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بچاپ میرسدولی مقاالت دیگر باید
درنوبت تایپ شدن باقی بمانند.

* زمانی که مدت اشتراک به پایان
میرسد لطف ًا نسبت به تمدید آن
اقدام فرمائید وگرنه ممکن است
ارسال مجله برای شما قطع شود.
* نظر نویسندگان الزام ًا با نظر
مسئول ماهنامه همخوانی ندارد.

آزادی

شهریورماه روزهای رفتن به
مرخصی و گردش وتفریح است .
اما نه آنچنان که امسال گرمای
هوا تقریب ًا درهمه نقاط دنیا روزهای
مرخصی را بکام همه تلخ کرد .در
ژاپن ده ها نفر براثر موج گرمای
غیر قابل تحمل جان باختند .در
اروپا هوا آنچنان گرم شد که
توان گردش روزانه را از مسافرین
گرفت و شبها تا جوار صبح ،
چشم مسافران باز ماند تا الاقل
با سوروسات شبانه هزینه های
مسافرت را قابل تحمل کند.
نا امنی هم بدتر از گرما حال
وهوای گردش وتفریح را از سر
انسان به در می کند.
هرگز این چنین نبود که اکنون
هست .
روزگاران پیشین همه جا امن بود.
طبیعت هم با خوشگذران ها برسر
مهر بود .گرانی بیداد نمی کرد .دل
ها شادتر بود .عالوه براین هردلی
پراز مهر و عشق به همنوع بود.
امروز تروریست ها ازیک سو می
تازند و لحظات خوش گذشته را
به رؤیایی دست نیافتنی تبدیل می
کنند .وضع هوا ازسوی دیگر کام
انسان را تلخ می کند و گرانی از
هرجا بر تن خسته مسافر تازیانه
می زند .شرکتهای هوایی نیز که
زمانی چمدانهای مسافرین را با
گشاده دستی حمل می کردند و
توقع مادیات زیادی هم نداشتند
حاال برای هر چمدان کوچک قانونی
وضع کرده اند که نباید وزنش از
 ۲۳کیلوگرم بیشتر باشد .وقتی
دو کتاب برای مطالعه می خواهی

درچمدانت بگذاری نگران اضافه
بار هستی که حدود چندبرابر قیمت
کتاب هزینه بر جیب خالی تو می
افزاید.
کوتاه سخن این که همه از این
اوضاع سفر در خشم و ناراحتی
بسر می برند .اما گروهی را
نباید فراموش کنیم که این
روزها برای رفتن به مرخصی از
یک اتاق خانه به اتاق دیگر پناه می
برند . .نه آهی دربساط دارند که با
ناله سودا کنند و نه اگر پولی هم
در جیبشان باشد در کشوری دیگر
قابل خرج کردن است .
این عده تعداد ی از مردم کشوری
بنام ایران هستندکه ارزش پول ملی
آنها روزبروز کاهش می یابد.
ریال چندی است ارزش واقعی
خودرا ازدست داده است  .ناگفته
پذیرفتنی است که پول همه
کشورها نسبت به چندسال قبل
اندگی ارزش خودرا ازدست داده
است  .مثال دالری که امروز در
آمریکا خرج می کنیم قدرت خرید
ده تا بیست سال پیش را ندارد .
اما هرچه هست هنوز قابل احترام
و مورد اعتماد مردم است  .طال
نیست که بتوان با پول بی ارزش
مقداری از آن را خرید وبرای
روز مبادا در صندوق خانه ی
شخصی نگهداری کرد .اما درمقابل
پول های دیگر ارزش باالئی دارد.
در فرودگاه لندن که جزئی از
اروپاست پول کشورسویس را که
آن هم جزئی از اروپاست ازشما
قبول نمی کنند اما دالررا با اشتیاق
می پذیرند..

آنچه درشماره ۱۰۳
شهریور ماه ۱۳۹۷
میخوانید
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این دالر مدتهاست از لیست ارزهای
خارجی درایران حذف شده است .
برروی اینترنت کاربرهای ایرانی
قادر به پیدا کردن اررزش دالر
درلیست ارزهای خارجی نیستند.
چرا؟ چون ارزش آن در لحظه تغییر
می کند .صبح یک قیمت دارد .
ظهر برقیمتش افزوده می شود و
عصر به یکباره جیب خریداررا
خالی می کند.
اگر مسافر برای تفریح به خارج می
رود و به ارز نیاز دارد می توان به
او گفت  :برادر می بینی که اوضاع
مساعد نیست  .چندسالی درنگ
کن شاید روزی برسد که ریال
ارزش خودرا بازیابد آنگاه عزم
سفرکن  .اما موضوع ازاین هم
تأسف بارتراست  .مسافر ،بیماری
دارد که باید برای مداوایش اورا
به خارج از کشوربرد  .باید اورا به
جائی برد که دستگاههای پیشرفته
پزشکی دارد  .محیط بیمارستانش
جای زخمهای جراحی را عفونی نمی
کندو ازمزایای دیگر برخورداراست
هزینه سفر بیمار وهمراهش سر
بفلک میزند .دولت می گوید چند
هزار دالر بیشتر نمی تواند و نباید
بخرد .واینجا دیگر تفاوتی بین داراو
ندار نیست .مسئله فقر دولت است
بیمار باید بمیرد .چاره دیگری
وجود ندارد .دولت به بیمار می
گوید درمانش درایران نیز امکان
پذیر است  .بیمار می داند که
پزشک ایرانی صدها بار از پزشک
آمریکائی ویا اروپائی ماهرتر و
با تجربه تراست اما پزشک ایرانی
بدون بیمارستان مجهز و وسایل
الزم که نمی تواند معجزه بکند.
دوستان بیمار به دلداری او می
نشینند .اما دلداری دهندگان نیز
خود به دلجوئی نیاز دارند .آش
شله قلمکاری است  .اوضاع پریشان
ما ایرانیان حتی از مردم وبا زده
ی یمن نیز بدتر است .وما خارج
نشینان که در محدوده سالمت
سبکباالن ساحل ها هستیم چون
دستی بر آتش نداریم حال هموطن
بیمار خودرا درک نمی کنیم .و ادعا
می کنیم که با سیروسیاحت روزانه
در دنیای مجازی از همه نابسامانی

های ایران آگاهیم  .نه برادر! من
وتو تا بروز هموطن بی پناه و عصیان
زده خود نیفتیم نمی دانیم براو چه
می گذرد.
می گویند درایران مردم جان به
لبشان رسیده است و دولت همچنان
به اختالس های میلیاردی سابق و
میلیونی فعلی ادامه می دهد .میلیارد
جای خودرا به میلیون داده است
چون دیگر دولت هم آهی دربساط
ندارد  .شاید تا ماه دیگر میلیون
هم جای خودرا به اختالس هزاری
بدهد که چون مبلغ آن خیلی کم
است اختالس کننده عطایش را به
لقایش خواهد بخشید.
تعدادکمی از این جان برلب رسیده
ها بی پروا به خیابان می روند تا
سراز سیاه چالهای دولت درآورند و
یا هدف گلوله ای آرام بخش قرار
گیرند .درست است که گلوله ها
آتشی جان گیر هستند اما برای
کسیکه در آتش مدام دست وپا
میزند این گلوله آتشین سردی
گوارائی دارد.
ما  ،اما در ساحل عافیت  ،به روز
همچون شب هموطنی که به نا حق
در عذاب مداوم می سوزد نه فکر
می کنیم ونه با احساس ما همراهی
می کند.
هرروز اسیر دغدغه های فکری
خودمان هستیم که وقتی ایران
آزادشد چه شغلی برای من مناسب
تراست  .نخست وزیر یک پادشاه ،
یا ریاست جمهوری مملکت  ،یا
وزیر فالن وزارت خانه ؟ کدام به
من بیشتر برازنده است ؟
باید کمی از وقت روزانه خودرا
صرف اندیشیدن به حال وروز
هموطنانمان درداخل ایران کنیم .
به هرطریقی که می توانیم دست
هموطن داخل ایران را بگیریم
چه با دمی یا درمی یا قلمی  .به
شکرانه آزادی ودموکراسی که در
غرب ازآن برخورداریم به کمک
هموطنان داخل بشتابیم  .قبل از آن
که خودرا بکشند یا کشته شوند.

خرافات

آزادی

ایران دوست فرزانه کدبان مرتضی
پاریزی مدیرارجمند نشریه آزادی
باشایسته ترین درودها نوشته ی زیر
تقدیم می شود
خرافات ارمغان اسالم است به دنیای
بشریت که از معراج پیغمبر اسالم
شروع شده وبا آفریدن بهشت وجهنم
ودرمذهب شیعه باظهور امام زمان ختم
می شود.
خرافات دراسالم شیعه بدین منظور
است که واقعیت ها رادانسته ویا ندانسته
پنهان کنند وشیعیان را بایک مشت
خرافات وموهومات مشغول نمایند.
خرافات بیشتر دراسالم شیعه وبخصوص
در حکومتهای صفویه  ،قاجاریه و
درحال حاضر جمهوری اسالمی ازطرف
مالیان آن روز وآخوندهای امروز گفته
شده وبرای جاانداختن آنها دست
بدامان احادیث وروایات من درآوردی
از جانب امامان شیعه می شوند .دراین
حکومتها زنجیر خرافات رابرگردن
مادران وپدران ما انداخته اند واکنون با
جوانان دختروپسر ایرانی آریائی است
که این زنجیر را پاره ودومرتبه ایران را
به جایگاه واالی آن برسانند.
سیون وزاری درخور یک ایرانی آریائی
نژاد نیست  .سینه زدن وزنجیرزدن این
عملیات وحشیانه درشأن یک ایرانی
بافرهنگ درخشانش نیست  .ایرانی واال
تبارنباید روزهای شادیش روزهای تولد
یک مشت عرب باشدوروزهای غمش
روزهای وفات بازهم یک مشت عرب
باشد .اینهارا برای اعراب سامی گفته اند
ونوشته اند :
 -۱ما منشور شاه شاهان کورش
هخامنشی داریم که تمامی کشورهای
دنیا آن را قبول دارند.
 -۲ما باورهای پیغمبرمان زرتشت گفتار
نیک  ،کردار نیک  ،پندار نیک را که اصل
واساس زندگی می باشد داریم .
 -۳ما کاوه آهنگر ودرفش کاویانی را
داریم .
 -۴ما شاهنامه فردو.سی راداریم که
باعث افتخار ماایرانی هاست .
 -۵مابوستان وگلستان سعدی را که
اشعارش پراز پندواندرز است داریم .
 -۶ما حافظ غزل سرای جاودانی راداریم
که همیشه خواسته هایمان راازاو می

خواهیم
 -۷ما خیام راداریم که اشعارش
درزبانهای مختلف ازاو یاد می شود .
درخاتمه این را نیز باید بگویم که
تنها استفاده ای که جمهوری اسالمی
وآخوندها بما رساندند نشان دادن
صورت واقعی اسالم ناب محمدی است
که بدانیم چه بودیم وچه هستیم .
ارادتمند پرویز کالنی  -آلمان
پروفسور کالنی عزیز برای شما سالمتی
و طول عمر مسئلت دارم

رنگینکمان
الو مجله آزادی؟ بله درودبرشما  .بفرمائید من ...از نیویورک صحبت می کنم . بفرمائید خواهش می کنم . می خواستم خواهش کنم اسم مجله راعوض کنید.
 چرا ؟ مگر آزادی چه عیبی داره ؟ آزادی هیچ عیبی نداره  .اما چون مجلهعالوه بر مطالب آموزنده ومتنوعی که
داره بسیار رنگین و جذاب است بعقیده
من نام رنگین کمان برایش مناسب است .
 از مهرشما سپاسگزارم -. ممکن است اسم مرا در لیستمشترکین خود اضافه بفرمائید؟
 حتما  .آدرستون را بدین از همینشماره  ،مجله را برایتان ارسال می کنیم .
درضمن حال که مجله را پسندیدید لطفا
مارا به دوستان خود نیز معرفی کنید.
 حتم ًا  .خیلی ممنون من از شما ممنونم . خدانگهدار -سپاسگزارم .

باآغوشیگرمیابزورشمشیر
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مطلب با آغوشی گرم یا بزور شمشیر
بیانگر واقعیت هائي بود که متأسفانه ۱۴۰۰
سال است در ایران به نوعی تابوتبدیل
شده است و کسی جرأت نمی کند در باره
آن بنویسد و یا بگوید .وبرعکس همه جا
گفته می شود مردم ایران با آغوشی باز
دین سرشار از مواهب انسانی خودرا
ترک کرده و به دینی که سراسر ُمب ّلغ
خون ریزی و قتل وکشتار است روی
آوردند .وامروز هم پس از  ۱۴۰۰سال ما
ایرانی ها ستایشگر قاتلین خود شده
ایم و از بذل جان ومال برای استخوانهای

پوسیده آنها نیز دریغ نمی کنیم .
امیدوارم این حکومت اسالمی به تفوق
مذهب درایران خاتمه دهد و مردم با
بردن عقاید مذهبی به خلوت خود اجازه
دهند مملکت بدون وابستگی به عقاید
خرافی به پیشرفت و سرفرازی برسد.
جهانگیر .ص .اروپا
 دوست عزیز هدف ما از چاپ اینگونهمطالب تحقیقی روشن کردن حقایق
برای مردم است  .وامیدوارم بتوانیم به راه
خود ادامه دهیم  .ازتوجه شما به مطالب
مجله سپاسگزاریم .

عاشق ترامپ
حس ششم من در هنگام انتخابات
آمریکا به من حکم کرد تا به دانلد
ترامپ رأی بدهم  .زیرا تقریب ًا مطمئن
بودم که او برنده خواهدشد .اودرزندگی
شخصی خود نشان داده بود که به هرچه
اراده کرده به آن دست یافته  .به همین
دلیل به پیروزی او درانتخابات اطمینان
داشتم و به او رأی دادم و اکنون بسیار
خوشحالم که او با همه مخالفتهایی که با
آنها روبروشد توانست جمهوری خواهان
را بر دموکراتها پیروز گرداند .واین روزها
می بینید که دموکراتها مانند یک بچه
نق نقو با هراقدام ترامپ مخالفت می
کنند که موجب استهزاء همگان شده اند.
این روزها با اقدامات ترامپ علیه رژیم
اسالمی من واقعا عاشق اوشده ام  .اما
باز می بینیم که همان روشنفکر نماهای
سال  ۵۷این بار در آمریکا واروپا زبان باز
کرده اند وبه انتقاد از هیئت دولت ترامپ
پرداخته اندو به نوعی با دموکراتها همراه
هستند .می خواهم به این عده بگویم
زحمت بی خودی نکشید ترامپ مصمم
است و قادراست با حمایت از مردم ایران
بزودی بنیاد این رژیم قرون وسطائی را
که باعث سرشکستگی و بی آبروئی ایران
وایرانی است براندازد .به همت جوانان
ایرانی آن روز دیر نیست .
مولود  -گ  .آمریکا
خانم عزیز نظر شماراهم چاپ کردیم که
دموکراسی رارعایت کرده باشیم .

درباره دکتر صفویان
درشماره قبل تصویر زنده یاد دکتر
صفویان پزشک مخصوص پادشاه فقید
را روی جلد چاپ کرده بودید که بسیار

کار پسندیده ای بود .در شرحی که
درباره زندگی ومشاغل او آمده بود یکی
از مشاغل اورا معاونت دانشگاه تهران
ذکر کرده بودید .از آنجا که این مجله
در آینده بعنوان یک مرجع مورد استفاده
پژوهشگران قرار خواهد گرفت برخود
الزم دانستم تا توضیح زیررا برای درج
درآن نشریه وزین ارسال کنم :
دکتر صفویان هرگز معاون دانشگاه تهران
نبوده است  .او در گروه اندیشمندان
ایران با دکتر هوشنگ نهاوندی همکاری
نزدیک داشت و شاید این سمت اورا
اشتباها به علت نزدیک بودن با دکتر
نهاوندی که زمانی ریاست دانشگاه
تهران را برعهده داشت ذکر کرده اند.
خواهشمنداست این یادآوری را در
نخستین شماره که پس ازاین منتشر می
شود ذکر فرمائید.
با سپاس  -اروپا  -ه .ن
دوست بسیار عزیز توضیح شمارا
دراینجا چاپ کردیم و بی نهایت از این
یادآوری شما سپاسگزاریم  .مجله آزادی
معموال از مطالب دنیای مجازی استفاده
نمی کند جز خبرها  .وچون این مطلب
هم به نوعی باخبر درارتباط بود ازیکی
از سایت های معتبر فارسی زبان مطلب
مزبوررا انتخاب کردیم که متأسفانه با این
اشتباه فاحش همراه بود .از شما و همه
خوانندگان گرامی بخاطر این اشتباه
عذرخواهی می کنیم .

حق اشتراک
چک بانکی برای یک سال اشتراک را به
آدرس مجله پست کردم  .خواهشمندم
رسید آن را اعالم بفرمائید.
ارادتمند ک.ل -پاریس
دوست عزیز چک شما رسید اما چون
مبلغ ارسالی به یورو بود ما برای نقد
کردن آن باید مبلغ زیادی به بانک
پرداخت کنیم  .یعنی حق الزحمه بانک
حدود  ۳۰درصد مبلغ چک شماست .
بنابراین چک را به آدرس شما برگرداندیم
و این توضیح را مخصوصا دراینجا ذکر می
کنیم تا دوستان دیگر از اروپا مبلغ ۱۵۰
دالر حق اشتراک را به دالر برای ما ارسال
کنند  .باسپاس فراوان

معرفینویسندگان
چندی قبل

در این صفحه نوشته

زمان انتشار مجله
با درود و عرض سپاس بخاطر زحماتی
که برای انتشار این مجله دوست داشتنی
متحمل می شوید برای آگاهی شما عرض
می کنم چند سالی بود که من مجله را
 ۱۲- ۱۰روز زودتراز اول ماه خورشیدی
دریافت می کردم  .اما از دوشماره پیش
حدود  ۵-۴روز زودتراز اول ماه ایرانی
دریافت می کنم  .آیا این تأخیر از طرف
شماست و یا احتماالً پست کم کاری
می کند.؟ اگرچه درهرصورت ما قبل
از رسیدن اول ماه مجله را دریافت می
کنیم ونباید گله ای داشته باشیم اما چون
انتظار دریافت مجله بسیار سخت وطاقت
فرساست این مشکل را باشما مطرح
کردم  .بازهم از کوشش شما برای انتشار
یک مجله خوب در غربت  ،سپاسگزارم .
با درود این تأخیر مجاز ازسوی مجله
و یا بهتر بگویم از خوو من بوده است .
در دوشماره پیش به علت خالی بودن
خزانه منتظر دریافت چک های حق
اشتراک بودیم که الجرم تأخیر شد .و
این شماره که اکنون دردست شماست
بعلت مسافرت من به اروپا بود ومتأسفانه

یکپیشنهاد
اکنون که جوانان ایرانی با به خطر
انداختن جان خود به خیابان می آیند
ومصمم هستند رژیم قرون وسطائی را
براندازند یک پیشنهاد دارم :
برای اینکه بتوانیم برای همیشه این
رسم ناخوشایند « مرگ بر» را از صحنه
سیاسی ایران محو کنیم در تظاهرات به
هیچ وجه لفظ « مرگ بر» را بکار نبریم .
این چندواژه مارا به روزهای سیاه سال
 ۵۷بر می گرداند و از آن چه کرده ایم
به ناراحتی عصبی دچار می کند .به
آخوندها و دنباله روهای آنها درسال ، ۵۷
نشان دهیم که می توان بدون « مرک بر »
این وآن گفتن دشمن را ازپای درآورد.
تا نظر هموطنان من چه باشد.
دوستدار ایران  -خدابخش از آمریکا
ماهم باشما موافقیم  .اما بعضی از جوانان
هموطن بدون « مرک بر» گفتن نمی
توانند خشم خودرا ازرفتار مالها ابراز
دارند .چه می شود کرد!

آزادی
نش

رهی مااههن
اجتماعی  ،ادبی،هنری

درشماره قبل مطلبی از نیویورک تایمز
را ترجمه کرده بودید که مشخص بود
آن روزنامه خیلی به خود می بالد که
این اطالعات را از منابع معتبر دریافت
کرده و به خیال خودش علیه پرزیدنت
ترامپ افشاگری کرده است  .اما بنظر من
چیزی که بتوان به آن نام افشاگری داد
درآن مقاله نبود .دراین مقاله به معرفی
آقای باراک و نحوه آشناشدن او با ترامپ
می پردازد که هیچ کار غیر معقول و غیر
قانونی درآن نیست .ویا از استفاده هایی
که از فروش امالک نصیبش شده است
بحث می کند .آن هم یک مسئله عادی
و قانونی است  .در سراسر این مقاله هیچ
نکته ای که دال بر محکوم بودن آقای
ترامپ باشد دیده نمی شود.
همانگونه که شماهم بارها نوشته اید
رسانه های هوچی آمریکا از آقای ترامپ
شکست سختی خورده اند و کوچک
شده اند وحاال مشغول تالفی هستند. .
مطمئن باشید راه به جائی نخواهند برد .
مردم شعوردارند و با خواندن هر مطلب
بین خطوط را هم متوجه می شوندموفق
و پیروز باشید.
علمائی  -شرق آمریکا
توجه داشته باشید که تعداد اینگونه
نشریات و رسانه های تصویری کم نیست
و کسانی هم که این مطالب را می خوانند
کم نیستند .اما مهم آن است که چه تعداد
این مطالب برایشان مهم است و .چه
تعداد به آن وقعی نمی نهند. .فقط خون
خودرا بخاطر اینگونه مسائل کثیف نکنید

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 وهمراهیتانسپاسگزاریم.

Azadi

Monthly Magazine

Subscription Request Form

I would like to subscribe AZADI for:
6months for $30.00
12 months for $50.00
My check is attached
Please bill me later
First Name............................. Last Name .............................
Address:.....................................................................................
......................................................................................

حمایت کننده عزیزبرای مشترک شدن میتوانید این فرم را پست کنید ویا با آدرس ئی میل ما تماس بگیرید
Dear Supporter for subscription you can mail this form or send your Email to:
azadi@parsmassmedia.org

آزادی

پبام های
خوانندگان

مقاله نیویورک تایمز

سال نهم شماره  ۱۰۳صفحه5

بودید که دریکی از شماره ها به معرفی
نویسندگان نشریه خواهید پرداخت .
هرچه منتظر شدیم خبری نشد .جهت
یادآوری مصدع شدم .
بااحترام کاظم -ل آمریکا
نه خیر فراموش نکرده ایم وحتما درشماره
آینده یکی از تازه ترین همکارانمان را در
مجله معرفی خواهیم کرد.

کامپیوتر من در سفر میل به همکاری
نداشت و دوسه روزی از وقت مارا تلف
کرد تا باألخره درست شد و بنده توانستم
در همان اروپا چندین صفحه ازمجله
را آماده کنم و چند صفحه ای هم پس
ازبازگشت آماده شد لذا این شماره
هم یکی دوروز دیرتراز حد معمول ولی
چندروزی زودتراز اول ماه شهریور به
دست شما میرسد .
از مهر همه شما خوانندگان وفادار بی
نهایت مفتخر و سپاسگزارم.

این دو طیف حریف همدیگر هستند.
از شما چه پنهان که رسانه های اروپا
از رسانه های آمریکا بیشتر به پروپای
آقای ترامپ می پیچند .و مطالب همه
آنها هم ملهم از مطالبی است که رسانه
های آمریکائی برروی شبکه های خبری
اروپا قرار می دهند .اگر در آمریکا ۸۵
درصد از جمهوری خواهان از آقای ترامپ
رضایت دارند در اروپا تقریبا هیچکس
طرفدار آقای ترامپ نیست  .حتی ایرانی
هائی که طرفدار براندازی رژیم ایران
هستند از ترامپ بخاطر انتقادش از رژیم
مالها بدشان می آید.
نسل امروز می رود تا از هرچه منطق و
استدالل و واقعیت ها درسیاست است
دوری جوید .و مردمی که ازسیاست
واقعی هم گریزانند باید تاوان
زدوبندهای سیاسی را بدهند و زندگی
شان روزبروز عذاب آورتر شود.
شادباشید..

از :دانیل بارن بوئیم

آزادی
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کمیته روابط خارجی سنا او نتوانست
پاسخ سئوالی را که درباره ادامه تحریم ها
علیه روسیه دررابطه با اوکراین بود  ،به
روشنی بدهد .وقتی حرفهای آقای ترامپ
که ظاهرا ً سیاست رسمی ایاالت متحده
تلقی می شود بارها خالفش ثابت شده
است سردرگمی ایجاد می شود و دیگر به
آقای پومپیو که سعی در دفاع از پرزیدنت
دارد اعتماد نمی شود کرد.
آقای ترامپ در مبارزات انتخاباتی سال
 ۲۰۱۶باالتر از هرچیز تصریح کرد که
که درمورد سیاست خارجی با خودش
مشورت خواهد کرد.همانطوریکه اولین
وزیرامور خارجه اش رکس تیلرسون
پس از اینکه ترامپ با نیو نازی ها که
در شارلوتزویل تظاهرات کرده بودند
همدردی کرد اظهار داشت  «:پرزیدنت
برای خودش حرف میزند».
آقای پومپیو سرانجام با سناتورها
هم رأی شد که  «:اظهارات پرزیدنت
درحقیقت سیاست آمریکاست  ».و
بهمین دلیل است که بسیاری از مردم
وقتی میکروفون بدست آقای ترامپ می
افتد و یا با تلفن همراهش صحبت می
کند عضالتشان از خشم منقبض می
شود.
منبع  :نیویورک تایمز  ۳۰ژوئیه ۲۰۱۸
برگردان از ماهنامه آزادی

درسال  ۲۰۰۴درباره ی اعالمیه استقالل
کشور اسرائیل در کنست  ،پارلمان
اسرائیل سخنرانی کردم  .من گفتم :
« این اعالمیه استقالل منبع الهامی
است که مارا از یهودیت به اسرائیلی
تبدیل می کند».
ادامه دادم که این سند برجسته بیان
کننده تعهدی است که « کشور اسرائیل
خودرا وقف توسعه بنفع همه افرادش
خواهد کرد؛ این کشوربرمبنای اصول
آزادی  ،عدالت و صلح پایه گذاری
شده است که ملهم از رهنمودهای پیامبر
اسرائیل است ؛ تساوی حقوق همگان
را تضمین می کند  ،حقوق سیاسی و
اجتماعی همه شهروندان را صرفنظر
از مذاهب مختلف ،نژادو جنسیتی
که دارند؛ آزادی مذهب ،زبان  ،علم
وفرهنگ را بارمغان می آورد»
پدران بنیانگذارکشور اسرائیل که درسال
 ۱۹۴۸این اعالمیه را امضاء کردند اصل
برابری و تساوی حقوق را بستر جامعه
ای که در حال ساختنش بودند قراردادند.
آنها همچنین خودرا ملزم دانستند «تا
بمنظور برقراری صلح و روابط حسنه
با همه همسایگان کشور و مردم آن
بکوشند».
پس از گذشت هفتاد سال دولت اسرائیل
قانونی را از مجلس گذرانده است که
ملی گرائی و نژادپرستی را جانشین اصل
برابری و معیارهای جهانی می کند.این
قانون می گوید که تنها یهودیان حق
دارند در حکومت ملی کشور سهیم
باشند .این موضوع برای من بسیار تأسف
برانگیز است که امروز باید همان سئوال
را که  ۱۴سال پیش در کنست مطرح
کردم تکرار کنم  :آیا می توانیم فاصله ی
غیرقابل تحمل بین تعهدی که اعالمیه
استقالل دارد وواقعیت های اسرائیل را
نادیده بگیریم ؟

آیا اشغال مناطق دیگران و تسلط بر
مردم دیگر در فحوای اعالمیه استقالل
می گنجد؟ آیا هیچکس احساس می
کند استقالل برای یکی به قیمت
حقوق اساسی دیگری یعنی چه ؟ آیا
یهودیان که خود درطول تاریخ سابقه
تحمل دادخواهی های مداوم رادارند
می توانند بخود اجازه دهند که خودرا
بر همسایگان برتر بشمارند آیا کشور
اسرائیل بخود اجازه می دهدبجای
شرایط انسانی برمبنای عدالت اجتماعی
رؤیای غیرواقعی ایدئولوژیکی (عقیدتی)
برخورد با دیگران را به پایان برساند ؟
من هنوز براین باورم  ،علیرغم همه
مشکالت  ،هدف ومنظور  ،آینده
اسرائیل وموقعیت آن در بین خانواده
ملتهای روشنفکر همجوار به توان ما
در تشخیص تعهدات پدران مؤسس که
در اعالمیه استقالل اسرائیل ذکرشده
بستگی دارد.
از سال  ۲۰۰۴تاکنون واقعا تغییری روی
نداده است  .درعوض ما قانونی داریم که
تأیید می کند جمعیت عرب اسرائیل
شهروند درجه دو محسوب می شود.واین
قانون نوعی از آپارتاید را تأیید می کند.
من فکر نمی کنم یهودیان که در طول ۲۰
قرن در شرایط بی رحمانه و تحمل ناپذیر
به سر برده اند اکنون باعث آزارواذیت
دیگران شوند .اما این قانون دست به
چنین کاری خواهدزد .بنابراین من ،
امروز از اسرائیلی بودن خود شرمنده ام .

* دانیل بارن بوئیم رهبر ارکستر ،
پیانیست نویسنده و فعال سیاسی است.
برگردان از روزنامه گاردین چاپ
انگلستان  .توسط ماهنامه آزادی

و امريكا قبل از انقالب و ق رارداد الجزايرو
توافق هستهاي بعد از انقالب را به عنوان
مبناي گفتوگو پيش روي آقاي ت رامپ
م يگذاشتم .معاهده مودت و ق رارداد
الجزاير داراي اصول كليدي مورد نظر اي ران
همچون اصل احت رام متقابل ،اصل عدم
مداخله و روابطي ب رابر است.
اين سه توافق را به عنوان مبناي مذاكره
با ت رامپ ق رار م يدادم .اما در مورد عواقب
اين دعوت:
*اگر ت رامپ اين دعوت را رد كند ،توپ
به زمين طرف امريكايي شوت خواهد
شد چون ت رامپ م يخواهد به مقامات
و افكار عمومي جهان تلقين كند كه او
خواهان گفتوگوو حل و فصل اختالفات
از طريق ديپلماسي است و اين اي ران است
كه مخالفت م يكند.
*اگر ت رامپ بپذيرد و به ته ران سفر كند،
بخشي از خواسته او تامين م يشود .او
م يخواهد فردي تاري خساز تلقي شود.
نفس سفر او به ته ران ،امكان اين مانور را
به او خواهد داد بدون اينكه هزينهاي ب راي
ته ران داشته باشد.
*درنهايت هم دوحالت بيشتر متصور
نيست؛ اينكه در جريان اين سفر
پيشرفت قابل مالحظهاي به دست آيد
يا خي ر .حتي درصورتي كه توافقي هم

حاصل نشود ،اين ت رامپ است كه ريسك
سفر را پذيرفته و دست خالي برگشته و
ته ران چيزي را از دست نخواهد داد؛ ضمن
اينكه نفس سفر ريي سجمهور امريكا به
ته ران ب راي حل مشكالت با اي ران ،حاكي
از عزت و اقتدار اي ران خواهد بود.
دیپلمات
سیدحسین موسویان
سابق جمهوری اسالمی است که
ازسال1990تا 1997سفیر جمهوری
اسالمی در آلمان بود .دراین زمان بود
که عبدالرحمن قاسملو و شرف کندی
و دیگر همراهانشان که برای مذاکره با
جمهوری اسالمی به رستوران میکونوس
در آلمان رفته بودند به رگبار مسلسل
بسته شدندو جان باختند .اواکنون مدتی
است بعنوان کارشناس سیاست اتمی و
امنیت خاورمیانه در دانشگاه پرینستون
فعالیت می کند .او با اکثر دموکراتها
درسنا و مشاغل دولتی آمریکا درارتباط
است .بطور مداوم با رسانه های آمریکا
نیز گفت وگو می کند و برای نشریات
معتبر آمریکا نیز مقاالتی در تأیید دولت
روحانی می نویسد.
مقاله ای که دراینجا خواندید درروزنامه
اعتماد چاپ تهران منتشر گردیده است

آزادی

جهان انتظاردارد پرزیدنت ترامپ در
سیاست خارجی آمریکا هرچه می گوید
انجام شود .اینطور نیست ؟ البته نه بااین
سرعت .
ازنمونه هائی که در این کاخ سفید
شاهدش بوده ایم  ،آنچه پرزیدنت می
گوید تفسیرش همیشه همان نیست که
باید باشد .نتیجه گیری صریح وروشن
از بیانات مایک پمپیو وزیر امور خارجه
آمریکا در برابر کمیته روابط خارجی
سنا به دست می آید .
آقای ترامپ بارها درباره مداخله ی
روسیه در انتخابات آمریکا صحبت کرده
است و هیچ دستوری برای جلوگیری از
مداخله روسیه در انتخابات آینده صادر
نکرده است  .کریمه را جزئی از خاک
روسیه می داند و ناتو را متهم می کند و
پرزیدنت والدیمیر پوتین روسیه را مورد
لطف قرار می دهد.
آقای پومپیو درهرحال با سناتورها موافق
است که پرزیدنت ترامپ از اوضاع آگاه
است بویژه از تالش مسکو برای مداخله
در انتخابات آمریکا همه چیزرا می داند..
او درسنا گفت که ایاالت متحده با الحاق
غیرقانونی کریمه به خاک روسیه مخالف
است و آمریکا ناتو را بعنوان ستون امنیت
آمریکا می داند.
یکی از مقامات بلند پایه روسیه گفت که
در مالقات ترامپ و پوتین در هلسینکی
فنالند درمورد برگزاری رفراندوم برای
تصمیم گیری پیرامون آینده شرق
اوکراین مذاکره شد.سخنگوی شورای
امنیت ملی بعدا گفت چنین رفراندومی
« مشروعیت» ندارد.
حتی کاری که بنظر می رسد صریح و
روشن باشد  ،مبهم و نا مشخص می
شود .دولت ترامپ درماه های اخیر تحریم
های سختی را علیه روسیه تصویب کرد
اگرچه این کار پس از فشار کنگره صورت
گرفت  .همچنین  ۶۰دیپلمات روسیه از
آمریکا اخراج شدند و کنسولگری روسیه
در ساتل بسته شد .آقای ترامپ حمله
روسیه به خاک انگلستان را محکوم کرد.
اما در برقراری تحریم ها علیه روسیه
تعلل کرد .اما درگفتگوی آقای پمپیو با

خشونتهایآپارتاید

سيد حسين موسويان
دونالد ت رامپ ،ريي سجمهور امريكا در
كنف رانس خبري مشترك با نخس توزير
ايتاليا در پاسخ به سوال چطور م يتوان
تنشهاي با اي ران را كاهش داد پاسخ
داد :حاضرم با آنها مالقات كنم .هرزمان
و هرجايي كه آنها بخواهند .هيچ
پي ششرطي نداريم .هروقت بخواهند.
هم ب راي آنها خوب است ،هم ب راي دنيا.
اين كار را از موضع قدرت يا ضعف انجام
نم يدهم ،فكر م يكنم مالقات كردن كار
مناسبي است .پمپئو ،وزير خارجه امريكا
كه قبال  12شرط ب راي بهبود اي ران اعالم
كرده و تندترين و سخي فترين سخن راني
عليه اي ران درجمع اي ران يهاي مقيم
امريكا را انجام داده بود...بالفاصله بعد از
توگوي بدون
اظهارات ت رامپ در مورد گف 
پي ششرط با ته ران ،باز هم شرط گذاشت
و گفت اي ران بايد قبل از مذاكره مواضع
خود را به طور اساسي تغيير دهد .قبال
زياد درمورد شكاف موجود در واشنگتن
در مورد نحوه كار با اي ران نوشته و صحبت
كردهام .مجدد هم تاكيد م يكنم كه در
ش رايط فعلي واشنگتن ،نظام يها و ت رامپ
خواستار جنگ با اي ران نبوده و گفتوگوي
بدون پي ششرط را ترجيح م يدهند .اما
سياستمداران مهمي مثل جان بولتون،
مشاور امنيت ملي و پمپئو ،وزير خارجه
ته ذهنشان تغيير رژيم ،حمله نظامي
و عدم گفتوگو با اي ران است؛ لذا نبايد
ترديد كرد كه اعالم آقاي ت رامپ در مورد
گفتوگوي بدون پي ششرط با همتاي
اي راني خود يك تحول قابل توجه به نفع
اي ران است اما نهتنها با چالشهاي جدي
در واشنگتن مواجه بوده بلكه محور
تلآويو -رياض -ابوظبي را ديوانه م يكند.
در چنين ش رايطي اگر من جاي آقاي
روحاني بودم با تصميم شوراي عالي
امنيت ملي و موافقت مقام معظم رهبري
در پاسخ به پيشنهاد آقاي ت رامپ ،به
ايشان پيشنهاد م يكردم به ته ران سفر
كند و قبل از گفتوگوهاي كاري چند
ب رنامه «اي رانشناسي» ب راي او م يگذاشتم.
 -1ديداري ب راي او با خانوادههاي شهداي
جنگ ،ق ربانيان سالحهاي شيميايي
صدام ،ق ربانيان هواپيماي مسافري اي ران

بر ف راز خليج فارس و بازديد از موزه
جنگ م يگذاشتم تا آقاي ت رامپ عواقب
نمونههايي از سياستهاي امريكا بعد از
انقالب اسالمي در اي ران را از نزديك لمس،
علت ب ياعتمادي اي ران يها را درك و با
فرهنگ مقاومت اي ران يها نيز آشنا شود.
 -2از سردار سليماني خواهش م يكردم
اوضاع واقعي منطقه را ب راي وي تشريح
كرده و اسناد و مدارك و شواهدي كه
اثبات م يكند امريكا نقش مهمي در
ب يثباتي منطقه داشته و از گروههاي
تروريستي حمايت كرده را ب راي ايشان
توضيح و يك فايل كامل و مستند هم
به ايشان بدهد تا ب راي ايشان روشن شود
كه چه كشوري عامل ب يثباتي منطقه
بوده و هست .چون ت رامپ خواهان خروج
نيروهاي امريكا از افغانستان و ع راق است
سردار م يتواند راههاي خروج آبرومندانه
امريكاي يها از باتالقهايي مثل افغانستان
و ع راق را به او نشان داده و راههاي حل و
فصل صلحآميز بح رانهاي منطقه را به او
معرفي كند.
 -3بازديدي از تاسيسات هستهاي اي ران
م يگذاشتم و از دكتر صالحي خواهش
م يكردم كه خالصهاي از تاريخچه
هستهاي اي ران قبل و بعد از انقالب
هم راه با اسناد و مدارك ب راي ايشان
تشريح كند تا هم از ماهيت صلحآميز
هستهاي اي ران اطمينان حاصل كند و هم
با استانداردهاي دوگانه امريكا قبل و بعد
از انقالب آشنا شود.
 -4بازديدها ،شواهد و مداركي كه نشان
دهد تحري مهاي امريكا عليه مردم اي ران
است را روي ميز م يگذاشتم تا درك
كند كه طرفداري آنها از مردم اي ران با
سياستهاي اعمال يشان كامال مغايرت
دارد و مردم اي ران ق رباني تحري مها
هستند.
-5بازديدي از آثار چند هزار ساله تمدن
و تاريخ اي ران ب راي او تنظيم م يكردم تا از
نزديك لمس كند كه با ملتي روب هروست
كه ريشه  7000ساله درتاريخ و تمدن بشري
دارد و نه باكشوري كه سابقه پيدايش آن
از عمر خود آقاي ت رامپ هم كمتر است.
-6درمرحله آخر سه توافقنامه بين
اي ران و امريكا ،معاهده مودت بين اي ران
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وقتی پومپیو حرف میزند باید گوش داد؟!

عرب اسرائیلی  ،شهروند درجه دو بشمار می رود

اگر جای روحانی بودم

از سیدحسین موسویان

ترامپ همان کاری را با ایران میکند که
با کره شمالی کرده بود

آزادی

چهارشنبه 1 -ول اوت 2018میالدی
جان ایو لودریان وزیر امور خارجه
فرانسه چهارشنبه اول اوت گفت که
دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا که
پیشنهاد گفتوگوی بدون پیش شرط
با تهران را داد ،همان کاری را با ایران
میکند که پیشتر با کیم جونگ اون رهبر
کره شمالی کرده بود.
لودریان در مصاحبه با شبکه رادیویی
«فرانس اینفو» گفت« :او (ترامپ) مجددا
همان کاری را میکند که با کیم جونگ
اون در کره شمالی کرد؛ حمله میکند،
تدابیر شدیدی اتخاذ میکند و پس از آن
پیشنهاد گفتوگو میدهد».
اشاره لودریان به دیدار ترامپ با رهبر
کره شمالی در ماه ژوئن است؛ دیداری
تاریخی که پس از دوری از تشدید بی
سابقه تنش میان دو طرف صورت گرفت.
لودریان گفت« :در حال حاضر نتایج مورد
انتظار از آن دیدار به دست نیامده است...
شاید هم حاصل شود ،بهتر است این
نتایج محقق شود».
کیم جونگ اون در بیانیه مشترک با
ترامپ پس از دیدار تاریخی در سنگاپور،
بر پایندی خود به خلع سالح اتمی شبه
جزیره کره ،تاکید کرد .از آن هنگام تا
کنون پیشرفت ملموسی در این زمینه
دیده نمیشود.
روز دوشنبه ۳۰ژوئیه ترامپ در کنفرانس
خبری مشترک با نخستوزیر ایتالیا در
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پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسیده بود:
«چگونه میتوان تنشها با ایران را کاهش
داد و آیا آماده هستید با حسن روحانی
رئیسجمهوری ایران دیدار کنید؟» گفت:
«با هر کس که باشد دیدار میکنم ،من
اهل مذکره ام به ویژه هنگامی که خطر
جنگ وجود داشته باشد به مذاکره ایمان
دارم».
او ادامه داد« :البته که حاضرم با آنها
دیدار کنم ،هروقت آنها بخواهند،
نمیدانم آنها آماده هستند یا نه .هیچ
پیششرطی هم نداریم ،هر وقت آنها
بخواهند ،هم برای آنها خوب است هم
برای دنیا».
برخی مقامهای ایرانی اظهارات متفاوتی
در این باره بیان کردند.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه
ایران در توئیتی نوشت که واشینگتن با
خروج از توافق اتمی ،باید تنها خودش را
به خاطر پایان دادن به مذاکره با تهران
مالمت کند.
محمد علی جعفری فرمانده سپاه
پاسداران ایران به تندی به پیشنهاد
رئیس جمهوری آمریکا پاسخ داد و با
بیان اینکه ایران کره شمالی نیست ،در
نامهای نوشت که دونالد ترامپ و روسای
جمهور بعدی آمریکا «هرگز چنین روزی
را نخواهند دید» و «مردم ایران اجازه
مالقات با شیطان بزرگ را نمیدهند»!!

گزارش محرمانهای توسط کمیته
کارشناسان سازمان ملل متحد تهیه شده
که در آن بر ادامه کمکهای تسلیحاتی
ایران به شبهنظامیان حوثی در یمن پس
از تحریم تسلیحاتی این کشور توسط
شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال
 2015تاکید شده است.
خبرگزاری فرانسه دوشنبه  30ژوئیه،
گزارشی در این باره منتشر کرده و نوشته
که از متن این گزارش محرمانه مطلع شده
است.
در این گزارش گمیته کارشناسان که
به شورای امنیت ارائه شده آمده است:
«همچنان بر این باوریم که موشکهای
بالستیک کوتاه برد و جنگافزارهایی
دیگر ،پس از تحریم تسلیحاتی این
کشور در سال  ،2015از ایران به یمن
ارسال شده است».
در این گزارش  125صفحهای آمده است:
«اسلحهای که حوثیها به کار بردند
که اخیرا توسط کارشناسان بررسی
شده و موشکها و پهپادها از جمله آن
است ،ویژگیهایی شبیه جنگافزارهای
مشهوری دارد که در جمهوری اسالمی
ایران ساخته میشود».
در این گزارش که از ژانویه تا ژوئیه
 2018را در بر میگیرد ،آمده است« :تیم
کارشناسان در سفری که اخیرا به سعودی

داشت و طی آن بقایای دهها موشک را
بررسی کرد ،نوشتهها و نشانههایی را بر
روی این آثار به جا مانده کشف کرد که
نشان میدهد ساخت ایران است».
این گزارش افزوده است« :به نظر میرسد
با وجود تحریم تسلیحاتی ،همچنان
حوثیها موشکهای بالستیک و پهپاد به
دست میآورند که به احتمال زیاد هدف
از آن ،شدت بخشیدن به حمالتشان
علیه اهدافی در سعودی است».
بنا بر ارزیابی کمیته کارشناسان« :بسيار
هم احتمال دارد كه اجزای موشکها
خارج از یمن ساخته شده باشد ،سپس
به یمن ارسال شده و حوثیها اقدام به
مونتاژ آن کردند».
ایران نامهای برای کمیته کارشناسان
نوشته که در آن آمده است« :این
موشکها مدل پیشرفتهای از موشکهای
اسکاد است که بخشی از ذرادخانه
تسحیاتی یمن پیش از آغاز بحران این
کشور بود».
کمیته کارشناسان همچنین میخواهد
از اطالعاتی اطمینان حاصل کنند که
میگویند حوثیها کمکهای مالی
ماهانهای از ایران به شکل سوخت
دریافت میکنند .این در حالی است که
تهران میگوید به حوثیها کمک مالی
نمیکند.

صدای آلمان  :هدایتاهلل خادمی،
نماینده مجلس شورای اسالمی ،روز
یکشنبه ( ۷مرداد ۲۹ /ژوئیه) در نطق
میاندستور جلسه علنی پارلمان ایران
با انتقاد شدید از اوضاع وخیم اقتصادی
و وضعیت معیشتی مردم ،از جمله گفت:
«بیلیاقتی ،ناکارآمدی و سستی دولتها
در این سالها مانند رنجنامهای است که
هر روز بر مشکالت مردم افزوده است.
وضعیتی ایجاد شده که مردم این دوران
توان تحلیل آن را ندارند .هر روز شاهد
بیشتر شدن مشکالت هستیم ،اما نه
ارادهای برای حل آن وجود دارد و نه
توانی».
خادمی با اشاره به اینکه «کشور دچار
اختالس و فساد شده» ،پرسیده است:
«چرا کشورهای دیگر فساد را کنترل
کردهاند ،اما ما نمیتوانیم؟» او سپس
اذعان کرده است که« :فساد اقتصادی
مانند موریانه به تار و پود این کشور
و مسئولین زده است .پذیرفتهایم که
کشوری فاسد و ناکارآمد هستیم».

