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آزادی

وقتی به سیدعلی خامنه ای گفتند
تو باید رهبر شوی  ،نقل به مضمون
گفت  :باید به حال ملتی که من
رهبرش باشم گریست .
اکنون بیش از سی سال از آن زمان
می گذرد و دراین مدت وحتی ده
سال قبل از آن که بنیانگذار این
رژیم برسر کاربود مردم ایران
خون می گریند .
مدتها پیش ازاین هم تاریخ به حال
مردم ایران گریسته بود:
زمانی که قهرمان ملی ما
اعلیحضرت رضاشاه بزرگ به
دستور جهانخوران به سرگردگی
انگلستان کشوررا ترک می کرد
ملت اهورائی  ،هورا می کشید
وتاریخ به حال این ملت گریست
 .اکنون پس از گذشت  ۷۵سال
ملت به خیابانها آمده ومی گوید
«رضاشاه  ،روحت شاد» .واین با
معنی ترین وگویاترین شعاری
است که ملت ایران در تاریخ خود
برزبان آورده است .
 ۳۷سال بعدازآن همین ملت
اهورائی با فرزند برومند رضاشاه
یعنی اعلیحضرت محمدرضا شاه
پهلوی که جز سربلندی ایران و
عزت وشرف ملتش آرزوی دیگری
نداشت و به دنبال خدمات پدرش
برای آبادانی ایران و سرافرازی
ایرانیان کوشیده بود همین عمل
را انجام دادندو با هورای بلند
خروجش را ازایران جشن گرفتند.
وباز تاریخ به حال مردم این کشور
اهورائی گریست .
واکنون نزدیک به  ۴۰سال است

که هنوز مردم ما نتوانسته اند برای
برپائی یک حکومت دموکرات
درایران مستقل و آزاد تصمیم
بگیرند و شاهزاده ای که بحکم
قانون ولیعهد ایران بود به جانشینی
پدر برسر کار بیاورند و هنوز تاریخ
به حال این ملت می گرید .
اینها گریستن های تاریخ به حال
ملت ما  ،در چند دهه اخیر است
اگر به صفحات تاریخ کشورمان
نگاه کنیم ازاین گریستن های
تاریخی بسیار خواهیم دید .
چرا ما بویژه درچند دهه اخیر ازیک
قوم اهورائی به ملتی هوراکش و
هورائی تبدیل شدیم ؟ بزرگ
ترین دلیل آن عدم آگاهی ما ملت
است  .زیستن در جامعه بشری به
وسایلی نیاز دارد که بدون آنها
چرخ زندگی بر خواست و نیاز
مردمان نخواهد چرخید .یکی از
این وسایل منابع آگاهی دهنده
است  .ویکی از ازاین منابع آگاهی
دهنده کتاب است  .دوستی می
گفت پژوهشگری سالها عمر خودرا
صرف تحقیق درباره ی موضوع
مهمی می کند ووقتی نتیجه پژوهش
خودرا بصورت کتاب منتشر می
کند تیراژ کتابش  ۵۰۰جلد است .
درمیان یک ملت  ۸۰میلیونی
فقط  ۵۰۰نفر کتاب پرارزش این
پژوهشگررا می خوانند .اما در دیگر
وسایل آگاهی دهنده که ازطریق
ماهواره به بیشتر خانه های ایران
راه پیدا می کند شوی یک دلقک
تلویزیونی را میلیونها نفر می بینندو
هیچ بر آکاهی هایشان افزوده نمی
شود و برعکس بیشتر تخدیر می

آزادی
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شوند  .ما عادت نکرده ایم کتاب
بخوانیم  .درحالیکه فرهنگ ما مبلغ
کتاب و کتاب خوانی است .
کتابخانه های امروز ما خالی از
مراجعین است  .چون بیشتر
انتشارات ما کتابهای مذهبی است و
دولت از هرکتاب مذهبی که چاپ
می شود هزاران جلد برای کتابخانه
ها خریداری می کند که هیچیک از
آنها مورد استفاده مراجعین احتمالی
قرارنمیگیرد.دوستیارجمندکتابی
برایم فرستادند بنام «پرزیدنت
کارتر  ،سالهای کاخ سفید»
نوشته استوارت ایزنشتات  .دربخش
« ایران» این کتاب از حمایت های
کارتراز پادشاه ایران تا آخرین
روزها مطالب مهمی نوشته است .
اما  ،بدون خواندن این مطالب
اکثریت ملت ما می گوید لعنت بر
کارتر چون اوبود که پشت شاه را
خالی کرد .اگر اهل مطالعه بودیم
در می یافتیم که این حرف درستی
نیست  .کارتر گفته بود وقتی شاه
ایران موافقت کرد خمینی به پاریس
برود  ،خود بر دوران حکومتش نقطه
پایان گذاشت  .با خواندن کتابهای
دیگر در می یابیم که باز کسی که

از خاندان پهلوی انتقام گرفت
انگلستان بود نه آمریکا  .واز همه
مهمتر اگر اهل مطالعه بودیم در می
یافتیم که همراهی ما و عروسک
شدن برای بازی عروسک گردان
های بین المللی مهمترین عامل
برافتادنحکومتپادشاهیبود.وقتی
ملتی هورا کش می شود تشخیص
نمی دهد که چگونه اورا آلت دست
قرار می دهند تا از تخصص هورا
کشیدنش سوء استفاده کنند.
هرچه دراین باره بگوئیم ذکر
مصیبت است  .البته بازهم بر نوشته
های مفسران که کارتر را حامی شاه
ایران می دانند جای بحث زیاد باقی
می ماند .اما متأسفانه ما اهل مطالعه
و بررسی رویدادها و بالهائی که
قراراست برسرمان بیاید نیستیم .
آقای خامنه ای راست گفت که
بحال ملتی که او رهبرش باشد باید
گریست اما وقتی ما این کالم را
شنیدیم چه کردیم ؟ هیچ !
تا کی باید بی تفاوت بمانیم؟
تازمانی که با مطالعه نکردن
جاهل بمانیم تاریخ بحال ما خواهد
گریست.

آنچه درشماره ۱۰۴
مهر ماه ۱۳۹۷
میخوانید

سپاس از نویسندگان شما
بابیان سپاس از زحمات وحضور
نویسندگان قابلی که در مجله آزادی
دارید که همگی آگاهی هارا باال می
برند .یخصوص مقاالت پروفسور علی
قدر  ،میهن پرست دکتر کاظم ودیعی
و زحمات و تحقیق های پژوهشی -
میهنی آقای هومان  ،ستایش انگیز
است .
با تواضع و ارج  :مینو ثقفی
بانوی ایران دوست و مبارز سرکار خانم
ثقفی از ابراز مهر شما به نویسندگان
این ماهنامه سپاسگزاریم و امید واریم
که ماهنامه آزادی بتواند با حمایت شما
ایران یاران دین خودرا به میهن ورجاوند
ادا کند.

دلیل طول عمر
دولتمردان سابق

آزادی

بادرود بسیار از خبر درگذشت جناب
مهرداد پهلبد بسیار اندوهگین شدم  .و
درگذشت ایشان را به همه دوستداران
ادب وفرهنگ ایران تسلیت می گویم
واما به دلیل عالقه ای که به دولت
مردان رژیم پادشاهی دارم یک پژوهش
شخصی انجام داده ام که امیدوارم روزی
توسط کارشناسان این فن مورد پی
گیری دقیق تر قرار گیرد .من درپژوهش
خود درمورد اینکه چرا اکثر دولت مردان
رژیم سابق عمری نسبت ًا طوالنی دارند
به این نتیجه رسیده ام که  :به دلیل
صداقتی که ازشخص پادشاه تا پائین
ترین مقامات کشور در انجام وظایف خود
داشتند پول حرام را درزندگی خود راه
ندادند و اکنون وجدان راحتی دارند.
این وجدان آسوده آنهارا از فشارهای
روحی و استرس و جنگ اعصاب دور
نگهداشته و درنتیجه عمر آنها مانند
زنده یاد پهلبد به یکصدو دو سال هم
میرسد .هم اکنون خوشبختانه تعدادی
از دیپلمات ها و خدمتگزاران رژیم
شاهنشاهی چه درایران وچه درخارج از
ایران هنوز درقید حیاتند و اغلب آنها
نزدیک به  ۹۰سالگی و حتی بیشتر از آن
هستند .وجدان راحت بنظر من سالمت
انسان را تضمین می کند و طول عمر را
افزایش می دهد.

ارادتمند  :یکی از طرفداران رژیم
پادشاهی-آمریکا
پژوهش شما به تجربه اثبات شده است .
همانطوریکه ذکر فرمودید بسیاری
از دولتمردان سابق را می شناسیم که
درقید حیاتند و باالی  ۹۰سال عمر کرده
اند از خداوند طول عمر بیشتر آنهارا
مسئلت داریم  .البته اگر یکی هم در
سن  ۸۰-۷۰سالگی فوت کرد نباید دلیل
آن را وجدان ناراحت او به شمار بیاوریم .

بازهم درمورد روز
انتشار مجله
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با درود و خسته نباشید به شما عزیزان .
آقای پاریزی من اززمانی که مجله
بدستم می رسد تا آن را نخوانده ام
زمین نمی گذارم  .و متأسفانه کارم این
شده که بنشینم و روز شماری کنم تا
مجله جدید بدستم برسد .اگر دوروز
مجله دیر کند من مریض می شوم  .یک
فکری برای من و امثال من بکنید.
من به این مجله معتاد شده ام  .دست
خودم هم نیست  .تقصیر شماست که
آنچه مجله های خوب دارند مجله شما
به تنهائی دارد.
زجرکشمجلهآزادی:خسرو-پ.کالیفرنیا
دراین که تقصیر از ماست شک نداریم
اما تقصیر ما این است که همیشه مجله
را دوهفته زودتر به دست شما رسانده
ایم واین کار ما اشتباه بوده و بیشتر
ناشی از عدم صبروشکیبائی ماست و
اینکه دلمان خواسته است مجله قبل از
موعد به دست شمابرسد .حاال دو ماه
است که نشریه به دالیل گوناگون یک
هفته دیرتراز موعد مجازی و لی بازهم
یک هفته زودتر از موعد واقعی به دست
شمارسیده است  .استدعا می کنم فقط
یک بار تحمل داشته باشید برای ماههای
بعد خود بخود زمان دریافت مجله
تنظیم می شود .و امیدواریم هیچکس
بخاطر مجله ما زجر نکشد.
منگنه ها باز می شوند

صفحه 4

الومجله آزادی ؟
 بفرمائید آقا این منگنه مجله شما اعصاب من راخرد کرده است .

 چرا قربان؟ وقتی مجله را ورق می زنم منگنه ازجایش در میرود و اوراق آن روی زمین
پخش می شود .نمی شود یه فکری برای
این مشکل بکنید؟
 قربانت گردم چرا وقتی ما ورق میزنیماشکالی پیدا نمی شود؟
 شما چند بار ورق می زنید؟ بیشتر از همه شما نمی دونم حاال باید وسیله ای پیدا کنمکه اول منگنه را سفت کنم بعد اون را
ورق بزنم .
***
اما خودمانیم کاش همه مشکالت مربوط
به مجله همین بودو نه مشکالتی که نه
تنها اعصاب مارا خرد می کند بلکه پشت
ماراهم می شکند ...خودتان بهتر میدانید
یعنی چه؟

آیا میشود امیدوار بود؟
مدتی است اعتصابات و تظاهرات
بصورت پراکنده ادامه دارد .اگر آقای
ترامپ یک کاری بکند و مارا به روزگار
خوش گذشته بر گرداند همگی باید به
کاخ سفید برویم و دست اورا ببوسیم .
آیا شما امیدی دارید؟
قربان شما منصور -ج نیویورک
همینکه ازمن می پرسید امیدوارم یانه
معنی آن این است که شما امیدی ندارید.
درپاسخ شماباید بگویم بیش از هرکس
دیگر به جوانان کشورمان امیدوارباشید
و هرگز هم ناامید نشوید .امیدواری شما
باعث تشویق جوانان می شود..
مابارها گفته ایم بازهم تکرار می کنیم
تنها امید ما باید به خودمان  ،جوانانمان و
زنان آزاده کشورمان باشد .همین .

اروپای پررو
اروپا پیشنهاد کرده است مبلغی پول در
اختیار جمهوری اسالمی بگذارد .نمیدانم
شمااین خبررا خوانده اید یانه .
این اروپائی ها ی پررو جه فکر می
کنند؟ لجبازی با پرزیدنت ترامپ نه
آنهارا به جائی می رساند و نه جمهوری
اسالمی این پول هارا خرج مردم ایران
می کند .ترابخدا از هموطنان بخواهید
اگر دراروپا دزندگی می کنند نسبت به
این عمل اتحادیه اروپا اعتراض کنند و
دست به راهپیمائی بزنند .دادن پول نقد

به جمهوری اسالمی همان کار اشتباهی
است که اوباما مرتکب شد و هنوز ملت
ایران دارد چوب آن را می خورد .دالر
درایران به  ۱۱هزار تومان رسیده است .
نرخ ها شبانه تغییر می کند و چندبرابر
افزایش می یابد .اگر اآلن پول ونزوئال
تقریبا بی ارزش شده است ماهم داریم به
همانجا می رسیم  .چه کسی باید اروپارا
سر جای خودش بنشاند؟
توفیق  -ا .غرب آمریکا
من فکر می کنم اروپا سرجای خودش
نشسته است  .پولی هم به دولت ایران
پرداخت نخواهد شد .اروپا هرگز تجارت
با آمریکارا برایران ترجیح نخواهد داد.
ازاین گذشته چند سطر باالتر گفتیم
هیچکس بیش از ملت ایران نمی تواند
مؤثر تر با دولت ایران روبرو شودوحق
خودرا بگیرد .درضمن این خبررا
درصفحه« در دنیای سیاست چه می
گذرد؟» هم نوشته ایم .

کتاب پروفسورکاظمودیعی
درمجله خواندم که پروفسور ودیعی
سه کتاب جدید منتشر کرده اند .
سعی خواهم کرد حتما ازطریق آمازون
آنهارا خریداری کنم  ..درضمن آیا غیر
از داستان ایشان قرار نیست درمورد
اقتصاد ایران و یا مسائل سیاسی کتاب
بنویسند؟ منتظریم .
ارادتمند  -هما -ت  .شرق آمریکا
با سپاس از شما به آگاهی میرسانیم
که فعال تعداد کتابهای تازه منتشر شده
پروفسور ودیعی به پنج کتاب رسید.
کتاب جدید ایشان که در شماره آینده
آن را به تفصیل معرفی خواهیم کرد
«یازده گفتار » » نام دارد که داستان
نیست و به خداشناسی شاعران بزرگ
ایران ارتباط دارد.ودیگری و «»Petal
یا برگ گل است .ایندو کتاب را هم
می توانید از آمازون تهیه فرمائید..
برای سفارش کتاب از آمازون باید به
 amazon.comبروید و در آنجا فرم
ویژه ای برای عضویت هست  .چند
سئوال مختصر هست که پاسخ می دهید
و عضو آمازون می شوید آنگاه با درج
شناسه و رمز عبوری که انتخاب کرده
اید وارد حساب خود می شوید و آنجا
در قسمت جستجو نام دکتر ودیعی را
تایپ می کنید  .کتابهای ایشان دریک
صفحه جلوی شما باز می شود هرکدام را

کمک به ماهنامه
با سالم من از طرفداران پروپاقرص
ماهنامه آزادی هستم  .با توجه به اینکه
نشریه شما آگهی ندارد باید به آن کمک
مالی کرد تا خدای نکرده تعطیل نشود.
اگر امکان دارد نحوه ی کمک را برای
کسانیکه مایلند از نشریه حمایت کنند
در این صفحه یاد آورشوید..
باسپاس مرجان -ش  .از ماساچوست
بهترین کمک به ماهنامه آزادی و
هرنشریه دیگر معرفی آن به دیگران
است  .اما چون نشریه ما توسط یک
شرکت غیر انتفاعی منتشر می شود
چنانچه دوستان مایل به حمایت مالی
باشند در آخرسال می توانند از مالیات

ماهناهم آزادی

نشریه ای که شمارا با میراث های فرهنگی ایران
آشنا می کند وهویت ایرانی را در شما زنده نگه میدارد.
برای مشترک شدن این نشریه با تلفن  ۷۸۱۷۶۹۵۱۹۰و یا
با آدرس ایمیل زیر تماس بگیرید.

آزادی
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اجتماعی  ،ادبی،هنری
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پبام های
خوانندگان

مطلب آشنائی با مشاهیر جهان که چاپ
آن را در چند شماره اخیر ازسر گرفته
اید بسیار جالب است اما سئوالی برای
من پیش آمده است  .آیا دربین ایرانیان
کسی را بعنوان مشاهیر جهان سراغ
ندارید؟ من هرشماره درانتظار خواندن
مطلبی درباره یکی از مشاهیر ایران
هستم  .آن را از ما دریغ نکنید.
مولود -ش  .از تهران
شما وقتی صفحات مجله را ورق می زنید
بیشتر مطالب ما درباره ایران و مشاهیر
ایران است  .اما خواست شمارا اجابت می
کنیم و حتما در آینده از مشاهیر ایرانی
هم برای شما مطالب انحصاری خواهیم
گداشت .
موقع را مغتنم شمرده واز شما درخواست
می کنیم آدرس سایت مارا به دیگر

سال نهم شماره  ۱۰۴صفحه5

خواستید سفارش می دهید و از کردیت
کارتی که هنگام ثبت نام داده اید پول آن
پرداخت می شود .خواهش می کنم حتما
این کاررا بکنید.

آشنائی با مشاهیر جهان

دوستان خود هم بدهید تا آنها نیز
ماهنامه مارا برروی سایت ما مطالعه
کنند.با سپاس .

خود نیز مبلغ اهدائی را کسر کنند ..اما
هیچ توقعی از هموطنان برای حمایت
مالی نداریم  .تنها مارا به دیگران معرفی
کنید .بارها نوشته ایم که این نشریه را
با چنگ ودندان محافظت خواهیم کرد
وشما هیچ نگران نباشید  .ما به لطف
خوانندگان خود هرگز دچار مشکل مالی
نخواهیم شد.
اگر هم مشترک هستید زمانی که نامه
یادآوری تمدید اشتراک را دریافت می
کنید بالفاصله چک خودرا بنویسید
وبرای ما ارسال دارید.
میزان حق اشتراک هم در جدول زیر
ذکر شده است  .آدرس ماهم درصفحه
 ۳دردسترس شماست  .اگر هم مایل به
ادامه اشتراک خود نیستید لطفا با تلفن و
یا ایمیل مارا مطلع کنید تا مجله را برای
شما نفرستیم .
ازاین همکاری و همیاری شما صمیمانه
سپاسگزاریم .

آزادی
سال نهم شماره ۱۰۴

چرا رهبران چین به طرح
« »Bنیازدارند؟

صفحه 6

روزنامه مورنینگ پست چین جنوبی می
نویسد«:رهبر چین امیدوار بود که بتواند
با پشتوانه مصرف کنندگان داخلی از
هرگونه تعرفه گمرکی آمریکا رهایی
پیدا کند .اما از آنجا که چینی ها مصرف
کنندگانی شبیه به مصرف کنندگان
آمریکایی شده اند چین به طرح «»B

یک مشکل در ایتالیا و بقیه
اروپا و امریکا ...
دلیل دقیق سقوط پل جنوا در ایتالیا که
اخیرا ً اتفاق افتاد هنوز مشخص نشده
است .اما یک چیز در حال حاضر روشن
است ،یک اقتصاددان می گوید :این یک
مشکل جهانی است.

پیام جدید چین :تولد یک
ابرقدرت؟ کی ؟ کجا؟

چین نگران آن است که همسایگانش از
تبدیل این کشور به ابرقدرت به دردسر
بیفتند.آماندا اریکسون برای واشنگتن
پست می نویسد رهبران چین پیام
جدیدی دارند« :ما واقع ًا اینقدر بزرگ
نیستیم» .
در چند ماه گذشته ،پکن از مقامات و
رسانه های حزبی خواسته است تا در
مورد قدرت اقتصادی چین زیاده روی
نکنند .اریکسون می نویسد« :به جای
بالیدن به قدرت اقتصادی ،پکن خود را
به عنوان دستیار فروتن ،وکمک کننده به
کشورهای نیازمند ،معرفی می کند».

رشد جمعیت درآفریقا
رشد سریع جمعیت آفریقا یکی از
مشکالت بزرگ است ،واین مشکل که
آینده جهان را شکل می دهد به شدت
نادیده گرفته شده است  .دیوید پیلینگ
در  Financial Timesمی نویسد ،رهبران
قاره آفریقا  ،اگر فرض را بر این بگذارند
که جمعیت جوان آنها دراصطالح جمعیت
شناختی اجتناب ناپذیر است اشتباه می
کنند .این افزایش جمعیت می تواند به
یک بمب ساعتی جمعیتی تبدیل شود.
«اسناد سازمان ملل می گوید که
تعداد آفریقایی ها در  30سال آینده به
 2میلیارد نفر و تا پایان قرن ،حداقل به
 4میلیاردنفر خواهد رسید .پیلینگ می
نویسد :اگر همه این افراد بتوانند فرصت
ها ی شغلی وموقعیت های خوبی پیدا
کنند ،رشدجمعیت جهانی به تدریج به
آفریقا خواهد کشید».
« به نظر می رسد که جمعیت جدید
قادربه پیداکردن شغل وموقعیت نخواهد
بود و درنتیجه آفریقا می تواند به مرکز
بی ثباتی و ناامیدی تبدیل شود .کمبود
مواد غذایی می تواند بدترازاین شود ،و

«پل ها در سراسر اروپا ،امریکا و آسیا
همه نشانه هایی ازفرسودگی دارند .تا
سال  ،1999یک مطالعه نشان داد که
 ٪30از پل های جاده ای که در اروپا مورد
بررسی قرار گرفت ،دارای نقائصی بودند،
که اغلب شامل فرسودگی و زنگ زدگی
پایه های آنهابود .و گزارش سال جاری
نشان داد که بیش از  54،000از 613،000
پل در امریکا دارای « نقص ساختاری»
هستند .برروی این پل های پر ازدحام
هرروز 174میلیون بار عبور می شود» .

نوشتارهای روزنامه نگاران دولتی هشدار
می دهند که دستاوردهای چین رانباید به
عنوان اولین و یا شماره یک درجهان در
نظرگرفت .نویسندگان چنین ادعایی می
گویند« :این شعارهابه راحتی می تواند
باعث نابودی یا حتی سوء تفاهم مردم
شود».

عادت «دوستان فیس بوک»
آمریکا

بحران درونزوئال
نیکالس مادِرو رئیس جمهور ونزوئال
درروز  ۱۴اوت اعالم کرد بهای بنزین را
برای مصرف داخلی کاهش خواهد داد
زیرا خرابی وضع اقتصاد کشور روبفزونی
است  .درحال حاضر بهای بنزین برای
پرکردن باک یک اتومبیل اس.یو.وی
 ۹۰۰۰برابر یک فنجان قهوه است .
مادرو می گوید با ارزان کردن بهای بنزین

روز  ۱۴اوت سه نفر درلندن براثر یک
حمله تروریستی زخمی شدند .مردی
 ۲۹ساله بنام صالح خاطر اتومبیلی را
که هدایت می کرد در نزدیکی پارلمان
انگلستان به عابرین زد و سه نفررا
مجروح کرد .صالح به ظن عملیات
تروریستی دستگیر شد از ماه مارس
 ۲۰۱۷تا کنون  ۴مورد دیگر درلندن
حمله به مردم با اتومبیل صورت گرفته
که در مجموع  ۱۴نفر کشته و ده ها نفر
زخمی شده اند.

خشونت پلیس در رومانی
دولت رومانی تحقیقاتی را پیرامون
خشونت پلیس علیه تظاهر کنندگان ضد
دولتی درماه اوت  ،آغاز کرده است .
حدود  ۸۰هزار نفر به خیابان های
بخارست ودیگر شهرهای رومانی آمدند
وبه مدت چندروز تظاهراتی علیه فساد
دردستگاههای دولتی و همچنین کمی
دستمزد برپا داشتند .پلیس علیه تظاهر
کنندگان وارد عمل شد و از شلیک
گاز اشک آور و باتون و گاز فلفل برای
پراکنده کردن جمعیت استفاده کرد.
دراین رویاروئی صدها نفر زخمی شدند.
رسیدگی به اعمال خالف قانون پلیس
ادامه دارد.

یان برمربرای مجله تایم منتشرشده در
 ۲۷اوت  ۲۰۱۸می نویسد :رجب طیب
اردوغان ماه اوت بدی را پشت سر
گذاشت  .رئیس جمهور ترکیه خودرا
دست وپا بسته در مقابله با دانلدترامپ
جنگ طلب دید.و رئیس جمهور آمریکا
دوباره نشان داد که مایل است بااستفاده
ازسالح اقتصادی ضربه های دردناکی
وارد کند.درمقابله با ادامه بازداشت یک
شهروند آمریکائی درترکیه  ،وزارت خزانه
داری آمریکا  ،وزارت دادگستری و وزارت
کشور ترکیه را مورد تحریم قرارداد .
آنگاه ترامپ اعالم کرد درنظردارد  ٪۲۰بر

تعرفه گمرکی آلومینیوم و ۵۰درصد
برتعرفه فوالد برای ترکیه بیافزاید.
دربرابر این تصمیم لیر ترکیه درمدت
سه روز ،حدود یک سوم ارزش خودرا
ازدست داد .بازار سهام ترکیه بخاطر بیم
وهراسی که بر شرکتهای ترک مستولی
شده بود و توانائی بازپرداخت بدهی
های خودرا که باید به دالر ویا یورو باشد
نداشتند  ۱۷درصد تنزل کرد.
اقتصاد ترکیه با مشکل عمیقی دست
بگریبان است اما مشکل تحریمها و
افزایش تعرفه ها ی ترامپ کمتراز عدم
مدیریت اردوغان بر اقتصاد کشور است .
اردوغان بارها تالش کرده است تا از
افزایش بهره ها توسط بانک مرکزی
ترکیه جلو گیری کند زیرا از کاهش

آزادی

 ۱۶اوت  :۲۰۱۸دنیس راس در فارین
پالسی می نویسد« :باهمه انتقاداتی که
از آقای ترامپ بخاطر اعمال تحریمها
درمورد ایران به عمل می آید ،رهبران
کشورها به این نتیجه رسیده اند که به
دور میز مذاکره باز نخواهند گشت  .اما
با ادامه اعمال فشارها بر رژیم ایران یک
راه برون رفت وجود دارد .و این پرزیدنت
پوتین است که می تواند دراین راه به
ایران کمک کند » .درادامه این مقاله می
خوانیم :
« ایران احتماالً به دنبال راهی برای
مذاکره هست  -نه بطور مستقیم  ،چون
درآن صورت بنظر می رسد که رژیم
تسلیم شده است  .درعوض در اوایل سال
آینده  ،رهبر ان رژیم ایران به روسیه
متوسل خواهند شد.آنها می بینند که
ارتباط ترامپ با پوتین تا چه حد است .و با
تمایلی که پوتین برای نشان دادن قدرت
روسیه در صحنه سیاست جهانی دارد با
خوشحالی بین ایران و آمریکا میانجی
خواهد شد(نه بخاطر اینکه پوتین مایل
به مذاکره درباره ی آینده سوریه باشد).
«پوتین می تواند احتماال در دیدار
آتی خود باترامپ در اوایل سال ،2019
پیشنهاد خود را مبنی بر محدود کردن
معاهده هسته ای به سانتریفیوژهای
ایران و توقف غنی سازی برای  10تا 15
سال در مقابل رفع تحریم های ایاالت
متحده ،گفتگو کند .به عبارت دیگر ،با
گسترش محدودیت های غنی سازی
ایران از سال  2030تا سال  ،2045ایاالت
متحده تمامی تحریم های موجود خود را
لغو خواهد کرد » ...

American Conservative

The

می نویسد ،دیپلماسی ایاالت متحده
به طور فزاینده ای باعث شده است که
آمریکا مانند یک کاربر فیس بوک بنظر
برسدکه می خواهد «دوستان» بیشتری
را بدست آورد .متأسفانه ،از آرژانتین،
تا اسرائیل و فیلیپین ،این دوستی ها
در بهترین حالت مرهمی هستند و در
بدترین حالت منافع ایاالت متحده را
نادیده می گیرند.
باندو می نویسد«:به عنوان مثال ،دولت
سعودی منافع و ارزش های منحصر به
فردرااز لحاظ سیاسی و مذهبی با آمریکا
به اشتراک می گذارد.اماعربستان یک
دولت استبدادی دارد».
«پاکستان به طور مداوم سیاست آمریکا
در همسایگی افغانستان را تضعیف کرده
است .فیلیپین دارای ارتشی است که
حتی برای مبارزه با آلمان هم توانائی
ندارد ،اما انتظار دارد که واشنگتن برای
پس گرفتن سرزمینهای اشغالی اش
توسط چین با آن کشور بجنگد».
«ائتالف ها باشگاه های اجتماعی نیستند
که همه کشورهارا دربر گیرند .ائتالف
هاوسیله ای برای پایان دادن به،کار
سازمان های نظامی هستند که باید
امنیت امریکا را تقویت کنند .امروزه
بسیاری از متحدان ما این استاندارد را
ندارند .پایان دادن به ائتالف های غیر
ضروری به این معنی نیست که کشوری
همیشه تنها بماند .این به معنای همکاری
با کشورها در راستای اهداف مشترک
است ،در حالیکه انعطاف پذیری را برای
ارزیابی درجه خطر و پاسخ مناسب فراهم
می کند» .

جدیدترین حمله تروریستی
درلندن
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پوتینایرانرانجاتمیدهد؟

نیاز دارد.
«چین از میزان باالی پس انداز خانوارها
که بعضا به فرهنگ چینی مربوط می شود
مشهوراست ،اما آنها نیز به دلیل سختی
هائی که نسل مسن تر در دهه های 1960
و 1970متحمل شدند ،پس انداز خودرا
برای روزهای سخت نگه می دارند».
این مقاله استدالل می کند که «نسل
جدید چین دارای ذهنیت بسیار متفاوت،
وبیشتر شبیه به همتایان آمریکایی خود
است ،به این معنی که زندگی را برمبنای
پول قرضی پایه گذاری می کند .
« نه تنها میزان بدهی خانواده ها نگرانی
جدی بوجود آورده بلکه اعتبارات دولتی
نیز محدود است  .طبقه متوسط با
دیدگاهی نا مطمئن روبرو است و شروع
به مصرف زیاده ازحد مواد مختلف کرده
است .این یک عدم اعتماد به نفس است
که اگر جلوی آن گرفته نشود ،می تواند
تاثیر بدی بر روی جامعه داشته باشد» .
این مصرف زیاد به سود مردم است یا
حکم بمب ساعتی را دارد؟

تغییرات آب و هوایی تشدید خواهدشد.
درگیری هایی همچون درگیری بین گاو
چرانهای فوالنی نیجریه و کشاورزان
مهاجم که درآن هزاران نفر به قتل
رسیدند می تواند همراه باتالش برای
به دست آوردن زمین و منابع  ،تشدید
شود .انتظار می رود که جمعیت نیجریه
به تنهایی ،درزمان استقالل  ۴۵میلیون
بود مه امروز به  180میلیون نفر رسیده
است ،وپیش بینی می شودتا سال 2050
بیش از دو برابر افزایش یابد ،که باالتر از
ایاالت متحده خواهد بود» .

«در بسیاری از موارد ،ساختارهایی که
انتظار میرفتند یک قرن دوام داشته
باشند ،اکنون احتماال باید در نیمه زمان،
به دلیل انواع مختلف خرابی ،در ساختار
آنها جایگزین هائی صورت گیرد».

داگ باندو  Doug Bandoبرای:

داخلی جلوی قاچاق بنزین به خارج
گرفته می شود.

اردوغان درموقعیت بدون
بُرد درمقابله با واشنگتن

نقدینگی که باعث کندی رشد اقتصاد
و درنتیجه از دست رفتن محبوبیت
او می شود می ترسد .دراین وانفسای
اقتصادی افزایش بهره ضروری است
.زیرا تورم درماه ژوئیه حدود  ۱۶درصد
افزایش یافت که سه برابر درصدی بود
که بانک مرکزی پیش بینی می کرد.
ارزش لیر ترکیه در مقابل دالر حتی
قبل از تحریمهای ترامپ به پائین ترین
حد خود درتاریخ ترکیه رسیده بود.
وتصمیم اردوغان برای برگزیدن دامادش
بعنوان وزیر دارائی ،سرمایه داران ترکیه
را خوشحال نکرد.این اقدام های اشتباه
اقتصاد ترکیه را آسیب پذیر کرد.آنچه
ترامپ انجام داد بعنوان شوکی بود که
براقتصاد ترکیه واردشد.
چرااین اتفاق افتاد؟ ترامپ از ترکیه
خواست تا اندرو برانسون کشیش
آمریکائی را که ازدوسال پیش درترکیه
دربازداشت به سر می بُرد آزاد کند.
دادستان ترکیه می گوید برانسون با
حزب کارگران کردستان که دولت ترکیه
آنهارا گروه تروریستی می داند در ارتباط
است .و برانسون به این گروه درسال
 ۲۰۱۶برای انجام کودتای نافرجام علیه
اردوغان کمک کرده است  .دولت آمریکا
می گوید برانسون بیگناه است و می
خواهد که او به خانه اش باز گردانده شود.
ترامپ احتماالً باورداشت که اردوغان
درماه ژوئیه با استرداد زندانیان دوطرف
موافقت کرده است .وقراربود ترامپ از
اسرائیل بخواهد که زندانی ترک را آزاد
کند .اما اردوغان که به چنین تعهدی
باورندارد تنها دستورداد زندان برانسون
به حبس خانگی تبدیل شود .و اینجا بود
که ترامپ دستور تحریمها و افزایش تعرفه
گمرکی را صادر کرد.قرارداد فی مابین
ترامپ واردوغان هرچه بوده است اکنون
اقتصاد ترکیه بخاطر آن با مشکل جدی
روبرو شده است .اردوغان با خشم تهدید
کرد که اقدام متقابل انجام خواهدداد و
دستورداد دارایی های وزارت خزانه
داری و دادگستری آمریکا در ترکیه
توقیف شود .درحالیکه مشخص نیست
جف سسشن وزیر دادگستری و رایان
زینکی وزیر خزانه داری آمریکا چقدر
در ترکیه سرمایه دارند که بخواهند آن را
لطف ًا ورق بزنید
توقیف کنند.

آزادی

سه تن از گزارشگران نیویورک تایمز به
نامهای عایشه ونکاتارامن ،سوهاسینی
راج و ماریا ابی  -حبیب طی مقاله ای
درشماره  ۲۵اوت  ۲۰۱۸می نویسند:
پس از کشته شدن بیش از ۴۰۰نفر
درسیل بنیان کن درشهرهای ایالت
جنوبی هندوستان امارات متحده ی
عربی مبلغ یکصد میلیون دالر برای
کمک به سیلزدگان به هند پیشنهاد کرد.
دولت هندوستان پاسخ داد :
سپاس  ،اما بی سپاس.
مقامات هند این هدیه امارات را رد
کردند و گفتند سیاست دیرین دولت
آن است که بر منابع محلی تکیه کنندو
اصرارداشتند که منابع داخلی کافی
است .از سونامی فاجعه بار سال ۲۰۰۴
که دست کم  ۱۰۰۰۰نفر را کشت تا کنون
دولت مرکزی هند مدعی است که آژانس
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جیمی کارتر رئیس جمهور سابق آمریکا
درستون «ابراز عقیده» در نیویورک
تایمز  ۲۶اوت می نویسد:
درماه ژوئیه پرزیدنت ترامپ و پرزیدنت
والدمیر پوتین ازروسیه طبق گزارش ها
برپایان گرفتن جنگ درسوریه و عقب
نشینی نیروهای ایران از مرزهای سوریه
 اسرائيل توافق کردند .آقای ترامپهمچنین خاطر نشان کرد که مایل است
بشار اسد همچنان درقدرت باقی بماند
و آماده است نیروهای آمریکارا نیز از
سوریه فراخواند .این یک شروع است
 .اما خیلی چیزهای دیگر الزم است تا
خشونت در سوریه پایان پذیرد.
درآغاز سال  ۲۰۱۱نیروهای غرب و
خاورمیانه حول وحوش این شعار
مانور می دادند که  «:اسد باید برود».
تمرکز برروی این تنها گزینه درمورد
آینده رئیس جمهور سوریه موضع همه
گروههارا سخت تر کرد و کسی به دنبال
گزینه دیگری نرفت  .ازآن ببعد موضوع
تغییر رژیم درسوریه نیز فراموش شداما
هنوز صداهائي در حوزه ی سیاست
غرب به گوش می رسد که خواستار پس
گرفتن همه قدرتها از بشار اسد است .
بهترین روش آن است که توانائی دولت
سوریه را برای چند صباحی دیگر مورد
آزمایش قراردهیم تا ببینیم آیا قادراست
جنگ را به پایان برساند یاخیر.
کشورهای غربی ازجمله ایاالت متحده
آمریکا باید بتدریج خودرا با دولت
سوریه درگیر کنند .آنها می توانند این
کاررا با بازگشودن سفارتخانه های خود
درسوریه آغاز کنند ..وقتی دیپلماتهالی

کمک مالی اروپا به ایران
یک مقام ارشد آمریکایی روز جمعه 24
اوت ضمن انتقاد از تصمیم اتحادیه اروپا
در اعطای  20.7میلیون دالر کمکهای
توسعهای به ایران ،آن را «پیامی اشتباه
در زمان نادرست» توصیف کرده از
این اتحادیه خواست تا برای پایان
دادن به تهدیدهای ایران علیه امنیت
جهان ،با واشنگتن همکاری کند.

به گزارش خبرگزاری رویترز ،برایان
هوک فرستاده ویژه ایاالت متحده
آمریکا که ریاست گروه اقدام علیه
ایران را بر عهده دارد در این مورد گفت:
«کمکهای خارجی به ایران که از جیب
مالیاتدهندگان اروپایی تامین میشود
ی رژیم در بیتوجهی
باعث تحکیم توانای 
به نیازهای مردمش شده و به این کشور
کمک میکند تا هر اقدامی برای ایجاد
تغییرات سیاسی جدی را سرکوب کند».
وی در ادامه افزود« :وجود اموال
بیشتر در دست آخوندها به معنی
اموالی بیشتر برای انجام ترورها
در تمام کشورهای اروپایی است».
وی تصمیم اروپا در اعطای کمک
 20.7میلیون دالری به ایران را
غلط دانست که «پیامی اشتباه در
زمانی نادرست» را به همراه دارد.

پایان کار زیمنس درایران
نمایندگی شرکت بزرگ زیمنس آلمان
روز شنبه  25اوت  2018اعالم کرد که به
فعالیت خود در ایران پایان داد.
به گزارش العربیه ،این شرکت روز شنبه
بيست وپنجم اوت با انتشار بیانیهای در
مونیخ خروج از ایران را به دلیل بازگشت
تحریمهای آمریکا اعالم کرد.
زیمنس گفته که این شرکت به پایبندی
خود درباره محدودیت صادرات به ایران و
تمامی مقررات اعمال شده ،ادامه خواهد
داد.
شرکت آلمانی همچنین گفته که در این
زمینه حتی به تحریمهای ثانوی آمریکا
علیه ایران پایبند خواهد بود.
عالوه بر زیمنس تاکنون بیش از 200
شرکت ،موسسه و بانک جهانی  ،خروج

خود ازایران و پایان کار در این کشور را
اعالم کردهاند.
ایران نیز شکایت خود در الهه برای
توقف عملیات بازگشت تحریمها را آغاز
کرده است.
ریچارد گرینل سفیر آمریکا در آلمان در
صفحه تویتر خود نوشته که زیمنس به
وی اطالع داده که در پاسخ به تحریمها
علیه تهران ،این شرکت به کار خود در
ایران پایان خواهد داد.
گفتی است که رالف توماس مدیر مالی
این شرکت در ماه مه گذشته اعالم کرده
بود که زیمنس در چارچوب قانون به
فعالیتهایخوددرایرانپایانخواهدداد.

