it the legendary maestro, a
renowned conductor, a magic musician
or a man loved and admired by
everyone. I finally concluded that the
name “Zubin Mehta” would suffice; it
will say it all with no need for further
attributes.
His name evoked the memories of my
childhood when I used to read articles
on Zubin Mehta in the local press in
Tehran and was fascinated by the life
and achievements of this exceptional
man. It was in those early days when I
learnt that Zubin Mehta has his roots
in the Iranian soil. His ancestors came
to India carrying with them traces of
the wealth and diversity of the Aryan
culture. Today he is no more a man of
one nation or race, he belongs to the
whole humanity.
He was born in Bombay on 29th.
of April 1936 in an Indian Parsi
community. His father, Mehli Mehta,
was a well-known violinist and the
founder and conductor of the Bombay
Symphony Orchestra. He the one who
gave his young and beloved son the
taste and an everlasting passion for
music.
When the family moved from Bombay
(now Mumbai) to Los Angeles, Melhi
was proposed the post of the conductor
of the youth orchestra of the town.
In the springtime of his fruitful life,
Zubin started showing his talents by
playing the piano. At first, he toyed
with the idea of studying medicine but
by the time he was eighteen he was
already attracted to the famous Vienna
Conservatory of Music.

Zubin was invited
to Iran on two
major occasions, the
Coronation of Shah
and the celebration
of 2500 years of the
Iranian Monarchy.
It was in the first
trip in 1968 that he
met a renowned US
television star Nancy
Kovack in Tehran,
they married then
in 1969 and will be
celebrating
their
golden
wedding
anniversary
of
marriage in a couple
of years. It was in those days that
H.E. Zahedi as Foreign Minister of
Iran officially obtained for him the
Iranian nationality. The Maestro has
always and proudly kept his Indian
citizenship.
A magnificent Easter Weekend
was hosted in Baden Germany
by Ambassador Ardeshir Zahedi
in honour of the Grand Maestro
Zubin and Lady Nancy Mehta.
Mrs Claudia Robine the co-president
of the Club des Leaders had done
a remarkable job in personally
supervising all details of the
programme to perfection. She is well
admired for her taste and talent in
organising great social events.
On Saturday April 15th, the Berliner
Philharmoniker Orchestra offered an
exceptional Easter Festival concert
in the Opera House of
Baden,
Germany (Festspielhaus) conducted
by Maestro Zubin Mehta and
attended by hundreds of lovers of
music. Ambassador Ardeshir Zahedi
accompanied by some twenty of his
close friends attended this unique
event to honour The Maestro who for
more than six decades has conducted
millions into heavenly journeys
through his exceptional talents and
under his magical baton.
The first part of the concert was a
Violin Concerto in B Minor OP.61 by
Sir Edward William Elgar, a renowned
British composer whose works have
entered the international repertoire of
classical music. It is remarkable that he
was a self-taught composer and played
a wide variety of musical instruments.
The violin soloist was the celebrated
Pinchas Zukerman of Israeli origin

widely known and hailed as one of the
greatest violinists of the century.
Zukerman is also, a talented conductor
who, like his friend Zubin Mehta, has
marvelled the lovers of music and
inspired generations of musicians
and younger artists. He had a great
surprise for the 80th. birthday of
Maestro Mehta in April 2016 when
he played Bach’s Violin Concerto in
A minor and a part of Brahms Violin
Concerto.
The enthusiasm created by the two
maestros, the excitement and ovation
of the audience is beyond description.
The clapping of hands and words of
praise could have gone on for hours.
The second part of the concert was
Symphony No 5 in E Minor by Peter
Ilyich Tchaikovsky whose glorious
musical achievements remain amongst
the favourites of the Maestro Mehta
and certainly the best loved musical
creations of all times reminding us
of the more glorious days in history
and taking us into the richness of the
Golden Ages of Russia.
The
Baden
Opera
House
(Festspielhaus) opened in 1998 and
is one of the largest in Europe. It is
famed together with the Sydney Opera
House in Australia for the unique
acoustics and for its history of hosting
of some of the greatest musical events
of the last two decades. On this special
night, it was the Berliner Philharmonic
Orchestra that played. It is one of the
greatest Orchestras of our time and
has been almost regularly ranked as
one of the best in the whole world ever
since its foundation some two hundred
years ago.
But above all it was the magical talent
of Zubin Mehta, the Indian origin
great Maestro, that made the musical
event such a notable performance to be
registered in the memories of everyone
present and in the annals of music.
Zubin Mehta, whose 81st birthday is
approaching and will be celebrated
in a few days and on April 29th, 2017,
is one of the most highly reputed and
widely celebrated conductors of the
recent decades, loved and admired by
millions across the world.
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 فیلم ایرانی در جشنواره کن عرضه میشود5

Maestro Mehta has practically won
Toall the great rewards, prizes and
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White flowers of love and friendship - by: Farhang Sadeqpour

گل سفید عشق ودوستی کاری از استاد فرهنگ صادقپور