«مردم را بدبخت کردهاید»

نماینده ایذه و باغملک در مجلس با حمله
تند به سیاستهای اقتصادی و عمرانی
دولتهای مختلف جمهوری اسالمی،
مسئوالن دولتی را خطاب قرار داده و
افزوده است« :مردم ایران را بدبخت
کردهاید .احترام و اعتماد به نفس آنها را
گرفتهاید .از فقر و بیچارگی نمیدانند چه
کنند .برای تامین هزینه زندگی به فروش

اعضای بدن از جمله کلیه روی آوردهاند.
با کشوری که یک درصد جمعیت جهان و
هشت درصد منابع جهان را دارد ببینید
چه کردهاید».
این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به
سخنان علی خامنهای ،رهبر جمهوری
اسالمی که فساد اقتصادی را با یک
«بیماری مسری» مقایسه کرده و گفته
بود «اگر جلوی آن گرفته نشود گسترش
پیدا میکند» ،تصریح کرده است« :جلوی
آن [فساد] را نگرفتیم و به همه زد».
هدایتاهلل خادمی در بخش دیگری از
اظهارات خود «اکثر دولتمردان  ۳۰سال
گذشته» ایران را به «ظلم» به مردم،
«خیانت» به اعتماد آنان و «نابود کردن
جوانان» کشور متهم کرد و گفت که این
دولتمردان «اگر ذرهای وجدان و غیرت
داشتند ،به دلیل این همه ناکارآمدی ،ظلم
و خیانت به جوانان خودشان را حلقآویز
میکردند».
خادمی سپس ضمن حمله به مسئوالنی
که به گفته او شعار «مرگ بر آمریکا سر
میدهند» ،اما فرزندانشان در آمریکا
هستند ،اتهامی سنگین را متوجه این
دسته از مقامهای جمهوری اسالمی کرد
و گفت« :تاریخ گواه میدهد ،شاید برخی
دولتمردان ماموریت داشتند خالف منافع
ایران اقدام کنند».
این نماینده مجلس با انتقاد از نحوه
تشکیل دولت در ایران و تبدیل شدن
مجلس به «حیات خلوت دولت» ،تاریخ

 ۴۰ساله دولتها و مجلسهای جمهوری
اسالمی را زیر سؤال برد و گفت« :با این
دولت و مجالسی که ساختهاید ،هرگز
توسعه و پیشرفت را نخواهید دید».
خادمی ادامه داد« :در  ۴۰سال گذشته
حدود  ۲۰۰خانواده سرنوشت این کشور
را به گروگان گرفتند و از این وزارتخانه
به آن وزارتخانه میروند».
نماینده ایذه و باغملک در مجلس راه
برونرفت از معضالت اقتصادی ایران را
«پردهبرداری» از فساد و اختالس دانست
و نتیجه گرفت ۵۰« :نفر از اختالسگران
و دزدان دولتی را محاکمه و به اشد
مجازات برسانیم .دولتمردانی که ظرف
 ۳۰سال گذشته این کشور را به این روز
انداختهاند برکنار شوند و اموال آنها که
از کشور برداشتهاند به خزانه بازگردانده
شود».
هدایتاهلل خادمی در نهایت با اشاره
به اینکه «فرمایشات رهبر مورد توجه
همه مسئولین قرار گیرد» ،مسئوالن
جمهوری اسالمی را فراخوانده است که:
«وطنپرست باشیم ،دروغ نگوییم ،سخت
کار کنیم و دزدی نکنیم».
این نماینده مجلس در حالی همه
مسئوالن دولتی به جزعلی خامنهای
را مورد حمله شدید قرار داده که از
نگاه منتقدان حکومت و حتی برخی
کارشناسان مستقل داخلی ،دستکم
یکی از دالیل اصلی رانتخواری ،فساد،
نبود رقابت سالم اقتصادی و امتناع
شرکتهای خارجی از سرمایهگذاری در
ایران ،امتیازات ویژه و پاسخگو نبودن
دستگاه عریض و طویل تحت نظارت
رهبر جمهوری اسالمی به مجلس یا
نهادهای دولتی است.

کاهش شدید قدرت خرید مردم

در شرایطی که افزایش نرخ رسمی دالر
در روزهای اخیر نتوانسته بود از التهاب
بازار ارز بکاهد ،پنجرقمی شدن دالر
به تیتر گزارش بسیاری از رسانهها و
خبرگزاریهای داخلی تبدیلشد؛ عنوانی
در واکنش به افزایش لگامگسیخته بهای
دالر در بازار ارز ایران.
افزایش سرسامآور قیمت ارز در هفتهها

و ماههای گذشته ،سقوط ارزش ریال و در
پی آن کاهش شدید قدرت خرید مردم
را به همراه داشته است .برخی سایتها
و خبرگزاریهای ایران از فروش دالر به
قیمت  ۱۲هزار تومان در بازار آزاد ایران
خبر دادهاند.
قربانیان اصلی سقوط پول ملی در درجه
اول مزدبگیران ،کارگران و قشرهای
کمدرآمد هستند .خبرگزاری ایلنا روز
دوشنبه ( ۸مرداد) گزارش داده است
که حداقل دستمزد کارگران در ایران
«دستکم دو میلیون و  ۸۰۰هزار تومان»
کمتر از «سبد معیشت» یعنی رقمی است
که برای گذران زندگی به آن نیاز دارند.
علی خدایی ،عضو کارگری شورای عالی
کار ،چند روز پیش از «کاهش بیش از ۴۸
درصدی قدرت خرید دستمزد» خبر داده
و گفته بود« :کارفرمایان و دولتیها این
واقعیت را پذیرفتهاند ،اما برای حل این
مشکل ،هیچ راهکاری در چنته ندارند».
در روزهای اخیر قیمتها در ایران رشدی
جهشی داشته و برای نمونه قیمت لوازم
خانگی ایرانی  ۴۰درصد و قیمت گوشت
قرمز بیش از  ۸۰درصد افزایش یافته
است .خبرهایی که ایلنا از آن به عنوان
«رگبار مصیبت» برای مزدبگیران نام
میبرد« :مصیبت بیامان فقر و استیصال؛
آنهم در دولتی که وعده داده بود از
معیشت مردم صیانت میکند».
فرامرز توفیقی ،نماینده کارگری با
اشاره به «کاهش  ۷۲درصدی قدرت
خرید کارگران» گفته است« :اعالم
میکنند  ۳۲درصد لبنیات گران شده؛
 ۸۵درصد افزایش قیمت گوشت قرمز
داشتهایم؛ بیش از  ۵۰درصد افزایش
قیمت گوشت مرغ؛ بیش از صد در صد
نرخ گوشت سفید ماهی؛ بیش
افزایش ِ
از  ۳۰درصد افزایش قیمت میوه؛ در
بخش مسکن بیش از  ۱۴۰درصد افزایش
هزینه داشتهایم؛ در ارتباطات  ۵۳درصد
افزایش داشتهایم؛ شما سر این طناب را
بگیرید و همینطور جلو بروید»...

آزادی

فرانسه:

سازمان ملل :اسناد جدیدی از نقش ایران در
مسل حسازی حوث یها به دست آمده است

نماینده مجلس ۲۰۰ :خانواده  ۴۰سال است سرنوشت ایران را به گروگان گرفت هاند
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از ساماهن اهی خبری
گوانگون

درحقیقت آلمان به یک تغییر ودگرگونی
دریک امر ومورد خاص مهاجر پذیری
رفت والغیر.
***
مالمت رقبای محافظه کار ازباب اینکه
«حق بود رفراندومی بعمل می آمد»
ظاهری دارد وباطنی .
بظاهر برنامه مهم مهاجر پذیری غیر
دموکراتیک است  .درباطن دولت مرکل
مواجه با کسر نیروی کار بود ودلیلی
برای رفراندوم نداشت  .اگردربعضی
مناطق بعدازسالی حرف محافظه
کاران ُگل کرد بدلیل تبلیغات ترامپ
برمهاجر ستیزی بود که آبی درجایگه
مورچگان ریخت «بقول نیما» و فردا که
این تبلیغات فرو کشند آلمان باکمبودها
وبحران بازوی کار روبرو خواهد شد.
نگاه کنید به سراسر جهان ورفتار دولت
ها در  ۲۰۰سال اخیرکه هرگز دیده نشده
است انجام رفراندومی در ضرورت اجرای
یک برنامه مهاجرپذیری باشد  .واین بی
دلیل هم نیست  .زیرا  -۱مهاجرت از
اجزاء حرکات طبیعی است وریشه در
کوچ دارد وکوچیدن مردمان هم ریشه
در تغییرات ج ّوی دارد والبته جهانگشائی
ها واستعمار کهن واستعمار عهد صنعتی
شدن هم مؤثراست  .اما امروز مهاجرت
ها بازتاب بیداری مردمانی است که

سرزمینشان پهنه ی :
 -۱اشغال
 -۲جنگ محلی
 -۳اضافه جمعیت
 -۴تروریسم
شده است  .مردم می بینند که در
کشورشان معادن به مدد سرمایه
نهی های کسورهای صنعتی بزرگ
دراستخراج است ولی آنها بیکارند.
مردم می بینند که در کشور خود نه
مدرسه دارند تا قدری مهارت یابند
و پذیرفته دربازار کار شوند .اما خبر
دارند که در کشورهای بزرگ بیکاران
حق وحقوقی دارند ودرکل ثروت ملی
سهمی برای رفع حوائج طبیعی اولیه
« خوردو خوراک  ،پوشش  ،سرپناه ،
ودرمان دارند«.آنها در کشوردیکتاتوری
خود عاجز از مبارزه هم هستند پس
دست به قماری بزرگ میزنند و خطرات
را تا سرحد مرگ می پذیرند و بخشی
از داروندار را می دهند به « شرخرهای
قایقران» و میزنند به آب و یا به خاک ها
 ،باقبول تحقیر و زندان وگاهی جدائی ها
و مرگ ومیر وزمانی غرق شدن در دریا
یا مردن در راهها.
سازمان جهانی مهاجران دوسه روز
پیش خبر داد که  ۱۰۰۰مهاجر در همین
نیمسال اول  ۲۰۱۸در مدیترانه جان

سپرده اند باقی را حدس بزنید.
مهاجرت برروی کره زمین تابع قانون
اس ُمز است  .امری است غریزی  .کسی
منکر ضرورت مهارکردن ها وقانونی
کردن این حرکت نیست  .ولی کسی هم
نباید مانع ورادع آن شود مخصوص ًا که
شدنی هم نیست .
اروپائیان سابق ًا مستعمره دار  ،نباید
ِ
فراموش کنند که در آغاز صنعتی
شدن ها برای جلب مهاجر و بازوی
کار  ،هواپیماها می فرستادندبه آفریقا
وتشویق می کردند مردم خوش بنیه
وتوان را به آمدن به اروپا در آمریکا
ودر کانادا ودراسترالیا وهمین تشویق
وراه باز کردن ومواعید برای جلب
مهاجر بود وموفق شد .پس این تندی
وبدلفظی ترامپ ها نه فقط در مورد
خود کشورشان هم حرفی است زیادی
علیه دیگران وهم نگاهی است خشک
بر انسان دوستی که از جمله شعارهای
سازمان ملل است .
غرب دموکرات برای اشغال سرزمین
های دیگران  ،برای دامن زدن به جنگ
برای انداختن بمب اتمی بر هیروشیما
به رفراندوم وهمه پرسی ها اقدام نکرد
 .امروز همان جناح راست سرمایه گذار
محتاج بازوی کار به بهانه عدم توجه
به رفراندوم یک حرکت اقتصادی و

آزادی
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انساندوستانه را متوقف می دارد و راه
میدهد به آرمان انسان ستیز آقای
ترامپ واصحاب آتش بیار او.
نگاه کنید به دولت جدید اسپانیا که
اعالم می کند قبول مهاجران را زیرا نیاز
دارد .پس دراروپای متحد هرجارا بنگرید
نیازمند بازوی کار است و نفرت وخباثت
چرا؟
درسالهای  ، ۱۹۵۰ -۶۰بخاطر دارم یک
سپور غیر فرانسوی در کوچه وخیابان
ها نبود .وامروز برعکس یک فرانسوی
سپور در فرانسه نیست .
نوشته ی مفسران وضیع وشریفی
را دراین ایام می خوانم که دربحث
وتفسیر خود مدام به هزینه وصورت
حساب مهاجرین می پردازند .وحتی
ندیدم آنهارا دوسطر درباب صورت
حساب رفتن باطراف جهان ودخالت
ودست نهادن بر سر زمین های دیگران
بنویسند.
پاپ فرانسوا فریادی صمیم می زد که
مهاجران را کنار خود بپذیرید .اما گوش
احزاب مسیحی وهم دموکرات نمی
شنود .نمی بینند که مهاجر ستیزی مغایر
است با مسیحیت و نیز با دموکراسی!!
درغرب دموکرات خصلت « بگیر وهرگز
پس نده» غلبه دارد بر « بگیر وبده»
دیگر استدالل همین مفسران تاالری
این است که « چند و چندین فرهنگی »
شدن ها از معایب همین گونه مهاجرت
هاست  .عجبا آیا خود درفرهنگ های
متنوع نمی زیند؟ کافیست به یک
سفر  ۲۰۰کیلومتری درهر کشور دست
بزنید تا آثار زیستن در چند فرهنگی را
تصدیقکنید.
هرجای دنیا بروید اختالط فرهنگ ها
ملموس اند .وامروز به بهانه حرفهای
آقای ترامپ انگار خودرا مردمان آلوده
به مهاجران حس می کنند .ونمی بینند
که دست آنهاهم درروی پا ایستادن
اقتصادشان مؤثر بوده است .
می نویسند «:سیاست مهاجرتی » دراین
کشور یا ددرآن دیگر  ،ونمی نویسند
سیاست مهاجر ستیزی که دربسیاری
از کشورها عین واقع است  ( .امروز باید
کانادا واسپانیا را ازجمع مهاجر ستیزان
جدا نگریست ».
مهاجرت عین برکت است برای غرب
فزون طلب  .درغرب اروپا نسبت غیر
اروپا ئی تباران را با اروپا نسب ها
بسنجید .اینها هرگز ازباب امنیت
ومشارکت  ،درهمخوانی نیستند .درارکان
 ،هنرمندان مهاجر درسطحی نابرند با
همکاران نویسندگان سناریوها هرگز

راه به اروپائی تبارها نمی دهند .زیرا
وابسته به حلقه های تودرتو نیستند .چه
رسد به یک مشارکت سیاسی .
خواستم بگویم مهاجر ستیزی فعلی
بر آمده از منشأت آقای ترامپ دردنیا
زیان آفرین است ووای بر دنباله روها.

ایران ومهاجران
مردم ایران مهاجر پذیری را درطبع
فرهنگی خود دارند .حساب نظام هارا
جدا کنید که گاه بگاه وهربار درعملیاتی
کم وکوتاه خودرا در کار مهاجر ستیزی
بد نام کردند .درگیری های قبایل باهم
برسر تقسیم چراگاه ها و ایل راه ها به
صلح و قرار ومدار برادرانه کشیده شده
است  .همیشه .
مرزهای ایران بهر حال تا سه قرن پیش
مجازی ومبهم ودرکنترل مرزبانان نبود .
آزادی دادوستد درنواحی مرزی
پذیرفته شده قدرت مرکزی بوده است .
کشور گشائی های ما ودیگران درایران
وحتی حمالت عربها ی مسلمان منتهی
به انسداد مجاری درمرزها نشد .خواهند
گفت در آن زمان ها مسئله اضافه
جمعیت نبود .عرض می کنم فرهنگ
مهاجر پذیری جا افتاد وما به دیگران
همیشه بدیده « بنی نوع» و « یکی
مثل ما» و « بنده ی خدا» یا « مهمان»
نگاهی عافی داشتیم  .وداریم  .این پدیده
که کسی نزد ما بیاید و ما نزد دیگران
رویم با حرمت بهم موجب زیستن در
چند فرهنگی ها شد .وهرنظام که از
عهده آن برنیامد ماندنی نشد که بسیار
نادرند البته .
به عهد بعداز انقالب اسالمی ایران
بسبب ترک اصل عمده « هرکس به
دین خود» نظام به تبعیضات و انحرافات
فرهنگی رو کرد به د« برتری یک فرهنگ
برفرهنگ دیگر» وموجب کجروی هاشد.
نظام باتکیه برتش ّیع ناب فرض کرد
به جایگاهی رفیع نزد شیعیان برون
مرز می رود واین بینش گران تمام شد
وباعث شد که از مهاجران افغانستانی
وپاکستانی که درفقروفاقه می زیستند
گوشت دم توپ بسازیم بجز این که
امر نظام یکسو نگر است مردم مهاجر
آمدند بطور قانونی یا جز آن و جزء ما
وبا ما شدند .وحتی نظام منکر آن نشد.
مهاجرت ایرانیان به اروپا از باب فرار
است شمارشان کم است وگاه تلفات
هم داده اند .مهاجران ایرانی هم امروز
درجستجوی آزادی اند وغالب ًا دست به
دهان نیستندومطالعاتی در حال انجامند.

زرهپوشهای اس رائیلی مستقر در بلندیهای جوالن،

آزادی

هیچیک از صدراعظم های آلمان بعداز
جنگ جهانی دوم بقدر بانومرکل اقتصاد
این کشور را به رشد و شکوفائی نبردند.
اما هموکه برای چهار مین دوره به
حکومت رسید امروز به سبب برنامه
«مهاجر پذیری» اش درمعرض انکار و
انتقاد هاست .ورقبای سیاسی راست گرا
قوی ًا در تالش سقوط اویند .وبانومرکل
ناگزیر است از دادن امتیازها به آنها
که برنامه مهاجر پذیری وی را مغایر
با تمایالت ملی وحتی غیر دموکراتیک
اعالم کردند.
در آلمان امروز راستگراها موفق شدند
به قراری که من بعد آلمان جز بصورت
قانونی مهاجر قبول نمی کند.
دوسال پیش دولت مرکل اعالم کرد که
طی یک برنامه مهاجر پذیری تا ۸۰۰
هزار نفر از مهاجران را درکشور راه و
جا می دهد.
درآلمان این برنامه در بُعد انسانی و
سپس نیاز به نیروی کار خوددراذهان جا
افتاد  .ولی بسبب پروپاگاندهای ترامپ
 ،محافظه کاران آلمان به جنب وجوش
افتادند وثابت کردند :
 -۱این طرح به زیان مردم آلمان است .
 -۲اجرای این طرح پایه دموکراتیک
ندارد وحق این بود به رأی مردم گذارده
می شد.
شخص بانو مرکل وسیله ی آقای ترامپ
مورد حمالت لفظی قرار گرفت که رسانه
ها از بعداز اجالس  ۷کشوربزرگ با
عکس ها ونقل قول ها تند گوئی های
ترامپ را برمال کردند.
بعضی محافل آلمان درسیاست مهاجر
پذیری بسیار سخاوتمندانه بانو مرکل
رگه ای از اخالق سیاسی انساندوستانه
می دیدند .ولی امواج مخالفت ها وحمایت
آمریکا ی ترامپ از محافظه کاران
کارخودرا کرد.
بنظر می رسد که رقبای سیاسی بانومرکل
مایل به سقوط ایشان نبودند زیرا ُحسن
نیت وخدمات اقتصادی او شناخته افکار
عمومی است که اگر سقوطش می دادند
آلمان به بحران می رفت واحزاب راست
متهم به خبط و جانبداری از سیاست
ترامپ می شدند .پس راستگراها به میانه
روی رفتند وبانومرکل برجای خود بماند.

رد وغ اه ومهارجستیزی اه

صدای آلمان :لکساندر الورنتیف،
نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه
در امور سوریه میگوید ایران نیروهای
نظامی و جنگافزارهای سنگین خود را
از جنوب این کشور و مرزهای منطقه
تحت کنترل اسرائیل در بلندیهای
جوالن عقب کشیده است.
به گزارش رویترز ،الورنتیف این
سخنان را روز چهارشنبه (اول اوت۱۰ /
مرداد) به خبرگزاری روسی تاس گفته
و افزوده که در حال حاضر نظامیان
ایران  ۸۵کیلومتر از مرزهای جنوبی
سوریه فاصله دارند.
نماینده ویژه والدیمیر پوتین در امور
سوریه این احتمال را منتفی ندانست
که هنوز تعدادی «مستشار» ایرانی در
کنار نظامیان سوری در این منطقه باقی
مانده باشند.
اسرائیل میگوید حضور نظامیان ایران
و متحدانش نظیر شبهنظامیان حزباهلل
لبنان در سوریه امنیت این کشور را به
خطر میاندازد .این نیروها در پس
گرفتن مناطق تحت کنترل شورشیان
در جنوب غرب سوریه در کنار نظامیان
رژیم بشار اسد قرار داشتند.
مخالفت اسرائیل با عقبنشینی
محدود
اسرائیل عقبنشینی محدود نظامیان
ایران و متحدانش از مرزهای مشترک
با سوریه را ناکافی میداند .بنیامین
نتانیاهو ،نخستوزیر اسرائيل در
دیدار خود با سرگئی الوروف ،وزیر
خارجه روسیه پیشنهاد مسکو مبنی

بر عقبنشینی نظامیان ایرانی و
استقرار آنها در منطقهای به فاصله ۱۰۰
کیلومتر از بلندیهای جوالن را رد کرد.
نتانیاهو چند روز پیشتر پس از مالقات
با پوتین اعالم کرده بود که اگر نظامیان
ایران از سوریه خارج شوند ،تلآویو با
حاکمیت بشار اسد در سوریه و استقرار
دوباره نیروهای دولتی در مرز سوریه و
اسرائیل مشکلی ندارد.
جمهوری اسالمی حضور نظامیان خود
در سوریه را ،به رغم صدها کشته در
عملیات رزمی« ،مستشاری» میخواند
و میگوید این نیروها به دعوت دولت
قانونی دمشق در این کشور حضور
دارند.
اسرائیل در ماههای گذشته اهدافی
را در سوریه بمباران کرده که معتقد
است محل استقرار نظامیان ایران یا
انبار تجهیزات جنگی نیروهای ایرانی
بودهاند.
اسرائيل پیشنهاد روسیه مبنی بر
فاصله گرفتن نیروهای ایرانی در سوریه
از بلندیهای جوالن را رد کرد .بنیامین
نتانیاهو ،نخستوزیر اسرائيل در دیدار
با وزیر خارجه روسیه خواستار خروج
تمامی واحدهای ایران از سوریه شد.
رؤسای جمهور آمریکا و روسیه پس
از گفتوگو با هم در هلسینکی در
کنفرانس مطبوعاتی مشترک شرکت
کردند .دونالد ترامپ گفت با والدیمیر
پوتین گفتوگویی سازنده از جمله
درباره ایران و جنگ سوریه داشته
است.
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دکتر کاظم ودیعی  -اپر یس

می نویسند «:سیاست مهاجرتی » دراین کشور یا ددرآن دیگر
 ،ونمی نویسند سیاست مهاجر ستیزی که دربسیاری از کشورها
عین واقع است  ( .امروز باید کانادا واسپانیا را ازجمع مهاجر
ستیزان جدا نگریست ».

موقعیت ای ران درسوریه

دکتر محمد مصدق :آن ملتی که خوب وشرافتمندانه وظیفه اش را دربرابر وطن  ،پرچم وتاریخ
مملکت اداکند  ،بیشتر از دیگران قدرت اخالقی وعظمت روحی از خود نشان داده است .

آزادی

تصویب وتوشیح قانون ملی کردن
صنعت نفت ایران یک چیز بود واجرای
عملیات خلع ید از استعمار گران
انگلیسی یک چیز دیگر .تا آن یکی
به تصویب و امضا برسد واین یکی اجرا
شود دل دکتر مصدق هزارراه رفت واورا
خون به جگر کرد .حتی یک بار بااطالع از
توطئه هائی که برایش تدارک دیده بودند
در مجلس متحصن شد واعالم کرد«:
تاپایان کار نفت  ،به علت نبودن امنیت
در مجلش می مانم  ».در چنین وضعی
هیئت مختلطی از نمایندگان دو مجلس
شورای ملی و سنا برای نظارت برکار
اجرای عملیات خلع ید از انگلستان
تشکیل شد .برگزیدگان هردو مجلس
همان هائی بودند که دکتر مصدق درنظر
داشت  .حسین مکی  ،اللهیار صالح  ،دکتر
عبداهلل معظمی  ،دکتر علی شایگان
وامان اهلل اردالن (عزالممالک) از مجلس
شورای ملی ومرتضی قلی بیات (سهام
السلطان)  ،صادق رضازاده (شفق) ،
محمد سرورس  ،دکتر احمد متین دفتری
وابوالقاسم نجم ( نجم الملک) از مجلس
سنا اعضای « کمیسیون» مختلط بودند
که به جنوب کشور اعزام شده بودند تا
به اجرای قانون بپردازند.
دکتر مصدق روز بعد از پاسخ پیام های
اس  .ترومن دونامه به خوزستان ( به
تاریخ  ۲۱خردادماه  )۱۳۳۰ارسال داشت
 :یکی خطاب به اعضای کمیسیون
مختلط و هیئت مدیره ی موقت شرکت
ملی نفت ایران و از « وصول گزارش های
مبسوط از اقدامات بسیار مؤثر ومفید
آن جنابان که بی نهایت موجب مسرت
و تشکر است » قدردانی کرد ،و یکی
هم خطاب به شمس الدین امیر عالئی
 ،که سمت«نماینده فوق العاده دولت»
را داشت  .مصدق در تلگرافش به امیر
عالئی « از مراقبت وتوجه مخصوصی که
دراین موقع خطیر در انجام امور محوله
مبذول فرموده بود» سپاسگزاری کرد.
هم چنین درتاریخ  ۲۲خرداد در پیامی
خطاب به کار مندان وکار گران مناطق
نفت خیز چنین گفت  «:دراین موقع
که بحمداهلل صنعت نفت ملی شده
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وکارگران شرکت
ونتیجه کا ِرکارمندان
ِ
سابق نفت مستقیم ًا عاید مملکت می
شود مناسب دیدم آن برادران عزیز را
مطمئن کنم که از وجوه آن ها استفاده
ی کامل به عمل خواهد آمد ودولت هم
در فراهم نمودن اسباب ترقی مادی
ومعنوی آنها از هیچ چیز دریغ نخواهد
نمود .انتظار دولت وملت از آن ها این
است که به دست توانای آنها صنعت
نفت روز به روز ترقی کند و بدین وسیله
مملکت از نتیجه ی زحمات آنها بهره
مند شود.وبرای مصرف کنندگان نفت به
هیچ وجه نگرانی پیش نیاید».
آشکار بود که دکتر مصدق به رغم همه
ی توطئه هائی که با آن ها دست به
گریبان بود  ،حاضر به سازش ومعامله
برسر صنعت نفت ایران نبود .همان
اندازه که کیته مرکزی حزب توده اورا
درراهش با مشکل مواجه می ساخت ،
آیت اهلل ابوالقاسم کاشانی با پیام هائی
که برای کارگران نفت جنوب می فرستاد
همراه او بود.
همانطور که مسعود بهنود  ،در کتاب
مفصل « از سیدضیا تا بختیار» نوشته
است  « :شورو هیجان ِ تنفر از بیگانه
سلطه جو در جانها چنان ریشه کرده بود
که درباریان هم چاره ای جز هم صدائی
مردم به شوق آمده نمی دیدند .پرچم
با
ِ
ایران برفراز بزرگترین پاالیشگاه نفتی
جهان بی هیچ حادثه ای باال رفت  .در
آخرین روز بهار پس از گفت وگو های
بی نتیجه ی هیيت انگلیسی با مصدق
وبازگشت آنها  ،مصدق دریک پیام
رادیوئی آغاز « خلع ید» را اعالم داشت .
هیئت مدیره موقت نفت  ،که دکتر
محمود حسابی مدیریت آن را نپذیرفت ،
مهدی بازرگان را برگزید».
متن پیام دکتر مصدق درباره علل
صدور استور اجرای عملیات خلع ید
که درتاریخ  ۳۰خرداد  ۱۳۳۰ایراد شد ،
چنین است :
هم وطنان عزیز ،درودفراوان و سالم
صمیمانه ی خودرا ازبستر بیماری برای
شما می فرستم  .به خوبی می دانید که
در تاریخ حیات ملت ها نادرا ً روزهای

درخشان وپر مسئولیت و افتخار و
موفقیت پیدا می شود .ایام عادی
وگذران برای همه ی ملل یکسان است ،
ولی آن ملتی که خوب وشرافتمندانه
وظیفه اش را دربرابر وطن  ،پرچم وتاریخ
مملکت اداکند  ،بیشتر از دیگران قدرت
اخالقی وعظمت روحی از خود نشان
داده است .
امروز یکی از آن ایامی است که شما
هم وطنان می توانید صفحه جدید و
مقدسی در حیات اجتماعی واقتصادی
خود باز کنید وپس از پنجاه سال که از
استقالل و آزادی سیاسی ما نامی بیش
باقی نمانده بود دوره ی نوینی را دربرابر
نژاد معاصر و نسل آینده بوجود بیاورید.
رشد و نبوغ سیاسی شما می تواند
امروز را میدأ تحول ونهضت اصالحی
آینده قرار دهد  ،یا خدای ناکرده موجب
سرشکستگی وخجلت وانفعال بشود.
پیمودن این دو راه اکنون در اختیار عزم
و اراده وهمت شما است .

من نردید ندارم که شماهم وطنان
عزیزم آن طریق را انتخاب خواهید
کرد که با شرافت ایرانیت و باغرور ملی
واحساسات وطنی مطابقت دارد .باید
یک بار دیگر به دنیائی که چشم دقت
به سوی ما دوخته است نشان بدهیم که
لیاقت حفظ مواریث گران بها و پرعظمت
نیاکان خودرا داریم و می خواهیم کام ً
ال
آزاد و فارغ از تحریکات و دسایس
این وآن زندگانی قرین عزت واحترام
وسربلندی را درپیش گیریم .
آوازه همت وعزم خلل ناپذیر شما در
گسستن زنجیرهای استعمار اقتصادی
به گوش جهانیان رسیده است وخواهد
رسید وهمه خواهند دانست که روح
ایرانی از ماورای تاریخ کهن چندین
هزارساله اش  ،از نو درخشیدن گرفته
وروزهای زبونی وضعف وناتوانی خویش
را اینک پشت سر گذاشته است  .هیچ
چیز جز اراده ی آهنین شما نمی توانست
این زنجیر های طاقت فرسا وگران

را از میان بردارد .تقویت واحساسات
صمیمانه ی هم وطنان عزیزم کار نفت را
بدان جا کشانید که قوه ی قانون گذاری
مملکت به متابعت از افکار عمومی ملی
شدن صنعت نفت وقانون اجرای آن را
به اتفاق آراء تصویب کرد و آن قانون به
توشیح اعلیحضرت همایون شاهنشاهی
رسید و مأموریت انجام این امر خطیر به
من محول گردید.
قبول این مسئولیت برای کسی که به
ضعف مزاج مبتالست وعمر خودرا
دربستر می گذراند جز تبعیت ازاراده
ی ملت و امر شاهنشاه هیچ چیز دیگر
نبود .من افتخار خدمت گزاری مردم
را باالترین و پرقیمت ترین افتخارات
حیات خود محسوب داشته ومی دارم
و به غیر از اطاعت وامتثال فرمان
هموطنان محبوب چاره ی دیگر ندارم .
ازروز اول زمام داری تمام سعی
ومجاهدت این جانب به حل مسالمت
آمیز قضیه معطوف گردید ودرتمام
مکاتبات ومذاکرات با نمایندگان
ووابستگان کمپانی سابق مکرر تذکر
دادم که اجرای قانون ملی شدن صنعت
نفت برای این است که ملت ایران ازیک
طرف بندهای سیاسی را ازگردن خود
بردارد وازطرف دیگر به فقر و بدبختی
غلبه کند .آن چه توانستیم تسهیالت
فراهم آوردیم وطرق حل مشکالت را
پیش بینی کردیم ودست خریداران
سابق نفت رابرای خرید آن باز گذاشتیم
وموافقت کردیم آنان هم چنان گردش
چرخ صنایع مملکت خویش را با نفت
خوزستان تأمین کنندولی ناچار بودیم
قانون را اجرا کنیم .
شرکت سابق در جوانب اخطار خلع
ید که ازطرف دولت ایران به او ابالغ
شد اظهار داشت که پیشنهاد هایی
درزمینه ی قانون ملی شدن صنعت
نفت داردونمایندگان خودرابرای بیان
مطلب به تهران اعزام می دارد .دولت
شاهنشاهی با حسن نیت کامل ورود
آن هیئت وحتی تمدیدی را که خواسته
بودند پذیرفت ولی دیشب پس از آنکه
پرده ازروی پیشنهادهای آن ها برداشته
شد معلوم گردید که زبان مارا نخواسته
اند بفهمند  .من مکرر چه در مجلس
وچه دریادداشت ها وبیانیه ها ومصاحبه

ها اعالم کرده بودم که به هیچ وجه
دراجرای قانونی که مظهر آرزو واراده
ی ملت ایران است نمی توانم قصور
ومسامحه به کاربرم  .گویا نمایندگان
شرکت این حقیقت را ندیده گرفته
اند وراه ادامه ی مذاکرات رابرما بستند.
بنابراین برای این که اجرای قانون ادامه
پیدا کند وتأخیر ووقفه ای درکار روی
ندهد صبح امروز با تصویب کمیسیون
مختلط و هیئت دولت تصمیمات الزمه
اتخاذ شد ودستوردادم عملیات اجرائی
ادامه داده شود.
اکنون به شما هموطنان عزیز که درتهران
ووالیات پراکنده اید این پیام مخلصانه
وصمیمانه را می فرستم واز تقویت
وحمایتی که درهمه حال از دولت
برای اجرای قانون ملی شدن صنعت
نفت نموده ومی نمائید قب ً
ال تشکر می
کنم وتمنا دارم با آرامش ودور اندیشی
بیشتری که[در ]شأن و شا یسته ملت
تاریخی ایران است مراقب اوضاع باشید
وصف آهنین وحدت ویگانگی خودرا
حفظ کنید ونگذارید عوامل وایادی
حریف کهنه کار  ،برقدرت روحی
ونیروی ایمان شما هجوم آورد  .شرکت
سابق نفت می خواست بدون توجه به
حق مسلم حاکمیت ملی وقانون مصوب
مجلسین ما را با دادن چند میلیون
لیره علی الحساب گرم مذاکرات دور
ودراز نگاه دارد  ،غافل ازاین که من
اطمینان دارم فردفرد شما بادیه وکاسه
ای را که درخانه دارید حاضرید همه را
درراه نجات وطن در اختیار حکومت د
خدمتگزار خود بگذارید وگلیم زیر پای
خویش را در گذرها به فروش برسانید.
درپایان این پیام حاجت به تذکار
نیست که هوشمندی وشرافت کارمندان
وکارگران ایرانی مخصوص ًا درمنطقه نفت
خیز در پیشرفت وانجام این منظور ملی
تا کنون بی نهایت مؤثر بوده و یقین
دارم این متانت وخون سردی قابل
تحسین تاپایان کار کام ً
ال حفظ خواهد
شدومارا هرروز به مقصود نهائی نزدیک
تر خواهد ساخت  .عرایض خودرا بادرود
قلبی به شما وبااتکا به حول وقوه الهی
وباامید موفقیت ملت الیق ورشید پایان
می دهم .

انتخاب شد.در سال  ۱۳۳۴به دنبال
سوءقصد به حسین عالء ،دادرسی
ارتش ،پرونده قتل رزم آرا را مورد
رسیدگی قرار داد و عدهای در
حدود  ۲۲نفر بازداشت شدند که
از جمله بازداشت شدگان حسین
مکی بود و مدت زندانیش قریب
یک ماه طول کشید .درفعالیت
های سیاسی حسین مکی با دکتر
مظفر بقائی همکاری تنگاتنگی
داشت .ازجمله درسال ۱۳۳۹
سازمان « نگهبان آزادی» را بنیاد
نهادوعلیه انتخابات تابستانی دوره
بیستم اعالم جرم کرد و پس از آن
فعالیت های سیاسی خودرا کنار
گذاشت و به کار تحقیق درتاریخ
معاصر ایران پرداخت که حاصل آن
« تاریخ بیست ساله» در  ۸جلد
بود ۵ (.جلد آن را در دوران پس از
انقالب اسالمی نوشت)
کتاب سیاه در  ۸جلد.
زندگانی سید حسن مدرس
دردوجلد
وقایع سی تیر
نفت و نطق مکی
زندگانی سیاسی سلطان احمدشاه
مقدمه دیوان فرخی یزدی،
انتشاراتعلمی
استیضاحمکی
بقایی و حائری زاده
مجموعه نطقهای دکتر مصدق
خاطرات سیاسی (۲جلد)
گلستان ادب
زندگی میرزا تقی خان امیرکبیر
سرانجام درسال  ۱۳۷۸خورشیدی
براثر بیماری سرطان در گذشت
ودرمقبره هنرمندان دربهشت
زهرای تهران به خاک سپرده شد.
منبع  :ویکیپیدیا

آزادی

اج

را
ی
ع
م
ل
ی
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ع
ی
د از
انگلستان

حسین مکی که یکی از اعضای
مؤثر هیئت خلع ید از انگلستان بود
 .او درسال  ۱۲۹۰در میبد از توابع
یزد متولدشد .پدرش باقر میبدی
بود نخستین شغلی که پس از فارغ
التحصیل شدن از کالس دهم به
وی پیشنهادشد معلم کالس ششم
دریکی از مدارس یزد بود.پس
ازدوسال دست از معلمی کشید و
به تهران کوچ کرد.و تحصیالتش
را با معلم خصوصی ادامه داد.
زمانی به نیروی هوائی پیوست وتا
درجه استواری ارتقاء یافت .او ابتدا
درنهضت ملی شدن نفت با دکتر
مصدق همراه بود اما بعداز ماجرای
سی تیر به صف مخالفین دکتر
مصدق پیوست  .درسال ۱۳۲۲
حزب ایران را به اتفاق عده ای
از مهندسین تاسیس کردبا آنکه
متولد یزد بود اما درسال ۱۳۲۵
نماینده مردم اراک در مجلس
پانزدهم شد.او یکی از مخالفین
قرارداد « گس  -گلشائیان» بود.
درمجلس شانزدهم وهفدهم نیز
بعنوان نماینده مردم تهران انتخاب
شد.و با رزم آراء به مبارزه پرداخت
 ..درسال  ۱۳۲۸به جبهه ملی
پیوست و ملی شدن صنعت نفت
را درقالب دبیر جبهه ملی دنبال
کرد ..به علت مبارزاتی که برای
ملی شدن صنعت نفت می کرد
روزنامه های آن زمان به او لقب «
سرباز فداکار وطن» دادند.
با همه اختالفاتی که پس از  ۳۰تیر
 ۱۳۳۱با مصدق پیدا کرد وفاصله
او از مصدق بیشتر شد بااینهمه
مصدق درشهریور  ۱۳۳۱اورا به
آمریکا فرستاد تا دربانک جهانی
از موضع دولت ایران در مسئله
نفت دفاع کند.
درفروردین  ۱۳۳۲او وقائم مقام
الملک رفیع و دکتر عبداهلل معظمی
و  ۵نفر دیگر از سوی مجلس
مأموریت یافتند تا ازیک سو بین
دکتر مصدق وشاه وازسوی دیگر
میان مصدق وآیت اهلل کاشانی
آشتی برقرار سازد .درهمین ایام
بود که دکتر مصدق ازسوی شاه
وزارت درباررا به او پیشنهاد کرد .
اما او نپذیرفت .
اواز مخالفین محاکمه مصدق در
دادگاه نظامی بود.و می گفت مصدق
باید طبق قانون محاکمه ی وزراء
تحت تعقیب قرار گیرد .او در اواخر
شهریور  ۱۳۳۲طبق تصویب هیئت
وزراء به عضویت شورایعالی نفت
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ناصر امینی  -پاریس

حسین مکی یکی از اعضای هیئت خلع ید

پادشاهىكوروشكبيروپاسارگادپايتختاو
قسمت دوم

آزادی

روش مطلوب و انسان منشانه كوروش در
تقابل و تعامل با مردم ملل مغلوب به او آن
چنان نيك نامى جهانگيرى بخشيده بود،
كه نسل هاى بعدى نيز از او با عنوان عادل
ترين پادشاهشرق یاد می کردند.
اسكندر مقدونى نيز نسبت به بنيان گذار
امپراتورى پارس احترام ژرف داشت (.
 ١٨نجف زاده )كوروش به همان شيوه كه
با آژى دهاك پادشاه تاج و تخت باخته
ماد به جوان مردى رفتار كرد .و در ليديه
كرزوس را با رفتارى بزرگوارانه بخشيد
 .در بابل نيز با مهربانى و سخا و بزرگى
رفتار كرد .به آرا و عقائد و آيين بابليان
احترام گذاشت .يهوديان و ديگر اقوام
اسير را آزاد كرد .ظروف مقدس معبد
اورشليم را به شاهزادگان يهودى پس
داد ،معبد آنها را باز سازى كرد .خدايان
سرزمين هاى كهن را كه نبونيد به بابل
آورده بود ،به جاهاى نخستين باز گرداند.
به گونه اى كه رفتار كوروش حاكى از
توجه فرمانروائى نيك خو به حقوق حقه
انسانها تلقى شد .همان كه امروز حقوق
بشر نام دارد .دريغ است ،كه بر خالف
شواهد مس َّلم تاريخى ،واتفاق نظر مثبت
بيگانگان نسبت به كوروش ،برخى از
هموطنان كه بى هيچ موجب قابل دركى
در پى امحاء پيشينه فرهنگى و افتخارات
تاريخى ايرانيان برآمده اند ،به بهانه آنكه
اعالميه جهانى حقوق بشر در دسامبر
 ١٩٤٨نتيجه مستقيم جنگ جهانى دوم
بود ،و سوابقش در دهه هاى هفتاد و
هشتاد سده هيجدهم ميالدى درآمريكا
و فرانسه ناشى از انقالب صنعتى است.
كوروش را مبرا از انديشه و آرمان حقوق
بشرى بدانند! و ناخود آگاه بروز و ظهور
خصلت هاى انسانى رامنحصر به دو سده
اخير كنند!
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باور مذهبى و عقيده و الفت آيينى
كوروش چندان مشخص نيست  .شواهد
و مدارك تاريخى دقيق نشان نمى دهد،
كوروش بر چه باور مذهبى بوده است.
آيا به دين خدايان ايالمى مانند هومبان
 Humbanگرويده يا باور هاى كهن
ايرانى داشته است .الواح تخت جمشيد
نشان مى دهد .در سرزمين پارس خدايان
بى شمارى را مى پرستيده اند .افزون بر

آن گرد آمدن اقوام ايالمى ،پارسى،
مادى و اقوام ديگر ،درسپاه زير فرمان
كوروش بزرگ و تساهل و تسامح توام
با احترام وى نسبت به آداب و رسوم و
مذاهب مرسوم ومتداول در فالت ايران و
سرزمين هاى دست يافته  ،مانع از آنست
كه وى را به ضرس قاطع معتقد به آيين
ويژه اى بدانيم ! جز اينكه برخى از روايت
هاى تاريخى يونانى و رومى را كه حاكى از
تع ّلق خاطر او به آيين ميترائيسم است،
بپذيريم و به قيد احتمال او را باورمند
به الهه ميترا قلمداد كنيم .زيرا گزنفون
ضمن شرح جشن هاى ساالنه سلطنت
كوروش در پارس  ،از قربانى كردن اسب
در پيشگاه خورشيد( ميترا) ياد مى كند.
و ا ّرابه اى كه با ساز و برگ سفيد رنگ و
تاج دار چون ا ّرابه
زئوس  Zeusبه پيشگاه ميترا هديه مى
كردند ١٩ (.گزنفون )استرابو  straboنيز
گزارش مى دهد ،هر سال به مناسبت
جشن هايى كه به افتخار خداى ميترا
در دربار پارس مى گرفتند،ساتراپ
ارمنستان بيست هزار كره اسب ،به
دربار پارس نزد كوروش مى فرستاد(.
 ٢٠استرابو ) آريان  Arrianنيز خبر مى
دهد .در زمان سلطنت كمبوجيه به مغانى
كه نگهبان آرامگاه كوروش بودند ،هر روز
يك گوسفند ،مقدارى آرد ،و شراب  ،و هر
ماه يك اسب براى قربانى مى دادند٢١ (.
استرابو )از آنجا كه قربانى كردن اسب
ويژه آيين مهر است ،وعدالت و جنگاورى
و نور و خير خواهى و بركت و ثمر بخشى
از مظاهر خداى ميترا و مطابق با فروزه
هاى مورد توجه و عمل كوروش بزرگ ،به
نظر مى رسد ،كيش كوروش بزرك و ديگر
شاهان صدر هخامنشى آيين مهر باشد

اقدامات عمرانى
كوروش بزرگ
از اقدامات عمرانى رفاهى كوروش،
ساخت بناها و ايجاد پرديس هاى گسترده
ايست ،كه در دشت پاسارگاد ،واقع شد .
دشتى به مساحت بيست كيلومتر درازا و
پانزده كيلو متر پهنا،كه در منطقه جنوبى
زاگرس،ارتفاع  ١٩٠٠مترى ِسطح دريا و
حد فاصل چهل كيلو مترى شمال تخت
جمشيد ،قرار دارد .با جريان ِآب رودخانه
هاى پُلوار و دشت ُم ْرغاب كه از سمت
شمال به جنوب ،جارى است ،از دير
باز،خ ّرمى و سرسبزى ويژه اى را حائز

بوده است ،كه موجب شده ،به نشانه بركه
هاى پر شمار ومرغ هاى شناور در بركه
هايش دشت ُمرغاب ناميده شود .دشتى
كه كوروش به ساختن كاخ ها و پرديس
هاى مص ّفا در آن اقدام كرد.
تا نياز تشريفات امپراتورى نو بنياد پارس
را برآورد .براى احداث و تكامل و تزيين
أبنيهء در دست ساختش ،هنرمندان
صنعتگر و سنگ تراش ِليديايى ،ايونى،
صورى و فنيقى ،را به كار گرفت .به نحوى
كه مجموعهء عمارات و ابنيه اش از هنر
آسياى كوچك تاثير يافت .به نظر مى
رسد ،انتخاب پاسارگاد براى پايتخت
ازسوى كوروش بزرگ ،افزون برآنكه
زادگاه پارسيان بود .به لحاظ موقعيت
جغرافيائى و جايگاه ارتشيش بود  .كه
درشمالى ترين نقطه پارس قرار داشت.
بلند ترين دره زادگاهىش به شمار مى
آمد.كه بر مرز هاى دولت ماد مسلط بود
 .مى شد از آن مكان ارتباط مؤثرى با
نواحى ديگر بر قرار كرد ٢٢ (.استروناخ
) پس از كوروش اهميت پاسارگاد كه
آميخته به تقدس و يادگار پيروزى
سرنوشت ساز هخامنشيان بر دولت ماد
بود ،آن چنان جايگاه شايانى يافت ،كه
شاهان هخامنشى ،مراسم تاج گذارى
هاى خود را در آن ناحيه و بر سكوهايي
كه به اين منظور ساخته شده بود ،برگذار
مى كردند!