آزادی

هنددریافت کمک از امارات
راردکرد

صلح زشتی که آتش جنگ
درسوریهراشعلهورترمیسازد

جیمی کارتر بنیانگذار مرکز کارتر است که
ازسال  ۱۹۷۷تا ۱۹۸۱رئیس جمهور آمریکا بود.
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اردوغان دستورداد برروی اتومبیلهای
وارداتی  ،سیگار و نوشابه های الکلی از
آمریکا تعرفه گمرکی ببندند
گام بعدی اردوغان نگاهی به گذشته
است که دوسال پیش او باوالدمیر
پوتین نیز همین برخوردهارا داشت  .پس
از اینکه ترکیه یک هواپیمای جنگنده
روسیه را سرنگون کرد گفته شد که
این جنگنده وارد حریم هوائی ترکیه
شده بودو اردوغان دربرابر تهدید پوتین
واکنش نشان داده است .اما وقتی روسیه
برصنعت توریسم ترکیه بخش ساختمان
و بخش مواد غذایی تحریمهایی وضع
کرد اردوغان به سرعت از موضع خود
برگشت  .او مجبوراست سرانجام در برابر
ترامپ نیز کوتاه بیاید چرا که ترامپ هم
مانند پوتین همه نیروهارا دراختیاردارد.
روزی اردوغان یاد خواهد گرفت که از
جنگ های بدون پیروزی دوری کند.
اگر اقتصاد ترکیه باید بهبود پیدا کند
اردوغان مجبوراست بیش از حل مشکل
ترامپ کاری انجام دهد.تئوری توطئه و
تهدید ممکن است دربُرد انتخاباتی مؤثر
باشد اما نمی تواند سرمایخ گذاران
ترکیه را متقاعد کند که اقتصادترکیه از
وضع مستحکمی برخورداراست .

امدادرسانی مجهزی به سبک آژانس
آمریکائی مدیریت فدرال برای کمکهای
ضروری بنیان نهاده است .
اما منتقدان بسیاری با آنکه دولت هندرا
بخاطر اقدامات سریعی که دراین ماه
برای نجات قربانیان فاجعه سیل در ایالت
جنوبی کِراال انجام داده می ستایند
درعین حال نگرانند که دولت پول کافی
برای دوباره سازی کراال در اختیار نداشته
باشد .دولت قول داده است  ۸۵میلیون
دالر به منطقه سیل زده کمک خواهد کرد
این سیل از سال  ۱۹۲۴تا کنون در کراال
بی سابقه بوده است  .وزیر دارائی کراال
برآورد کرده است که این ایالت به سه
میلیارد دالر پول برای بازسازی نیاز دارد.
درحالیکه پول پیشنهادی دولت حتی از
کمک امارات نیز کمتر است .
سیل اخیر عالوه بر مرگ  ۴۰۰نفر ۱/۸
میلیون نفررا بی خانمان کرده است .
وتمام شهرها و ساختمانهای عمومی را
ویران ساخته است ازجمله فرودگاه بین
المللی کراال دیگر قابل استفاده نیست .
دولت هند عمیق ًا از کمک های مالی بعضی
از کشورها قدردانی کرده است  .راویش
کومار سخنگوی وزارت داخله گفت :
«طبق سیاست موجود دولت متعهد
است احتیاجات و توان بخشی هارا از
منابع محلی تأمین کند» .
دولت از بنیادهای شخصی و بین المللی
درخواست کرد که درصورت تمایل به
کمک از طریق صندوق های کمک
رسانی که زیر نظر نخست وزیر هند ویا
وزیر ارشد ایالت کراال فعال هستند به
یاری سیلزدگان بیایند .تا این مقامات
بتوانند هزینه شدن این کمک هارا
کنترلکنند.
دولت نارندرا مودی سازمان های غیر
دولتی را با سوء ظن عمیق می نگردو
براین باوراست که امکان دارد این بنیادها
بخواهند هندوستان را تحت نفوذ دولت
خارجی دربیاورند.
آقای مودی مدافع این باوراست که
هندوستان ابرقدرت بعدی است وسعی
کرده است که کشورش را دربسیاری
از جهات خود کفا کند ازجمله درمورد
صنایع .بسیاری از مدافعان باور آقای
مودی دربین جناح راست وملی گرای
هند هستند که سیل کراال را عقوبت
فرهنگ کراال می دانند که گوشت گاو

می خورند .درفرهنگ هند گاو حیوان
مقدسی است که نباید آن را کشت و از
گوشت آن تغذیه کرد.
سوامی چاکرا پانی رهبر حزب ملی گرای
هند می گوید درست است که کراال نیاز
به کمک دارد اما این کمک را باید به
هندوهای باورمند داد.
آقای چاکراپانی می گوید «:کمک باید
به کسانی بشود که به طبیعت ومخلوقات
احترام می گذارند».

غربی از دمشق دور هستند موقعیت
هارا از دست می دهند .غرب همچنین
باید گزینه تغییر رژیم را فراموش کند.
وبا مالیمت بیشتری با دمکراتیزه کردن
سوریه در کوتاه مدت و یا میان مدت
برخورد کند .وبجای آن صبورانه به ایجاد
دموکراسی در سوریه بیندیشد.
درقبال برقراری دوباره ی این ارتباط،
دمشق باید برنامه های اصالحات را به
اجرا بگذارد و درهمین حال غرب هم
خواسته های خودرا تعدیل کند .عالوه
براین  ،غرب باید آماده ی بازسازی
سوریه باشد شاید این بازسازی نقاط
مشخصی را دربر گیرد .کمک های
انساندوستانه  ،باید همچنان تا زمانی
ادامه پیداکند که سوری ها قادر شوند
اقتصاد کشوررا بهبود بخشند و کار برای
مردم بویژه جوانان فراهم باشد.
کشورسوریه نمی تواند دوباره جان
بگیرد اگر تحریم ها ادامه یابد و به مردم
معمولی آسیب برساند .لغو تحریمها برای
بازسازی عظیم کشور  ،کاریابی و احیای
اقتصاد کشور ضروری است .درغیر این
صورت نسل کودکان امروز تا چند سال
دیگر به سن رشد می رسند و مردان
تنبلی که امروز درسنین  ۲۰سالگی
هستند به استخدام شورشیان و افراط
گرایان حساس می شوند که می تواند ده
سال دیگردوباره جنگ را از سر بگیرد..
درذکر همه این تالش ها نگرانی باید تنها
این باشد که با روش های سیاسی جنگ
را بکلی به فراموشی بسپاریم .
نادیده گرفتن روند صلح ژنو بوسیله
سوریه ویا هریک از کشورهای اروپائی
که با موقعیت سوریه مخالفند تنها به
وخیم تر شدن اوضاع و نا امنی و رنج
و فالکت بیشتر می انجامد .محرک های
دیگری نیز درسوریه وجود دارد که باید
مورد توجه قرار گیرد .دولت آقای اسد
باکمک روسیه وایران کنترل بسیاری
از مناطق ازدست داده را از گروههای
شورشی به دست آورده است  .این
گروهها از شبه نظامیان غیر مذهبی تا
جهادیونی که به داعش وابسته هستند ،
و گروه های طرفدار القاعده و دیگر گروه
های تندرو و خشن رادربر می گیرد.
علیرغم این بازگرفتن مناطق بسیاری از
مناطق سوریه هنوز تحت کنترل دولت
نیستند .ازجمله برطبق تحقیقات مرکز

کارتر  ۲۷ ،درصد مناطق کشور در شمال
و شرق دردست کردهای سوریه است
که تحت حمایت نیروهای ائتالف به
رهبری آمریکا هستند.گروه های مخالف
رژیم که بعضی روابط تنگاتنگی با القاعده
دارند بر ایالت شمال شرقی ادلب مسلط
هستند .وترکیه درامتداد مرزهای خود
منطقه ای را درشمالغرب سوریه تحت
قیمومت خوددارد.
درژوئیه امسال  ،یک هیئت ُکرد با دولت
سوریه دیدار کرد تا درباره شناسائی
منطقه ای که کردها از اوایل جنگ امنیت
آن را برعهده داشتند بصورت دوفاکتو
مذاکره کنند .این یک پیشرفت سازنده
بود.و مذاکرات بیشتر نظیر این مذاکره
می تواند باعث دلگرمی باشد .اپوزیسیون
که توجه خودرا براستان ادلب متمرکز
کرده است باید به امکاناتی که ازطریق
مذاکره می تواند به دست بیاورد فکر کند.
ادامه دادن جنگ کار بیهوده ای است
 .همزمان تصمیم گیری درموردسرنوشت
منطقه ای که درشمالغرب سوریه تحت
اشغال ترکیه است باید با مداخله بین
المللی صورت گیرد .برای به ثمررسیدن
این تالش ها دولت سوریه باید بناچار
انجام اصالحات را بپذیرد و اعتماد
سازی کند واز جمله زندانیانی را که
دراختیاردارد آزاد کند و با رفتار مناسب
با آنهامسئولیت پذیری خودرا نشان دهد.
تخطی بی حد از قوانین جنگی و نادیده
گرفتن حقوق انسانها درسوریه بچشم
می خورد.که استفاده از سالح شیمیائی
یکی از آنهاست  .چنین بی قانونی هائی
امروز هم ادامه دارد .درنتیجه نیمی از
مردم سوریه بی خانمان شده اندوخانه ها
و زندگیشان برباد رفته است  .جامعه بین
المللی این خشونت ها را می بیند و کمکی
نمی کند .فقط در سال  ۲۰۱۳تالش های
مشترک آمریکا وروسیه مقدارزیادی از
سالحهای شیمیائی را از انبارهای سوریه
بیرون آورده ونابود کردند.
پذیرفتن مسئولیت فاجعه ای که در
سوریه صورت می پذیرد از قسمتهای
مهم والتیام بخش دوران پس از جنگ
است اما هم اکنون حق تقدم پایان دادن
جنگ است  .بسیاری از سوری ها به این
نتیجه رسیده اند که هر نوع صلحی ،
حتی اگر کامل نباشد و صلحی زشت

باشد بهتر از ادامه خشونت است .
جانشین صلح می تواند کشوری
شکست خورده درقلب خاورمیانه برای
ده ها سال پیش رو باشد .

آزادی

دست ایران والئی را نمی شود خواند.
دست آقای ترامپ خواندنی است .
بعداز یک سلسله بدلفظی های
چارواداری ،آقای ترامپ آمادگی خودرا
برای مالقات با ایرانی ها اعالم می دارد)۱(.
اما ایران هرگونه مذاکره را با دولت
آمریکای دشمن  ،رد می کند.
ایران معتقد است اروپائیان با خروج
آمریکای ترامپ از برجام تحقیر شده
اند.
ازسوی دیگر ترامپ با برقراری تحریم
ها به ویژه برنفت ایران موجب شد تا
کسری نفت دربازار جهانی محسوس
افتد وبهای نفت باالتر برود )۲(.به حدی
که جراید صرف ًا اقتصادی این جهش
را منحصرا ً به زیان مصرف کننده ها
تشخیص داده اند )۳(.بنابراین اگر ایران
در فشارهاست  ،تیر آقای ترامپ هم به
سنگ خورده است .
بیاد آرید که هفته ی قبل آقای ترامپ
به ریاض دستورداد وولیعهد عجول
عربستان سعودی که « همین اآلن بهای
نفت را پائین آورید» وولیعهد بدل از
ملک سعود وعده به دومیلیون بشکه
اضافی داد .بی اثر.
پس ایران با تولید  ۳/۷۹میلیون بشکه
با تحریم و بدون آن نقشی در نوسان
بهای نفت دربازار جهانی دارد .آقای
ترامپ ندید  .سنگ شد .البته دراین
دوسال اخیر بهای هر بشکه نفت رو به
باال بود  .پس ترامپ میدانسته است و
آگاهانه دستوری داده است که شدنی
نبود.
کمبود نفت و باالرفتن بهای هر بشکه
آن موجب شد مکزیک بااضافه تولید به
بازار ورود کند .همچنین امارات متحد
اعالم آمادگی کرد برای افزایش تولید.
که باید منتظر خبرهای مربوطه باشیم .
درهمین هفته اتفاقی رویداد که بازهم
ریشه در کسر شناسائی آقای ترامپ دارد

سال نهم شماره ۱۰۴
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( -)۱رسانه های بزرگ جهان
( -)۲بهای هر بشکه نفت در روز۳۱ژوئیه
 ، ۲۰۱۸دربازار اروپای متحد ۷۴/۹۵
دالرو  ۷۴/۷۰دالر درلندن بود.
( )۳مفسران نفتی فیگارو ی اقتصادی
در شماره  ۳۱ژوئیه ۲۰۱۸

ازباب خاورمیانه ومعضالت آن .
نزدیکی عربستان سعودی با اسرائیل
در ماههای اخیر به مشارکت ها در
بعضی از عملیات این دو کشور برهبری
ولیعهد فرز و چاالک این کشور که بی
اجازه آمریکا کمترین قدمی برنمیدارد،
انجامید .باری نزدیکی ریاض وتل آویو
موجب نارضایتی ملل و د َو ِل اسالمی شد.
پس ملک سلمان دل به دریا زد و به
انتقاد از اقدامات ولیعهد منصوب آمریکا
رفت  .ملک سلمان گفت  «:این قبیل
امور از اختیارات اوست ونه درحوزه
عملیات دولت مأموراو )۴(».حرف ملک
حامل اعتراضی است به آمریکا .وی به
آژانس رویتر گفته است که اشتباه
آمریکا آنجاست که فرض می کند یک
کشور تنها می تواند فشار آورد و
دیگران جا خالی دهند  .هیچ کشور عرب
قادر به دادن امتیاز درمسئله فلسطین
یادرباره اورشلیم نیست .
ساده نگری آقای ترامپ و پیچیدگی
های امور خاور میانه در تضاد با هم اند.
ایشان فرض می کرد با انتصاب داماد
خود به مشاورت درامور خاور میانه همه
چیز راست وریس می شود .در حالیکه
جز درمورد سر کیسه کردن  ۷۰تن
شاهزاده های سعودی ولیعهد توفیقی
نداشت  .ولی قضایا ادامه دارد  .انقام
ستون فرهنگ عربی است )۵(.
***
آمادگی آقای ترامپ برای مالقات با
ایرانیان ظاهری دارد و باطنی  .چگونه
ممکن است در حالیکه وزیر خارجه اش
در کار تشکیل اپوزیسیون ایرانی است
و نیز در کار تأسیس یک رادیوی ویژه
تا علیه نظام بکار افتد ،رئیس جمهور
آماده مذاکره شود .وزیر خارجه آمریکا
صریح ًا در کار دخالت درامور داخلی
است ودادستان آمریکا در صدد کشف
دخالت پوتین در انتخابات ترامپ ،
وقت می ُکشد .به این ظاهر و باطن قاسم
( -)۴باستناد آژانس رویتر درریاض
( -)۵از یالتا به اینطرف آمریکا  ،نان
قرارداد نفت دربرابر امنیت سعودیان را
می خورد و باور به تحول جامعه عربستان
ندارد.

سلیمانی میخندد و نه فقط وعده به
بستن تنگه هرمز می دهد بلکه اعالم
می کند که بحر احمر هم ناامن است .
ترامپ می گوید آماده مالقات با ایرانیان
هستم و پومپئو وزیر خارجه اش می گوید

گذرگاه اتحاد مسکو-تهران  -آنکارا هم
بگذرد .اما وی این حرفهارا می زند و می
داند که مصرف داخلی دارد.
فع ً
ال آقای ترامپ قدری خیالش ازبابت
کره شمالی راحت است تا بعد از انتخابات .

« ما روشن وهشیاریم  .هنوز از فشردن
دست ایرانیان دوریم ».
ترامپ فرض دارد که مالقات با خامنه ای
و یا روحانی به همان آسانی است که با
کیم  ۱انجام شد .او باور نمی کند که ایران
کره شمالی نیست .
ترامپ نمی بیند که درایران هیچیک از
اپوزیسیون ها مایل به درافتادن با نظام
نیستند .البته فهم مطلب هم برای یک
آمریکائی مشکل است  .جان بولتون

این انتخابات را ببرد یا نبرد کمترین اثر
در خاورمیانه ندارد!.
ایران جز ازطریق برجام به هیچ مذاکره
ومالقات تن نمی دهد.
این موضع از لحاظ حاکمیت ملی وحقوق
بین الملل .اصول روابط دیپلماتیک جهان
نشسته دریک منطق استوار است .
وآمریکارادرموضعیسختقراردادهاست.
ترامپ می خواست ایران را درموضعی
نهد که صادرات نفتی اش به صفر برسد..

بقرار گزارشی از A..Le Parmentier
درلوموند اول ماه اوت گفته است
درایران حتی اپوزیسیون های متمایل
به غرب داوطلب بدست گرفتن قدرت
نیستند ..همو می نویسد ایرانیان پس
انداز بسیار دارند وروی طال غلت می
خورند  .آنها که مقاله های قبلی مرا در
ماه جوالی خوانده باشند در می یابند
که برای مذاکره باایران ترامپ باید از

اینک کار بجائی رسیده که ایران باید
نفت صادر کند تا بهای بشکه ترقی
نکند «.بازی چرخ بشکندش بیضه در
کاله» .اگر صادرات نفت ایران غیر ممکن
شود حتم ًا نظام به انواع تخریب در
صادرات نفتی دیگران دست خواهدزد.
وصدور  ۲/۵میلیون بشکه ممکن
نخواهد بود .تنگه هرمز مسئله روز همه
نفتکش هاست  .اما بقول سلیمانی بحر h

( -)۶لوموند چهارم اوت  ۲۰۱۸مقاله نبیل
واکیم
( -)۷ایران والئی در صورت لزوم با
هرگروه به معامله می رود وعوامل بسیار
در آنها همیشه کاشته دارد.

آزادی

دنیا درکشف طلسم ایران

بهارنیوز :با شدت گرفتن بیش از
پیش تنشها میان دونالد ترامپ
و ساختار قضایی ایاالت متحده و
همچنین محکومیت چند تن از
نزدیکان ریی سجمهور آمریکا برخی
از احتمال محاکمه ،استیضاح و یا
حتی کنارهگیری ترامپ م یگویند.
این عده معتقدند با برگزاری انتخابات
کنگره در چند ماه آینده و پیروزی
دموکراتها شاهد افول بیش از پیش
بخت ریی سجمهور آمریکا خواهیم
بود و احتمال آنکه او به پایان دور
اول ریاست جمهوری خود هم نرسد
اندک نیست.
اما آیا به راستی آنچه در ایاالت
متحده در حال وقوع است به همین
شکلی است که در برخی رسانهها
و از سوی بعضی تحلیلگران مطرح
م یشود .بدیهی است که هیچ فردی
با داشتن اندک اطالعاتی از آنچه در
آمریکا در جریان است نم یتواند
آنچه از تنشهای داخلی میان
مقامات این کشور گزارش م یشود را
نادیده بگیرد اما به نظر م یآید تمام
حقیقت این نیست و این پرونده
زوایای دیگری هم دارد.
آنچه در این موضوع برای ایران حائز
اهمیت است آن که تحلیل نادرست
و یا ناقص از واقعیات طرف مقابل
م یتواند سبب به وجود آمدن اشتباه
محاسباتی در میان تصمی مگیران
کشور شود.

به عنوان مثال اگر مسئوالن در
حوزه سیاست خارجی در این تصور
باشند که پایان ترامپ نزدیک است
و یا آنکه پیروزی حزب دموکرات
در انتخابات کنگره قطعی است آن
گاه تصمیمات خود را بر مبنای این
دو گزاره به سمت و سویی هدایت
خواهند کرد که مناسب دوران «پسا
ترامپ» خواهد بود.
همین اتفاق در خصوص انتخابات
 2016ایاالت متحده نیز به شکلی
دیگر رخ داد .مسئوالن ایرانی بر
مبنای اطالعات ناقص با قطعیت از
شکست ترامپ م یگفتند و م یتوان
گفت یکی از دالیل فرصتسوزی در
دوران باراک اوباما همین مسئله
بوده است .اما شاهد بودیم که در
آن انتخابات دونالد ترامپ توانست
به قدرت رسیده و در ادامه توافق
هستهای را نیز کنار گذاشت.
این تج ربه به خوبی نشان م یدهد که
چنین اشتباههای محاسباتی چگونه
سبب از دست رفتن فرصتها و بی
توجهی به منافع ملی م یشود .از
همین رو این انتظار وجود دارد که به
جای دل خوش کردن به فرضی ههایی
که چندان قابل اتکا نیست نقش
خود را در نمایش ترامپ به خوبی
پیدا کرده و بر اساس منافع ملی
با او و دیگر عناصر تاثیرگذار درون
دولت و خارج از دولت ایاالت متحده
شط رنج سیاسی را امتحان کنیم.

سال نهم شماره  ۱۰۴صفحه11

دکتر کاظم ودیعی  -پاریس

حمر هم در امنیت واقعی نیست .
از چهارم نوامبر دولت آمریکا کشورهائی
را که نفت خام از ایران خریداری کنند به
تنبیه خواهد رسانید)۶(.
هیچکس در خیل مفسران از جنگ
کوچک یابزرگی حرف نمی زند .اما ایران
مصمم است و بربستن تنگه هرمزفقط
حرف نمی زند وقادر است به نفتکش
ها زیان رساند .قادر به توقف دادن به
نفت کش هاست  .رهبر وسپاه اخیرا ً
در این باره هم رأی اند .واخیرا ً تجدید
عهد کردند .میدان تخریب از قرار  ،آن
سوی عمان است  .در بحر احمر .خطر
مهم قبل و بعدازآن درافق است  .آنکه
یکی دوبار از ناامنی ها گفت یقین دارد.
برکار گروهک ها در اطراف باب المندب
و ازبندوبست ها بین گروهک های
تروریست دراین حوالی خبردارد)۷(.
هرگز بین رهبر ورئیس جمهور وسپاه
وقاسم سلیمانی بقدر امروز وحدت نظر
وجود نداشته است .
هرگز ایرانیان بقدر امروز در مخالفت
با قدرت های مداخله گر بسر نبرده اند.
بخشی از این مقاومت البته مربوط به
حس میهن پرستی نیاکانی ایرانیان است
اما بخش دیگر آن ناشی از حماقت های
رفتاری و ساسی وزورگوئیهای غرب
است که موجب بیداری درسراسر جهان
اسالم شده است  .مسلم ًا نقصی بزرگ
در حرکات اسالمی هست ولی خطای
قدرت ها آن نقائص را فع ً
ال پوشانیده است .
مردم خاورمیانه اسالمی چنان به حرکات
سیاست شظوم آمریکا معترضند که
ملک سلمان سعودی علیه ولیعهد و
فرزند خود به اعتراض رفته است واین
شاید منتهی شود به توطئه های له و
علیه  ،درکل خاندان سعودی .
کشورهای نفت خیز اسالمی حرفی دارند
برسر سودبری کمپانی های نفتی وزیان
خود صاحبان نفت  .وایران اصل تحریم
را به سئوال برده است و آن را به اهرم
آمریکا ستیزی ومالمت اعراب ازباب
دنباله روی ها تبدیل کرده است .
***
شاید باید به بُن آرمان سیاسی ترامپ
در امور خارجی برگشت  .وی سی سال
است درتالش این نکته که به رفقای
حزب جمهوری خواه بفهماند « آمریکا
باید باروسیه باشد علیه رشد غیر عادی
چین  ».و وقتی بود که به محافظه کاران
جدید که طرفدار صدور دموکراسی
بسراسر جهان بودند اعتنا نکرد .وقتی
ترامپ به قدرت رسید موانع رادریافت
وازهمه مهمتر موضع گیری کنگره بود از

باب نزدیک شدن به روسیه  .وبعد
مخالفت سران ارتش و پنتاگون
ودستگاههای اطالعاتی  .وپیش کشیدن
ضرورت حفظ ناتو به سبب توسعه
طلبی های روسیه پوتین دراوکراین  ،.در
گرجستان  ،درسواحل بالتیک  ،حتی در
کریمه .
ونیز به سبب سماجت پوتین درانحالل
ناتو .پس ترامپ درماند و بعداز مالقات
هلسینکی دعوت پوتین را تا  ۲۰۱۹به
عقب انداخت ولی گفت پس از آن باز
به روسیه میرود.
پوتین ترامپ را خوب درک کرده است
وبسیار مایل است طرح «راه ابریشم
جدید» چین به ثمر نرسد.واین راهم
به رفقای چینی حالی کرده است که «
مسائل مهمتری با آمریکاداریم  »...ولی
چین هیچ مشکلی راسرراه تجارت
جهانی وحل معضالت بین آمریکا وچین
وروسیه نمی بیند.
ترامپ باتوجه به موانع داخلی هوشمندانه
سیاست خودرا درفبال روسیه پوتین
دنبال می کند .اما بنظر میرسد که اگر
توفیقی درافق باشد نه اآلن بلکه شاید
تحقق آن به دور دوم انتخاب شدن او
کشانیده شود.
***
ترامپ به سبب روشن تر بینی جان
بولتن و نارضایتی ملک سلمان ببهانه
فصل گرم قدری درکار ایران به تأمل
خواهدرفت وشاید به تسهیالت و نشان
دادن حسن نیت ها درباب ایران و جامعه
های دینی درکل  ،دست زند
اگر به این راه رود پوتین  ،واقع بینی اورا
به حساب خواهد گرفت واروپا راهم به
خود سرگرم خواهد کرد .زیرا اروپائیان
دیگر مثل گذشته ها دل درگرو ناتو
ندارند .ودرفکر ارتش اروپائی خوداند.
ودرصددروابطی گسترده وهمه جانبه
باروسیه اند .بی صرف نظر کردن از
تجارت با چین .
***
درحالیکه دنیادرآستانه تحوالت
عظیمی است که جو هفتاد سال گذشته
را می روبند  ،ایرانیان نیازدارند به یک
اپوزیسیون پرکیفیت وسازمان گرا،
مستقل ازقدرتهای گدا ونوکرپرور.
ایرانیان استعداد سیاسی عمیقی دارند
وهوشیار هویت ملی خود اند .این سخن ها
از مقوله تعارفات نیست  .باید باورداشتبه
اینکه  :ماریشه داریم وقادریم سر بلند
کنیم .
ایران در ارتجاع نظام فعلی خالصه نمی
شودوهرگز مجذوب دلبری های نظام
ناشی وکم اطالع ترامپ  -پومپئو از
سرزمینهای خاورمیانه  ،نخواهدشد.
فع ً
ال دنیا درکشف طلسم ایرانیان است .

و چگونگى آثار او

آزادی

منوچهر برومند متخلص به سها ،شاعر
ونويسنده وهنر شناس ومؤلف و منتقد
هنرى ِمعاصر است كه از چهل سال پيش
تا كنون در پاريس زندگى مى كند.به
موازات فعاليتهاى حرفه اى به پژوهشهاى
تاريخى ،بررسى آثار هنرى و تأليفات و
تصنيفات ادبى اشتغال دارد ،و به جمع
آورى آثار هنرى ايران و مجموعه دارى
شخصى مى پردازد  ،وى كه در ششم
فروردين ماه  ١٣٣٣خورشيدى چشم به
جهان گشوده و اكنون  ٦ ٤سال دارد ،
اصالت ًا ،اصفهانى است  .پدرش عليرضا
خان برومند ،از خوانين گز ب ُ ْرخوار بود .
ب ُ ْرخوار شهرستانى تاريخى است ،كه در
چند فرسخى اصفهان واقع شده ،در آن
ناحيه از دير باز ،خاندان پر آوازه برومند،
در عين اشتغال به كشاورزى و داشتن
تعلقات ملكى  .به وطن دوستى و مردم
دارى  ،فرهنگ پرورى و خدمات رفاهى
اجتماعى و انجام وظيفه در مشاغل مهم
سياسى  ،قضائى  ،ادارى و نظامى نام بردار
بوده اند.
منوچهر برومند تحصيالت ابتدائى
و دوران متوسطه وتعليمات عاليه
دانشگاهى را نخست در دانشگاه اصفهان
طى كرد ،در سال  ١٣٥٥با احراز رتبه
ى اول به اخذ دانشنامه ى ليسانس در
رشته ى زبان وادبيات فارسى نائل آمد،
به اين مناسبت از واالحضرت فاطمه
پهلوى كه در آن زمان رياست هيأت
امناى دانشگاه اصفهان را بر عهده داشت
لوحهء تقدير دانشگاه اصفهان گرفت .
وى از همان دوران دبيرستان ودانشگاه
نويسندگى رادر جرائد محلى آغاز كرد ،
كار هاى مطبوعاتى او در روزنامه ُم ْك َرم
به صاحب امتيازى فروغ الزمان ُم ْك َرم و
همكارى با منوچهر قدسى سردبير آن
روزنامه شروع شد  ،پس از آن درروزنامه
اصفهان به تشويق زنده ياد امير قلى
امينى اخگر،كه از دانشمندان به نام
كشور بود .ومديريت روزنامه اصفهان را
بر عهده داشت  ،به نوشتن مقاالت ادبى و
مطالب سياسى اجتماعى پرداخت .حين
تحصيالت دانشگاهى ،اوقات فراغت
از برنامه درسى دانشگاهى را مصروف
تحصيل علوم دينى فرا گرفتن صرف
ونحو ومقدمات ادبيات عرب وحضور
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در انجمن هاى ادبى ومعاشرت وكسب
فيض از ادبا وشعراى معاصر كرد .در عين
حال سوابق عالئق خانوادگى به هنر هاى
ايرانى وى را به كسب اطالعات هنرى
وطى مراحل هنر شناسى بر انگيخت
.سرگرم بررسى وتحقيق در زمينه ى آثار
هنرى شد.اعم از نسخه شناسى نسخ
خطى تا مرقعات خطوط خوش نويسان
،ونقاشى هاى نقاشان سنتى و نگارگران
ازمنه پيشين و معاصر ايران.
وى مقدمات آشنايى با اصول وانگاره هاى
تزيينى ومبادى هنر نقاشى ونگارگرى
راازعيسى خان بهادرى ،محمد حسين
مصور الملكى  ،حسين خطايى وحسين
خوش نويس زاده استادان هنر نگار
گرى و سوخت ومرقع سازى فراگرفت.
در زمينه شناختن اصول خطاطى وباز
شناسى تطبيقى خطوط ومرقعات
خوشنويسان نيز از حبيب اهلل فضائلى و
سيد رضا صدر الحسنى و منوچهر قدسى
كسب فيض كرد  .مراحل تكميلى نسخه
شناسىتطبيقىومرقعاتخطوطتزيينى
توجه وتعليم جعفر سلطان
را درسايه ى ّ
القرايى  ،مهدى سهيلى خوانسارى و
احمد گلچين معانى فراگرفت.
پس از آنكه وارد جركه عملى دادو ستد
آثار هنرى وجمع آورى خطوط ونقاشى
هاى تزيينى شد ،از طريق تطبيق
ومقايسه عينى قلمدانهاى مجموعه اديب
برومند ومهندس ناصح ناطق ودكترصمد
خورشيد در زمينه آثار الك وروغنى
وسلسله انساب نقاشان قلمدان ساز
وسياق وسبكشان ،به پژوهش وبررسى
دامنه دارپرداخت .به اطالعات جامعى
دست يافت كه ناشى از بررسى شخصى
و راهنمايى ،سه مجموعه دار نام برده بود .
منوچهر برومند در سال ١٣٥٦به قصد
ادامه تحصيل وپژوهش علمى ونظرى در
زمينه آثار هنرى ايران در موزه هاى بزرگ
اروپا عازم پاريس شد  .سفر پاريس او را
عالقه مند به تحصيل در رشته ى معمارى
كرد .در مهر ماه همان سال به مدرسه
عالى معمارى پاريس رفت.پس از طى
دوران آموزشى شش ساله مقارن با سال
 ١٣٦٢خورشيدى از پايان نامه ى خود كه
در زمينه ى مراكز توان بخشى معلوالن
جنگى بود ،وبا نظارت وراهنمايى معمار و
فيلسوف معروف فرانسوى ميشل ژسراند

به سامان رسيد،دفاع كرد،دانش نامه فوق
ليسانس با گرايش تأسيسات توان بخشى
معلوالن جنگى ومؤسسات درمانى
وبيمارستانى گرفت .آنگاه براى ادامه ى
تحصيل در رشته بهسازى شهرى در
دانشگاه سوربن پاريس سرگرم تحصيل
وتحقيق شد.در سال ١٣٦٦از آن دانشگاه
در زمينه بهسازى فضاهاى شهرى به
احراز دانش نامه ى مطالعات عالى نائل
آمد .به مالزمه پژوهش هاى هنرى
كه از ايران آغاز كرده بود ،هماهنگ با
تحصيالت دانشگاهى به مطالعه وبررسى
آثار هنرى ايرانى كه از نو جوانى به آن
عالقه داشت ،پرداخت .طى چهل سال
اقامت در خارج كشور از بيشتر موزه ها
ونمايشگاههاى مهم بازديد كرد  .با نام
نويسى در كالسهاى آزاد و سمينارهاى
مدرسه ى عالى باستان شناسى لوور
پاريس در زمينه ى شناسايى آثار
هنرى ايرانى داراى آگاهى علمى وعملى
وتجربى شد .او از سال  ١٩٨٦ميالدى
عضو كانون نظام مهندسى معماران ايل
دوفرانس است ٠به موازات سر گرمى به
حرفه ى معمارى به جمع آورى وكسب
وكار در زمينه ى آثار هنرى ايرانى
واروپايى اشتغال دارد .در معرفى آثار
هنرى ايرانى ونيز درباب مباحث ادبى
وتاريخى واجتماعى مقاالت متعدد
نوشته،و تأليفات متعددی بشرح زیر دارد.
كتاب جلگه ى آرزو (:نشر اورمزد اكتبر
 ٢٠١٢پاريس )
حاوى گزيده ايست از قطعات منظومى
كه در قالب هاى گوناگون سروده است.
اعم از قصيده و قطعه و عزل و دو بيتى
به شيوه قدما  ،يا سروده هاى موزون با
افاعيل شكسته و كوتاه و بلند عروضى به
شيوه معاصران
از آثار منثور او ،دو كتاب اندر شرح قضايا :
( نشر خاوران شهريور  ١٣٧٢پاريس)
مجموعه سه داستان كوتاه است  .در
باره ى ويژگيهاى روحى افراد خود خواه
ِطلبكار از مردم كه ،زواياى ِپنهان ِرفتار
خنده دار مدعيان آزاديخواهى را نشان
مى دهد .و لقانطه ى اقبال  ( :نشر آبنوس
ارديبهشت  ١٣٨٩پاريس چاپ ا ّول)
(وچاپ دوم تير ماه  ١٣٩١تهران )
رمان لقانطه  ،به شيوه ى داستان كوتاه
و طنز آميز است که از بيداد توانمندان

وزندگى فقيران با طنز سخن مى گويد ،
حواشى قحطى بزرگ گريبانگير مردم
در دوران جنگ اول جهانى را نشان مى
دهد،خواننده را بر آن مى دارد مرورى بر
تاريخ دردناك ونا شناخته معاصر كند .
داستان كتاب كه با ماجراى بسترى
شدن زنده ياد ابوالقاسم پاينده نويسنده
معروف ،در بيمارستان خورشيد اصفهان
آغاز مى شود ،خواننده را ،به سالهاى
پيش از جنگ اول جهانى مى برد ،سال
هايى كه طى آن ٩ميليون نفر از جمعيت
 ١٨ميليونى ايران از قحطى وبيمارى هاى
واگير دار و در اثر سوء تغذيه ،جان
خود را از دست دادند .طى آن مالكان
و زمين داران بزرگ كه صاحب اراضى
كشاورزى و ّ
غلت و ارزاق بودند ،از آب
گل آلود قحطى ماهى گرفتند.و به موازات
دسيسه بيگانگان،بر گرانى ارزاق افزودند،
و بر ثروتى باد آورده دست يافتند.پس از
آن نويسنده ،خواننده كتاب را به سالهاى
سلطنت پهلوى دوم مى كشد.صحنه
عروسى فرزند زاده يكى از محتكران بى
رحم ارزاق را نشان مى دهد ،كه پدرش
با نهايت خست مجلس عروسى مضحكى
برگزار مى كند ،كه طى آن شامى به
كسى نمى رسد ،مدعوين گرسنه به
خانه هايشان باز مى گردند ،مادر و
خواهر داماد كه ناتوان از انجام وظايف
زناشويى است ،دست به دامان رمال مى
شوند تا با جادو و جنبل گره گشايى
كند،برادر كوچك داماد هم كه مجسمه
بالهت است ،با سخنرانى هاى پى در
پى و حركات و سكناتش موجب شگفتى
وخنده تمسخر آميز شركت كنندگان مى
گردد.و كارى مى كند كه عاقبت مورد
هجو ُم ْك َرم اصفهانى واقع مى شود.
كتاب گذرى ونظرى در خلوت غربت(:نشر
اورمزد نوامبر  ٢٠١٢پاريس)
مجموعه ايست از منتخبات مقاالت
او در مباحث ادبى ،هنرى  ،تاريخى و
اجتماعى كه آقاى رضا اغنمى منتقد
معروف آنرا در شمار معدود آثار نفيس
وپربار فرهنگى وماندنى درادبيات تبعيد
معرفى كرده است ( .تارنماى مليون ايران
سه شنبه نوزدهم مهرماه )١٣٩٣
مهدى حميدى شاعر م ّلى ناميرا در
دوردست خاطره ها ( :نشر اورمزد
سپتامبر  ٢٠١٣پاريس).