چگونگى ِواژه پاسارگاد
گرچه از واژه پاسارگاد پيش از آنكه به
عنوان پايتخت شاهنشاهى كوروش ياد
شود ،در نوشته برخى از نويسندگان
يونانى مانند هرودوت ،به صورت نام
قبيله اى ياد شده است .تنى چند ،آنرا
به معنى سر زمين پارس دانسته اند.
به هنگام نوشتن و خواندن حرف (راء)
را بر حرف (سين ) مقدم داشته اند .به
صورت ف َرسار گيده  phrasargidaبه كار
پسر گادى
برده اند .گروهى پسر گده و ّ
 Passaragadaiو در معنى جايگاه
لشكريان دانسته اند) ptolemy ٢٣( .
از آنجا كه آناكسيمن  ،يكى از معلمان
اسكندر كه با او در ايران بود ،نيز گفته
است :معنى اسم اين شهر دژ پارس است.
به ا ستناد گفته او ،مشيرالدوله پيرنيا در
تاريخ ايران باستان اسم اين شهر را پارس
گرد ،دانسته است .و نامهاى با گرد درست
شده  :برو گرد ،درابگرد ،رامگرد،

دستگرد را گواه آورده است  ،كه چون
پسوند گرد به معنى شهر است .پاسار گاد
در اصل پارسه گرد بوده است .كه برگرفته
از دو واژهء پارس  +گرد است ٢٤(.پيرنيا )
فالندن  Flandinجهانگرد و تاريخ نگار
فرانسوى نيز نظرى مشابه با مشيرالدوله
پيرنيا دارد .پاسارگاد را مركب از دو واژه
پسا +گرد :پساگرد و مترادف با شهر فسا
مى داند( ٢٥فالندن )
على سامى پسوند گده يا كده به معنى
جايگاه را كه در واژه هاى ميكده،
دانشكده ،آتشكده ،زيبا كده ،دهكده به
كار رفته است ،مستند قرار داده  ،واژه
پاسارگاد را مركب از دو واژه پارس +گده
دانسته ،جايگاه پارس معنى كرده است.
( ٢٦سامى) برخى از پژوهشگران نيز
به مالزمه آنكه ،هريك واژه هاى گاده،
گاه ،گاثو ،گاتو در پارسى باستان و زبان
اوستايى معنى تخت و تختگاه مى دهد،
پاسارگاد را به معنى تختگاه پارسيان نيز
دانسته اند.
از مجموع گفته هاى پيشين در مى يابيم،
پاسارگاد افزون بر آنكه نام يكى از ده
قبيله فارسى است  ،نام سرزمينى است
كه خاستگاه خاندان پارسى هخامنشى
است .خاندانى كه عملكردشان موجب
دگرگونى در شيوه جهان گشايى و كشور
دارى دنياى كهن شد.

پاسارگاد در دوره هاى بعد
پس از غروب آفتاب دولت هخامنشى
كه پاسارگاد به دست گوبارس سردار
اسكندرافتاد.نويسندگانوتاريخنويسان
از پاسارگاد با عنوان شهر كوروش و محل
كاخها و آرامگاه او ياد كردند .جائى كه
اسكندر در سال  ٣٢٤پيش از ميالد
به آن پا نهاد .و از ديدن بى حرمتى به
آرامگاه كوروش و مرقد شكافته و درهم
ريخته اش غمگين شدArrien. ٢٧(.
) Anabasis
اسكندر آرامگاه فرازمندى ديد ،كه
در ميان شاخه هاى درختان پرديسى
قرارگرفته بود .پله هاى پهن و بلندى در
پائين وحجره و بامى با ورودى تنگ در باال
داشت ٢٨ ) .همان )
استرابو  ،به نقل از اونسيكريتوس يكى
از سرداران اسكندر در شرح چگونگى
اش مى گويد :آرامگاه ده پله داشت ،قبر
كوروش در قسمت باال بود .كتيبه اى به
خط و زبان يونانى و پارسى داشت ،كه

آزادی

سيرى در سوابق دودمان هخامنشى،
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بر آن نوشته شده بود( ،اين آرامگاه من
است ،كوروش شاهنشاه) ( ٢٩استرابو )
پس از هخامنشيان  ،در دوره سلوكيان
و برخى شاهان مستقل پارس همچنان
برخى از كاخ هاى پاسارگاد مورد استفاده
بود .حتى كشف برخى از آثار حاكى از
آنست كه در دوره ساسانى نيز پاسارگاد از
سكنه خالى نبود .ولى بامرور زمان اندك
اندك گذشته پاسارگاد و نام كوروش
فراموش شد .چنانكه در پايان دوره
ساسانى ،خاطره مجد و عظمت پيشين
در ذهن وضمير عامه مردم چندان به بى
رنگى گرائيده بود ،كه كمتر كسى سوابق
تاريخى پاسارگاد را به ياد داشت .با اين
وصف همان اندك آگاهانى كه به اهميت
تاريخى پاسارگاد واقف بودند ،مقارن
حمله اعراب آرامگاه كوروش را مرقد
مادرسليمان بن داوود معرفى كردند.
تا به اين ترفند انهدام آرامگاه كوروش
را مانع شوند .زيرا سليمان بن داوود،
پادشاهى يهودى بود كه رسالت پيامبرى
داشت .در تورات و متون مذهبى اسالمى
از جايگاه بلند وى و كرامت فرمانروئى
اش بر موجودات عالم به اراده الهى ياد
شده بود .بنا بر روايات اسالمى مى گفتند:
« هرگاه حضرت سليمان بر بساط مى
نشست و در اطراف و اكناف عالم گردش
مى كرد ،به هنگام نماز به هر جا مى
رسيد ،ديو هايى كه در فرمان او بودند،
از سنگ هائى كه حمل آن به دست بشر
امكان پذير نبود ،فوراًمسجدى يا تختى
براى او مى ساختند تا آن حضرت در آن
مسجد نماز گزارد»( ٣٠سامى)
به اين ترتيب دشت ُم ْرغاب در دوره
اسالمى جايگاه سليمان نبى شناخته شد.
چنانكه در فارسنامه ابن بلخى آمده «:
گور مادر سليمان رااز سنگ كرده اند.
خانه اى چهار سو ،هيچ كس در آن خانه
نتواند نگريدن كه گويند طلسمى ساخته
اند ،كه هر كه در آن خانه بنگرد ،كور
شود .ا ّما كس را نديدم ،كه اين آزمايش
كند ٣١ (».ابن بلخى)
يا آنكه حمداهلل مستوفى نيز در نزه
القلوب در وصف مرغزار مشهد سليمان
نوشته « :مرغزار كاالن به جوار گور مادر
سليمان ،طولش چهار فرسنگ اماعرض
كمتر دارد .گور مادر سليمان را از سنگ
كرده اند ،خانه چهار سو است»..........
با اين وصف از حيث تاريخى معلوم
نيست ،آرامگاه كوروش از چه زمانى به
مشهد مادر سليمان يا مشهد النبى تغيير
نام يافت .شايد مقارن با تهاجم اعراب و
تحوالت اجتماعى پيامدش ،لزوم نوعى
تطابق بين اعتقادات وارداتى عربى و
اسطوره هاى كهن ايرانى موجب اين
نامگذارى شد .كه در توضيح و تبيينش
ميرزا حسن فسايى در فارس نامه ناصرى
مى گويد :
« مشهد محل شهادت و قبر انبياء و
اولياء و بزرگ زادگان دين را گويند...» .

اين بلوك را مشهدالنبى گفته ،چون عجم
حضرت سليمان و جمشيد را يكى دانسته
اند ،آنرا مشهد مادر سليمان گفته اند»
(  ٣٢فسايى)
در پى تغيير نام آرامگاه كوروش به مشهد
مادر سليمان بن داوود ،كاخهاى كوروش
به نام سليمان نبى و سراسر دشت ُم ْرغاب
به نام مادر سليمان آنچنان معروفيتى
يافت ،كه در تلو زمان استمرار داشت،
موجب شد ،هنگامى كه در سالهاى
پايانى دوره سلجوقى همزمان با سالهاى
ميانى سده ششم هجرى اتابكان فارس
برخطه پارس دست يافتند ،به انگيزهء
به دست آوردن وجههء مذهبى ِمردمى،
خود را قائم مقام سليمان يا وارث ملك
سليمان بخوانند .چنانكه ازاتابك سعد
زنگى با عنوان وارث ملك سليمان ،سلغر
سلطان مظفرالدنيا والدين سعد بن اتابك
زنگى ناصر عباد اهلل المؤمنين  -ياد مى
شد ٣٣(.نجف زاده ) به همين سبب بود،
كه سعدى نيز به هنگام مدح وستايش
اتابك سعد زنگى و پسرش ابوبكر  ،از
آنها با عنوان قائم مقام سليمان يا وارث
ملك سليمان ياد مى كرد ٣٤(.سعدى )
بر اساس همين باور بود ،كه اتابكان فارس
كه خود را وارثان ملك سليمان مى
دانستند ،گرداگرد آرامگاه كوروش در
سال  ٦١٢ه ق ديوارى كشيدند ،با ساختن
ايوانهاى پيرامونى اش آنرا به صورت
مسجد جامعى در آوردند ،كه آرامگاه
كوروش راعمال به صورت زيارتگاه مقدس
مورد احترام عامه مردمى قرار داد ،كه
رسوخ اعتقاد مذهبى اشان به لزوم
رعايت احترام مدفن مادر سليمان موجب
مى شد ،از ورود جهانگردان كشور هاى
باخترى به آن مانع شوند!
همين داعيه وراثت ُم ْل ِ
ك سليمان و
جانشينى سليمان نبى بود ،كه در دوره
آل ُم َظ ّفر ( ٧٤٣تا  ٧٩٥ه ق) شاه شجاع
مظفرى كه از خود با لقب ابوالفوارس ياد
مى كرد و لقب سليمان نبى مالك هفت

اقليم را در مورد خود به كار مى برد ،فرمان
داد ،در كنار آرامگاه كوروش كاروانسرايى
ساختند .و در كتيبه يادگارى اش او را
مالك هفت اقليم خواندند .
ساخت و سازهاى اتابكان فارس و
شاه شجاع مظفرى در جوار آرامگاه
كوروش گرچه آرامگاه را از تصاريف
زمانه و دستبرد به سنگهايش مصون
كاخ بار ِ عام را كه
داشت ،ابنيه شاهى ِ ِ
سنگها و ستون هايش مورد استفاده
سازندگان مسجد و كاروانسرا قرار گرفت
 ،دستخوش آسيب و ويرانى ساخت.
همچنين حين جنگ هاى شاه منصور
مظفرى و امير تيمور كوركانى كه دشت
پاسارگاد صحنه جنگاورى شاه منصور
بود ،بناهاى باستانى پاسارگاد از حمله و
هجوم ويرانگرانه جنگاوران بر كنار نماند
صدمات گسترده سپاهيان ويرانى هاى
پيشينش را وسعت داد.
پس از تأسيس دولت صفوى و ثبات
سياسى و آرامش اجتماعى ناشى از آن
كه موجب تسهيل سير و سفر جهانگردان
باخترى به ايران شد .پاسارگاد از نواحى
مورد بازديدى بود  ،كه توجه آميخته به
اعجاب گردشگران بيگانه را جلب مى
كرد،به جست و جو در باره سوابق تاريخى
و وجه تسميه مشهد مادر سليمان وا مى
داشت .از روست كه در سفر نامه هاى آنها
مواردى از ويژگيهاى بناهاى باستانى
پاسارگاد و آرامگاه كوروش و چگونگى
رفتار و اعتقادات عامه مردم نسبت به آن
منعكس است.
چنانكه آلبريخت فن ماندلسو
 Mandelsoكه در سال  ١٦٣٨ميالدى
آرامگاه كوروش را ديده ،از نيايشگاه
كوچكى ياد مى كند ،كه با سنگ مرمر
سپيد بر باالى سكوى بلندى بر آمده از
پله هاى سنگى بدون مالط ساخته شده
است .اشتهار انتساب آن به سليمان نبى
كه مغاير با شرح احوال حضرت سليمان و
خارج نشدنش از ارض اقدس است  ،او را

به پرس و جو وامى دارد.
با پرسش از كشيش فرقه كارميلت
 carmélitesمقيم شيراز و دكتر فراير
در مى يابد ،سليمان مورد نظر از خلفاى
ع ّباسى است .و نه حضرت سليمان
پيامبر و پادشاه قوم يهود ،نكته اى كه
فرصت الدوله شيرازى نيز در كتاب آثار
عجم به آن مى پردازد،نقل قول مى كند،
چون برخى جمشيد را با سليمان يكى
مى دانند ،شايد مادرش در اينجا مدفون
باشد ،و اما در يكى از تواريخ اروپا مرقوم
است ،كه مادر سليمان بن جعفر ،برادر
هارون الرشيد است ،كه پسار كيدى را
تيول داشت ،وقتى از جانب خليفه به
حكومت آنجا رفت ،و مادرش كه همراه
او بود ،در آن سرزمين درگذشت ،از آن
وقت معروف به مشهد مادر سليمان شد.
به مرور زمان گمان كردند ،سليمان پيامبر
است ،پس مشهد النبى نيز گفتند٣٥(.
فرصت الدوله شيرازى)
پس از ماندلسو ،جان استرويس struys
در سال  ١٦٧٢ميالدى و دوبروين در سال
 ١٧٠٦ميالدى و جيمز موريه Morier
در سال  ١٨٠٩از دشت ُم ْرغاب ديدن
كردند ،و از نيايشگاهى نام بردند ،كه
زنان پيشانى هايشان را بر سنگهايش مى
ساييدند ،و مى بوسيدند ،وبعد از نيايش
كوتاهى از آنجا بيرون مى رفتند ،به بهانه
آنكه نيايشگاه زنان است ،از ورود
مردان به آن جلوگيرى مى شد .شايد
همين امر بود ،كه سبب شد ،موريه
بپندارد ،آرامگاه كوروش ،در جاى ديگرى
در حوالىجنوب و اطراف شهر فعلى فسا
است .پس از موريه ،ويليام اوزلى ouseley
نيز در سال  ١٨١١ميالدى آرامگاه كوروش
را ،در نواحى جنوبى تر دانست ،نظريه
اى شبيه به موريه ابراز كرد .تا اينكه
روبرت كر پورتر Robert ker Porter
ديپلمات نقاش و خاورشناس جهانگرد
توجه به
انگليسى در سال  ١٨١١ميالدى با ّ
نوشته هاى نويسندگان باستانى يونان به
شناخت آرامگاه كوروش نائل آمد .مشهد
مادر سليمان را آرامگاه كوروش كبير
دانست .طرح هاى زيباى گويايى از دشت
پاسارگاد كشيد .كه حائز اهم ّيت هنرى
و تاريخى است .پس از او كلودى يوس
جميز ريچ Claudius James Rich
جهانگرد باستانشناس و مردم شناس
انگليسى اوائل قرن نوزدهم در پى
كاوشهاى باستان شناسى در بابل و
پژوهشهاى مردم شناسى در مورد
پيروان آيين يزيدى در نواحى كردستان
عراق و بررسى موقعيت جغرافيايى
آسياى صغير از طريق بصره و سواحل
خليج فارس به ايران آمد .و از شيراز و
دشت ُم ْرغاب ديدن كرد .اگر چه بيمارى
وبا او را امان نداد ،و در پنجم اكتبر سال
 ١٨٢١درگذشت  ،با اين حال توانست قبل
از ابتالء به بيمارى طرح هاى دقيق
بقیه درصفحه ۴۸

هزارو یک چهره ی مشهور جهان

دکتر سیمین ملک افضلی
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نام رابرت اندروز میلیکان همیشه با
مطالعه الکترون ها  ،ذرات باردار با
الکتریسیته که به دور هسته هراتم می
چرخند همراه است  .اودرسال ۱۸۶۸
در ایلی نویز متولد شد .پس از تحصیل
در کالج اُبرلین دانشگاه کلمبیا وبرلین
وگوتینگن  ،استاد فیزیک دردانشگاه
شیکاگو شد .ازسال  ۱۹۱۰ببعد او به
یک سری آزمایشات استادانه ای دست
زد تا بتواند « بار» الکتریکی الکترون
را اندازه بگیرد.وثابت کند که این کمترین
بار ممکن است .
قب ً
ال نسبت با ِریک الکترون ،به جرمش
( )Eبوسیله ی سِ ر جی  .چی .تامسون
تعیین شده بودوبار الکتریکی « یون »
هیدروژن (اتمی که تنها الکترون
خودرا ازدست داده است) از آزمایشات
الکترولیز بدست آمده بود .میلیکان
همانطور که انتظار میرفت ثابت کرد که
بار منفی الکترون ،معادل بار مثبت یُن
هیدروژن است .
آزمایش میلیکان باتزریق قطرات ریزی
ازروغن که بوسیله ی نوعی عطرپاش
درفضای بین دوصفحه فلزی افقی
وموازی ریخته شد صورت گرفت .
هریک از صفحات به ترمینال های برق
ولتاژ قوی وصل بودند که یکی بار مثبت
ودیگری بار منفی ایجاد می کردند.
قطرات ریز روغن بوسیله فیلتر حرارتی
که برسر راه « اشعه نوری» قرار می گرفت
روشن می شدند ومیکروسکپی بطور
افقی این ذره را تحت نظر قرار می داد.
در حالیکه ذرات روغن ازدرون عطرپاش
بیرون می آمدند براثر اصطکاک «باردار»
می شدند .بعبارت دیگر هرقطره ریز
روغن یا چند الکترون بدست می
آورد ویا چند الکترون ازدست می داد.
به قطراتی که نه الکترون ازدست داده
ونه الکترون گرفته بودند اشعه ایکس
می تاباند تا باردارشوند.
به علت اینکه قطرات روغن  ،باردار
بودند بایستی بسوی صفحه فلزی که بار
مخالف آنها راداشت جذب می شدند.
فرض کنیم ذرات روغن بطرف صفحه
باالئی جذب باشند نیروی جذب کننده
به دقت تنظیم شده وبا تغییر دادن ولتاژ
برق  ،نیروئی بوجود می آید که قطره
روغن را به حال تعادل نگهمیدارد .

میلیکان برای محاسبه بار منفی الکترون
آزمایشات متعددی انجام داد

دراین صورت قطره ازداخل میکروسکپ
دیده می شود که دروسط هواوزمین
آویزان شده است  .نیروی جذب کننده
به  :فاصله بین دوصفحه فلزی  ،ولتاژ
برق ( هردو بآسانی قابل تنظیم هستند)
وبارالکتریکی قطره روغن بستگی دارد .
بنابراین برای اینکه یک قطره روغن

ثابتنگهداشتهشود بایستیبارالکتریکی
آنمحاسبهشود.بارالکتریکی قطره،زمانی
قابلمحاسبهاست کهجرمآنمعلومباشد.
پیدا کردن جرم قطره روغن مشکل ترین
قسمت این آزمایش بود  .جرم هر شیي
معادل است با «حاصلضرب جعبه و
چگالی » آن  .میلیکان توانست چگالی

باید اندازه گرفت  .دراینجا عدسی چشمی
میکروسکپ بکمک میلیکان آمد .برروی
این عدسی مقیاسی طولی ترسیم شده
بود اما آنقدردقیق نبود که بتواند شعاع
یک قطره کوچک را محاسبه کند.
بنابراین میلیکان مجبوربود اندازه شعاع
راباروش غیر مستقیم محاسبه کند.
اوبرق دستگاه را قطع کرد تا قطره
روغن براثر نیروی جاذبه به ته ظرف
بیاید .باکمک کورنومتر سرعت ثابتی
که قطره روغن درحال حرکت داشت ،
اندازه گیری کرد این قطره باسرعت ثابت
حرکت می کرد زیراوزن آن با مقاومت
هوائی که در ظرف موجود بود تعادل
داشت .بافرمول بسیارساده ای که مربوط
به نیروهای بازدارنده (مقاومت هوا) است
می توان محاسبه کرد که سرعت ثابت
یک کره با شعاعش متناسب است واین
فرمول شعاع قطره روغن را که میلیکان
بدنبال آن بود به او داد .باالخره میلیکان
تمام اطالعات مورد لزوم رابرای اندازه
گیری « بار» یک قطره روغن بدست
آورد .او این آزمایش را چند صدبار
تکرار کرد وتعداد زیادی نتایج مختلف
بدست آورد  .این عمل بدان معنی نبود
که آزمایشات او اشتباه بوده اند صرف ًا
تکرار آزمایشات باقطرات مختلفی بود
که چند الکترون ازدست داده ویا چند
الکترون گرفته بودند .تمام نتایج نشان
دادند که «بار» های مختلف  ۵تا  ۲۰برابر
یک « بار» پایه هستند .این «بار» پایه
باالترین عامل مشترکی بود که درصدها
نتایج بدست آمده به چشم می خورد
 .درآزمایشات میلیکان یا دیگران «
بار» ی کمتراز «بار» پایه دیده شد  .در
حقیقت این « بار» ی بود که بوسیله
یک الکترون منحصر بفرد حمل می
شد .هرالکترون فقط این مقدار«بار» را
می تواند حمل کند نه کمتر نه بیشتر .به
این ترتیب میلیکان بادقت زیاد یکی
از ثوابت بنیادی جهان هستی را اندازه
گیری کرد.
بخاطر کاربرجسته او برروی الکترون
درسال  ۱۹۲۳برنده جایزه نوبل دررشته
فیزیک شد.
رابرت میلیکان یک معلم باروح و
نویسنده ای که هدفهای بسیار گسترده
ای درزمینه علم ودانش داشت درسال
 ۱۹۵۳درگذشت .

آزادی

براساس تعريف سازمان بهداشت جهانى
طب سنتى مجموعه اى است از دانسته
ها ومهارتها واعمالی كه بر پايه نظريه ها
وباورها  ،و تجربه هاى بومى فرهنگ هاى
مختلف است  -خواه قابل شرح باشد يا
نباشد-كه در بهداشت ونيز پيشگيرى
وتشخيص  ،بهبود ومداواى بيماريهاى
جسمى و ذهنى مورد استفاده قرار مى
گيرد
طب سنتى دربسيارى ازنقاط جهان مورد
استفاده است از جمله مشهورترين ،انواع
ان به طب سنتى چين ،گياه درمانى،طب
اخالطى درطب سنتى ايران(دانش مزاج
شناسى شمن باورى وايورودا (درطب
سنتى هند) اشاره شده است
دانش مزاج شناسى گسترده وپيچيده
درعين حال كاربردى وبسيارجال ِب توجه
است انچه در أطراف ما در درون ما وبر
ما تأثير گذار است داراى مزاج وطبع
است به طور نمونه رنگها انواع صداها
خوردنيها،شب وروز و......
واينهمه بر هستى انسان كه خود
موجودى بسيار پيچيده است در هر ارگان
و هر سلول نقش به سزايى داردوميتواند
سالمتى َويَا بيمارى بهمراه داشته باشد
بهر حال تالش براين است كه طب سنتى
ايرانى به زبان ساده ترى بيان شود كه
بتواند مورد استفاده عموم قرار گيرد
الزم است در ابتدا بعضى از مفاهيم
راتعريف ومورد بررسى قرار دهيم
مزاج :كبفيتى أست در طب سنتى
كه همانطور كه در كتاب ذخيره
خوارزمشاهى(جرجانى ) امده است از
اميزش عناصر چهار گانه در بدن پيدا مى
شود وداراى نه بخش است.
دانش شناخت مزاج از مباحث مهم و
بنيادين در طب سنتى است كه در اذهان
عامه به گرمى وسردى شناخته شده
است.
قدما معتقد بودند كه مزاجهااز واكنش
متقابل اجزاء عناصرچهار گانه متضاد
بوجود مى ايد.
عناصر چهار گانه شامل اب -باد-خاك

وآتش هستند كه ازواكنش انها مزاج
معتدل ومزاج نامعتدل دو گونه بنيادين
مزاج حاصل ميشود .همچنين سردى
گرمى -ترى وخشكى حاصل قواى اوليهعناصر است كه شامل:
مزاج گرم ازعنصر اتش مزاج سرد(خاك)
مزاج تر(اب) مزاج خشك(باد) است.
مزاج معتدل مطلق تقربيا وجود ندارد .
چهار مزاج ساده عبارتند از-١مزاج گرم
-٢مزاج سرد -٣مزاج خشك -٤مزاج تر
مزاج هاى تركيبى كه در نوع بشر بيشتر
قابل مشاهده است شامل:
-١مزاج صفراوى(گرم وخشك) .معادل
إتش
-٢مزاج دموى((گرم وتر)معادل هوا
 -٣مزاج سوداوى(سردوخشك) معادل
خاك
-٤مزاج بلغمى(سرد وتر) معادل آب
هرانسان بر اساس ژنتيك از يك پدر
ومادر با مزاج ژنتيكى ،در محيطی با مزاج
اب وهوايى خاص وتحت تأثير عوامل
ذهنى وروانى ويژه اى ،كه اثرات متفاوتى

بر مزاج دارد با يك نژاد پايه بدنيا مى ايد .
كه براساس اين عوامل وعوامل اثر گذار
در دوران باردارى از جمله تغذيه  -آب
وهوا سالمت جسمى وروانى مادر ومحيط
مادرميتواند اين مزاج پايه به تعادل
نزديك وتولد كودك سالم با يك مزاج
ويژه را بهمراه داشته باشد و يا تولد
كودك بيمار با مزاج نامتعادل ترى را
باعث شود.
درمان براين اساس است كه آن فرد به
تعادل مزاج پايه فردى نزيكتر شود وهر
چه اين تعادل بيشتر بهم بخورد واز محور
تعادل دورتر گردد مشكالت جسمى
وذهنى وروانى بيشترى را بهمراه خواهد
داشت
والزم است بامزاج ها بيشتر اشنا شويم تا
بتوانيم مزاج فردى خود را كه با آن بدنيا
امديم ويا مزاج حال خويش را تشخيص
دهيم تا براين اساس بتوانيم براى
برگشتن به مزاج پايه َويَا براى متعادل
نگهداشتن آن جهت درمان بيمارى َويَا
پيشگيرى اقداماتى انجام دهيم.

درواقع آنچه بر بدن وروان تأثير مى
گذارد ،نوعى از خوراك محسوب ميشود
وانچه ما مياشاميم ويامى خوريم نوعى از
خوراكيها است كه ميتوان اميد به كنترل
آن داشت.
اما هوائى كه استشمام مى كنيم  ،صداها
وسخنانى كه ميشنويم و...انواع
خوراكيهايى كه می خوریم ،رعايت
وكنترل بسيارى از انها از عهده فرد
به تنهايى خارج است وهمين مسئله
پيچيدگى درمان وابقاء سالمتى را موجب
ميشود .اميدوارم در ادامه مطلب«مزاج»
هر آنچه در بيرون ودر أطراف ما وجود
داردکه مارا درشناخت مزاج خود
کمک می کند شناسايى كنيم .درمورد
انواع خوراكیها و انچه بر ما اثر گذار
است وهمچنین مزاج آنها نيز مطالبى
راباعنوان انواع خواركيها در نوشتارهاى
بعدى دنبال خواهیم کرد
سالمتى نعمت بزرگى است كه پيچيدگى
ها وزيبايى هایی دارد ومتأسفانه ما كمتر
به ان هاتوجه مى كنيم.
ادامه دارد

و الکترون باردار
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طب سنتى دربسيارى ازنقاط جهان وجود دارد از جمله مشهورترين انواع آن به طب سنتى چين ،
گياه درمانى ،طب اخالطى درطب سنتى ايران ،دانش مزاج شناسى شمن باورى و
ايورودا (درطب سنتى هند) اشاره شده است

رابرت
میلیکان

روغن بخصوص را بروش های مختلف
محاسبه کندوبرای پیدا کردن حجم
فرض کرد  ،که هرقطره ُکره ای کامل
است  .حجم کره ازفرمول 4/ 3m3که درآن
mشعاع کره است بدست می آید حال
مشکل این بود که شعاع کره را چگونه

وسیله ای که میلیکان آزمایشات خودرا با آن انجام داد

سنجش کوته بینی
ما نفهمیدیم  ،اینا چه دردیشون بود
انقالب کردند .اونموقع تازه پشت لب ما
داشت سبز میشد که امت عربده کش و
امت روشنفکر بی فکر و امت چپی و امت
مجاهد و امت چریک و امت بازاری و مردم
مسخ شده  ،با هم همصدا شدند و دانسته
و ندانسته پشت پا به همه چیز زدند و
پا در راهی گذاشتند که نابودی ایران و
ایرانی را درهدف داشت .هیچکدامشان
هم نمیخواهند قبول کنند که اشتباه
کرده اند .دوره پادشاه فقید ایرانساز
و ایراندوست پهلوی نیاز به اصالحات
سیاسی میداشت نه این گندکاری و
ترکمون زدن به خاک و مردم کشور .از
کجای این خرابیها باید گفت؟ هر سو که
بنگرید ناهنجاری و چالش های بزرگ می
بینید .آنچه که در آن گمانی نیست کوته
بینی و نابخردی اینان است.

آزادی

همانطوریکه خوانندگان گرامی آگاهند,
بحران خشکسالی و کم آبی هر روز از روز
پیش بدتر و بدتر شده که مشکالت بسیار
بزرگتری را در پی خواهد داشت .کوچ
مردم دهات و شهرستانها به شهرهای
بزرگتر و حاشیه نشینی و حلبی آبادهایی
که نهایتأ از کمبودهای اقتصادی ،بیکاری،
کیفیت زندگی ،بهداشت و غیره منفجر
خواهند شد . .به گزارش ایسنا ،بهمن
آزادی معاون توسعه و عمران اداره کل
امور عشایر استان کهگیلویه و بویراحمد
از خشک شدن  ۴۰۰چشمه در مناطق
عشایری این استان خبر داد و به گزارش
ایلنا غالممحمد زارعی نماینده بویراحمد
و دنا در طویله مجلس شورای اسالمی
در نشست شورای برنامه ریزی استان
کهگیلویه و بویراحمد از مهاجرت حدود
 ۳۹هزار نفر از ابن استان و خارج از این
استان به یاسوج خبرداد که طبق ادعای
خودش هماکنون بیش از  ۱۰۰هزار حاشیه
نشین در یاسوج سکونت دارند .امت
زمامدار با بیخردی و مدیریت مافیایی
از گناهکاران اصلی این چالش بزرگ
میباشند .منابع کشور را در منطقه خرج
امت شیعه میکنند چون این طرز فکر
امتی و بی وطنی از نوع اسالمی آن ،
دشمن ایران و ایرانی میباشد  .در این گیر

و دار  ،دولت عراق فاش کرد که جمهوری
آخوندی ایران مخفیانه آب های شیرین
مناطق جنوبی کشور را به عراق می
کرده و با باال گرفتن بحران آب در مناطق
جنوبی ایران صدور آب به عراق را متوقف
کرده است .طبق ادعای احمد محجوب،
سخنگوی وزارت امور خارجۀ عراق،
حکومت ایران بدون هشدار قبلی آب ۴۲
رودخانه را که به عراق منتقل می شده
قطع کرده است و به این ترتیب عراق را با
بحران آب روبرو ساخته است !!!
اسحاق جهانگیری ،معاون اول رئیس
جمهوری مزخرف اسالمی ایران ،در
بازدید از اصفهان گفت که بحران آب
مختص اصفهان نیست و به مسئله
ای سراسری در کل ایران تبدیل شده
است او ابراز امیدواری کرد که به یاری
مردم و مسئوالن راه حلی برای معضل
به دست آید .حاال حااله به این خیال
باش .ما پیشنهاد میکنیم که اصأل مردم
آب استفاده نکنند ،با پپسی و کوکا کوال
و کانادا درای امورات خود را بگذرانند.
البته مسئوالن زحمتکش دولت آخوندی
هم خیلی در تالشند .برای نمونه یکی
از کارهای بسیار مهم آنان در مبارزه با
بی آبی این است .طبق گزارش جا م جم
آنالین ابوالقاسم شیرازی رئیس اتحادیه

صنف تولیدکنندگان و فروشندگان
پوشاک از ممنوعیت فروش مانتوی
جلوباز خبر داد.استاد ما با اشاره به شرایط
مطلوب در تولید پوشاک مناسب در
کشور ،اظهار کرد این وظیفه با محوریت
ارشاد ،مد لباس و اتحادیه در حال انجام
است!!! همانطوریکه خوانندگان گرامی
التفات دارند یکی از مهمترین دالیل
این جور چالشها  ،بی دینی مردم بویژه
مسئله بی حجابی میباشد که نتیجه اش
خشکسالی و قحطی و فشار قبر و مار
غاشیه و طاعون و حناق میباشد.
بعد نوبت کمبود برق است چون تقریبأ
حجم همه سدهای کشور رو به خشکی
افتاده است ونیروگاه ها توانایی تولید
وبرق رسانی را هم نخواهند داشت .حاال
هم که بخاطر تابستان و گرمای شدید و
کم بارانی  ،وزارت نیرو قطع برق رسانی را
طبق جدول ساعات مختلف در استانهای
ایران شروع کرده است .ولی چون
حکومت آخوندی بسیار با انصاف است ،
برق صادراتی را هم قطع کرده است.
به گزارش رسانه العالم  ،قاسم الفهداوی
وزیر نیروی عراق وارد تهران شد تا
درباره ازسرگیری انتقال برق از ایران
به کشورش مذاکره کند .هیأت عراقی
با مقامات ایرانی خصوص ًا مسئوالن
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وزارت نیروی این کشور درباره فعال
سازی مجدد خطوط انتقال برق از ایران
به عراق مذاکره خواهد کرد .
خب اگر دسیسه های دشمن نبود
هیچوقت این دغدغه ها پیش نمیآمد.
دشمنان اسالم عزیز یکی دوتا نیستند .به
گزارش خبرگزاری مهر یکی از سرداران
درجه یک لشکر اسالم ،ابلهی بنام سردار
غالمرضا جاللی در سومین کنفرانس
ملی پدافند غیرعامل حوزه کشاورزی
که در کرج برگزار شد ،باالی منبر رفت
و به ساندیس خورهای فلکزده مشتی از
ترشحات مغزی خود را بطور رایگان هدیه
کرد .به گفته سردار ما چالشهای اقلیمی
ایران مشکوک به تحرکات دشمنان است
و مطالعات مراکز علمی کشور دخالت
خارجیها در تغییرات اقلیمی ایران را
تائید میکند .استاد ما چنین گفت:
«...تیمهای مشترکی از اسرائیل و یکی
از کشورهای همسایه ،ابرهای در حال
ورود به ایران را غیر بارور میکنند ،عالوه
بر این ما با بحث ابر دزدی و برف دزدی
نیز مواجه هستیم .در این مطالعه طی
چهار سال گذشته ارتفاعات افغانستان
تا مدیترانه موردبررسی قرارگرفته است؛
نتیجه اینکه همه ارتفاعات باالی دو هزار
و  ۲۰۰متر در این محدوده پر از برف
ولی ارتفاعات ما خشک بوده است»...
خب بعله  ،این اسرائیل فالن فالن شده
از دو هزار سال پیش تا بحال دشمنی
خود را با امت اسالم ادامه داده است .از
قرار معلوم اینها موشکهایی ساخته اند
که کالهک آن را با موادی از قبیل نمک
کاشر و کافور و واجبی قم و انواع اقسام
گازهای حاصل از قرصهای ضد حاملگی
پر کرده و آنرا در بلندیهای باال  ،بمحض
دیدن ابرهای بارور منفجر میکنند تا
خشک شوند .باقی مانده ابرها را هم
بوسیله هواپیمای مافوق صوت با تورهای
نامرئی جمع آوری میکنند و به عربستان
سعودی میفرستند .دزدیدن برف هم که
معلوم شد از راههای زیر زمینی صورت
میگیرد .اینها با کمک عربستان سعودی
از زیر خلیج فارس به قله های کشور نقب
زده اند و با بولدوزر تپه تپه برفهای ایران
را میدزدند و به کشورهای بدبخت بیچاره
دو سه برابر قیمت بازار میفروشند.
البته ما میدانیم که دشمنان اسالم اینرا

Teymour_Shahabi@yahoo.com
Facebook.com/Teymour Shahabi

آزادی

در ُام القرای اسالمی چه خبر؟

سیدمحمد دستغیب قاضی وریاست دادگاه ها وشعب مختلف دادگستری در شرح خاطراتش می گوید :زمانی که رئیس دادگستری
خرمشهر بودم،اعلیحضرت فقیدآمدندآنجا،می خواهم برای دقت اعلیحضرت فقید تذکربدهم که در جزئیات چطورایشان مواظبت
داشتند،من برای استقبال از شاه چون لباس رسمی نداشتم،به همین جهت دنبال بهانه می گشتم که برای استقبال یاغیبت راهی پیدا
کنم،اتفاق ًا ظهرآن روزی که ایشان غروب ازکشتی از اهواز وارد خرمشهر شدند مرحوم حاجی مستشار معروف به حاجی داداش که
اهل کرمانشاه ومردفوق العاده خوبی بود،دراهوازشنیده بود که من لباس رسمی ندارم،بعدازخاتمۀ کارها اتومبیل گرفته بودولباس
رسمی یکی از ازقضات را ظهرآوردخرمشهردادبه من،من فوری تلفن کردم به آقای ناصرقلی خان اردالن(برادرحاج عزالممالک)
که حاکم خرمشهر بودوگفتم که من حاضرم بیایم ورفتیم کنارشط،خودبنده سرصف ایستاده بودم زیردست من وکالی عدلیه بودند
که همه جوان بودند وپروانه ی وکالت داده بودیم وبقیّه هم سایرادارات ،روبروی ماهم مهندسین شرکت نفت بودند،ایشان ازکشتی
روی پلّه آمدند واول همه آقای آق اولی بنده را معرفی کرده گفت سیدمحمدکاظم دستغیب رئیس عدلیّه،هوش وذکاوت رضاشاه
رامالحظه کنید،بعد از چندسال که در بوشهر مرا با عمامه وعبا دیده بودند ودراینجا شنل وکاله پهلوی سرم بود،یک قدری مکث
کردندوگفتند :کی؟ تکرارکرد که سید محمدکاظم دستغیب رئیس عدلیه ،گفتند:این لباس بهتراست یالباس قبلی؟ معلوم شدکه
درنظرداشتند که مرا باعمامه دیده بودند،گفتم که لباس افتخاراست»(رضاشاه کبیردرآئینه خاطرات)
***
سپهبد امیراحمدی در کتاب خاطراتش می نویسد«:یک روز من بودم وهیأت وزراءبود،مرحوم فروغی چیزی گفت،رضاشاه گفت
شماچرا نق نق می کنید واز نامالیمات می نالید،نامالیمات مال من است،آیا از این نامالیم باالترهست که من فرداباید این فالن فالن
شده سفیر انگلیس را به حضور به پذیرم که بیاید استوارنامه اش را بدهد؟
اوسپس درادامۀ مطلب فوق می افزاید:مالقات وصحبت،حتا سال ُم وعلیک رادرزمان خودباخارجیان بایکوت کرده بود .سرلشکر
محمدحسینمیرزا[فیروز]خودشبهمن گفتشبرفتهبودمسینما،درل ُژنشستهبودم،نمایندۀکمپانینفتدرایرانهمدرآنجابود،نظامی
ها جرأت سال ُم وعلیک نداشتند،چون سینماراتاریک کردند،نمایندۀ کمپانی سرش رادرازکرد به ل ُژمن وگفت[حاال] می شودسالمی
داد؟ خیلی می ترسیدند،همین سپهبد جهانبانی راحبس کرد برای اینکه گفتند ناهار به سفارت فرانسه رفته بود،تااوبودکسی نمی
توانست با خارجی ها ُمراوده بکند.».
***
زمانی که رضاشاه رئیس الوزراءبود،پس از مراجعت ازسرکشی بعضی والیات،قرارشد که ارباب جراید وهیأت دولت ووکالی
مجلس دورۀ پنجم،رؤسای ادارات مستقل ،برای عرض تبریک وابرازاحساسات شرفیاب شوند.
دراین جلسه رضاخان ازنبودن راه به خوزستان صحبت کردو...ضمن صحبت،دونفر واردسالن شدند ،که یکی ازآنها،امیر رضوانی
مدیر روزنامۀ گلشن بودودیگری شخص ناشناسی بودکه درپشت سرسردار سپه نشست.
رضاخان که مهمان جدیدرانمی شناخت ومخصوص ًا وضع ورود ومحلی راکه برای نشستن انتخاب کرده بود،موجب شد سردار
سپه کمی سکوت کند.
متوجه شدسردارسپه ازورود این شخص ناشناس قدری به فکرفرورفته است،خواست رفع نگرانی کند،گفت:قربان
امیر رضوانی که ّ
ایشان مدیرروزنامۀ «کرنا»هستند وشعری درمدح حضرت اشرف گفته اند،اگر اجازه فرمایید بخواند.
تعجب کرد وگفت :بخواندبشرط آنکه صدای او مثل اسمش نباشد.
سردارسپه ازاسم روزنامۀ کرنا کمی ّ
شاعرباترس ولرزوباصدای لرزان شعررا که مطلع آن« ای غم خور سی کرور ملت»بود می خواند .رضاخان روبه امیر رضوانی
کردوپرسید این آقا مدیرروزنامۀ«کرنا» است یاروزنامۀ« مگس»!؟(برگرفته از هفتگی نامۀ خواندنیها-شمارۀ33هیجدهم فروردین
ماه)1324
***
درعهد قاجارداشتن مدال ونشان خارجی از جمله اسباب تفاخُ ر رجال بود،تاآنجاکه احمدشاه در سفری به اروپا ازطریق«نصرت
ِ
وجدش داده شده
الدوله»وزیرامورخارجۀ وقت از دولت انگلستان می خواهد که نشان
زانوبند آن دولت همانگونه که به پدربزرگ ّ
بود،به اونیزاعطا شودو...سلیمان بهبودی پیشخدمت ویژه ی رضاشاه در کتاب خاطراتش می نویسد«:یکی ازروزهاپس از خاتمۀ
سالم وتعویض لباس سالم،ازاتاق محل توقف به سالن بزرگ آئینۀ برلیان تشریف آوردند.اتفاقاًوزیردربارورؤسای تشریفات ورئیس
دفترمخصوص وبنده درهمان سالن به انتظاربودیم.درآن موقع لباسهای رسمی ُجبّۀ ترمه بودوهنوزتغییر نکرده بود .کلیّۀ حاضرین
هریک به ُجبّۀ خود یک مدال یادگاری تاجگذاری داشتند،فقط آقای غفاری معاون الدوله که سابق ًا رئیس تشریفات وزارت خارجه
بود،مدال ونشانهای خارجی زیاد به سینه ی خود نصب کرده بود.اعلیحضرت همایونی جلوایشان که رسیدند مدتی نشانهای مشا ُرالیه
راورانداز وباآنها بازی کردند،پس از فرمایشاتی به عنوان مزاح روکردند به آقای وزیردربار وفرمودند :اینهمه نشان،آنهم خارجی چه
لزومی دارد؟شماها که یک مدال،آنهم ایرانی دارید،چه عیب دارد،برای این کار نظامنامه تهیّه کنید واینهارا درجای خودش استفاده
نمایید.»...
***
منوچهرصانعی(یکی ازآجودانهای محمدرضاشاه)حکایت می کرد که وقتی درزمان رضاشاه ،می خواستندخیابان سپه رااحداث
ومیدان توپخانه را به باغشاه وصل کنند،با مشکلی روبروشدند،خیابان را اگر به خط مستقیم می کشیدند مناره های مسجد مجدالدوله
وسط خیابان قرارمی گرفت ودست به آن زدن سبب برپایی غوغا ازسوی مردم فناتیک به تحریک مال هامی شد.
کریم آقا بوذرجمهری که درجوانی بنّایی می کرد وکریم خشت مال لقب داشت،شهردارتهران بود.شاه ازکریم آقا نظر خواست.
اوگفت شبانه زیر پی مناره هاآب می بندیم،مناره هافرو می ریزند.رضاشاه برآشفت که ناسالمتی توخودت بنّابودی،چطور نمی دانی
که مناره راباآب بستن نمی توان خراب کرد.بعد ازپدرم،مرحوممعمارباشی که ازاصحاب خلوت ومورداعتمادشاه بود،چاره طلبید.
پدرم گفت:کلید این مشکل دردست ُمجتهد محل است ،بایدبااومذاکره کردوراه حل شرعی خواست.
به همین قرار عمل شد،رضاشاه مجتهد محلۀ سنگلچ راخواست وموضوع را بااودرمیان نهاد،پیشنماز چندی مطالعا کردوسرانجام
راه حلی ارائه داد بدین ترتیب که اگر اظهارواثبات شودکه مناره های مسجد ُمشرف برخانه های مردم است،تخریب آنهاشرع ًا
اشکالی نخواهدداشت.بدین بهانه مشکل ازمیان برداشته شد،مناره هارابا فتوای مجتهد برداشتند وچند متر عقب تر نشاندند وخیابان
امتدادپیدا کرد(.احمداحرار -کیهان لندن شماره.)1066
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فهمیده اند که با تکیه بر متون اسالمی
و آیات مبارکه و روایات و احادیث  ،موفق
به دستیابی به فن آوری های خارق العاده
خواهند شد .
برای مثال  :امکان استخراج صنعت از
آیات مبارکه ،امکان جمع آوری اطالعات
نظامی با تربیت پرندگان مثل هدهد و
اردک و غاز و یا مار و مارمولک ،امکان
انتقال کوهها طبق روایات حلیةالمتقین،
امکان ایجاد خشکی در دریا با فشرده
سازی آب که نمونه آن دریاچه ارومیه
است ،امکان حمل مسافر با ابر و آبزیان
بزرگ دریایی مثل نهنگ و کوسه
که دشمن بدین وسیله ممکن است
جاسوسان خود را اینور اونور بفرستد،
امکان ارتباط با نکیر و منکر پیش از مرگ
و هزاران عجایب دیگر.
استاد ما جناب سردار اسالم در ادامه
هذیانات خود به امت بسیجی عزادار
گفت ...»:عالوه بر اینها ،تهدیداتی در
حوزه غذایی به خصوص دستکاری
غذایی ،تغییر الگوی مصرف نیز وجود
دارد که میتواند قابلیتهای یک ملت
را تغییر دهد؛ یکی از اساتید دامپزشکی
در این خصوص به بنده گفت که غذای
حرام مثل گوشت خوک اثرات زیستی
باالیی بر انسان دارد و تمایالت خدایی
را در انسان از بین میبرد »...ولی جای
نگرانی نیست چون رژیم آخوندی در
راستای رفع مشکالتی از قبیل تورم و
بیکاری و خشکسالی و بی برقی و فساد
همه گیر و تحریمهای کمر شکن قوانین
بسیار مفیدی را گذرانده است .به گزارش
مهر از طویله شورای اسالمی ،طرح دائمی
شدن قانون مجازات اسالمی  ،در دستور
کار قرار گرفت و پس از سخنان مخالفان
و موافقان به تصویب مجلس رسید.
کلیات این طرح با  ۱۴۰رأی موافق ۸ ،رأی
مخالف و  ۱۲رأی ممتنع از مجموع ۲۶۲
نماینده حاضر در صحن و ماده واحده
آن با  ۱۴۹رأی موافق  ۸۱رأی مخالف و ۸
رأی ممتنع از مجموع  ۲۶۴نماینده حاضر
در صحن به تصویب رسید .طبق گزارش
ایران واير -صالح شریعتی ،نوجوانی که
در ١۶سالگی متهم به قتل شده بود ،با
توسل به «قسامه» و بدون هیچ شاهد
و ادله محکمی برای انجام این جنایت،
برای دومین بار متوالی به قصاص محکوم
شد.در جریان این پرونده ،قاضی با علم
شخصی ،به قسم  ۵۷نفر از وابستگان
مقتول اقتدا کرد و حکم به قصاص داد.
این حماقتها و بیدادها تا روزی که این
کوته بینان اهریمن نژاد در خوابند ادامه
خواهد داشت.

گوشه هائی اززندگی رضاشاه کبیر

درسال  ۱۸۶۴اولین کشته جنگ داخلی
در زمینی که مالک آن همسر رابرت ئی .
لی ژنرال معروف بود بخاک سپرده شد.
این مکان بعدا ً گورستان ملی آرلینگتون
نام گرفت  .تاکنون  ۴۶۴۱جسد ناشناس
که در جنگ اول و دوم جهانی و جنگ
کره جان باخته بودند دراین گورستان
مدفون هستند .و  ۴۰۰هزار قبر تا
کنون دراین گورستان ایجاد شده است
 .هرسال بطور متوسط  ۷هزار نفر در
گورستان ملی آرلینگتون بخاک سپرده
می شوند اگر اوضاع همینگونه پیش برود
تا  ۳۵سال دیگر این گورستان قابل بهره
برداری است .

روبات از کجا آمده است؟

حساسیت به بادام زمینی

گاهی در نشریات می خوانیم که بزودی
روباتها بسیاری از کارگران را بیکار
خواهد کرد  .کارل چاپک نمایشنامه
نویس مشهور چک ()۱۸۳۹-۱۸۹۰
نخستین بار این واژه را که بله معنی «
کار» است در نمایشنامه (کارخانه روبات
سازی روسوم) کاربرد که در آن آدمهای
ماشینی (روباتها) بجای کارگران بکار
مشغولند .

آزادی

ایرلندی ها درسالهای آخر قرن نوزدهم
نخستین ملتی بودند که به تحریم دست
زدند .دردوران قحطی سیب زمینی ،
کاپیتان چارلز بوی کات اداره مستغالت
ارل ارنی را به دست گرفت  .اجاره
نشینانی که قادر به پرداخت اجاره بها
نبودند محلشان تخلیه می شد .درنتیجه
اهالی استان مایو متحد شدند وشروع به
اعتراض کردند .بازرگانان از معامله با بوی
کات سرباززدند ودرجریان اعتراضات
آدمک اورا آتش زدند وخدمتکاران اورا
مورد آزارواذیت قراردادند .این حرکت
اعتراضی نوفقیت آمیز بود وبوی کات
مجبورشد ایرلندرا ترک کند.
بعدازآن هر حرکت اعتراضی درایرلند
به نام او خوانده شد و به تدریج تقریب ًا

درسال  ۲۰۰۴یک خرس سیاه درایالت
واشنگتن به کمپ نشینانی که تعدادی
قوطی آبجو در کولر شان جا داده بودند
دست بُرد زد و نزدیک به  ۳۶قوطی
آبجو را بسالمتی کمپ نشینان سر
کشیدمأموران پارکی که درآن کمپینگ
برپاشده بود این خرس را درباالی
درختی پیدا کردند که درحال گذراندن
دوران خماریش بود.

این واژه درفرانسه  Desservirبه معنی
« پاک کردن میز» بعداز صرف غذاست
 .معموال در قدیم پس از غذا شیرینی
سرو می کردند  .وبرای این کار باید میز
را تمیز کنند .لذا نام دسر برای خوراکی
بعداز غذا ماندنی شد اگرچه امروزه دیگر
کسی برای سرو شیرینی میزرا تمیز نمی
کند..

معموال بادام زمینی یکی از تنقالت رایج
در پذیرایی مسافران هواپیما درآمریکا
بشمار میرود .شرکت هوائی ساوت
وست اعالم کرد چون بعضی اشخاص به
بادام زمینی حساسیت دارند و با خوردن
آن بیمار می شوند لذا از اول ماه اوت
امسال این ماده را ازلیست پذیرایی از
مسافران حذف خواهد کرد.

بدمستی حیوانات
بایکوت یا تحریم

دالر به خودی خود معنی ویژه ای ندارد .اما
سرگذشت جالبی دارد:

دسر

ماجرای اسم اتومبیل جیپ
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درسال  ۱۹۴۰نخستین وسیله نقلیه بایک
چهارم تن گنجایش برای ارتش آمریکا
ساخته شدو اتومبیل همه کاره یا همه
منظوره نام گرفت که به انگلیسی می
شود :
 . General Purposeاما کوته نوشت
آن یا نام اختصاری آن  GPمورد استفاده
قرارگرفت وکم کم تلفظ جیپ برای این
اتومبیل معمول شد.
درزمان رژیم سابق نیز تعدادی از این
اتومبیل برای ارتش ایران خریداری شد
وبویژه درمناطق صعب العبور در خدمت
ارتش شاهنشاهی ایران بود.

درسال  ۱۵۱۶غنی ترین معدن نقره
دربوهمیا ( امروز درجمهوری چک
قراردارد) کشف شد .آنقدر ازاین فلز
قیمتی استخراج شد که جواهر سازان
همه ی آنهارا نمی توانستند بکار ببرند.
درنتیجه استاد کاران سکه هائی بوزن
یک اونس (تقریب ًا  ۳۰گرم) از این نقره ها
ضرب زدند .این سکه ها در دادوستدها
به نام « تالر» خوانده شد .تاجران انگلیسی
آن را دالر تلفظ کردند با اینکه این سکه
دربریتانیا رایج بود اما هیچگاه رسم ًا
پذیرفته نشد.
مهاجرین به دنیای جدید که در ۱۷۸۵
نظام پولی آمریکا را پایه ریزی کردند
خواستند به پول آمریکا نامی غیر انگلیسی
بدهند .ازاین رو « دالر» یا به تلفظ ما دالر
را انتخاب کردند.

آمازون یا شیرزن

درروز هشتم ژوئن امسال سوپر
کامپیوتر سومیت در آزمایشگاه ملی
اُک ریج کار خودرا آغاز کرد .این
سوپر کامپیوتر قوی ترین نوع خود
درجهان بشمار میرود .سوپر کامپیوتر
سومیت در هرثانیه می تواند دویست
کوادریلیون کلمه رادراختیارکاربر خود
قراردهد .هر یک «کوادریلیون» برابر با
 ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰یا ده بقوه  ۱۵است .
بنابراین دویست کوادریلیون کلمه برابر
است با ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ :کلمه .
خوب تصور کنید  .گفتنش راحت است .

عجیب ولی واقعی

کشور قانون
الکتریسته و دربار انگلستان
برق یا الکتریسته برای نخستین بار
توسط دکتر ویلیام گیلبرت (فیزیکدان
دربار ملکه الیزابت اول در  )۱۶۰۱بکاربرده
شد .او واژه الکتریک را برای «الکتریسیته
ثابت »که بوسیله مالش کهربا با پارچه
پشمی ایجاد می شود وضع کرد .او این
واژه را از « الکترون» که درزبان یونانی
به معنی کهرباست  ،اقتباس کرد.

مشکل مهاجران در جهان
وقتی پرزیدنت ترامپ برای کسانی که
مایلند به آمریکا مهاجرت کنند سخت
گیری می کند رسانه ها هزارویک
تیر انتقاد به سویش پرتاب می کنند
 .وهیچکس به قوانین مهاجرت آمریکا
انتقاد نمی کند.اما در نقاطی از اروپا نیز
مهاجرین با قوانین سفت وسختی روبرو
هستند  .درماه گذشته وزیر کشور ایتالیا
دستور داد کشتی حامل  ۶۰۰پناه جورا
به سواحل ایتالیا راه ندهند ..خانم ترزا
می نخست وزیر انگلیس هم در مالقات
با ترامپ گفت ما پناهجویان را بصورت
قانونی می پذیریم  .مخالفین آقای

اداره پست آمریکا اخیرا ً تمبری با تصویر
سر مجسمه آزادی منتشر کرد که ۳/۵
میلیون دالر روی دستش گذاشت  .ماجرا
ازاین قراراست که طراح این تمبر بجای
اینکه ازروی مدل اصلی مجسمه آزادی
نقاشی کند از ُکپی این مجسمه که در
الس وگاس قراردارد طرح خودرا کشید.
قاضی فدرال اداره پست را موظف کرد
مبلغ  ۳/۵میلیون دالر به سازنده مجسمه
بدلی درالس وگاس پرداخت کند .این
قانون است که بر آمریکا حاکم است وآن
وقت دمکراتها می خواهند مهاجرین را
بدون قاعده وقانون بپذیرند تا بیایند و
به نفع آنها رأی بدهند .به این می گویند
یک بام ودوهوا( پائین  :سمت چپ مجسمه
نیویورک وسمت راست مجسمه وگاس است )

شاهراه ،بیش از  ۳۰هزار خانه ای را که در
مسیر این شاهراه قرار می گرفتند خراب
می کند .بعضی از ساکنان این خانه ها به
مقابله قانونی با این مشکل پرداختند و به
دادگاه شکایت بردند.
دادگاه اعتراض این خانه خراب هارا رد
کرد و گفت ساختن شاهراه به نفع عموم
است و دولت می تواند خانه افراد را بخاطر
آن خراب کند .دولت دوهفته به ساکنین
خانه ها فرصت داده است تا محل سکونت
خودرا ترک کنند.

بیاعتمادیمردمبهرسانهها
با حمالت متعدد رسانه های آمریکایی به
پرزیدنت ترامپ که گاهی نیز با واقعیت
همراه نیست و با حمالت متقابلی که
رئیس جمهور آمریکا به رسانه های
گفتاری و شنیداری انجام می دهد مردم
آمریکا اعتماد خودرا به این رسانه ها
از دست داده اند .و برای آگاه شدن از
خبرها درزمینه های مورد عالقه خود به
رسانه های عمومی که دردنیای مجازی
فعال هستند روی می آورند .مجله تایم
که خود یکی از این نشریات آمریکاست
که مردم به آن اعتماد چندانی ندارند می
نویسد ۶۷ «:درصد مردم آمریکا درسال
 ۲۰۱۷برای بخشی از خبرهای مورد نظر
به سایت های اینترنتی مراجعه کرده اند.
این آماری است که مرکز تحقیقاتی پیو
آن را گزارش کرده است ».
همین مجله درادامه می نویسد:
« دربخش ورزشی روزنامه دیلی نیوز
 ۳۴نفر کار می کردند .اما اکنون تعداد این
روزنامه نگاران به  ۹نفر رسیده است »
که حکایت از وضع مالی بد می کند
همچنین « نیویورک دیلی نیوز نیمی از
گزارشگران خودرا اخراج کرده است ».

یک توریست آمریکائی در فرودگاه
اتریش بحران آفرید  .این دختر  ۲۴ساله
آمریکائی در حین کوه نوردی گلوله
خمپاره ای که متعلق به جنگ جهانی
دوم بودرا پیدا کرد که طول آن به حدود
یک پا می رسید .او شروع به تمیز کردن
آن کرد زیرا نمی خواست چمدانش کثیف
شود .درفرودگاه اتریش ازیک افسر
گمرک پرسید آیا می تواند این گلوله را
بعنوان ره آوردی باخود به آمریکا بیاورد .
دراین لحظه بود که تیم خنثی کننده
گلوله خمپاره با عجله به فرودگاه آمدند
وتاالر ورود مسافرین و محل تحویل
گرفتن چمدانهارا به مدت  ۱۵دقیقه
بستند تا گلوله را خنثی کنند.

آزادی

گورستانملیآرلینگتون

درتمام زبانهای دنیا راه یافت .

همچنین پلیس آلمان دو جوجه تیغی
را که از یک بطری شکسته  ،مشروب
نوشیده بودند  ،درماه ژوئن گذشته مست
و خراب درگوشه ای پیدا کردوآنهارا به
باغ وحش سپرد تا حالشان بهبود یافته
واز دردسر شبگردی خود رها شوند.

معنی دالر چیست ؟

پرقدرت ترین سوپر کامپیوتر

جف بزوس بنیانگذار و رئیس آمازون با ۱۵۰
میلیارد دالر دارائی  ،ثروتمندترین فرد جهان
بشمار میرود او در هردقیقه  ۲۳۱هزار دالر می
سازد.یعنی به اندازه حقوق یک سال کارمند
ارشد آمریکائی  .جف زمانی از گاراژ خانه اش
برای امرار معاش دست به کتاب فروشی زد.
وهمان کتابفروشی را به شرکت آمازون تبدیل
کرد و حال بیل گیتس با فاصله زیاد ازاو مقام
دوم را از نظر ثروت داراست  .ثروت او ۵۵
میلیارد دالر از ثروت گیتس بیشتر است .
آقای بزوس سالی یک میلیارد دالر صرف
پژوهش های فضائی می کند تا بتواند راکت
هایی برای اعزام مسافر به فضا و باز گرداندن
آنها به زمین بسازد و این راکتها بر خالف
آنچه امروز ناسا دارد فقط برای استفاده یک
بار نباشد .به قولی آقای جف بزوس فعال چند
سال نوری از همه ثروتمندان جلو زده است .

دولت کنیا با اختصاص دادن اعتباری به
مبلغ  ۲۰میلیون دالر برای ساخت یک
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خ واندن ی
ک واته و

واژه آمازون درزبان یونانی به معنی «
بدون پستان» است  .براساس افسانه
های یونانی به زنان جنگجویی که در
آسیای صغیر ( ترکیه امروزی) میزیستند
اطالق می شد .زیرا آنها برای شرکت در
جنگ پستان خودرا می سوزاندند تا
راحت تر بتوانند از تیرو کمان استفاده
کنند.
درفرهنگ انگلیسی  -فارسی استاد
باطنی دربرابر این واژه  « ،شیرزن» آ»ده
است .

ترامپ توقع دارند هرکس می خواهد وارد
آمریکا شود باید اورا پذیرفت .قانون بی
قانون  .واین مشکل ادامه دارد.

ثروتمندترین فرد جهان

خانه خراب های کنیایی

به امر کیخسرو و بزرگان و پهلوانان به خونخواهی سیاوش به تورانزمین لشکر کشیدند و
جنگهای سخت کردند و سرانجام پیروز به نزد کیخسرو بازگشتند.

آزادی

به گیتی نگه کرد رستم بسی
ز گردان نیامد پسندش کسی
به من داد رستم گزین دخترش
که بودی گرامی تر از افسرش
مهین دخت «بانوگشسب» سوار
به من داد گردنکش نامدار
*
ز چندان بزرگان مرا برگزید
سرم را به چرخ برین برکشید
سپردم به رستم همی خواهرم
مه بانوان شهربانو «ارم»
بجز پیلتن رستم شیر مرد
ندارم به گیتی کسی هم نبرد
پیران و گیو به نبرد پرداختند .پیران
به بند آمد و گیو لباس او را در بر کرد و
درفشش را در دست گرفت و بر هزاران
تن ترک حمله برد و با شمشیر و نیزه از
کشته پشته ها ساخت .ترکان شکست
خورده و فرار کردند.
گیو تصمیم گرفت پیران را بکشد ،چون
او را مسبب آمدن سیاوش از ایران به
توران می دانست .پیران النماس کنان از
کیخسرو خواست که او را از مرگ برهاند.
همی گفت کای شاه دانش پژوه
چو خورشید تابان میان گروه
تو دانسته ای درد و تیمار من
ز بهر تو با شاه پیکار من
سزد گر من از چنگ این اژدها
به بخت و به فر تو یابم رها
گیو به کیخسرو نگاه کرد تا چه فرمان
دهد ،فرنگیس رانیز دیده پر آب دید
و زبان پر از نفرین افراسیاب .فرنگیس
از گیو خواست از خون او درگذرد .گیو
گفت از من چیزی مخواه که من به خون
او تشنه ام و سوگند یاد کرده ام که اگر
روزی به او دسترسی یابم خونش را بر
زمین ریزم .کیخسرو گفت او را ببخش و
برای سوگندی که خورده ای گوش او را
سوراخ کن تا خونش بر زمین ریزد .گیو
پذیرفت .پیران از گیو خواهش کرد که
اسبش را نیز به او پس دهد چون کلباد
با سپاه رفته است  .گیو گفت دستت را
باید ببندم  ،باید سوگند بخوری که جز
گلشهر که مهتر بانوان تو است  ،کسی
بند را نگشاید .پیران سوگند خورد و
گیو نیز دستش را بست و او را بر اسب
نشاند و روانه ساخت  .خبر به افراسیاب

رسید و روز روشن در نظرش تیره و
تار شد .تازان تا رزمگاه آمد و از لشکر
نشانی ندید ،ناگاه سپاهی از دور پدیدار
شد که سپهبد توران  ،پیران را با دست
بسته و تن خونین و خسته در پیشاپیش
آن اسب میراند ،شاه سرگشته و حیران
گشت .پیران از دلیری گیو داستانها بیان
کرد و گفت مرا سوگند داده است که با
چنین حال تا منزل خود روم  .افراسیاب
چون دیوی غرید و گفت گیو و کیخسرو
اگر ابر شوند از آسمان فرودشان خواهم
آورد و به دم تیغ خواهم داد.
میانشان ببرم به شمشیر تیز
به ماهی دهم تا کند ریز ریز
چو کیخسرو ایران بجوید همی
فرنگیس باری چه پوید همی
گیو و کیخسرو و فرنگیس به کنار جیحون
رسیدند و خود را به آب زدند و به سالمت
به آنطرف رود رسیدند .چون آن سه تن از
رود گذشتند ،نگهبان کشتی آسیمه سر
شد و گفت چگونه ممکن است در فصل
بهار و هنگام فراوانی آب جیحون بتوان از
آن عبور کرد که این سه تن گذر کردند.

به یاران چنین گفت کاینت شگفت
کزین برتر اندیشه نتوان گرفت
بهاران و جیحون و آب و روان
سه جوشن ور و اسب و بر گستوان
بدین ژرف دریا چنین بگذرد
خردمندش از مردمان نشمرد
افراسیاب به کنار رود آمد و پرسید این
سه تن چگونه توانستند از رود بگذرند؟
باژخواه گفت هرگز ندیده و نشنیده ام که
کسی بتواند از جیحون بگذرد ولی این
سه تن در بهاران و با موج آب توانستند
بگذرند و این از شگفتیهای روزگار است
 .افراسیاب پر از خون دل از کنار رود باز
گشت .گیو و کیخسرو و فرنگیس چون
به «زم» رسیدند گیو به هر سو پیکی
فرستاد تا آمدن کیخسرو از تورانزمین
به ایرانخبر دهد .به اصفهان به گودرز
گشوادگان نوشت .نامه ای به نزد کاوس و
همچنین به پهلوان جهان رستم فرستاد.
جهانی به شادی بیاراستند
بهر جای رامشگران خاستند
هنگامی که کیخسرو نزد کیکاوس آمد
گویی جهان پر از رنگ و نگار گشت بر
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ف رنگیس و فرزندش کیخسرو ،از پشت کوه ،نبرد گیو با تورانیان را م ینگ رند

آیین آذین بستند و شادیها کردند.
نشسته بهر جای رامشگران
گالب و می و مشک با زعفران
همه یال اسپان پر از مشک و می
درم با شکر ریخته زیر پی
کاوس اشکریزان از تخب به زیر آمد و
کیخسرو را نوازش کرد .مدتی دراز با
یکدیگر از آنچه گذشته بود  ،از رفتار و
خلق و خوی افراسیاب و پیران  ،از آمدن
گیو و پیدا کردنش و چنگ گیو با پیران
و گردان سپاه افراسیاب و دلیری و بی
باکی گیو سخن گفتند.کیکاوس کیخسرو
را به جای خود بر تخت نشاند و فرنگیس
را بسیار عزیز و گرامی داشت و «گلشن
زرنگار» را برای او به بهترین صورت
آراست.
بدو گفت کای بانوی بانوان
مبادی ز اندوه هرگز نوان
*
منم مهربان تر از افراسیاب
به روی تو بینم مه و آفتاب
مرا چیز و گنج و روان آن توست
در این مرز فرمان روان آن توست
کاوس هر روز صبح ازخواب بر می خاست،
ابتدا فرنگیس را طلب میکرد و روز را با
دیدار او شروع میکرد .به امر کیخسرو و
بزرگان و پهلوانان به خونخواهی سیاوش
به تورانزمین لشکر کشیدند و جنگهای
سخت کردند و سرانجام پیروز به نزد
کیخسروبازگشتند.
فریبرز پسر کیکاوس از رستم خواهش
کرد از شاه بخواهد تا فرنگیس را به
ازدواج او درآورد.
سیاوش رد را برادر منم
ز یک تخم و بنیاد و گوهرم
زنی کز سیاوش بماندست یاز
مرا زیبد ای گرد گردانفراز
رستم به درگاه کیخسرو آمد و به شاه
گفت آرزویی دارم که شاه جهاندار باید
آنرا برآورد .کیخسرو از رستم خواست
آنرا بیان کند .رستم بدو گفت فریبرز
عموی شاه فرنگیس را خواستگاری
میکند شاه گفت مطلب را با فرنگیس
درمیان میگذارم تا ببینم رای او بر چه
قرار میگیرد.
ادامه دارد

سال )۱۳۴۰-۱۳۳۹(۱۹۶۱
 ۲ژانویه
امروز اعالم شد  ،ظرف یک سال ۵۶۵۵
کیلومتر شاه لوله نفتی احداث شده است.
 ۳ژانویه
کارخانجات بافندگی ممتاز که باسرمایه
خصوصی وکمک دولتی تأسیس شده
توسط شاه افتتاح می شود.
 ۱۹ژانویه
از  ۲۱مارس سال گذشته  ۴۵۲تراکتور
 ۱۹۰کمباین و ۸۵۶ماشین کشاورزی باوام
 ۴ساله به کشاورزان فروخته شده است .
 ۳فوریه
ظرف  ۱۲ماه گذشته  ۳۵۱۷کیلومتر خط
آهن جدید به بهره برداری رسیده است.
 ۶مارس
مهمانان سلطنتی  ،الیزابت دوم ملکه
انگلستان وهمسرش پرنس فیلیپ
پس از بازدید از اصفهان وشیراز ایران
ترک می گویند .فرح جوان ازاین دیدار
وروابطش با ملکه انگلستان که بسیار به
پروتکل مقید است راضی است  .رفتار
ملکه الیزابت درنهایت سادگی است .
هردو ملکه حین شام رسمی نیمتاج
برسر دارند.

 ۲۰مارس ( ۲۹اسفند )۱۳۳۹
نوروز امسال خبر غیر منتظره ای به
همراه دارد .به فرمان شاهنشاه لقبی
جدید برای ملکه ایران انتخاب شده
است .لقب « شهبانو» جای ملکه ایران
را می گیرد .این لقب برخالف عنوان
قبلی که ریشه اش عربی است ریشه
فارسی داردوازدل تاریخ وادبیات ایران
برآمده است  .این تصمیم دو دلیل دارد
 :یکی تأکید بر هویت که سابقه اش به به
زمان رضاشاه میرسدودیگر ابراز توجه به
موقعیت زنان از ورای شهبانو.
 ۳۰مارس ( ۱۰فروردین )۱۳۴۰
آیت اهلل بروجردی مرجع تقلید شیعیان
جهان فوت می کند.وی همیشه با هرگونه
دخالت روحانی ها در امور دنیوی مخالف
بود.شاه بارها ازاو درقم دیدار کرده بود
و آیت اهلل نیز در کاخ مرمر به دیدار شاه

آمده بود.
 ۱۶مه ( ۲۶اردیبهشت )۱۳۴۰
علی امینی به محض انتصاب به
نخست وزیری از شاه می خواهد تا
مجلس بیستم را که منخب اوت ۱۹۶۰
(مرداد )۱۳۳۹است منحل سازد .جعفر
شریف امامی که در سپتامبر همان
سال نخست وزیر بوده ونتوانسته است
فضای متشنجی را که به دنبال انتخابات
ایجادشده آرام نماید از کار کناره گرفته
است  .در کاهش تنشهای اجتماعی نیز
ناموفق بوده است  .تظاهراتی که معلمان
برای باالبردن حقوق خود براه انداختند
باشدت سرکوب شده است  .یکی از
دالیل ناآرامی جامعه  ،سیاسی است .
دوحزب ملیون ومردم که به مناسبت
انتخابات گذشته توسط اقبال و علم
برپاشده کامال نماینده مردم نیستند.
دلیل دیگر اجتماعی است  .رشد مهار
نشده اختالفات عمیق طبقاتی را شتاب
بخشیده است .
 ۱۸مه (  ۲۸اردیبهشت )۱۳۴۰
شاه وشهبانو به دعوت پادشاه سوئد به
این کشور مسافرت می کنند .پس ازاین
سفر زوج سلطنتی در  ۳۰ماه مه چهارروز
دررم می مانند.
 ۲۰اکتبر ( ۲۸مهرماه )۱۳۴۰
زوج سلطنتی بعداز سفری ده روزه
ازپاریس به ایران باز می گردند.روز ۱۱
اکتبر برابر با  ۱۹مهرماه ژنرال دوگل
در سالن تشریفات فرودگاه اورلی از
اعلیحضرتین استقبال کرده است .
رئیس جمهور فرانسه ومهمانانش به
خوبی مقاصد یکدیگر را درک می کنند.
دوگل در اورلی به کمکهای پادشاه ایران
به به کشور خود اشاره می کند .دورئیس
دولت بهمراه آندره مالرو نمایشگاه «
هفتهزارسال هنر ایران » را افتتاح می
کنند.سپس نوبت به گذاشتن اولین
سنگ بنای خوابگاه دانشجویان ایرانی
در کوی دانشجویان پاریس میرسد.جای
بسی افتخار است .اعلیحضرتین در کاخ
محل اقامتشان بیست وسومین سالروز
تولد شهبانو را بطور خصوصی جشن می
گیرند. .
ژنرال دوگل در کاخ الیزه به افتخار شاه
و شهبانوی ایران ضیافت شامی بر گزار
می کند.
 ۲۵اکتبر(سوم آبان )۱۳۴۰
سدامیر کبیر که آب تهران را تأمین می
کند افتتاح می شود.
 ۱۶نوامبر ( ۲۵آبان )۱۳۴۰
شاهنشاه اسناد مالکیت  ۲۴۶۴کشاورز

را به آنها اعطا می کند .این زمینها جزو
امالک سلطنتی بوده است .
 ۲۷نوامبر (ششم آذرماه )۱۳۴۰
ازپروفسور هانری ماسه به مناسبت
خدمات فرهنگی اش درباره ایران
قدردانی می شود.
 ۹دسامبر( ۱۸آذر)۱۳۴۰
شاهنشاه کارخانه قند خوزستان را
افتتاح می کند .این کارخانه قادراست
روزانه  ۳۰۰تن قند تولید کند.

سال )۱۹۴۱-۱۹۴۰(۱۹۶۲
 ۱۰آوریل  ۲۱(۱۹۶۲فروردین )۱۳۴۱
جان کندی رئیس جمهور آمریکا از شاه و
شهبانو درفرودگاه واشنگتن استقبال
می کند.
 ۱۹ژوئیه ( ۲۹خرداد)۱۳۴۱
علی امینی روز  ۲۷خرداد ماه استعفا می
کند ودراین روز شاه اسداهلل علم را به
نخست وزیری منصوب می کند.
امینی فارغ التحصیل دانشگاه سوربن
است مدتی دستیار قوام وسپس
وزیر مصدق بوده است و بعدازاین دو
مذاکراتی را که منجر به بستن قرارداد
کنسرسیوم شد انجام داده وازسال
 ۱۹۵۶تا  ۱۹۵۸سفیر ایران درواشنگتن
بوده است  .در مقام نخست وزیری دست
به اصالحاتی غیر منتظره زده است .
امینی تیمور بختیار رئیس ساواک را به
تبعید می فرستدوسپس از کار برکنار می
کند .اقدام به اصالحات ارضی اش بسیار
ی را ناراحت کرده است .
دوگروه مخالف باعث سقوط او شدند:
محافظه کارانی که معتقدند او زیاده روی
کرده است و اعضای جبهه ملی که منحل
کردن ساواک را به او نمی بخشند.

سپتامبر(۱۹۶۲شهریور)۱۳۴۱
کتاب خاطرات توأم با اندیشه های
سیاسی نوشته ی محمدرضاشاه پهلوی
که دوسال پیش بانام مأموریت برای
وطنم منتشر شده است به زبان فرانسه
ترچمه ومنتشر می شود .بخشی از کتاب
به دوران کودکی ونوجوانی او درایران
وسویس اختصاص دارد دراین کتاب به
روابط محبت آمیز خودباپدرش اشاره
کرده است  .درجایی می نویسد :که پس
از یک تجربه روحانی شرح واقعه را برای
پدرش می دهد واو با تردید به سخنانش
گوش می دهدولی چیزی نمی گوید.
عالقه شدید او به رضاشاه که ریشه در
توجه دائم او به اوضاع کشور وزحماتش
درراه توانمند نگاه داشتن ایران
دارد مانع از این نشده که به خصلت
استبدادی حکومت وی اشاره نکند .شاه
نظام چند حزبی را بهترین نظام می داند.

سال )۱۳۴۲-۱۳۴۱( ۱۹۶۳
 ۱۱ژانویه  ۲۱(۱۹۶۳دی ماه )۱۳۴۱
شاه بعداز استعفای امینی اسداهلل علم را
به نخست وزیری منصوب می کند .حسن
ارسنجانی درمقام وزیر کشاورزی ابقاء
می شود .ارسنجانی مترجم برخی از آثار
منتسکیو است او از سوی طرفداران دربار
به جمهوریخواهی  ،وازسوی انگلیسی ها
به کمونیست بودن واز سوی شوروی به
فاشیست بودن متهم گشته است هدف
ارسنجانی « ایجاد طبقه ای از کشاورزان
مستقل» است .
 ۲۶ژانویه  ۶(۱۹۶۳بهمن )۱۳۴۱
شاه به اصالحات بنیادی ودرعین حال
مسالمت آمیز خود نام انقالب سفید می
دهد.وملت بارأی خود براین اصالحات
صحه می گذارد .شاه روز قبل درقم ضمن
تقسیم اسناد مالکیت زمین به کشاورزان
می گوید «:هیچ عملی بیش از کارهائی
که ماامروز انجام می دهیم از جمله
آزادساختن رعیت اسیر و بدبخت ایران
اززنجیر اسارت ومالک کردن  ۱۵میلیون
جمعیت این مملکت درزمینی که درآن
کار می کنند مورد پسند خدا وائمه اطهار
نخواهد بود .هیچ چیز خدا پسندانه تراز
عدالت اجتماعی ورفع ظلم نیست ».
رفراندوم به زنان ایران حق رأی می دهد.
 ۱۲مارس  ۲۱(۱۹۶۳اسفند )۱۳۴۱
واالحضرت فرحناز درکاخ اختصاصی
بدنیا می آید

آزادی

( فرنگیس  -قسمت هفتم)

شاه ایران
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دکتر طلعت بصاری (قبله)

زانن شاهناهم

بخش بیست وسوم

روروز شمار زندگی محمدرضا پهلوی

بقیه درصفحه ۴۸

بهترین خوراک ها
انسان همواره درپی این بوده است که
بداند چه خوراکی هايی را مصرف کند
تا هم برطول عمرش بیفزاید وهم دراین
عمر طوالنی در سالمت کامل بسربرد.
هنوز پاسخ قاطعی برای این امر نمی توان
ارائه کرد اما تا حدی می توان به مواردی
اشاره کرد که انسان را سالم تراز آنچه
بطور میانگین از آن برخوردار است کند.
برای مثال کارشناسان مواد غذائی براین
باورند که خوراک های حاوی شکر و
چربی های اشباع شده برای سالمت بدن
مضرند .وبرعکس خوراکی هائی نظیر:
ماهی  ،گالبی  ،اسفناج  ،فلفل ُدلمه ای ،
گندم سبوس دار  ،انار و چای سیاه
نگهبان سالمت بدن و مانعی برای پیری
زودرس هستند.

میلیون نفر از بیست کشور مختلف
از جمله  :آمریکا ،اسپانیا  ،استرالیا  ،و
ژاپن انجام دادند به این نتیجه رسیدند
که مردمی بیشتر عمرخودرا در نزدیکی
سبزه زارها و پارک ها و جنگل ها می
گذرانند کمتر به دبیماری دیابت نوع
دوم که همان بیماری قند خودمان است
 ،بیماریهای قلبی  ،فشارخون و مرگ
های زودرس دچار می شوند.عالوه بر
این آنها خواب بهتری دارند و از احساس
دلپذیریبرخوردارند.

مولتی ویتامین بی اثراست؟

آزادی

فواید حمام کردن درطبیعت
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ژاپنی ها حمام کردن یا آب تنی در
جنگل را «شین رین  -یوکو » می
نامند .آنهابراین باورند که حمام کردن
در زیر آبشارهای طبیعی ودرجنگل های
سرسبز فواید بسیاری برای سالمت بدن
انسانهادار د .عالوه براین منظره دلکش
اطراف و بوی خوش جنگل و صدای ریزش
آبشارها احساس بسیار خوبی به انسان
می دهد .دانشمندان در مرکز تحقیقاتی
دانشگاه آنجلیای شرقی با اجرای ۱۴۰
پروژه تحقیقاتی که برروی بیش از ۳۰۰

دانشمندان به این نتیجه رسیده اند آنها
که پول خودرا صرف خریدن مولتی
ویتامین می کنند کار بیهوده ای انجام
می دهند .آنها بیش از دومیلیپن نفررا
حدود  ۱۲سال تحت نظر قراردادند و ۱۸
پروژه مطالعاتی را برروی آنها انجام دادند
و به این نتیجه رسیدند که هیچ دلیل

کامپیوتردرخدمتپزشکان

واکسن جدید بیماری ایدز

به دو دلیل ده ها سال دانشمندان
ازرسیدن به واکسن مؤثر برای بیماری
ایدز باز مانده بودند :اول آنکه ویروس
اچ.آی .وی  ,ویژگی های مختلفی دارد
ودوم این که با جهش ها وتغییرات
سریعی که انجام می دهد می تواند
موفقیت دانشمندان را برای جلوگیری از
حمله این ویروس به سیستم دفاعی بدن
خنثی سازد .اما اکنون پس ازسالها مطالعه
وتحقیق واکسنی ساخته اند که شامل
ویژگیهای متعدد ایدز است که برروی
انسان ومیمون آزمایش شده و نتایج
درخشانی ببار آورده است  .این واکسن
برروی  ۳۹۳داوطلب سالم از آفریقای
جنوبی تایلند و ایاالت متحده آمریکا
که نسبت به عفونی شدن خون خود
شانس بسیار کمی داشتند وهمچنین
برروی  ۷۲میمون آزمایش شد و ۶۷
درصد میمونها و همه انسانها را از ابتالی
به ایدز مصون داشت  .هنوز آزمایش های

حساسیت چشم انسان
با آن که امروز بسیاری از آزمایشات
پزشکی و تشخیص های طبی با کمک
کامپیوتر صورت می گیرد اما پیش بینی
کارشناسان براین پایه است که درآینده
ای نه چندان دور تشیص های مهم
پزشکی و حتی پیش بینی بروز سرطان
درافراد را می توان با کامپیوتر با دقت
بسیار زیاد انجام داد.

افزایش قدرت باروری
برای مردانی که قادر به تولید اسپرم
«مؤثر وبا کیفیت » بمنظور تولید نوزاد
نیستند کشورهای غربی به دالیل
نامعلومی در دهه های گذشته هیچ

دانشمندان می گویند چشم انسان
بقدری حساس است که می تواند یک
فوتون نوری را که ظاهرا ً بسیار کوچک
وناچیز است کشف کرده و با فرستادن
عالئم به مغز فرمان مشاهده آن را از مغز
دریافت دارد.

ملکول چیست ؟
ملکول ترکیبی از دو اتم ویا بیشتر است
که کوچکترین جزء یک ماده به شمار
می رود که بطور آزاد وجوددارد .اگریک
ملکول دی  .ان .ای که درهرسلول بدن
انسان وجوددارد می توانست بصورت
موئی باریک درآید طول آن حدود ۸
کیلومتر می شد .اتمهای موجود دریک
ملکول بوسیله « باند» یا پیوند بهم می
چسبند .هیدروژن گه ساده ترین ملکول
است از پیوند دواتم هیدروژن بوجود
می آید.

زمان درفضا
وقتی فضا نوردان گام بر سطح ماه نهادند
ساعت آنها حدود چند ثانیه به عقب
رفت  .هیچ نقصی در ساعت آنها نبود .
بلکه زمان در سفینه آنها که باسرعت
درحال گردش در مدار ماه بود کمی کند
تراز زمین می گذشت .
در سفینه فضائی که باسرعتی تقریب ًا
معادل سرعت نور حرکت می کند زمان
کند تر می گذرد.بنابراین فضا نوردان
وقتی به زمین باز گشتند بصورتی
نامحسوس جوان تر شده بودند .
نکته دیگری که قابل ذکر است وزن
هرچیز در سفینه های فضائی است .
درسرعت نزدیک به سرعت نور وزن
هرچیز در سفینه فضائی کمی سنگین
تر می شود.
بسیاری از دانشمندان براین باورند که
اشیاء هرگز نمی توانند باسرعت نور به
حرکت در آیندبرای اینکه جسم هرچه
برسرعتش افزوده شود سنگین تر
می شود حتی وقتی در یک آسانسور
پرسرعت سوار می شوید کمی بروزن
بدن شما افزوده می شود.

غضروف چیست ؟
غضروف از ماده ای اسفنجی تشکیل
می شود که در نقاط مختلف بدن کاربرد
دارد .اگر الله گوش خودرا به جلو وعقب
ببرید می توانید وجود غضروف را حس
کنید. .
غضروف ها از سلول هایی بنام کاندرو
سیت که در محیطی ژله مانند قراردارند
بوجود می آیند .جنس این ماده ژله مانند
الیاف ُگالژن است که در لفافی محکم از
الیاف سخت تر پیچیده شده اند.
غضروف ها برسه نوعند :غضروف بسیار
نرم که دربین استخوانها قرار می گیرد تا
حرکت آنهارا آسان تر کند. .
غضروف لیفی که کمی سخت است و
دربین استخوانهای متحرک مانند زانو
قرار می گیرد .معموال فوتبالیست ها
بهنگام ضربه دیدن زانو این غضرو فشان
آسیب می بیند.

ساخته شده است که تصویر آن را درباال
می بینید.

واکنش های عصبی
واکنش های عصبی که به آن ریفلکس
می گویندحرکت غیر ارادی ماهیچه ها
است (.آنها بدون اینکه شما حتی به آن
فکر کنید بصورت غیر ارادی اتفاق می
افتند ).واکنش های مادرزادی ریفلکس
هائی هستند که بهنگام تولد با شما بوده
اند مانند لرزیدن بر اثر سرما .ویا حرکت
زانو بهنگام ضربه خوردن به تاندون زیر
زانو .
واکنش عصبی اولیه واکنشی است که
نوزاد چند ماه پس از تولد با آن روبرو
می شود.وقتی چیزی در دست نوزاد
چندماهه قرار می دهید بالفاصله دست
خودرا جمع کرده و آن شیی را محکم می
گیرد.
واکنش های شرطی واکنشهایی است
که با عادت آنهارا کسب می کنید مانند
محکم گرفتن فنجان قهوه در دست و یا
فکر کردن بهنگام بازی فوتبال .
واکنش های عصبی عکس العملی  :مانند
زمانی که با نزدیک شدن آتش به دست
شما دست را به عقب می کشید.

آزادی

علمی وجودندارد که ثابت کند این
داروها می توانند جلوی حمله های
قلبی یا مرگ ومیر براثر بیماریهای قلب
را بگیرند .نتیجه این آزمایشها باعث
دلسردشدن مقامات مؤسسه قلب
آمریکا شد که مولتی ویتامین هارا برای
جلوگیری از بیماریهای قلبی مفید می
دانست  .بااین وجود فروش این قرص
های مولتی ویتامین بصورت روز فازون
در آمریکا ادامه دارد.

دیگری باید برروی انسان صورت گیرد تا
اطمینان کامل به اثر این واکسن بدست
آید.

آیا می دانید بدن انسان ازچند سلول
تشکیل شده است ؟
دربدن ما انسانها بطور متوسط ۷۵
تریلیون سلول وجوددارد.

الکتریسیته نوعی انرژی است که هرچیز
از توستر تا تلویزیون بکمک آن کار می
کند .گاهی با مگنتیزم همراه می شود.
الکترو مگنتیزم یکی از چهار نیروئی
است که جهان هستی را به هم پیوند
می دهد.
الکتریسیته از قسمتهای بسیار کوچک
یک اتم بنام الکترون ساخته می شود.
الکترون ها از بار الکتریکی برخوردارند
که بکمک آن می توانند بخش هایی از اتم
را بیکدیگر نزدیک و یا ازهم دور کنند.
بعضی از درات اتم بار الکتریکی منفی و
برخی بار الکتریکی مثبت دارند .عناصری
مانند مس اجازه می دهند که الکترون
ها و بار الکتریکی در درون آنها به حرکت
درآیند  .این عناصر را هادی یا رسانا می
گویند ..الکترون های دارای بار منفی و
الکترونهای دارای بار مثبت تعدادشان
دریک اتم مساوی است و درنتیجه تعادل
دردرون اتم برقرار است .
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پرسش و پاسخ
علمی

اقدامی نمی کردند.اما تحقیقاتی اخیرا ً
دراین زمینه آغاز شده است که نشان می
دهد مردانی که از انواع دانه های خوراکی
مانند بادام و گردو وفندق می خورند -
که سرشار از پروتئین وآنتی اکسیدان
وچربی های مفید است -به باروری خود
کمک مؤثری می کنند .پژوهشگران
در اسپانیا  ۱۱۹مرد بین سنین ۱۸
و ۳۵سال را برای پاره ای آزمایشات
استخدام کردند تا رژیم غذائی بسبک
غربی هارا پیروی کنند  .این رژیم شامل
گوشت قرمز  ،و خوراک های فرآوری
شده وتصفیه شده بود.به عده ای ازاین
مردان عالوه بر این خوراکها روزانه ۶۰
گرم مخلوطی از بادام وگردو وفندق نیز
داده شد .پس از  ۱۴هفته تعداد اسپرم
های این مردان شمرده شد  .مردانی که
هرروز بادام وگردو وفندق خورده بودند
 ۱۶درصد اسرم بیشتراز مردان دیگر
تولید کردند عالوه براین افزایش کمیت ،
از نظر کیفیت و شکل ،اسپرمها ی آنها
نیز بهتر از دیگران بود.
عدم باروری مردان به عوامل بسیاری
بستگی دارد که از آن میان به خوراک
فقیرانه  ،مصرف سیگار  ،آلودگی هوا ،
و نادیده گرفتن عواملی که باعث سالمت
جسم وروح می گردد می توان اشاره
کرد.

سلول های بدن

الکتریسیتهچیست؟

غضروف ارتجاعی که حالت قابل
انعطافی دارد و بیشتر در گوش  ،بینی
و نای قراردارد .غضروف مصنوعی نیز

پس
گوش کن پندای ر وزبهر دنیا غم مخور

گف
تمت چون دور حدیثی رگتوانی داشت هوش

ک
ل
ی
انرص چوالئی و ی
حافظ

* بدبختانه در گذشته کسی زندگی وآثار طنز نویسان
ایران را ثبت نکرده است .
* حتی اهل فضل ودانش  ،طنزرا جدی نگرفته اند.
* کوشش شما در گفت وگو وگرد آوری زندگی وآثار
طنز نویسان امروز ایران قابل تقدیر است .

آزادی

س :باسالم وعرض ارادت
ج :سالم به روی ماهت که آن وقت ها
همیشه شسته ورفته بود  .حاال نمی دانم.
س  :منو ببخشید که در این یکی دوماه
مرتب مزاحم میشم .
ج  :تو باید منو ببخشی که چندین مرتبه
خلف وعده کردم  .تقصیر خودم نیست
 .تقصیر روزگاره که اینطور منو گرفتار
کرده  .از صبح که بلند میشم هزار ویک
گرفتاری دارم برای این که امروز را
بگذرونم و برسم به فردای دیگر .
س  :ومزاحمت های من هم مزید براونها.
ج :نه بابا چه مزاحمتی  .منو خوشحال
می کنی  .کسی دراین دوره زمونه حال
کسی رو نمی پرسه  .تو لطف می کنی
 .بذار این حرفی رو که در آخر می
خواستم بگم اول بگم  .بدبختانه مجله
شما بدست من نمیرسه .اما اینطور که
دوستان میگن  ،تو کاری می کنی که
قابل تقدیره  .در گذشته کسی مثل تو
نبود ه که زندگی و آثار طنز نویسان را
ثبت کنه  .بهمین علت هم امروز فقط
آثار تعداد انگشت شماری از بزرگان این
هنر دردسترس ماست  .بزرگانی چون
عبید زاکانی  ،ایرج میرزا وچندتن دیگه
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که خوشبختانه آنها هم خودشون اثری
از خودشون بجا گذاشتن  .از دیگران که
قطع ًا بسیار بوده اند نام واثری نیست .
علتش هم اینه که مردم ما وحتی اهل
فضل ودانش  ،طنزوشوخی را جدی
نگرفتند..
می بینیم که محقق و ادیبی ارجمند
مانند محمدعلی فروغی هم وقتی
کلیات سعدی را چاپ ومنتشر می کند
هزلیات و طنزهای آن را حذف می کند.
بنابراین کوشش شما  ،برادر ! در گفت
وگو وگرد آوری زندگی و آثار شاعران
وطنز نویسان امروز ایران قابل تقدیره.
س  :از ُحسن نظرتان سپاسگزارم .
برویم سر اصل مطلب  .از تولد مبارکتان
بگویید.
ج :عرض می کنم به حضورت  ،من در بد
دوره ای پیدا شدم  .یعنی روی کره زمین
پا گذاشتم  .در سال هائی که دنیا قبل از
جنگ جهانی دوم شاهد تحوالت بسیار
عظیمی بود  .در آلمان هیتلر به یک اَبَر
قدرت تبدیل می شد و دست برقضا در
همان ایام یعنی در  ۱۳۱۶شمسی بنده
در شهر زیبای مالیر از پدرومادری
همدانی متولد شدم .