به گيتى كه نامهربانى كند
آمدى
زمانه چو ناسازگار
خويش
ز ناسازگارى
زمانه
پلشتى و پستى در آن گشته چير
به هر سو ابر قدرتى بيخرد
ره آورد هر روزه اش ظلم و جور
ننوشد دمى آب خوش آدمى
نبينى بجز درد و زجر و قتال
ش مرگ و مير
گهى داعش و با ِر ِ
به تارى شبى ،يورشى سهمگين
به ب َ ْردِه سرايش به ُكند و َك َمنْد
ُكن َْد جوى خون جارى از گردنى
به بمبى جِ تى گيرد آتش به جان
بگيرد بزير و بريزد چو برگ
مسلمان و ترسا چو قوم يهود
ِ
طيف جهال دين
كمربسته در
خرد رخت بربسته زآن مردمان
نهاده به ضرب و به تاراج روى
كجا شد؟ تساهل تب ّرى زخشم؟!
چو گبران سوزنده ى مانيان
فزون بر ستيزى كه آسيون ( )١است
كام آب
زسيلى شود شهر در
ِ
خرد گر به كار جهان آمدى
نبودش دگر جور و جهلى به كار
شد از خواب بيدار وجدان خلق
فريبا شدى ساحت زندگى
چو چرخاب چرخنده چرخد به خون
سترون شود مام ف ّر و بهى
بَرى زين همه جهل و زين بربرى

جهان كامرانى كند
تباهى
آمدى
جفا در جهان كامگار
كند زهر در جام مخلوق بيش
بر ابناء نوع بشر سخت گير
كسب زر رو به جنگ آورد
پى ِ ِ
به چرخ تباهى گرفتست دور
به اندوه خوگر شد از همدمى
تحجر دگر باره گشته وبال
ّ
تبه خوى َخ ْلقى سيه رو چو قير
به شهرى ب َ َر ْد تا ب َ َر ْد ع ّز ِ دين
پرى روى مه پيكران بند بند
كه ُج ْست است پيكار با ره زنى
ِ
ت نهان
زخبث خبيثى در آن جِ ْ
پليدى كه ران َْد بر ا ّرابه مرگ
به جهل اندر از جور جويند سود
كين
ز بودائيان جمع جوياى
به آزار رو كرده چون كژدمان
به پيكا ِر بى وقفه كشتار جوى
بر آيين بودا فروبسته چشم!
به كشتار اسالميان بانيان
ز آفات ارض و سما شيون است
بناهاى سر بر سپهرش خراب
زمين و زمان شادمان آمدى
نشد ديگ درواى حرصى ببار
نبودش فريبى به ترفند و دلق
زمهر فروزان و فرخندگى
ز ابناء و ارباب جهل و جنون
نهال امل مان َْد از ف ّرهى
سها رو به قحط خِ َر ْد خون گرى
( :)١آسيمه سرى -سر گشتگى

آزادی

منوچهر برومند شاعر و نويسنده هنر شناس معاصر

از منوچهر برومند( م ب سها )
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ناصر امینی  -پاریس

اين كتاب كه به مناسبت يكصدمين
سالروز تولد حميدى نگارش يافته حاوى
جامع ترين شرح زندگى و هيجانات
عشقى حميدى است كه از چگونگى
عشق حميدى كه به سرودن اشعار
كتاب معروف او اشك معشوق منجر
شده ،پرده بر مى گيرد ،نوسانات و
زواياى پنهان عشق بى فرجام حميدى
نسبت به منيژه نشان مى دهد ،كه تا
پيش از انتشار اين كتاب در پاريس بر
عامه عالقه مندان پنهان مانده بود !
دستور زبان فارسى يا انگاره سخن:نشر
سند باد امرداد ماه  ١٣٦٩پاريس .
كتابى است ،در بر دارنده ويژگيهاى
چهارده گانه ء اسم ! با نمونه هاى صرفى
و نحوى كه به منظور آموزش قاعده
هاى دستورى و آسان فراگرفتن قواعد
فراهم آمده  ،از اين رو در طرح موضوع
هاى مورد نظر ،سعى بر اختصار و ارائه
نمونه هايى از تجزيه و تركيب شعر
فارسى شده ،تافهم نكته هاى ضرورى و
دانستنى از طريق عملى آسان تر باشد،
و سهولت تعليم و تع ّلم درست گوئى و
درست نويسى با بررسى نمونه هاى نثر
ميسر گردد.
و نظم بزرگان ادب فارسى ّ
اين كتاب را منوچهر برومند به ميرزا
حبيب اصفهانى تقديم كرده و از او با
عنوان صدر نشين رسته دستور زبان
نويسان فارسى و كسى كه با ذوق و
ابتكار و صرف وقت انگاره هاى دستور
زبان فارسى را بنيان نهاده و پايه گذار
بوده ،ياد كرده است .
ميرزا حبيب از اديبان بلند مقام قرن
سيزدهم و اوائل قرن چهارم هجرى بود،
كه سالها در إسالمبول زندگى مى كرد،
به كار آموزش زبان و ادبيات فارسى مى
پرداخت ،به لحاظ سكونت در تر كيه و
پيشه تعليميش لزوم تدوين قاعده هاى
زبان فارسى را احساس كرد و از آن جا
كه مردى زبان دان بود ،وبر تركى و عربى
و زبانهاى اروپائى نيز تسلط داشت  ،به
تصنيف دو كتاب ارزنده به نام دبستان
فارسى و دستور سخن كمر بست و با
چاپ آن دو كتاب در سال  ١٣٠٨در
استامبول كه به كوشش زنده ياد حسن
على خان امير نظام گروسى انتشار يافت،
براى نخسين بار قاعده هاى دستور زبان
فارسى را مدون كرد.
مولوى در آينه دو پندار ( :نشر آبنوس
 ١٩٩٥پاريس )
ما حصل كالم در اين كتاب اين است كه
موالنا مقام انسانيت كامل و مظهريتى كه
حق در آن تج ّلى مى كند را مخصوص
انسانها ى ممتاز و استثنائى مى داند و
مى گويد جان يا نفس ناطقه  ،همان دانش
و بينش اوست  ،و هرچه آدمى دانش و
آگاهى بيشترى داشته باشد،از جان و
نفس ناطقهء باالترى بر خوردارخواهد
بود و به همين سبب است كه افراد بشر
در داشتن نفس ناطقه يكسان نيستند

يادگار عمر حريرى  ( :نشر برومند بهمن
١٣٧٠پاريس )
كتابى است حاوى گزيده اى از مقاالت
ادبى و اشعار دكتر على اصغر خان
حريرى ،طبيب تبريزى كه از ادبا و
شعراى طراز اول كشور وهمدرسان بديع
الزمان فروزانفر و محمود فرخ و مويد
ثابتى و مللك الشعراى بهار بود  .او كه
از سن جوانى بعد از جنگ جهانى اول،
به پاريس آمده بود ،در سال  ١٩٩٣در
پاريس درگذشت  .منوچهر برومند كه از
سال  ١٩٧٧تا سال  ١٩٩٣مدت ١٦
سال از معاشران محفل ادبى و مستفيدان
جلسات ادب آموزى او بود و به موجب
خواهش مرحوم حريرى نشر آثار منظوم
و منثور او را بر عهده داشت  ،قبل از
مرگ حريرى به انتشار كتاب يادگار عمر
و برگزارى مجلس بزرگداشت او در مركز
فرهنگى اندره مالرو پاريس پرداخت
 .در مجلس بزرگداشت حريرى كه در
جرايد آن زمان انعكاسى وسيع يافت .
بهروز كسمايى،عزّت اهلل همايونفر ،آذر
پژوهش ،اين جانب ناصر امينى و منوچهر
برومند در باره شخصيت و آثار علمى و
ادبى دكتر حريرى سخنرانى كردند.
سلسله مقاال ت منوچهر برومند در فصل
نامه وزين ره آورد ،چاپ لوس آنجلس،
با عنوان سيرى در هنر نقاشى ايران ،
از ديگر كارهاى پژوهشى اوست .كه با
حسن استقبال هنر شناسان مواجه
گشته است  ،چنانكه استاد محمود
فرشچيان به مناسبت بيست وپنجمين
سال انتشار فصل نامه ى ره آورد به اين
نكته اشاره كرده است .مطالب تحليل
گرانه ى مندرج در مقاالت اورا كه نمايانگر
زواياى ناشناخته ى دورانهاى مختلف
نقاشى ايرانست ستوده است (.استاد
محمود فرشچيان  ،فصل نامه ره آورد،
شماره ، ٧٠ويژه نامه ى يك ربع قرن ره
آورد  ،سال  ١٣٨٤لوس آنجلس ،ص-٥٨
چنين اظهار نظر كرده « از جمله مطالب
جالب براى من سلسله مقاالت محققانه
ى بود كه توسط هنرشناس دانشمند
آقاى دكتر منوچهر برومند در خصوص
نقاشى ايران وتاريخچه ى آن با مطالب
تحليل گرانه اى كه نمايانگر زواياى
ناشناخته دورانهاى مختلف نقاشى در
ايران بود ،درج مى گرديد»
مثنوى زير از اشعار اخير اوست كه ناظر بر
وقايع اسفبار دوران ماست ،و قايع ناشى
از جهل و جور كج انديشان از وحوش
درنده ترى كه عرصه زندگى را بر همگان
تيره و تار كرده اند .باز تاب اين جهل و
جور كه در اقصى نقاط گيتى ظاهر است ،
در سرودهء شيوا و گوياى منوچهر
برومند ،توانائى طبع مقتدر او را در
سرودن اشعار حكمى تامل بر انگيز نشان
مى دهد .
باآرزوى بهروزى و توفيق بيش از
پيش براى او

جهل و جور

با کوله باری از فرهنگ وهنر ایران بر دنیای مد مدیریت می کند
* یک روزنامه ی سویسی شبنم نوری را یکی از صد مدیری می داند که در اقتصاد سویس نقش سازنده ای دارد.

آزادی

امروز ایرانیان در آمریکا میلیاردها
دالر به اقتصاد این کشور کمک می
کنند .دراروپا نیزایرانیان موفقیتهای
زیادی بدست آورده اند .برخی از آنها به
پارلمان های کشورهای اروپائی راه یافته
اند وبعضی به مقامات عالی علمی رسیده
اند و تعدادکمی نیز در دنیای صنعت و
تجارت اروپا حرف هایی برای گفتن دارند.
یکی از این افراد موفق دراروپا «شبنم
نوری » است  .پدرش از خطه سرسبز
مازندران است که دردهه  ۶۰میالدی به
اروپا کوچ کرد و مادرش سویسی است .
وشبنم در سویس بدنیا آمد .
شبنم لیسانس اقتصاد خودرا از دانشگاه
فری بورگ  Fribourgدرسویس و فوق
لیسانس ژمولوژی یا جواهر شناسی را
ازدانشگاه نیویورک و لندن گرفته است .
دردانشگاه هاروارد نیز دوره مارکتینگ
یا بازاریابی را طی کرده است  .او به زبان
فرانسه  ،انگلیسی  ،آلمانی  ،ایتالیائی
بخوبی تسلط دارد وکمی هم اسپانیولی
می داند .در محل تولد ش نیز مدتی به
فراگرفتن زبان فارسی پرداخت  .دربانک
کانتونال فریبورگ دوره کارآموزی دید و
در رشته مارکتینگ کار کرد .وقتی هنوز
دردانشگاه تحصیل می کرد تابستان ها
به کار آموزی در سازمانهای مختلف می
پرداخت  .یکی از این سازمانهای مهم
کارتیه بود .هنوز لیسانس خودرا نگرفته
بود که کارتیه به او پیشنهاد کرد در
اداره ای که در محل تولدش فری بورگ
داشت به کار مشغول شود .دوسال در
آنجا کار کرد وچون استعداد خودرا در
کارهای محوله نشان داد اورا به بخش
«کارتیه » در پاریس منتقل کردند .شش
سال در پاریس ماند و با نبوغ سرشاری
که داشت هرروز بیشتر مورد توجه قرار
می گرفت  .او شعبه کارتیه را درمسکو
راه اندازی کرد.سرانجام شرکت مهم
دیگری بنام « بریتیش آمریکن توباکو»
اورا استخدام کردکه مرکز آن درلندن
بود .پس از سه سال کار درلندن اورا
باسمت مدیر بریتیش آمریکن توباکو
درسویس به کشورزادگاهش فرستادند.
او دراینجا بازار اروپا وخاورمیانه وچین
وژاپن را نیز مدیریت می کرد .
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پدرشبنم که هنوز با یاد آوری خاطرات
خوش گذشته در ایران و بویژه زادگاهش
مازندران اشک در چشمانش می نشیند
در مورد سه فرزندش با افتخار می گوید:
خوشبختانه هرسه فرزند من از استعداد
خاصی برخوردارند .دخترم «شبنم»
فوق العاده در کار خود موفق است .
پسرم «شاهین» پس ازپایان تحصیالت
دانشگاهی چون به اتومبیل رانی
عالقه داشت در مسابقات اتومبیلرانی
شرکت کرد و قهرمان اروپا شد .واکنون
هم در کاری که دارد موفق است .
دختر کوچکم « شادی» نیز هم اکنون

رئیس تولید و دیزاین در یک
کارخانه ساعت سازی است .
***
گروه ریچمونت پس از چندسال مجددا ً
به سراغ شبنم می رود و با حقوق بیشتر
و مقامی باالتر اورادرکارتیه استخدام
می کند .اما پس از ده سال کار درکارتیه
این بار شرکت مهم دیگری که در کار
تولید ساعت وجواهرات کار می کند و
پیاژه  Piagetنام دارد اورا به استخدام
خود در می آورد .کارتیه و پیاژه از
شرکتهای عضو گروه ریچمونت هستند.
شبنم نوری پس از دوسال کار درپیاژه

به عنوان  CEOشرکت پیاژه منصوب
می شود که بر تمام نمایندگی های پیاژه
دردنیا وبعبارتی دیگر برکل شرکت پیاژه
مدیریت می کند.
درماه مه  ۲۰۱۸روزنامه فرانسوی زبان
 Le Tempsضمن چاپ مقاله ای درباره
شبنم نوری نوشت  :او جزء صدنفری
است که نبض اقتصاد سویس را در
دست دارد» .
روزنامه مزبور تنها روزنامه ای است که
هرروزدرسرتاسر سویس توزیع می گردد
این روزنامه نوشت « این صدنفر که شبنم
نیز یکی از آنهاست الیق دریافت نوبل
در رشته اقتصاد هستند .این یکصد
نفر از رؤسای شرکتهائی هستند که از
اهمیت باالئی برخوردارند» .
روزنامه مزبور درباره شبنم نوری که
روزنامه های اروپا اورا «شبی » می نامند
چنین ادامه می دهد « :شبی نوری مدیر
پیاژه زن ظریفی است که به سفر ،
هنرها ،و رستوران های مجلل عالقه
داردو درمیان رستوران هائی که بسیار
به محیط آن و خوراک هایش عالقه دارد
رستوران پاله اورینتال در مونتروی
سویس است که با زادگاهش فاصله کمی
دارد».
او خوراک های ایرانی را بسیار دوست
می دارد و به همین دلیل هرزمانی که وقت
اقتضا کند به رستوران «قصرشرقی »
می رود و از خوراک های ایرانی این
رستوران لذت می برد ..او حتی در گفتگو
با روزنامه های سویس هم به معرفی این
رستوران می پردازد و از خوراک های آن
تعریف می کند.
درباره رستوران پاله اورینتال
مدیریت
به
«قصرشرقی»
یا
«شهریارغریبی» بارها در«آزادی» نوشته
ایم  .و یادآورشده ایم که در کنار این
رستوران گالری پاله اورینتال قراردارد
که به معرفی و عرضه هنرهای مختلف
ایرانی سخت کوش است .
دوهفته نامه  Bilanکه بیشتر مطالبش
درزمینه تجزیه وتحلیل مسائل مالی
و معرفی مدیران شرکتهای مهم است ،
در مورد شبنم نوری نوشت «:او زنی است
که سنت مرد بودن رهبران در زمینه

پیاژه یکی از شرکت های گروه ریچمونت
بشمار میرود  .این شرکت درسال ۱۸۷۴
توسط جرج ادوارد پیاژه در دهکده La
 Côte-aux-Féesسویس بنیان نهاده
شد .که تولید آن «ساعت» بود  .اما
درقرن بیستم ،تبلیغ درمورد ساعتهای
خودرا آغاز کرد  .درسال  ۱۹۱۱تیموتی
پیاژه پسر جرج پیاژه کنترل کارگاه
خانوادگی را به دست گرفت  .به توسعه
کارگاه پرداخت و درسال  ۱۹۴۵شرکت
جدید پیاژه را درهمان روستا ی کوچک
تأسیس کرد ..درسال  ۱۹۵۷اولین ساعت
کوکی به ضخامت دو میلیمتر را روانه
بازار کرد .درسال  ۱۹۶۰ظریف ترین
ساعت اتوماتیک جهان به ضخامت ۲/۳
میلیمتر را عرضه کرد که در کتاب رکورد
گینس به ثبت رسید.
درسال  ۱۹۸۸گروه ریچمونت شرکت
پیاژه ر ا خرید و به گروه خود منضم کرد.
سال گذشته پیاژه اعالم کرد که مدیر
بازاریابی و فروش بین المللی خود شبنم
نوری را به سمت مدیر اجرائی شرکت یا
 CEOبرگزیده است  .درسایت رسمی
پیاژه آمده است  :شبنم نوری از سال
 ۱۹۹۸بعنوان مدیر تولید کارتیه به گروه
ریچمونت پیوست ..ویک سال پیش
بعنوان مدیر اجرائی پیاژه برگزیده شد.
آنچه مهم است این است که سایت پیاژه
در مورد انتخاب شبنم نوری به سمت مدیر
اجرائی می نویسد « :این انتخاب برای
پیاژه از اهمیت زیادی برخورداراست .
اما برای گروه ریچمونت نیز یک فرصت
تاریخی است زیرا :نوری اولین زنی است
که درسطح جهانی از میان شرکتهایی
که درزمینه ساعت و جواهرات فعالیت
می کنند به مقام  CEOمی رسد.
انتصاب زنان در مقام های باالی مدیریت
درصنعت ظریف ساعت و جواهرات به
ندرت صورت می گیرد و اکنون جالب
است که این پیشرفت (باألخره) به دست
آمد و این سد به دست شبنم نوری
شکسته شد.

گفت وگو
به شبنم نوری می گویم:
اکنون بیش از یک سال است که به عنوان
 CEOشرکت پیاژه انتخاب شده اید
چه احساسی دارید؟ می گوید:
باعث افتخار من است که بعنوان مدیر
اجرائی  ،این شرکت منحصر بفرد را اداره
می کنم  .آنچه من آرزو می کردم همه را
در پیاژه جمع می بینم.:خالقیت  ،تاریخ ،
ویژگی ها ومحصوالت فوق العاده زیبا.
می پرسم :
آیا به انتظارات وهدف هائی که برای

شبنم نوری درکنار یکی از مدلهای پیاژه
من همیشه جواهرات رنگارنگ را
دوست داشته ام  .انگشترهاوالنگوهایم
هرگز از من جدا نمی شوند و بدون آنها
خانه را ترک نمی کنم .ساعت مچی من
 Galaنیز همیشه بامن است .
***

برای شبنم نوری آینده ای درخشان
تر وآفتابی تر آرزو می کنم .تا گفت
وگوئی دیگر شاید وقتی دیگر.

شبنم نوری با هنرپیشه هالیوود رایان رینولدزدریکی از مراسم رسمی پباژه

آزادی

شبنم نوری

شرکت پیاژه
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Chabi Nouri

ساعت و جواهرات را شکست ».

پیاژه در نظر داشتید رسیده اید وآیا
برای رسیدن به اهداف خودبا مشکلی
روبرونبوده اید؟
می گوید :ما در پیاژه همواره از انتظارات
خود پیشی می گیریم و از هدف های
خود عبور می کنیم  .هم در تولید ات
وهم درروش های ساخت محصوالت .
اخیرا ً جدید ترین مجموعه جواهرات
بسیار نفیس بانام Sunlight Escape
رابه نمایش گذاشتیم و تقریب ًا نیمی از
این مجموعه پس از این مراسم به فروش
رسید.
می گویم  :پیاژه درارایه محصوالتش
بر ” “joie de vivreیا بر آفتابی بودن
و شادبودن زندگی به عنوان پارامتر
اصلی تأکید دارد  .لطف ًا در مورد این
میراث عاطفی پیاژه توضیح بدهید.
می گوید :روح آفتابی زندگی مفهوم
نام تجاری ماست که جنبه های غنی
وگوناگونی را شامل می شودوبیش
از  ۱۴۰سال قدمت دارد.این میراث
نگرش مثبت  ،خالقیت  ،عشق
وزیبائی را دربر می گیرد که برای ما
یک فلسفه و هنرزندگی کردن است .
می توانید بگوئید برروی چه دسته
از زنان ومردان بعنوان مشتری های
پیاژه تمرکز می کنید؟ما درپیاژه برای
هرکس وهرسلیقه ای محصوالتی
داریم  .وقتی زنی یکی از محصوالت
مارا داشته باشد مایل است همه
مجموعه مربوط به آن را داشته باشد.
ساعت مچی ورزشی ما بانام Piaget
 Polo Sمی تواند مورد استفاده روزانه
باشد اما مجموعه جواهراتی هم داریم
که برای موارد خاص است.
ویا برای مردانی که بدنبال کاالی
بسیار نفیس هستند   �Piaget Altipla
 noرا ارایه می کنیم .
مهمترین مهارت و آگاهی برای شغلی
که شما اکنون دارید چیست ؟
درپاسخ شما باید بگویم مهمترین
داشته ها برای این شغل تهور است
رهبری خوب و تیمی است .یک زن
شجاع و متهور زنی است که صاحب
اراده است  .ظریف است  ،بی باک است
و از شخصیت آفتابی درخشانی
برخورداراست  .و فراموش نکنید که
زیبائی واقعی یک زن در گیرائی و
جذابیت اوست .
برای شما جذابیت واقعی چه معنی می
دهد؟
بنظر من جذابیت واقعی منحصر بفرد
بودن ،نادربودن ومثبت بودن و نوع
خدماتی است که انجام می دهیم .
اما مهمترین جذابیت واقعی « زمان »
است.گذراندنساعاتیبادوستانوخانواده
بنظرمن ازباالترین جذابیت ها بشمار
میرود.
آیا جواهری دارید که بعنوان طلسم
خوشبختیمورداستفادهروزانهشماباشد؟

هزارویک چهره مشهور جهان

دکتر سیمین ملک افضلی

ُل رد راترفورد :

تاريخچه ومعرفى طب سنتى ايران

آوادرمانی یا موسیقی درمانی می تواند دربهبود مزاج ما اثرات جالب توجه داشته باشد

*درسال ۱۹۰۸راترفورد جایزهنوبل شیمی را دریافت کرد

آزادی
سال نهم شماره ۱۰۴
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ارنست راترفورد ()۱۸۷۱-۱۹۳۷یکی
از بزرگترین دانشمندان دررشته علوم
تجربی در همه قرون واعصار بوده است .
او در برایت واتر درنزدیکی شهر نلسون
واقع درنیوزیلند بدنیا آمد .خانواده
او از پیشگامان علم ودانش بودندکه
سی سال قبل از تولد او ازانگلستان
مهاجرت کردند.با آنکه ارنست در
مدرسه شاگرد خوبی بود عالقه زیادی
به علوم نشان نمی داد .درسال ۱۸۹۰
به کالج کانتربوری درنیوزیلند وارد
شد.درآنجا بود که استعداد علمی او
ظاهر گشت ودردورشته علوم وریاضیات
بارتبه اول فارغ التحصیل گردید .او در
کریست چرچ یعنی در همان محلی
که کالج او قرارداشت به کار تحقیقاتی
ادامه داد ودرتالش بود تا دتکتور امواج
رادیویی ر ابرمبنای مغناطیس شدن
آهن بسازد .درسال  ۱۸۹۴دانشگاه
کمبریج درانگلستان کمک هزینه
تحصیلی به دانشجویان فارغ التحصیل
از نیوزیلند پرداخت می کرد وراترفورد
برنده این بورس تحصیلی شد .راترفورد
برای پرداخت بهای بلیط سفر با کشتی
مجبورشد پول قرض کند  .سرانجام
اودرسال  ۱۸۹۵خانواده خودرا ترک کرد
وعازم انگلستان گردید .درکمبریج جی
جی تامسون استاد آزمایشگاه معروف «
کاواندیش» درآن زمان برروی « گازها »
آزمایشاتی انجام می داد که دررابطه با
کشف اخیر اشعه ایکس بود .راترفورد
کاربرروی دتکتور امواج رادیویی را
متوقف کرد چون مارکونی توانسته
بود به تکمیل رادیو بپردازد .تأسیس
بنگاه سخن پراکنی وپخش برنامه های
رادیویی بکمک تامسون آمدند.
درسال  ۱۸۹۶که راترفورد به تامسون
کمک می کرد تا آزمایشات خودرا
دنبال کند رادیو پاریس اعالم کرد رادیو

اکتیویته.کشف گردیده است .درسال
 ۱۸۹۷جی جی تامسون دلیل خودرا
مبنی بر وجود الکترون اقامه کرد اما
راترفورد در آن زمان برروی گازها
آزمایشاتی انجام می داد که ملهم از
رادیو اکتیویته بود .درطول سال او به
بسیاری از مواد رادیو اکتیو برخورد کرده
بودوباروش های تجربی دراین زمینه
آشنا شده بود.
درسال  ۱۸۹۸راترفورد برای اشغال
کرسی استادی دردانشگاه مک گیل
واقع در مونترال کانادا درنظر گرفته شد.
بنابر این با آنکه کمتراز  ۲۸سال داشت
به مقام استادی دانشگاه رسید واولین
دوره از کشف علمی درزندگی او آغاز
گردید .درسال  ۱۹۰۱شیمی دان انگلیسی
اف.دابلیو .سادی F.W.Saddyبه راترفورد
کمک کرد تا آزمایشات خودرا درمورد
رادیو اکتیویته دنبال کند ودر حدود یک
سال آن دو تشخیص دادند که یک اتم
رادیو اکتیو بعلت تشعشاتی که انجام
می دهد به اتم دیگری تبدیل می شود.
آنها درمورد رادیو اکتیویته وخواص آن
مطالبی انتشاردادند ودر مورد تئوری
« تغییر شکل خود بخودی » مواد رادیو
اکتیو مقاالتی نوشتند .راترفورد برروی
ذرات آلفا (ذرات بتا بعدها مشخص شد
که همان الکترون ها هستند) هم کار
کرد وتز عمومی خودرا برروی تغییر
رادیو اکتیو بسال  ۱۹۰۳انتشارداد .
درسال  ۱۹۰۴اولین کتاب او بنام « مواد
رادیو اکتیو» منتشر شد.
درطول  ۵سال راترفورد با کمک
«سادی» بسیاری از مسائل رادیو
اکتیویته که موضوع جدیدی بود حل
کرد ومشخص نمود که اتمهای رادیو
اکتیو بطور خودبخودی به اتمهای
دیگر تبدیل می شوند .وهم او بود که
«ایزوتوپ ها» را عنوان کرد.

بسال  ۱۹۰۶ریاست دانشگاه منچستر
به راترفورد پیشنهاد شد ورئیس قبلی
آن قول داد اگر راترفورد این پست را
بپذیرد او بازنشسته خواهدشد .راترفورد
ریاست دانشگاه منچستررا پذیرفت
ودرسال  ۱۹۰۷به آزمایشگاه مجهز
وجدید دانشگاه منچستر نقل مکان کرد.
دراین زمان دومین دوره واحتماالً
بزرگترین دوره ی کشفیات او که قطع ًا
شادترین ایام زندگی او بود آغازشد.
درسال  ۱۹۰۸راترفورد جایزه نوبل
درشیمی را بخاطر کاربر روی مواد رادیو
اکتیو دریافت کرد وسپس به تجربیاتی
درمورد ذرات آن پرداخت که دراین زمینه
حدود  ۱۵نفر از دانشجویان محقق به او
کمک می کردند .یک سری از آزمایشات
اورا به این نتیجه رساند که ذرات آلفا
در حقیقت اتمهای هلیوم هستند وبرای
اثبات این مدعا بسال  ۱۹۰۹دست به
آزمایش ساده هوشمندانه ای زد  .ماده
ای را که ذرات آلفا منتشر می کرد
(رادون) بیرون لوله ای خالی وسربسته
که دردو سر آن الکترود فلزی نصب
شده بود قرارداد  .پس از چندروزولتاژی
بسیار قوی بین الکترودها بوجود آمد
وطیف تخلیه الکتریکی که تشکیل شد
بوضوح ثابت کرد اتمهای هلیوم درلوله
آزمایش وجود دارند .ذرات آلفا باید از
دیوارلوله آزمایش می گذشتند ودرلوله
جمع می شدندواین ذرات همان اتمهای
هلیوم بودند ( .درحقیقت اکنون برما
مسلم شده است که ذرات آلفا هسته ی
هلیوم است ).
درسال  ۱۹۱۱راترفورد عقیده انقالبی
خودرا دررابطه با وجود هسته های اتمی
بیان کرد  .قبل از آن تصور می شد اتم
کره ی باردار مثبتی است که الکترون ها
بابار منفی بدور آن می چرخند.
دوتن از همکاران راترفورد دریافتند که

وقتی ذرات آلفا به ورقه های نازک فلزی
تابانده می شوند چندذره از این ورقه
عبور نکرده و باز می گردندوباعث گرم
شدن ورقه فلزی می شوند  .راترفورد
برای بیان این مطلب ادعا کرد بار مثبت
اتم در هسته بسیار کوچکی متمرکز
شده است والکترون ها فضای اطراف
هسته رااشغال کرده اند.
این همان عقیده انقالبی ابرازشده
درسال  ۱۹۱۱بود که امروز نیز قابل قبول
است  .این عقیده  ،نبودن بزرگترین
تغییر در تفکر مادی جهان از زمان یونان
باستان تاقرن حاضر بشمار می رود. .
این تئوری هسته ای باعث پیدایش علم
جدیدی بنام فیزیک هسته ای گردید.
درسال  ۱۹۲۰او هسته هیدروژن را
پروتون نام نهاد وبا آنکه کار تحقیقاتی
بزرگی انجام می داد متوجه شد که
بیشتر وقت او به اداره کردن وسازمان
دهی تحقیقات علمی اختصاص یافته
است .
آزمایشگاه کاواندیش تحت ریاست او
توسعه یافت و حیثیت چشمگیری کسب
کرد اما در این سال بکمک راترفورد که
خودرا وقف کارهای تحقیقاتی کرده بود
کشفیات جالبی نصیب آزمایشگاه شد.
ارنست راترفورد ریاست رویال
سوسایتی را از  ۱۹۲۵تا  ۱۹۳۰بعهده
داشت ودرسال  ۱۹۳۱بعلت کارهای
بزرگی که انجام داده بود بعنوان « بارون
راترفورد نلسون» شناخته شد .
او فعال و با حرارت به کارهای علمی
اشتغال داشت تا آنکه دراکتبر ۱۹۳۷
پس ازیک بیماری مختصری با لقب لُرد
راترفورد درگذشت ودر وست مینستر
اَبی بخاک سپرده شد.

آزادی

در ادامه ...ابتدا در مورد آنچه خوراك مى
ناميم وتاثيراتش بر بدن مطالبى عنوان
خواهد شد ،كه اميدوارم مورد توجه
ومفيد واقع شود.
*-١آنچه از نوشيدنيها مى نوشيم ويا
ساير مواد غذايى كه ميخوريم داراى
مزاج هاى گوناگون هستند وبر اين مبنا
پس از هضم چهارگانه تاثيرات متفاوتى
بر بدن ما خواهند داشت .به طور ساده
وكلى ميتوان بيان كرد كه همه مزه هاى
شيرين،تلخ،تند وشور ،گرم  ،ومزه هاى
ترش وگس  ،سرد هستند .با شناخت
مزاج فردى وبا آگاهى از مزاج خوردنى ها
وانتخاب خوراك مناسب ميتوان در حفظ
سالمتى گام برداشت
*-٢آنچه بوييدنى است وبه مشام
ميرسد از رايحه گلها تا ساير عطر ها،
از مزاج سرد ياگرم برخوردار است بطور
مثال عطر گل نرگس يا گل مريم گرم و
عطر گل يخ وبوى خيار سرد است.
رايحه درمانى(اروماتراپى )بر اين اساس
شكل گرفته است.
*-٣انچه كه مى شنويم نوعى از خوراك
است كه برما تأثير گذار است تفاوت
صداى ناشى از ترافيك وآواى مرغان بر
هيچكس پوشيده نيست.آواى پرندگان
گرم وصداى ترافيك سرد است آوا
درمانى وموسيقى درمانى مى توانددر
بهبود مزاج ما اثرات جالب توجه ايجاد
كند .هچنان كه در يوگا از آوا ها وموسيقى
بهره مى برند.
*-٤آنچه كه مى بينيم ،ديدن آسمان
آبى ورنگ سبز طبيعت أطرافمان ميتواند
نشاط آور باشد بر جان وروان مااثر گذار د
ورنگ سياه «سودا زا» وباعث بيمارى می
شود،مبحث رنگ درمانى ،از اينجا نشأت
گرفته است
* -٥آنچه از طريق پوست جذب ميشود
انواع روغن ها .كرم،وضماد ها با مزاج
متفاوت است  .امروزه در ماساژ درمانى
از آن بهره مى گيرند
*-٦آنچه مى انديشيم،هرآنچه در تصور
ماآيد ،نوعى خوراك محسوب ميشود
كه بر انسان اثرات غير قابل انكار بر جا
مى نهد.
امروزه نقش نرو ترانسميتر ها (واسطه

*ارنست راترفورد در ۲۸سالگی به
استادی دانشگاه رسید
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تأثیرات خوراک ها بربدن

هاى شيميايى مغز) وتغييرات آنها در غم
وشادى و...به اثبات رسیده است .
در قياس با طب سنتى كه باتعبير سردى
وگرمى به درستى ميتواند مطرح باشد
وشايد روزگار ى نه چندا ن دور تحقيقات
بر مبناى افزايش سوداى مغز يا صفرا و....
روشنگر خيلى از مطالب باشد
و«عشق» غذاي روح است ومزاجى گرم
دارد وكينه ونفرت مزاج سرد  ،ودر نهايت
از غذاي اُنس كه:
بگو با كيستى
تا بگويم چونى!!!!
بدون ترديدغذاى اُنس تاثيرات شگرفى
بر روح وجان ماخواهد داشت وسالمتى
وبيمارى را رقم ميزند.
يادآورى اين نكته نيز خالى ازلطف نيست
كه تحقيقات انجام شده بر أتم هاى
ملكول آب وتغيير شكل آنها درحاالت
روحى وروانى افراد ومحيط هاى گوناگون
ديده شده است وميدانيم بيش از شصت

در صد وزن انسان را آب تشكيل ميدهد
وأما در أطراف ومحيط ما  ،ثاتيرآب وهواى
اقليمها نيز مطرح است .شب وروز و فصل
ها مزاج متفاوت دارد ،
روز گرم وشب سرد است.
فصل بهارگرم وتر (دموى تابستان گرم
وخشك(صفرا) پاييز سرد وخشك
(سودا)وزمستان سرد وتَر (بلغم)است.
ازاينرو افزايش سودا باعث احتالالت
خلقى وجسمى در پاييز خواهد شد.
حكيم در طب سنتى به ساير علوم آشنا
ودر موارد زيادى صاحب نظر بوده است ،
و در راستاى سالمتى از جمله  :در اين
اقليم چه گياهانى كشت شود  ،قوت غالب
چه باشد  ،معمارى بِنَا ها جنس پوشش
مناسب و.....را مشخص ميكرده است.
در سنين ّعمر انسان هم مزاج متفاوت
است .دركودكى بلغم(سردى وتَرى)
درنوجوانى و جوانى دموى (گرم وتر )
درميانسالى صفرا(گرم وخشك)و در

كهن سالى سودا(سردو خشك)ودر
مواردى بلغم(اغلب زنان) مى باشد
آگاهى ودانش حكيم طب سنتى
باتشخيص مزاج پايه (مزاج ژنيتكى)مى
توانددرشرايط متفاوت در سنين گوناگون
عمر،در اقليم هاى باآب وهواى خاص
تمهيداتى براى پيشگيرى وحفظ سالمت
داشته باشد ودر بروز بيمارى يعنى غلبه
يك مزاج ،روشهاى درمانى گوناگون
اتخاذ كند.
همچنين هر عضو بدن ما داراى مزاج
متفاوت است به طور مثال استخوان سرد
وخشك (سوداوى)
كبد گرم وخشك(صفراوى) قلب گرم وتَر
(دموى) و مغز سرد وتَر(بلغمى)است
اميداست كه با اين نوشتار تا حدودى با
واژه هاى بلغم وسوداوى و.....آشنا شده
باشيد
تا در فرصت بعدبراى شناخت مزاج به
بررسى تحليل هر يك ازآنها بپر دازيم.