س :پس دعا می کنید!
ج :کاردیگه ای نمیشه کرد
س  :باگرما چه می کنید؟

دزد بی معرفت

نظامی  ،شاعر وطنزپرداز
س  :پس آن دوره ی شوم حمله متفقین
به ایران را ندیدین .
ج :نه ،من در اون زمان کودکی چهار پنج
ساله بودم  .چیزی حالیم نبود.
س  :در چه سالی ودرکجا مدرسه رفتید؟
ج :درسال  ۱۳۲۴در شهرستان شاهی به
مدرسه رفتم .
س  :گویا اسم این شهر هم عوض شده
ج :بله  ،شده قائم شهر.
س :دوران دبیرستان را کجا گذروندید؟
ج :در همان شهر شاهی سابق وتا اخذ
دیپلم در همان شهر تحصیل کردم .
س  :وبعداز دیپلم ...؟
ج :درسال  ۱۳۳۷وارد ارتش شدم
وبادرجه ستوانی به مراغه رفتم ودر طول
خدمت درارتش در کلیه ی نواحی غرب
کسور از « سِ رو»  ،ارومیه تا حسرو آباد ،
آبادان وخالصه همه ی شهرها وروستاها
و کوه وکمرها را زیر پا گذاشتم .
س  :پس شما غرب گرا بودید!
ج  :نه  .به خداقسم غرب گرا نبودم .
شانس خدمتی بود.
س  :بنابراین شماهم یکی از نظامیان
شاعر  ،یا شاعر نظامی هستید که
خوشبختانه تعدادشون هم زیاده .
ج :بله خوشبختانه
س  :والبد با اشعار جدی ومیهنی هم
شروع کردید.
ج  :نه  ،باشعرهای ملی ومیهنی کار
شاعری رو شروع نکردم ولی کار وطنی
هم دارم .
س :اگر از حفظتون هست یادردسترس
دارید یکی از اونها رو لطف ًا بخونید.
ج :بله  ،باوجودی که سن وسالی ازم
گذشته هنوز حافظه ام خوب کار می
کند.
شعری دارم که امیدوارم هرگز اونو

خوب  ،عدل وقضای ایران
گفت آن رئیس
ِ
من با گرانفروشی  ،آماده نبردم
گفتم  :برای نصرت  ،دراین نبردسنگین
وقت نماز جانا  ،ازدل دعات کردم

فراموش نکنم :

ای وطن
تابهعمقجان،تورامندوستدارم،ایوطن
عاشقانه  ،سربه خاکت می گذارم ای وطن
بگسلد گر بند بندم دشمن بدکین زخشم
یکدم از عشق تو من دل برندارم ای وطن
قطرهقطرهخونمنلبریزعشقومهرتوست
برتو وخاک تو باشد افتخارم  ،ای وطن
خاک تو همچون طال  ،اما بال دیدی فزون
یک به یک رنج تورا برمی شمارم ای وطن
حمله ی« اسکندر»ت آورد رنج بی شمار
دل پریش از یورش قوم « تتار» م ای وطن
یاد « افغان» ها وآن بیداد وظلم بی امان
می زند آتش به جان پرشرارم  ،ای وطن
گربگویم یکبهیک آنیکهبرتورفتهاست
مثنوی هفتاد من باید نگارم  ،ای وطن
این قدر دانم که هرجا فتنه ای آمد
پدیدقدعلم کرده دلیری  ،از دیارم ای وطن
بس بال دیدی به دوران همچنان پاینده ای
نازمت ای خاک پاک استوارم ای وطن
هروجبازخاکتو،باخونسرویشدعجین
شبنمی لرزان به دشت الله زارم  ،ای وطن
می زنم برآب و آتش بادلی لبریز عشق
با امید یاری پروردگارم  ،ای وطن
یا تورا سازم رها  ،ای خاک پاک جاودان
یا به راه عشق تو  ،جان می سپارم  ،ای وطن
س  :آفرین به این شعرو این حافظه  .آقای
چوالئی وکیلی  ،نمی خواهم خاطره ی
بدی را به یادتون بیارم  .هرچند که طنز
نویسانی مثل شما مصیبت ها و نامالیمات
زندگی روهم بادیده ی طنز می بینند و
نقل می کنند.
یادم میاد چند سال پیش که تلفنی با
شما صحبت می کردم  ،اون موقع منزل
شما رو دزد زده بود  .اما شما با کمال

ای رفیقان خانه ام را دزد زد
غفلت از من بود نه از بخت بد
رفته بودم با عیاالتم شبی
بهر مهمانی  ،گرغته غبغبی
رفتن ما دیده بود آن نابکار
چون که شب شد دزدهم شد گرم کار
پنجره واکرد وداخل شد ازآن
داشت حتم ًا با خودش یک نردبان
برد فرش وضبط و پ شتی ولباس
آری  ،حتی دفتر مشق و کالس
از طالجات آن چه بود اصل وبدل
با خودش برد آن خروس بی محل
پول نقد آن چه که خرج ماه بود
ناکس بی معرفت فورا ً ربود
می کشم هرلحظه از دل آه سرد
رحم  ،اوحتی به فندک هم نکرد
آنچه باشد جای اندوه فزون
آن چه کرده این دلم راغرق خون،
بُرد آن ناکس جهیز دخترم
این وسایل را کجا باز آورم ؟
دست می مالم دمادم روی دست
دختر من بیخ ریشم مانده است !
س :ممنونم  .حاال از آغاز شعروشاعری
وعاشقی بگید .از چندسالگی شاعری رو
شروع کردین ؟
ج  :ازسال  ۱۳۳۴عاشق شدم  .شاعرهم
شدم .
س  :اول عاشق شدید شعر گفتید یا اول
شاعرشدین بعد عاشق ؟
ج :خودم هم نمیدونم  .ولی بهر جهت
فرق نمی کنه  .دیوانگی  ،دیوانگیه .
س  :از همون سال  ۱۳۳۴شعرهاتون
روهم چاپ ومنتشر می کردین ؟
ج :بله  ،شعرهام با امضاهای  .« :دژم -
ن.نادم -ن .چ  .جوکی ُ -قمری مالیری
چاپ می شد.
س  :درچه نشریاتی ؟
ج  :در مجالت فردوسی  ،سپیدوسیاه ،
دنیای جدید  ،اطالعات هفتگی ،
روشنفکر  ،جوانان و امید ایران .
س  :یادمه که توفیق هم شعرهاتون رو
چاپ می کرد.
ج :درسته از  ۱۳۳۹تا  ۱۳۵۰با نشریات
توفیق با امضاهای ن .قاراخلو  ،چانه
عوضی و کوتول همکاری داشتم .

ج:

عرق

فصل تابستان زگرما می کنم هردم عرق
می چکد درهرنفس ازچهره زردم عرق
ازهوای گرم این شهر پراز دودوکثیف
چون به منزل می رسم باشد ره آوردم عرق
بچه ام گفتا پریشب  :پختم از گرما پدر!
از نداری  ،از خجالت جان تو  ،کردم عرق
س :وبیشتر با نام مستعار « ن .قاراخلو،
شهر و شهردار ومسائل اجتماعی را مورد
انتقاد وطنز قرار میدادین .
ج  :درسته  ،یکی از آن اشعار اص ً
ال خطاب
به شهرداربود:

ای جناب شهردار
من به رنج ومحنت ودردم دچار
ای جناب شهردار
شد فزون دردمن از حد شمار
ای جناب شهردار
این ترافیک تومارا ذله کرد
راه مارا « پله» کرد
مشکالت از ما درآورده دمار
ای جناب شهردار
از عوارض هم چه گویم بیش ازاین ؟
گفته ام من پیش ازاین
قصه ی کهنه ندارد اعتبار
ای جناب شهردار
من به کارو بار خود وامانده ام
از همه جا رانده ام
وای ازاین روز گار کج مدار
ای جناب شهردار
س  :دراین سالها هم پاتو کفش شهردار
کرده اید؟
ج :بله  ،چراکه نه  .شسعری دراین سالها
گفته ام برات میخونم :

همه کاره
یکی گفتا به من باطنزو طعنه
توکه فهمیده ای و هوشیاری
بگو این شهردار شهرتهران
بود مشغول  ،آخر برچه کاری ؟

زمانی گلفروش و گاه دالل
گهی هم گرم روزنامه نگاری
اخیرا ً رفته در کار پزشکی
مریضان را دهد از لطف  ،یاری
به خنده گفتمش  :این مرددانا
کند هرکار  ،غیر از « شهرداری»
س :آقای چوالئی وکیلی  ،گفتید درسال
 ۱۳۳۴عاشق شدید  ،این عشق وعاشقی
به کجا کشید؟
ج :هیچی  ،بگذریم  ...با دختر خاله ام
ازدواج کردم .
س  :وحاصل این ازدواج چه بود؟
ج  :یک دختر که فارغ التحصیل مدیریت
بازرگانی است  .یک پسر هم دارم که فارغ
التحصیل رشته مهندسی راه وساختمان
ازدانشگاه علم وصنعت است .
س  :خانم دختر و آقا پسرتون هم اهل
شعروشاعری وطنز نویسی هستند؟
ج  :نه خوشبختانه  .اینها عقلشان آن
قدررسیده که دوروبر ادبیات و شعر
وشاعری نگردند .بازهم جای شکرش
باقی است .
س  :بفرمائید حاال چکار می کنید؟
ج :واال  ،بنده دربهمن ماه  ۱۳۶۷پس
از  ۳۰سال وچند ماه خدمت به اخذ
مدال های افتخار آمیز آرتروز گردن
 ،ستون فقیر فقرات  ،درد کلیه  ،زخم
معده  ،کله طاس  ،عینک ته استکانی
به افتخار بازنشستگی نائل گردیده ودر
فرمانبرداری زن جان ! مشغول ادامه ی
حیات هستم .
س  :به سالمتی ! .می تونم ازاوضاع
واحوال امروز بپرسم ؟
ج  :بله اگر بتونم وصالح باشد جواب
میدم .

س  :آقای قراخلو  ،ببخشید آقای ناصر
چوالئی وکیلی یک دنیا از شما ممنونم و
براتون تندرستی  ،صبر وتحمل آرزو می
کنم .
ج :منهم از تو ممنونم سالم منو به همه ی
دوستان وآشنایان برسان
س :یاحق

آزادی

غم مخور

دعا
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کیخسروبهروزی

خونسردی شعر طنزی دراین مورد گفته
بودید وبرای من خوندید .شعر خوبی بود .
جائی هم اونو چاپ کردین ؟
ج  :نه  ،چون خونه ی بنده رو زمانی دزد
زد که چندروز بعدازاون ماشین سردبیر
نشریه گل آقا راهم دزد برد.وچون من
هم اون موقع بااین نشریه کار می کردم ،
برای اون که نگن این گل آقائی ها چقدر
بی حواسن که این همه گیر سارق می
افتن اون شعر را برای چاپ ندادم .
س  :میشه اونو بخونید؟
ج :بله  ،اسمش را گذاشتم :

س  :با گرانی چه می کنید؟
ج :دوبیت برات می خونم باعنوان :

انقالب با رقص کمر

دگرباشان ایران جایزه رژه افتخار را بردند

ا
ز
ه

مه

آزادی

اعتراف فرمانده عملیات قرارگاه ثار اهلل
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خبرگزاریها:
ناصر شعبانی فرمانده عملیات قرارگاه ثار اهلل سپاه پاسداران ایران اذعان کرد
که حمله شب هنظامیان حوثی به دو نفتکش سعودی در تنگه باب المندب ،با
خواست سپاه پاسداران صورت گرفت.
در صحب تهایی که سهشنبه  7اوت از شعبانی نقل کرد ،آمده است« :به
یمن یهاگفتیم دو نفتکش سعودیها را ب زنید و زدند».
خبرگزاری فارس این بخش از سخنان شعبانی را دقایقی پس از انتشار حذف کرد.
ین سخنان فرمانده عملیات قرارگاه ثار اهلل سپاه پاسداران در حالی ایراد م یشود
که ایران م یگوید از حوث یها در یمن حمایت تسلیحانی و مالی نم یکند .این در
حالی است که ائتالف ع ربی ،ایاالت متحده و کارشناسان سازمان ملل متحد ،بارها
شواهدی از کمک تسلیحاتی و مالی ایران به حوث یها پرده برداشتند .سعودی 25
ژوئیه ،صادرات نفت خود را از این آبراه ،به حال تعلیق درآورده بود.

بسته اول تحریمها علیه ایران آغازشد

خبرگزاریها :ایاالت متحده آمریکا صبح
سهشنبه  7اوت ،اجرای بسته اول از
تحریمها علیه ایران که در پی امضای
توافق هستهای در سال  2015لغو شده
بود را آغاز کرد.
دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا در
بیانیهای هدف از تحریمها را «تغییر رفتار
ایران در بی ثبات کردن منطقه و پیوستن
این کشور به روند اقتصاد جهانی» اعالم
کرد.
بسته اول تحریمها چیست؟
برپایه بیانیهای که پیشتر وزارت
خزانهداری آمریکا منتشر کرده ،این
تحریمها که پیشتر در دوران ریاست
جمهوری باراک اوباما و پیش از توافق
هستهای (برجام) اجرا میشد ،بخشهای

متعددی از جمله دسترسی دولت ایران
به دالر ،تجارت طال ،خرید و دسترسی به
برخی فلزات چون آلومینیوم و فوالد را در
بر میگیرد.
در این مرحله ،بار دیگر تحریم مبادله و
خرید و فروش ریال و همچنین خرید یا
تسهیالت در رابطه با استقراض دولتی
باز خواهد گشت .صنعت خودرو سازی،
از دیگر بخشهایی است که در این دور
تحریممیشود.
در بسته تحریمی ،برخی مجوزهایی که
دولت آمریکا پس از توافق هستهای
(برجام) صادر کرده بود ،بیاثر میشود.
مجوز واردات اجناس ایرانی مانند
فرش و مواد خوراکی به آمریکا و خرید
هواپیماهای مسافربری ازاینجمله است.

مادر آلمانی پسرش را ب رای آزارجنسی فروخت
-BBCیک دادگاه در شهر فرایبورگ ،در
جنوب آلمان زنی را که پسر  ۹سالهاش
را در شبکه سیاه آزار جنسی کودکان
دراینترنت به فروش گذاشته بود ،به
دوازده سال و نیم زندان و پرداخت ۴۲
هزار و پانصد یورو غرامت محکوم کرد.
این دادگاه همچنین شریک زندگی این
زن را که ناپدری این کودک بوده ،به
دوازده سال زندان محکوم کرد.
شبکه سیاه ،محیط پنهانی در شبکه
اینترنت است که خارج از دسترس
موتورهای جستجوی معمولی است و
محلی برای اقدامات غیرقانونی است.
در این دادگاه مشخص شد که خود مادر و
ناپدری این کودک هم به مدت دو سال او
را مورد آزار جنسی قرار میدادند.

روز دوشنبه دادگاه ،یک مرد اسپانیایی را
نیز برای آزار جنسی این پسر به تحمل ۱۰
سال زندان محکوم کرد.
پنج مرد دیگر هم در رابطه با این پرونده
آزار جنسی این کودک محکوم شدهاند.
مادر و ناپدری این کودک در ارتکاب
تجاوز ،آزار جنسی کودکان ،اجبار بر
روسپیگری و نشر پورنوگرافی کودکان
مجرم شناخته شدهاند.این پسر در حال
حاضر با سرپرستانی که مقامات تعیین
کرده اند ،زندگی میکند .سوء استفاده
جنسی این زن و شوهر علیه یک
کودک  ۹ساله مردم آلمان را شگفتزده
کرده است وانتقادات شدیدی را علیه
مسئوالن اداره حمایت از کودکان ایالت
بادن ورتمبرگ آلمان برانگیخته است.

اوکسانا شاچکو ازاعضای فمن خود کشی کرد؟

رادیو فردا :پیکر بیجان با بخش اوکراین رادیو اروپای
اکسانا شاچکو ،از پایهگذاران
جنبش مدافع حقوق زنان ،آزاد/رادیو آزادی با تأیید این
موسوم به «فمن» ،در خبر گفت:او «زنی قهرمان
آپارتمانش در پاریس پیدا شد .در تاریخ معاصر» بود .خانم
آنا هاتسل ،از دیگر اعضای اولیه هاتسل گفت اکسانا این اواخر
فمن ،روز سهشنبه در گفتوگو به شدت نگران بود که «اوضاع

آزادی

روز ۹ژوئیه دختری  ۱۸ساله بنام مائده
هژبری ویدیویی از رقص کمر خود را
برروی اینستاگرام منتشر کرد که باعث
دستگیری اوشد .ده ها دختر ایرانی
دیگر بالفاصله کاراورا تقلید کردند..
خبر این اقدام روز جمعه  ۱۳ژوئیه از
تلویزیون جمهوری اسالمی پخش شد
وفیلم اعترافات اونیز پخش گردید .مائده
در خلوت خود رقصیده بود اما دختران
دیگر که کاراورا مورد تقلید قراردادند در
مأل عام رقصیده و ویدیوی آن را برروی
اینستاگرام خود گذاشته بودند .جالب
است زنان ودختران ایران هرروز سبک
جدیدی برای انقالب کردن ابداع می کنند
و دولت هم هرچقدر با آنها مبارزه می کند
وضع بد تر می شود .بعضی از جوانان در
ایران می گویند این از ترفندهای خود
رژیم است که می خواهد توجه مردم را از

اوضاع نابسامان ایران منحرف و به مسائل
دیگر جلب کند .اما اگر اولین قر کمر از
ترفندهای رژیم بوده باشد ده ها مورد
بعدی آن حقیقی است  .ازاین گذشته
مائده درتلویزیون دولتی به اشتباه خود
اعتراف کرده و گفته است  ۵۱هزار همراه
در اینستاگرام دارد و با این رقص خود می
خواسته است همراهان بیشتری برای
صفحه اینستاگرامش پیدا کند .ممکن
است این اعتراف تحت شکنجه صورت
گرفته باشد این خبر در رسانه های همه
کشورها بصورتی وسیع انتشاریافت
وبویژه بر اقدام دختران ایرانی که بارقص
خود به دستگیری مائده اعتراض کرده
بودند تأکید شده بود.
ظریفی می گفت تا بحال در هیچ کشوری
ندیدهبودیمبخواهندباقرکمرانقالبکنند.
ای کاش نادری پیدا می شد و ....

ـ
ـ
ا
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از اینجــــا

ازآنجــــا

ج
ـ
ـ

بی بی سی :در بسیاری از نقاط
اروپا ،شادی و جشن و رژه
دگرباشان.برگزارشد.
افتخار
برای ایرانی های رنگین کمانی اما
رژه امسال اروپا معنای ویژه ای
داشت .در آمستردام که
مشهورترین رژه افتخار اروپا در
آن برگزار می شود و ویژگی اش
این است که شرکت کنندگان
سوار بر قایق در کانال های آب
میانه شهر عبور می کنند ،یک
قایق ایرانی به نمایندگی از اقلیت
های جنسی ایران حضور داشته
است .اقلیتی که در داخل ایران

به شدت سرکوب می شوند.
قایق ایرانی ها نه تنها در این
رژه افتخار حضور داشته ،که
برنده جایزه بهترین قایق هم
شده است.
در حاشیه این مراسم همینطور
از تابلوی موسوم به «برفراز
رنگینکمان» ( عکس زیر)
پرده برداری شد که در آن
صحنه اعدام ایاز و محمود ،دو
همجنسگرای مرد ایرانی که
گفته می شود چند سال قبل
در ایران اعدام شدند ،به نمایش
گذاشته شده است.

بیماری آلزایمر:
بیماری آلزایمر( زوال فکری) شایع
ترین نوع فقدان حافظه در سالمندان
است  .به تقریب  ۵میلیون آمریکائی
ازسن  ۶۵سالگی به باال دچار این
بیماری مغزی می گردند.
پیشرفت بیماری الزایمر تدریجی ودر
سه مرحله می باشد:
مرحله اول بدون عالئم بالینی
مرحله دوم  :نقصان فکری خفیف .
ومرحله سوم  :زوال پیشرفته فکری
یا دیمنشیا(.)Dementia
مدت زمان بین تشخیص بیماری
تا مرگ متفاوت است  .در بیماران
مسن تر از  ۸۰سال  ۳ ،تا  ۴سال
ودربیماران جوان تر به تقریب ده
سال می باشد.

اضافهوزنوآسیببهمفاصل:
یک مطالعه درسال  ۲۰۱۷برروی
 ۶۴۰زن ومرد بین سنین  ۴۰تا ۷۰
نشان داد که در صورت افزایش یک
پوند به وزن بدن  ،چهار پوند فشار
با برداشتن هرقدم به زانو وارد می
شود .درافراد فربه  ،با از دست دادن
 ۵تا ده درصد وزن بدن  ،فرسودگی
غضروف مفاصل کندتر می شود.

عضالت درسالمندان

آزادی

درسنین  ۵۰تا  ۷۰سالگی عضالت
بتدریج فرسوده ( )Sarcopeniaشده
و ۳۰درصد نیروی خودرا از دست
می دهند .پس از آن هر۱۰سال  ۳تا ۵
درصد نیروی عضالت کاهش می یابد.
فعالیت جسمی تغییرات عضالنی را
درپیری به تأخیر می اندازد.
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بسیاری از سالمندان ازفرآورده
های کلسیم  -ویتامین  Dاستفاده
می کنند .بنا به گزارش مجله انجمن
پزشکان آمریکا ( )JAMAدر۳۳
بررسی برروی  ۵۱۴۵زن ُمسن دتراز

 ۵۰سال آشکار گردید که مکمل های
کلسیم  -ویتامین  Dازشکستگی
استخوان دربیماران مبتال به پوکی
استخوان پیش گیری نمی کند.
فعالیت جسمی مانند راه رفتن ،
ورزش هاتی قوی کننده عضالت
همراه با مصرف غذاهای حاوی
کلسیم مانند لبنیات  ،کنسرو
ماهی آزاد (همراه با استخوان آن )
وسبزیجات در جلوگیری از پوکی
استخوان مؤثر می باشند.

درصد کمتراز نسل گذشته است
.تعداد تلفات ازسال  ۱۹۹۰بسیار
پائین تراست بطوری که  ۲/۵میلیون
بیمار از مرگ نجات یافته اند .بین
سالهای  ۱۹۷۰و ۲۰۱۵تعداد تلفات
ناشی از سرطان روده بزرگ ۵۲
درصد کمتر بوده است .کولونسکوپی
وآزمایش مدفوع دپو آزمایش مهم
برای تشخیص بیماری هستند .دانش
پزشکی پیشرفت بسیار دردرمان دو
بیماری مهم قلب وسرطان کرده

مغز  ،چشم  ،وسایر اعضای بدن می
گردد.وبیماررا در معرض خطر سکته
وحتی مرگ قرار می دهد .این بیماری
احتمال حمله قلبی بدون عالمت را
دوبرابر می کند.

تغذیه مناسب وحافظه
بموجب یک پژوهش درمورد ۹۶۰
نفر سلمند به مدت  ۵سال  ،باافزایش
سن  ،مغز بتدریج کوچکتر می شود

کاهش شنوائی
بیش از دو سوم افراد باالی سن ۷۰
دچار کاهش شنوائی دریک یا هردو
گوش می گردند .از هرسه نفر یک نفر
قادر به شنیدن صداهای ضعیف تر از
نجوا نمی باشند.
کاهش شنوائی موجب تشدید کم
حافظگی واحتمال بروز نقصان فکری
را دوبرابر می کند  .اگر کاهش متوسط
باشد نقصان فکری  ۳برابر واگر
شدید باشد  ۵برابر خواهد بود.
یک مطالعه درسال  ۲۰۱۶نشان
داد آنهائی که از سمعک استفاده
کرده بودند حافظه وقوه تفکرشان از
افرادی که از سمعک استفاده نکرده
بودند بهتر بود .درصورتیکه شخص
قادر به استفاده از سمعک نباشد
میتوان ازپزشک امکان عمل پیوند
 Cochleaرا جویا شد.

مرگ ومیر به سبب سرطان
با کشف درمان های مؤثرتر وخودداری
از کشیدن سیگار تعداد مرگ ومیر
ناشی از سرطان ها درسنین باال ۲۶

تغییر رنگ پوست وخون
مردگی
پس از سن  ۲۰سالگی میزان ماده
کوالژن درپوست بتدریج کمتر شده
ودرنتیجه پوست نازک وشکننده می
گردد .چربی زیر پوست نیز بخصوص
در صورت  ،بازوها و پشت دست ها
کاهش یافته و پوست آسیب پذیر می
گردد.بعضی داروهای ضد درد مانند
آسپرین و ادویل خون را رقیق می
کنند وممکن است موجب خونریزی
در پوست گردند  .دراین موارد می
توان از داروهای ضد درد دیگر مانند
تایلنول استفاده کرد.
استفاده از کرم های محافظ درمقابل
آفتاب ( )Sunscreenبه محافظت
پوست کمک کرده واز سرطان های
پوست پیشگیری می کنند.

خشکی پوست
دردوران کهولت تعداد غده های
چربی وعرق در پوست کمتر می
شود و پوست رطوبت بیشتراز حد
معمول از دست می دهد .برای تخفیف
خشکی می توان مدت استحمام یا
دوش گرفتن را کوتاه کرد واز آب ولرم
بجای آب داغ استفاده کرد.
بکار بردن یک صابون مالیم  ،مصرف
روزانه یک گرم مرطوب کننده
واستفاده از دستگاه مرطوب کننده
هوا( )Humidifireبه تخفیف خشکی
پوست کمک می کند.

فعالیت جنسی
به تقریب  ۴۴درصد مردها بین سنین
 ۶۵و ۸۵دچار ناتوانی جنسی می
گردند .بیش از نیمی از این عده هرگز
توانائی خودرا به دست نمی آورند ویا
توانائی جنسی آنها ضعیف تر خواهد
بود.
مشاوره با پزشک متخصص ودرمان
های بخصوص درپاره ای از موارد به
حل مشکل کمک می کند.

بموجب گزارش پژوهندگان دانشگاه
میشیگان  ،افزایش وزن از عوامل
خطر زا برای بروز کم حافظگی
محسوب می گردد .ولی پس از سن ۷۰
سالگی عامل خطر نبوده وحتی ممکن
است اثر مثبت در حافظه داشته باشد.

است ولی در مقابله با بیماری قند ،
خود بیمار نقش عمده دارد.

بیماری قند درسالمندان
 ۷۳درصد آمریکائی ها ی سالمند
مبتال به بیماری قند ویا مرحله قبل از
آن ( )Prediabetesمی باشند .بیماری
قند موجب آسیب قلب  ،کلیه ،

ولی هیپوکامپوس مرکز خاطره در مغز
باندازه طبیعی باقی می ماند .در سنین
باالتر اگر شخص دچار فشارروحی
 ،کمبود خواب وسوء تغذیه باشد
بتدریج کوچکتر
هیپوکاموس ،
می گردد .برای پیشگیری ،مصرف
سبزیجات تیره رنگ مانند کلم پیچ
و اسفناج مؤثر است  .این سبزی ها
حاوی مواد سودمند و محافظ مانند

آهسته شدن رشد ناخن ها
ویلیام ب .بین پروفسور سابق
دانشگاه تکزاس رشد ناخن های
دست و پا ی خودرا به مدت ۳۵
سال اندازه گیری کرد وگزارش آن
را در مجله پزشکی آرشیو بیماریهای
داخلی به تناوب منتشر کرد .هرناخن
سرعت رشد خاص خودرا داشت  .بطور
کلی رشد ناخن بین  ۳۰تا  ۶۰سالگی
 ۲۲درصد آهسته تر بود.

پوکی استخوان
پوکی استخوان ( )Osteoporosisیک
بیماری شایع است  .غالب ًا اولین نشانه
ای که شخص را متوجه این بیماری
می کند یک شکستگی استخوان
است  .از هر  ۵نفر زن یک نفر واز هر
 ۲۵مرد یک نفر ازسن ۷۰سالگی بباال
به پوکی استخوان مبتال می شوند.
درسن  ۸۰سالگی از هردو نفر یک
نفر دچار تحلیل نسج استخوان و
پوکی آن می باشد واستعداد به
شکستگی استخوان افزایش می یابد.
پوکی استخوان ممکن است به حدی
شدید شود که یک حرکت ساده مانند
ایستادن  ،سرفه کردن یا نشستن
منجر به شکستگی دردناک گردد.

کوتاه شدن قد
درسنین  ۵۰و  ۷۰سالگی بباال با
گذشت زمان قد انسان به تقریب ۳
اینچ کوتاه می شود کوتاه شدن قد
(قوز) از عالئم پوکی استخوان است .
پوکی استخوان باعث فرسودگی
مفاصل ستون مهره ای و تغییرات
دیسک های بین مهره هاست .

میزان نمک محلول در آب دریاها واقیانوس ها براساس یک
برآورد تقریبی درحدود  ۲۲میلیارد متر مکعب می باشد.
این مقدار عظیم نمک از کجا بوجود آمده است ؟
تا قرن بیستم تصور می شد که آب دریاها دراصل شیرین
بوده است وبه تدریج متعاقب سرازیر شدن آب رودخانه ها
به دریاها شور گشتند چرا که رودخانه ها درطول مسیر خود
نمک موجود در بسترخودرا حل کرده وبا خود به دریا می بردند.
اما بر اساس پژوهشهائی که درچند دهه اخیر صورت گرفته
معلوم گردیده است که میزان نمکی که سالیانه رودخانه ها با
خود به دریاها می برند از  ۲۷۰میلیون تن درسال تجاوز نمی
کند .وانگهی ربا این فرضیه میزان شوری دریاها که طبیعت ًا باید
هرساله بیش و بیشتر شود افزایش نمی یابد.
درحال حاضر دانشمندان معتقدند که قسمت اعظم نمک
موجود در دریاها واقیانوس ها براثر بروز آتش فشان ها ازدرون
زمین بداخل دریاها می ریزد.
نام شیمیائی نمک معمولی کلرور سدیم است .
فرمول شیمیائی نمک معمولی  CLNAاست به عبارت دیگر
نمک معمولی ازترکیب یک اتم سدیم NAو یک اتم کلرCL
تشکیل شده است .
یک لیتر آب دریا بطور متوسط دارای :
* ۲۷/۲۱گرم کلرورسدیم یا نمک معمولی
*  ۱/۶۵گرم سولفات منیزیم
* ۱/۲۶گرم سولفات کلسیم
*  ./۸۶گرم سولفات پتاسیم
ومقادیر قابل توجهی نمک های دیگر نظیر نمک های عناصری
مانند برم  ،ید و طال می باشد

کم خوابی درسنین پیری
 ۵۰درصد بالغین درسنین باالتر از ۷۰
سالگی دچار مشکل بخواب رفتن وکم
خوابی می باشند .بسیاری ازیک نوع
قرص خواب آور استفاده می کنند .
متأسفانه بعضی از این داروها خطر
افتادن و اختالل فکری راافزایش می
دهند.
بهتر است مصرف کافئین والکل را
محدود کرد و پس از ساعت  ۷شب
آب کمتر نوشید.
وجود درد نیز یکی از علل مختل
شدن خواب است .

آزادی

تغییرات اعضای بدن در سالمندان

اضافه وزن وحافظه

آب دهان بهترین دوست دندانهاست .
ودرتمیز نگهداشتن آنها نقش عمده ای
دارد .چهل درصد افراد پس از ۷۰
سالگی دچار خشکی دهان می
گردند .مصرف الکل وکشیدن سیگار
خستگی را تشدید می کند .بیماریهای
قند  ،الزایمر و به تقریب  ۴۰۰داروی
مختلف نیز موجب خشکی دهان می
گردند.

این نمکی که هرروز می خوریم
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دکتر همایون آرام  -نیویورک

تازه های پزشکی

اسید فولیک  ،لو تئین وکاروتنوئید
هستند.

خشکی دهان

آزادی
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غیراز ستوان سهراب پور بوده
ازشدت
باشد؟اوبامدادامروز درحالیکه
ّ
درد کمر نمی توانست بدرستی
بایستد،گزارش دادکه همسایگانش
به تحریک شما دونفربا طرح نقشه ی
که از پیش چیده شده بود،نیمه شب
دیشب به سراغش رفته ایدوبه این
بهانه که مشکل مهمی پیش آمده والزم
است که شماهم حضورداشته باشید،به
بیرون از خانه اش کشاندید وبیرون
آمدنش از خانه همان و ُکتک خوردنش
ازشمادونفر همان!حال می خواهم پاسخ
دهید که انگیزه ی شما از این کارزشت
وغیراخالقی چه بود،آیا با ُکتک زدن
یک افسر شرافتمند وفداکارارتش می
خواستید مخالفت تان را با ارتش وشاه
نشان دهید؟
دیدم تیمسار برای ترساندن
ودرهم کوبیدن ما بدلقمه ای گرفته
ودارد برعلیه ما پرونده سازی میکندبا
خودم گفتم اگر سکوت کنم وچیزی
نگویم به مصداق «سکوت نشانه ی
رضااست» این اتهام را پذیرا شدیم واو
با این مستمسک اگر مارا مجازات کند
جای اعتراض ازبرای ما باقی نخواهد
ماندواو بامجازات ما بهمه ی اهل شهر
خواهد گفت که به افسر ارتش نمی شود
کمترین برخوردی کردو...ازاین رو ابتدا
با مالیمت گفتم :تیمسار،ماشااهلل این
جناب ستوان آنقدرخوش رفتاروخوش
اداوخوش برخورد بااهل محل است
که کسی با اونه تنهارابطه ندارد بلکه
سالم واحوالپرسی هم ندارد ونمیدانند
نام ونام خانوادگی اش چیست،ساکنان
کوچه ی ما جملگی انسانهای باشخصیّت
ووظیفه شناس وباایمان وازدوستداران
وهواخواهان ارتش وارتشیان هستند
ومن نه تنها دوسال خدمت وظیفه ام
راداوطلبانه انجام داده ام بلکه تایکی
دوسال پیش درجشنهای ملی وارتشی
حضورف ّعال داشتم و آقایان افسرانیکه
بیش از دوسال دراین پادگان پیشینه
ی خدمت دارند،من را به خوبی می
شناسند واین وصله ها به من نمی
چسبد وگزارش سرتاپا دروغ محض
واتّهام یک افسر وظیفه نشناس نباید

سندی حاکی از مخالفت ما باارتش
وشاه باشد؛ازآنجاییکه دفاع ُمتّهم باید
باحضور شاکی انجام شود بنابراین اجازه
بدهید دفاعیّات خودمان را درحضور
ستوان بیان کنیم وآنگاه شما ازبیانات ما
واو تشخیص بدهید که چه کسی دروغ
میگوید.
تیمسار سخنان مرا به تندی قطع
کردوگفت:پس بنابرا ّدعای شما دیشب
هیچ اتفاقی درکوچه تان نیفتاده وستوان
سهراب پور خوابنما شده است،ضمن ًا
چگونه سخنان شماراباورکنم که در
حضور من تلویحاًبه ستوان سهراب پور
توهین می کنید به این معنا که بجز
اوساکنان کوچه تان جملگی با ایمان
ووظیفه شناسند،درحالیکه او افسر
باایمان ووظیفه شناس است ،حضور
ستوان دراینجا لزومی ندارد،شماهرآنچه
ازدلیل وسند محکم دردفاع از خود
داریدبگویید داوری بامن خواهدبود.
دیدم آنچه راکه تاآن لحظه بافروتنی
وبا مالیمت گفته ام اورا به تُندگویی
تشویق کرده ام ،لذا دربرابر گفته های
تیمسار،تعمدا ً آهنگ
آمرانه وبی منطق
ّ
صدایم را کمی بلندتر ومحکم تر گرفتم
وگفتم شما که هنوز دفاعیّات مارابه
درستی درباره ی ماجرای دیشب نشنیده
اید،چگونه مارامحکوم می کنیدآنهم در
حالیکه شاکی خصوصی حضورندارد،من
توهینی به ستوان نکرده ام ،بلکه عین
واقعیّت بود که گفتم ،اگردرباره ی
ایمان ووظیفه شناسی اهل کوچه مان
گفته ام به خاطراین است که چندین
وچندسال باآنان آشنایی ومراوده داشته
ام،و آنچه را نیزکه ازرفتاروبرخورد
ناپسندستوان با اهل کوچه به ویژه
باکودکان معصوم گفته ام،عین حقیقت
است ،درباره ی ایمان ووظیفه شناسی
ستوان هرطور که می خواهید زیردستان
تان را بشناسید،مختارید،ولی حق
نداریدمارابازداشت وازما بازجویی
کنید،آیا ارتش وشاه به شما چنین
اختیاری داده است؟ اگر ستوان شکایتی
ازمادارد باید ازطریق دادگستری طرح
دعوی کندودادخواست بدهد،اگر ستوان
دراین جمع نباشد درباره ی ماجرای

قسمت سوم
دیشب لب از لب نخواهیم گشود.
تیمسار با شنیدن سخنانم پوزخندی
زد وگفت :ازسینه ی فراخ وبازوهایت
معلوم است که مرد بزن بهادری هستی
وهمین هیکلت نشان می دهد که ستوان
سهراب پورگزارش نادرستی نداده
است.
چون تیمسار به زعم خود برای
آنکه غرور مرا بشکند وتحقیرم کند،این
بار مرا با دوم شخص مفردمورد خطاب
قرارداده بود،منهم به گفته ی معروف
«زدم به سیم آخر» ومقابله به مثل
کردم وگفتم :تیمسار تو چندماهی
بیش نیست که به این شهرآمده ای
وهنوزبامردم وشخصیّت های این
شهرناآشنایی،سینه ی فراخ وبازوهای
من به خاطرهمین ناآشنایی تو،به
جای احترام وتحسین،اسباب پوزخند
وتمسخُ ر تو شده است،حال آنکه همین
سینه ی فراخ وبازوها برای ارتش شاه
سه بارافتخار آفرید وصاحب مدال
قهرمانی شدکه بارسوم مدال قهرمانی ام
رادر ُکشتی ازدست شاه دریافت کرده
ام،تو اگر بادنیای ُکشتی گیران آشنا
بودی به این حقیقت پی می بُردی که به
ندرت یک انسان بد خُ ق وناباب درمیان
ُکشتی گیران پیدامی کردی،آری
دوسالی را که درخدمت سربازی
بودم این سینه وبازو برای ارتش
افتخارآفرید،امیدوارم ستوان اشکبوس
هم برای ارتش افتخار بیافریند.
دراینجابه عمد اسم سهراب پوررا
«اشکبوس»گفتمتا ِدقّ دلمراخالیکردهباشم.
تیمسار درحالیکه به یکی از ابروانش
قوس بیشتری داده بود وابروی دیگرش
را پایین کشیده بود تانشان دهد که
ازشنیدن نام اشکبوس دچار شگفتی
شده است،باپوزخند گفت  :اشکبوس
کیست؟عقل تان را باخته اید،ما
درپادگان کسی رابه نام ستوان اشکبوس
نمی شناسیم،شما از چه کسی حرف می
زنید؟ سپس از سرهنگ پرسید مادراین
پادگان افسری به نام اشکبوس داریم!؟
سرهنگ پاسخ داد:خیرقربان.
دیدم یخ من گرفت واین بارتیمسار
مرا باعنوان دوم شخص جمع موردخطاب

گفتم :جناب سرهنگ ازآنجا که مرا
خوب می شناسی،چون اهل جنجال ومرافعه
نیستیم هرطور که صالح ومصلحت میدانی
عمل کن،امااگر اقدامات تونتیجه نداد برای
اعاده ی شرف وآبرویم تاپای جان خواهم
ایستادواگر دراین شهر ازطریق مقامات
قضایی موفق نشوم شکایتم را به دربار
خواهم بُرد،به هر حال ول کن نخواهم بود.
دراین هنگام بافشار انگشت سرهنگ
روی ُدگمه ی دستگاه زنگ که روی
میزکارش بود،سربازی وارد شد وسرهنگ
به او دستورداد که به ُسراغ ستوان سهراب
پوربرود وبه او بگوید که سرهنگ رییس
ستاد تورا احضارکرده است.
چنددقیقه ای بیش نگذشت که ستوان
وارد اتاق شدوچون سبب فراخوانی اش
رانمیدانست و ازحضورمانیز درآن اتاق

آزادی

ُکتک خوردن یک افسر ارتش از دست
یک غیرارتشی،باعث تخفیف شأن
وموقعیّت ارتش میشود،او می خواهد به
این ترتیب به دیگران هم بفهماند که
باارتشیان چگونه رفتاری باید داشته
باشند،سپس نگاهی به ساعت ُمچی
اش انداخت وگفت،وقت آن است که
نزد تیمسار برویم،من آن روزاز گفته
ی سرهنگ تازه دانستم که نام ونام
خانوادگی ستوان اشکبوس «اسماعیل
سهراب پور است».
باراهنمایی سرهنگ وارد اتاق
تیمسار شدیم ،تیمساردرحالیکه رو به
پنجره ی ُمشرف به زمین مشق نظامیان
ایستاده ونگاهش را ظاهرا ً به مشق عده
ای سرباز دوخته بود،باشنیدن صدای
پاشنه های کفش سرهنگ جهت ادای
سالم نظامی،بدون آنکه سرش را به
سوی ما برگرداند،ازاو پرسید آن دوتن
مزاحم وپرخاشگرراآورده اید؟
سرهنگ درحالیکه دستش به
عالمت نظامی باال بودپاسخ داد:بلی
قربان خدمت رسیده اند.
تیمساربا طُمانینه وتبخترنیم
چرخی زد ودرحالیکه گردنش را کمی
به طرف شانه ی راستش گرفته بود
ازباالی عینکش نگاهی تحقیر آمیز به
سروپای مادونفر انداخت وآرام پشت
میزش قرارگرفت وبا عالمت دست
ازسرهنگ خواست به سالم نظامی پایان
دهدوآنگاه ضمن برداشتن سیگاری
از قوطی سیگاری که روی میزش بود
روبه سرهنگ کردوپرسید:خُ ب آقایان
جسارت شان به جایی رسیده است که
نیمه های شب افسر ارتش را از خانه
اش به بیرون میکشند و ُکتکش می
زنند؟
دراین هنگام آ حسن خواست
چیزی بگوید ولی من باآرنج دستم
به پهلوی او زدم تابه او حالی کنم که
حرفی نزندتا من پاسخ تیمساررا بدهم.
پس از اینکه ُسقُلمه به پهلوی
آحسن زدم ازتیمسار پرسیدم:چه کسی
این داستان سراپا دروغ رابافته وبه شما
گفته است؟
تیمسار گفت:باید چه کسی

نی
انز ن

سال نهم شماره  ۱۰۳صفحه33

از :ک .هومان

قرارداده است،تامنهم درسخنانم آنهم
درحضورسرهنگ رعایت کرده باشم!
تیمساررو به من کردوگفت :آنکه
ازشماشکایت کرده ستوان سهراب
پوراست نه کسی به نام اشکبوس ،معلوم
میشود گوش شما دچار اشکال شده
است،ضمن ًا کارتان به جایی رسیده است
که ازبرای من حدوداختیارات وتکلیف
تعیین می کنید،چه خیال کرده اید هم
اکنون میدهم شمارا درهمین سربازخانه
زندانی کنند،تا به بینیم آیا اختیار واجازه
این کاررادارم یانه،ضرب وجرح
وبی ُحرمتی به یک افسر شرافتمند
ارتش راکافی ندانستیدحال دارید به
من دربرابر انجام وظیفه ام ایراد می
گیرید؟یکباردیگر به شما فرصت
میدهم که ازخوددفاع کنید.
برای اینکه تیمساررابیشتر کنِف کرده
باشم بالبخند گفتم  :ستوان اشکبوس همان
کسی است که از ما به شما شکایت کرده
است،همانگونه که قب ً
ال گفته ام این جناب
ستوان ازبس باهمسایگان برخوردبددارد
که بچه های محل بر اونام اشکبوس نهاده
اند واین نام ور ِد زبان ما شده است،ضمن ًا
نام واقعی اورا تاکنون کسی ندانسته
است،امروز ازشما شنیدم که نام اوسهراب
پوراست،سپس چنین ادامه دادم که هرکار
که دلتان می خواهد بکنید،ما دراینجا آنهم
بدون حضورشاکی از خوددفاع نخواهیم
کرد،چرا که دریافتیم شما جویای حقیقت
نیستید،ازاین رو ازما چیزی نخواهید
شنید،دستور بدهید مارازندانی کنند تا
نتیجه ی این کارنادرست را به بینید .
دراین هنگام دیدم آحسن باشنیدن
زندان به سختی می لرزدوقطرات
اشک از چشمانش روی گونه
هایش می ریزد،با آرنج دستم به
پهلویش زدم تاآرام بگیرد وخودرا نبازد.
تیمساردید که بدجوری بامادرافتاده
است،لذا برای اینکه خودش را از این
مخمصه برهاند وضمن ًا به ظاهر امر خودش
را از تنگ وتانیاندازد وضعف خودرا آشکار
نکند،نگاهی به ساعت ُمچی اش انداخت
وگفت :اوه،دیرشده،ده دقیقه پیش می
بایست در جلسه ی مشورتی دراستانداری
می بودم،آنگاه به سرهنگ گفت:این آقایان
را به دفتر ستاد ببریدوبه آنان تفهیم کنید
که چه بهتر که از ستوان سهراب پور پوزش
خواهی کنند تاازسر تقصیرات شان بگذرم
ودرحالیکه میزکارش را ترک میکرد
وبسوی چوب لباسی می رفت تاکالهش
ماکردوگفت:اگرستوان
رابردارد،روبه
رضایت ندهد زندانی خواهیدشد.
سرهنگ بازدن چشمک ازمن
خواست کوتاه بیایم وحرفی نزنم ،منهم
بنابه خواسته ی او سکوت کردم وپس از
خروج تیمسارازاتاق ،به همراه سرهنگ به
اتاق کارش رفتیم ،سرهنگ از ما خواست
که روی ُمبلهاییکه دربرابرمیزکارش
قرارداشتند بنشینیم وآنگاه زمانیکه

خود پشت میزکارش قرارگرفت
بالبخندگفت:حاجی خوب دربرابرتیمسار
ایستادی،اوفکرکرده بود توازآنهایی
هستی که بایک توپ وتشرمیدان را
خالی خواهی کرد،اما خودش بدجوری
گیر کرده بود،به ویژه دربرابریک افسر
زیردستش که من باشم نمی خواست
کم بیاورد،حضوراو درجلسه ی استانداری
نیز بهانه ای بیش نبودتا خودش را ازاین
ِ
دهد،آخرچنین قراری برای
مخمصه نجات
حضوردراستانداری به تاریخ امروز نداشت.
گفتم :برای کار امروزش به
دادگستری شکایت خواهم بُردواو وستوان
را برسر جای شان خواهم نشاند،او چه
وقوه
حقی دارد در کشوریکه دادگستری ّ
ی انتظامی دارد،درکارآنها دخالت وافراد
غیرنظامی را بازداشت وازآنان بازجویی ویا
زندانی شان کند.
آحسن گفت :رییس دادگستری
ودادستان مرا به خوبی می شناسندونزد
آنان اعتباری دارم ومسلم ًا اگر شکایت
بکنم از من پشتیبانی خواهندکرد وبه
حساب آن دو خواهند رسید.
سرهنگ گفت  :اینگونه که شما
فکرمی کنید نیست،دل تان را به این
چیزها خوش نکنید،فرمانده ی تیپ دراین
شهر صاحب قدرت ونفوذاست،به گمان
قوی مسئولین دادگستری نخواهندخواست
برای یک امر پیش پاافتاده با فرمانده تیپ
شاخ به شاخ شوند وکار به جای باریک
بکشد،همه ی آنان باهم برحسب
ظاهر هم که باشد دوست اندوکیابیادارند
وبین اغلب شان حتی پارتی قمار
شبانه برقراراست،اینقدر هاهم ساده
نباشید،به نظر من تا اینجای کار خوب
آمدید،اجازه بدهیدازاینجا فیصله دادن
کار بگونه ی دلخواه شما ،بامن باشد،راه
حل مناسبی به نظرم رسیده است که
مطمئنم شما هم ازنتیجه ی آن راضی
خواهید شد،اگر موفق نشدم شما ُمحق
خواهید بود برای دفاع ازحیثیّت خود
هرکاری را که صالح بدانید انجام دهید.

بیخبربود،بدون خمیدگی وتظاهربه درد
کمر،وارد شد وپس ازادای سالم نظامی،
سرهنگ به او اجازه ی نشستن داد،همینکه
چشمش به ماافتاد،ابروهایش را درهم
کشید وچون بُرج زهرمارروی صندلی
درکنارمانشست.
سرهنگ رو به ستوان کرد وگفت:
گویا بامدادامروزبه تیمسار مراجعه کردی
وازدست این آقایان شاکی شده بودی،
چون رسیدگی به شکایت شماراازاین
آقایان به من محول فرموده اند بنابراین
خواهشمندم چگونگی را دقیق ًا بیان کنید.
سهراب پور ضمن اشاره ی دست به سوی
آحسن گفت:این آقارا بااین شکل وشمایل
مسخره که میبینید،قهوه چی اداره ی
دادگستری است،دراینجا سرهنگ رشته ی
سخنان سهراب پوررا قطع کرد وگفت
ازشما خواسته بودم که به شرح ماجرای
دیشب به پردازید،اشاره به شغل ایشان
مورد ندارد ضمنا جانب ادب راهم رعایت
کنید.
سهراب پورگفت اطاعت میشود
وآنگاه به گفتارش چنین ادامه دادکه:این
آقا نیمه های هرشب ،زمانیکه همه
درخواب هستند تازه به هوس می افتد
که به خانه اش برگرددودرحال مستی
باصدای بلند وکریه آوازبخواند ،ازاین
کارش همه را ُمتأذّی کرده است ،دیشب
باشنیدن صدایش از خواب بیدارشدم واز
خانه بیرون رفتم وبازبان خوش وبامالیمت
به او گفتم رفیق این ِ
وقت ازشب چه جای
آواز خواندن است،فکرنمی کنی مردم
از صدای توازخواب بیداروناراحت می
شوند؟هنوزسخنانم تمام نشده بود که
سیلی محکمی به صورتم زد وهرچه
فحش وناسزا بود نثار من وخانواده ام
وارتش وشاه کرد.
دراین هنگام آحسن که ازدروغ
پردازی وصحنه سازی ستوان خون به
چهره اش ریخته بودگفت:
جناب سرهنگ به خدا به پیربه
پیغمبردروغ میگوید،همسایه ها همه
شاهدند که او با مشت ولگد وچوبدستی
اش به جان من افتاد وبه من ناسزاها
گفت وکمترین اعتنایی به خواهش من
وحتی همسایگان نمی کرد تادست از
ُکتک زدنم بردارد،آثار سیلی هایش
هنوز برصورتم دیده میشود،چندجای
ُمتو ّرم
سرم ازضربات چوبدستیش
وزخمی است ،باهمه ی این حال ما
به مالحظه ی همسایگی به کالنتری
مراجعه نکردیم ،حاال این آقا دست
پیش را گرفته از ما شکایت کرده
است آنهم به مسئول نهادی که ُمحق به
بازداشت وبازجویی از مانیست ،آنگاه از
جایش برخاست تاآثار انگشتان دست
ستوان را برصورت وتور ّم چند جای
سرش را به سرهنگ نشان دهد.
سرهنگ گفت :آقای درویش
بفرمایید بنشینید،ازهمین جاکه نشسته ام

آثارانگشتانی را برچهره وخون ُمردگی
وتو ّرم چندجای سرتان را می بینم،تأمل
کنید ستوان سخنانش به پایان برسد،
نوبت شما هم خواهد رسید.
ستوان درادامه ی گفتارش
افزود:از سروصدای ما،همسایه ها به
کوچه ریختند ومرا که به خاطر احترام
لباسی که برتن داشتم وعکس العملی
دربرابرضربات ُمشت ولگد این آقا
ازخودنشان نمیدادم ،ازدست او نجات
دادند وسپس ضمن اشاره به من گفت:
ولی این آقا هنگامیکه من به سوی
منزل می رفتم ازپُشت دستهایش را به
دور کمرم حلقه زد واززمین بلند کرد
وبه سویی پرتاب کرد وآنچنان برزمین
خوردم که ُمهره های پُشتم به سختی
آسیب دید که اگر درآن حال خودم را
جمع وجور نکرده بودم،هرآینه سرم به
دیواری می خورد وکارم به بیمارستان
می کشید ومعلوم نبود که از آن ضربه
بهبودی می یافتم یانه،ضمن ًا باید عرض
کنم اکنون که به خدمت تان می آمدم
دردکمرم تخفیف یافته است وهمین بود
آنچه که دیشب اتفاق افتاد.
سرهنگ پرسید:شما که یک
فرد تحصیلکرده وآشنا به قوانین
هستید چطور شد که به جای مراجعه
به کالنتری ُ ،مزاحم تیمسارفرماندهی
شُ دید،آنهم باآنهمه گرفتاری هاییکه
ایشان دارند،رسیدگی به این کارها چه
ربطی به ارتش دارد؟وانگهی مطالبی
را که دراینجا ابراز کرده اید باآنچه
که به تیمسار گفته اید وایشان ً برای
رسیدگی ،مطالب تان راعین ًا ازبرایم
نقل کرده اند،تفاوت زیاد داردوآقایان
درحضور تیمسار ،مطالبی خالف گفته
های شما ابرازکرده اند،ضمن ًا شما که
میگویید باشنیدن صدای این آقابه این
قصد از خانه بیرون رفتید تا با مالیمت
به او بگویید که دست از آواز خوانی
در شبها بردارد،چرا با خود چوبدستی
بُرده بودید!؟سپس برای اینکه ترسی
دردل ستوان بیاندازد واورا از شکری
که خورده بود پشیمان سازد افزود:این
آقایان به قرار مطالبی که به تیمسار
گفته اندقراراست به پزشک قانونی
ومراجع قضایی مراجعه وبا مدارک
وشاهدانی که گویا دردست دارندبرعلیه
شما اقامه ی دعوی کنند ،یقین ًا می دانید
که محکومیّت افسرارتش دردادگاه
چه عواقبی خواهدداشت،بنابراین اگر
همانگونه که شما میگویید این آقایان
شمارا ُکتک زده باشند ومدارک
وشواهدی نیزدردست داریدوبر گفته
تان پای می فشارید،یکبار دیگر
ماجرارادقیق ًا بیان کنید تا یادداشت
کرده وپس از امضای شما به نظر
تیمساربرسانم و دستور بازداشت این
آقایان راهم طبق دستور تیمسار صادر
ادامه دارد
کنم .

استاد جالل الدین همائی درسال
 ۱۳۳۹شمسی کتابی بانام « فنون
بالغت وصناعات ادبی » را برای آموزش
دانشجویان رشته ی ادبی دانشگاه و
دوره ی دوم دبیرستان تألیف کرد .اما
مقدمه کتاب را بااین جمله خاتمه می
دهد «:امیداست که این کتاب برای عموم
طالب ادب اعم از شاگردان مدارس
یا سایر طبقات اهل خط و سواد مفید
وسودمند واقع گردد».
ماهم آرزو می کنیم خالصه ای ازاین
کتاب را که طی چند شماره آزادی تقدیم
شما می کنیم مورد استفاده شما بویژه
آنانکه طبع شعری دارند و مایلند شعری
بسرایند مفید واقع شود وبتواند آنهارا تا
« آزادی»
حدی راهنمائی کند.
.

نظم ونثر

سخن بردوقسم است  :نظم ونثر
 -۱نظم درلغت به معنی بهم پیوستن
ودررشته کشیدن دانه های جواهر ،
ودراصطالح سخنی است که دارای وزن
وقافیه باشد(= موزون و مقفی)  .مرادف
آن را شعر نیز گویند (.لفظ شعر درعربی
به معنی فهم وشعور و دانش است ).
 -۲نثر :درلغت به معنی پراکندگی
وپراکندن ودراصطالح سخنی است که
مقید به وزن وقافیه نباشد.

قافیه یا پساوند:

آزادی

قافیه کلمات آخر اشعار است که حرف
اصلی آخر آنها یکی باشد و آن حرف
را دراصطالح ر ِوی () می گویند .مانند
کلمات دل  ،گل  ،مایل  ،حاصل  ،مشگل
که آخرین حرف اصلی آنها «الم» است
والفاظ  :در ُ بر  ،سر ،تر  ،هنر ...که آخرین
حرف اصلی آنها «راء» است و حرف «الم»
و«راء» را در قوافی حرف َر ِو ّی می نامند.
درصورتی که یک کلمه عین ًا در آخر
همه ی اشعار تکرار شده باشد  ،آن را
ردیف وکلمه پیش از آن را قافیه و آن
نوع ازشعر وقافیه را ُ» َردَف می گویند.
مثال در اشعار ذیل :
غمت در نهانخانه ی دل نشیند
به نازی که لیلی به محمل نشیند
مرنجان دلم را که این مرغ وحشی
زبامی که برخاست مشکل نشیند

َخ َلد چون به پا خاری آسان برآرم
چه سازم به خاری که دردل نشیند
به دنبال محمل چنان زار گریم
که از گریه ام ناقه در گل نشیند
(طبیباصفهانی)
در شعرباال نشیند را ردیف و الفاظ دل ،
محمل  ،مشکل  ،گِل را قافیه می گویند و
حرف الم حرف روی است .
استاد همائی درمورد معنی قافیه و روی
و ردیف توضیحاتی به این شرح می دهد:
قافیه  :از فعل قفا یقفو به وزن دعا
یدعو به معنی از پی درآینده است و
کلمه پساوند را درفرهنگ اسدی وسایر
فرهنگها به معنی قافیه شعر ضبط کرده
و شعر لبیبی را شاهد آورده اند:
همه یاوه همه خام وهمه سست
معانی از چکاته تا پساوند.
کلمه روی به وزن نبی در اصل به تشدید
یاء است که در لهجه ی معمول فارسی به
تخفیف گفته می شود  .واصل آن مأخوذ
است از ِرواء به معنی رسن پاره ای که
بدان بار بر شتر بندند.
ردیف  :دراصل لغت به معنی کسی است
که از پس دیگری بریک اسب سوار شده
باشد و تناسبش با اصطالح ردیف قوافی
واضح است .
استاد درمورد نثر وانواع آن نیز
توضیحاتی داده اند که چون هدف ما فقط
درمورد شعر یا نظم است از آوردن آنها
در می گذریم .

فنون بالعت
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فنون بالغت یا علوم بالغت شامل سه
فن است به اسامی  :معانی  ،بیان و بدیع
که گاهی هرسه و گاهی دوفن آخر را به
نام فن بدیع یا علم بدیع می نامند.
فنون بالغت از جمله علوم و صناعاتی
است که بعداز اسالم تألیف وتدوین شد
ودرابتدا هرسه فن بهم آمیخته بود اما
تدریج ًا از هم جدا گشته هرکدام به
عنوان فنی مخصوص نامیده شد
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واین تجزیه وتفکیک  ،بیشتر در تألیفات
عربی معمول گردید .اما مؤلفان فارسی
 ،غالب همان وضع و اصطالح قدیم را
حفظ کرده  ،مسایل عمده فن بیان
وقسمتی از معانی را نیز تحت عنوان علم
بدیع آورده اند.

فن بدیع
کلمه ی بدیع درلغت به معنی چیز تازه
ونوظهور ونوآئین  ،ودر اصطالح عبارت
است از آرایش سخن فصیح بلیغ  ،خواه
نظم باشد و خواه نثر
ومرادف آن را سخن آرائی و نادره گوئی
و نغطز گفتاری می توان گفت .
موضوع علم بدیع سخن ادبی فصیح و
بلیغ است وامورب را که موجب زینت و
آرایش کالم بلیغ می شود  ،محسنات و
صنایع بدیع می نامند  ،مانند جناس و
ترصیع و امثال آن که بعدازاین به تفصیل
بیاید.

فصاحت و بالغت
چنانکه درضمن تعریف فن بدیع اشاره
شد  ،شرط اصلی سخن آرائی آن است
که کالم دارای فصاحت وبالغت باشد
یعنی تا استخوان بندی سخن  ،درست
واستوار نباشد  ،آوردن صنایع بدیع
بیهوده وبی اثر است و مثلش چنان است
که دیوار سست بنیاد را که مشرف بر
انهدام است  ،نقش ونگار کنند.
خانه از پای بست ویران است
خواجه در بند نقش ایوان است
پس باید پیش از صنایع بدیع  ،به شرط
اصلی واساسی آن که فصاحت وبالغت
است توجه داشته ومعنی ومقصود آن را
خوب به خاطر سپرده باشیم .
فصاحت وبالغت که آن را به فارسی
«گشاده زبانی» و « سخندانی» نیز می
گوئیم آن است که سخن درست وشیوا
و مناسب حال و مقام باشدکه گفته
اند«:هرسخنجائیوهرنکتهمکانیدارد»
درستی سخن آن است که اجزاء کالم
وترکیب بندی آن موافق قواعد دستور
ولغتباشد.پساگرکبمهیغلطیاجملهی
مغلوط بکار برند از درجه ی اعتبار ادبی
ساقط است و چنین سخن شایسته ی
اهل ادب ودانش نیست .
درهرحال از اصل فصاحدت غافل نباید
بودکه ر کن اصلی و شرط عمده بالغت
است .وبدون آنکه الفاظ وترکیب آنها به
زیور فصاحت آراسته باشد کالم را به
صفت بالغت نمی توان وصف کرد وآن
را کالم بلیغ نمی توان نامید وتا بالغت

صنایع لفظی ومعنوی بدیع
اموری را که موجب زیبائی وآرایش
سخن ادبی می شود محسنات و صنایع
یا صنعت های بدیع می گویند.وآن را به
دوقسم لفظی ومعنوی تقسیم می کنند.
(بعضی سه قسم کرده بدیع خطی یا
صنایع خطی را نیز افزوده اند).
 -۱صنعت لفظی یا بدیع لفظی :آن
است که زینت وزیبائی کالم وابسته به
الفاظ باشد  ،چنانکه اگر الفاظ را با حفظ
معنی تغییر بدهیم آن ُحسن زایل گردد.
مانند صنعت سجع در جمله های  « :هنر
چشمه ی زاینده است ودولت پاینده» و
«رای بی ق ّوت  ،مکروفسون است و ق ّوت
بی رای  ،جهل وجنون»
( سجع درنثر به منزله ی قافیه است
درشعر وهمان حرف را که در قافیه روی
می گویند درسجع هم حرف َر ِوی می
نامند).
اگر کلمه پاینده را به جاویدان وجنون
را به دیوانگی تبدیل کنیم همان معنی را
می بخشد  ،اما ُحسن نثر مسجع  ،زایل
می شود.
صنعت جناس تام آن است که دوکلمه
در حروف وحرکات یکی ودر معنی
مختلف باشند مانند فرق به معنی جدائی
وامتیاز با فرق به معنی تارک سر .این
شعر سعدی مثال خوبی است :
ندانم از سروپایت کدام خوبتر است
چه جای فرق که زیبا زفرق تا قدمی
که اگر به جای مصراع دوم بگوئیم  «:چه
جای فرق که سرتا به پای زیبائی» دروزن

اگر دراین شعر الفاظ را هم تغییر بدهیم
ومث ً
ال بگوییم :
بررخت زلف کوته است بلی
هست کوتاه شب به فصل بهار
باز صنعت ُحسن تعلیل به حال خود
باقی است .

صنایع مهم لفظی
صنایع مشهور ومهم لفظی ازقبیل سجع
و جناس و ترصیع وامثال آن:
 -۱تسجیع  :آن است که سخن را با
سجع بیاورندوآن سخن را مسجع
وجمله های مشابه را قرینه می گویند:
سجع آن است که کلمات آخرقرینه ها ،
دروزن یا حرف روی یا هردو موافق
باشند وجمع آن اسجاع است .
سجع برسه قسم است  :متوازی ُ ،مط ّرف ،
متوازن
سجع متوازی  :آن است که کلمات
دروزن وحرف روی هردو مطابق باشند
مانند( :کار  ،بار) و (دست  ،شست) و
(خامه  ،نامه) مثال :
من
« قدمی بهر خدا ننهند و ِد َرمی بی ّ
واذی ندهند ،مالی به مشقت فراهم آرند
و به خست نگه دارند».
گلستانسعدی
سجع ُمط ّرف  :آن است که الفاظ در حرف
«روی» یکی و دروزن مختلف باشند ،
مانند( :کار ،شکار) و ( دست  ،شکست) و
(شانه  ،نشانه)
مثال  :از گلستان سعدی :
« ابر آذارند ونمی بارند  ،چشمه ی
آفتابند وبرکس نمی تابند .بر مرکب
استطاعت سوارند و نمی رانند».
سجع متوازن  :آن است که کلمات قرینه
دروزن  ،متفق ودر حرف روی  ،مختلف
باشند .مانند(کام  ،کار) و )نهاب  ،بهار) و
(نامه  ،ناله )مثال :
« فالن را اصلی است پاک وطینتی
است صاف  ،دارای گوهری است شریف
وصاحب طبعی است کریم ».
***

-۲موازنه = مماثله :موازنه نوعی از سجع
متوازن است که مخصوص به نثر واواخر
قرینه ها نباشد وآن  ،چنان است که در
قرینه های نظم یا نثر  ،از اول تا آخر ،
کلماتی بیاورند که هرکدام با قرینه ی
خود دروزن یکی  ،ودرحرف « َروی»
مختلف باشند.
مثال  « :فالن را ک َرم بی شمار است وهنر
بی حساب ،دارای عزمی است متین و
طبعی کریم ».
ویا :
مشکوشنگرفاستگوئیریختهبرکوهسار
نیل وزنگار است گوئی بیخته در مرغزار
اززمین گوئی برآوردند گنج شایگان
درچمن گوئی پراکندند ُد ّر شاهوار
(امیر معزی)
شاهی که رخش اورا دولت بود دلیل
شاهی که تیغ اورا نصرت بود فسان
اندرپی گمانش زه بگسلد یقین
واندر پی یقینش ره گم کند گمان
(مسعودسعدسلمان)
ممکن است دوبیت متوالی را قرینه
یکدیگر قرارداده وصنعت موازنه آورده
باشند،مانند:
این گیتی
آنکه ِ
مال خز ِ
ِ
دست او بسیار
نیست با جو ِد
وانکه کشف ِ سرایر گردون
نیست در پیش طبع او دشوار
( رشیدوطواط)
 -۳ترصیع  :درلغت به معنی جواهر
درنشاندن است  .چنانکه مث ً
ال تاج جواهر
نشان را تاج مرصع گویند ،وهمچنان
خاتم کاری وقلمدان وعصای مرصع
وامثال آن ؛ واین هنر درفارسی معمول
هم به اسم مرصع سازی ومرصع کاری
معروف است .
اما ترصیع دراصطالح بدیع آن است
که در قرینه های نظم یا نثر  ،هرلفظی
باقرینه خود دروزن و حروف « َروی»
مطابق باشند .واین صنعت در حقیقت
نوعی از سجع متوازی است که آن را
بهنثر واواخر قرینه ها اختصاص نداده

آزادی

استاد عالمه جالل الدین همائی

اصطالح َسجع و ُم َس َّجع بیشتر درنثر
گفته می شود وگاهی شعررا نیز مسجع
می گویند.وآن درصورتی است که
مصراع های ابیات از قرینه های مسجع
تشکیل شده باشد مانند قصیده معروف
امیر معزی که آ ن را مسجع می گویند:
َربعازدلمپرخونکنم،اطاللراجیحونکنم
خاکدِمنگلگونکنم،ازآبچشمخویشتن
ازروی یار خرگهی ایوان همی بینم تهی
وزقد آن سرو سهی خالی همی بینم چمن
برجای رطل وجام می گوران نهادستند پی
برجای چنگ ونای ونی آواززاغ است وزغن
آنجاکهبودآندلستان،بادوستاندربوستان
شدگرگوروبهرامکانشدگوروکرکسراوطن
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فنون بالغت وصناعت ادبی

نباشد صنعت بدیع مورد نخواهد داشت .
متکلم بلیغ یا سخندان چیره زبان کسی
است که ملکه سخندانی و قوه بیان شیوا
و بلیغ داشته باشد و آن مخصوص به سه
طایفه از ارباب ادب است :
 -۱گویندگان  ،یعنی شعرا
 -۲نویسندگان یا منشیان
 -۳سخنوران یعنی خطبا و وعاظ و امثال
ایشان .اما ظهور قدرت و ملکه ی ایجا
کالم فصیح وبلیغ دردرجه اول منوط به
ذوق فطری و استعداد خداداد ودردرجه
ی دوم مربوط به تمرین وممارست
درعمل  ،ومطالعه و تتبع آثار بلغا ومأنوس
شدن با اشعار و مقاالت و منشآت
استادان ادب است .
وچنانچه اشاره شد مهمترین فایده
خواندن فن بدیع وسایر فنون بالغت
همین است که خواننده را با رموز واسرار
فصاحت وبلغت وگفته ها ونوشته های
فصحا آشنا واستعداد خفته نهفته را
کم کم بیدار و پدیدار می سازد وطبع
شعر وقوه ی انشا وخطابه را بکار می
اندازد تا ایجاد سخن بلیغ بتدریج ملکه
وعادت همیشگی وی می گرددودراین
حالت اورا شاعر ونویسنده یا سخنور
بلیغ می توان نامید.

ومعنی هیچ تغییری حاصل نمی شود ،
اما ُحسن جناس ازبین می رود.
صنعت معنوی یا بدیع معنوی  :آن است
که ُحسن و تزیین کالم مربوط به معنی
باشد نه به لفظ ،چنانکه اگر الفاظ را با
حفظ معنی تغییر بدهیم باز آن ُحسن
باقی بماند.
مانند صنعت ُحسن تعلیل که درشعر
زیر آمده است و ُحسن تعلیل آن است
که برای امری علت ادبی ذکر کنند که
سبب وعلت واقعی نباشد:.
آن زلف تابدار برآن روی چون بهار
گر کوته است  ،کوتهی ازوی عجب مدار
شب  ،دربهار روی نهد سوی کوتهی
وآن زلف چون شب آمدوآن روی چون بهار
(امیر معزی)

شعرمسجع

باشیم .مثال :
« شام رفته وبام خفته  ،سال از َع ّد بیرون
ومال از َح ّد افزون  ،همه را تلف کرده
واسف برده».
ویا:
شکر شکن است یاسخن گوی من است
عنبر َذ َقن است یا سمن بوی من است
(ابوالطیبمصبی)
دراین دومصراع شاعر قرینه را مرصع
آورده است (:شکر  ،عنبر)و(شکن  ،ذقن)
و (سخن  ،سمن) و(گوی  ،بوی)  .به مثال
دیگر توجه کنید:
ای ُمن ّو َر به تو نجوم جالل
وی مقرر به تو رسوم کمال
بوستانی است صدرتو  ،زنعیم
آسمانی است قدر تو زجالل
درکرامت ترا نبوده نظیر
درشهامت ترا نبوده همال
تیره پیش فضایل تو نجوم
خیره پیش شمایل تو شمال
شرک را ازتو منهدم ارکان
مِلک را ازتو منتظم احوال
بخشش تو برون شده زبیان
کوشش تو فزون شده زمقال
(رشیدوطواط)
 -۴تضمین المزدوج = ازدواج = اعنات
القرینه :آن است که دراثنای جمله نثر
یا نظم  ،کلماتی را پیوسته یا نزدیک
بیکدیگر بیاورند که درحرف « َروی»
موافق باشند ،مانند:
« فالن  ،رفیق شفیق است و ادیب اریب »
یا «:اگر رفیق شفیقی درست پیمان
باش ».یا:
به جفائی وقفائی نرود عاشق صادق
مژه برهم نزند گربزنی تیروسنانش
(سعدی)
درجمله اول کلمات رفیق  ،شفیق و
ادیب  ،اریب ودرمصراع بعدهم رفیق ،
شفیق  ،ودرمصراع اول بیت جفاوقفا
شاهد مثال است .
 -۵تجنیس = جناس :آن است که
گوینده یا نویسنده درسخن خود کلمات
هم جنس بیاورد که درظاهر به یکدیگر
شبیه  ،ودرمعنی مختلف باشند .دو کلمه
متجانس را دو رکن جناس می گوئیم
مثال:
« برادر که دربند خویش است نه برادر
نه خویش است  ».که دراینجا خویش
اول به معنی خود و خویش دوم به معنی
خویشاونداست  .جناس برنه قسم است
که به دلیل اطاله کالم از ذکر آن پرهیز
می کنیم  .اما چند مثال می تواند مفید
فایده باشد:
اَیا غزال َسرای وغزل ُسرای بدیع
بسرای
بگیر چنگ و به چنگ اندرو  ،غزل ُ
(رشیدوطواط)
زپیوند ماهی چه گیری کنار
که سروت بود پیش ومه در کنار
ویا:

تارزلفت را جدا مشاطه گر ازشانه کرد
دست آن مشاطه راباید جدا ازشانه کرد
(امیرخسرو)
دراین بیت درمصراع اول شانه به معنی
وسیله آرایش و درمصراع دوم به معنی
عضوی ازبدن است .
 -۶اشتقاق یا اقتضاب :صنعت اشتقاق
آن است که در نظم یا نثر الفاظی را
بیاورند که حروف آنها متجانس وبه
یکدیگر شبیه باشد .خواه ازیک ریشه
مشتق شده باشند  ،مانند کلمات رسول ،
رسیل  ،رسایل و یا خواهش  ،خواهان،
خواهنده یا ازیک ماده مشتق نباشند
اما حروف آنها چندان شبیه ونزدیک
بیکدیگر باشد که درظاهر توهم اشتقاق
شود ازقبیل الفاظ  :آستان  ،آستین و
زمان  ،زمین و کمان  ،کمین وامثال آن .
قسم دوم را شبه اشتقاق نیز می گویند.
مثال :
مرا بکشتی ومردم به داستان گویند
که پارسی صنمی کشت پارسائی را
(همای شیرازی)
 -۷قلب یا مقلوب  :این صنعت هم
ازفروع وتوابع جناس است وبعضی آن
را بعنوان جناس قلب از اقسام تجنیس
شمرده اند.
قلب درلغت بمعنی واژگونه کردن است
ومقلوب به معنی واژگونه ؛ ودرفن بدیع
آوردن الفاظی است که حروف آنها
مقلوب یکدیگر باشد  .واین امر چون در
بعض حروف اتفاق افتاد ِ ،آن را قلب بعض
می گویند .مانند کلمات شاعر  ،شارع و
رقیب  ،قریب و رحیم  ،حریم :
توان دربالغت به سحبان رسید
نه در ُکنه بیچون سبحان رسید
(سعدی)
ازآن جادوانه دوچشم سیاه
دلم جاودانه عدیل عنایت
(رشیدوطواط)
نوعی از صنعت مقلوب آن است که تمام
جمله نثر یا نظم طوری ترکیب شده باشد
که چون ازحرف اوپل به آخر  ،یا از آخر
به اول بخوانیم هردو یکی باشد واین
قسم را قلب کامل وقلب مستوی می
گویند مانند :شکر بترازوی وزارت برکش
یا  :شو همره بلبل بلب هرمهوش
یادآوری :صنعت قلب را در کتب بدیع
بسیار اهمیت داده وآن را برقوت طبع
وخاطر شاعر ودبیر  ،دلیل گرفته اند
ولیکن چنانکه درپیش یادآورشدیم
شرط اصلی در محاسن بدیع آن است که
جانب فصاحت وبالغت را فرو نگذاشته
معنی را فدای الفاظ نکرده باشند.
درصنعت مقلوب نیز مانند سایر صنایع
بدیع  ،باید شرط اساسی را رعایت کنند
وگرنه چندان ُحسنی نخواهد داشت .
***
دنباله صنایع مهم لفظی را در شماره
آیندهبخوانید

سعیدی سیرجانی

رداین بن بست

آزادی

دهانت را می بویند
مبادا که گفته باشی دوستت می دارم
دلت را می بویند
روزگار غریبی است  ،نازنین
وعشق را
کنار تیرک راهبند
تازیانه می زنند
عشق را درپستوی خانه نهان باید کرد
دراین بن بست کج و پیچ سرما
آتش را
به سوختبار سرود وشعر
فروزان می دارند
به اندیشیدن خطر مکن
روزگار غریبی ست  ،نازنین
آن که بردر می کوبد شباهنگام
به کشتن چراغ آمده است.
نوررا درپستوی خانه نهان باید کرد
آنک قصابانند
برگذرگاه  ،مستقر
باکنده وساطوری خون آلود
روزگارغریبی ست  ،نازنین
وتبسم رابرلب ها جراحی می کنند
وترانه را بردهان
شوق را در پستوی خانه نهان باید کرد
کباب قناری
برآتش سوسن ویاس
روزگارغریبی ست  ،نازنین
ابلیس پیروز مست
سور عزای مارا برسفره نشسته است
خدارا درپستوی خانه نهان باید کرد.

هدهی

من ازنهایت شب حرف می زنم
من از نهایت تاریکی
وازنهایت شب حرف می زنم
اگر به خانه ی من آمدی ب رای من ای مه ربان
چ راغ بیاور
ویک دریچه که ازآن
به ازدحام کوچه خوشبخت بنگرم

اینهاهمه الالئی خواباندن مابود

محسن اسماعیلی

هروعده که دادند به ما باد هوابود

هرنکته که گفتند غلط بودوریابود

مرا از جهانی به کم ساختن
گناه است درکیش آزادگان
نه مردیست باجور نامردمان
به نیروی طبع سخن آفرین
دلی را کـه آئینه ایزدی است
قلم  ،گرستم پیشه ای راستود
چه نازم به شمعی که دربزم جمع
م را مرگ شیرین ترآید بکـام
بیکباره جان درستم سوختن

به از پشت زی سفله خم ساختن
هنـرپای بنــــد درم ساختن
به ســـودای خا ِم کرم ساختن
فرومایه ای را َع لَم ســاختن
سیاه ازغم بیش وکم ســـاختن
بباید بنــــان را قلم ســاختن
همش سوختن بودوهم ســاختن
کــه عمری به رنج والم ساختن
مرابهتـــرازباستم ســاختن

سیاوش کسرائی

یک  ،دو  ،هس

شب چودربستم ومست ازمی نابش کردم
ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم
دیدی آن ترک ختا دشمن جان بود مرا
گرچه عمری به خطا دوست خطابش کردم
منزل مردم بیگانه چوشد خانه ی چشم
آن قدر گریه نمودم که خرابش کردم
شرح داغ دل پروانه چو گفتم باشمع
آتشی در دلش افکندم و آبش کردم
غرق خون بود ونمی ُمرد زحسرت فرهاد
خواندم افسـانه شیرین و به خوابش کردم
دل که خونابه غم بود وجگرگوشه ی درد
برســـر آتش جورتو کبابش کردم
زندگی کردن من مردن تدریجی بود
آنچه جان کند تنم عمر حسابش کردم
عنایت اهلل نجدی سمیمی

چوپانی این گله به گرگان بسپردند

این شیوه واین قاعده ها رسم کجابود؟

رندان به چپاول سراین سفره نشستند
خوردندوشکستند  .دریدندو تکاندند
آن رند چپاول گر غدار  ،که دررفت
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نادیده گرفتند  ،که خود ازرفقا بود

امروز علی مانده و حوضش همه رفتند
گفتنـــد چنینیم و چنانیم  ،دریغا
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ایکاش در دیزی ما باز نمی ماند

خوان ما ِز ِ
نان شب تُهی است ،

لیک اجاق افتخارما

این ها همه از غفلت و بی حالی ما بود

هرچیز دراین خانه ی بی برگ ونوابود

چون رفتنشان جایز و تأخیر خطابود
اینها همه الالئی خواباندن ما بود

یا کاش که در گربه کمی شرم وحیا بود!

رحاج !

روشن از فروغ قرن ها پیش
یک قناری بردست
دوکبوتر بربام
وسه گنجشک به شاخ شمشاد
هیچ پیوندی شان باهم نیست
انفجار خطری
همه مرغانی هستند رهائی چو بربال هوا
انفجار چه خطرهاست ،جهان می لرزد
وتوتنها درخویش
وشما تنها تنها درخویش
وهمه ی ما تنها.

من نخواستم  ،نخواستم عزیز

کورباد ودورباد

این اجاق روشن پ رافتخار!

دست سینه کوب حشمت گذشته ها
مثل دست دزد تازیان بریده باد!
ای شکوه شوکت پ رافتخار!

من  ،ت را دراین شبان انزجار
باوقاحت تمام

در اِزای یک دوقرص نان
ح راج می کنم

آزادی

احمد شاملو

فروغ فرخ زاد

زندگی رکدن من
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ن
ل
ی
شع
ردرپند ی روزغل

سوختن یا ساختن

فرخی یزدی

آزادی
سال نهم شماره ۱۰۳

صفحه 38

( -)۱قاعده یا قانون طالئی () اصلی اخالقی
است  .این اصطالح درسده های  ۱۷و ۱۸
دراروپا ودرزبان انگلیسی وضع شده است
 .این قاعده بارها در کتب مذهبی مانند
تورات وانجیل (انجیل متی باب هفتم آیه )۱۲
پ( ،انجیل لوقا ،بابر ششم  ،آیه  )۳۱و (قرآن ،
سوره بقره  ،آیه ۲۷۹و )...آمده ودرادبیات نیز
راه یافته .چکیده ی همه ی اینها را خداوندگار
سخن سعدی شیبرازی در گلستان چنین
آورده است  :برکس مپسند آنچه ترا نیست
پسند.

بنوشتن کردم به چاپ می سپردم حتم ًا
چهار یا پنج برابر حجم « منشأ انواع می
شد وکمتر کسی حوصله ی خواندن آن
را داشت .
از تأخیر در انتشار کتاب از حدود ۱۸۳۹
 زمانی که تئوری بروشنی طرح ریزیشده بود -تا  ۱۸۵۹پیشرفت چشمگیری
داشتم وبرایم اهمیت چندانی ندارد که
کسانی نوآوری وخالقیت را به من و یا
واالس نسبت دهند  .بااینهمه مقاله ی او
بی شک به پذیرش تئوری کمک کرد .
فقط دریک مورد همیشه احساس
پشیمانی می کنم وآن توضیح عصر
یخبندان ووجود گونه های گیاهان
وحیوانات اندک درقله ی کوهستانهای
دوردست وقطب شمال است  .بااین حال
ازاین بابت خوشحال بودم که درباره ی
آن « به اندازه ی کافی» نوشته بودم
وهوکر چند سال پیش ازاینکه ادوارد
فوربس ( )۲خاطرات مشهور خودرا (در
 )۱۸۴۶منتشر کند خوانده بود .ما فقط
درچند نکته اختالف نظر داشتیم وهنوز
هم فکر می کنم حق با من بود؛ البته
هیچگاه بطور ضمنی نوشته ای به چاپ
نرساندم که مستق ً
ال این نظر از من بوده
است .
بندرت چیزی اینقدر باعث رضایت خاطر
من می شد وقتی روی منشأ انواع کار
می کردم واختالف فاحش جنین
وحیوان بالغ دربسیاری رده ها وتشابه
جنین ها درهمان رده را توضیح می
دادم  .تا آنجا که بخاطر دارم هیچ اظهار
نظرونقدی دراین باره ازنقدنویسان اولیه
ی « منشاء انواع » ابراز نشدوبه یاد می
آورم تعجب خودم را دراین باره درنامه
ای به آساگری بیان کردم  .درسالهای
بعد تنی چند از نقد نویسان همه ی
امتیاز های این ایده را به فریتز مولر
()۳وارنست هکل ( )۴دادند که بی شک
بطور جامعی روی آن کار کرده بودند واز

واز بعضی جهات درست تراز آنچه من
انجام دادم  .من مواد الزم رابرای این
فصل داشتم ومی بایستی مفصل تر روی
آن بحث کنم  .ازاین جهت روشن است
که نتوانستم نظرم را به خوانندگانم تفهیم
کنم  .به عقیده من کسی که از عهده این
کار بر آمد همه ی امتیازات از آن اوست
 .من به این نتیجه رسیدم تقریب ًا همیشه
منتقدین بامن صادقانه رفتار کرده اند،
صرفنظر از آنان که فاقد دانش علمی
بودند وارزش یاد آوری ندارند.
نظرات من گاهی به ناشایست  ،غلط
تفسیر شده و به تلخی مورد مخالفت
قرارگرفته و مسخره گردیده است
اماآنچه انجام شده با نیت پاک بوده
است .به هر حال آقای سنت جرج
میورت ( )۵را مستثنی می کنم که
یک آمریکا یی در نامه ای اظهار کرد او
نسبت به من « مانند یک مردم آزار»
رفتار کرد یا آنچنانکه هکسلی می گفت
مانند یک وکیل دعاوی دادگاه « اولد
بیلی» ()۶
رویهمرفته شک ندارم کار های من بارها
وبارها مورد تحسین وتمجید فراوان قرار
گرفته است  .خوشحالم که از مشاجره
پرهیز کردم واین را مدیون الیل هستم
که سالها پیش دررابطه با کارهای زمین
شناسی ام  ،به من مصرانه توصیه
کرد هرگز خودم را درگیر جرو بحث
ومشاجره تکنم  .زیرا گذشته از اینکه
بندرت نتیجه ای بدست می آید باعث
اتالف وقت وعذاب روحی نیز می شود.
هرگاه دریافتم مرتکب اشتباه فاحشی
شده ام یا کارم کامل نبوده و به گونه ای
تحقیر آمیز از من انتقاد شده وحتی
هنگامی که مورد تحسین قرار گرفته ام
واحساس شرمندگی وفروتنی می کردم
 ،مایه ی تسلی خاطرم این بود که صدها
بار به خودم بگویم  «:من تا آنجا که در
توانم بود  ،سخت کار کردم وهیچکس

()۱۸۵۴-۱۸۱۵(E.Forbes -)۲
دانشگاه وزمین شناس انگلیسی.
()۱۸۹۷-۱۸۲۱
(Fritz Muler-)۳
بیولژیستآلمانی
()۱۹۱۹-۱۸۳۴( Ernest Hackel -)۴
بیولژیست  ،طبیعی دان وفیلسوف آلمانی

( :)۱۹۰۰-۱۸۲۷( -)۵زیست شناس انگلیسی
.ابتدا به کلیسای کاتولیک ُرم گروید ولی بعدا ً
از آن رویگردان شد .او به تکامل اعتقادداشت
اما از مخالفان داروین بود.
( -)۶دادگاه کیفری مرکزی انگلستان وولز
واقع در خیابان اولد بیلی Old Bailey

استاد

نمی تواندبیش ازاین به انجام برساند».
بخاطر می آورم وقتی که درخلیج
 Good Successدر تیرادل فوئگو
غرق درافکارم بودم (گمان می کنم
نامه ای به این مضمون به خانواده ام
نوشتم ) « :من نمی توانمزندگیم را صرف
کنم مگر اینکه اندکی به علوم طبیعی
بیفزایم ».تا آنجا که در توانم بود کار
کردم ومنتقدان هرچه دوست دارند
بگویند ،اما نمی توانند این عقیده راسخ
را انکار کنند .
در خالل دوماه آخر سال  ۱۸۵۹سخت
مشغول آماده کردن چاپ دوم « منشاء
انواع» و نامه نگاری بودم  .از هفتم ژانویه
 ۱۸۶۰شروع به مرتب کردن یادداشتهایم
برای کارروی « دگرگونی حیوانات
وگیاهان تحت تأثیر اهلی سازی» کردم
 .اما این کتاب تااوائل سال  ۱۸۶۸منتشر
نشد ..تأخیر از طرفی به علت بیماریهای
پی در پی که یکبار هفت ماه بدرازا
کشید بود واز طرف دیگر وسوسه برای
انتشار مطالب دیگر که درآن زمان بیشتر
توجهم را جلب کرده بود  ،اتفاق افتاد.
در ۱۵مه  ۱۸۶۲کتاب کوچک من درباره
« بارور سازی گل ارکیده  /ثعلب» که ده
ماه روی آن کار کرده بودم منتشر شد ،
بیشتر اطالعات درطول چند سال
پیش از آن با تأنی جمع آوری شده بود
 .درتابستان  ۱۸۳۹وشاید درتابستان
پیش از آن  ،به این خیال افتادم که
حواسم را به « گرده افشانی یک نوع گیاه
روی گیاهی دیگر» ( )۷به کمک حشرات
جمع کنم  .زیرا در جریان تحقیق درباره
ی منشاء انواع به این نتیجه رسیدم که
گیاه پیوندی نقش مهمی در نگهداری
وثبات فرمهائی خاص بازی می کند.
درباره این موضوع کمابیش درتابستانهای
بعدی دقت کردم؛ درنوامبر  ۱۸۴۱باتهیه
و مطالعه کتاب سودمند « کشف راز
( -)۷درفرهنگ معاصر تألیف استاد

محمدرضاباطنیدربرابرCrossfertilisation

اصطالح « دگر گشنگیری» آمده است .

(Konrad Sprengel-)۸
( )۱۸۱۶-۱۷۵۰گیاه شناس  ،طبیعی دان
 ،یزدان شناس و آموزگار آلمانی  ،مشهور
به سبب نوشته اش درباره گرده افشانی
گلها و تعیین جنسیت گیاهان.

Christian

(9)-On the two form, or
Dimorphie condition of primula

بیشتری از سه فرم ثابت دررابطه ی
مشابه بایکدیگر داریم  .بعداز آن دریافتم
نتیجه ی پیوند دوگیاه متعلق به یک
فرم تشابه نزدیک وعجیب با دورگه
های حاصل از پیوند دوگونه ی متفاوت به
دست می آید.
در پائیز  ۱۸۶۴مقاله ی مفصلی درباره ی
گیاهان رونده( )10به انجمن لینیان
فرستادم  .نوشتن این مقاله چهارماه وقت
مرا گرفت  .وقتی نمونه ی غلط گیری به
دستم رسید بسیار ناخوش بودم  .بناچار
آن را به نحوی ناپسند و بیانی نامفهوم
رها کردم .واین مقاله چندان مورد توجه
قرار نگرفت  .اما وقتی در  ۱۸۷۵تصحیح
شد و به صورت کتابی مستقل به چاپ
رسید  ،فروش خوبی داشت .
این تحقیق را با خواندن مقاله ای کوتاه
که آساگری در  ۱۸۵۸درباره گیاهان
گروه کدو Cucurbitacean
نوشته بود ادامه دادم .
کتاب « تغییر پذیری جانوران وگیاهان
در جریان اهلی سازی» که پیش از این
یادآور شده بودم  -دراوائل  ۱۸۶۰شروع
شد ولی تا آغاز  ۱۸۶۶منتشر نشد .این
کتاب مهمی است وچهارسال ودوماه با کار
سخت وقت مرا گرفت  .دراین کتاب همه
ی مشاهدات و شمار عظیمی از اطالعاتی
( -)10درقدیم رستنی های ویره دار مانند
کدو وهندوانه را ویره می گفتند.
ویره  :گیاهی که ساق ندارد وخواه برزمین
پهن شود مانند « بیاره» خربزه وهندوانه
وخواه برچوب ودرخت باال رود مانند کدو
وعشقه (فرهنگ معین)
بیاره  :گیاهی که ساقه ی بلند و مستقیم
ندارد و شاخه های آن روی زمین افتد.
(فرهنگ معین)

که از منابع گوناگون درباره ی جانوران
وگیاهان اهلی ما جمع آوری شده بود ،
آمده است .
در جلد دوم علل و قواعد دگرگونی ،
وراثت وجز اینها  ،تا آنجا که دانش ما در
حال حاضر اجازه می دهد  ،بحث شده
است  .درپایان کتاب فرضیه ی « وراثت»
 pangenesisرا ارائه کرده ام .
فرضیه ی اثبات نشده  ،یافاقد اعتبار
است و یا ارزش چندانی ندارد .اما اگر
کسی بعدازاین به این فکر بیفتد که با
مشاهداتش چنین فرضیه ای را ثابت کند
 ،نشان می دهد من خدمت خویش را به
انجام رسانده ام  .زیرا شمار حقایق مجزا
می توانند بایکدیگر مرتبط وقابل فهم
شوند.
در  ۱۸۷۵چاپ دوم با تصحیحات
گسترده که زحمت زیادی برایش
کشیدم  ،منتشر شد .کتاب « تبار
انسان» درفوریه  ۱۸۷۱منتشر شد .
همینکه درسال  ۱۸۳۷یا  ۱۸۳۸متقاعد
شدم که « انواع» تغییر پذیرند ،ازاین
باور نتوانستم خودداری کنم که انسان
باید تحت همین قاعده در آید .بنابراین
یادداشتهائی دراین باره برای اقناع خودم
جمع آوری کردم ومدتها قصد انتشار آن
را نداشتم .
گرچه در کتاب منشاء انواع هرگز اصل
هیچ گونه ی خاصی مورد بحث قرار
نگرفته  ،بااین حال فکر کردم بهترین
کار همین است که با کار درباره ی این
مسئله « پرتوی برخاستگاه انسان و
سرگذشت او بیندازم» دراین صورت
هیچ انسان شرافتمندی نمی تواند مرا
سرزنش کند که نظرم را پنهان کرده ام .
این باعث لطمه به کتابی موفق است بدون

اینکه هیچ دلیل ومدرکی براطمینان من
دررابطه با خاستگاه انسان ارائه نشده
باشد.
آنگاه که پی بردم بسیاری از طبیعی دان
ها کام ً
ال نظریه تکامل انواع را پذیرفته اند
 ،به نظرم آمد عاقالنه است با توجه به
یادداشتها یی که در اختیار کار کنم و
رساله ای خاص درباره ی خاستگاه انسان
بنویسم .
خوشحالی من بیشتر برای این بود که
فرصتی به من می داد که کام ً
ال درباره
ی « انتخاب جنسی» Sexual selection
 موضوعی که همیشه مورد عالقه منبوده  -بحث کنم .
ودگرگونی جانوران
این موضوع
وگیاهان اهلی همراه با علل وقاعده
ی تغییر و توارث وجز اینها وپیوند
گیاهان تنها موضوعهائی هستند که با
استفاده از همه موادی که جمع آوری
کرده ام  ،می توانم بطور کامل درباره ی
آنها بنویسم .
چاپ دوم «تبارانسان» با تصحیحات
عمده در  ۱۸۷۴نشر یافت .
کتاب من درباره ی « توصیف احساسات
درانسان وجانوران » در پائیز ۱۸۷۲چاپ
شد .ابتدا قصد داشتم فقط فصلی درباره
ی این موضوع در تبارانسان اضافه کنم
 .اما پس از مرتب کردن یادداشت هایم
متوجه شدم این  ،نیاز به رساله ای
جداگانه دارد  .فرزند اولم در ۲۷دسامبر
 ۱۸۳۹بدنیا آمد.همینکه شروع به
یادداشت نخستین احساساتی که او از
خود نشان می داد کردم  ،متقاعد شدم
حتی دراین دوران آغازین که بیشت
حالت احساسی ظریف و پیچیده ای که
از خود بروز می دهد باید خاستگاهی
تدریجی و طبیعی داشته باشد .ناتمام

آزادی

ترجمه دکتر محمدعلی صوتی
درطول سالیان دراز « قاعده طالئی » ()۱
را دنبال کردم ؛ باین معنی که هرجا اظهار
نظر یا نحوه ی تفکری مخالف ودرتضاد
با نتیجه گیری های خودم یافتم بی
درنگ از آن یادداشتی تهیه کردم ؛
زیرا بنابه تجربه دریافتم اظهار نظرهای
مخالف خیلی زود فراموش می شوند تا
آنچه مطلوب ومورد پسند است به سبب
انتخاب این روش ایراد های اندکی علیه
نظرات من ابراز شد که چندان توجهم
را جلب نکرد و تالشی برای پاسخگوئی
نکردم .
گاهی گفته می شود موفقیت کتاب منشأ
انواع به این علت بود که « موضوعی
بدیهی» و « افکار مردم آماده قبوال
آن بود . ».فکر نمی کنم این امر کام ً
ال
حقیقت داشته باشد  .زیرا گاهی طبیعی
دانان زیادی ِ ،بااینکه هیچیک از آنان
درباره تداوم موجودات به نظر نمی رسید
شک داشته باشند  ،مخالفت می کردند.
حتی الیل وهوکر بااینکه باعالقه به من
گوش می دادند  ،به نظر نمی رسید موافق
باشند.
یکی دوبار سعی کردم به اشخاص ماهر
منظورم را از انتخاب طبیعی شرح دهم .
اما بطور قابل مالحظه ای ناموفق بود.
به عقیده مطلق ًا صادقانه ی من  ،حقایق
بیشمار تجربه شده در اذهان طبیعی
دانان جای گرفته بود و آمادگی داشت
در محلی مناسب جایگزین شود .فقط
می بایستی به قدر کفایت تئوری جدید
توضیح داده شود.
عامل دیگر موفقیت کتاب در اندازه ی
متوسط ومعقول آن بودواین را مدیون
مقاله ی آقای واالس هستم  .اگر کتاب را
دراندازه ای که درسال  ۱۸۵۶شروع

قسمت سیزدهم
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زندگی نامه خودنوشت
چارلز داروین

طبیعت درساختار وبارور سازی گلها»
نوشته « اشپرنگل ( - )۸به توصیه رابرت
براون  -به این امر بسیار عالقمند شدم
 .چند سال پیش از  ۱۸۶۲متوجه بارور
سازی ارکیده بریتانیائی شده بودم  .به
نظر من بهترین طرح برای تهیه ی رساله
ای کامل درباره ی این گروه گیاهان از
انبوه موادی را که به تدریج جمع آوری
شده بود نسبت به دیگر گیاهان استفاده
کنم .
تصمیم من درست از آب در آمد ،زیرا
اززمان انتشار کتابم شماری مقاالت
درخور توجه وکتابهای جداگانه درباره ی
بارور سازی انواع گلها منتشر شد واینها
بسیار بهتر از آنچه ممکن بود به انجام
برسانم  ،هستند .از شایستگی اشپرنگل
کار آزموده که مدتها از کتاب او غفلت
شده بود اکنون سالها بعداز درگذشتش
کام ً
ال قدردانی شده است .
همان سال درنشریه « انجمن لینیان
» مقاله ای درباره دوشکل یا تفاوت
جنس نروماده گل پامچال ( )۹ودرپنج
سال بعد پنج مقاله دیگر در زمینه ی
گیاهان دارای دوشکل وسه شکل منتشر
کردم .فکر نمی کنم هیچ چیز درزندگی
علمی ام به این حد مایه ی خشنودی ام
شده باشد که به مفهوم ساختار گیاهان
پی برده ام .
در ۱۸۳۸یا  ۱۸۳۹متوجه دوپایه بودن
« کتان طالئی»  Linum fluvumشدم .
ابتدا فکر می کردم این محض ًا موردی از
گونه گونی بی اهمیت است  .اما با آزمایش
گونه های رایج گل پامچال دریافتم دو
پایه ها بسیار بی تغییر و ثابت هستند که
بدین نحو باید بررسی شوند .بنابراین
متقاعد شدم گل گاوزبان و پامچال دو
پایه هستند ؛ زیرا مادگی کوتاه دریک
پایه وپرچم کوتاه گل درپایه ی دیگر
تمایل به ساقط شدن دارند.
بنابراین گیاهان ازاین نقطه نظر در
معرض آزمایشند ؛ اما همینکه گلها با
مادگی کوتاه گل با گرده از پرچم کوتاه
بارور شدند تخمهای بیشتری به بار می
نشینند .در این صورت تئوری سقط
شدن باطل می شود.
بعداز چندین بار تجربه روشن شد که
دوپایه ها با آنکه « دو جنسه» های
کاملند وتقریب ًا برخوردار از همان رابطه
با یکدیگر مانند جانوران دو جنسی
هستند.
با گیاه خون فام ( Lythrumاز تیره
حنائیان) بازهم موارد شگفت انگیز

آزادی

اُمیمه بادادوفریاد به طرفش دوید
وکمکش کرد که بر خیزد .خاک لباسش
را تکاند وگفت :
 تراچه به این جانور وحشی؟! بیا ازاینجابرویم !...
ادهم بی هیچ گفتگوئی بقچه اش
رابرداشت و زنش هم مال خودش را به
دست گرفت واز آنجا تا انتهای دیوار خانه
رفتند .خستگی او را ازپای در آورده
بود .پس بقچه اش را انداخت وروی آن
نشست وگفت  « :کمی استراحت کنیم
 ».زن روبرویش نشست وگریه سرداد.
آنگاه صدای بلند ورعد آسای ادریس
را شنیدند که روبروی خانه ی بزرگ
ایستاده بود وتهدید آمیز نعره می زد.
 تومرا برای خوش آمدن کوچکترینفرزندت بیرون انداختی  ،اما رفتار اورا
باخودت دیدی ! حاال خود تو اورا به
خاک انداختی  .همان کاری که با من
کردی  .تو از همه پست تری  .به خاطر
داشته باش ادریس هیچگاه شکست
نمی خورد !.همان باال با فرزندان عقیم
واحمق خودت بمان  .چیزی نمی گذرد
که نوه های تو در خاک وکثافت غلت
می زنند .فردا آنان باسیب زمینی وتخم
هندوانه فروشی روز گار خواهند گذرانید
؛ فردا باجگیران عطوف و کفرالزغاری به
آنان سیلی خواهند زد ؛ فردا خون تو با
پست ترین مردمان آمیخته خواهد شد.
تو تنها در حجره ات قوز کرده ای ومرتب ًا
وصیتت را در کتاب با خشم وناکامی
تغییر می دهی  .تو در بیکسی وپیری
درتاریکی رنج خواهی برد ؛ حتی زمانی
که مرگت فرارسد هیچ چشمی برتو
نخواهد گریست .
سپس به طرف ادهم برگشت ودیوانه وار
فریاد زد:
 وتو  ،ای ضعیف  ،چگونه به تنهاییدراینجا به زندگی ادامه خواهی داد؟ تو
نیروئی نداری وهیچ کس را نداری که
به او متکی باشی .دراین برهوت خواندن
و حساب به چه دردت می خورد؟ ها...