بنیانگذار فیزیک هسته ای

امواج خشم

آزادی

اشتباه است اگر فکر کنیم که امواج خشم
مردم کمتر شده است  ،این داستان سر
دراز دارد .چهل سال پیش پدران و
مادران ما با گفتن مرگ بر شاه در خیابان
بودند ،اکنون فرزندان و نوادگان ما به
روان پادشاهان ایرانساز و ایراندوست
پهلوی درود وشادمانی میگویند .همه
برآیند فرهنگ دو گانه و نا همخوان
ماست .اشتباه است اگر فکر کنیم دکان
دین و مذهب ،پاالیشگاه بدی ها و پلیدی
ها و دروغ و دشمنی هاست ،بویژه نوع
اسالمی دوازده سیزده امامی آن که تاج
ادیان الهی است .اشتباه است اگر فکر
کنیم افکار ایران گرایی ستیزنده دین و
مذهب اسالم است .اشتباه ما درهمریزی
مذهب و ملیت است .امت گرایی و آخوند
بازی با وطن دوستی جور در نمیآید .این
امت و مذهب است که با ما دشمن است.
چه بگو چه نگو ،چه بپوش چه نپوش،
چه بخور چه نخور ،همه سرچشمه از
بندگی و بی ارادگی است .قوانین مدنی
بر پایه تجربیات انسانهاست نه مهمالت
و موهومات مذهبی و نه مزخرفاتی که
آخوند و مال به خورد مردم میدهند .حاال
چه زمانی میخواهند از خواب بیدار شوند ؟
خدایشان میداند .گل سر سبد تاریخ
پر فراز و نشیب سرزمین ورجاوند ایران
همین رژیم آخوندی -امتی اسالمیست
که نفسهای آخرش را میکشد .ماله
کشان و مجذوبان و هوادارانش هیچ
پروایی در نابودی ایران ندارند .این مرگ
یک سرزمین تاریخی و قدیمی است .آیا
واقعأ بی فهم و شعورند ؟ تداوم این رژیم
 ،برابر است با نابودی ایران و ایرانی .حاال
چرا کوشش در این دارند که این فاضالب
گندیده را نگه دارند؟ پول است ؟ حماقت
است؟ تربیت است؟ باور اسالم است؟
آنرا هم خدایشان میداند .کار را به جایی
رسانده اند که نفس مردم گرفته شده
است .هنوز هم با گستاخی و دریدگی
تالش به نجات این گندابه را دارند .هیچ
میهن گرایی مذهبی نیست و هیچ امتی
میهن گرا نیست .ملی  -مذهبی دروغ
است چون در برزخ فکری خود میخواهد
وطن خود را با مذهب پسرفته خود
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یکسان نگه دارد .اصالح طلب دروغ است
چون این گره کور ،هیچ پذیرایی درست
شدن را ندارد .امواج خشم بیدادگری در
همه چهارگوش کشور نمایان است  .ولی
هستند ابلهانی که پا فشاری در تداوم
این رژیم اهریمنی دارند چون خودشان
از نژاد همان اهریمنند  .شمار این نخبگان
آنقدر باال است که آدم نمیداند کدام را
برگزیند .ولی ما دوسه تای آنانرا که سری
در سرها دارند و در ماله کشی استادند و
در این کشور کفار در زمین تصرف شده با
زور از سرخ پوستان  ،نماز باطله میخوانند
را مورد بررسی و موشکافی قرار میدهیم.
یکی از این امت اسالمزده ماله کش
فکلی و کراواتی ،جناب هوشنگ امیر
احمدی استاد توسعه اقتصادی میباشد
که کرسی تدریس در یکی از معتبرترین
دانشگاههای دنیا را دارد .این جناب
چپ و راست به سردمداران رژیم جهل
و جنون نامه من فدایت شوم مینویسد و
آنانرا راهنمایی میکند تا راه و روش مرگ
ایران و ایرانی را ادامه دهند و با دریدگی
هر چه تمامتر آنرا بنام عشق وطن و
ایراندوستی به خورد عالم و آدم میدهد.
متن نامه اخیر اشان که گفتمان کمدی -
تراژدی است را برایتان میگوییم .سرآغاز
نامه اینچنین است« :خدمت حضرت آیت
اهلل خامنهای ،رهبر جمهوری اسالمی ،و
روحانیون حاکم محترم « -کدام حضرت
وکدام روحانیون محترم؟ آنها همگی
باعث و بانی این بدبختیها هستند و قابل
احترام نیستند .روحانیونی که سرشان به
تنشان می ارزد و انسانند در غل و زنجیر
ایناهریمنانند.
ادامه نامه  ...«:با عرض سالم ،اجازه دهید
بدون تعارف این یادداشت هشدار دهنده
را در باره وضعیت خطیر کشور حضورتان
ارائه داده و استدعا کنم که با پایان دادن
به حکومت مذهبی خود ،کشور را از
سقوط به پرتگاهی که جلوی آن قرار
دارد نجات دهید .در نامهای به سرداران
پاسدار انقالب ،از آنها هم درخواست
کردهام که با ورود مقتدرانه خود بهمراه
مردم ،خروج عزتمندانه شما را تسهیل
کنند .واقعیت این است که مصلحت ایران
و اسالم هم فقط در همین تغییر است و
بس»...
 -منظور این مجسمه ابولهول اینست

که سپاه و مردم بیایند حکومت را عوض
کنند و از لبه پرتگاه نجات دهند .سپاه
خودش بخشی از امت و اسالم است چون
اگر ایراندوست بودند هیچگاه مملکت را
به باد نمیدادند حکومت مذهبی چراگاه
اینان و فساد همه گیر از همین سپاه
آغاز شده است  .بعد در باره کدام عزت
صحبت میکند؟ چون مصلحت اسالم و
ایران یکی شد ما به این روز افتادیم و بی
عزت شدیم .زمان پادشاه پهلوی بود که
عزت داشتیم نه حاال که مشتی میمون
انسان نما زمامدار کشورند.
ن رابطه با امریکا،
ادامه نامه ...»:عادی کرد 
ترویج یک جامعه مدنی سالم ،و توسعه
همه جانبه کشور بر مبنای اهداف عدالت،
آزادی و استقالل انقالب  ۱۳۵۷از جمله
د که افتخار گفتمان سازی
مواردی هستن 
و ارائه برنامه برای پیشبرد آنها را در
پرونده خود دارم»...
 بعله گویا استاد ما تازه از پشت کوهوارد شده اند و خبر ندارند که امام راحل
امریکا را شیطان بزرگ میدانست و روابط
عادی را به حساب نوکری میگذاشت .با
این مزخرفات اسالمی و چرندیات امر به
معروف و نهی از منکر و زیانهای بی حجابی
و پیرهن آستین کوتاه و گناه روزه خوری
و شنیدن موسیقی و پایکوبی و شادی
در باره ترویج کدام جامعه مدنی سالم
میگوید ؟ هنوز معتقد است که هرج و
مرج  ۵۷بخاطرعدالت و آزادی و استقالل
بوده است؟ از دو حال خارج نیست ،آیا
واقعأ نمیفهمد ؟ و یا اینکه میداند و خود
را به کوچه علی چپ میزند ؟ آنرا خدایش
میداند .قوانین جزای اسالمی و قصاص
و قطع دست و پا و سنگسار و اعدام را
عدالت میگوید ؟
نامه استاد ما دو بخش دارد و بخش دوم
آن برای سرداران سپاه است.
«...سرداران گرامی .از مدتها پیش،
مخصوصا این اواخر که کشور ما با
تهدیدهای فزاینده داخلی و خارجی
مواجه شده است ،سعی کردهام که
گفتمان متفاوتی در باره شما مطرح کنم.
گفتمان رایج ،سردار سپاه را یک عنصر
ایدئولوگ ،متحجر ،و غیر ملی معرفی
میکند که برای حفظ نظام روحانیون بهر
عملی دست میزند ولو اینکه آن عمل
مغایر منافع مردم و جغرافیای ایران ما

باشد.گفتمان متفاوت من عکس این
نظر را مطرح میکند .از دید من شما یک
نیروی ملی ،عملگرا و مدرن هستید که
در تحلیل نهائی حفظ ایران برایتان از
حفظ نظام ارجح تر است .من همچنین
مدعی هستم که شما خواهان توسعه
همه جانبه کشور با تاکید بر استقالل و
عدالتهستید»...
 استاد ما چه دود میکند وچه میزند کهدر عالم هپروت است ایکاش قدری هم
برای ما میفرستاد که کیفور شویم و از
عقل و منطق رها! منظور از تهدیدهای
فزاینده داخلی و خارجی چیست؟ بارها
گفته ایم که هذیان امپراطوری امت شیعه
از آن دجال هندیزاده شروع شد که
باعث جنگ و خونریزی در منطقه میبوده
است .سرچشمه تهدید های خارجی
دخالت مستقیم جمهوری اسالمی
در منطقه است کدام تهدید داخلی؟
مردم دنبال حق و حقوقشان هستند
که عواملی مثل همین سپاه پاسداران
باعث فسادهای اقتصادی و اجتماعی
شده اند و یا سیاستهای چپ اندر قیچی
نظام مقدس در برابر قومیتهای و اقلیتها
میباشد .سرداران سپاه بارها و بارها گفته
اند که حفظ نظام الویت آنان است .از
دید این حاج آقا ،سپاه یک نیروی ملی
گرا و مدرن است!!! این سرداران انسان
نما باعث کشتار هزاران انسان در منطقه
میباشند .کدام استقالل؟ کدام عدالت؟
مابقی نامه استاد هم مشتی حرفهای بی
سر و ته خیالبافیست .
یکی دیگر از این استادان ماله کش
خارج نشین که او هم شغل تدریس
را دارد حسین موسویان ،عضو سابق
تیم مذاکرهکننده هستهای میباشد که
حرفهای او خالی از خنده نیست و ماه
گذشته سردبیر گرام آزادی گفتگوی
کامل ایشان را چاپ کردند .انهم چند
جواب در تالش نجات برجام و تعلیق
تحریمها و خیالبافی های ایشان درمورد
حاجی ترامپ و آمادگی گفتگوی بدون
پیش شرط و پیشنهاد استاد برای سفر به
تهران چند برنامه ایرانشناسی !!!
 وقتی ما میگوییم اینها نشئه اند ،شوخی نمیکنیم .اول بسم اهلل ،چیزی که
میگوید امکان پذیر نیست  .کدام عقل
سلیم چنین پیشنهادی میدهد؟ چنان

است حاجی ترامپ گوشه چشمی بدان
بیاندازد .چیزی که این نخبگان نمیفهمند
 ،امواج خروش مردم از بیدادگری و فساد
و بدبختی هایی است که انقالب با شکوه
اسالمی به ارمغان آورده است و برجام و
مهمالتی از این قبیل هیچکدام نمیتواند
جلوی این امواج را بگیرد .

Teymour_Shahabi@yahoo.com
Facebook.com/Teymour Shahabi

کوفت(.خواندنیها-
خرداد.)1324
******
سلیمان بهبودی درکتاب خاطراتش
نوشته است«:چندروزقبل حاج آقا
جمال عریضه ای به حضورحضرت
بود،پاکت
اشرف[رضاخان]فرستاده
بزرگ وعنوان روی آن این طور نوشته
شده بود:حضورمهرظهوربندگان حضرت
ُمستطاب اجل اکرم اشرف اَمنع اعظم
آقای رضاخان سردارسپه وزیرجنگ
ورئیس الوزراء وفرمانده کل قوا دامت
عظمته.
ُ
عریضه که تقدیم شد ،فرمودندروی
پاکت که این است،توی پاکت چه
خواهدبود!بالفاصله عدل الملک معاون
رئیس الوزراء را احضار ومق ّررفرمودند به
همه اعالن وابالغ کند که ذکر عناوینی
که تاکنون درخطاب به من به کاربرده
می شد،بکلی موقوف است،ازاین ساعت
ازلقب سردارسپه که دارم صرفنظر
کردم ،روی پاکت فقط بنویسند رضا
پهلوی وامرفرمودند هرپاکتی که عنوانی
غیرازاین داشته باشد،برای صاحبش
برگردانند».
******
سپهبداحمدوثوق درشرح اجرای یکی
ازمانورهای نظامی درزمان رضاشاه
می گوید...«:خاطرۀ جالبی که از
حضوردردیدگاه دارم این است که
اعلیحضرت فقید که توجۀ خاصی به
مسلسل وتیراندازی باآن را داشتند
درنزدیکی دیدگاه باالی سر سربازی
که بافشنگهای مانوری باشدت تمام به
دشمن فرضی تیراندازی می کرد رفته
وسئوال فرمودند:به کی تیراندازی می
کنی؟سربازگفت به دشمن که درپای
درختهای روبرواست  .اعلیحضرت خم
شده وبه جای تیراندازی به هدف
نظرانداختند فرمودند :من که چیزی
نمی بینم وسرباز هم باکمال سادگی
جواب داد:قربان منهم چیزی نمی بینم.
ازاین جواب ساده ی سربازی ،شاهنشاه
تبسم ایشان را دیده
که کمتر کسی ّ
کتاب درآئینۀ
بود،به خنده درآمدند(».از
ِ
خاطرات).
******
مخالفان رضاشاه ،درباره ی زمین خواری
وتم ّلک زمین های دیگران از سوی او،
بسیار نوشته اند،عباس خلیلی دراین
باره درنقل خاطراتش می گوید...«:
اعلیحضرت فقیدباعدالت بوده به کسانی
که ضعیف بودند زور نگفتند،این بود که
یک مزرعه ای باالی سعدآباد متعلق به
یک پیرزن بوده واعلیحضرت فقیدمی
خواست آن رابخرد وآن زن فهمیده بود
بقیه درصفحه ۴۸

آزادی

در ُام القرای اسالمی چه خبر؟

بنابرنظام نامۀ تشریفاتی پیشین،
مق ِّررشده بود که به هنگام سفرشاه به
شهرستانها،فرماندارهرمحل باید تاسه
فرسنگی بالباس عادی شرفیاب شده
سپس ازراه وبیراهه به شهرمراجعت
وبالباس رسمی درموقع تشریف فرمایی
درمدخل محل توقف واستراحت،رؤسای
ادارات را معرفی کند.
فرماندارهمدان هم بنا به همین
دستوربالباس عادی تاسه فرسنگی
شهرشرفیاب شدوپس ازکسب اجازه
برای اینکه به موقع برای معرفی رؤسای
اداراتحاضرباشد،پسازحرکت،بالفاصله
اتومبیل خودرا پشت سراتومبیل
شاه قرارداده بود،درصورتیکه مطابق
معمول درمسافرت ها پس ازاتومبیلهای
اسکورت مخصوص وبعد ازآن،اتومبیلهای
ملتزمین رکاب باید قرارداشته باشد،به
همین جهت چون اتومبیلهای اسکورت
مالحظه کردند که برخالف ترتیب یک
اتومبیل دنبال اتومبیل شاه درحرکت
است،بنای بوق زدن را گذاشته بودند تا
متوجه ومتوقف کرده
اتومبیل مزبوررا
ّ
ترتیب معمول رابرقرارسازند.
صدای بوقهای ممتد،رضاشاه را که این
برنامه به خاطر سفرش به همدان صورت
است،متوجه نموده بود که باید
گرفته
ّ
اتفاق غیر ُمتر ّقبه روی داده باشد،ازشیشه
ی پشت اتومبیل نگاه کردومشاهده نمود
که یک اتومبیل ناشناس به دنبال اتومبیل
سلطنتی درحرکت است،برای آنکه
ازجریان باخبرشوددستور توقف به راننده
می دهدوناچاراتومبیل فرماندارهمدان
هم متوقف می شود.
شاه پیاده شدتابداندچرابرخالف
معمول این اتومبیل به دنبال اتومبیل
سلطنتی درحرکت است.به محض نزدیک
شدن فرماندارهمدان را لُخت وباپیراهن
وزیرشلواری دراتومبیل مشاهده می
کند،البته فرمانداربیچاره درمقابل سئوال
شاه زبانش بندآمده ونمی توانست به شاه
پاسخ قانع کننده بدهد.
باآن اُب ُ ّهت که رضاشاه داشت می توان
حدس زد که چه وضع ُمضحک وغیرقابل
توصیفی دراین برخوردشاه بافرماندار
پیش آمده بود.
متعجب وهم
شاه که ازاین پیش آمد
ّ

عصبانی شده بود،سوار وبه شهر عزیمت
می کند.
فرماندارنیز ازراه وبیراهه خودرابه
شهر رسانیده وبالباس رسمی درموقع
شرفیابی برای معرفی رؤسای ادارات
حضور می یابد،ولی به واسطۀ پیش
آمدمزبور زبانش یارای بیان نداشت
تااینکه دراینجا مورد بی مرحمتی واقع
می شودو شاه خودشروع به صحبت
بارؤسای ادارات می کند.
شب این ُرخداددرپیشگاه شاه
موردمذاکره واقع می گرددوچون فرماندار
هم یکی ازمردان خدمتگزاروصدیق بوده
ازطرف ُملتزمین رکاب خدماتش به عرض
می رسد وپس ازتحقیق معلوم میشود که
فرماندارلباسهایرسمیخودرادراتومبیل
گذارده تاقبل ازرسیدن به شهر درراه
پوشیده وبه موقع بتواند برای انجام
تشریفات حاضرشودوبال فاصله پس از
شرفیابی درسه فرسنگی وعزیمت به
شهر لباس عادی خودرادرداخل اتومبیل
وضمن حرکت آن به دنبال شاه ازتن
خارج وکام ً
ال لخت می شود تالباسهای
رسمی را دربرکند،اتفاق ًا این موقع
ازبدشانسی مصادف با توقف اتومبیل
شاه می شود ووضع ُمضحک پیش آمد
می نماید.
درهمان شب رضاشاه پس ازاستحضار
ازاین جریان فرمانداررا احضار
ومورد عنایت ومرحمت قرارمی دهد
(.»...خواندنیها -شماره 34بیست وپنجم
فروردین ماه.)1324
******
رضاشاه برحسب معمول برای افتتاح
نمایشگاه کاالی ایران ،ساعت دوونیم
بعدازظهر به محل نمایشگاه می
رود،همه حضوردارند،آقای منصور...وزیر
پیشه وهنردرتاالر ُغرفۀ وزارت پیشه
وهنرکروکی کارخانه جات ومعادن ونقشه
های اقتصادی وسایرمنابع حیاتی که باید
ازآنها به سودکشوراستفاده وبهره برداری
شود،خیلی زیادبه نظر می رسد،یک تکه
سنگ سیاه رنگ شفاف که گویا سنگ
آهن بودموردتوجه قرارگرفت.
رضاشاه ازچگونگی ساختمان این
سنگ وعوامل تشکیل دهنده ی آن
سؤاالت زیادکرد،کارشناسان ومهندسین
حاضر وآقای وزیر پیشه وهنر توضیح داد
که این سنگ 60درصدآهن دارد،رضاشاه
باقیافۀ عبوس وتعجب آمیزی تکه
سنگ راباانگشتان خود اینطرف وآن
طرف تکان دادوبعدآن را به زحمت
دردست خودجاداده به آقای منصور
گفت :ملتی که یک چنین سنگ قیمتی
رادراختیارخودداشته باشد ونتواند ازآن
استفاده کند بایدمغزآن را باهمین سنگ

شماره41دوازدهم
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تیمور شهابی

حرف میزند که با زمامداران متعادل و
عادی طرف است نه یک مشت آخوند
کپک زده و امت سینه زن عزادار دیوانه
که چپ و راست مرگ بر آمریکا میگویند
و پرچمش را آتش میزنند و هنوز افتخار
میکنند که سفارتش را تسخیر کردند و
شیطان بزرگ و بهمان و بیسار .نرمش
قهرمانانه رهبر عقب افتادگان ذهنی
بخاطر خوردن کفگیر به دیگ بود نه
بخاطر چشم و ایروی کفار.
ادامه خزعبالت « ...از سردار سلیمانی
خواهش میکردم اوضاع واقعی منطقه را
برای وی تشریح کرده و اسناد و مدارک
و شواهدی که اثبات میکند امریکا نقش
مهمی در بیثباتی منطقه داشته و از
گروههای تروریستی حمایت کرده را برای
ایشان توضیح و یک فایل کامل و مستند
هم به ایشان بدهد تا برای ایشان روشن
شود که چه کشوری عامل بیثباتی
منطقه بوده و هست»...
 بعله این استاد ما تقصیری ندارد چونتازه از حال اغما بیرون آمده است .بی
ثباتی منطقه پس از هرج و مرج  ۵۷آغاز
و اوضاع دنیا قاطی پاطی شد منتهی چون
این بیچاره آنقدر کاسه لیس امپراطور
اسالم شیعه است ،خود را به فراموشی
اختیاری سپرده  .گذشته از آن استاد
ما هیچ شناخت درست حسابی هم از
این حاجی ترامپ روانپریش و نامتعادل
ندارد.حاج آقا کجا حوصله ایران شناسی
و خواندن اسناد و مدارک دارد؟ به حرف
اطرافیان خودش هم گوش نمیدهد وهر
چه به او سند و مدرک در مورد دخالت
رفیق پوتین در سیستم انتخاباتی
کشورش نشان میدهند ،آنرا پاره میکند
و زیرش میزند حاال بیاید به مزخرفات
آخوندها و امت جاهل و قصه حسین کرد
شبستری گوش دهد ؟
ادامه گفتگو « ...شواهد و مدارکی که
نشان دهد تحریمهای امریکا علیه مردم
ایران است را روی میز میگذاشتم تا
درک کند که طرفداری آنها از مردم ایران
با سیاستهای اعمالیشان کامال مغایرت
دارد و مردم ایران قربانی تحریمها
هستند»...
 مردم ایران قربانی ماجراجویی هایرژیم نعلین و آفتابه هستند چون ندانم
کاری و نا بخردی و منم منم های مذهبی
و اقتصاد مقاومتی و قاچاق و فساد همه
گیر ،زیر بیرق این رژیم کار را به اینجا
کشاند که خود این مال نصرالدین هم
سری در آخورش دارد و میداند که
سرچشمه تحریمها چه بوده است.
باال بریم پایین بیایم  ،کفار و اسکتبار چه
اوباما چه ترامپ چه ماکرون چه مرکل چه
و چه و چه همه بفکر منافع خودشانند .ما
به استاد موسوی پیشنهاد میکنیم بجای
گفتگو با رسانه اعتماد برود به درگاه «
فاکس نیوز و دوستان» دخیل ببندد
شاید مرادش حاصل شد اونوقت ممکن

گوشه هائی از زندگی رضاشاه کبیر

دردوران جمهوریت
دررم قدیم
هرشهروندی که ثروتش بیشتر بود می
بایستی مالیات بیشتری بپردازد(که امری
طبیعی است وامروزهم درهمه جای دنیا
مرسوم است) اما این شخص همچنین
می بایست مدت زیادتری نیز درارتش
خدمت کند.
برای کسانی که دربخش های خصوصی
فعالیت داشتند وثروت زیادی می
اندوختند این مدت گاهی به ده سال
می رسید .

تجربه

آزادی

شارل دوازدهم پادشاه سوئدکه یکی
از اعجوبه های جنگ ورزم آزمائی بود
با دانمارک  ،لهستان ونروژ به جنگ
پرداخت و بعد متوجه روسیه شد ودوازده
بار با پطر کبیر جنگیدو تزارروسیه را
شکست داد.
هنگامی که از پطر کبیر پرسیدند نظر ت
در باره شارل چیست جواب داد :اورا
دوست می دارم زیرا دوازده مرتبه و با
هرشکست به من آموخت چگونه باید
بهتر بجنگم .
سرانجام پطر کبیر برشارل غلبه
کردوشارل به ترکیه فرار کرد واز آنجا
خودرا به سوئد رسانید وباردیگر به جنگ
با نروژ پرداخت ولی درسال  ۱۷۱۸در۳۶
سالگی دریک جنگ به ضرب گلوله
کشته شد.

درسال  ۲۰۱۷چند توفان سهمگین خاک
ایاالت متحده را درنوردید و عالوه بر
گرفتن جان انسانها خسارات زیادی
برجای گذاشت .
برطبق برآوردی که صورت گرفته
توفانهای سال گذشته حدود ۳۰۶
میلیارد دالر خسارت مالی ببار آورده
است .

اهل بهشت
نداشت کما اینکه در گذشته درجه
حرارت هوا از تابستان امسال باالتر هم
بوده است  .درهمین حال در کالیفرنیا
و چند نقطه دیگر آمریکا جنگل ها آتش
گرفت و دربعضی نقاط نیز سیل جاری
شد.

جریمهبخاطرمقنعه

ازغرب به شرق اقیانوس

نام خانوادگی که کمک قابل توجهی به
شناسائی افراد می کند ازدوران پریکلس
که سه چهارقرن پیش از میالد مسیح
می زیست درآتن متداول شد عنوان
پریکلس این بود «:پریکلس گرانتیب
کوالژین» که گرانتیب نام پدر پریکلس
و کوالژین نام ملک خانوادگی او بود .با
اینهمه بسیاری ازمورخین براین باورند
که منشأ نام خانوادگی کشورباستانی
چین و امپراتور« ژی فو »در  ۲۸۵۲پیش
از میالد است .

یک معلم آمریکائی بنام برایس
تک وتنها درقایق خود
کارلسون
پاروزنان از سنت جان در نیو فوندلند در
ساحل اقیانوس اطلس خودرا به آن سوی
اقیانوس در سنت مری واقع در جنوب
غربی انگلستان رساند  .این سفر دریایی
که  ۳۸روز و  ۶ساعت و  ۴۹دقیقه طول
کشید رکوردی برای پاروزدن از غرب به
شرق اقیانوس اطلس بشمار میرود.

بلندترین قله سوئد
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بلندترین قله کوه سوئد که Kebnekaise
نام دارد درماه ژوئیه  ۱۳پا ارتفاع خودرا
ازدست داد .این کاهش ارتفاع به دلیل
موج گرمایی بود که باعث ذوب شدن
برف ویخ در قله کوه شد.
موج گرما درتابستان امسال دراروپا ،
آمریکا و آسیا تلفات زیادی ببار آورد .
طرفداران محیط زیست نوک حمالت
خودرا متوجه آمریکا و خروج این کشور
از قرارداد پاریس کردند که البته گرمای
امسال هیچ ارتباطی به این موضوع

برده داری بسبک مدرن

ستونپنجم
دانمارک به جرگه کشورهایی پیوست که
استفاده زنان از روبنده در انظار عمومی را
قدغن کردهاند .در جلسهای که پنجشنبه
 ۳۱مه در پارلمان دانمارک برگزار شد،
الیحه این ممنوعیت با  ۷۵رای موافق در
برابر  ۳۰رای مخالف به تصویب رسید.
در این مصوبه آمده است« :هرکس
صورتش را در انظار عمومی از دیگران
پنهان کند ،جریمه خواهد شد».
زن  ۲۸ساله مسلمانی که این قانون را
رعایت نکرده بود روز سوم اوت ۲۰۱۸
جریمه شد وبعنوان اولین شخصی
شناخته شدکه به جرم پوشاندن تمام
صورت خود دردانمارک جریمه گردید.

پاپ و منع اعدام
تظاهرات در بنگالدش
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تظاهرات عظیمی با شرکت جوانان در روز
 ۲۹ژوئیه دربنگالدش برپاشد.
دلیل این تظاهرات آن بود که یک
هفته پیش از آن در یکی از جاده های
بنگالدش اتوبوسی باسرعت زیاد باعث
مرگ دو جوان شد.
جوانان بنگالدشی دراعتراض به ناامنی در
جاده های کشور دست به این تظاهرات
زدند .مقامات بنگالدش قول دادند که
مسبب یا مسببین این حادثه را به شدت
مجازات خواهند کرد اما جوانان همچنان
به تظاهرات خود به مدت یک هفته ادامه
دادند.

یکی از بزرگان عرب که مشهور به قباحت
وجه وکراهت بود  ،زنی داشت به غایت
صاحب جمال وحمیده خصال  .روزی زن
اورا گفت  :یقین می دارم که من وتو اهل
بهشتیم  .گفت  :از کجا میدانی؟
گفت از آنجا که تو دائم شکل جمیل مرا
می بینی و شکر می گوئی و من وجه
قبیح تورا می بینم وصبر می کنم .
صابران وشاکران اهل بهشتند.

پاپ فرانسیس دردوم ماه اوت موضع
کلیسای کاتولیک را در مورد اعدام
تغییر دادو واین مجازات را بکلی مغایر
کرامت انسانی دانست .
تعداد اعدام ها در جهان خوشبختانه
کاهش یافته است اما در پنج کشور
چین  ،عراق  ،ایران  ،عربستان سعودی
و پاکستان اعدام ها  ۹۰درصد نسبت به
سال گذشته افزایش یافته است .

اصطالح ستون پنجم توسط « امیلیو
ُمال» ژنرال فاشیست اسپانیا ویکی از
فرماندهان تحت امر ژنرال فرانکو در
جنگ جهانی دوم وضع شد .زمانی که
نیروهای فرانکو مادرید را محاصره کرده
بودندُ ،مال برای مدافعان شهر اخطاریه
صادر کرد :
«چهارستون سپاه ما به طرف شهرشما
درحال پیشروی اند .وعالوه بر این
درزمان مناسب «ستون پنجم» ما که
پشت خط دفاعی شما ست برای حمله
به پا خواهد خاست» .
اصطالح ستون پنجم قدمتی ندارد اما
در همه زبانها کاربرد دارد و بصورت
ضرب المثل در آمده است و به هر فرد
و دستهای اطالق میگردد که دانسته ویا
ندانسته اعمالی به زیان و ضرر خودی و
سود بیگانه انجام دهند.

ریشه نام کانگورو
کاپیتان جیمس کوک که درقرن هیجدهم
استرالیا را کشف کرد از اهالی قبیله

کناررودخانه  Endeavorنام حیوانی
را که مقابل آنهابودپرسید .آنها جواب
دادند Kanngaroo:
درحقیقت کانگورو درزبان آنها به معنی
« نمیدانم » بود.و همین نام برای حیوان
مزبور انتخاب شد که تا به امروز مورد
استفاده است .

ساندویج  ۷پوندی

زندانیان سراسر آمریکا روز  ۲۱اوت دست
به اعتصاب زدند  .آنها میگویند رفتار
مقامات زندان با آنها همانند آن است
که در عصر برده داری مدرن به سر می
برند .آنها می گویند مقامات با پرداخت
حتی کمتر از حداقل دستمزد قانونی از
آنها کار می کشند .احتمال می رود این
اعتصاب حدود سه هفته طول بکشد.در
مدت اعتصاب  ،زندانیان کار نخواهند کرد
و یا بیشتر وقت خودرا در فروشگاه زندان
می گذرانند.آنها می گویند اینگونه کار
کشیدن از انسان و پرداخت مزد اندک
مصداق رعایت نکردن حقوق بشر است.

اخیرا ً باستان شناسان درآرامگاه یک
مقام باال و سلطنتی مصر باستان ،قدیمی
ترین پنیراز دنیای باستان را کشف کرده
اند که در جنوب قاهره قراردارد .آنها
ضمن کشفیات خود قطعه پنیری یافتند
که قدمت آن به  ۳۲۰۰سال پیش می
رسد ..به گفته پژوهشگران ،پنیر قدیمی
کشف شده در مصر مخلوطی از شیر
گاو و شیر گوسفند یا بز است و بیش از
هر چیز با نوعی پنیر بز در عصر حاضر
قابل مقایسه است ،اما مزه آن بسیار
ترشتر است .صدای آلمان گزارش داد
که «پژوهشگران تنها به کمک روشهای
مدرن آنالیز شیمیایی موفق شدند

درسپتامبر سال  ۲۰۱۷مردی در لندن
با استفاده از نرم افزار واتس اپ خود
اشتباه ًا پیامی برای زنی فرستاد که اورا
نمی شناخت .
علیرغم این اشتباه آن دو با هم دیدار
کردند و سه ماه بعد دیدارشان به ازدواج
انجامید .شما سعی نکنید دچار چنین
اشتباهی شوید چون همیشه اشتباه به
نفع انسان تمام نمی شود.

تظاهرات برضد کلیسا

در استادیوم ورزشی کاردینال در
آریزونا ساندویچ برگری به مبلغ ۷۵
دالر فروخته شد که  ۷/۵پوند یعنی
حدود سه ونیم کیلوگرم وزن داشت .این
ساندویچ حاوی  :پنج قطعه گوشت گاو
پنج عدد سوسیس ازگوشت گاو و پنج
عدد سوسیس آلمانی از گوشت خوک
 ۲۰بُرش از پنیر آمریکائی  ۸ ،بُرش از
گوشت مرغ و  ۱۲اونس (کمتراز نیم کیلو )
سیب زمینی سرخ کرده بود.

پنیر  ۳۲۰۰ساله

پیام اشتباه و ازدواج

صدها نفر در مخالفت با نفوذ کلیسای
کاتولیک برسیاست های دولت آرژانتین
روز  ۱۸اوت دربوینوس آیرس دست به
تظاهرات زدند .اعتراض آنها به خاطر
تصویب نشدن قانون سقط جنین در
آرژانتین بود .که به تصور آنها این قانون
تحت نفوذ کلیسای کاتو لیک به تصویب
نرسید.ه است.

متحد شدن دوکره
از جنگ کره و تقسیم این کشوربه دو
منطقه شمال وجنوب بیش از  ۶۰سال
می گذرد .اخیرا ً با تالش های آمریکا
دوکره به هم نزدیک تر شدند و  ۸۹نفر
از کهن ساالن کره جنوبی برای پیوستن
به خانواده هایشان در کره شمالی به آن
کشور رفتند .تا امروز رفت و آمد مردم
شمالی وجنوبی امکان پذیر نبود .ازسال
 ۲۰۰۰تا کنون  ۱۳۰۰۰۰نفر از اهالی کره
جنوبی در برنامه التاری ثبت نام کرده اند
که اگر قرعه بنامشان افتاد به شمال بروند
و از خانواده خود دیدار کنند .اما بسیاری
از آنها ُمردند و نوبت به آنها نرسید.

بستن حسابهای فیس بوکی

فیس بوک می گوید در ۲۱ماه اوت ۶۵۲ ،
حساب  ،صفحه و یا گروه فیس بوکی را در
رابطه با ایران مسدود کرده است  .فیس
بوک از گزارش ماکروسافت که حکایت
از هدف قرار گرفتن سایت گروههای

دموکراتی در خدمت ترامپ
پیتر ناوارو که سالها درحزب دموکرات
فعالیت می کرد ودرسال  ۱۹۹۶نیز
هیالری کلینتون برای راه یافتن او به
کنگره از او حمایت می کرد اکنون به
یکی از قدرتمند ترین همکاران دانلد
ترامپ تبدیل شده است که جنگ
تجارتی ترامپ را با اروپا و چین وژاپن
وکانادا رهبری می کند.

آزادی

خدمت درارتش ُرم

سابقه ی نا م خانوادگی

خسارت توفان ها
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خ واندن ی
ک واته و

بدانند که ماده کشفشده پنیر است .آنها
اما نسبت به خوردن این پنیر هشدار داده
و گفتهاند که  ۳۲۰۰سال است که تاریخ
مصرف آن گذشته و خوردنش باعث
مسمومیت میشود .شیمیدانها در این
پنیر باکتریهایی یافتهاند که موجب تب
مالت میشود».

سیاسی محافظه کار در آمریکا توسط
هکرهای روسی هک شده دریافته بود
که ایران و روسیه هدف های مشترکی
را دنبال کرده اند .لذا همه آن حسابهارا
مسدود کرد.

سال ۱۳۴۳-۱۳۴۲(۱۹۶۴
خورشیدی)

منیژه (قسمت اول)

دنبالهفرنگیس

آزادی

کیخسرو به مادر گفت :که ای در جهان
از پدر یادگار
به هر نیک و بدها پناهم تویی
منم چون کنارگ و شاهم تویی
فریبرز به توسط رستم تو را از من
خواستگاریمیکند.
چنین رای ببند همی پور زال
که باشی فریبرز یل را همال
چه بینی بدین در چه فرمان دهی
که جفت تو بادا بهی و مهی
فرنگیس به یاد سیاوش و گذشته هایش
گریان شد .گفت با اینکه مایل بدین امر
نیستم ولی خواهش رستم را هم نمیتوانم
رد کنم.
که با رستمم روی آزار نیست
وگرنه مرا گاه این کار نیست
رستم پیلتن فرنگیس پاکیزه تن را ستود
و او را سزاوار همسری فریبرز دانست و
بدو گفت
اگر بشنوی پند و اندز من
تو دانی که نشکیبد از شوی زن
جوان کی شکیبد ز جفت جوان
بویژه که باشد ز تخم کیان
که مرد از برای زنانند و زن
فزونتر ز مردش بود خواستن
شه بانوان تا مدتی دراز گریان و غمگین
بود و آه سرد از درون پر درد بر میآورد
و سرانجام گفت اگرچه در ایران همتای
فریبرز مردی نیست اما او هم با سیاوش
نمی تواند برابری کند.
دریغا سیاوش رد را چنان
به توران بکشتند مردم ُکشان
آنچه شاه جهان فرماید و پور زال بخواهد
فرمانبردارم .رستم جای درنگ ندید و
برای انجام مراسم ازدواج فرنگیس و
فریبرز کمر خدمت بست.
موبد را خواندند و پیمان زناشویی میان
آن دو بسته شد.
فریبرز را با فرنگیس یار
بکردند و بستند عهد استوار
وزان پس فریبرز داماد گشت
ز کیخسرو و رستم آزاد گشت
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چون کیخسرو از جنگ با افراسیاب
فراغت یافت روزی با بزرگان و پهلوانان
به بزم نشسته بود.
می اندر قدح چون عقیق یمن
به پیش اندرون الله و نسترن
پریچهرگان پیش خسرو به پای
سر زلفشان بر سمن مشکسای
پرده دار از در درآمد و به کیخسرو
خبر داد که عده ای به دادخواهی آمده
اند .خسرو آنانرا بار داد .گفتند ما از
شهر آرمان آمده ایم شهری که چراگاه
چارپایان ما بود
چه مایه بدو اندرون کشتزار
درخت برآور همه میوه دار
چراگاه ما بود و فریاد ما
ابا شاه ایران بده داد ما
فزون از شمار گراز به بیشه ما حمله کرده
و هستی ما را به باد داده است  .اینک از
شاهنشاه ایران خواهانیم که ما را از شر
آن حیوان خالص سازد .جان و مال ما
نیز در طبق اخالص به پیشگاه شاهنشاه
تقدیم میگردد .شاه از پهلوان پرسید که
آماده کارزار با گرازان است؟ کسی از
آن جمع پاسخ نداد مگر بیژن گیو فرخ
نژاد .بیژن آماده رفتن به شهر آرمان شد
و گیو پدر بیژن از گرگین خواست که او
نیز بیژن را که جوان است و خیره سر
همرامی کند .گرگین با بیژن به جنگ
گرازان و خوکان رفت .گرگین چون
رشادت و دالوری بیژن را دید شیطان
صفت در پی حیله گری برآمد و تصمیم
گرفت برای اینکه بیژن را از چشم شاه
بیاندازد برای او گرفتاری فراهم سازد .به
بیژن گفت من به تمام این نقاط آشنایی
دارم ،نزدیکی آرمان جشنگاهی است که
دو روزه بدان خواهیم رسید
یکی دشت بینی همه سبز و زرد
کزو شاد گردد دل راد مرد
زمین پرنیان و هوا مشک بوی
گالب است گویی مگر آب جوی
دسته های پریچهرگان پوشیده روی در
هر گوشه یی به شادی نشسته و سرگرم
میگساری و پایکوبی اند .منیژه دختر
افراسیاب که چون آفتاب نور و حرارت
می پراکند نیز در جمع خوبرویان است.
اگر ما با حمله بدین دشت بتوانیم چند
تن از پریچهرگان را به نزد کیخسرو بریم
ارج و قرب دیگری خواهیم یافت .بیژن
جوان و کم تجربه  ،جوانانه در این راه پر
خطر گام برداشت و به همراه گرگین وارد

 ۳۰دی ماه ۲۰(۱۳۴۲ژنویه )۱۹۶۴شاه کارخانه پتروشیمی را افتتاح می
کند.
 ۹بهمن  ۲۹(۱۳۴۲ژانویه )۶۴شاه ایران همراه بارئیس جمهوراتریش
بازیهای المپیک زمستانی را افتتاح می
کند.
 ۲۸بهمن  ۱۷(۱۳۴۲فوریه )۶۴یک موافقت نامه پتروشیمی بین ایران
وانستیتوی فرانسوی نفت امضاء می
شود.
 ۱۷اسفند ۷(۴۲مارس )۶۴حسنعلی منصور نخست وزیر می شود.

حسنعلی منصور

جشنگاه شد .بیژن به گرگین گفت که
من در رفتن شتاب میکنم و پیش از تو به
بزمگاه میروم تا ببینم بزم تورانیان چگونه
است؟ بیژن چون به بیشه رسید نزدیک
خیمه یی در سایه سروینی نشست تا از
گزند آفتاب در امان باشد .منیژه چون از
خیمه آن سهی قد لشکرپناه را دید
به رخسارگان چون سهیل یمن
بنفشه گرفته دو برگ سمن
کاله تهم پهلوان بر سرش
درخشان ز دیبای رومی برش
دلش فرو ریخت و به درون خیمه رفت و
دایه را گفت که برو ببین که آن سرو قد
کیست؟ او سیاوش است که زنده شده یا
پری است؟ به او بگو سالیان دراز است
که هر بهار این جشن را برپا میکنیم و
کسی را یارای آمدن بدینجا نیست  ،او
چگونه بدین مکان راه جسته است؟ دایه
پیام منیژه را به بیژن رساند و روی بیژن
چون گل شکفته گشت و در پاسخ گفت

ای فرستاده خوبروی  ،من نه سیاوشم نه
پریزاد از ایران هستم و از نژاد آزادگان
منم بیژن گیو ز ایران به جنگ
به زخم گراز آمدم بی درنگ
گرازان بسیار بر خاک افکنده و سرزمین
آرمان را از شر آنان رهانیده ام آنگاه از
جشنگاه و دخت افراسیاب آگهی یافتم
و شتابان بدینسوی روی نهادم.
مگر چهره دخت افراسیاب
نماید مرا بخت فرخ به خواب
اکنون اگرمرا به نزد آن خوبچهرببری
تو را گوشوار و طوق و کمر زرین خواهم
بخشید .دایه به نزد منیژه بازگشت و به
او گفت
که رویش چنین است باال چنین
چنین آفریدش جهان آفرین
ادامه دارد

  ۱۸فروردین  ۷ (۴۳آوریل )۶۴خمینی خانه ای را که درآن تحت نظر بود
ترک کرده و به قم باز می گردد.
  ۱۷خرداد ۷(۴۳ژوئن )۶۴دانشگاه جرج تاون به شاه دکترای
افتخاری می دهد.
 ۱۹خرداد ۹(۴۳ژوئن )۶۴دانشگاه نیویورک به شاه دکترای
افتخاری اهدا می کند..
 ۲۱خرداد ۱۱(۴۳ژوئن )۶۴دانشگاه کالیفرنیا به شاه دکترای
افتخاری اهدا می کند.
  ۳۱تیر  ۲۲(۴۳ژوئیه)۶۴مرکز سنتو درترکیه اطالع می دهد که
این پیمان « سازمان گسترش وهمکاری
منطقه ای » را تأسیس کرده است  .این
سازمان بااین امید به ثمرات همکاری
های نظامی ایجادشده است .قراراست
ارتباطات وتجارت کشورهای عضو به
طور هماهنگ وبا همکاری پیش برود.
 ۲۶شهریور ۱۷(۴۳سپتامبر )۶۴هایله سالسی امپراتور حبشه برای
دیداررسمی وارد تهران می شود.

 ۱۴مهر  ۶(۱۳۴۳اکتبر )۶۴انقالب سفید دائما در حال گسترش است
نهادهای مختلف باید به این رشته هدفها
تحقق بخشد .پس از سپاه دانش نوبت به
سپاه بهداشت و سپاه آبادانی است  .که
وظایفشان از نام آنها پیداست  .مراتع نیز
ملی شده است  .خانه های انصاف برای
برقراری عدالت ازشعور وقابلیت عامه
مردم بهره می گیرد .هدف از ایجاد آنها
سبک کردن بار دادگاه ها ازیک طرف
و احتراز از درگیرشدن مردم کم درآمد
دردعاوی سنگین وطوالنی از طرف دیگر
است  .دراین خانه ها به دعاویمختلف
رسیدگی می گردد.واگر یکی ازطرفین
از حکم راضی نباشد می تواند به
دادگستری رجوع کند.
 ۱۳آبان  ۴(۴۳نوامبر )۶۴خمینی بر مواضع خود پافشاری می
کند وبه ترکیه تبعید می شود.علیه «
کاپیتوالسیون» فریاد می زند .مجلس
الیحه تقدیمی حسنعلی منصور نخست
وزیررا تصویب می کند .طبق این قانون
ارتشیان آمریکائی وخانواده هاشان از
تعقیب مراجع قانونی ایران مصون اند.
آمریکا به همه جا بااین شرط ارتشی
اعزام می کند و بخت یار خمینی است .
و بزودی آزاد می شود وفرصت را ازدست
نمی دهد مجازات آشوبگری ها ،ر فحاشی
ها به شاه و آمریکا و اسرائیل می تواند
اعدام باشد ولی وی از خطر جسته است
زیرا هیئتی ازروحانیون بلند پایه طی
جلسه ای به وی لقب آیت اللهی میدهند.
وجانش را می خرند .مراجع بزرگ تقلید
طبق قاعده به اعدام محکوم نمی شوند.
خمینی با اطمینان از مصونیت دائمی باز
دست به فعالیت می زند.
  ۲۶آبان  ۱۷(۴۳نوامبر )۶۴بودوئن پادشاه بلژیک همراه ملکه فابیوال
برای دیداررسمی وارد تهران می شود.
  ۳۱دی ماه  ۳۱(۴۳دسامبر )۶۴آیت اهلل مطهری  ،بهشتی  ،جوادباهنر
وعلی اکبر هاشمی رفسنجانی در
حسینیه ارشاد وعظ می کنند ومخارج
بنای این مرکز توسط تجار تهران تأمین
شده است .

حسینیه ارشاد

سال -۱۳۴۳(۱۹۶۵
 ۱۳۴۴خورشیدی)
  ۷بهمن  ۲۷(۴۳ژانویه )۶۵روز پنجشنبه  ۲۱ژانویه ( ۶۵اول بهمن
 )۴۳حسنعلی منصور کشته می شود و
هویدا که وزیر دارائی کابینه او ست پس
از ۶روز به فرمان شاه به نخست وزیری
منصوب می شود .هویدا  ۲۰سال سابقه
فعالیت دیپلملتیک دارد و تحصیالتش
رادربیروت انجام داده ودرآنجا به
ایرانیان دیگری از جمله شاپور بختیار
برخورده است قاتل منصور از خمینی
شنیده که کاپیتوالسیون شرط اعطای
کمک  ۱۰۰میلیون دالری آمریکا به ایران
است .

 ۱۷اردیبهشت  ۷(۴۴مه )۶۵دانشگاه شهر ریودوژانیرو به شاه دکترای
افتخاری می دهد .شاه ازاینجا به کانادا
خواهدرفت.
 ۱۲خرداد۲ (۴۴ژوئن )۶۵اعلیحضرتین ازپاریس به طرف ایران
حرکت می کنند .آنها  ۳۰مه( ۱۰خرداد)
مهمان ژنرال دوگل بودند.
  ۲۴شهریور ۱۵(۴۴سپتامبر )۶۵مجلسین شورا و سنا لقب آریا مهررا
به شاهنشاه اعطا می کنند .این عنوان
توسط محمد الفاسی وزیر فرهنگ
مراکش ورئیس اجرائی یونسکو به منظور
قدردانی ازایران ابداع شده است .
در اجالس  ۸سپتامبر  ۱۷(۶۵شهریور
)۴۵یونسکو برای مبارزه با بیسوادی
درجهان  ،طلب کمک می کند .ایران
واردن تنها کشورهائی هستند که ۰/۷
درصد از درآمد خودرا وقف این هدف
واال می کنند.
  ۹آبان  ۳۱( ۴۴اکتبر )۶۵صبح امروز شاه کوی نهم آبان را که به
سکومت طبقات کم درآمد اختصاص
خواهد یافت افتتاح می کند .آپارتمانها
برای خانواده های  ۳تا  ۵نفره ساخته
شده است .

  ۱۰آبان (۴۴اول نوامبر )۶۵دانشگاه آریامهر افتتاح می شود .دکتر
محمدعلی مجتهدی مؤسس و اولین
رئیس این دانشگاه است.

دکتر محمدعلی مجتهدی

 ۱۹آبان  ۱۰(۴۴نوامبر )۶۵دیپلماتهای ایرانی سوریه را ترک می
کنند .زیرا یکی از وزرای این کشور ،
خوزستان را عربستان اعالم کرده است .
 ۲۷آبان  ۱۸(۴۴نوامبر )۶۵ایران وهند قراردادی برای احداث یک
پاالیشکاه با ظرفیت تصفیه  ۵۰هزار
بشکه نفت درروز امضاء می کنند.
  ۵دی ماه  ۲۶(۴۴دسامبر )۶۵روز  ۲۱فروردین امسال وقتی شاه
ازاتومبیل پیاده می شود وبه طرف
دفترش می رود یکی از سربازان گارد
به روی وی آتش می گشاید  .اگر دخالت
یکی از پیشخدمتها که به قیمت از دست
دادن یک انگشت دررا به سرعت می
بندد نبود شاه ازاین مهلکه جان به در
نمی برد .دوسرباز گارد حین تیراندازی
به ضارب کشته وطراحان توطئه
دستگیر می شوند .همه فارغ التحصیالن
دانشگاه منچستر هستند .دونفراز آنها
که محکوم به اعدام می شوندخواستار
دیدارباشاه هستند .وقتی در خواستشان
پذیرفته می شود متعجب می شوند .آنها
طی دیدارباشاه تقاضای عفو می کنند .
شاه آنهارا عفو می کند و مشاغل
حساس دولتی به آنها واگذار می شود.

آزادی

زانن شاهناهم

( فرنگیس  -قسمت آخر  ،منیژه -قسمت اول)

شاه ایران
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دکتر طلعت بصاری (قبله)

بخش بیست وسوم

روروز شمار زندگی محمدرضا پهلوی

رضاشمس آبادی عامل ترور شاه درکاخ مرمر

فشارخونوآلزایمر
آیا فشارخون باال در بروز آلزایمر نقش
دارد؟
برطبق کاوشهایی که اخیرا ً درآمریکا
صورت گرفته است افزایش فشار خون
در بروز بیماری فراموشی و آلزایمر
نقش مؤثری دارد .بیش از  ۵۷میلیون
آمریکایی هم اکنون باآلزایمر زندگی می
کنند و تخمین زده می شود که تا سال
 ۲۰۵۰این تعداد به حدود  ۱۴میلیون نفر
برسد.
در ۶ماهه اول سال  ۲۰۱۸دولت آمریکا
 ۲۷۷میلیارد دالر صرف بیمه کردن

آزادی

بیماران آلزایمر و پرداخت هزینه های
دیگری کرده است که شرکتهای بیمه از
پرداخت آن خودداری می کنند .
هم اکنون  ۵نوع دارو برای درمان عالئم
آلزایمر به تصویب اداره غذاوداروی
آمریکا رسیده است اما این داروها قادر
به مداوای کامل این بیماری نیستند.

سال نهم شماره ۱۰۴

نیاکان راست قامت ما
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هومونیداها از خانواده خود ما انسان
هاهستند که نیاکان پیش از تاریخ ما
به شمار میروند .فسیل بدست آمده
از هومونیدا متعلق به سه میلیون و
هشتصدهزار سال پیش است  .آنها
تهیگاه های بزرگی داشتند بدین معنی
که نوزادان آنها بزرگتر از نوزادان امروزی
ما بوده اند .آخرین نسل های هومونیداها

فضوالت اتمی

پرندهپستاندار

بوی پای بزها و گوسفندان
نیز نوزادان کوچکتری بدنیا می آوردند
که کمتر از نسل های پیشین تکامل
یافته بودند .لذا نگهداری از این نوزادان
بسیار سخت تر از گذشته شد .بهمین
دلیل کارها بین افراد خانواده تقسیم
شد .مادرتنها به نگهداری از فرزند می
پرداخت و پدر برای فراهم کردن غذا از
خانه بیرون می رفت .
راه رفتن برروی دوپا باعث شد که اوال
این موجود بتواند مسافتهای زیادتری را
به دنبال غذا برود و ثانی ًا دودستش آزاد
بود تا بتواند با آن کارهای بیشتری انحام
دهد.

ژیمنوسپرم چیست ؟
ژیمنو سپرم از دو واژه یونانی شکل
گرفته است  :ژیمنو به معنای عریان و
پیدا و سپرم به معنی دانه و تخم درنتیجه
ژیمنوسپرم ها گیاهانی هستند که تخم
و دانه آنها برروی ساختمان ظاهری آنها

بزها وگوسفندان در پای خود غده ی
تولید کننده ی بوی ویژه ای دارند که
وقتی مسیری را طی می کنند این بورا
از خود برجای می گذارند درنتیجه هم
اعضای گله با کمک این بو گم نمی شوند
و هم راه بازگشت گله به زیستگاه خود به
آسانی مشخص می شود.

قناری معدنی چیست؟
قناری معدنی به پرندگانی اطالق می
شود که معدنچی ها قبل از ورود به معدن
آنهارا به داخل می فرستند تا از خلوص
هوا در داخل معدن اطمینان حاصل کنند.
معموال سه پرنده را به داخل معدن می
فرستند و از حالت آنها بهنگام بازگشت از
معدن می توانند میزان گاز کربنیک داخل
معدن را ارزیابی کنند .بعضی از معدنچی
ها از موش برای این منظور استفاده می
کنند .الزم به یاد آوری است که این نوع
آزمایش ها مربوط به زمانی است که هنوز
دستگاه های الکترونیک امروزی ساخته
نشده بود و معدنچی ها مجبور بودند با
این طریق ابتدائی به بررسی وضع هوای

می گویند فضوالت یا زباله های اتمی
خطرناک هستند چرا؟
پاسخ این است که تنها عنصر طبیعی که
قادراست  ,تقسیم هسته ای خودرا حفظ
کند وادامه دهد اورانیوم است .اما تنها
اورانیوم  ۲۳۵است که دربین  ۴۰ایزوتوپ
دیگر اورانیوم می تواند تحت بمباران
نوترونی به تقسیم هسته ادامه دهد و
وضع خطرناکی ایجاد کند .لذا فضوالت
اتمی را به دی اُکسید اورانیوم تبدیل می
کنند تا بی خطر شود.

مرواریدچگونهدرستمیشود؟
مروارید در داخل بدن صدف های آب
شور و یا حلزون های آب شیرین تولید می
شود .درداخل بدن این نرم تنان بافتهای
پرده مانند بنام « پوشش» وجوددارد
سلول های ویژه ای در کنار این پرده

آیا هیچ پرنده ی پستانداری وجود
دارد؟ پاسخ مثبت است  .خفاش تنها
پسنتانداری است که قادر است پرواز
کند.

تعداد ماهیچه های بدن ما
چند ماهیچه دربدن ما وجوددارد؟ بطوز
میانگین گفته می شود حدود ۶۵۰
ماهیچه دربدن انسان وجوددارد  .تعداد
ماهیچه ها دربدن اشخاص متفاوت است
 .برخی براین باورند کع تعداد ماهیچه
های ما بالغ بر  ۸۵۰عدد است  .دلیل این
تفاوت آن است که بعضی از ماهیچه های
کوچک روی ماهیچه های بزرگتر قرار
می گیرندو درنتیجه هردوی آنها یکی
به حساب می آیند اما برخی ماهیچه
های چسبیده به ماهیچه های بزرگتررا
بعنوان یک ماهیچه مستقل به حساب
می آورند.
بزرگترین ماهیجه بدن ماهیچه ای است
که لگن خاصره را دربر می گیرد و طوالنی
ترین ماهیچه  ،آن است که از کمر شروع
و به زانو ختم می شود.وماهیچه گردن
انعطاف پذیرترین ماهیچه دربدن انسان
است که می تواند حرکت گردن را آسان
کند .دربعضی این ماهیچه بصورت نوار
دیده می شود دربعضی این ماهیچه همه
گردن را دربر می گیرد و در بسیاری نیز

ذغال فعال شده چیست و کارآئی آن
کدام است ؟

درجه حرارت مرکزخورشید
خورشید تقریب ًا منبع بیشتر انرژی های
روی زمین است .مرکز خورشید حدود
۲۷میلیون درجه فارنهایت معادل
 ۱۵میلیون درجه سانتیگراد حرارت
دارد .بسیاری از ستارگان دیگر حتی از
خورشید داغ ترند.

نامگذاری توفان ها
ذغال فعال شده یک ماده آلی است که
از سوختن چوب یا ذغال معمولی بدست
می آيد .چوب یا ذغال را تا حدود ۱۰۰۰
درجه فارنهایت معادل  ۵۳۷درجه
سانتیگراد حرارت می دهند تا پودری نرم
به دست آید که محتوی هزاران منفذ یا
خلل وفرج است .و کیفیت جذب کنندگی
مواد سمی را با سرعت زیاد دارد .ازاین
ماده در خنثی کردن مواد مخدر دربدن
کسانی که بیش از حد مجاز ماده مخدر
مصرف کرده اند و خون آنها مسموم شده
است بکار می برند.

هواشناسان ازسال  ۱۹۵۰شروع به
نامگذاری توفانها کردند  .سالها نام توفان
ها از بین نام زنان انتخاب می شد اما
گروهی اززنان به این امر اعتراض کردند
و اکنون هم نام زنان و هم نام مردان
برای توفان ها استفاده می شود  .اولین
توفان سال با حرف Aشروع می شود و
به ترتیب حروف الفبا به تناوب نام زنان
ومردان برای توفانهای یک سال انتخاب
می شود .هرسال نامهارا تغییر می دهند
تا باعث سردرگمی نشود.

سیب زمینی و آرتروز
آیاسمومگیاهیکهگاهیدرسیبزمینی،
بادمجان وگوجه فرنگی وجوددارد می
تواند باعث ایجاد آرتروز دربدن مصرف
کنندگان آن بشود؟
پاسخ آن است که تا کنون هیچ دلیل
علمی برای اثبات این موضوع ارائه نشده
است وحتی کسانیکه سیب زمینی یا
گوجه فرنگی زیاد مصرف می کنند مورد
آزمایش قرار گرفته اند و هیچ نشانه ای از
وجود آرتروز در آنها دیده نشده است .

اعتماد به داروساز ها
در ایاالت متحده آمریکا بزرگترین
کارخانجات داروسازی فعالند اما
گردانندگان این کارخانه ها چندان مورد

قمرسیارات
در منظومه شمسی  ۹سیاره شناخته
شده موجود است که جز مرکوری ()
و ونوس () همه ی آنها قمر یا ماه دارند.
دارند  .ماه زمین را هرشب در آسمان می
بینیم  .ماه دربین اقمار دیگر وضعیت
نامتعارفی دارد  .زیرا سنگ های موجود
درماه بسیار خشک هستند اما سنگهای
موجود دراقمار دیگربه آب یا مایعات
دیگر آغشته اند.
تاریخچه نام نیویورک
درسال  ۸۶۶میالدی وایکینگها که در
سرزمین های نروژ  ،دانمارک و سوئد
امروزی میزیستند به شمال انگلستان
حمله کردند و شهر  Eoforwicرا
تسخیر کردند ونام آن شهر را به یورویک

تغییر دادند .براثر مرورزمان این نام
به یورک تغییر کرد .درسال ۱۶۶۴
انگلیسی های مهاجرت کرده به سرزمین
جدید نام شهری که نیو آمستردام بود
وساکنینش بیشتر هلندی بودند را
عوض کرده و به افتخار دوک انگلیسی
شهر یورک  ،نیو آمستردام را «نیویورک»
نام گذاری کردند.

نهضت زنان
ازچه زمانی زنان برای احقاق حقوق خود
بپاخاستند؟
تا سال  ۱۸۰۰میالدی زنان غرب
شهروندان درجه دو حساب می شدند
وحق رأی نداسشتندرفتن به مدرسه
وکار در بیرون خانه برایشان بسیار سخت
بود .وقتی ازدواج می کردند تمام دارائی
شان به شوهرشان تعلق می گرفت .مری
,ولستون کرافت گودوین ()۱۷۵۹-۹۷
ادعا کرد که زنان باید از حقوق برابر با
مردان برخوردارشوند.اولین گردهم آئی
برای حقوق زنان در  ۱۸۴۸در سنِکا فالز
نیویورک برگزارشد.که ادعانامه ای ملهم
از اعالمیه استقالل را منتشرکرد و اعالم
نمود که « زنان ومردان یکسان آفریده
شده اند » به تدریج زنان در آمریکا حق
رأی را بپست آوردند و بر امالک خویش
نیز صاحب حق گردیدند.تا اوایل دهه
 ۱۹۰۰بسیاری از کشورهای دیگر هم با
پیروی از آمریکا به زنان خود حقوقی برابر
با مردان اعطا کردند .بااینهمه درسال
 ۱۹۲۰متمم  ۱۹قانون اساسی آمریکا
به تصویب رسید که به زنان رسم ًا اجازه
شرکت در هرانتخاباتی را می داد ..عکس
زیر ویکتوریا وودهال اولین زن آمریکائی
است که درسال  1872کاندیدای ریاست
جمهوری آمریکا شد.

آزادی

دیده می شود مانند مخروط های کاج که
در حقیقت دانه ها و تخم های این گیاه
هستند و برروی درخت کاج قابل رؤیت
هستند..
انواع این گیاه ازحدود  ۳۷۰میلیون سال
پیش برروی زمین وجود داشته است .

داخل معدن بپردازند.

ذغال فعال شده
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پرسش و پاسخ
علمی

به ترشح ماده ای می پردازد.که به آن
مادر مروارید می گویند .این ماده درواقع
واکنش نرم تن دربرابر حضور یک جسم
خارجی دردرون خویش است .مانند یک
ذره شن یا پارازیت های دریایی .این
صدف سعی می کند جسم خارجی را
در بدن خود خنثی کند درنتیجه الیه
نازکی از ترشحات خودرا به دور آن
مهاجم می پیچد و براثر گذشت زمان این
غشاء نازک تبدیل به کربنات کلسیم ،
آرگونیت و یا پروتئین غیر محلول می
شود  .امروزه با قراردادن یک سنگ ریزه
یا پارازیت های مهاجم بطور مصنوعی
درداخل بدن نرم تنان مروارید تولید
می کنند که به آن مروارید پرورشی یا
مصنوعی می گویند .زمانی مروارید های
بحرین با عنوان مروارید غلطان شهرت
جهانی داشت .

ازبیرون اصال قابل رؤیت نیست .

اعتماد مردم نیستند .برای مثال آماری که
اخیرا ً گرفته شد نشان می دهد که فقط
 ۳۴درصدازمردم به مدیران کارخانجات
داروسازی اعتماد دارند.

غم مخور

مسعود کیمیاگر

گف
تمت چون دور حدیثی رگتوانی داشت هوش

مسعود کیمیاگر

حافظ

پروفسور هفترودی

* سالهاست دیگر شعر نمی گویم
*خیلی زود متوجه شدم که شاعر نیستم؛ شاعری قریحه می خواهد  .وقتی قریحه اش
را نداشته باشی شعر گفتن خیلی سخت است
*ما متأسفانه کم می خوانیم .بعضی که اص ً
ال نمی خوانندوهربالئی که به سرما می آید بخاطر همین است

آزادی

س :طبق معمول باتاریخ تولدتان شروع
می کنیم .روز  ،ماه  ،سال !
ج :ظاهرا ً درروز پنجم شهریور ۱۳۲۳
درتهران متولد شده ام  .اما گویا آن وقتها
هم عقربه زمان به عقب بر می گشت
وتاریخ تولد مرا پنج روز جلو کشیده
وشناسنامه ام رابرای روز  ۳۱مرداد همان
سال گرفته اند.
س :تحصیالت  ،ابتدایی  ،متوسطه
وعالی؟
ج :تحصیالت ابتدایی ومتوسطه خودرا
درتهران گذراندم ودرسال  ۱۳۴۲از
دبیرستان ادیب دیپلم طبیعی گرفتم .
درهمان سال وارد دانشکده علوم
تغذیه وشیمی موادغذایی شدم ودرسال
 ۱۳۴۶لیسانس گرفتم ودرهمان سال به
خدمت سربازی رفتم ودوره ی خدمت
را بعنوان سپاهی بهداشت درکرمان
گذراندم .پس از پایان این دوره به
دانشکده بهداشت دانشگاه تهران وارد
شدم ودرسال  ۱۳۵۰فوق لیسانس علوم
بهداشت وتغذیه گرفتم وبرای ادامه
تحصیل راهی آمریکا شدم .درنیویورک
به مدت یک سال همزمان به فراگیری
زبان انگلیسی وکار پرداختم وبعد راهی
دانشگاهی درکوچکترین ایالت آمریکا
شدم .پس از گذراندن یک سال ونیم
تحصیلی  ،باتوجه به نمراتی که بدست
آورده بودم بعنوان دستیار تحقیق
انتخاب شدم وهزینه ی ادامه ی تحصیل
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خودرا تاپایان دوره دکتری به این ترتیب
تأمین کردم.
س :درچه سالی به ایران برگشتید؟
ج :درتابستان ۱۳۵۴
س :واگر اشتباه نکنم درهمان سال هم
ازدواج کردید.
ج  :درسته  ،درهمان سال  ۱۳۵۴که برای
دیدار خانواده به ایران برگشتیم  ،پس از
آشنائی کوتاهی با فریده رئیس روحانی
لیسلنس علوم اجتماعی ازدواج کردم وبه
اتفاق به آمریکا برگشتیم  .دخترم یگانه
درسال  ۱۳۵۶در آمریکا به دنیا آمد.
دربحبوحه انقالب به ایران برگشتیم و
پسرم فرید دراسفندماه  ۱۳۵۸درتهران
زاده شد.
س :چطورشد که طنز نویس شدید؟ از
چه زمانی وچگونه؟
ج :زمانی که کالس پنجم دبیرستان بودم ،
برادرم سعید هرهفته مجله توفیق
را می خریدوبه منزل می آورد .من تا
رسیدن او بیدار می ماندم ومطالب
توفیق رابااشتیاق می خواندم .پس از
چندی احساس کردم که من هم می
توانم مطالبی مانند آنچه درتوفیق چاپ
می شد بنویسم  .این بود که درسال
های  ۱۳۴۱و ۴۲مطالبی می نوشتم
وبرای روزنامه توفیق می فرستادم ...
س :وچاپ می شد؟
ج:بله  ،اول بانام واقعی خودم وبعدا ً با نام
های مستعار زرد آلو ،ودوقلو چاپ می شد.

س :اولین مطلبی که نوشتید چی بود؟
ج :شعری بود بنام یادگاری شرکت
واحد .گرچه من سالهاست که دیگر
شعر نمی گویم ،ولی اولین اثر من شعری
نسبت ًا طوالنی بود که در تیرماه ۱۳۴۱
درتوفیق چاپ شد.
س :مضمونش چی بود؟ انتقاد از اتوبوس
های شرکت واحد؟
ج :نه  ،دراین شعر داستان جوان
تحصیلکرده ای شرح داده شده بود
که پس از سوارشدن به اتوبوس دراثر
ازدحام  ،ظاهر آراسته اش به یک گدا
شباهت پیدا می کندوهمچنان که در کنار
خیابان منتظر دوستش ایستاده  ،مردم
پول زیادی به او می دهند وبه این ترتیب
او شغل اداری را ول می کند وبه گدائی
مشغول می شود.
س :وهمکاری با توفیق بهمین صورت
ادامه پیدا کرد ،مطلب می نوشتید ومی
فرستادید؟
ج :نه  ،یک روز تابستان  ۱۳۴۲پس از
پایان دوران دبیرستان مطالبم را خودم
به دفتر توفیق در خیابان استانبول
بردم و آن را بدست آقای حسین توفیق
سردبیر مجله توفیق دادم وبه او گفتم من
کیمیاگر هستم  .آقای حسین توفیق با
تبسمی شیرین پرسید :مسعود؟
مندرآنسن ازاینکهآقایتوفیقمرابنام
کوچک شناخت خیلی خوشحال شدم
وبه نوشتن بیشتر تشویق شدم .بطوری

که در همان تابستان آقای توفیق برایم
حقوق ماهیانه معین کرد .پس ازورود به
دانشکده هم همکاری خودرا باروزنامه
توفیق ادامه دادم ودرواقع بخش عمده ای
از هزینه تحصیلی من از همین راه تأمین
می شد.
س :چه مطالبی می نوشتید؟
ج :ستون های ثابت مختلفی را اداره می
کردم؛ مثل انگولک به جراید ،معرکه کاکا ،
صفحه شهرستان ها و هرکی به کاری
مشغول  .تادورانی که سپاهی بهداشت
بودم ومحل خدمتم کرمان بود  ،آرامش
محیط و فرصت بیشتری که داشتم
انگیزه ای برای نوشتن چند داستان
کوتاه شد که درسالهای  ۱۳۴۷و ۴۸در
توفیق چاپ شد.
س :چرا دیگر شعر نگفتید؟
ج :خیلی زود متوجه شدم که شاعر
نیستم  .شاعری قریحه می خواهد ووقتی
قریحه اش نباشد  ،شعر گفتن خیلی
سخت است  .دیدم که قریحه طنز نویسی
دارم وبهتر است بصورت نثر بنویسم .
بعالوه درآن زمان شاعران پُرقریحه ای
نظیر ابوتراب جلی  ،ابوالقاسم حالت ،
محمدعلی گویا  ،منوچهر احترامی ،
عمران صالحی  ،ناصر اجتهادی ،مرتضی
فرجیان ودیگران بودند که دیدم شعر
گفتن زورکی من دربرابر آنها آبروی خود
بردن است .اما  ،گاه دوبیتی های مضمون
داری یواشکی می گفتم .
س :چیزی از آن دوبیتی ها یادتان هست ؟
ج :یک دوبیتی هست که آن را وقتی که
در کرمان سپاهی بودم واحساس تنهائی
می کردم گفتم :
درغربتم ای یار زمن یاد بکن
با نامه ی خود دل مرا شادبکن

گر پول برای تمبر در کیفت نیست
بربام بیا  ،بلند فریاد بکن
اولین شعر ی هم که از من درستون
پراکنده گویی توفیق چاپ شد این بود:
یارب آن نوگل خندان که سپردی به منش
بش بگو فحش نده تا نزنم تو دهنش
مالحظه می کنید که حق داشتم شعر
گفتن را کنار بگذارم .
س :ببخشید حرف تو حرف آمد  .همکاری
شما با توفیق تا چه زمانی ادامه داشت ؟
ج :درسال  ۱۳۵۰در کار طنز نویسی من
دو حادثه پیش آمد :تعطیل شدن توفیق
ومسافرت من به آمریکا برای ادامه
تحصیل.
این دوحادثه موجب شد وقفه ای طوالنی
 ۱۹ساله در کار طنز نویسی من بوجود
آمد .پس از بازگشت من به ایران  ،گرچه
گهگاه مجالت طنز منتشر می شد ولی
مشغله ی من دردانشگاه وهمچنین عدم
شناخت کافی من از نشریاتی که منتشر
می شد ومسئوالن آنها  ،رغبت دست به
قلم بردن رادرمن ایجاد نکرد .تااین که
کم کم به محیط مطبوعات آشنا شدم
وشروع کردم برای بعضی از نشریات
فکاهی و طنز چیزهائی نوشتم .
س :شما معموالً درافشای نام خود پرهیز
داشته اید ومطالبتان را با نام های مستعار
چاپ کرده اید .چرا؟
ج :بله  ،من با نام های مستعاری چون :
آلوزردک  ،پروفسور هفترودی  ،دوقلو ،
زرد آلو عنک  ،زردک  ،ک  .انگولک چی ،
گل پسر  ،فدوی  ،وجیه القلم و چندتای
دیگه مطالبم را چاپ کرده ام .اما چرا از
افشای نام خود پرهیز داشته ام ؟ چون
بعنوان یک استاد دانشگاه که در کالس
درس حضور می یابد  ،احساس می
کردم که شاید بهتر باشد حجابی بین
من ودانشجویان باقی بماند ودانشجو سر
کالس من می آید بجای تمرکز به درس
به مطالبی که من نوشته ام فکر نکند .این
بود که خودرا معرفی نمی کردم .

س  :تعریف شما از طنز چیست ؟
ج :شما خوب می دانید که تعریف باید
جامع ومانع باشد .من بدون آن که
بخواهم تعریف بدون عیب ونقصی ارائه
بدهم  ،می توانم بگویم  :طنز یعنی نقد
زشتی ها  ،کاستی ها وضعف ها به زبانی
شیرین ودرپرده ی ایهام که شنونده یا
خواننده را آزارندهد .البته گاهی طنز
می تواند آنقدر گزنده باشد که مخاطب
تحمل شنیدن یا خواندنش را نداشته
باشد.طنز درعین آن که به دیگران
ومسئوالن آگاهی می دهد  ،نویسنده را
آرام می کند .مخاطب طنز حتی می تواند
خود طنز نویس باشد .ومن شخص ًا گاهی
هدف نوک حمله ی قلم خود بوده ام .
س :چه مواقعی دست به قلم می برید؟
ج :زمانی که از کارروزانه خسته هستم
وقتی مطالب طنزی می نویسم گویی
روزرا آغاز کرده ام  .دوباره انرژی پیدا
می کنم .نوشتن برای من کاری ذوقی
وتفننی است بنابراین با میل ورغبت می
نویسم .
س :برای طنزنویسان جوان چه توصیه ای
دارید؟
ج :نه تنها به طنزنویسان جوان بلکه
به همه خوانندگانی که این گفت وگو را
می خوانند توصیه می کنم بخوانند و
بخوانند وبازهم بخوانند ما متأسفانه کم
می خوانیم بعضی که اص ً
ال نمی خوانند
وهربالیی که به سر ما می آید دراثر همین
نخواندن وکم خواندن است .
س :ازاین که باانجام این گفت وگو موافقت
کردید ازشما سپاسگزارم .
ج :من هم ازشما متشکرم وبرای
دل شاد ولب خندان آرزو
خوانندگان عزیز ِ
می کنم .
این گفت وگو دراوایل سال  ۱۳۵۸صورت
گرفت و دکتر کیمیاگردرتیرماه ۱۳۹۴
ازبیماریسرطاندرگذشت.

روانش آرمیده باد

آزادی

پس
گوش کن پندای ر وزبهر دنیا غم مخور

مسعود کیمیاگر متخصص تغذیه
ازطریق تلویزیون نیز مشهوربود.
کیمیاگر متولد  ۵شهریور ۱۳۲۳
درتهران بود .اولین نوشته طنز او
لطیفهای بود که در سن  ۱۲سالگی
ساخته بود وآن را در نوزده سالگی
زمان یکه با «توفیق» همکاری
خود را آغاز کرده بود آنجا به
چاپ رساند .آن لطیفه چنین بود:
«روزی مردی به حمام رفت و بدون
درآوردن لباسش به زیر دوش رفت.
حمامی ازو پرسید چرا با لباس زیر
دوش رفتهای؟ مرد جواب داد برای
اینکه آمدهام لباسم را بشویم!»
کیمیاگر در سال  ۱۳۴۶پس از
اخذ درجه لیسانس برای خدمت
س ربازی به کرمان رفت .آثاری که
در این دوره برای توفیق نوشت
را می توان از بهترین نمونههای
کار وی دانست .پس از س ربازی
فوق لیسانس خود را از دانشکده
بهداشت گرفت و برای تحصیل
در مقطع دکتری به آمریکا رفت.
دکترای علوم تغذیه خود را از
دانشگاه رودآیلند گرفت  .در ۱۳۵۴
ازدواج کرد و ۱۳۵۷بعد از اتمام
تحصیل به ایران بازگشت.
مسعود کیمیاگر در ایران در زمینه
تحصیلی خود به کار دانشگاهی
مشغول شد .وی همچنین به
عنوان کارشناس تغذیه پای ثابت
ب رنامه خانواده صدا و سیما بود.
طنز
داستانهای
کیمیاگر

کوتاه خود را با نامهای مستعار
«انگولکچی»،
«زردآلوعنک»،
«دوقلو» «،زردک» « ،وجی هالقلم»،
«گل پسر»« ،فدوی»« ،پروفسور
هفترودی» نوشته است.
داستانهای وی بیشتر طنز
انتقادی است .آثار وی بیش از آنکه
از تکنی کهای داستانی برخوردار
باشد نوعی خاطرهگویی شیرین
است و ضعف تکنیکی و فرمی
دارد .البته خود کیمیاگر هم ادعای
داستان نویسی نداشت و بیشتر
آن را به عنوان نوعی تفریح جنبی
دنبال می کرد.
آثاری از وی در مجله گل آقا هم به
چاپ رسیده است که از لحاظ فرمی
همانند آثار دوره «توفیق» او است.
کیمیاگر که با نام کیمیا مسعودی
هم طنز م ینوشت و عالقه زیادی
به اینکه طنزنویس خوانده شود
نداشت ،از همکاران خوب توفیق،
اعضای فعال آن و پای ثابت گل آقا،
رفیق صمیمی کیومرث صابری و
مرتضی فرجیان بود.
مسعود کیمیاگردر سال  ۱۳۹۴و در
سن ۷۱سالگی بر اثر سرطان جان
خود را از دست داد.
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کیخسروبهروزی

آشنائی بیشتر با دکتر

سه نفر نشسته از راست به چپ به ترتیب محمد خرمشاهی ،هادی خرسندی و
مسعود کیمیاگر هستند .عکس در دفتر مجله توفیق برداشته شده است.

نیروهای ائتالف به رهبری
استرالیایی
اضافه پرداخت به یک کارگر

سناتور مک کین درگذشت

ا
ز
ه

مه

آزادی

دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری آمریکا
می گوید ایمیلهای هیالری کلینتون،
رقیب او در انتخابات ریاست جمهوری
سال  ۲۰۱۶توسط چین هک شده بود.
رئیس جمهوری آمریکا در حالی این
مطلب را در صفحه توئیتر خود اعالم
کرد که مدرکی دال بر آن ارائه نکرده
است .دونالد ترامپ نوشت« :ایمیلهای
هیالری کلینتون که بسیاری از آنها
حاوی اطالعات طبقه بندی شده است
از سوی چین هک شده بود .اقدام
بعدی بهتر است از سوی پلیس فدرال
و وزارت دادگستری انجام شود ،در
غیر این صورت با در نظر گرفتن تمام

سال نهم شماره ۱۰۴

گام های اشتباهی که برداشته اند
اعتبارشان برای همیشه به باد خواهد
رفت».

درگیری های خارجی ستیزانه در کمنتیس آلمان

صفحه 28

شهر کمنیتس در شرق آلمان شاهددرگیریهای شدید میان پلیس ضد شورش و
راستهای افراطی بود .این ناآرامیها در پی مرگ یک آلمانی  ۳۵ساله در جریان
دعوای گروهی از ملیتهای گوناگون در جشنی خیابانی در کمنیتس رخ داد.
هایکو ماس ،وزیر امور خارجه آلمان ،درگیریهای خشونتبار میان راستگرایان
و چپگرایان در شهر کمنیتس وهمچنین راستگرایی را تقبیح کرد..

توافق اولیه برروی پیمان جدید تجاری بین آمریکا و مکزیک
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایاالت
متحده روز دوشنبه گفت ،آمریکا و
مکزیک در مورد یک پیمان دوجانبه
تجاری به توافق اولیه رسیدهاند و نام
«توافق تجاری آمریکا و مکزیک» را برای
آن انتخاب کردهاند.
این پیمان جدید به جای «پیمان بازرگانی
آمریکای شمالی» موسوم به «نفتا» منعقد
میشود ،که پیشتر بین آمریکا ،کانادا و
مکزیک به امضا رسیده بود و پرزیدنت
ترامپ خواستار اصالح آن شده بود.
در صورت نهایی شدن توافق دوجانبه
آمریکا و مکزیک ،برای کانادا راهی جز
تجدیدنظردرپیماننفتاباقینخواهدماند.
رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش
در دفتر کار خود در کاخ سفید به
خبرنگاران گفت ،آمریکا و مکزیک
توافق کردهاند نام نفتا را تغییر
دهند ،زیرا آن قرارداد به آمریکا
خسارت مالی فراوان وارد کرده است.
رئیس جمهوری مکزیک نیز ضمن تاکید
بر مثبت بودن پیمان دوجانبه تجاری
جدید بین کشورش با آمریکا ،از رئیس
جمهوری ایاالت متحده به خاطر اصرار در
تغییر پیمان نفتا قدردانی کرد.
دوره ریاست جمهوری انریکه پنا نیتو
دو ماه دیگر پایان مییابد و آندرس
مانوئل لوپز اوبرادور ،که چند ماه پیش در
انتخابات مکزیک به پیروزی رسید ،زمام
امور کشور را به دست خواهد گرفت

.

پرزیدنت ترامپ پیمان نفتا بین سه کشور
آمریکا ،کانادا و مکزیک را «بدترین
توافق تجاری» خوانده و ضمن انتقاد از
آن میگوید باعث از دست رفتن مشاغل
زیادی در داخل ایاالت متحده شده است.
کانادا یکی از طرفین در مذاکراتی بود
که از اوت سال گذشته آغاز شده است،
اما ماه مه  ۲۰۱۸این مذاکرات به بن بست
خورد و از آن زمان تاکنون در حاشیه بوده
است.
رؤسای جمهوری آمریکا و مکزیک
میگویند مذاکرات با کانادا را در مورد
توافق اصالح شده جدید فورا آغاز
خواهند کرد.

فرانسه :منع سفر غیرضروری دیپلماتها به ایران
صدای آلمان :خبرگزاری رویترز میگوید
به سندی دست پیدا کرده که نشان
میدهد دولت فرانسه از دیپلماتها و
مقامهایوزارتخارجهاینکشورخواسته
تمام سفرهای غیرضروری خود را به ایران
تا مدتی نامعلوم به تعویق بیندازند.
به گزارش رویترز در این یادداشت به
خنثی شدن طرح یک بمبگذاری و
همین طور تندتر شدن رفتار ایران در
قبال فرانسه اشاره شده است.
در سندی که به دست رویترز رسیده،
طرح ادعایی بمبگذاری در گردهمآیی
سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس
که رودی جولیانی ،وکیل ترامپ هم در
آن شرکت داشت ،به عنوان نشانهای از

خصمانهتر شدن روابط ایران با فرانسه
ارزیابی شده است.
در این یادداشت که تاریخ آن  ۲۰اوت
 ۲۰۱۸است ،نوشته شده« :رفتار مقامهای
ایرانی نشان از تند شدن موضع آنها در
قبال کشور ما و همین طور تعدادی از
متحدان ما دارد».
«با توجه به تهدیدهای شناختهشده
امنیتی ...همه ماموران وزارت خارجه ،که
در فرانسه یا پستهای خارج از کشور
مشغول هستند ،باید تا اطالع ثانوی از
هر گونه سفر به ایران -مگر برای موارد
ضروری  -اجتناب کنند ».عکس زیردر
مالقات وزیر خارجه ایران وفرانسه
درتهران -مارس  ۲۰۱۸گرفته شده است

سازمان ملل سه کشوررا به نقض حقوق بشر دریمن متهم کرد

سه کارشناس حقوق بشر سازمان ملل
می گویند که دولت یمن ،امارات متحده
عربی و عربستان سعودی ممکن است
مرتکب جنایت جنگی و نقص قوانین
بشری در یمن شده باشند.
طبق این گزارش جنایات شورشیان
حوثی از سال  ۲۰۱۵به اینسو و حمالت
نیروهای ائتالف به رهبری عربستان
از جمله مواردی اند که باعث کشتار
غیرنظامیان در یمن شده اند.
در بخش دیگر از گزارش کارشناسان
حقوق بشر سازمان ملل به مواردی چون
تجاوز جنسی ،شکنجه ،محرم کردن غیر
نظامیان از حق زندگی و ناپدید شدن
افراد ،اشاره کرده اند.
طبق نظر کارشناسان حمالت هوایی

عربستان سعودی از جمله مرگ بار ترین
عامل تلفات غیرنظامیان در این جنگ
بوده است.
عالوه برحمالت هوایی نیروهای ائتالف،
گلوله باری حوثی ها علیه غیر نظامیان و
محدویت های وضع شده توسط نیروهای
ائتالف برای دستیابی به غذا ،و دارو
ومواد سوختی در تلفات غیر نظامیان
در یمن دخیل بوده است .به دلیل
مخالفت عربستان سعودی و متحدین
آن ،کمیسیون حقوق بشر ازتحقیقات در
مورد جنایات جنگی در یمن باز مانده بود.
اما در پائیز سال گذشته ،این کمیسون
اعضا را برای تشکیل یک کمیته حقیقت
یاب قانع سازد.