ها  ...ها...
اُمیمه هنوز گریه می کرد .باألخره ادهم
کفری شد و با بی حوصلگی گفت :
 گریه بس است .امیمه در حالی که چشمهایش را پاک
می کرد گفت :
 باید بیش از این گریه کنم  .ادهم  ،گناهمن است .
 فقط تو گناهکار نیستی  .اگر منضعیف وساده لوح نبودفقط م این اتفاق
نمی افتاد.
 فقط من گناهکارم .ادهم سرش دادکشید:
 تو گناه را به گردن می گیری که سرتداد نکشم .
امیمه از متهم کردن خودش دست
برداشت و سر خم کردو گفت :
 فکر نمی کردم او اینقدر بی رحم باشد. من اورا بهتر می شناسم و عذروبهانهای ندارم .
امیمه اندکی مکث کرد وبا دودلی گفت :
 اینجا در حالی که باردارم چطور زندگیکنم ؟
 پس از خانه ی بزرگ باید اینجا زندگیکنیم  .امید که اشکهایمان به ما کمک
کند .اما فعال کاری نمی توانیم بکنیم جز
اینکه برای خودمان کلبه ای سرپا کنیم .
 -کجا؟

ترجمه دکتر محمد علی صوتی

ادهم به اطراف نگاهی انداخت  .نظرش به
نزدیکی کلبه ادریس افتاد وبا تلخکامی
گفت :
 ما نمی توانیم از خانه ی بزرگ زیاد دورشویم  .حتی اگر قرارباشد نزدیک کلبه
ادریس زندگی کنیم وکرنه دراین بیابان
برهوت هالک می شویم .
امیمه کمی فکر کرد وسپس بگونه ای که
با نظر او موافق است  ،گفت :
 آری  ،شاید اگر در دیدرس او باشیم  ،بهحال ما رحمت آورد.
ادهم فریاد زد:
حسرت واندوه مرا می ُکشد .اگر بخاطرتو نبود من همه ی اینها را کابوس می
انگاشتم  .آیا او هرگز مارا می بخشد؟ من
هیچگاه با او رفتار گستاخانه ای نداشتم
 .هیهات ! من مانند ادریس نیستم  .آیا با
من همانگونه رفتار خواهد کرد؟
امیمه به تلخی گفت :
 دراین مکان هیچ کس مثل پدر تونیست .
ادهم با عصبانیت به او نگاه کرد :
 تو کی می خواهی جلوی زبانت رابگیری ؟
امیمه با حرارت گفت :
 واهلل من هیچ جرم وگناهی مرتکبنشده ام! به همه بگو من چه کرده ام
ومستوجب چهعقوبتیهستم؟باتوشرط

می بندم هیچکس باور نمی کند .به
خداقسم درتاریخ پدروفرزندی هیچ
پدری مانند پدر تو نیست .
 وجهان هیچ مردی مانند او بخودندیده است این کوه  ،این بیابان  ،این
آسمان گواه اوست  .وهمه از اعتراض به
او پرهیز دارند.
 بااین بیداد گری که او دارد هیچیکاز فرزندانش در خانه ی بزرگ نمی ماند.
 ما نخستین کسان و بدبخت ترین آنانهستیم که آنجارا ترک کردیم .
زن حرف او را رد کرد وگفت :
 من این چنین نیستم  .ما اینگونهنیستیم .
 قضاوت درست با آزمایش معلوم میشود.
آن دو ساکت شدند  .هیچ تنابنده ای
در آن بیابان برهوت دیده نمی شد
بجز تک وتوک رهگذرانی دردامنه ی
کوه  .خورشید با شدت از آسمان صاف
برگستره ی شن گداخته می تابید.
سنگها وتکه های شیشه ی پراکنده برق
می زند .درافق غیر از کوه چیزی دیده
نمی شدو صخره ای عظیم در جانب
مشرق انگاری سردر شن فرو برده بود.
درشرق خانه ی بزرگ کلبه ی ادریس
جسورانه ورقت بار برپا شده بود .هوا از
مشقت و تعب وترس خبر می داد .اُمیمه
آه بلندی کشید:
 باید سخت کار کنیم تا زندگی مان قابلتحمل شود.
ادهم به خانه ی بزرگ چشم دوخت
وگفت :
 ماباید هرچه بیشتر کار کنیم  .تا ایندروازه بار دیگر به روی ما باز شود.

سال نهم شماره ۱۰۳

۱۰

صفحه 40

ادهم و اُمیمه شروع به ساختن کلبه شان
در آخر دیوار شرقی خانه ی بزرگ کردند.
آن دو سنگ از مقطم وتخته پاره از دامنه
ی کوه وحول وحوش عطوف وجمالیه
وباب النصر جمع کردند .برایشان روشن
شد که ساختن کلبه بیش از آنچه
فکر می کردند  ،طول می کشد .دراین
بین تخم مرغ  ،مالس و پنیرشان  -که

چرا خود پسندی و تکبرت از گوشت
وخونت دوست داشتنی تر بود؟ توچگونه
می توانی راحت زندگی کنی  ،در حالی
که مانند حشره قدم بر می داری ؟
ای جبار ،بخشش  ،مهربانی و تسامح
وشکیبائی درتو نیست ؟» دسته گاری را
گرفت وآماده ی رفتن شد تا هرچه زودتر
ازاین کوچه ی لعنتی دور شود .ناگهان
صدای ریشخند آمیزی شنید:
 عمو ،خیارها چند است ؟ادریس با نیش باز تمسخر آمیز درردائی
پرزرق وبرق راه راه وعمامه ای سفید
روبرویش ایستاده بود .وقتی ادهم تبسم
تحقیر آمیز اورا دید خودرا هیجان زده
و عصبی نشان نداد .اما دنیادر چشمش
تیره وتار شده بود .گاری اش را حرکت
داد که برود .اما ادریس راهش رابست
وحیرت زده گفت :
 آیا مشتری مثل من در خور برخوردیشایسته تر نیست ؟
ادهم معذب سربلند کرد وگفت :
 تنهایم بگذار.گوشه وکنایه ی ادریس بیشتر شده بود:
 بهتر نیست با برادر بزرگترت بالحنیمؤدبانه تر صحبت کنی ؟
ادهم با بردباری گفت:
 ادریس  ،آیا کافی نیست آنچه به منکردی ؟ من نمی خواهم دیگر ترا بشناسم
وتو مرا بشناسی !
 این چه طرز حرف زدنی است ؟ماتقریب ًا همسایه ایم !
 من نمی خواستم همسایه ی تو باشم .خواستم نزدیک خانه ای باشم که ...
 ترا بیرون انداختند.ادهم ساکت  ،اما خشم از چهره ی رنگ

پریده اش پیدا بود.
 هرکس حسرت آن جائي را می خوردکه اورا از آن بیرون انداخته اند .مگرنه ؟
ادهم همچنان ساکت بود ،باألخره ادریس
گفت :
 ای مکار  ،تو می خواهی به آن خانهبرگردی .تو جدا ً ضعیفی .اما سرشار از
حیله گری هستی  .اما یک چیز رابه تو
بگویم  .اگر آسمان به زمین بیاید من نمی
گذارم تو به آن خانه برگردی .
پره های بینی ادهم از شدت خشم می
پرید:
 آیا باندازه کافی به من بد نکردی ؟ آیاتوهم به اندازه کافی به من بدنکردی ؟ من بخاطر تو طرد شدم ؛ من که
ستاره ی درخشان خانه بودم .
 تو به سبب غرورت طرد شدی .ادریس با قهقهه گفت :
 وترا بخاطر شخصیت ضعیفت بیرونانداختند .درخانه ی بزرگ جائی برای
قدرت وضعف نیست  .استبداد پدر
ت را ببین  .او به هیچکس اجازه نمی
دهد قدرت و ضعف از خود نشان دهد.
او قدرتمند است وقوی را ازبین می
برد .ضعیف است که بازنی مثل مادر تو
ازدواج کرد.
ادهم سگرمه هایش درهم رفت وبالکنت
زبان گفت :
 بگذاربروم  .اگر دنبال دردسر می گردییکی را به قدوقواره خودت پیدا کن .
 دردسر را پدرت با قوی وضعیف شروعکرد.
ادهم ساکت بود وخشمناکتر بنظر می
رسید .پس ادریس باستهزا گفت :
 -تو دلت نمی آید ازاو بدگویی کنی  .این

آزادی

قسمت هفتم

بچه اهی کوهچ ما
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اُمیمه از خانه آورده بود  -رو باتمام بود.
ادهم تصمیم به پیدا کردن شغلی برای
گذران زندگی کرد .او می توانست با
فروش بعضی از لباس های گرانقیمتش
یک گاری دستی بخرد وسیب زمینی ،
نخود و خیار ودیگر محصوالت مناسب
هرفصل را بفروشد .اُمیمه وقتی دید
لباسهایش را جمع می کند  ،بغضش تر
کید  .اما ادهم توجهی به احساسات او
نکرد وباطعنه و آزردگی گفت :
 این لباسها دیگر مناسب من نیست .خنده دار نیست با ردای سوزن دوزی
شده با پشم شتر  ،سیب زمینی بفروشم ؟!
بیابانراپشتسرگذاشتوگاریدستیاش
را بطرف جمالیه پیش راند .جمالیه ای
که هنوز خاطره ی جشن عروسی اش
را فراموش نکرده بود .قلبش به هم
فشرد ،صدایش در گلو خفه شد ودیگر
نمی توانست جار بزند .هق هق بگریه
افتاد  .از آنجا به محله های دورتررفت .
اوهرروز با سرسختی گاری اش را به
جلو می راند واجناس فروشی را از
صبح تا شام جار می زد .دستانش
خسته وکفشهایش کهنه شده بود .پاها
ومفاصلش به دردآمده بود .چقدر دشوار
بود چانه زدن با زنان  .گاهی از خستگی
مجبور می شد کنار دیواری روی زمین
چرتی بزند یا کنار دیوار بایستد وخودش
را خالی کند .این زندگی به نظرش غیر
واقعی می آمد .روزهای باغ  ،اداره امالک
 ،اتاقی کوچک رو به بیابان برهوت ،
همه افسانه های دروغ بود .به خودش
می گفت  «:هیچ چیز دراین دنیا واقعی
وحقیقی نیست  .خانه بزرگ  ،کلبه
ناتمام  ،باغ  ،گاری دستی  ،دیروز  ،امروز
 ،فردا ...شاید کاردرستی کردم که کلبه
را روبروی خانه بزرگ ساختم  .پس
گذشته ام را هنوز دارم  .درصورتی که
حال و آینده ام را از دست داده ام  .گرچه
پدر وهویت خودم را از دست داده ام .
اما محال است خاطراتم را فراموش کنم
 .وقتی سر شب نزد اُمیمه بر می گشت
 ،به جای استراحت به ساختن کلبه
مشغول می شد.
یک روز ظهر درکوچه ی وطاویط برای
استراحت نشست و خوابش برد .با
شنیدن سروصدائی از خواب پرید .چند
پسررا دید که مشغول دزدی از گاری اش
هستند .برخاست و سرشان داد کشید.
یکی از بچه ها که اورا دید باسوت بقیه را
خبردار کرد .آنان گاری را واژگون کردند
که او از تعقیبشان منصرف شود .خیارها
روی زمین پخش شدند .وپسرها مثل
ملخ دررفتند .ادهم آنچنان خشمگین
شد که با نثار کلمات رکیک تربیت وادب
خویش را از یاد برد وخم شد تا خیارهای
آلوده به خاک وگل را اززمین جمع کند.
وقتی از خودش باتأثر وهیجان پرسید
بیشتر عصبانی شد « :چرا از عصبانیت
مانند آتش بی رحم برافروخته شدی ؟

یکی از حیله های تست به دلیل اینکه
می خواهی دوباره به آن خانه برگردی .
سپس خیاری برداشت وبا اشمئزاز
جلوی او گرفت وگفت :
 چطور خودت را با این خیارهای کثیفگول می زنی ؟ کاری بهتر ازاین از تو
ساخته نیست ؟
 من با همین راضی ام . احتیاج چاره ی دیگری برایت نگذاشته .در حالی که پدرت در نازونعمت است.
کمی درباره ی آن فکر کن  .بهتر نیست با
من همکاری کنی ؟
ادهم با بیقراری گفت :
 من مانند تو آفریده نشده ام . ردای مرا نگاه کن ! دیروز صاحبش اینرا پوشیده بود واینجا آن را به رخ می
کشید .بدون اینکه مستحقش باشد.
ادهم متعجب پرسید:
 چطور به دست تو افتاد؟ همان کاری که آدمهای قوی می کنند.دزدیده یا کسی را کشته ؟! واندوه زده
گفت :
 ادریس باورم نمی شود که تو برادرمباشی.
تعجبی ندارد  ،مگر نمی دانی من پسرجبالوی ام .
لبریز شده
ادهم کاسه صبرش
بودوفریادزد:
راه را باز کن بروم .
 باشد احمق  .هرچه تو بگوئی.ادهم جیبهایش را از خیار پر کرد ونگاه
تحقیر آمیزی به ادریس انداخت  .به
گاری آب دهانی انداخت ورفت .
وقتی که ادهم به کلبه وارد شد  ،امیمه
برخاست که به او خوش آمد بگوید.
تاریکی بیابان رادرخودفروبرده بود.
درون کلبه شمعی مانند آخرین رمق
شخص درحال احتضار می سوخت .
اما ستارگان آسمان می درخشیدند.
وخانه ی بزرگ زیر تأل لؤ آنها شبحی
عظیم بنظر می رسید .امیمه از سکوت
او فهمید که بهتر است اورا به حال خود
بگذارد .کوزه ی آبی برای شست وشوی
دست ورویش به او داد و پوشاک تمیز
هم آورد .ادهم صورت وپاهایش راشست
ولباسش را عوض کرد
روی زمین نشست وپاهایش را دراز کرد.
امیمه با احتیاط نزدیک او نشست وبرای
دلجوئی گفت :
 کاش می توانستم اندکی از رنجهایترا تحمل کنم .
مانند اینکه زخم کهنه ای باز شده باشد ،
ادهم فریادزد -:خفه شو ای مایه ی ش ّر
و درد ورنج !
امیمه از او کناره گرفت وتقریب ًا درتاریکی
پنهان شد .اما صدای فریاد اورا شنید:
 تو بهترین یادآور حماقت وغفلت منی ،لعنت به روزی که ترادیدم .
ادامه دارد

***
بعداز ظهر قصد داشتم کمی راه بروم .
آقای ناجی مانند همیشه جلو در
ایستاده بود  .با خود گفتم بااو می روم .
حرف می زنیم  .تنها نیستم  .گفتم ً «:
آای
ناجی برویم کمی راه برویم ؟»
گفت  « :برویم ».
راه افتادیم  .پرسیدم  «:درایران به چه
کار مشغول بودید؟»
گفت  «:عکاس بودم  .عکاسی ناجی
را اداره می کردم  .اآلن هم هست  .سر
چهارراه پهلوی  .من مدیرش بودم ».

آزادی

شنبه نوزدهم خردادماه همین امسال (۹
ژوئن  )۲۰۱۸بانومهین تنکابنی گرامی ،
همراه با سپیده خانم دختر نازنینشان
به من افتخاردادند و با یک بغل شکالت
وشیرینی به کلبه کتاب آمدند وپس از
ابراز مهر ولطفی که این خانواده محترم
به من دارند  ،صحبت از هردری رفت که
ضمن آن بشارت دادند برادر ارجمندشان
فریدون تنکابنی نویسنده وطنز پرداز
درخانه سالمندان هم همچنان کوشا
وپویا  ،می نویسد و نشریه ای بنام
آوای تبعید برگستره ی ادبیات وفرهنگ
منتشر می کند .مهین بانو مهر کردند
و شماره ی دوم این نشریه را مرحمت
فرمودند که شیرینی وحالوت آن بر
شکالت وشیرینی افزود.
درشماره دوم آوای تبعید ...نوشته ای از
فریدون تنکابنی چاپ شده که در زیر
می خوانید
درباره ی زندگی و آثار فریدون تنکابنی
در دوشماره  ،درصفحات غم مخور
نوشته ام (.آزادی  -شماره های پیاپی ۸۱
و  ۸۲سال )۱۳۹۵
باسپاسگزاری از مهین بانو  ،آزادی
مفتخر است که نوشته تازه ای از فریدون
تنکابنی داستان نویس و طنز پرداز بزرگ
کشورمان را منتشر می کند.
کیخسروبهروزی
***
آقای ناجی درسالن پائین راه می رود و
زیر لبی با خودش می گوید :
« من احتیاج به کمک دارم  .چه کسی به
من کمک می کند؟ کمک  .کمک  .به من
کمک کنید .ال اله االاهلل!»
چشمش که به من می افتد می گوید «:
حاال من چه کار باید بکنم ؟ چه می شود
کرد؟»
می گویم  «:هر کار دوست دارید بکنید.
بروید باال به اتاقتان  .کمی استراحت
کنید  .بعد بیایید پائین برای صبحانه».
می گوید  «:باال؟ چه جوری بروم باال؟»
می گویم  «:باآسانسور  .سوار آسانسور
شوید .دکمه طبقه دو را بزنید .بعد پیاده
شوید».
می پرسد « :بعد چه کنم ؟»
می گویم  « :بعد بیايإد پايین برای
صبحانه ».
می گوید « :کی صبحانه می دهند؟»
می گویم  «:ساعت هشت  .بیست دقیقه
دیگر بیائید».
ساعت هفت ونیم پائین می آیم .
هیچکس نیست  .چند دقیقه بعد د ِر
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بیرون باز می شودوآقای ناجی با فنجان
خالی قهوه به درون می آید  .فنجان
خالی را درسینی روی میز می گذارد.
 سالم  ...حاال چکنم  .برویم صبحانهبخوریم ؟
 صبر کنید تا د ِر سالن غذاخوری بازشود.
 در کی باز می شود؟ ساعت هشت . مگر ساعت چند است ؟ بیست دقیقه مانده به هشت . پس حاال چکنم ؟ راه برویدو یا کمی اینجا بنشینید تاساعت هشت شود.
می آید روی کاناپه جای من می نشیند.
لیوان آبم را بر می دارم تا جایی دیگر
بنشینم  .کنار می کشد .برایم جا باز می
کند.
 ال اله االاهلل! چه کنم ؟پس از چند دقیقه بر می خیزد و بیرون
می رود .دقایقی بعد دوباره باز می گردد.
به سوی آسانسور می رود  .داخل می
شود ودکمه ای را می زند .آسانسور باال
می رود.
جلوی در ورودی پائین  ،بانوی
سالخورده ی ایرانی و بانوی سالخورده ی
آلمانی  ،روبروی هم نشسته اند  .نه آن
یک کلمه آلمانی می داند و نه این یک
کلمه فارسی  .بااین همه از صبح تا ظهر
و از ظهر تا شب بایکدیگر گپ می زنند
و گفت وگو می کنند .پنداری از حرفهای
یکدیگر سر در می آورند.
خواهران ( پرستاران) از طبقات گوناگون
 ،بیشتر خانم هایی را که روی صندلی
چرخدار نشسته اند می آورند .بانوی
سالخورده اسپانیایی که شکل پیری
های مرضیه است  .کنار میز می ایستد
و چیزهائی به « حاجی » می گوید .
«حاجی » نمی فهمد .اما ناگهان از کوره
در می رود و باخشم وخروش داد می
زند «:خفه شو  ،خفه شو  ،خفه شو!»
می گویم «:حاجی  ،ساکت شو  .عصبانی
نشو  .اوحرف های تورا نمی فهمد ولی
از لحن صدایت می فهمد که داری به او
بدوبیراه می گوئی و فحش می دهی ».
می گوید  «:من کاریش ندارم  .برود خفه
شود .خفه شو  ،خفه شو  ،خفه شو!»
مدام صدایش بلند تر می شود .جوانی
که کنار تلفن نشسته  -مأمور اطالعات
 می آید و به شانه حاجی می زند و میگوید  «:بسه دیگه »Ende .
حاجی باز می گوید «:من که کاریش

ندارم  .او به من پیله کرده ُ .مدام زر می
زند».
هم اتاقی من  ،صادق در جای همیشگی
خود  ،گوشه مبل نشسته و صدایش در
نمی آید وواکنشی نشان نمی دهد.
امجدی روی صندلی چرخ دارش نشسته
و آرام وآهسته سوی قهوه وقند می
خزد .دکتر مشیری که مانند همیشه آن
وسط  ،سیخ ایستاده و یا راه می رود ،به
امجدی گیر می دهد.که چرا قهوه می
خورد وسرفه می کند.
آقای ناجی می آید و پشت صندلی ها
می ایستد واز من می پرسد « :حاال کجا
بروم ؟ چه کار کنم ؟»
می گویم  «:همان کاری که همیشه می
کنیم ».
می گوید «:عجب ! عجب ! ال اله االاهلل!»
خانمی با چرخش می آید که یک پایش
را آرام برزمین می گذارد و پای دیگرش
را محکم برزمین می کوبد  .گویا پایش
شکستگی یا نقص دیگری دارد :این
حرکت پایش ریتمی ایجاد می کند که
از دور هم  ،ازروی صدا می شود آن
را تشخیص دادوفهمید که این اوست که
دارد می آید و یا می رود.
ساعت هشت صبح  ،درسالن پیش از
همه رفتگرها با چرخ هایشان می آیند
و می روند .چه رفتگر هائی ! خانم هایی
زیبا و شیک وتمیز .نصیب من  ،ایتالیائی
لگدزن است که آمده و مانند دست خر
آن وسط ایستاده  .حاجی هم آمده ورفته
پشت ِ د ِر بسته ی سالن غذا خوری ،مثل
شاخ وشمشاد به انتظار ایستاده است .
چند دقیقه ای به هشت مانده وهنوز
دررا باز نکرده اند  .خانم مارشال ( من
این لقب را به او داده ام و به او می آید).
رئیس کل کار کنان آشپزخانه  ،می آید.
ودرصندلی متصدی اطالعات کنار در
مستقر می شود.و تلفن می کند.
خانم ِقوز کرده  ،که مرتب از صبح تا
شب  ،راه می رود ،از آسانسور بیرون
می آیدو سالن را سراسر طی می کند و
از در بیرون می رودوچند لحظه بعد باز
می گردد.
هوا بی اندازه سرد است  .زیر صفر است .
و آب های روی زمین یخ بسته اند  .مردی
روی صندلی چرخدار  ،کنار قفس مرغ
های عشق ایستاده است .
در سالن غذاخوری باز می شود.و تو
می رویم  .اینجا من نقش ناظم را بازی
می کنم  .برای حاجی  .تازگی ها دکتر
مشیری هم اضافه شده است  .بس که

حواس پرت شده  .این دو حتا یادشان
می رود هرروز  ،روزی سه بار ،روی کدام
صندلی و کنار کدام میز می نشینند.
 حاجی  ،بشقاب [ بردار!] حاجی  ،نان  ،کره  ،تخم مرغ  ،پنیر ،ژامبون  ،کالباس !
اگر حرف نزنی  ،حاجی خیلی که هنر
کند  ،یک بشقاب خالی برمی دارد وراه
می افتد  .می گویم  «:حاجی ! خیال داری
بشقاب خالی را بخوری؟»
سر میز نانش را ازوسط نصف می کنم
والی آن پنیر یا کالباس می گذارم .
مشغول که می شود  ،سرفرصت نان
دیگررا کره می مالم ورویش قلنبه ای
عسل می گذارم  .وآن را با کارد روی کره
می گسترم و به دستش می دهم  .می
گوید «:خدا عمرت بدهد».
از در که می خواهم بیرون بیایم  ،چشمم
به ظرف میوه روی میز می افتد که
ایتالیایی لگدزن مانند هرروز آن را جارو
کرده است  .هرچه پیداکند بر می دارد.
تخم مرغ های پخته را درجیب شلوارش
می گذارد و موز ها را درکمر بندش  .زیر
پیراهنش جا می دهد .مانند هفت تیر
بندهای تگزاش  .هیچ چیز نباشد  ،چند
تا دستمال کاغذی برمی دارد .می گویند
خواهر ها هرچند روز یک بار می روند
و میوه های گندیده اتاقش را دور می
ریزندوآنجارا تمیز می کنند.
ته ظرف میوه دوتا گالبی مانده  .یکی را
بر می دارم  .به دکتر مشیری بر می خورم
که دارد میان نان ها جست وجو می کند .
می گویم  «:دکتر صبحانه خورده ای ؟»
می گوید «:هان ؟ آره».
می گویم  «:بیا گالبی بخور».
گالبی را می گیرد و گاز می زند.
می آیم روی مبل سه تائی  .سمت راست
 ،پشت به در آرایشگاه می نشینم .
بانوی گریان که همیشه پیش از خوردن
صبحانه  ،با صدائی بلند گریه مفصلی می
کند  ،امروز نرسیده شروع کرد ودرتمام
مدتی که غذا بر می داشت  ،و بعد به

***
امروز سوم آبان ماه  ۱۳۹۳این شعر
دهن آقای ناجی افتاده بود و هرجا چند
تا ایرانی را گردهم می دید می رفت و آن
را برایشان می خواند:
به کوهستان اگر باران ببارد
به کوهستان بباریده است باران
به کوهستان اگر باران نبارد
به کوهستان نباریده است باران.
به زهره که کنار اطالعات  ،نزدیک
درورودی سالن  ،برصندلی خویش
نشسته بود گفتم ً «:آقای ناجی بعداز
هفتاد سال دارد استخوان سعدی را
توی گور می لرزاند .شعر سعدی درواقع
چنین است :
چودخلت نیست خرج آهسته تر کن
که می گویند مالحان سرودی
به کوهستان اگر باران نبارد
به سالی  ،دجله گردد خشک رودی
دراین فاصله آقای ناجی رفته بود نزد
گروه دیگری وداشت شعر خودرا برای
آن ها می خواندکه دانستم شعر این
گونه درذهنش نقش بسته است  .بعد
به خانمی که کنارش بود روکردوگفت
 «:خانم من ایرانی است  .می خواست
آلمانی شود  .نگذاشتم  .او در کلن زندگی
می کند ومن ساکن دوسلدورف هستم »
البته شنیده ام که از هم جداشده اند.
دوروز بعد هنگام صبحانه یک دختر
ایرانی که اینجا کار می کند از آقای
ناجی در باره خانمش پرسید  .آقای ناجی
گفت  «:در حال حاضر خانم با مرد جوانی
زندگی می کند».
من گفتم  «:تبدیل به احسن کرده اند».
دخترک پگر شد و تولب رفت  .آقای
ناجی ادامه داد « :آن مرد جوان پسر من
است » دخترک خیالش راحت شد  .نمی
دانم آقای ناجی خواسته بود مزه بپراند
و یا همین طور برزبانش آمده بود.
***

صندلی صدایی ناهنجار در می آید .
کتش را در می آورد و به پشت صندلی
می آویزد و به اپالت می رود.
با صدای بلند می گویم  «:آقای ناجی
سلسله البول دارد!»
پس از چند دقیقه آقای ناجی باز می
گردد ُ .کتش را از پشتی صندلی بر می
دارد ومی پوشد .صندلی را به عقب می
کشد  .دگر بار از آن صدای ناهنجاری

می گوید  « :فکر بدی نیست  .نه  ،اصال
فکر خوبی است ».
کتش را می پوشد و دکمه های آن را می
اندازد  .جرعه ای از قهوه اش را می نوشد .
می گوید «:سرد شده ».
می گویم «:سلسله البول شمارا دید
حرارتش فروکش کرد».
می گوید «:الاله االاهلل»
پس از چنددقیقه می بینم کتش

آقای ناجی می گوید  «:من مواظب خودم
هستم  .این دیگرانند که مواظب من
نیستند».
***
کاریکاتور از سایت «کاشان اول»
است.

آزادی

از داستان های خانه سالمندان
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فریدون تنکابنی

آاقی انجی

سوی میزش می رفت گریه می کرد .
گویا استخوان درد دارد .همیشه روی
چرخش قوز می کند.

درسالن نشسته ام که آقای ناجی می
آید پشت صندلی می ایستد .کتش را در
می آورد  .به پشتی صندلی آویزان می
کند .به توالت می رود  .پس از چند دقیقه
می آید کتش را بر می دارد ودرحال
پوشیدن از من می پرسد «:حاال چه کار
کنیم ؟ به عقیده شما من چه کار کنم ؟»
می گویم  « :کت تان را بپوشید».
می خنددو می گوید  «:بعداز آ« ...؟»
می گویم  « :انتظار بکشید  .منتظر
بمانید».
می گوید  «:منتظر خانمم هستم  .امروز
چند شنبه است ؟»
می گویم  « :دوشنبه»
می گوید « :قرار است خانمم بیاید».
بلند می شود  .پشت صندلی می ایستد .
صندلی را به جلو ُهل می دهد واز

بلند می شود.
آقای ناجی می رود ویک فنجان قهوه
برای خودش می ریزدومی آورد .می
نشیند .خانم اطالعات می آید وکمی
شیر در قهوه آقای ناجی می ریزد.
آقای ناجی جرعه ای می نوشد  .بر می
خیزد و صندلی را به جلو ُهل می دهد
و باز ازآن صدای ناهنجار در می آورد.
آقای ناجی کتش را در می آورد و به
پشتی صندلی می آویزد رو به درخروجی
می رود و بعداز یکی دو دقیقه باز می
گردد .چشمش به کتش می افتد که به
پشتی صندلی آویزان است  .به توالت می
رود چند دقیقه بعد می آید  .می گوید :
« الاله االاهلل  .حاال چه کنیم ؟ به عقیده
شما من حاال چه کار کنم ؟ »
می گویم  « :کت تان را بپوشید».

اینجاست وخودش نیست  .نگاهم را بر
می گردانم  .می بینم از توالت بیرون می
آید .به طرف صندلی می رود .کتش را
بر می دارد  ،می پوشد .صندلی را عقب
می کشد و می نشیند .صندلی صدای
ناهنجاری می دهد.
چنددقیقهبعدازآقایناجیخبرینیست.
همین طور از کت و فنجان قهوه اش .
سرانجام پیدایش می شود  .بیرون
کاری ندارد  .دراین سرما کاری هم
نمی شود کرد .جز سیگار کشیدن .
آقای ناجی هم از یکی سیگاری می
گیرد و می گیراند و پُک می زند.
خانم اطالعات می گوید « :لطف ًا بیرون .
اینجا نمی توانید سیگار بکشید».
بعد به آقای ناجی که دارد بیرون می
رود می گوید « مواظب خودتان باشید».

خوشنویسان اریان و

آزادی
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ارزش خط اورا می
رساند.
رشیدا از معدود
کسانی است که
هنررا برای نفس
هنر دوست می
داشته است .گویند
هنگام مرگ میر
عماد که کسان وی
دراصفهان مخفی
بودند رشیدا سه
ماه از خانه بیرون
نیامد ودراین مدت
دوازده بند کاغذ
سمرقندی یا بقول
سنگالخ
میرزا
هزارو پانصد صفحه
سیاه مشق کرد و با
وجود این به میرزا
شاگرد
ابوتراب
دیگر میر عماد
می گفت که « به
فریادم برس که
قواعد خط از یادم
رفت  ».ونیز گویند
که در آخر عمر با
وجود کبر سن
دست از تمرین
خط مشق برنداشت
 .رشیدا دردوره
ی زندگی درایران
ومخصوص ًا در هندوستان شهرت بسیار
و شاگردان وپیروان فراوان داشت .
از شاگردان او جز شاهزادگان سابق
الذکر بایستی از محمد اشرف خواجه
سرا  -سعید اشرف  -عبدالرحمن فرمان

نویس و میر حاجی نام بردکه هرکدام از
استادان خط نویس معروف هندوستانند.
بواسطه ی نشر آثار رشیدا که مورد
پسند عامه خط شناسان وهنردوستان
بود بسیاری از خوشنویسان معاصر

وحتی پس اززندگی او ازشیوه وی پیروی
کردند وغالم محمد در تذکره خود بیش
از پانزده تن از معاریف خوشنویسان
هندوستان را بعنوان پیروان روش
رشیدا نام برده است وباتفاق تذکره
نویسان هندی تازمان رشیدا کسی به
خوشنویسی او درسرزمین هند نیامده
است  .روش رشیدا در خط نستعلیق
کام ً
ال مشابه شیوه ی میرعماد است .یکی
از همزمانان رشیدا بنام غالم محمد که
خود خوشنویس معروفی بوده است می
گوید که شیوه خط رشیدا کامل کننده
خط میرعلی هروی است که این گفته
صحیح بنظر می رسد .زیرا میر عماد نیز
مدتها از حط میرعلی هروی پیروی می
کرد.
یکی از صاحب نظران این دوران
شخصی است بنام میرزا سید علی
خان جواهررقم تبریزی که از معاصرین
ومصاحبین رشیدا بوده است  .بااینکه
خود دردربار پادشاهان هند ونزد مردم
حرمتی داشت  ،پاس احترام رشیدارا
نگاه داشته وحتی بطور غیر مستقیم
ازسبک وروش او تقلید واستفاده می
کرده است  .معروف است که از این
شخص پرسیدند اط خط چه کسی تقلید
می کنی  .درجواب گفت یک روز از خط
میر عماد و یک روز از خط رشیدا تقلید
می کنم .
از تذکره نویسان آن دوره شخصی است
بنام « سپهر»  .او می گوید که رشیدا
بجزخط نستعلیق از حط نسخ و تعلیق
وثلث ورقاع بهره کافی داشت  .همانطور
که مذکور افتاد مادررشیدا خواهر میر
عماد بود وچون نسبت میر عماد به
سادات حسنی می رسد ازاین لحاظ
رشیدارا نیز سید می دانستند .
درسال تاریخ وفات رشیدا اختالف است.
بعضی از تذکره نویسان وفات اورا سال

 ۱۰۴۸دانسته اند  .حتی سپهر یک جا
 ۱۰۴۸ودرجای دیگر  ۱۰۲۴ضبط کرده
است که هیچکدام صحیح نیست .
صحیح ترین سال وفات او سال ۱۰۸۱
هجری است زیرا که سعیدای اشرف
که از شاگردان برجسته رشیدا درخط
نستعلیق بود این تاریخ را سال درست
وفات رشیدا ذکر کرده است .
کتابها و رساالتی که که بخط رشیدا
است به شرح زیر می باشد:
 -۱یک نسخه خلد برین بخط نستعلیق
اعال موجود در کتابخانه سلطنتی تهران
 -۲یک نسخه مقاالت خواجه عبداهلل
انصاری موجود در کتابخانه سلطنتی
تهران
 -۳یک نسخه ترجیع بند خواجه
عبداهلل انصاری موجود در کتابخانه
سلطنتیتهران
 -۴پنجاه ودو مرقع که در کتابخانه
سلطنتی تهران  ،کتابخانه ملی  ،مدرسه
سپهساالر  ،مجموعه دکتر مهدی بیانی
موجود می باشد.
 -۵سایر آثار او در کتابخانه های
لنینگراد ،موزه باستان شناسی  ،کتابخانه
دهلی ،کتابخانه دانشگاه استانبول ،
دانشگاه آکسفورد  ،دانشگاه کابل موجود
است که همه ی این آثار بین سالهای
 ۱۰۳۰تا  ۱۰۷۰نوشته شده است .
ادامه دارد
شرح تصاویر:
صفحه پیش  :قطعه ای با خط نستعلیق
وامضایعبدالرشید.
تصویر باال :خط نستعلیق با امضای
عبدالرشیدالدیلمی
تصویر سمت چپ  :مرقع زرین باامضای
عبدالرشیدالدیلمی

آزادی

عبدالرشید دیلمی  -درایران بنام
«عبدالرشید» ودر هندوستان بنام «آقا
رشید» و « آقا» خوانده می شود .وی
خواهرزاده وشاگرد میرعماد قزوینی
بود وپس از قتل میر عماد (که در شماره
های پیشین به آن اشاره شد) چندی در
اصفهان بسر برد وسرانجام رخت سفر
به هندوستان بست  .وبدربار شاه جهان
( )۱۰۳۷ -۱۰۶۹پادشاه هندوستان راه
یافت وروز بروز برقربت وی در دربار
هند اضافه می شد تا جزو مالزمین خاص
گردید ودرضمن کاتبی وخوشنویس
مخصوص دربار به کار تعلیم شاهزادگان
دربار هند بنام های داراشکوه و زیب
النساء می پرداخت  .وبه خدمات
بزرگ درباری از قبیل کتابداری خاصه
سلطنتی ممتاز گردید .وی خودرا بنده
ی شاه جهان می نامید وشاهد این
مدعا نوشته ای است ازاو که در مقدمه «
گلشن راز» شیخ محمود شبستری بخط
خوش نوشته وخودرا « بنده شاه جهان
عبدالرشید دیلمی  »۱۰۴۰معرفی کرده
است  .رشید پس از مرگ شاه جهان  ،در
دوره ی کشورداری « اورنگ زیب-۱۱۱۸
 »۱۰۶۹نیز میزیسته است ودراکبر آباد «
آگره» به شغل پیشکاری دربار مشغول
بوده ومرفه زندگی می کرده است .ودراین
شهر دارای مستغالتی بوده است  .ظاهرا ً
درزمانی که دردربار شاه جهان بکار
کتابت مشغول بوده است به وی شغلی
واگذار می گردد که وی بدالیلی ازقبول
آن شغل سرباز می زند وعلت آن را
درعریضه ای بعرض شاه جهان رسانده
است  .اصل این عریضه موجود نیست
ولی محمد باقر زرین قلم که خوشنویس
همان دوران بوده است ازآن عریضه خط

مشق میکرده است  .که مطالب آن بطور
خالصه نقل می شود:
«  ...به عرض می رساند که رفاهیت
سلسله میر عماد دروالیت قزلباش
میسر نیست  .چنانچه اکثری از خویشان
وهمشیره زاده های میر درممالک روم
متوطن شده اند .ازاین جهت روی امید
به درگاه خالیق پناه آورده و به عنایت
ایزدی این سعادت نصیب بنده شدکه
مدت بیست و سه سال به خاکروبی
این آستان سعادت نشان سرافرازی
داشت دراین ایام  ...بیماری های متعدد
 ،مزاج را ضعیف نموده از خجالت تقصیر
خدمت مالحظه می نماید  .اگر رضای
خاطر مقدس بوده باشد درسایه ی
عدالت حضرت در الهور یا اکبر آباد ،
هرجا که حضرت حکم کند گوشه گرفته
و باخانه زادان حضرت به دعاگویی دولت
ابد قرین مشغول باشد وسایه ی آن
کعبه حاجات برسر بنده گسترده باد».
وشاید درهمان موقع است که شاه جهان
خدمت بیوتاتی اکبر آباد رابوی اعطا
کرده است و رشیدا از همان زمان دراین
شهر مقیم شده است .
رشیدا از هنرمندانی است که به حسن
نیت وآراستگی اخالق موصوف واز
مراتب دانش بهره مند بوده و بواسطه
ی همین خصایل مورد احترام اطرافیان
وممدوح شاعران عصر واقع شده است .
غالم محمد هفت قلمی گوید که شاعری
دروصفش قصیده ای گفت و باو داد.
آقا همان قصیده را بخط خود نوشت و
باو داد .چون طالبان  ،خطش دریافتند
زیاده از آنکه توقع صله داشت باو دادند
وقصیده نوشته آقا را گرفتند .این
روایت هم شهرت وهم شخصیت و هم

ع ش یلم
بدارل ید د ی

مجیدزندهی
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هن خ شن یس
رو و ی

آزادی

درشماره پیش وعده کردیم که نوشتار
این باررا به والت دیسنی وکارهای او
اختصاص دهیم  .چرا که دیسنی هم
پیشرفتهای زیادی را نصیب سینمای
آمریکا کرد و هم به سینمای جهان
خدمت کرد.او نابغه ای بود که سینمای
انیمیشن را به اوج پیشرفت رساند .بویژه
در دورانی که هنوز انیمیشن به تکنولوژی
پیشرفته امروز مجهز نبود و برای هر یک
ثانیه تهیه فیلم کارتونی باید ساعتها وقت
صرف می شد .فیلمهای کارتونی دیسنی
حتی بر فیلمهایی که امروز با تکنیک
پیشرفته تولید می شود برتری دارد .
شخصیت های کارتونی دیسنی برخالف
فیلمهای کارتونی دیگر احساسی بسیار
شبیه به شخصیت های زنده دارند .
حالت غم وشادی در چهره شخصیت
های کارتونی والت دیسنی کامال بازتاب
پیدا می کند.
اما ابتدا به شخصیت خود والت دیسنی
می پردازیم :
والت الیاس دیسنی در ۵دسامبر ۱۹۰۱
درشهر شیکاگو ی ایلی نوی بدنیا
آمدودر ۱۵دسامبر  ۱۹۶۶در بربنک
کالیفرنیا بدرود حیات گفت .
دیسنی از دبیرستان مک کینلی فارغ
التحصیل شد و سپس در انستیتوی
طراحی کانزاس سیتی به تحصیل
پرداخت و در انستیتوی هنری شیکاگو
نیز بسیار آموخت .
او هنوز بیش از  ۱۷سال نداشت و شاگرد
مدرسه بود که برای خدمت به مجروحین
جنگی به صلیب سرخ پیوست ودرسال
 ۱۹۱۸به مدت یک سال بعنوان راننده
آمبوالنس به جبهه های فرانسه اعزام
شد .وقتی وارد بازار کارشد با عدم
موفقیت روبرو گردید و مجبور شد
اعالم ورشکستگی کند .اما او به تالش
های خود ادامه داد وسرانجام بعنوان یک
انیمیتور موفق و مؤسس دیسنی لند
توانست گذشته هارا جبران کند .برای
احداث دیسنی لند نزدیک به  ۱۷میلیون
دالر هزینه کرد .
شخصیت والت دبسنی از چندین
فرهنگ مختلف شکل می گیرد .پدرش
الیاس ،ایرلندی کانادائی بود ومادرش
فلورا ،آلمانی  -انگلیسی بود .وخود او نیز
زاده آمریکا بود بنابراین او نحت تأثیر ۵
فرهنگ مختلف بزرگ شد .

در ۱۶اکتبر  ۱۹۲۳باتفاق برادرش ُری
اُلیور دیسنی شرکت والت دیسنی را پایه
گذاری کرد .این شرکت ابتدا یک کارگاه
انیمیشن سازی کوچک بود اما به سرعت
توسعه پیدا کرد و به یکی ازبزرگترین
شرکتهای فیلمسازی آمریکا تبدیل شد.
پارک تفریحی دیسنی لند که در آناهایم
کالیفرنیا قراردارد در ۱۷ژوئيه ۱۹۵۵

رنگی ( فیلم ماجراهای ایکابد و آقای
وزغ) را ازآن خود ساخت .

شخصیت های کارتونی
میکی ماوس معروف ترین شخصیت
کارتونی ساخته والت دیسنی است  .این
شخصیتدرسال۱۹۲۸بوسیلهوالتدیسنی

آندو ادامه یافت  .شخصیت دیگری که
ایورکز برای کمپانی دیسنی خلق کرد
وزغی بنام فیلیپ  Flip the Frogبود.
سرانجام ایورکز نیز درسال  ۱۹۷۱در
بربنک کالیفرنیا درگذشت .
والت دیسنی در سال  ۱۹۳۴شخصیت
کارتونی دانلد داک را با مرغ کوچک
دانا خلق کرد .این شخصیت همواره

فیلمهایبلندکارتونی
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افتتاح شد ودرسال  ۱۹۹۸بنام پارک
دیسنی لند تغییر نام داد .بعدها در
شانگهای چین و در فرانسه نیز دیسنی
لند تأسیس شد.
والت دیسنی درسال  ۱۹۳۹جایزه اسکار
افتخاری را گرفت اما درطول فعالیت
سینمائی خود توانست  ۲۲جایزه اسکاررا
نصیب شرکت خود کند .او همچنین از
دست پرزیدنت جانسون مدال آزادی را
دریافت کرد .درسال  ۱۹۴۷جایزه گلدن
گلوب را گرفت ودرسال  ۱۹۴۹جایزه
گلدن گلوب را برای بهترین فیلمبرداری

و یکی از همکارانش بنام Ubbe Eert
 Iwerksخلق گردید .اما با شهرتی که

میکی ماوس کسب کرد «ایورکز» به
بهانه اینکه اکثر کارهای کارتونی دیسنی
را او انجام می دهد و دیسنی به کاراو
اعتباری نمی دهد ازاو جداشد و شرکت
خودرا بانام استودیوی ایورکز دایر کرد.
اما دراین راه موفقیتی باندازه شرکت
والت دیسنی کسب نکرد .سرانجام بدون
اینکه محصوالت شرکت او به نمایش
عمومی درآید ایورکز درسال  ۱۹۴۰به
کمپانی دیسنی برگشت و دوباره همکاری

نیم تنه ملوانی را می پوشید و کالهی
برسر داشت و پاپیونی قرمز یا سیاه
می زد اما هرگز شلوار ی به پا نداشت .
این شخصیت به عنوان بهترین دوست
میکی ماوس خلق گردید .عصبانیت ها
و خوشمزگی های دانلد داک اورا بعنوان
محبوب ترین شخصیت کارتونی در
جهان معرفی کرد.
گوفی شخصیت دیگری است که توسط
 ۸( Arthur Harold Babitskyاکتبر
 ۱۹۰۷تا  ۴مارس  )۱۹۹۲خلق شد .او سگی
بود که دست به کارهای احمقانه ای می زد.

عالوه بر فیلمهای کوتاه کارتونی که برای
تلویزیون ساخته می شد والت دیسنی
فیلمهای بلند سینمائی زیادی نیز بصورت
انیمشن و یا ترکیبی از شخصیتهای
اسوالد

کارتونی و هنرپیشگان سینما ساخت
که شهرت بسیاری برای او کسب کرد و با
موفقیت تجاری نیز همراه گردید .معروف
ترین این فیلمها عبارتنداز:
سیندر ال  ،سپید برفی و هفت کوتوله ،
اسوالد خرگوش خوشبخت  ،مری پاپینز،
وتعدادی دیگر  .درسال  ۱۹۲۹دیسنی
جوان با ساختن فیلم کارتونی رقص
اسکلت ها پیشتاز فیلمهای انیمیشن
شد .این فیلم یکی از فیلمهای مجموعه
ای بود بنام سیلی سنفونی یا سنفونی
احمقانه  .او دراین راه یکی از کسانی بود
که در بکار گرفتن صدا در سینما سهیم
بود .فیلمهای بلند کارتونی اولیه والت
دیسنی کادر به کادر با صدا هماهنگ
می شد .وپس از او دیگران نیز به این
راه کشیده شدند .درسال  ۱۹۳۲والت
دیسنی فیلمهای سیاه وسفید اولیه را
رها کرد و کارتون های خودرا باسه رنگ
می ساخت  .اصوال رنگ همزمان با صدا
به سینمای آمریکا راه یافت که در هردو
زمینه والت دیسنی پیشتاز بود.
فیلمسازان در آن زمان برای فیلمهای
کارتون رنگی خود ده ها زن را استخدام
می کردند تا کادر به کادر فیلم را با دست
رنگ آمیزی کنند .اما پس از چندسال
سیستم تکنی کالر بوجود آمد که از سه
رنگ تشکیل می شد و تا حدود  ۲۵سال
این سیستم در تهیه فیلمهای رنگی بکار
گرفته می شد.
اگرچه فیلمهای صدادار و رنگی توانستند
سیستم تهیه فیلمهای سینمائی را
دگرگون کنند بهمین نسبت این فیلمها
قادرشدند تا از نظر اقتصادی نیز سینمای
آمریکارا دگرگون کنند و سیل درآمدهای
کالن به گیشه های سینماها روان گردید.
سیندرال

استودیوهای فیلمسازی هریک به نسبت
سرمایه ای که داشتند به استخدام
کارشناسان وهنرمندان متعدد اقدام می
کردند و بااین ترتیب رقابت همیشگی
بین استودیوها درگرفت .

دانلدداک

مرگ والت دیسنی
افسانه والت دیسنی پس از مرگ او نیز
ادامه یافت .شرکت والت دیسنی و مراکز
تفریحی که او در ایجادش تالش کرده بود
یکی پس از دیگری پس از مرگش افتتاح
شدند .بالفاصله پس از مرگش دیسنی
ورلد در فلوریدا گشایش یافت  .واینک
در پاریس و کویت و چند نقطه دیگر
مراکز تفریحی بنام او دایر شده است .
امروزه استودیوی والت دیسنی بزرگترین
و مشهورترین استودیوی فیلمسازی در
صنعت سینمای آمریکا است .
درآمد خالص شرکت دیسنی درسال
گذشته میالدی بیش از  ۱۵میلیون دالر
بوده است .
بطور خالصه باید گفت والت الیاس
دیسنی یکی از اعجوبه های سینمای
جهان بشمار میرود  .او خدمات بسیاری
به سینمای آمریکا و سینمای جهان کرد
و بویژه سهم کودکان در آثار او بیش از
همه است  .معروف است هر آمریکایی
دوبار به مراکز تفریحی دیسنی می رود
یک بار درسنین کودکی و باردیگر در
سنین پیری برای لذت بردن از خاطرات
دوران کودکی .
ودرهمین جا سینمای آمریکا را به
پایان می بریم ودرشماره های آینده به
سینمای یکی دیگر از کشورهای جهان
می پردازیم .
سفیدبرفی

گوفی

پلوتو

مینی ماوس

آزادی

سینمای آمریکا ازآغازتا امروز

(بخش سوم)

بامبی
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غزاله یزدی

در فیلمهای کارتونی بعنوان یکی از
دوستان میکی ماوس و دانلد داک
بشمار می رفت .گوفی مانند انسانهاراه
می رفت و ظاهری بشکل انسان داشت .
یکی از ویژگی های گوفی آن است
که همیشه از خطر گریزان است .
شخصیت بعدی پلوتو نام دارد .او
سگ مخصوص میکی ماوس است .
اما بر خالف گوفی نه حرف می زند و
نه می تواند باقامتی راست راه برود .از
ویژگیهای پلوتو بیان احساسات اوست
که در میمیک صورتش نمایان می شود.
اوهمانند اربابش میکی به ماجراهای
زیادی کشیده می شود اما آنقدر عقل
دارد که بتواند از ماجرا خودرا دور کند.
پلوتو از گربه ها خیلی بدش می آید.
پلوتو درسال  ۱۹۳۰برای اولین بار درکنار
میکی ماوس ظاهر شد اما هنوز نامی برای
این شخصیت کارتونی انتخاب نشده بود .
امروز پلوتو یکی از شخصیتهای مطرح
در پارک دیسنی لند است که بازدید
کنندگان بااو در حیاط منزل میکی ماوس
عکس یادگاری می گیرند.
بعضی از شخصیت های کارتونی دیسنی
منحصر به یک فیلم هستند .مانند
سیندرال و بعضی در فیلمهای متعددی
ظاهر می شوند .مانند سفید برفی.
پس از مرگ دیسنی نیز شرکت والت
دیسنی که مجموعه آثاراورا جمع آوری
کرده وبر نمایش آثاراو نظارت دارد
همچنان در خلق شخصیت های کارتونی
فعال است و گاهی نیز تغییراتی درظاهر
این شخصیت ها بوجود می آورد مانند
شخصیت کارتونی اسوالد خرگوش
خوشبخت .
ذکر همه شخصیت های کارتونی دیسنی
چه آنها که خوداو در ایجاد آنها سهم
داشته وچه آنها که پس از مرگش خلق
گردیده و یا مورد تجدید نظر قرار گرفته
است دراین دوصفحه امکان پذیر نیست .
لذا بهمین اندازه بسنده می کنیم .

پینوکیو

میکی ماوس
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( :٢٥فالندن ،اوژن  .١٥٣٦سفرنامه اوژن
فالندن به ايران ،ترجمه حسين نور صادقى،
تهران :اشراقى)
 ( :٢٦سامى .على. ١٣٥٧پاسارگاد ،پايتخت
و آرامگاه كوروش هخامنشى( ذوالقرنين )،
شيراز :دانشگاه شيراز ،ص .) ٢٢
 )4-6. 29 ,6 Arrien.Anabasis:٢٧به
نقل نجف زاده ،ابوالحسن  ،همان )
 )4-29.6 ,6,.Ibid :۲۸همان )
 ):٢٩استرابو  .جغرافيا ،كتاب ( ١٥ ، ٣ ، ٧ .
(:٣٠سامى .پاسارگاد ،پايتخت و آرامگاه
كوروش هخامنشى ،ص.) ٢٨
(:٣١ابن بلخى .فارسنامه ،ص.) ٢١٨
 (:٣٢فسايى .ميرزاحسن  .١٣٦٧فارسنامه
ناصرى .تصحيح و تحشيه منصور رستگار
فسايى .تهران :امير كبير ،جلد اول ،ص .)١١٦
 (:٣٣نجف زاده .ابوالحسن .همان .ص ٤٤س
س  ١ :تا .)٦
 (:٣٤سعدى .مصلح الدين .١٣٨٣كليات.
مصحح بهاالدين خرمشاهى ،تهران :دوستان.
صص.) ١٨٩-٩١
 :٣٥شيرازى ،فرصت الدوله .١٣٣٧آثار عجم
 ،تصحيح منصور رستگار فسايى ،تهران  :امير
كبير ،ج يكم ص .)٣٧٩
Rich.C.F.,Narrative of a. :٣٦
journey to the Site of Babylon in

)240.illustration ,p,1811
.1852 .,Texier c.F.M(.
:٣٧
L'Armenia, la perse et la
81 -5 .Paris , pls ,2 Mésopotamie
 :٣٨كرزن ،جرج ناتيل .١٣٦٧ايران و قضيهء
ايران ،ترجمه غالم على وحيد مازندرانى،
تهران :علمى و فر هنگى  ،ج دوم ،ص .)١١٠
:٣٩صفايى زاده پاسارگادى .يادى از گذشته،
صص ٣٥-٣٤به نقل از ابوالحسن نجف زاده
اتابكى ،همان).
 :٤٠سايكس .سرپرسى .١٣٣٥تاريخ ايران.
ترجمه محمد تقى فخر داعى گيالنى .تهران:
دنياى كتاب ،ج اول  ،ص .)٣٣١
 :٤١هرتسفلد ،ارنست  .١٣٨٤ايران در
شرق باستان ،ترجمه همايون صنعتى زاده،
تهران :پژوهشگاه علوم انسانى ،كرمان:
دانشگاه شهيد با هنر ،صص.)٢٤٥-٤٦
An Archaeological" ,1936,Stein.s
Tour in the Ancient persis" Iraq
.(:217٤٢-20 pp,3
 :٤٣اشميت .اريك.١٣١٧پرواز بر فراز شهر
هاى باستانى .ترجمه آرمان شيشه گر ،تهران:
سازمان ميراث فرهنگى ،ص .)٢٣

15 14 13 12 11 10 9

 ۱۶اکتبر -ژنرال دوگل وهمسرش مهمان
دربارایرانهستند
 ۱۶دسامبر -۱۹۶۳حسنعلی منصور
حزب ایران نوین را بنیان می نهدو بیژن
جزنی سازمان فدائیان خلق را برپا می
کندکه گروهی تروریستی و مارکسیسم
است ولی از مسکو دوری می جوید..
ادامه دارد

پانوشت ها:

 :١هرودوت .١٣٤١تواريخ ،ترجمه هادى
هدايتى ،تهران :دانشگاه تهران ،كتاب يكم
بند .)١٢٥
 :٢نجف زاده اتابكى ،ابوالحسن.١٣٩٢ ،
پاسارگاد شهر كوروش ،چ يك ،تهران :پازينه
 ،ص  ،١١س س  ٤و .)٥
 :٣گيرشمن ،ر.١٣٧٥ ،ايران از آغاز تا اسالم
،ترجمه محمد معين،تهران:شركت انتشارات
علمى و فرهنگى،ص  ٨٧س س  ١٤تا .)١٦
:٤گيرشمن ،ر ،همان ،ص  ١٢٤س س  ٢تا .) ٩
 :٥نجف زاده  ،همان ،ص  ٩س س .) ٦ ،٤ ،٣
 :٦گزنفون  .١٣٤٢كوروش نامه ،ترجمه رضا
مشايخى تهران :بنگاه ترجمه و نشر كتاب،
كتاب هشتم .)٢٨
 :٧هرودوت .تواريخ ،كتاب يكم ،همان ،بند
.)٢١٤
 :٨نجف زاده ،همان ،ص  ،٢١س س  ١تا .) ٩
 :٩هرودوت .تواريخ ،همان ،كتاب يكم،
بند.)١٥٦
 :١٠نجف زاده ،همان  ،ص  ،١٦س س  ١١تا .)٢١
Assyrian and.1975.Grayson.A.x:١١
Bobly onian chronicles ,Locust
10-Vally.N.Y.log
:١٢هرودوت ،همان ،بند .)١٤٠
 :١٣مجيد زاده ،يوسف .١٣٧٩تاريخ و تمدن
بين النهرين ،تهران :مركز نشر دانشگاهى ،ج
اول ،ص .)٣٣٦
the" ,1956,.Oppenheim.A.L(. :١٤
interpration of Dreams in the
1-250.Ancient near East, p
 :١٥شاپور شهبازى ،عليرضا  .١٣٧٩راهنماى
جامع پاسارگ ،شيراز :بنياد فارس شناسى،
ص.)٣٣
250.p,1956, Oppenheim(.:١٦
 :١٧باب يكم.) ١-٣ ،
:١٨نجف زاده ،ابوالحسن ،همان ،ص ،٢٢س
س  ٢٣تا .) ٢٦
:١٩گزنفون .كوروش نامه  ،كتاب هشتم ،
همان.) ٢٤ ،١٢ ،٣ ،
 :٢٠استرابو  .١٣٨٢جغرافيا ،ترجمه همايون
صنعتى زاده ،تهران :بنياد موقوفات
افشار،كتاب يازدهم.),٩ ١٤ ،
:٢١استرابو .جغرافيا ،كتاب پانزدهم.) ,٢٠ ٣ ،
:٢٢استروناخ.ديويد .١٣٧٨پاسارگاد ،ترجمه
خطيب شهيدى ،تهران :سازمان ميراث
فرهنگى ،ص .)٢٥
 1989,ptolemy( :٢٣به نقل از نجف زاده،
ابوالحسن ،همان،ص ،٣٣ :س س ١ :تا .)١٠
( :٢٤پيرنيا.مشيرالدوله .١٣٦٢تاريخ ايران
باستان.تهران :دنياى كتاب،ص .) ١٥٦٢

افقی  -۱-به نفت می گویند-چهره ای
مشهور درتاریخ یکی از کشورهای
همسایه  -۲گیاهی که از آن ماده
ای بنام « آلیزارین» گرفته می شود
ودررنگرزی بکار میرود -از اقلیت های
مذهبی درایران که تاریخ درخشانی
دارند -۳اولین و آخرین حرف مردم -
سیاح ایتالیائی که از هفده سالگی به
جهانگردی پرداخت وسفرنامه اش نیز
بفارسی ترجمه شده  -آلت قدیمی
موسیقی دارای چنبر چوبی وپوست
نازک  -۴یکی  -رساننده هوا به ُشش ها
 ره طویل  -پادشاه انگلستان از سلسلهپالنتاژیه که امالک خاندان خودرا از
دست داد و به «بی زمین» معروف
شد -۵سخن  ،افسانه وشعر -بانمک
وملیح وزیبا -اثر امیل زوال -۶باالبرنده
فشار ترمز -قرض  -اثری از نیما -۷
درگذشته  -حالت دولت یا کشور نسبت
به مستعمرات آن  -۸پاره  -کاشف
طریقه تلقیح مایه آبله  -۹یکتائی -
جلگه ای در جنوب اسپانیا -۱۰نامی
آشنادرعکاسی -واحد قوه درسلسله
سی .جی  .اس  -سرگردفرانسوی -۱۱ -
پارسنگ ترازو -بخشش ها ودهش ها-
شاعرنامی یونان باستان که در موسیقی
هم استاد بود -۱۲جسم انسان  -پرنده
ای کوچک وحالل گوشت -مادرترکها-
قوت الیموت  -۱۳-رودی درفرانسه -
دائرة المعارف  -فعل امر از مصدر رفتن
 -۱۴چوبی در دستگاه برنج کوبیکه
شلتوک را با آن می کوبند -جسمی
مرکب از گوگردوآرسنیک  -۱۵مقابل -
ایالتی در آمریکا

عم
ودی -۱:قهرمانی از شاهنامه
نویسنده بابا لنگ دراز  -۲بی بهرهوبازداشته شده از خبر -باغ انگلیسی
 -۳صدمتر مربع  -دشمن دانا بهتراز
این است  -درخت بی بر -۴روز تازی
 ورق برنده  -بدون آن کسی راسراغ نداریم  -چراغی که در ساحل
برسر برج برای راهنمایی کشتی
ها نصب می کنند -۵سر نیزه  -نام
دیگر سپور -باالی در  -۶شاعر از
آنان چشم یاری داشت  -هیچ نیست
که دو نشود -ماه شب اول ماه
قمری  -۷طایفه ای ازمردم قطب
شمال  -سرخ وسیاه اثر استاندال
چنین است  -۸عار نیست  -تزویر
 -۹حرفی درریاضیات  -گیاهی که
فقط دارای ریشه وساقه وبرگ است
وگل ندارد -۱۰شهری در مصر علیا
که سدی بزرگ درآنجا ساخته شده
 حجاج درروز هشتم ذیحجه بآنجامیروند تا صبح روز بعد توقف رمی
کنند  -شهر مقدس هندوها در کنار
گنگ  -۱۱بچه سگ  -زمزمه کننده
 امانت داران  -۱۲نوعی یقه  -آتش وسیله درو -هیاهوی بسیار ازبرایآنهم بوده است  -۱۳چای انگلیسی
 قهرمان اول بینوایان  -عادت -۱۴مارک الستیکی خارجی  -سوراخ
سوزن  -۱۵گاهی دردست خانمها
دیده می شود -باید برابر با اصل باشد
پاسخ درشماره آینده

س
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افقی-۱کره زمین  -لب -کبرا-۲توجه  -سندان -محبس  -۳وبا -ن -گرل  -پ-
رای  -۴دل  -ااا -و -فرد -ند -۵و -قورباغه  -ادبا -۶ناو -سلم  -برگ  -حرف
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آزادی

 ۵ژوئن ( ۱۵خردادماه )۱۳۴۲
آخوندی بنام روح اهلل خمینی دراول
مارس  ۱۰(۱۹۶۳اسفند  )۱۳۴۱بارعایت
تمام احترامات به شاه نوشته اعطای
حق رأی به زنان را نافی قوانینی می داند
که او وهمگنانش از کتاب الهی استخراج
کرده اند.شورشها در مشهد وتبریز
واصفهان سرکوب می شود.درهرسه
شهر چند نفری کشته می شوند .درپی
توقیف خمینی شهر قم در آشوبی خونین
فرو می رود .خمینی نوه ی تاجری است
که از کشمیر به اراک آمده است  .پدر
این بازرگان قبال از ایران به کشمیر
مهاجرت کرده بوده است .خمینی در
جوانی با تخلص «هندی» شعر میسروده
وچند غزلی هم دروصف درختان میوه
گفته است .او درقم به تحصیل می
پردازدتمایل اولیه اش به عرفان چندان
دوام نمی یابد.آرامش آیت اهلل بروجردی
اورا خوش نمی آید.بافدائیان اسالم
محشور و به یکی از چهره های شناخته
شده آشوبهای مالیان می شود.در ۱۳
خرداد ۶۳پس از شورش مشهد درقم
چنین می گوید «:آقای شاه وقتی از
ارتجاع سیاه صحبت می کنی مقصودت
روحانیت است ؟ می گوئی انقالب سفید
می کنی چرا با مردم خدعه می کنی ؟
چرا مردم را گول می زنی ؟ ( بعدا معلوم
شد چه کسی خدعه می کند و مردم را
گول می زند).
اسداهلل علم که یک سال قبل نخست
وزیر شده در توقیف خمینی لحظه ای
تردید نمی کند.وبرای احتراز از تظاهرات
طرفدارانش اورا درکیسه ای انداخته و
بتهران می آورند.
دوم سپتامبر  ۱۱(۱۹۶۳شهریور)۱۳۴۲
تیمسارفضل اهلل زاهدی براثر سکته قلبی
در ژنو در می گذرد.

و روشنگرى از دشت ُم ْرغاب باقى گذارد.
با احساسى ژرف از آرامگاه كوروش برزگ
چنين گويد:
« شكوه اين آرامگاه مرا دچار شگفتى
كرده است .به حدى كه مى بينم درك
درستى از آن ندارم  .حدود يك ساعت
روى پله هاى آرامگاه نشستم ،تا آنكه ماه
بر فراز آسمان آشكار شد .پياپى با خود
مى انديشيدم  ،كه اين آرامگاه بى شك
مى بايد از آن بزرگترين و پاك نهاد ترين
پادشاه خاور زمين باشد) Rich ٣٦ (».
پژوهش هاى پيامد ،از خرابه هاى دشت
پاسارگاد سالها بعد به كوشش خاور
شناسانى چون تكسيه  ، Texieفالندن
ست  costeپى گيرى شد .تكسيه از
ُ ،ك ْ
آرامگاه كوروش و كاخ هاى پاسارگاد گرده
بردارى كرد ،و طرح ها و برش هاى طولى
ارزنده اى كشيد كه گوياى چگونگى
وضع ابنيه پاسارگاد در عهد باستان بود.
( )Texier ٣٧تا اينكه در سال ١٨٧٦
فردريك كارل اندراس Friedrich
 Carl Andreasو فرانز اشتولز Franz
 Stolzeگمانه زنى ها و حفارى هاى
ديگر كردند و در پى كشف ّيات بيشتر بر
آمدند .در سال  ١٨٧٨ميالدى نخستين
مجموعه فرتور تاريخى از ويرانه هاى كاخ
هاى پاسارگاد و باقى ماندهء ابنيهء تخت
جمشيد و نقش رستم به كوشش اشتولز
 Stolzeفراهم آمد.
پس از اشتولز مارسل ديوال فوا
 Dieulafoyدر سال  ١٨٨١طرح ها
و فرتور هاى ديگرى را بانى شد .و در
سال ١٨٨٩ميالدى پژوهش هاى تكميلى
لرد كرزن  lord curzonبه سان فصل
الخطابى قاطع به شك و شبهه ها و
ابهامات تاريخى پايان داد .ابنيه باقى مانده
در دشت پاسارگاد رامتع ّلق به نخستين
پادشاهان پارس ،و زيارتگاه مرقد مادر
سليمان را ،آرامگاه كوروش كبير دانست .
گزارش تاريخى لرد كرزن  ،در كتاب
ايران و قضيهء ايران  ،نشان مى دهد ،تا
زمان او ،آرامگاه كوروش زيارتگاهى ،به
شمارمى آمده ،كه داخل آن خطوط نسخ
تزيينى و جامهاو اشياء برنجى اهدائى
زيارت كنندگان بر جدارهء ديوار ها ،ديده
تقدس و باور مردم
مى شده است .هاله ّ
به جنبه معنوى مذهبى اش ،به حدى
بوده ،كه مصدومين سگهاى هار را ،پس
از شست و شودر رود پُلوار به آرامگاه
مدت هفت شبانه روز
كوروش مى برده و ّ
اقامت مى داده اند ،تا درمان پذيرند ! (٣٨
كرزن )همچنين معروف است ،شخصى
به نام شيخ حسين از سادات بختيارى
در كنار مقبره كوروش به درمان بيماران
با دارو هاى گياهى مى پرداخته است .
(  ٣٩صفايى زاده)و ايالت و عشاير فارس
به هنگام كوچ ساالنه در مسير سرد

جدول کلمات متقاطع
طرح اززنده یادچهانگیرپارساخو
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بقیه  :شاه ایران

بقیه  :پادشاهی کوروش

سير و گرم سير ،گوسفندان رمه هاى
خويش را به گرد آرامگاه كوروش مى
گردانده اند .و مبالغى از وجه نقد و يا
چند راس گوسفند ،به نگهبانان و دست
اندر كارانش ،مى بخشيده اند .زنى به
نام زينب خاتون نگهبانش بوده است.
زنانى كه به آرامگاه مى رفته اند ،افزون
بر زيارت و نيايش و نذر و نياز  ،ديگ
جوشهايى بارمى گذاشته اند ،و مراسم
مهمانى و همنشينى گروهى نيز در هواى
آزاد اطراف آرامگاه داشته اند !
تقدس  ،و باور مراد
به موازات اين هاله ّ
بخشى بوميان و عشاير و اهالى روستا
هاى اطراف  ،خاورشناسان بيگانه ،
از دريچه ديدى ديگر كه جهانگشاى
هخامنشى را بر صدر جايگاه اعزاز
تاريخى مى نشانده است ،به اين مكان
مى نگريسته اند! چنانكه سر پرسى
سايكس  Sykesافسر تاريخ نگار و
خاورشناس سياست پيشه انگليسى
در اين باره چنين مى گويد ..... :ديدن
آرامگاه كوروش پادشاه بزرگ و
شاهنشاه عالم مزيّت كوچكى نيست .
من چقدر خوشبخت بودم كه به چنين
افتخارى نائل آمدم .شك دارم كه آيا
براى ما قوم آريايى هيچ بناى ديگرى
هست ،كه بيشتر از آرامگاه بنيان
گذار شاهنشاهى پارس و ايران اهم ّيت
تاريخى داشته باشد ٤٠ (.سايكس )
از ديگر خاورشناسانى كه در پاسارگاد
به كاوشهاى باستان شناسانه پرداخته
اند ،ارنست هرتسفلد  Herzfeldاست،
كه در سال ١٩٠٥ميالدى از كاخهاى
پاسارگاد ديدن كرد ،و مقاله اى پيرامون
نقش ملك بالدار ،زندان سليمان و
آرامگاه كوروش نوشت.
و در سال  ١٩٣٨كاوشها و گمانه زنى
هاى برخى از كاخها را ،به همراه فردريش
كرفتر  Kerfterهمكارآرشيتكتت خود
ادامه داد .نخستين كاوش وى به پيدايش
ِبقاياى ِتنديس هاى بزرگ شكسته اى
شد،كه شبيه گاوها والماسوهاى دروازه
ملل تخت جمشيدبود .و در كاخ بار
عام سر ستون هاى ديگرگونى يافت ،از
حيوانات پشت بهم كرده،كه از آن ميان،
سر ستون اسب تجريدى قابل ذكر است.
(  ٤١هرتسفلد)
هرتسفلد،افزون بر بررسى ها و كاوشهاى
پيش گفته ،در كاخ نشيمنگاه ،تل تخت،
مقدس نيز كاوشهائى كرد،كه
و ناحيهء ّ
كم و كيف و چگونگى اش ،به ع ّلت عدم
انتشار گزارشى دقيق از آن كاوشها بر
ما پوشيده است .پس از هرتسفلد،اورل
اشتاين
 Steinبا همكارى نقشه بردارش،ايوب
خان نقشه هاى ارزنده و روشنگرى
از ،پاسارگاد ته ّيه كرد .و گمانه زنى ،در
تپه هاىپيش از تاريخى دوتلون و سه
آسياب را بر عهده گرفت)stein ٤٢ ( .

اريك اشميت  Schmidtباستان شناس
ديگرى بود ،كه هنگامى كه سر پرستى
حفاريهاى تخت جمشيد را بر عهده
داشت  ،به موازات بررسى هاى اندكش
در پاسارگاد ،عكس بردارى هوائى ِ
پاسارگاد را انجام داد ٤٣ (.اشميت )
پس از جنگ جهانى دوم زنده ياد على
سامى ،مامور سر پرستى حفارى هاى
تخت جمشيد و پاسارگاد شد .و از سال
١٣٢٨
خورشيدى به بعد ،به كند و كاو و
گمانه زنى  ،در كاخ نشيمن و بار عام ،
كارونسراى مظفرى و نيز محدوده اى از
محوطه هاى ديگر مانندِ تل تخت اقدام
كرد.
منوچهر برومند م ب سها پاريس ژوئیه/
٢٠١٨
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تهمینهمیالنیبهروسیهمیرود
پایگاه اطالع رسانی جشنواره بین
المللی فیلم ساخالین روسیه از انتخاب
تهمینه میالنی به عنوان رئیس هیات
داوران هشتیمن دوره این جشنواره خبر
داد.

آزادی

در این گزارش از میالنی به عنوان یکی
از معدود کارگردانان زن مشهور ایران یاد
شده که دارنده جوایز متعدد بین المللی
است.
داوران دیگری از جمله «اُ ،چون می»
فیلمنامه نویس اهل کره جنوبی« ،ماریا
شوکشینا» بازیگر و مجری تلویزیونی
روس« ،الکسی گرمان» و «آلکسی
پوپوگرسکی» کارگردانان اهل روسیه به
عنوان اعضای هیات داوران این جشنواره
انتخاب شده اند.
خبرگزاری تاس گزارش داده است که
جشنواره فیلم ساخالین از  24تا 31
آگوست ( ۲تا  9شهریور) سال جاری
میالدی در شهر یوژنو  -ساخالینسک در
منطقه خاور دور در شرق روسیه برگزار
خواهد شد.

راجر پری درگذشت
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«راجر پری» بازیگر پیشکسوت سینمای
آمریکا که سابقه بازی در «پیشتازان
فضا» و «مرد شش میلیون دالری» را
داشت در سن  ۸۵سالگی درگذشت .او
در  ۲۲تیرماه براثر ابتال به سرطان در
خانه خود در کالیفرنیا بدرود حیات گفت .
او در هفتم ماه می  ۱۹۳۳در ایالت اوهایو
متولدشد .اوازسال  ۱۹۵۹تا هنگام مرگ
دربیش از  ۹۶اثر سینمائی و تلویزیونی
ظاهر شد.

شهرام وحافظ ناظری درکانادا
رسانه های ایران نوشتند :پس از اجرای
موفق تور «ناگفته» در ایران و بعد از
گذشت چهار سال از آخرین کنسرتهای
بینالمللی ناظریها در کانادا که همزمان
با انتشار آلبوم ناگفته انجام شد به زودی
کنسرت «شهرام ناظری» و «حافظ
ناظری» به همراه بزرگان موسیقی جهان
در پنج شهر کانادا اجرا میشود.
به گزارش رسانه نوا ،تهیه کنندههای این
کنسرتها که خوداز سمتداران مراکز
فرهنگی هنری کانادا هستند ،چندین ماه
است که تدارکات اجرای این کنسرتها
را در معتبرترین سالنهای کانادا انجام
دادهاند.
ناظریها امیدوار هستند که با اجرای

این کنسرتها بتوانند اشعار موالنا را با
موسیقیای که تلفیقی از شرق و غرب
است به گوش جهانیان رسانده و قدم
کوچکی جهت معرفی بیشتر فرهنگ و
هنر باستانی و اصیل ایران بردارند.
این کنسرتها در تاریخ  ١٣اکتبر از شهر
«اتاوا» آغاز خواهد شد ،در شهرهای
مونترال ،تورنتو و کلگری ادامه پیدا کرده
و در  ٢٨اکتبر در ونکوور به پایان خواهد
رسید.
الزم به ذکر است آلبوم «ناگفته» در
ایران سال گذشته به مدت هشت ماه
جز پرفروشترینهای موسیقی بوده و
همینطور پرمخاطبترین تور کنسرت
سال  ۹۶محسوب میشود.

وی ادامه داد« :خوشبختانه تلویزیون طی
تمامی سال های پس از انقالب اسالمی
عملکرد بسیار مناسبی در این زمینه
داشته و خطوط قرمز را به خوبی رعایت
می کند و مسئوالن آن هرگز اجازه نداده
اند تا بی حجابی و بی عفتی در تلویزیون
جایی داشته باشد اما متأسفانه سینما
مانند تلویزیون رفتار نکرده به نحوی که
امروزه ما نشانی از عفاف و حجاب در آثار
سینمایی نمی بینیم» .
عجب روزگاری است !

فیلمجدیدتارانتینو

جشنواره فیلم ونیز برگزار می شود
از  ۲۹اوت  ۲۰۱۸هفتادوپنجمین دوره جشنواره جهانی فیلم ونیز ،با فیلم « اولین مرد»
ساخته دمین شازل وبا شرکت رایان گاسلینگ افتتاح خواهد شد و تا  ۸سپتامبر
 ۲۰۱۸ادامه خواهد یافت  .فیلم او لین مرد ماجرای نخستین انسانی است که
برسطح ماه قدم گذاشت .
رایان گاسلینگ در نقش نیل آرمسترانگ بازی می کند .این فیلم توسط
یونیورسال در ماه اکتبر اکران میشود .فیلمنامه این فیلم را جاش سینگر
نویسنده «اسپاتالیت» نوشته و رایان گاسلینگ بازیگر نقش اصلی آن است .نیل
آرمسترانگ نخستین فردی بود که  ۲۰جوالی  ۱۹۶۹پا روی کره ماه گذاشت.
در این فیلم کلر فوی نیز در نقش همسر آرمسترانگ ظاهر شده و کوری استول و مایکل
کالینزدرنقشبازآلدرینولوکاسهاسدیگرفضانوردانآمریکاییایفاینقشکردهاند.

درماه اوت سال  ۱۹۶۹فرقه مانسون در
هالیوود شارون تیت هنرپیشه زیبای
آمریکا که همسر رومن پوالنسکی بودو
چندتن ازدوستانش را کشت و خود
مانسون به حبس ابد محکوم شد که در
 ۱۹نوامبر  ۲۰۱۷درزندان درگذشت  .ازاین
ماجرا کوئ ِنتین جِ روم تارانتینو فیلمی
ساخته است بنام« روزی روزگاری در
هالیود» که درماه اوت امسال همزمان با
سالروز قتل شارون تیت به نمایش در می
آید .دراین فیلم هنرپیشگانی چون دی
کاپریو و برد پیت بازی دارند.

شارون تیت وهمسرش رومن پوالنسکی

شهرمونترو یکی از آرام ترین شهرهای
جهان محسوب می شود .دریاچه
لمان یا ژنو سر بر دامنش می ساید و
توریست هائی را که از سراسر جهان به
آن هجوم می آورند به آرامش فرا می
خواند .درطول سال بارها بخاطر فستیوال
های مختلف هنری شهر می خروشد اما
خروشش نیز با آرامشی دلچسب همراه
است  .دوهفته پیش از ورود من فستیوال
جاز مونترو برگزارشده بود و اکنون
آرامش همیشگی برشهر حاکم است
.به دیدن دوست بسیار عزیزم شهریار
غریبی می روم که ذائقه جهانگردان
ایرانی وغیر ایرانی را با خوراک های
خوشمزه ایرانی راضی می کند و با گالری
باارزشی که در جوار رستوران خود دایر
کرده و مجموعه « کاخ شرقی» را بنیاد
نهاده است از نظر روحی هنردوستان را
سیراب می کند . .با آنکه ساعت از یازده
می گذرد وشهریار باید به خانه برود ازمن
دعوت می کند به گالری برویم .
در آنجا تابلوهائی که تازه از ایران برایش
رسیده است را به تماشا می گذارد .دختر
ایرانی که این تابلوهارا  -وزیادترازآن را-
به ایتالیا برده ودر آنجا به معرض تماشای
هنر دوستان گذارده و بعضی از آنها نیز
بفروش رسیده است را از بسته بندی
های مخصوص بیرون می آورد.
تابلو سیاه مشقی که هنرمند ایرانی
قوچانی نوشته است را دربرابر دیدگان
من می گذارد .سعی می کنم آن را بخوانم
اما کمی مشکل بنظر می رسد

رسوانز منزوی

چند واژه را تشخیص می دهم که
عبارتست از ازاین همه  ،مستی  ،خمار،
برندارم  ...و مصراعی ازشعر مشخص
می شود که  :همه عمر برندارم سرازاین
خمار مستی  ...شعری است از سعدی که
بصورت سیاه مشق نوشته شده است .
اینگونه تابلوها نه تنها برای ما ایرانیان
چشم نواز است که غیر ایرانی نیز آن را
می پسنددو بااشتیاق آن را میخرد تا به
گنجینه ی هنری خود بیفزاید .اما وقتی
می بینم دختری از هموطنانم همت
کرده است و شتابان ،ازگوشه ی دنیا به
گوشه ای دیگر میرود و به معرفی این
آثارباارزش ایرانی می پردازد به این
فکر می افتم که اورا به شما خوانندگان
گرامی آزادی بشناسانم تاببینید که
چگونه جوانان باغیرت ما تالش می کنند
تا هنر وفرهنگ ایران را به صاحبان دیگر
فرهنگ های پیشرفته امروز بشناسانند:
ازاو می خواهم خودرا معرفی کند
ومختصری از بیوگرافی خودرا برای شما
بازگو کند :
اسمم سروناز منزوی است متولد ۱۳۶۲
درتهران هستم  .ازسال  ۱۳۷۶یعنی
زمانی که  ۱۴سال داشتم بخاطر عالقه
زیاد به نقاشی  ،به دنبال استاد می گشتم.
چندنفری معرفی شدنداما من از روش
ومنش آقای علی فرامرزی خوشم آمد.
طراحی را ازایشان آموختم .وبا مدادرنگی
و آب رنگ سه چهارسالی کار کردم  .بعد
تصمیم گرفتم به هنرستان گرافیک
بروم  .وارد هنرستان «گرافیک نور»
شدم ورشته گرافیک را خواندم .همان
سال با یکی از دوستان نمایشگاه گروهی
گذاشتم  .زمان کنکور فرارسید سال
 ۱۳۸۱دردانشگاه سوره دررشته نقاشی
درمقطع کاردانی قبول شدم وبعداز فارغ

التحصیلی درسال ۱۳۸۵وارددانشگاه
آزادشدم ونقاشی را بطور جدی تر شروع
کردم ودرسال  ۱۳۸۹بارتبه کارشناسی
فارغ التحصیل شدم .
درسال  ۱۳۹۰بخاطر عالقه زیاد به
تصویرسازی یا  Illustrationوارد
مقطع کارشناسی ارشد (فوق لیسانس)
دردانشگاه آزاد شدم که این دوره هم
درسال  ۱۳۹۲پایان پذیرفت  .از خانم
منزوی می پرسم :
 تا به حال چند نمایشگاه برگزار کرده اید:می گوید « :نمایشگاههای متعددی
درداخل و خارج از کشور داشته ام و
در برگزاری چندنمایشگاه از آثار ده ها
هنرمند ایرانی درخارج سهیم بوده ام :
 تیرماه  ۱۳۸۳نمایشگاه انفرادی درگالری آبتین
اسفند  ۱۳۸۴نمایشگاه انفرادی درگالری آبتین
 خرداد  ۱۳۸۶نمایشگاه انفرادی درگالریآناهیتا
ودرخارج از کشور:
ژانویه  ۲۰۱۴نمایشگاه انفرادی درگالریساتورا در جنوا  ،ایتالیا.
 بیش از سی نمایشگاه گروهیدرسویس  ،ایتالیا  ،آلمان و مالزی
برگزارکنندهدونمایشگاهدرایتالیابودهام: Time toبا
اکتبر سال talk-۲۰۱۵
شرکت یکصد هنرمند ایرانی
 دردسامبر  Peace time ۲۰۱۷باشرکت ۷۰هنرمند ایرانی.
عضویت در انجمن ها :عضو انجمن
هنرمندان نقاش ایران
جوایز :در بیینال « جنوا» درسال ۲۰۱۵

یکی از کارهای من بعنوان اثربرگزیده
این بیینال برگزیده شد و در ایران نیز
در موقعیت های مختلف جوایزی دریافت
کرده ام .
سبک  :درمورد سبک هائی که سروناز
پیروی می کند می گوید:
« درشروع یعنی درسال  ۸۳و۸۴
کارهای من انتزاعی محض بود .درسال
 ۱۳۸۶که در گالری آناهیتا نمایشگاه
برگزار کردم کارها کمی از انتزاع محض
در آمده بودندوبه فیگور ها نزدیک تر می
شدند .تااینکه پس از چندسال مطالعه
تصمیم گرفتم کارها تبدیل به پرتره
محض بشوند(.دونمونه آنرا دراین صفحه
می بینید).
نمایشگاهی باعنوان زنها  ،درجنوا
برگزارکردم که همه پرتره زنان بود.
دوروزی به مونترو آمده ام تا کارهای
باارزش چند هنرمند ایرانی را به گالری
آقای غریبی ارائه کنم .چون میدانم
ایشان از حامیان وعالقمندان هنر ایران
زمینهستند.
 برای سروناز منزوی ایران دختهنرمند و دوست فرهیخته ام
شهریارغریبی مدیرگالری اورینتال پاله
آرزوی موفقیت های بیشتر دارم .

آزادی

پروانه معصومی که بازی درخشان او
در فیلم رگبار همیشه دریادها باقی می
ماند در سینمای پس از انقالب ایران گاه
حرفهائی میزند که ارزش اورا در میان
طرفدارانش کاهش می دهد.او اخیرا ً در
گفتگوئي با رسانه های ایران گفته است :
من بسیار متأسفم که باید بگویم امروزه
ما در سینما دیگر مسأله ای به اسم عفاف
و حجاب نداریم!؛ قبل از انقالب اسالمی
شرایط زمانه طوری ایجاب می کرد

که بسیاری از هنرمندان مجبور به بی
حجابی بودند ( منظورشان خود ایشان
است)و علیرغم میل شان برای گذران
زندگی بدون حجاب جلوی دوربین
ظاهر می شدند( باید از خانم معصومی
پرسید که برای گذران زندگی باید هر
کار نامشروع را نیز پذیرفت؟) اما با وقوع
انقالب اسالمی سینمای ما سینمایی شد
که قرار بود در آن مبانی اسالمی مد نظر
قرار داشته باشد».

آشنائي با یک هنرمند نقاش

سال نهم شماره  ۱۰۳صفحه51

بقی

استحاله پروانه معصومی درسینمای ایران

آزادی
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A Group of Iranians at Swiss National Day 's Party hosted by H.E.Ardeshir Zahedi at Majestic Hotel August 1st 2018
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On the following pages you can watch the pictures of Iranians attending in party regarding
Swiss National Day at Majestic Hotel on August 1st 2018 hosted by H.E.Amb.Ardeshir Zahedi

From left: Mr. Shirzah H.E. Ardeshir Zahedi , Mr. Yves Ravenel ( Vice-President Grand Conseil), H.E. Amb. Antonio
Ricoca Freire ( Ambassador Portugal) Mr. Yanick Hess (President Conseil Communal Montreux), Mr. Div. Yves Lang
Top: Some of Iranians talk to H.E. amb..Zahedi at the end of ceremony.H.E.Amb.Antonio Ricoca Freire.
( Amb. Portugal) seen at the left

Top: From left:H.E. Amb.Antonio Ricoca Freire ( Ambassa- Top: : H.E. Amb.Zahedi talks to some distinguished guests
dor Portugal) H.E. Amb.Zahedi, Prof.Dr.Parviz Amouzegar at the end of ceremonyH.E. Amb.Antonio Ricoca Freire
( Ambassador Portugal) seen at the left of Mr.Zahedi
Top: On the way to the parade, the spectators sometimes approach the carrage which carries Mr. Zahedi and shake his hand
Bottom left: People watching the parde ceremony from the balcony or in the street side walk
Bottom right:At the end of the ceremony , Montreux officials and the others take a picture with H.E. Zahedi at town squar

آزادی
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A group of Iranians take a picture with H.E.Amb.Zahedi at town square

On the first of August
2018,
same as the past three dacades
,H.E.Ambassador Ardeshir Zahedi
who lives in Montreux Switzerland
was the guest of honour and a
much honoured guest in the Swiss
National Day festivities.

Swiss National Day
Celebrations

Left to right : Mr. Roger Pache(Huissier)
Mr. Caleb Walther (Conseiler Municipal
H.E. Ardeshir Zahedi

An honorary citizen of Montreux ,
Ambassador Zahedi, was privileged
to ride in the company of Mrs.
and Mr. Pierre-Philippe Dorier,
H.E. Amb. Antonio Ricoca Freire
(Ambassador Portugal) in the
ceremonial carriage through the
city sharing the joys of the citizens
on this great occasion.

Mr. Roger Pache(Huissier)

The Band

They rode through the main
streets to the central square where
thousands had gathered to welcome
the guests .
some of the officials welcomed the
Ambassadors and distinguished
guests.
It is now 127 years ,Since 1891,
that the first bof August has been
celebrated as Swiss National Day.

Montreux officials at the ceremony

Chinese deligation

Japanese deligation

H.E.Amb.Ardeshir Zahedi in Speciall Carrage attending Swiss N.Day

This day refers to a
historic
alliance concluded in 1291 by the
threecantons of Uri,Schwyz and
Unterwalden .
It is the oldest constitutional
document of the country and one
of the most liberal that became the
foundation of the unique democracy
that Switzerland is famous for and
of wich it has every right to be
proud.

Ceremony came to the end at 12:00
PM at the central square ,whrer the
people served by some drinks and
foods.

The same evening Iranian guests
participated in a party hosted by
H.E.Ambassador Zahedi at the
Majestic Hotel till midnight. Party
ended by fireworks and everybody
wished to see each other again , next
1st of August .

آزادی
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Deligation of Japanese Students ,
Deligation of Chinese Students and
guests started the parade .

From left: H.E. Ardeshir Zahedi Mr. Yves
Ravenel ( Vice-Président Grand Conseil H.E.
Amb. Antonio Ricoca Freire (Ambassador
Portugal)Mr. Yanick Hess (President du
Grand Conseil Communal de Montreux) Mr.
Div. Yves Lang Mr. O.Sfeller Mr. Piemantesi
Mr. Rochat Mme. Pellet Mme. Christine
Chevalley( Syndic Veytaux)
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Mrs.Abasalti and Prof.Parviz Amouzegar
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H.E.Ardeshir Zahedi and Mrs.Karim

۱۰۳ سال نهم شماره

After officials address the citizen
of Montreux Ambassadore Zahedi
and H.E. Amb. Antonio Ricoca
Freire (Ambassador Portugal)along
with Mrs and Mr. Dorier rode in
special carriage and Musician group

Counter clockwise from right: Mrs.Dorier,
H.E. Zahedi H.E. Amb. Antonio Ricoca Freire
Mr. Pierre-Philippe Dorier, One of the spectators
shakes H.E.Zahedi's hand
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Ambassador Zahedi’s
loyal
attachment to Switzerland , Vaud
and the town of Montreux and
his genuine respect for national
traditions has a long history. It has
much contributed to greater under
standing, enhanced the image of the
Iranian community in Switzerland
and reinforced warmer relations
between the two noble people.

A group of paralysis watching parade )with
their nurses

H.E. Ardeshir Zahedi hailed on
Swiss National day Celebrations
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,clockwise from left: Mrs.Dorier
H.E. Ardeshir Zahedi , Mr. Pierre-Philippe
Dorier, H.E. Amb. Antonio Ricoca Freire
)Ambassador Portugal(
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