آزادی

ترامپ :ایمیلهای هیالری کلینتون توسط چین هک شده بود

از اینجــــا

ازآنجــــا

ـ
ـ
ا
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سناتور جمهوری خواه جان مک کین روز
 ۲۵اوت  ۲۰۱۸براثر بیماری سرطان مغز
در گذشت  .مک کین از سناتور های با
نفوذ آمریکا بود که ازسال  ۱۹۸۷تا زمان
مرگ سناتور ایالت آریزونا بود .اودر سال
 ۱۹۶۷درحال انجام مأموریت نظامی
وبمباران ویتنام شمالی بود که هواپیمای
اسکای هاک او بااصابت موشک برفراز
هانوی سقوط کرد  .دراین سقوط دست
وپای او شکست و نزدیک بود در دریاچه
تروک باک غرق شود که نیروهای ویتنام
شمالی اورا از دریاچه بیرون آورده و به
اسارت بردند .دشمن از مداوای زخمهای
او خودداری کرد و برای کسب اطالعات
اورا به سختی شکنجه کرد .او از  ۲۶اکتبر
سال  ۶۷تا دسامبر همان سال دراسارت

باقی ماند ودراین مدت موهای سرش
سفید شد و امیدی به زنده ماندن او نبود.
ازمارس  ۱۹۶۸به انفرادی برده شد و
به مدت دوسال درزندان انفرادی بود.
سرانجام درسال  ۱۹۷۳آزادشد.
سناتور مک کین از مخالفین سرسخت
جمهوری اسالمی بود.سناتور مک کین
در روز  ۲۵اوت  ۲۰۱۸درسن  ۸۱سالگی
بعلت سرطان مغز درگذشت .
مک کین از خانواده ای نظامی بود .پدرش
آدمیرال نیروی دریایی آمریکا بود
مک کین درسال  ۲۰۰۸نامزد ریاست
جمهوری آمریکا از حزب جمهوری خواه
بود که با اختالف فاحشی از باراک اوباما
شکست خورد.

ج
ـ
ـ

 :BBCبه حساب بانکی کارگر ی به جای
چهار هزار و  ۹۲۱ممیز  ۷۶دالر استرالیا
که حقوق معمولش بوده است ۴۹۲ ،هزار
و  ۱۷۶دالر استرالیا(معادل حدود ۳۶۱
هزار دالر آمریکا) واریز شده است.
در گزارش اداره حسابرسی عمومی قلمرو
شمالی استرالیا به پارلمان این کشور ،این
اشتباه ،خطای انسانی خوانده شده است.
اما این کارگر که در یک منطقه دورافتاده
در قلمرو شمالی زندگی میکند ،به
وسوسهاش تن در نداده و اضافهپرداخت
را برگردانده است.
در گزارش اداره حسابرسی عمومی آمده
که بازپرداخت این مبلغ چهار هفته بعد از

پرداخت آن انجام شده و دلیل این تاخیر
دور بودن محل زندگی این کارگر از بانک
بوده است.
در این گزارش دو مورد خطای انسانی
عامل این اشتباه دانسته شده است؛ وارد
کردن اعداد نادرست و جدی نگرفتن
هشداری که سیستم پرداختها پس از
آن تولید کرده است.
بنا به گزارش اداره حسابرسی ،این یکی
از  ۷۴۳مورد اضافهپرداختهایی بوده که
بین ژوئیه  ۲۰۱۷و ژانویه  ۲۰۱۸از سوی
ادارههای دولتی قلمرو شمالی انجام شده
است .از این میان  ۷۶۷هزار دالر آن تا
کنون برگردانده نشده است.

گش
ت
ب
ک
م
ی رد یان تا ها

مو
هورمون های ُرشد ونُ ّ

شیعه هچ می گوید و هچ می خواهد ؟

هورمون رشد ونمو
یا اکسیر جوانی
هورمونهای رشدونمو انسانی ().H.G.H
یک ترکیب پروتئینی طبیعی است که در
غده ی هیپوفیز مغز تولید می شودوبه
سوماتو تروپین موسوم است .
هورمون رشدونمو عامل رشد دردوران
جوانی است وبه سالمت انساج مختلف
بدن دردوران زندگی کمک می کند.
بدن افراد مبتال به کمبود هورمون رشد
دارای چربی بیشتر و نسج عضالنی
کمتر بوده و مستعد به کاهش وزن بدن
هستند.
هورمون رشد دارای اثرات مهم
بیولوژیک است از جمله اثر دررشد
عضالت واستخوان ها  ،ونیز عامل

تقسیم سلولی  ،رشد وترمیم انساج بدن
است .
اکنون دانشمندان به اثر ضد پیری
هورمون رشد ،تأثیر آن برروی عضالت ،
استخوان ها  ،وهمچنین اثر برروی
کلسترول خون  ،وکار مغز پی برده اند.
مطالعات اخیر نشان داده است که این
هورمون دربهبود سوخت وساز  ،مقابله
باافزایش وزن  ،افزایش طول عمر  ،نیروی
حیاتی  ،ونحوه زندگی نقش کلیدی دارد.
به باور بسیاری هورمون رشدونمو راباید
چشمه حیات بشمار آورد .زیرا به کاهش
چروک های پوست کمک کرده  ،انرژی
را افزایش داده وبا افسردگی مقابله می
کندودرکاهش عالئم پیری نیز مؤثر است .
باید دانست که با افزایش سن  ،میزان
هورمون رشد نیز دربدن کاهش می یابد.
بنا به گزارش دکترDr. S.Weinerman

ازبخش غدد داخلی بیمارستان یهودی
النگ آیلند چندین بررسی نشان داد ه
است که مصرف هورمون رشد در دراز
مدت موجب تقریب ًا  ۲/۳کیلو گرم
کاهش وزن و  ۲/۶کیلو گرم کاهش
چربی بدن می گردد.
یکی از معایب تزریقات هورمون رشد
گرانی قیمت آن است بطوری که مصرف
آن به مدت یک سال هزاران دالر
مخارج دربر دارد.
مشکل دیگر این که این هورمون از منبع
غیر طبیعی بدست می آید ،ومصرف آن
تولید هورمون طبیعی را درغده هیپوفیز
مغز کاهش می دهدو پس از خاتمه
درمان  ،بدن دچار کمبود این هورمون
می گردد.
به باور پژوهشگران کلنیک Mayo
هورمون رشد برای مقابله با پیری داروی

معجزه آسائی محسوب نمی گردد ودالئل
کافی که هورمون های مکمل برای افراد
سالم فایده قابل مالحظه دارد دردست
نیست .

عوارض منفی
هورمون رشد ونمو
درواقع مصرف هورمون های مکمل
ممکن است موجب بروز عوارض جانبی
مانند سندروم  Carpal Tunnelورم
بازوها وساق پاها  ،درد مفاصل  ،دردهای
عضالنی  ،وبزرگ شدن پستان در مردها
گردد .افزون بر آن هورمون رشد ممکن
است موجب تشدید بیماری قند و
بیماری های قلبی گردد..

آزادی
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شروع سلطنت قاجاریه باانقالب فرانسه
هم زمان بود ودراثر انقالب فرانسه نفوذ
وقدرت علمای مسیحی وکلیساها
درفرانسه ومتعاقب آن دراروپا  ،پس
از قرن ها از میان رفت  .پس از انقالب
فرانسه  ،ناپلئون روی کار آمد  .حکومت
ناپلئون باسلطنت فتحعلیشاه مقارن
بود .همان روزگاری که ناپلئون ممالک
اروپارا یکی بعداز دیگری فتح می کرد
دست کلیساها را از دخالت درکارهای
دولتی کوتاه می نمود .فتحعلیشاه
درایران  ،تا آنجا که می توانست علما را
دعوت می کرد که از عتبات عالیات به
ایران بیایند  .او از نظرات وفتوای آنان
تبعیت می کرد وکارهای مملکتی را با
نظر آنان انجام می داد.
درزمان فتحعلیشاه مانند زمان شاه
سلطان حسین  ،علما به حداکثر نفوذ
خودرسیدند.ودرتماموقایع مهممملکتی
دخالت داشتند .حتی فتحعلیشاه علما را
به مأموریت های دولتی می فرستاد .
مانند آقا محمد ابراهیم شیخ األسالم
خویی  ،که به استانبول فرستاده شد تا
نامه تبریک شاه را به سلطان مصطفی
چهارم برساند و « علی اصغر مالباشی»
که به عنوان وزیر همراه استاندار به
کرمان فرستاد .علما درسیاست خارجی
 ،خصوص ًا درمورد روابط ایران باعراق
دخالت داشتند  .گرچه عراق تحت
تسلط عثمانی بود ولی حاکم نواحی
مقدسه با نظر ایران انتخاب می شد.
درسال  ۱۲۱۹قمری دولت ایران اختالفی
با عراق پیدا کرد وارتش خودرا بطرف
بغداد روانه کرد .علی پاشا حتکم بغداد ،
شیخ جعفر نجفی (کاشف الغطاء ) رابرای
وساطت فرستاد وارتش ایران متوقف
شد .چندی بعد (سال  ۱۲۳۴قمری) باز
روابط ایران وعراق درمورد کردستان
تیره شد .وآقا احمد کرمانشاهی مجتهد
مقیم کربال واسطه شد وبعد در ۱۳۱۶
قمری شیخ موسی نجفی فرزند شیخ
جعفر واسطه بین ایران وعراق شد
ودولت ایران از قشون کشی صرفنظر
نمود ....یک دارالشفا(بیمارستان)  ،چند
کاروانسرا وحمام طال کاری شد  .درقم
د ِر طال و ضریح طال نصب گردید وایوان

جلو تعمیر و مرمر کاری و کاشی
کاری شد  .عالوه بر اینها مدرسه
«فیضیه» درقم ساخته شد ومدرسه
امام حسن عسکری تعمیر گردید.یک
دارالشفا(بیمارستان) وچند کاروانسرا
وحمام درقم ساخته شد .وساکنان قم
ازپرداخت مالیات معاف شدند .هدایای
نقدی زیادی ازطرف شاه و وزرا و مردم
به آستانه بقم ارسال می شد .کتابهای
زیادی در امور دینی نوشته شد وعلما
تشویق شدند از عراق به ایران بیایند.
عده زیادی از علما در تهران ساکن بودند
و شاه برای اینکه اعتقاد مذهبی خودرا
ثابت کند مرتب ًا از آنها دیدار می کرد.
شاهزادگان و وزرا هم رفتارشاه را الگوی
خود قرارداده بودند وسعی می کردند
علماراازخودراضی کنند و ثابت نمایند
که افرادی با تقوی هستند.
فتحعلیشا ه مساجد زیادی ساخت .
ساختمان مسجد جمعه تهران که بنام
مسجد شاه مشهورشد وساخت آن

درزمان آغا محمد خان شروع شده
بود درزمان فتحعلیشاه تمام شد....
فتحعلیشاه برای هر شهر یک «شیخ
األسالم ویک امام جمعه انتخاب می
کرد .چون فتحعلیشاه «شیخ األسالم»
راازبین مجتهدین مورد اعتماد مردم آن
سامان انتخاب می کرد معموالً مردم اورا
به شیخ األسالمی قبول داشتند  .شیخ
األسالم ها هم فارغ از نفوذ دولت آرای
خودرا ابراز می کردند .وقتی که مسجد
جمعه تهران تمام شد شاه نامه ای رابه
میرزاابوالقاسم قمی فقیه مسجدی که
دراصفهان زندگی می کرد ن.شت که
شخصی را برای امامت این مسجد
معرفی کند  .اوهم یکی از شاگردان خود
سیدمحمدباقر شفتی را معرفی کرد ولی
شفتی با وجود اصرار زیاد امامت
مسجدرا قبول نکرد این موجب باال
رفتن اعتبار وی شد وبعدها از با
نفوذ ترین مجتهدان ایران شد.

این کار شفتی نشان داد که باوجود تمام
کوششی که فتحعلیشاه می کرد بازهم
از نظر بیشتر علما حکومت او مشروع
نبود .یکی از مظاهر قدرت علما که
درزمان قاجاریه قبلی متداول شد بست
نشستن در خانه آنان بود .افرادی بنام
فرار از ستمگری حکومت های نامشروع
به خانه علما که پشتیبان ضعفا و یگانه
مرجع مشروع بودند پناه می آوردند
و «بست» می نشستند .دولت هم نمی
توانست آنان را ازخانه علما بیرون بکشد
ومورد تعقیب قرار دهد ..حتی اگر دزد یا
قاتل بودند
علما هم با
بست نشستن
آنها در خانه هایشان
مخالفت نمی کردند
چون بست نشستن
اعتبار آنهارا باال
میبرد.اولینکسیکه
بابستنشستن درخانه
علمامخالفتکرد امیر
کبیر بود که بست خانه
حاجمیرزاعلیاصغر
بقیهدرصفحه
۴۸

آزادی

اکنون دانشمندان به اثر ضد پیری هورمون رشد ،تأثیر آن برروی عضالت ،
استخوان ها  ،وهمچنین اثر برروی کلسترول خون  ،وکار مغز پی برده اند.

ازدکتر رضا نیازمند

سال نهم شماره  ۱۰۴صفحه31

			
دکتر همایون آرام  -نیویورک

تازه های پزشکی

هب انتخاب م.ع.آشنا

آزادی
سال نهم شماره ۱۰۴

صفحه 32

کنم ناگهان ضربه ی سنگینی به سرم
خورد وبالفاصله خون ازسرم بیرون زد
ودروغ نگویم که دربرابرعمل ناشایست
وغیرانسانی ستوان،دورکمرش را گرفتم
واورا به سویی پرتاب کردم،اگرچه
دربرابر عمل نادرستش قصد نداشتم
ازاو به دادگستری شکایت کنم،اما اگر
ازسوی فرماندهی تیپ مورد اهانت
قراربگیرم قضیّه راازطریق مراجع
قانونی دنبال میکنم وکمترین گذشتی
نخواهم کردواگربه خاطر اِعمال نفوذ
دراینجا موفق نشوم ،به دربارشاه ُملتجی
خواهم شد ،شاهی که از دست ایشان
مدال افتخار گرفته ام  ،دراین وقت به
روشنی دیدم که ستوان ازشنیدن نام
شاه ودریافت مدال ازدست او،قافیه را
بکلی باخته ودرصددچاره جویی است،
تا به ترتیبی از شکری که خورده بود
مفری بیابدوقضیّه فیصله پیدا کند،ازاین
ّ
رو به سرهنگ گفت:قربان برای اینکه
وقت گرانبهای تان بیش از این گرفته
نشود  ،نظر شماازبرایم محترم است و
هرطوربفرماییداطاعت میکنم.
سرهنگ گفت:من دستوری
از سوی تیمسار برای ابراز نظر
ندارم،درصورتیکه بین شما مصالحه
صورت نگیرد صورتجلسه به نظر
ایشان خواهد رسید،تصمیم با ایشان
است،ضمن ًا اگرقضیّه درهمین جا
فیصله نیابد ناگزیرخواهم بودکه
آقای بنکدارودوست ایشان را بنا به
دستورتیمسار به زندان تیپ بفرستم.
ستوان دیدحل قضیّه هرلحظه
مشکل تر می شود او برای اینکه ضمن ًا
خودش را به ظاهراز تنگ وتا نیاندازد
گفت:جناب سرگرد هر قدرفکر می
کنم می بینم این آقایان وخانواده شان
همسایگان من میباشند واز آنجاکه گفته
اند همسایگان باید با هم سلوک داشته
باشندوهمدیگرراباهر خُ لق وخویی که
تحمل کنند،بنابراین می بینم
دارند
ّ
آن کسیکه باید ببخشدوصرفنظرکند،
منم،من ازسر تقصیرات این آقایان
درمیگذرم وشکایتی ندارم،بشرط آنکه
عذرخواهی کنند.
گفتم :جناب سرهنگ آن

کسی که بایدبه بخشد وصرفنظر کند
من وآحسن هستیم نه این آقا ،تااین
شخص ازما دونفردرحضور شما پوزش
نخواهد،زندان سربازخانه را ترجیح
میدهیم وبعدا ً ما میدانیم واین آقای
دروغگوتا بداند یک من ماست چقدر
کره خواهدداد،این جناب سروان کور
خوانده ،گمان میکندکه ما سربازان زیر
دستش هستیم که هم ُکتک بخوریم
وهم پوزش بخواهیم،خیر ما هرگز این
کاررا نخواهیم کرد،ما بیش این حرفی
نداریم دستور بدهید مارا به زندان
ببرند.
سرهنگ رو به ستوان کرد وگفت
:شنیدید که آقایان چه گفتند،بهتر است
نظر نهایی تان رااعالم کنیدچون بیش
ازاین وقتی برای رسیدگی به شکایت
محوله ی
شما ندارم وباید به کارهای
ّ
دیگر به پردازم.
ستوان گفت:چون حاضر به زندانی
شدن همسایگانم نیستم ونمی خواهم
بیش از این وقت گرانبها ی
شما وتیمسارفرماندهی رابه خاطر
ِماجرای شب گذشته بگیرم بنابراین
ازحقّم گذشت کرده واز آقایان
پوزش می خواهم وآنگاه به سوی
ماآمدوابتداآحسن رابوسیدوباچهره ای
به ظاهرمهربانانه به من گفت :اجازه بده
صورتت ،حتی جای زخم سرت راهم
ببوسم!من نیز به اشاره ی سرهنگ کوتاه
آمدم وبه ستوان گفتم نیازی به بوسیدن
سر نیست،سپس روی یکدیگررا
بوسیدیم وبنا به دستور سرهنگ با
اتوموبیل تیپ به شهر آمدیم.
مادرم می گفت ازآن پس دیگر
آواز نیمه شبهای آحسن بگوش کسی
نرسیدولی تا مدتی نه چندان زیاد،گه
گاه لبی درمیخانه تر میکرد که آنهم
پس ازحاجی شدن بکلی ترک می
ومیخانه کرد.
یکی دو سالی ازاین ماجرا نگذشته
بود که درروز سوم شهریور 1320
ارتش روسیه شوروی ازسراسرمرز
شمالی وارتش انگلستان ازسمت غرب
وجنوب غربی بدون اعتنا به اعالم
بیطرفی ایران که بالفاصله پس ازآغاز

قسمت چهارم
جنگ جهانی دوم انتشار یافته بود،به
بهانه ی واهی به خاک کشورماتجاوز
کردند وبخش وسیعی از سرزمین
ایران را به زیر ُسلطه وسیطره ی
خوددرآوردند وشیرازه مملکت ازهم
پاشیده شد،بسیاری از پادگانهای
ارتش ایران تخلیه وافسران وسربازان
این پادگانهاازبرابرقوای مهاجم بیگانه
ناگزیربه فرار شدند وهریک به سویی
رفتند وتعدادی نیز که به جبهه ی جنگ
اعزام شده بودندمتأسفانه نتوانستندجان
سالم بدر ببرند وشهید شدند.
افسران فراری دربخش شمالی
کشور،به ویژه دراستان ما ،پس از فرار
ازبرابردشمن خودرا دردرون جنگلها
وشکاف کوه ها ودهات دورافتاده که
ازتعرض قوای دشمن برکنار مانده
ّ
بودند،پنهان کردند تادرزمان مناسب
ازبیراهه ها به تهران ویا زادگاه
خودبروند.
سربازخانه ی شهر ما وچند
نقطه شهر توسط چند هواپیمای دشمن
دریکی دوروز نخست جنگ بمباران
شدوخسارات نسبت ًا زیادی به بار
آوردودربمباران سرباز خانه چند ده
سربازجان باختندودرنتیجه ی ورود
نیروی نظامی شوروی ،آشفتگی و بی
سروسامانی درامورجاری مردم وادارات
به وجود آمدوشیرازه ی کارها برای
مدتی ازهم گسیخته گردید،که ازجمله
اداره ی دادگستری بود که ازروال
کارباز ماندوعم ً
ال تعطیل شده بود.
درچنان حال وشرایطی آ حسن
فرصتی می یابد تا پس از سالها دست
زن ودخترش راگرفته به دیداربستگان
هدم»
همسرش به د ِه زادگا ِه او به نام « ُک َ
برودوزمانیکه آبها از آسیاب بیفتد
وکارها به روال عادی برگردد به شهر
برگشته وبه کارخوددردادگستری ادامه
دهد.
دراین زمان «گلبانو»شانزده بهاررا
پشت سر نهاده وقراربوددرسال تحصیلی
آینده که ازمهر ماه همان سال آغاز
میشد درسال چهارم دبیرستان به ادامه
ی تحصیل به پردازد.
هنوزچند هفته ای ازرفتن آحسن

آزادی

سهراب پوردیدگزنکرده پاره
کرده وبدجوری به دردسر افتاده است
و قضیّه دارد به ضررش تمام میشود،از
این رو درصددبرآمد مسأله را به گونه
ای دیگر مطرح کند،ناچاردرحالیکه
با یکی ازدستهایش به آحسن اشاره
میکرد به سرهنگ گفت :من ازاین آقای
بد مست شکایتی ندارم،خُ ب یک کار
نادرستی کرد ولی چون مرد عیالوار
وکاسب جزء است ازسر تقصیراتش
میگذرم ،ولی این آقای پُرزور وبازورا
نمی بخشم.
باپوزخند رو به سرهنگ کردم و
گفتم :این شخص کمتر ازآن است که
بخواهد مرابه بخشد یا نبخشد ،آنگاه
کالهم را ازسربرداشتم وآثارضربه ی
چوبدستی وخون ُمردگی روی سرم را
نشان دادم وگفتم درطول زندگی ام
هیچ دروغگویی را به پایه ی این مرد
ندیده ام!دیشب با شنیدن سروصدای
همسایه ها وناله والتماس آحسن وفحش
وناسزاهای این جناب ،ازخانه بیرون
رفتم ،دیدم که این آقا بابی رحمی
ودرحالیکه برافروخته از غضب طغیانی
اش بود،دوستم را زیر ُمشت ولگدهای
پی درپی گرفته وهرقدرآحسن التماس
میکند که به او رحم کند،جری تر میشد
وچوبدستی اش را مرتب ًا به سروشانه
های ایشان فرود می آورد،سهل است
درهر فرصت چند سیلی محکم نیز
نثار صورتش می کرد،آخر شمارا خدا
می توان باور کرد که این مرد بااین
چنین ُجثّه واندام آنهم به گفته ی این
آقا درحال مستی ،قادر به ُکتک کاری
باشد تاجاییکه همسایه ها اورا ازدست
آ حسن نجات داده باشند!؟
من بادیدن این منظره خودم را به
این آقا رساندم وچوبدستی را ازدست
او بیرون کشیدم وبه اوگفتم :مگر این
مرد بی آزار چه کرده که اورا میزنی
وبه خواهش حاضران کمترین اعتنایی
نداری؟ سپس درحالیکه به سوی
آحسن می رفتم ،چوبدستی ستوان
را به او ر ّدکردم وهمینکه دستم را
به سوی آحسن دراز کردم تااوراکه
روی زمین افتاده بود اززمین بلند

نی
انز ن
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از :ک .هومان

وخانواده اش به د ِه ُکهدم نگذشته
بودکه شبی با حالی پریشان وچهره ای
درهم ،به منزل ما آمد وازپدرم خواست
ازجهت مشکلی که ازبرای او وخانواده
اش پیش آمده است اورا یاری دهد
وراه حلّی پیش پایش بگذارد،پدرم طبق
معمول از او به گرمی استقبال کرد و
خواست مشکل اش رابیان کند تاراهی
برای حل مشکل او بیابد.
آحسن میگوید:پس از ورود به
د ِه ُکهدم ازبرادردختر آقا شنیدم که
دوسه روز پیش از ورود مان به آن
ده ،افسرجوانی که درجبهه ی جنگ از
ضرب ترکش خمپاره دشمن به کشاله
ی رانش زخم برداشته وتوانسته بودلنگ
لنگان خودش رااز بیرایه هادرحالیکه
رمق چندانی ازبرایش باقی نمانده بود،به
ده برساند وبه خانه ی آنان پناه بیاورد.
کربالیی عباس برادردخترآقا
وهمسرش ازروی انسان دوستی
ومهمان نوازی اورا درمنزل خود پذیرا
وسنّتی که
شدند وبا داروهای گیاهی ُ
به اثرات مفید وشفادهنده آن آشنا
بودند،توانسته بودنداز سوزش و درد او
بکاهندواورا از ضعف وناتوانی تاحدودی
نجات دهند،ولی او به سبب ترسی که
از قوای شوروی داشت ،استتار خودرا
از دید دیگران باوسواس زیاد رعایت
میکردوازاتاق خارج نمی شد ومیزبان
نیز اورا به حال خودواگذاشته بودتا
هرطور که میل دارد رفتارکند.
به برادردختر آقاگفتم اوبیهوده
احتیاط میکند،حال که ارتش ایران
تسلیم شده ودولت متارکه ی جنگ را
اعالم کرده است وبا کشورهای مهاجم
پیمان صلح ودوستی بسته است،نگرانی
اوبیمورد است ،
او فقط تا زمانیکه درمنطقه ی نفوذ
ارتش شوروی است باید از پوشیدن
لباس نظامی خودداری کند،آنگاه از او
می پرسم نام این افسر چیست؟
کربالیی عباس میگوید:نمیدانم،سپس
لبخند
به
آمیخته
باتعجب
ّ
افزود:باورکردنی نیست،ماراببین دراین
مدت که به مداوای او مشغول بوده
ایم وغذا وآب به اوداده ایم،ازنامش
نپرسیده ایم!
ازاو پرسیدم می توانم اورا ببینم،چون
بسیاری از افسران تیپ را می شناسم .
به همراه کربالیی عباس وارد اتاق
محل سکونت آن افسر شدیم،به محض
تعجب سرجایم مات
دیدن آن افسر،از ّ
ومبهوت به چهره یِ ستوان خیره می
شوم!
کربالیی عباس می پرسد چرا
دم در ایستاده ای وداخل نمی شوی تابا
جناب سروان آشنا شوی؟ اما زمانیکه
دید ستوان بادیدن من به سوی من
آمدوبه پایم افتاده است دریافت که ما
از پیش باهم آشنایی ویا برخوردهایی

داشته ایم وبه راستی که این دیدار برای
هردوی ما غیر منتظره بود،ازاین روبود
که پرسید:معلوم می شود با جناب
سروان از قبل آشنا بوده ای.
گفته ی اورا تأیید کردم ودرحالیکه
بایکی ازدستهایم یقه ی پیراهن ستوان
را گرفته بودم تا اورا که روی پاهای
من افتاده بوداززمین بلند کنم ،گفتم
:بلی ،جناب سروان را می شناسم،ایشان
ساکن کوچه ی ماهستند،چه خوب گفته
اند که«کوه به کوه نمی رسد اما آدم به
آدم میرسد!»آنگاه رو به ستوان کردم
وازحالش پرسیدم وافزودم آیا هیچ
فکر می کردی روزی درچنین جایی
همدیگررا به بینیم!؟ شنیده ام بدجوری
زخم برداشته ای.
ستوان جوان کسی بجزستوان
اسماعیل سهراب پور نبود،او به گمان
اینکه به طریقی ازوجوداودراین خانه
باخبر شده ام و برای گرفتن انتقام
آمده ام تااورا به مقامات نظامی شوروی
تسلیم کنم ،به پای من افتاده بودواز من
طلب بخشش میکردو می گفت :اعتراف
میکنم که به شما بدی کرده بودم وروی
همین اصل سال گذشته دردفتر رییس
ستاد تیپ ،ازشما پوزش خواسته بودم
وروی شمارابوسیدم.
گفتم:پوزش خواهی دوباره
آنهم پس از گذشت زمانی دراز،
معنا ولزومی ندارد،ماآدمهای کینه
جونیستیم،بدی ها یی که نسبت به
مامیشود زود فراموش می کنیم،هرچه
بود گذشت،به ده ماوخانه ی برادر
خانم من خوش آمدی،چه خوب شد
که به این خانه پناه آورده ای،ممکن
بود درجای دیگر اینگونه ازتو پذیرایی
نکنند،خدارا شکرکن که زخمهایت
باپرستاریهای کربالیی عباس و خانمش
حدزیادی التیام یافته است،نگفتی
تا ّ
چطورشد که زخمی شدی؟وآنگاه
که هرسه نفردربرابرهم روی زمین
نشسته بودیم  ،سهراب پورپاسخ داد
که:دردرون سنگر بودم وچشمانم را به
اطراف دوخته بودم تا به محض رؤیت
دشمن به سربازان زیر فرماندهی ام
دستوردهم تاآنان را به رگبار مسلسل
ببندند که ناگهان خُ مپاره ای درچند
متری سنگر ما افتادومن سوزش زیادی
درکشاله ی رانم احساس کردم،خون
بند آمدنی نبود،زیر پیراهنم را ازتن
درآوردم وبه دوررانم پیچیدم ودراین
وقت دیدم کسی دوروبرم نیست،همه
پا به فرار گذاشته بودند،منهم چاره ای
بجزترک محل وفرارنداشتم،اگر خیانت
نمی کردند می توانستیم دشمن را سر
جایش بنشانیم!
پرسیدم چه کسانی خیانت کرده
اند؟
سهراب پورمیگوید :نام شان را
نمیدانم،اما تردیدی ندارم کسانی که

دردولت وارتش مسئولیّتهایی داشته اند
وظایف شان را به درستی انجام نداده
اندوبیش از این چیزی نمیدانم .
گفتم :اگرچه من اهل سیاست
نیستم وچیزی از امور نظامی سرم نمی
شودولی با همین خرده سوادی که
دارم وبه خاطر تماسی که با اهل خبره
ودانش دردادگستری داشته ام گفته
ها ونوشته ها باید براساس مدرک
وشواهد بوده باشد درغیر این صورت
تُهمت وافتراست که به این وآن وارد
می کنیم واین کار اخالق ًا درست
نیست،شما میگویید خیانت شده است
،اگر این خیانت نمیشد آیا فکر می
باتوجه به
کنی که ارتش نوپای ایران
ّ
ابزار و ّمهمات جنگی وتعدادنفراتی که
دراختیار داشته است ،در مقایسه به
امکانات دودولت ابرقدرت  ،می توانست
حتی به مدت یکهفته آنهم دردو جبهه
گسترده دربرابرتجاوز آنها مقاومت
تعدی عده
کند؟افسوس که دربرابراین ّ
ای از جوانان ما ُکشته شدندوخرابیهایی
به وجود آمده است،سپس درادامه ی
گفتارم افزودم ،ازاین حرفها بگذریم
طی این دوسه روزی که اینجا
شنیده ام ّ
بوده ای از اتاق بیرون نیامدی وخودت
را دراین اتاق تنگ وکم نورزندانی
کرده ای ،سعی کن روزها برای دقایقی
درحیاط وسیع این خانه راه بروی تا
رگهای پایت خشک نشود،ضمن ًا از مناظر
دلکش این ده لذت ببری.
سهراب پورباچرب زبانی که من
بعدا ً به آن پی برده ام ،گفت :من به
راستی از شماشرمنده ام،نمیدانستم که
شما تااین اندازه باگذشت ومهربان
هستید،نام درویش که گویااهل محل
سمایی
به شماداده اند الحق که نام با ُم ّ
است وبه شما می برازد،بخت سفید من
بودکه به این خانه پناه آوردم،تاعمردارم
محبّت شما وصاحب این خانه وهمسرش
را فراموش نخواهم کرد،اما مسأله ایکه
ازبرایم درپرده ی ابهام است این است
که شما از کجا دانستید که من به این
خانه پناه آورده وپنهان شده ام ومن
ازاین بابت بسیار درشگفتم!
گفتم پدرآمرزیده اینجا خانه
وآبادی من وهمسرم است،صاحب
این خانه برادرزنم میباشد،چون به
خاطرتجاوز قوای شوروی وضع ادارات
تق ولق شده بود منهم ازاین فرصتی
که به دست آمده بود ،دست زن وبچه
ام راگرفتم تا پس از سالهادوری ازاین
آبادی ،دیداری با بستگان وآشنایان
حدی
داشته باشم وحال که اوضاع تا ّ
رو براه شده است چندروزدیگر به
سروزندگی خودمان برمی گردیم که تا
دیر نشده دخترم بتواندبه ادامه تحصیل
به پردازدوعقب نماند،این راهم بگویم
که هرگز فکرش را نمی کردم که تو
رادراین جا به بینم.

یکی دوروز بعدهنگامیکه باسهراب
پور درحالیکه می لنگید در حیاط خانه
قدم می زدیم ،به من گفت  :هیچ کجای
ایران منظره ی زیبا ودل انگیز شمال ایران
را ندارد،همه جاسرسبزو کوه ها پوشیده
از جنگل انبوه وجویبارهاازهرسو روان
واغلب زمینها زیر کشت هستند ،به راستی
که اینجا بهشتی است که درکمتر جای
دیگرازخاک کشور ما پیدا میشود،خانه
های روستایی این سرزمین نیز هیچ
شباهتی با خانه های روستایی سایر جاها
ندارد،خانه های روستایی اغلب دوطبقه
و بام آنها پوشیده ازگیاه هایی است که
درمرداب ها وآبگیرها می روید،درحالیکه
خانه های روستایی سایر نقاط کشورما
اغلب یک طبقه وبامها گل اندود است
واین سرسبزی از لطف بارانهایی است که
می بارد،حال آنکه میزان باران ساالنه ی
دیگر نقاط بسیار اندک است ورویهمرفته
کشورما درمجموع سرزمین کم بارانی
است،چه خوب شد که مأموریّتم به این
سرزمین افتاد،دلم می خواست تاپایان
خدمتم دراینجا می بودم واز مواهب جالب
وارزنده وهمنشینی بامردمان خوب این
خطّ ه بهره می گرفتم،افسوس که نه اختیار
بدست من است ونه دولت مرکزی با
توجه به ممانعت ارتش بیگانه نمی تواند
ّ
پادگانی مانند پیش دراین استان داشته
باشد.
گفتم:زیادهم نباید مأیوس بود،اینها
برای همیشه در کشورما نخواهندبود،جنگ
وخونریزی به هر حال روزی به پایان
خواهدرسید،واینها به مملکت شان باز
خواهند گشت ودوباره ارتش ماپا می
گیرد وبخشی از آن دراینجا مستقر خواهند
شد،من دلم به آینده روشن است،راستش
را بخواهید از گفته های او که حکایتگرطبع
لطیف انسانی بود ،خوشحال شدم چرا
که احساس کردم که این آد ِم بد خُ لق
وبدادا،با دیدن مناظرد ِه ما  ،لطافت طبعی
وظرافت خُ لقی کرده است.
پس از این گفتگودرحالیکه زخم
سهراب پور هنوز التیام کامل نیافته
بود،شنیدم که دل به دخترم بسته وباب
گفتگورا بااو بازکرده است،وازاو خواسته
است که باازدواج بااو موافقت کند،اما
گلبانو به خاطر شوق وذوقی که به ادامه
ی تحصیل داشت به اوپاسخ مساعدنمی
دهد،سهراب پوربرای رسیدن به خواسته
اش به کربالیی عباس مراجعه میکند
ومراتب عشق پاک خودرانسبت به
گلبانوابراز میداردوازاو می خواهد که برای
رسیدن به وصال گلبانواورا یاری دهد.
کربالیی عباس به او میگوید:بهتراست به
پدر ومادر دختر مراجعه کنی،چراکه آنان
اختیار دار دخترشان هستند وتورا هم خیلی
بهتر از من می شناسند
سهراب پورمیگویدِ :
آخر به خاطربرخورد
بقیه درصفحه۴۸

آزادی

ادامه ازشماره پیش
 -۸ردالعجز علی الصدر
این صنعت به نام صدیر نیز معروف
است وادبای فارسی آنرا صنعت مطابقه
اصطالح کرده اند.
باید دانست که دراصطالح شعرا  ،رکن
اول یا کلمه اول ازمصراع اول هربیتی
را صدر (یعنی  :اول وابتدا) ورکن آخر
یا کلمه ی آخر مصراع اول را عروض (به
معنی  :کرانه وکنار) و رکن اول یا کلمه ی
اول از مصراع دوم را ابتداء ورکن آخر یا
کلمه ی آخر مصراع دوم را ضرب و َع ُجز
(به معنی  :دنباله) و آنچه مابین آنها واقع
شده باشد حشو(به معنی  :آگنه وآکین)
می گویند وبدان مناسبت درجمله های
نثر مخصوص ًا نثر مسجع که قسم سوم
کالم ادبی است نیز ،کلمه ی اول را صدر
وکلمه ی آخررا عجز ومابین آنهارا حشو
می توان نامید.پس رداالعجز علی الصدر
حقیقی آن است که لفظی که دراول بیت
و جمله ی نثر آمده است همان را بعینه
یاکلمه شبیه متجانس آنرا در آخربیت و یا
جمله نثر باز آرند.
مثالبرای آنکه کلمه اول عین ًا در آخر
تکرار شده باشد:
« بیگانه که دوست باشد خویش است
وخویش که دشمن باشد بیگانه».
عصا برگرفتن نه معجز بود
همی اژدها کرد باید عصا
«غضایری»
سوگند خورم کزتو برد حورا خوبی
خوبیت عیان است چراباید سوگند
«عماره مروزی»
یا:
قرار ازدل من ربود آن نگار
بدان عنبرین طره ی بی قرار
شمارغم او ندانم از آنک
برون شد غم او زحد شمار
(رشیدوطواط)
مثال آنکه لفظ شبیه ومتجانس با کلمه
ی اول شعر وجمله ی نثر رادرآخر آورده
باشند:
« پروانه را در حضور شمع چه حاجت
پروا نه» (پروانه دوم به معنی رخصت و
اجازت است )
« بردی که اورابود دزد ببرد»که برد دراول
جامه وپارچه معروف است که بردیمانی
گویند.
ویا:

چرا ناید آهوی سیمین من
که بر چشم کردمش جای چرا
(غضایری)
کلمه ی چرا دراول بیت از ادات دستفهام
تعلیلی است ودرآخربیت از فعل چریدن.
 -۹ردالصدر علی العجز
چون کلمه ای که در آخربیت آمده است
دراول بیت بعد تکرارشود آن را صنعت
العجز می گویند .مانند:
ردالصدر علی ُ
قوام دولت ودین  ،روزگارفضل وهنر
زفضل وافرتو یافت  ،زیب و فرو نظام
نظام ملت و ملکی  ،عجب مباشد اگر
به رونق است دراین روزگار کلک وحسام
حسام وکلک تو کردند کام اعدا کم
روا و رای تو بردند اززمانه ظالم
ظالم باد شب وروز دشمن جاهت
به کام باد همه کاردوستانت مدام
مدام تا که بود گردش فلک برجای
مطیع باد ترا دولت و سپهر غالم...
 -۱۰ردالمطلع
بیت اول غزل وقصیده را مطلع وبیت
آخررا مقطع گویند .گاه باشد که مصراع
اول یادوم مطلع  ،چندان زیبا ومناسب
اتفاق افتاده باشد که اگر آنرا در مقطع
تکرار کنند برحسن کالم بیفزاید
وسخن دارای حسن ختام گردد.
این عمل را دراصطالح بدیع ردالمطلع
گویند .چنانکه حافظ در مطلع غزلی
گفته است :
ای صبا نکهتی از کوی فالنی به من آر
زاروبیمار غمم  ،راحت جانی به من آر
ومصراع اول را در مقطع تکرار کرده است
:
دلم از پرده بشد دوش که حافظ می گفت
ای صبا نکهتی از کوی فالنی به من آر

سال نهم شماره ۱۰۴

 -۱۱ردالقافیه
آن است که قافیه ی مصراع اول مطلع
قصیده یا غزل را در آخر بیت دوم تکرار
کنند بطوری که موجب ُحسن کالم باشد:
عاشق بی دل کجا با خلق عالم کاردارد
بگذرد از هردو عالم هرکه عشق یاردارد

کارماعشقاستومستی،نیستیدرعینهستی
بگذرد از خودپرستی هرکه باما کاردارد
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( همای شیرازی)
تکرار کردن قافیه دردوبیت مترادف جز
به آن صورت که گفتیم جایز نیست .
 -۱۲طرد وعکس
طرد وعکس که آن را تبدیل وعکس

تنها نیز گفته اند  ،یکی از صنایع لفظی
بدیع است ؛ بدین قرار که مصراع اول
راباتقدیم وتأخیر کلمات در مصراع دوم
تکرار کنند.
پیداست که این تکرارباید چنان باشد که
وحسن کالم گردد وبرضعف
موجب رونق ُ
وسستی طبع شاعر حمل نشود ،وگرنه
اجتناب کردن ازاینگونه تکرارها  ،بهتر و
با آرایش سخن مناسب تر است  .مثالش :
بوستان برسرو دارد آن نگار دلستان
آن نگاردلستان  ،برسرودارد بوستان
گلستانباشدشکفته ،برصنوبربسعجب
برصنوبر بس عجب باشد شکفته گلستان
(ذوالفقار شیروانی)
 -13اعنات
کلمه ی اعنات دراصل به معنی درکاری
سخت ودشوار افکندن است ؛ پیداست
که چون متکلم در ا ِعمال این صنعت
خودرا به تکلف می اندازد آنرا اعنات
نامیده اند .به همین مناسبت اسم دیگر
این صنعت را تضییق و تشدید نیز می
گویند.واما صنعت اعنات آن است که
شاعر یا نویسنده به قصد آرایش کالم
باهنرنمایی  ،آوردن حرفی  ،یا کلمه ای را
ملتزم شود که دراصل الزم نباشد .چنانکه
مثال کلمه ی گلشن را به التزام حرف ش
با روشن  ،جوشن قافیه کنند وحال آنکه
آنراباکلمات  :گلخن مسکن  ،تن وامثال
آن نیز می توان قافیه کرد.
وهمچنان خودرا مقید کند که لفظ
مایل را بالتزام دوحرف الف و یاء با امثال
شمایل  ،حمایل  ،متمایل قافیه سازد
وحال آنکه رعایت این حروف واجب
نیست  ،واگر آن را با الفاظ دل  ،گل ،
حاصل  ،هم قافیه سازند صحیح است .
مثالش از گفتار سعدی با التزام:
چشم بدت دور ای بدیع شمایل
ماه من وشمع جمع ومیر قبایل
جلوه کنان می روی و باز نیایی
سرو ندیدم بدین صفت متمایل
هرصفتی را دلیل معرفتی هست
روی تو برقدرت خداست دالیل...
وهم از گفتار سعدی بدون التزام:
جهانیان به مهمات خویش مشغولند
مرابه روی تو شغلی است از جهان شاغل
که من به ُحسن تو ماهی ندیده ام طالع
که من به قد تو سروی ندیده ام مایل
به خون سعدی اگر تشنه ای حاللت باد
که درشریعت ما حکم نیست برقاتل

 -۱۵ذوقافیتین
اشعاری است که دوقافیه پهلوی یکدیگر،
یا به اندک فاصله داشته باشد .این صنعت
نیز یکی از فروع وموارد التزام و لزوم
مایلزم است
مثال از رشیدوطواط:
ای از مکارم توشده درجهان خبر
افکنده از سیاست تو آسمان سپر
صاحب قران ملکی وبرتخت خسروی
هرگز نبوده مثل تو صاحب قران دگر
یا از امیر معزی:
ای شاه زمین بر آسمان داری تخت
سست است عدو تاتوکمان داری سخت
حمله سبک آری و گران داری رخت
پیری تو به تدبیر و جوان داری بخت
 -۱۶تشریع
یکی از انواع ذوقافیتین است وبه این
سبب آن راهم ذوقافیتین می گویند.
توشیح و توأم نیز گفته اند.
تشریع آن است که بنای شعر بردو قافیه
گذارند .بطوری که آن را به هرکدام ختم
کنی معنی ووزن وقافیه صحیح داشته
باشد وبه حذف کردن بعض اجزاء از وزنی
به وزن دیگر منتقل گردد  .مانند:
ساقیا فصل بهاروموسم گل وقت بستان
جاممیدهتابهکیداریتعللپیشمستان
(فرصت)
چون اجزاء آخر آن را حذف کنی  ،این
بیت بیرون آید:
ساقیا فصل بهاروموسم گل
جام می ده تابه کی داری تعلل

آشنائی با انواع شعر فارسی
انواع شعر معمول فارسی عبارت است
از  :غزل  ،قصیده  ،رباعی  ،دوبیتی  ،قطعه
 ،مثنوی  ،مسمط  ،ترکیب بند  ،ترجیع
بند  ،مستزاد و اقسام دیگر که بعضی را
نوع اصلی و پاره ای را پاخل فروع وتوابع
باید شمرد.
بیت ومصراع
حداقل سخن موزون یک مصراع و
حداقل شعر  ،یک بیت است  .یک نیمه
از بیت را مصراع و یا مصرع گویند ؛ پس

آزادی
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فنون بالغت وصناعت ادبی

اما التزام کلمه  :چنانکه شاعر آوردن
کلمه ای راازقبیل آفتاب  ،سرو ،ماه  ،سیم،
زر وامثال آن رادرهر مصراع یا هربیت
ملتزم شده باشد  ،جنانکه فخرالدین
مبارکشاه غوری با التزام آفتاب وذره
در هربیت گوید:
برآفتاب زلف تو تا سایه گستراست
این دل که هست ذره زعشقت برآذر است .
ذره است این دل و رخ رخشانت آفتاب
عشقچنانرخیبهچنیندلچهدرخوراست
ماندم عجب زصورت چون آفتاب تو
کاندر دلی چوذره چگونه مصوراست
درپیش آفتاب جمال تو بی شمار
مانند ذره ازدل سرگشته لشگر است
 -۱۴حذف
حذف که آن را تجرید نیز گویند یکی از
فروع صنعت التزام است  .به این معنی
که  :شاعر یا نویسنده مقید باشد که یک
حرف یا چند حرف از حروف تهجی را
نیاورند ومثال قصیده یا مقاله ای بسازند
که حرف الف یا نون یا هیچکدام از حروف
نقطه دار درآن نباشد .مثال الزام حرف
الف:
زلفین برشکسته وقد صنوبری
زیردوزلف جعدش  ،دوخط عنبری
دولب عقیق وزیر عقیقش دورسته در
نرگس دوچشم و زیر دونرگس گل طری...

 -۱۷ذو بحرین
که آن را دو وزنین ومتل ّون ومل ّون یعنی
گوناگون نیز گویند :شعری است که آن
را به دو وزن یا بیشتر توان خواند  .مانند:
ای بت سنگین دل سیمین قفا
ای لب تو رحمت وغمزه بال
چون کلمات آن را سنگین و با اشباع
کسره ها بخوانی بروزن ( فاعالتن
فاعالتن فاعلن) می شود که آنرا بحر
رمل شش رکنی یا مسدس می گویند.
وچون کلمات را سبک وبدون کشش
صوت تلفظ کنی  ،بروزن (مفتعلن
مفتعلن فاعلن ) است که آن را بحر سریع
می نامند.
این بیت را به سه وزن توان خواند:
لب تو حامی لؤلؤ خط تو مرکز الله
شب تو حامل کوکب  ،مه تو باخط هاله
(سلمان ساوجی)
یکی به وزن فعالتن فعالتن فعالتن
فعالتن ،دوم به وزن مفاعی ُلن مفاعی ُلن
مفاعی ُلن وسوم مفاعلن فعالتن مفاعلن
فعالتن
 -۱۸توشیح
آن است که دراول یا اواسط ابیات حروف
یا کلماتی مرتب بیاورند که چون آنهارا
با یکدیگر جمع کنی بیتی یا جمله ای
که متضمن بیان مقصودباشد یانام ولقب
کسی  ،بیرون آید و آن نوع شعر را
ُم َو َش ّح گویند.
مثال استخراج شعر از اواسط ابیات ،
چنانکه رشیدی سمرقندی گفته است :
ای کف رادتو درجود  ،به از ابربهار
خلق را باکف تو  ،ابربهاری به چه کار
بیش از اندازه ی این طایفه ( بربنده نهاد
جود تو بادگران) زآن دوکف گوهربار
دیگرانند چومن بنده و (من بنده زشکر
عاجزم چون دگران) وز خجلی گشته فگار
عجز یکسو نه وانگار که (کردستم جرم
سوی عفوت نگران) مانده ودل پر تیمار
توخداوندی،احسانکنو(اینجرمبهفضل
زین رهی درگذران) زانکه توئی جرم گذار
از کلمات اواسط چهاربیت این رباعی
بیرون می آید:
بربنده نهاد ،جودتو بادگران
من بنده زشکر  ،عاجزم چون دگران
کردستم جرم سوی عفوت نگران
این جرم به فضل  ،زین رهی درگذران

هربیتی دارای دو مصراع است .
مصراع درلغت به معنی یک لنگه از د ِر
دولختی است وبه این مشابهت نصف
بیت را مصراع نامیده اند وگاهی به
تخفیف مِص َرع نیز گویند.
بیت ُم َص َرع :چون قافیه درهردو مصراع
یک بیت رعایت شده باشد آن بیت را
ُم َّص َرع یعنی مقفی و این عمل را تصریع
می گویند که به معنی قافیه کردن مصراع
اول با مصراع دوم است  .مثال :
بنی آدم اعضای یکدیگرند
که در آفرینش زیک گوهرند
چوعضوی به دردآوردروزگار
دگر عضوهارا نماند قرار
توکز محنت دیگران بی غمی
نشاید که نامت نهند آدمی
اما ابیات ذیل هیچکدام ُم َص َرع نیستند:
شوربختان به آرزو خواهند
مقبالن را زوال نعمت وجاه
گر نبیند به روز شب پره چشم
چشمه ی آفتاب را چه گناه
راست خواهی هزار چشم چنان
کور بهتر که آفتاب سیاه
َمط َلع و َم َ
قطع :چنانکه قبال هم گفتیم
بیت اول غزل وقصیده رادراصطالح شعرا
مطلع و بیت آخر را مقطع می نامند .ودر
مطلع شرط است که ُم َص َرع باشد یعنی
قافیه درهردو مصراع رعایت شده باشد.
اساتید شعر می گویند که مطلع سرپوش
و سِ ّر پوش سخن است  .ومخصوص ًا
سفارش می کنند که باید َمط َلع درلفظ
ومعنی بسیار مطبوع ودلنشین و جذاب
باشد.تادرروح شنومده تولید رغبت و
نشاط به شنیدن باقی اشعار کند .واین
وحسن
امررا دراصطالح ُحسن مطلع ُ
ابتدا می گویند .وهمچنان در انتخاب
لفظ ومعنی َم َ
وحسن
قطع باید دقت ُ
سلیقه بکاربرند که اشعار به لفظ صحیح
ومعنی لطیف ختم شودتادرشنونده اثر
نیکو ببخشدوخاطره ی شیرین دروی
باقی بگذارد  .چندانکه اگر درابیات سابق
لغزشی ناخوش رفته است از خاطر او
فراموش گردد؛ واین صنعت را به اصطالح
حئسن مقطع وحسن ختام گویندوآن
هردوجزو صنایع بدیع شمارند.
تک بیت :
دانستیم که حداقل شعر یک بیت است
 .گاه ممکن است که شاعر تمام مقصود
خودرا دریک بیت تنها گفته باشد که
آن را دراصطالح شعرا بیت فرد یا بیت
مفرد یا تک بیت گویند وجمع آن را
مفردات می گویند .نظیر مفردات اشعار
شیخ سعدی که در خاتمه دیوانش ضبط
کرده اند:
چه داند خوابناک مست مخمور
که شب را چون به روز آورد رنجور
***
مردی نه به قوت است وشمشیر زنی
آن است که جوری که توانی نکنی
***

ابیات مفرد بیشتر مربوط است به اثناء
مکاتیب ورسائل ومنشآت که به مناسبت
مطلب بیتی می گویند ومی گذرند.
چون بنای شعر از مفردات در گذشت
وبه دو بیت رسید  ،یعنی گوینده تمام
مقصود خودرا دردوشعر بیان کرد آن را
دوبیتی و رباعی و بیش از آن را به نام
غزل و قصیده ومسمط وسایر انواع شعر
می خوانند به تفصیلی که بعدا می
خوانید.
دوبیتی  :کلمه دوبیتی را عالوه بر اینکه
درمورد رباعی بکار برده اند در معنی
دیگری نیز اصطالح کرده اند واین معنی
عبارت است از دوبیت که درقافیه بندی
با رباعی یکی  ،اما دروزن با آن مختلف
باشد مانند:
دل عاشق به پیغامی بسازد
خمارآلوده با جامی بسازد
مرا کیفیت چشم تو کافی است
ریاضت کش به بادامی بسازد
***
زدست دیده ودل هردو فریاد
که هرچه دیده بیند دل کند یاد
بسازم خنجری  ،نیشش زفوالد
زنم بردیده  ،تادل گردد آزاد
رباعی :رباعی که آنرا ترانه ودوبیتی
نیز می گویند دوبیت است که قافیه
درهردو مصراع بیت اول و مصراع چهارم
رعایت شده وبروزن مخصوص ال حول
وال قوه اال باهلل باشد؛ وآوردن قافیه در
مصراع سوم اختیاری است
رباعی از مخرعات شعرای فارسی است
که عربها نیز تقلید کرده اند .اینک مثال
رباعی فارسی از هردو نوع که قافیه در
مصراع سوم نیز رعایت شده یا نشده
باشد:
ای روی تو مهر عالم آرای همه
وصل تو شب وروز تمنای همه
گربا دگران به از منی وای به من
ورباهمه کس همچو منی وای همه
(ابوسعیدابوالخیر)
دردایره ای کامدن ورفتن ماست
آن را نه بدایت نه نهایت پیداست
کس می نرند دمی دراین عالم راست
کاین آمدن ازکجا ورفتن به کجاست
(خیام)
قطعه  :نوع ابیاتی است بریک وزن و
قافیه بدون مطلع ُم َص َرع  ،که ازاول تا
آخر همه مربوط بیکدیگر است وراجع
به یک موضوع اخالقی وحکایت شیرین
یا مدح وهجو وتهنیت و تعزیت وامثال
آن باشد .حداقل قطعه دوبیت و حداکثر
معمول متداول پانرده شانزده بیت
باشد ولیکن برحسب ضرورت تا حدود
چهل پنجاه بیت وبیشترازآن نیز گفته
اند کلمه قطعه (باکسرقاف) به معنی
یک پاره از هرچیزی است وچون این
نوع شعر شبیه پاره ای ازابیات اواسط
قصیده است آن را قطعه نامیده اند مثال :
دوست مشمار آنکه در نعمت زند

برادر خواندگی
الف یاری و
دوست آن باشد که گیرد دست دوست
ودرماندگی
حالی
درپریشان
(سعدی)
مثنوی (= دوگانی) :مثنوی که آنرا مزدوج
نیز خوانند نوع اشعاری است که دروزن
یکی  ،اما هربیت آن دارای قافیه مستقل
باشد چون هربیت مستلزم دوقافیه یا
هردومصراع ابیات مقفی است آن را
مثنوی نامیده اند منسوب به کلمه ی
ُمثنی مرادف اکنین که به معنی (دوتا
دوتا یا دوگانی ) است کلمه ی مزدوج نیز
همان معنی را می بخشد .عده ی ابیات
مثنوی محدود نیست وبدین سبب این
نوع شعر را اکثر برای ساختن تواریخ
وقصص و افسانه های طوالنی بکار می
برند که نظم آن درقصیده وبرقافیتی
معین متعذر باشد .مثنوی سازی
درفارسی ازقرن سوم وچهارم هجری
آغازشده اما خوشترین وزنهای مثنوی
همان است که درنظم شاهنامه فردوسی
و حدیقه سنائی وخمسه نظامی و مثنوی
مولوی بکاررفته است  .مثال از فردوسی:
دلیری که بُد نام او اشکبوس
همی بر خروشید برسان کوس
بیامد که جوید زایران نبرد
س ِر هم نبرد اندرآرد به َگرد....
از نظامی :
پری دختی  ،پری بگذار ماهی
به زیر مقنعه صاحب کالهی
شب افروزی  ،چومهتاب جوانی
سیه چشمی  ،چوآب زندگانی
کشیده قامتی  ،چون نخل سیمین
دوزنگی برسر نخلش رطب چین ...
مثال از مولوی :
این حکایت بشنو از صاحب بیان
درطریق وعادت قزوینیان
برتن ودست و کتف ها بی گزند
ازسرسوزن کبودیها زنند
سوی دالکی بشد قزوینیی
که کبودم زن یکی شیرینیی
گفت  :چه نقشت زنم ای پهلوان
گفت  :برزن صورت شیرژیان...
از عراقی :
آن شنیدی که عاشقی جانباز
وعظ گفتی به خطه شیراز
سخنش منبع حقایق بود
خاطرش کاشف دقایق بود
روزی آغاز کرد بر منبر
سخنی دلفریب وجان پرور
بود عاشق  ،زد از نخست سخن
سکه عشق بردرست ِ سخن
مثال ازسعدی:
شنیدم که وقتی سحرگاه عید
زگرمابه آمدبرون بایزید
یکی طشت خاکسترش بی خبر
فروریختند ازسراسس بشر
همی گفت ژولیده دستاروموی
سردست شکرانه ماالن به روی...
ادامه دارد

ماه مهراست مرا به زمه فروردین
که دهد خاطر آشفته ام این مه تسکین
غرق رؤیا شوم از نام فریبنده ی مهر
هیچ مه درنظرم نیست گرامی ترازاین
رمزی از پرتو خورشید محبت باشد
که بیاساید ازاو خاطر ابناء زمین
درشگفتمکهچهسریستنهاندرمهمهر
که مرابخت دراین ماه شود یاروقرین
ماه من برسر مهرآیدو بگذارد قهر
داند آن ماه که این مه مه مهر است نه کین
درخزان نیست اگر رونق ایام بهار
جلوه ها هست ورا درنظر روشن بین
با ِد پائیز کند ُحزن لطیفی تولید
آنچنان کز اثر عشق شود دل غمگین
ماه من نوبت مهراست که آمد مه مهر
بهترازمهر که دیدست به گیتی آئین؟

ویژه مهر ومهرگان

مسعودسعدسلمان

مهرگان مهربان

مهرگان مهربان بازآمد وعصر عصیر
کنج باغ وبوستان راکردغارت ماه تیر
بدره بدره زربیابی زیر پای هردرخت
توده توده سیم بینی درکنار هرغدیر
روزر مهروماه مهر وجشن فرخ مهرگان
مهربفزای ای نگار مهرجوی مهربان
همچو روی عاشقان بینم به زردی روی باغ
باده باید برصبوحی همچو روی دوستان
تاخزانی باد سوی بوستان لشکر کشید
زینتشگشتسترویارغوانچونزعفران
هرکجاکاکنونبسویباغوبستانبگذری
دیبه ی زربفت بینی زین کران تا آن کران
از غبار باد دیناری شده برگ درخت
وز صفای آب زنگاری شده جوی روان
شدچورویبدسگالمملکتبرگدرخت

باشد آب جوی همچون تیغ شاه کامران

تک بیت اه

آزادی

مهرگان آمد گرفته فالش از نیکی مثال
نیک روز ونیک جشن و نیک وقت و نیک حال
«عنصری»
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خزان از مهرگان آرد پیامی
سوی هرباغ ودشت ومرغزاری
« ناصرخسرو»
ملکا جشن مهرگان آمد
جشن شاهان وخسروان آمد
«رودکی»

فرخی سیستانی

جشن مهرگان

شادباشید که جشن مهرگان آمد
بانگ وآوای درای کاروان آمد
کاروان مهرگان از خزران آمد
که زفردوس برین وآسمان آمد
مهرگان آمد  ،دربازگشائیدش
اندرآید وتواضع بنمائیدش
ازغبار راه ایدر بزدائیدش
خوب دارید وفراوان بستائیدش
خوب داریدش کزراه درازآمد
بادوصد کشتی و باخوشی وناز آمد
زان خجسته سفر این جشن چوبازآید
سخت خوش آمد وبسیار به ساز آمد

اکبر جمشیدی

فریدا صبـــا

اول مهر

درشهری غریب
بادی آشنا
پشتم را لرزاند
همان باد پائیز
که بوی کتابهای تازه چاپ شده
وارمک های نو
والتهاب دختران مدرسه را
درکنجکاوی ُرشد سینه هاشان،
باخود می آورد.
همان باد پائیز
که سالهاست برمدرسه ی کودکی مان
وبرنیمکت های بازی هایمان
می وزد وما رانمی یابد
همان باد پائیز
که بوی آشنای اول مهر راداشت
پشتم را درشهری غریب لرزاند

مهرگان

مهرگان گشت ونماند از گل وگلشن اثری
جلوه گر گشت طبیعت به لباس دگری
سبزه شد زردوگل ازرنگ ولطافت افتاد
کرد تاباد خزان جانب بستان گذری
شاخ  ،بی بار چنان گشت که باورنکنی
بوده آن رابه زمانی ثمروبرگ وبری
بود روزی همه رادیده به بستان وکنون
نیست برساحت آن هیچ کسی رانظری
باغ وبستان همه عریان شدوبرجای نماند
دیگرازسبزه وگل هیچ نشان واثری
دارداز منظره ی فصل خزان « جمشیدی»
همچوبلبل دل محزونی و چشمان تری

نوبهار آمد و شــدگیتی دیگرگونا
رده بستند بـه باغ اندرگلهای جوان
سرخ گل خنـده زد و مرغ شباوبزگ ریست
برگ سبز آورد آن زرد شده شاخ درخت
گل طاوسی ما نا صنم سامری است
ارغوان هست یکی خیمه نورنگ شده
پیچک الغر آویخته در دامن ســرو
دشت قرمز شـد یکپارچه از الله سرخ
یا برونآمده از خاک و پ راکنده شده است

قطره باران آویخته از برگ شقیق
از پس نرگس آمدگل ش ببوی سفید
گونه گون از بر یک مرز بنفشه بدمید
دوبنفشهاستی کاف رنجیودیگرطبری
ش ببو و اطلسی و میخک و میناگویی
شمعدان یاست فروزنده هر باغ که هست

بنگرآنش ببویصدپرکهنسی مخوشاو
سوسن و زنبق با داشتن چنـد زبان
لیک با نیم زبان بر گل سوری بلبل
ی ازشـرم ســ رافکنده به زیر
گل آزرم 
به رتعلیم شکوفه ،باد از شاخ درخت
وان چکاوک به لب جوی پی صید هوام
صبحگهجمله ُگالنرویبهخورشیدکنند
شد جهان خرم و خرم شد دلهای حزین
نشدچوبهشت
نزی ممحزون اکنونکهجا 
چو 

خرمی بر ما شاید که به سالی زین پیش
همچو مسعودکه بیرون شد از قلعه نای
دشت البرزکنون جای فقی رانه ماست
فلکی دارد روشن ،افقی دارد نغـــز
آف رین باد به البرزکه از عکس وی است
ما ز البرز دو فرسنگ به دوریم ولیک
که بر او پیچند از پرتو خور زربفتا
چون سردانا مشحون ز هواهای بلند
دامنشچوندلعاشقکمرشچونرخیار
چون بهتابستان بربرگدرختشنگری
عرب ار دیدی آن خوب فواکه کانجاست
باغ در باغ و گل اندر گل و قصر اندر قصر
خاصه آن باغ کجا هست نشستنگه شاه
کوه اگر حایل آن باغ نبودی بودی
این چنانست که استاد دقیقی فرمود

باغ رنگین شده از خیری و آذریونا
جام هها رنگین چون لشگر ناپلیونا
از لب کارون تا ساحل آبسگونا
کودک نوزاد آن پیر شده عرجونا
عرعر و ناژو چون موسی وچون هارونا
کامده بیرون از خم بقم اکنونا
مثلی باشد از لیلی و از مجنونا
ربخته گویی در دشت ف راوان خونا
با یکی زلزله ،گنج کهن قارونا
چون زگوش بت دوشیزه در مکنونا
وز پس شببو بشگفت گل میمونا
وز بر مرز دگـر سنبل گوناگونا
طبری خرد است اما به شمیم افزونا
کرده فرش چمن از دیبـه سقالطونا
تا مـه مهـر ز فروردین روزافزونا
به مشام آیـد از آذر تا کانونا
خم شند اکنونا
راست چون دانشمندان ُ
بی تها خواند گه سالم و گه مخبونا اا
که چـــ را غازه کشیده گل آزرگونا
گه الف سازد گـه دال کند گه نونا
همچو مارافسا پیوسته کنــد افسونا
کــه بر او هستند از روز ازل مفتونا
من چنین محزون چونا که بمانم چونا
به بهشت اندر یک دل نبود محزونا
رخت افکندیم از شهــر سوی هامونا
عاقبت رفتیم از محبس ری بیرونا
آن کجــا بود نشستنگه افریدونا
چش ماندازی چون دفتــــر انگلیونا
هرچه نقش است به سقف فلک گردونا
او چنان آید در چشم که هست ایدونا
که در او بافنـد از ابر سیه اکسونا
قلهاش سال و مه از برف بود مشحونا
به هوای خوش و خوشمنظرگی مقرونا
از درخشانی گواکه بود مـــــدهونا
ب رنخواندی به قسم والتین والزیتونا
هریکی قصـر یکی جوی به پی رامونا
که بهشتی است فرود آمده از گردونا
از لب رود ارس تا بـــه لب جیحونا
«مهرگان آمـد جشن ملک افریدونا»

آزادی

ن
ل
ی
شع
ردرپند ی روزغل

ماه مهر

مهرگان آدم

سال نهم شماره  ۱۰۴صفحه37

ابراهیم صهبا

ملک الشعرای بهار

آزادی

درتابستان سال بعد  -۱۸۴۰-اثر قابل
تحسین سر چارلز بل ( )۱رادرباره ی
احساسات خواندم که سبب افزایش
عالقه امشد .بااینهمه نمی توانم باعقیده
ی او موافقت کنم که عضالت گوناگون
بخاطر بیان احساسات مخصوص خلق
شده اند .پس از این هم گاهی درباره ی
این موضوع دررابطه با انسان وحیوانات
اهلی دقت کردم .
کتابم درروز اول انتشار به تعداد ۵۲۶۷
نسخه فروخته شد .تابستان  ۱۸۶۰در
هارتفیلد بیکار بودم  .در آنجا دوگونه
از گیاه گوشتخوار « دروسرا»  :بیشتر
قرمز یا شبنم آفتابی ) دیدم ومتوجه
شدم حشرات بیشماری به دام برگها می
افتند .چند گیاه را به خانه آوردم وبادادن
حشرات به آنها جنبش شاخکها را دیدم
وبه فکر افتادم شاید حشرات به منظوری
خاص گرفتار می شوند .خوشبختانه
آزمایش موفقیت آمیزی انجام دادم .
شماری برگ را با مایعات ازتی ( نیتروژن)
وغیر ازتی با غلظت برابر آغشته کردم
 .بزودی دریافتم که فقط گیاه آغشته به
ازت با حرکات پرجنب وجوش برانگیخته
می شود .بدیهی است این زمینه ی نو
ونابی برای پژوهش بود.
درسالهای بعدی هرزمان که وقت
داشتم  ،آزمایشهایم راادامه دادم.
کتاب « گیاهان گوشتخوار» درژوئیه
 ۱۸۷۵منتشر شد که شانزده سال بعداز
مشاهدات نخستین من بود .تأخیر دراین
مورد  ،همچون همه کتابهای دیگر من ،
مزیت فراوانی برایم داشت  .برای کسی
که بعداز وقفه ای طوالنی می تواند کار
خودش را نقدوبررسی کند مانند این
است که آنها کار فرد دیگری بوده است .
واقعیت این است که گیاه وقتی ترشح
می کند که کام ً
ال با مایعی شامل اسید
ومخمر تحریک شده باشد؛ دقیق ًا همانند
مایع گوارشی یک حیوان  .بدون تردید
این کشف قابل توجهی است .
درپائیز  ۱۸۷۶کتاب « دگر گشنگیری
وخودباورسازی درقلمرو گیاهان » را
منتشر خواهم کرد  .این کتاب مکملی
بر کتاب « بارورسازی ارکیده » خواهد
بود که درآن نشان دادم چقدر روشهای
«دگرگشنگیری» دقیق است .ودراینجا
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نشان خواهم داد چقدر نتایج مهم است .
درخالل یازده سال به این فکر افتادم
آزمایشهای متعددی صرف ًا با مشاهدات
تصادفی انجام دهم که دراین جلد ثبت
شود ؛ براستی تصادف نیاز به تکرارداشت
زیرا دراین بین توجه من به واقغیتی
جلب شد که نشاهای خودبارورشده
حتی در تولید نخست درارتفاع و توان
نسبت به نشاهای اصل دگر گشنگیری
پست ترند.
همچنین امیدوارم چاپ بازبینی شده ی
کتابم رادرباره ی ارکیده منتشر کنم
ودرآینده کاغذهایم رادرباره ی گیاهان
دارای دوشکل ( )dimorphicو سه
شکل ( )trimorphicهمراه با مشاهداتی
اضافی درباره ی ویژگیهای هم خانواده
که هیچگاه فرصت مرتب کردنشان را
نداشتم منتشر کنم .
توانم احتماالً به تحلیل رفته وآماده ام
که اعالم کنم )۲( Nunc dimittis :
کتاب« تأثیرات گردگشنگیری وخود
بارورسازی» درپائیز  ۱۸۷۶نشریافت .
فکر می کنم نتایج توانائیهای شگفت
آور و بی حد جابجائی گرده ازیک گیاه
به گیاه دیگر از همان گونه  ،توضیح داده
شده است  .اکنون براین باورم باتوجه به
مشاهدات هرمان مولر ( ، )۳می بایستی
درباره ی خودبارورسازی  -بااینکه از
چنین بارورسازی هائی آگاه بودم  -تأکید
بیشتری می کردم .چاپ مفصلتری از
کتاب « بارورسازی ارکیده» در ۱۸۷۷
منتشر شد .درهمان سال کتاب «فرمهای
متفاوت گلها وغیره» ودر  ۱۸۸۰چاپ
دوم آن منتشر شد .این کتاب عمدت ًا
شامل چند مقاله درباره ی « ناهماهنگی
مادگی وپرچم» ( )۴است که در اصل
درنشریه انجمن لینیان چاپ شده بودکه
تصحیح شد ومواد جدیدی همراه با
موارد دیگر که دریک دونوع گل به بار
می نشیند  ،به آن افزوده شد.
همچنانکه پیش ازاین یادآورشدم
هیچیک از کشفیات من اینقدر باعث
خوشحالی ام نشده بود که مفهوم «
هترواستیلی» را تشخیص دادم  .فکر
می کنم نتیجه ی گرده افشانی این گلها
بشیوه ی غیر موجه بعنوان بی ثمربودن
دورگه ها ( )Hybridsبسیار مهم است .

در  ۱۸۷۹ترجمه « زندگی اراسموس
داروین» نوشته دکتر ارنست کرائوس ()۵
بدستم رسید .من نیز شرح مختصری از
شخصیت وعادات او بااستفاده از موادی
که داشتم اضافه کردم .بسیاری افراد ،
عالقمند به این شرح زندگی کوتاه بودند
وتعجب می کنم فقط  ۸۰۰یا  ۹۰۰نسخه
از آن فروخته شدو به سبب اینکه اتفاق ًا
غفلت کردم که متذکرشوم دکتر کراوس
نوشته اش را پیش ازترجمه درزبان
آلمانی گسترش داد و تصحیح کرد،
آقای ساموئل باتلر( )۶تقریب ًا با خشمی
دیوانه وار به من ناسزا گفت .من هم به
سختی اورا رنجاندم وهرگز نتوانستم
بفهمم موضوعی که منجر به جروبحث
واختالف نظر درروزنامه های شد چه
بود .من همه مدارک را دربرابر چند داور
منصف مانند هکسلی  ،لسلی استفن ،
لیچفیلد( )۷ودیگران گذاشتم  .اینان
هم رأی گفتند حمله بی اساس بوده
وشایسته نبوده به معرض افکار عموم
گذاشته شود.
بااینهمه بطور خصوصی ازآقای باتلر
برای حذف اتفاقی پوزش خواستم .
هکسلی شعری ازگوته  -که اوهم
توسط کسی مورد حمله قرارگرفته بود
 به جهت دلداریم برایم نقل کرد «:هرنهنگی شپش خودش رادارد».
در  ۱۸۸۰باکمک فرانک( )۸کتاب « نیروی
حرکت در گیاهان» را منتشر کردیم  .که
مطلب دشواری بود .این کتاب به نحوی
به کتاب کوچک من درباره ی « گیاهان
رونده» همان پی.ستگی رادارد که «دگر
گشنگیری» با « بارورسازی ارکیده» ؛
برای اینکه مطابق با اصول تکامل غیر
ممکن بود علت گیاهان باالرونده را که
به گروههای مختلف تقسیم می شوند ،
بیان کرد ،مگراینکه انواع گیاهان نیروئی
اندک برای حرکت همسان داشته باشند.
این را به اثبات رساندم وبعدا ً به فکر
تعمیم آن افتادم .به این معنی که گیاهان
تحت تأثیر نوروقوه جاذبه وجز اینها به
جنبش در می آیند ...همیشه مایه ی
خرسندی من بود که گیاهان رادر
مقیاس موجودات سازمان یافته قرار
دهم ...
امروز (اول مه  )۱۸۸۱دستنویس کتاب

کوچک « شکل گیری ریخت گیاه
به علت فعالیت کرمها» به چاپخانه
فرستادم  .این مطلبی کم اهمیت است .
نمی دانم آیا خوانندگان عالقه ای به
آن دارند )۹(.اما برای خودم جالب است .
این کتاب تکمیل مقاله کوتاهی است که
چهل سال پیش درانجمن زمین شناسی
خواندم  .عالقه ی قدیمی به زمین
شناسی دوباره احیا شد.
***
حال که به همه کتابهای انتشاریافته که
نکات برجسته ی زندگانی ام هستند ،
اشاره کردم  ،مطلب چندانی برای گفتن
باقی نمانده است  .از تغییری که در هوش
وحواس به وجود آمده  ،نگران نیستم .
به استثنای یک نکته در حال حاضر که
الزم بیادآوری است .مگر می توان انتظار
داشت هرتغییری روبه بدترشدن همه
جانبه نداشته باشد.
بااینهمه پدرم تا سن هشتادوسه سالگی
باذهنی سرزنده وپرشور مانند گذشته
زیست تااینکه توانائی هایش بتدریج به
تحلیل رفت .من امیدوارم پیش از اینکه
قوای ذهنی ام تا حد محسوسی ضعیف
شود  ،بمیرم .
فکر می کنم اندکی بیش از حد دردرک
وتوضیح درست وطرح آزمایشهای
تجربی مهارت دارم  .واین شاید نتیجه
ی ممارست صرف واندوخته گسترده ی
دانستنیهاست.
من همواره دربیان آنچه می خواستم بطور
واضح بگویم  ،مشکل داشتم واین اشکال
باعث اتالف وقت زیادی برایم می شد.
اما این امتیاز جبران پذیر راداشت که
مرا وامی داشت مدت درازی با جدیت
درباره هرجمله فکر کنم و به اشتباهات
خودم و دیگران پی ببرم .
ظاهرا ً ذهن من به بال ومصیبتی دچار
شده که سبب می شود نخستین اظهار
نظر وموضوع را به شکلی مغلوط یا
ناشیانه بنویسم  .پیش ازاین عادت
داشتم درباره ی جمله هایم قبل از

Erasmus Darwin

Francis Darwin

زیبا دارم  .اما چندان مایه ی خرسندی ام
نیست .
ازسوی دیگر رمانها که آثارقدرت تخیل
هستند  ،سالها باعث آسایش خاطرم
بود ه اند .من اغلب از داستان نویسان
بااحترام یاد می کنم  .شمارزیادی از آنها
باصدای بلند برایم خوانده شده اند .همه
آنهارا -اگر پایانی غم انگیز نداشته باشند
 دوست دارم  .باید قانونی بگذرانند کهرمانها پایانی خوش داشته باشند .یک
نوول ذ بنا به سلیقه ی من درمرتبه ی
عالی قرار نمی گیرد مگر کسانی چندرا
شامل شود که یکی از آنها سراپا عاشق
باشد ،اگر او زنی زیباست چه بهتر.
فقدان غیر عادی وتأسف بار به آثار
زیبای هنری وزیبائی شناختی عجیب
است  ،درصورتی که کتابهای تاریخ
وزندگینامه های خودنوشت وسفرنامه
ها (بخصوص دارای واقعیتهای علمی)
ومقاالت درباره ی موضوعهای گوناگون
توجه مرا بیش ازپیش جلب می کند.
به نظر می رسد ذهن من تبدیل به
دستگاهی شده است برای خردکردن
قوانین عام بدون جمع آوری اطالعات
زیاد .اما چه چیزی باعث خشک شدن
تنها بخشی از مغز من شده که ذوق به
زیبائیهای هنری به آن وابسته است ،
برایم غیر قابل تصوراست .
مردی با تفکر واندیشه ی منظم تر
وسرشت بهتر ازمن فکر نمی کنم هرگز
دچار چنین رنجی شده باشد .اگر دوباره
زندگی را آغاز می کردم  ،ترتیبی می
دادم قدری شعر بخوانم  ،حداقل یکبار
درهفته به موسیقی گوش بسپارم  .شاید
بخشی ازمغزمن که اکنون خشک شده
می توانست درتمام مدت فعال باشد.
***

پانوشت ها:
( )۱۸۴۲-۱۷۷۴( Siir C. Bell -)۱استاد
جراحی  ،صاحب آثاری درباره ی سیستم
عصبی و تجزیه وتحلیل احساسات.
( -)۲عبارت التین به معنی « اکنون
بگذاربروم » اشاره به سرود مذهبی
شمعون درانجیل لوقا(باب دوم ۲۹:تا
 . )۳۲شمعون بعدازتولد عیسی از خدا
رخصت رفتن خواست .
( -)۳هرمان مولذ ()۱۸۸۳-۱۸۲۹
آلمانی  ،گیاه شناس که دالیل مهمی
برای تئوری تکامل داروین ارائه کرد  .او
باداروین مکاتبه داشت ودر کتاب «تبار
انسان» بارها ازاو یادشده است .
( : heterostyly -)۴به شکلی ازقرارگیری
اندام جنسی دردسته ای از گلهای
دوجنسی یا هرمافرودیت گفته می شود
که دارای مادگی وپرچم ناهم اندازه اند.
این رخداد در گیاههای خودگرده افشان
بیشتر مشاهده وباعث اختالل در گرده
افشانی می شود.
(-۱۸۳۹( Dr.Ernst Krause -)۵
 )۱۹۰۳بیولوژیست آلمانی از طرفداران
داروینیسم در آلمان .نویسنده شرح
حال اراسموس داروین  ،پدربزرگ چارلز
داروین و چند کتاب دیگر.
( )۱۹۰۲-۱۸۳۵( -)۶نویسنده انگلیسی
واز مخالفان داروین
( -)۷داماد داروین
( )۸فرانسیس داروین ()۱۹۲۶-۱۸۴۸
پسر داروین
( -)۹بین  ۱۸۸۱تا  ، ۱۸۸۴حدود ۸۵۰۰
جلد ازاین کتاب بفروش رسید(.پانویس
فرانسیس داروین)

آزادی

ترجمه دکتر محمدعلی صوتی

قسمت چهاردهم
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زندگی نامه خودنوشت
چارلز داروین

نوشتن فکر کنم  .اما پس از چندسال
متوجه شدم برای صرفه جوئی دروقت
تمامی صفحه را بدخط باسرعت هرچه
بیشتر با کوتاه کردن بعضی لغات
بنویسم وسپس به آرامی جمالت را
اصالح کنم  .جمله های شتابزده نوشته
شده غالب ًا بهتر است از آنچه قب ً
ال باتأنی
می نوشتم .
به اندازه کافی درباره ی شیوه نوشتنم
صحبت کردم ؛ ولی باید اضافه کنم در
نگارش کتابهای بزرگترم وقت زیادی
روی ترتیب کلی مضامین صرف کردم :
نخست ابتدائی ترین رئوس مطالب
رادردوصفحه وسپس در چند صفحه
بطور مفصل می نویسم ویک یا چند
واژه بجای کل بحث یارشته ای از
واقعیتها می گذارم .هرکدام از عنوانها
بازهم گسترش یا بکلی تغییر می یابند
پیش از اینکه « به تفصیل» شروع به
نوشتن کنم .
از آنجا که در کتابهایم تحقیقات دیگران
به تفصیل بکاربرده شده وهمیشه چند
موضوع متفاوت را همزمان دردست
تهیه دارم  ،الزم به یادآوری است که
آنها را درسی چهل کیف در قفسه بارف
های برچسب دار نگهمیدارم وفورا ً می
توانم مرجع یا یادداشت را پیدا کنم .
کتابهای زیادی خریدم ودرآخر هرکدام
فهرست راهنمائی از اطالعات مورد نیاز
کارم را تهیه کردم یا اگر کتاب از من

نیست  ،خالصه ای از آن را می نویسم ؛
یک کشوی بزرگ پراز اینگونه خالصه
هاست .پیش ازشروع هر موضوعی به
همه ی فهرست های کوتاه شده نگاه
می کنم وفهرستی عام وطبقه بندی
شده تدارک می بینم .وبابرداشتن یک
یا چند کیف مناسب همه ی اطالعاتی
را که درطول زندگی جمع کرده ام برای
استفاده آماده می کنم .
گفتم درطول بیست یاسی سال گذشته
ذهنم به لحاظی تغییر یافته است .
درسی سالگی وبعدازآن انواع شعر مانند
اشعار میلتون  ،تامس گری  ،بایرون ،
ویلیام وردزوارث  ،ساموئل تایلور کوله
ریج و پرسی شلی برایم خوشایند بود؛
حتی درمدرسه زمانی که شاگردبودم
آثار شکسپیر بخصوص از نمایشنامه
های تاریخی عمیق ًا لذت می بردم .
پیش ازاین گفتم نقاشی وموسیقی مایه
ی شادی فوق العاده ای برایم بود .اما
اکنون سالهاست که تاب تحمل خواندن
حتی یک بیت شعر را ندارم  .چندی پیش
سعی کردم اثری از شکسپیر را بخوانم
 ،آن را بطور تحمل ناپذیری کسالت
آوریافتم وحالم را به هم زد .من رغبت
به نقاشی وموسیقی راازدست داده ام
 .موسیقی بجای اینکه برایم شادی
آورباشد مرا باشوروشوق درباره ی کاری
که می کنم به تفکر وا می دارد.
هنوز تقریب ًا کششی به تماشای مناظر

ادامه دارد

آزادی

ادهم صدای گریه اُمیمه رادرتاریکی
شنید وخشمگین ترشد.
 گمشو با اشکهایت  .اشکهایت از ُخبثوجودت تراوش می کند.
اُمیمه گریه کنان گفت :
 هرچه توبگوئی از عذابی که می کشمبیشتر نیست .
 دیگر نمی خواهم صدایت را بشنوم  .ازنظرم دور شو.
ادهم لباسهائی که عوض کرده بود  ،لوله
کرد وبه طرف او پرتاب کرد.
اُمیمه نالید  «:شکمم»  .ادهم به سرعت
غضبش فرو نشست واز عواقب کارش
پشیمان شد .امیمه از سکوت او فهمید
که متأسف است وبالحنی دردآلود گفت :
 همانطور که خودت خواستی من ازاینجا می روم .
امیمه برخاست وداشت راه می افتاد که
صدای ادهم را شنید:
 فکر می کنی حاال وقت مناسبی استبرای لوس بازی؟
ادهم بلند شد واورا صدازد:
 برگرد  ،فراموش کن .کورمال درتاریکی نگاه کرد تا شبح
امیمه رادید که به سوی او می آید.
پشتش را به دیوار کلبه تکیه داد وسرش
را به سوی آسمان بلند کرد .می خواست
مطمئن شود که شکم او صدمه ندیده ،
اما غرورش اجازه نمی داد  .بزودی دراین
باره ازاو می پرسد  .به آرامی گفت :
 -چندتا خیار برای شام بشور.
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جاسی راحت برای نشستن  .نه گیاهی
ونه آبی  .نه چهچهه ی گنجشکی روی
شاخه ها؛ فقط زمین خالی تیره وتار
غرق درظلمت که آدم خیالباف هرچه
بخواهد می تواند در آن تصور کند.
گنبد آسمان مزین به ستارگان  ،زن
درون کلبه تنها  ،همصحبتش اندوه
مانند آتش زیر خاکستر .دیواربلند خانه

بزرگ که طردشدگان را ازخود می راند.
ای پدرجبار ،از چه راهی می توانم صدای
ناله هایم را بگوش تو برسانم ؟ عاقالنه
است گذشته را فراموش کنی  .گذشته
تنها چیزی است که ماداریم  .به همین
خاطر من از ضعف خودم کراهت دارم
وبرانحرافم لعنت می فرستم  .سیه روزی
را بعنوان همسر می توانم تحمل کنم
وفرزندانی برایت بیاورم  .گنجشک
ناتوانی درباغ از من خوشبخت تراست
 .دیدگان من حسرت دیدن آب جاری
بین بوته های گل سرخ رادارد .عطر بوته
های حنا ویاسمین کجاست ؟ کجاست ؟
راحتی خیال ونای من کجاست ؟ کجائی
ای سنگدل ؟ نیمی از سال گذشت  .کی
یخ قساوت تو آب می شود؟
درفاصله ای دورتر آوازناهنجار ادریس
شنیده می شود «:عجب دنیائی  .خدایا
عجب دنیائی!» ادریس جلوی کلبه اش
آتشی  -مانند شهابی که به قعر زمین
فرو می رود -روشن کرده بود .زن حامله
اش باشکم برآمده می رفت ومی آمد
وطعام وشراب می آورد ..ادریس سکوت
رابا نعره ای مستانه شکست و خطاب به
خانه ی بزرگ گفت :
 « زمان سبزی ومرغ سرخ کرده برایشما  ،ای اهل بیت امیدوارم زهرتان
شود ».سپس دوباره به آوازخواندن
پرداخت  .ادهم بادلخوری به خودش
گفت  «:هرگاه درتاریکی باخودم خلوت
می کنم  ،شیطان آتش می افروزد
وعربده میزند و آرامش تنهائی ام رابه
هم می زند ».امیمه دم در کلبه ظاهرشد
وبرخالف تصورش دید ادهم بیدار است .
بارداری اورا فرسوده وکارسخت و فقر ،
اورا ناتوان کرده بود .بامالیمت وشفقت
گفت :
 خوابت نبرد؟!ادهم با عصبانیت گفت :
 بگذارساعتی تنهاباشم  .فقط دراینوقت اززندگی لذت می برم ...
 تو تمام روز ازصبح زود گاری می رانی .بنابراین احتیاج به استراحت داری!
 فقط درتنهائی احساس آقائی یا شبهآقایی می کنم  .با تماشای آسمان به
یادروزهای گذشته می افتم .
امیمه آه بلندی کشیدوگفت:

ترجمه دکتر محمد علی صوتی

 امیدوارم روزی پدرت رادرحال رفتوآمد به خانه ببینم وخودم را به پایش
بیندازم وطلب مغفرت کنم .
ادهم با بی حوصلگی گفت :
 چندبار به تو بگویم که این افکار را دوربینداز .بااین چیزها لطفش شامل حال
ما نمی شود.
امیمه مدتی ساکت شد .سپس زیر لب
گفت :
 من فقط به فکر این که درشکم دارمهستم .
 من هم فکر دیگری غیر از این ندارموگرنه حیوان پلیدی بیشتر نیستم .
امیمه اندوه زده زمزمه کرد:
 به خدا تو بهترین مردی .ادهم با تمسخر خندیدوگفت :
 من دیگر انسان نیستم  .هیچ کسغیراز حیوان به خوراک فکر نمی کند.
 غم مخور  ،چه بسیار مردمی مثل توشروع کردند وبه زندگی راحت وثروت
رسیدند وصاحب چندین دکان وخانه
شدند.
 آیا درد بارداری به سرت زده !؟ تو روزی مرد صاحب شأن ومنزلتیخواهی شد .فرزند ما درآسایش پرورش
خواهد یافت .
ادهم دستهایش رابه هم زد وباطعنه
پرسید:
 حتم ًا بافروختن آبجو ویا حشیش ؟ ادهم  ،با کار.ادهم پرخاش کنان گفت :
 کاربرای کسب روزی از هرلعنتیبدتراست  .من درباغ زندگی می کردم.
کاری نداشتم غیراز تماشای آسمان و
زدن نی  .اما امروز فقط یک حیوانم .
روز  ،گاری به جلو می برم تاشب آشغالی
بخورم وصبح خودم را خالی کنم .
کاربرای کسب روزی از هر لعنتی بدتر
است  .زندگی فقط درخانه ی بزرگ است .
جائی که هیچ کس برای روزی کار نمی
کند .همه چیز آنجا شورونشاط و زیبایی
و آواز است .
صدای ادریس شنیده شد که می گفت :
 راست گفتی ادهم  ،کار لعنت است .خفت و شرمساری که من تا حاال از آن
بی خبرم  .مگر من پیشنهاد نکردم که
بیا بامن هم گروه شو؟

ادهم به طرف صدابرگشت و شبح ادریس
رادرآن نزدیکی دید .او اغلب درتاریکی
دزدانه می آید وهرقدر بخواهد گوش
می ایستد .هروقت هم که میلش بکشد
خودش را قاطی صحبت می کند.
ادهم باتندی گفت :
 برگرد به کلبه ات .ادریس بالحنی جدی اما به طعنه گفت :
 من فقط می خواستم بگویم کار بهشرف انسانی لطمه می زند.
 از من می خواهی که به جرگه ی اراذلواوباش داخل شوم  .این از لعنت نفرت
انگیزتر است .
 اگر کار لعنت است و باجگیری نفرتانگیز  ،پس انسان چگونه قرار است
زندگی کند؟
ادهم جوابی نداد  .او از این گفتگو بی زار
بود .ادریس که دید برخالف انتظارش
چیزی نمی گوید  ،گفت :
 شاید می خواهی روزی ات رابدونکار به دست بیاوری ؟ اما این حتم ًا باید
به هزینه ی دیگران باشد.
ادهم همچنان از دادن پاسخ خودداری
می کرد .پس ادریس ادامه داد:
 شاید می خواهی روزی ات ر ا بدونضرر زدن به کسی کسب کنی !
وبا خنده ای کریه گفت :
 این خودش معمائی است کنیز زاده !امیمه خشمناک جیغ زد:
 شرم کن شیطان  ،به کلبه ات برگرد.درهمین موقع فریادزن ادریس نیز بلند
شد .او همانطور که آوازخوان آمده بود ،
برگشت «:عجب دنیابب خدایا عجب »...
امیمه با خواهش وتمنا به شوهرش گفت :
 به هرقیمتی شده از جروبحث بااو پرهیزکن .
 بدون اینکه بفهمم از کجا آمد ناگهانروی سرم هوارشد.
سکوت سایه افکند والتهاب آنان فرو
نشست  .دوباره امیمه با مالیمت گفت :
 قلب من گواهی می دهد این کلبه راشبیه خانه ای که مارا طرد کرد  ،خواهیم
ساخت  .درست مثل باغ با چهچهه بلبل
ها  ،فرزندان ما درآن شاد و ایمن خواهند
زیست .
ادهم برخاست ولبخند زد  ،درحالیکه
لباسش را از خاک می تکاند به مسخره

۱۲

یک شب ادهم با صدای ناله ای از خواب
پرید .بین خواب وبیداری صدای آه وناله
ی دردناک امیمه را شنید « :آخ کمرم
 ...آخ دلم »  ،ادهم نشست و به او نگاه
کردوگفت :
 چندروز است حالت همینطور استولی خبری نیست  ،شمعی روشن کن .
امیمه ناله کنان گفت :
 خودت روشن کن  .این دفعه جدیاست .
ادهم برخاست وبین وسایل آشپزخانه
کورمال بدنبال شمع گشت  .آن را
یافت و روشن کردو گذاشت روی میز.
درروشنائی ضعیف شمع اُمیمه روی یک
آرنج بلند شده بود ومی نالید .سرش را
باال برده بود و به زحمت نفس می کشید.
مرد بابی صبری گفت :
هروقت دردت می گیرد همین حالترا داری .
 امیمه باچهره ای درهم فشرده گفت : ابداً ،این دفعه مطمئنم که جدی است .ادهم کمکش کرد که پشتش را به دیوار
بدهد  .سپس گفت :
 ظاهرا ً باید همین ماه باشد .طاقتداشته باش تامن به جمالیه بروم وقابله
بیاورم .
 مواظب باش  .ساعت چند است ؟ادهم بیرون رفت و به آسمان نگاه کرد
وگفت :
 سحر نزدیک است  .زودبر می گردم .باسرعت به طرف جمالیه راه افتاد .چیزی
نگذشت که در تاریکی دست قابله پیررا
گرفته بود وراه را به او نشان می داد .به
نزدیکی کلبه که رسیدند صدای ضجه
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گفت :
 خیار شیرین ! ...خیارترشی ! وبدنمغرق عرق است  .بچه ها دستم می
اندازند .زمین پاهایم را می سوزاند؛ همه
اینها برای چند سکه !...
امیمه به دنبال او داخل کلبه شد:
 باألخره روز آسایش وثروت فراخواهدرسید.
 اگر کار می کردی  ،وقت خیالبافینداشتی .
روی تشک کاهی دراز کشیدند .امیمه
گفت :
 آیا خدا قادر نیست کلبه ی مارا بهخانه ای مانند خانه ی بزرگ که مارا
بیرون انداخت  ،تبدیل کند؟...
ادهم خمیازه ای کشید وگفت :
 تنها چیزی که می خواهم بازگشت بهخانه ی بزرگ است .
 بازهم خمیازه ای کشید وگفت : کار لعنت است .امیمه زیر لب گفت :
 شاید  ،اما لعنت شکست نمی خوردمگر با کار!

های اُمیمه سکوت را شکافت  .قلب
ادهم به تپش افتاده بود و برسرعت
قدمهایش افزود که صدای اعتراض قابله
در آمد .باهم بداخل کلبه شدند وقابله
شنلش را در آورد وباخنده گفت :
 راحت می شوی  ،طاقت داشته باش .ادهم پرسید:
حالت چطور است ؟امیمه با نالهد گفت :
 ازدرد دارم می میرم  .بدنم دارد از هممی شکافد .استخوانهایم می شکند .از
پیش ام مرو.
قابله گفت :
 بهتراست بیرون منتظر بماند.ادهم از کلبه بیرون رفت وشبح کسی
را در آن نزدیکی دید  .پیش از آنکه اورا
ببیند حدس زد که کیست وسینه اش
درهم فشرده شد .اما ادریس با ادبی
تصنعی گفت :
 موقع زایمانش است ؟ طفلکی !چندوقت پیش زن من هم به همین
حالت بود .درد مدت زیادی طول نمی
کشد .تا ببینیم از عالم غیب چه نصیبت
می شود«.هند» نصیب من شد  .دختر
شیرینی است اما مرتب خودش را خیس
می کند وگریه می کند .سخت نگیر.
ادهم دندانهایش را به هم فشرد:
 تا صاحب األمر چه بخواهد.ادریس با خشونت خندید وپرسید:
 قابله را از جمالیه آوردی ؟ بلی . زن کثیف طمعکاری است  .ماهم اوراآوردیم  .برای کارش پول زیادی می
خواست ؛ من هم اورا بیرون انداختم .
حاال هم هروقت از جلوی خانه اش رد
می شوم  ،دشنام می دهد.
ادهم بااندکی تردید گفت :
 تونباید با مردم این طور رفتار کنی . شازده  .پدرت به من یادداد که چطوربامردم با بی ادبی وقساوت رفتار کنم .
امیمه آنچنان جیغ زد .انگاری عضوی

از اندامش کنده می شود .ادهم لب بهم
فشرد تا از گفتن چیزی که می خواست
بگوید  ،جلو گیری کند .سپس به کلبه
نزدیک شد و بالحنی آرام گفت :
 طاقت داشته باش .ادریس با صدای بلند حرف اورا تکرارکرد:
 زن برادر  ،طاقت داشته باش .ادهم امیدوار بود همسرش صدای
ادریس را نشنیده باشد .خشمش را
فروخورد وگفت :
 بهتر است از کلبه دور شویم  -به کلبه یمن بیا برای نوشیدن چای  .هندراببین
که چطوردرخواب ُخ ُ
رخر می کند.
اما ادهم از کلبه اش دورشد بدون اینکه
قصد رفتن به کلبه ی ادریس راداشته
باشدو به آرامی برادرش را لعنت کرد .
ادریس به دنبالش راه افتاد وگفت :
 پیش از طلوع آفتاب پدر می شوی .تغییر بزرگی است  .یکی ازفایده هایش
این است متوجه پیوندی می شوی که
پدرت بآسانی و احمقانه زیرش زد.
ادهم با عصبانیت گفت :
 توبااین حرفها مرا زجر می دهی . شاید  ،اما درباره ی چه چیزی میتوانیم صحبت کنیم ؟
ادهم چندلحظه ای بااکراه ساکت شد.
سپس با ترحم گفت :
 ادریس  ،چرا دائم دنبال منی ؟ خودتمی دانی هیچ رفاقتی بین ما نیست !
ادریس خنده اش ترکید:
 بچه ی بی حیا! با جیغ وداد زنتاز خواب پریدم  .اما عصبانی نشدم .
برعکس آمدم به تو کمک کنم  .پدرت
هم مثل من فریاد اورا شنید اما مانند
غریبه ای بی عاطفه دوباتره به خواب
رفت .
ادهم خشمگنانه گفت :
 ما هردو می دانیم که او سرنوشت مارادردفتر نوشته  .نمی توانی همانطور که
من به تو محل نمی گذارم  ،توهم به من
بی اعتنا باشی؟

 ادهم تو از من متنفری نه بخاطر اینکهطرد شدی  ،بلکه برای اینکه ضعفت را
به رخت کشیدم  .بیزاری تو از خودت
به علت گناهانت است  .من دیگر بهانه
ای برای تنفر ازتو ندارم  ،درحقیقت تو
امروز مایه ی تسالی منی  .فراموش مکن
که ما همسایه ایم ونخستین ساکنان این
بیابان برهوت  .بزودی فرزندان ما کنارهم
دراینجا راه خواهندرفت .
 تو از آزارمن لذت می بری .ادریس ساکت شد وادهم امیدواربود این
گفتگو به پایان رسیده باشد .اما ادریس
بالحنی جدی گفت :
 چراباهم همکاری نکنیم ؟ادهم آهی کشیدوگفت:
 من با دستفروشی گذران زندگیمی کنم  .درحالی که تو مردی هستی
سرگرمی ات دعوا وکتک کاری است .
فریاد اُمیمه شدیدترشده بود .ادهم
ملتمسانه سربلند کرد ودید تاریکی
روبه زوال است وسپیده دم ازفراز کوه
درحال برآمدن  ،پس فریادزد:
 چه درد وحشتناکی !ادریس خندید :
 چه زندگی زیبائی ! تو برای اداره یامالک ونی زدن آفریده شده بودی .
 هرچه دلت خواست مرا مسخره کن .من درد می کشم .
 چرا؟ من فکر می کردم زنت درد میکشد.
ادهم از فرط تشویش فریادزد:
 تنهایم بگذار!ادریس با لحنی آرام ولی دیوانه کننده
پرسید:
 فکر میکنی پدرشدن مفت ومجانیاست ؟
ادهم نفسی تازه کرد اما چیزی نگفت .
پس ادریس ازروی دلسوزی گفت :
 تو باهوشی من آمده بودم کاری را به توپیشنهاد کنم که فرزتدانت را خوشبخت
کند .دادوفریادی که حاال می شنوی تازه
اول کار است .آرزوی ما داشتن یک
دوجین بچه های پرسروصداست  .نظرت
چیست ؟
 پصبح نزدیک است  .برو بخواب .فریاد امیمه دوباره بلندشد .ادهم
احساس کرد ایستادن آنجا بیفایده است
درتاریکی دم د ِر کلبه نمایان شد .همین
که آنجارسید امیمه آه عمیقی  -مثل
آخر یک آوازغم انگیز  -کشید و پرسید:
 حال شما چطوراست ؟صدای قابله آمد که می گفت  « :صبرکن
 » .قلبش اندکی آرام گرفت .چون لحن
زن حاکی از این بود همه چیز بخوبی
پیش رفته .مدتی طول کشید تاقابله دم
درآمد وگفت :
 دوپسر رحمت الهی ! دوقلو؟ خداوند روزی ات را با آنان زیاد کند.ادامه دارد
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ازشکایت یک تولید کننده کاغذ
درآمریکا آغازشد .فردی که درایالت
واشنگتن کارخانه کاغذ سازی دارد
به دادگاه شکایت کرده بود که کانادا

انتقامیخصمانه
مارگو سوسکا پروفسور رشته ی روزنامه
نگاری دردانشگاه واشنگتن  ،این
موضوع را پدیده ای تصادفی نمی داند.
بخصوص برای نشریاتی که رویکردی
انتقادی نسبت به ترامپ دارند واو مدام
آنها را دروغ پرداز می نامد  ،ازگران شدن
کاغذ دچار تزاید بحران خواهند شد.
او می گوید « :این حمله مستقیم به
نشریاتی است که وظیفه پرس وجوی
انتقادی به سیاست های دولت ترامپ
را دنبال می کنند .این شیوه ترامپ
که برخالف بعضی از رؤسای جمهوری
پیشین آمریکا بوئی ازفرهنگ نبرده
است (؟) برای مجازات وانتقام گرفتن از
نشریاتی است که به باوراو برای دولتش
مضر است ».
سایت تاکس شاو وابسته به شبکه یک
تلویزیون آلمان روز یکشنبه  ۲۹جوالی
( ۷مرداد ماه) به وضعیت بحرانی حاکم

ورشکستگیوتعطیلنشریات
مدیسون پرس روزنامه ای است محلی
که ده ها سال شهروندان منطقه ی
کوچکی دراُهایو رادرجریان اخبار
ورویدادهای محلی قرار می داد .باالرفتن
دستمزد کارگران چاپخانه وهزینه
حمل ونقل منجر به آن شده است که
این نشریه نسخه چاپی خودرا متوقف
کند وازاین پس تنها به شکل دیجیتال
منتشر می شود.
براساس ارزیابی های صورت گرفته ،
درسایه جنگ تجاری که دولت ترامپ
راه انداخته واعالم تعرفه گمرکی
وگرانترشدن کاغذ  ،هزینه چاپ کتاب
ونشریات درآمریکا  ۳۰درصد افزایش
خواهد یافت .
نشریات وانتشار کتاب  ،حتی پیش از
وضع عوارض گمرکی برروی واردات
کاغذ از کانادا با مشکالت عدیده ای
روبرو بودند .روی گردانی مردم از خرید
نسخه های چاپی نشریات وروی آوردن
به کامپیوتر وهمگانی شدن تلفن های
هوشمند  ،افزایش هزینه اجاره دفاتر
ازمان های انتشاراتی  ،باالرفتن دستمزد
کارگران چاپخانه ها وحقوق نویسندگان

قاچاقواحتکارکاغذدرایران
اعالم تعرفه ی گمرکی برروی ورود
کاغذ از کانادا به آمریکا  ،بالفاصله باعث
احتکار وباالرفتن قیمت کاغذ درایران
شد.
پلیس تهران اعالم کرد  :پرونده بزرگی
درزمینه قاچاق واحتکار کاغذ در
«آگاهی» تشکیل شده است .
سرتیپ حسین رحیمی رئیس پلیس
تهران گفته است  :این پرونده درحال
رسیدگی است وپس از تکمیل رسیدگی
ها نتایج آن اعالم خواهدشد .به گزارش
رسانه های ایران  ،او همچنین از
شناسائی چند انبار مختلف خبرداده
وگفته است  :روز چهارشنبه  ۲۴مرداد
ماه جزئیات آن اعالم می شود .روزنامه
اعتماد در گزارشی از احتکار حدود ۱۷۰
هزارتن کاغذ در گاوداری های اطراف
تهران خبرداد.
مدیر تعزیرات حکومتی استان یکم نیز
از کشف انبار کاغذی خبردادکه درآن
حدود  ۸۰۰تن کاغذ احتکار شده بود.
خبرگزاری صداوسیما درگزارشی اعالم
کرد  :گشت های تعزیرات  ۴۵۰تن کاغذ
درانبارهای شهرری پیداکرده اند.
براساس گزارش روزنامه اعتماد ،
صاحبان کاغذها قصدی برای فروش
آن نداشته وترجیح می دهند تا کاغذی
که ازپایه  ۲۰۰۰تا  ۲۵۰۰اکنون مرز ۷۵۰۰
تومان را گذرانده است ارزش بیشتری
پیدا کند وباقیمت باالتری به فروش
برسانند.
بحران کاغذ مشکالت جدی برای
نشریات غیردولتی بوجود آورده است .
از پائین آوردن تیراژ گرفته تا تعطیلی
کامل روزنامه ها  ،مجالت و کتاب  .روزنامه
همبستگی از جمله نشریاتی بود که به
دلیل مشکالت اقتصادی وتأمین کاغذ
تعطیل شد.
دنیای ورزش یکی از قدیمی ترین
نشریات مؤسسه اطالعات نیز در آستانه
 ۵۰سالگی به دلیل مسائل مالی وبحران
کاغذ انتشار خودرا متوقف کرد.
کیخسروبهروزی
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درحمایت وپشتیبانی از صنعت تولید
کاغذ که وسیله ای است فرهنگی  ،برای
کاغذ سوبسید می پردازد واین موضوع
منجر به رقابت ناعادالنه بین تولید
کنندگان کاغذ در آمریکا وکانادا شده
است  .درارتباط بااین شکایت  ،دولت
آمریکا برروی واردات کاغذ ازکانادا
عوارض گمرکی وضع کرد  .سیاستی
که برسرنوشت وزندگی وکسب وکار
شاغلین صنعت چاپ وناشران کتاب
ونشریات درآمریکا تأثیری عمده ومنفی
خواهد نهاد.

بر چاپ نشریات درایاالت متحده آمریکا
پرداخته ونوشته است  «:سیاست دولت
ترامپ دررابطه با وضع عوارض گمرکی
برای واردات کاغذ باعث گرانترشدن
یکباره این کاال دربازار آمریکا شده
ونشریات این کشوررا از نظر مالی در
تنگنا قرار خواهد داد.

وطراحان  ،بالرفتن هزینه پست وکم
شدن آگهی های تجارتی از آن جمله
بوده اند.
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دیوید فری

درحالی که کامپیوتر  ،صنعت نشر کتاب ،
روزنامه ومجله را به مرحله ی نابودی
کشانده است وهرروز از تیراژ نشریات
وکتاب ها کم می شود ونشریات عمده
پس از سالها انتشار یکی پس از دیگری
تعطیل می گردند درایران ماهم که دراین
چهل سال با کمبود وگرانی روزافزون
کاغذ مواجه بوده  ،بسیاری از نشریات
باسابقه ومعتبر تعطیل شده اند ودر
دوسه سال اخیر هم تعداد قابل توجهی
از سازمان های انتشاراتی وکتابفروشی
به نان سنگکی و پیتزافروشی تبدیل
شده اند .درخارج ازایران هم شاهستیم
که نشریات فارسی زبان یکی پس از
دیگری تعطیل می شوند ودردوسه
سال گذشته درهمین لس آنجلس سه
کتابفروشی برای همیشه بسته شدند
که عمده ترینشان چیزی حدود ۳۵
سال سابقه داشت واین سه کتابفروشی
باقی مانده هم در « ُکما» بسر می برند.
دراین وانفسا که امیدی هم به بهبود
آن نیست  «،گل بود به سبزه نیز
آراسته شد»  ،آقای ترامپ رئیس
جمهوری ایاالت متحده آمریکا نیز
برای کاغذ وارداتی از کانادا تعرفه
گمرکی درنظر گرفته است  .سیاستی که
باعثگرانترشدن کاغذ درآمریکا و بالطبع
درسراسر دنیا خواهدشد.وبحران جدی
چاپ ونشر کتاب وروزنامه ومجله رادرپی
خواهدداشت  .اعالم تعرفه گمرکی کاغذ
ازسوی ترامپ اعتراضاتی رادرپی داشت
وشماری از نمایندگان کنگره آمریکا با
آن مخالفت کرده وخواستار لغو آن شده
اند که قراراست مسئوالن بازرگانی بین
المللی آمریکا دراین باره تصمیم گیری
کنند.
اکنون که این یادداشت را می نویسم سه
شنبه  ۳۱جوالی ( ۹اَمرداد) است .
امیدوارم که این اقدام ترامپ هم مانند
سایر اقدامات او عملی نشود وحال که
این نوشته را می خوانید این تعرفه هم
لغو شده باشد.

گ
نی
سب
ب
ل ود هب زه ز آراسته شد

آزادی
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خط نستعلیق را درجائی نهاده که
پس ازاوکسی به آن مقام نرسیده
است ودرواقع شیوه ی تازه ای در خط
نستعلیق آورده است که پیش ازوی
کسی به آن نزدیک نشده است .

نکته ی دقیقی درسبک نستعلیق محمد
رضا کلهر است وآن این که باقدرتی که
در کتابت مشق داشته وهر حرف مفرد
یا مرکبی را به یک قلم مینگاشته تمام
حرکات قلم درخط او مشخص است.

آزادی

محمدرضا کلهریکی از بهترین خطاطان
اواخر قرن سیزدهم هجری است پدرش
محمدرحیم بیک یکی از سرداران سوار
کار ایل کلهر بود .وی به سال ۱۲۴۵
متولد گردید ودرآغاز جوانی به مقتضای
ایلی وخانوادگی به سواری وتیراندازی
پرداخت وازاین لحاظ مردی قوی بنیه
بار آمد .محمد رضا پس از گذراندن
دوران جوانی میل به خط کرد ودرتهران
نزد میرزا محمد خوانساری که شاگرد
آقا محمد مهدی تهرانی بود به فراگیری
خط پرداخت وپس از درگذشت استادش
 کارهای میرعماد را الگوی خود قرارداد.بهمین خاطر سفری به اصفهان رفت تا از
روی کتیبه معروف میرعماد که در تکیه
میرفندرسکی قرار داشت مشق خط
کند .بعدا ً سفری به قزوین کرد تاازروی
کتیبه ای که برسردر حمامی نصب شده
بود خط میرعمادرا الگو قراردهد .وی
چون در خط نستعلیق سرآمدشد و
شهرت یافت ناصرالدین شاه قاجار که
به تشویق هنرمندان تمایل داشت وی را
احضارکردونوازش نمودوحتی شخص
پادشاه گاهی نزد وی می رفت وتعلیم
خط می گرفت .وخواست اورا در وزارت
انطباعات بکار کتابت بگمارد ولی از آنجا
که وی مردی بلندهمت وآزادمنش بود
دعوت شاه را نپذیرفت ولی گاهی که
اعتمادالسلطنه وزیر انطباعات نوشتن
کتابی رابه وی رجوع می داد می پذیرفت
وبه حق الزحمه ای که دریافت می کرد
راضی بود.بعداًتصمیم گرفت بطورموقت
دردستگاه دولتی شغلی داشته باشدو آن
هنگامی بود که ناصرالدین شاه به سفر
دوم خود به خراسان می رفت  .وی نیز
درالتزام رکاب پادشاه و به شوق زیارت

آستان قدس رضوی دراردوی همایونی
شرکت کرد ودرضمن راه روزنامه وقایع
اردوی همایونی را بخط خود می نوشت
وباوسائلی که همراه داشت با چاپ سنگی
آنهارا منتشر می کرد .وی دربازگشت از
خراسان به مرض وبا که بیشتر مناطق
ایران را گرفته بود مبتال شد وروز جمعه
 ۲۵محرم سال  ۱۳۱۰هجری درسن ۶۵
سالگی درتهران در گذشت .ومرحوم
حاج شیخ هادی نجم آبادی با جمعی از
اصحاب خود به کار غسل وکفن ودفن
او پرداختند واورا در گورستان چهارراه
حسن آباد (محل فعلی آتش نشانی
شهرداری تهران) بخاک سپردند.
محمد رضا کلهر مردی پاکدامن وهنر
دوست و نظر بلندوخوش محضر وبذله
گو بود .از لذایذ دنیا جز به هنر خود به
چیز دیگری نمی پرداخت وهنررا دوست
می داشت وهیچگونه تظاهری درکار
خودنداشت  .چنانکه گویند درشبانه روز
جز شش ساعت که صرف خواب وخوراک
وعبادت می کرد بقیه را صرف مشق خط
واحیان ًاتعلیم چندشاگرد محدود می کرد.
افسوس که اکثر کارهای زیبای وی که
دردوران زندگیش برای آنها جان فداکرده
بود محو وازبین رفته است فقط تعداد
اندکی از آثاروی برجا مانده است که
همانا هنروی را نشان می دهد.از معروف
ترین شاگردان محمدرضا کلهر میرزا زین
العابدین شریفی قزوینی ملک الخطاطین
است  .درباره ی خط میرزا محمدرضا
کلهر بعضی از استادان ودست اندر کاران
وکارشناسان خط  ،زیبائی خط اورا برتر از
میر عماد می دانند که بنظر بعضی دیگر
از خط شناسان غلومحض است  .ولی باید
متذکر شد که میرزا محمدرضا کلهر پایه

هن خ شن یس
رو و ی
محمد رضا کل ره

مجیدزندهی
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خوشنویسان اریان و

ومانند این است که مثال ً در یک حرف
«ی» که ازسه حرکت متمایز تشکیل می
یابد این سه حرکت سه جزء مجزاست که
یک به یک بیکدیگر پیوسته است .
این شیوه پس ازاو توسط شاگردانش
پیروی شد ولی هیچیک چنانکه باید از
عهده ی تقلید برنیامدند ولی این شیوه
همیشه مورد پسند وتقلید خطاطان
بعدازاو قرار گرفت  .به عقیده دکتر مهدی
بیانی «باآنکه شیوائی خط کلهرزبانزد خط
شناسان است ولی هیچگاه به زیبائی
وچشم نوازی خط میرعماد نیست  .ونه
تنهاکلهر خود متوجه این نکته شده
است که برای استفاده ازیک کتیبه
چندسطری که بخط میرعماد نوشته شده
بود به اصفهان وقزوین رفته والگوی آنها
رابرداشته وتاآخر عمر مونس خودساخته
وازروی آنها مشق کرده است  ».وادامه
می دهد «:بیشتر آثاری که از محمدرضا
کلهر بجا مانده است فاقد امضا می باشد.
ازاین لحاظ بعضی از آثار اورا نمی
توان صد درصد نوشته ی او دانست .
مهمترین ونفیس ترین اثر هنری میرزا
محمدرضاکلهر که بارقم وتاریخ کامل
مشخص است واز انفیس نفایس هنر
خوشنویسی است یک نسخه «فیض
الدموع» در کتابخانه سلطنتی است
که آن را بصورت بسیار ممتاز نوشته
است» .دکتر بیانی ادامه می دهد«:چون
میرزا محمد کلهر خط شکسته نستعلیق
رابسیار خوش می نوشته وآثارقلمی این
خط کمیاب است به ذکر یک قطعه ازاین
خط او اشاره می کنم وآن یک طغری
قبض رسید پنج تومان اجرت سفرنامه ی
خراسان است که به قلم متوسط یعنی نه
درشت ونه ریز  ،نوشته که از شاهکارهای
خط نستعلیق است که در کتابخانه ی
شخصی نگارنده نگهداری می شود
وبسیار آنرا عزیز می دانم»
عبدا هلل مستوفی ( - ۱۲۵۷تهران )۱۳۲۹
از خاندان مستوفیان قاجارازشاگردان
کلهر در کتاب خود «شرح زندگانی من»
آورده :برادر بزرگترم و من از شاگردان
استاد کلهر بودیم ،او مردی ثابت قدم،
گزیده گو و راست گفتار ،خوش خلق،
مهمان نواز و قانع به نیم نان خویش
بود .او همیشه بر این احواال ت نیکو بود
و در حالیکه براحتی و با زحمت کمتر
میتوانست کارمند وزارت چاپ و نشر
شود (در مقطعی از طرف دربار و امیر کبیر
به او پیشنهاد شد) اما او این درخواستها را
رد میکرد .سوای این مطلب کلهر به اندک
مواجب و مستمری که از شاگردان بدست
میآورد قناعت میکرد تعداد شاگردان وی
گاه به تعداد انگشتان یک دست نمیرسید
در صورتیکه شاه و دخترش ،وزیران و
خانوادههای آنان و عامه مردم منت پذیر
شاگردی در مکتب و محفل انس او بودند.
گاهی اوقات که عصر،گاه ما به درب منزل
اجاره ای او در سنگلج برای مشق گرفتن

میرفتیم میفهمیدیم که او و خانواده اش
نهار نخورده چشم براه ما هستند تا از
پول و مواجبی اندکی که میدهیم نهاری
برای خانواده تهیه کنند .به مال دنیا بسیار
بی توجه و بی میل بود و تمام عمرش را
صرف مشق کردن نمود .نحوه مشق او
هم منحصر بفرد بود :یک هفته تمرین
حرف «ن ی» و دایره میکرد و یک هفته
بعد هم به مشق «کشیده ها و مدات»
مشغول بودند بطوریکه در صفحه مشق
وی یک نقطه سفیدی باقی نمیماند .او
دوستان اندک و خاصی داشت در شاگرد
گرفتن هم بسیار سختگیر و نمونه گزین
بود .یکی از دوستان وی که دایم به او
سرکشی میکرد هادی نجمآبادی بود که
ایشان به همراه یارانش در هنگام مرگ ،
کلهر را در حسن آباد به خاک سپردند.
نجومی کرمانشاهی هم در کتاب «یادنامه
محمدرضاکلهر»نوشته...:درمجلسانسو
الفت استاد کلهر عشق موج میزند .آن
عزیز همشهری من به چنان مرحله ای
از خلوص و تذهیب نفسانیت دست یافته
بود که جان داده بود و به جانان رسیده
بود .اندک دوستان و هم صحبتان وی
چند تن از خواص وقت همچون هادی
نجم آبادی بوده اند .همیشه پیش از
طلوع آفتاب برمیخیزد و هیچگاه نماز
صبح و راز و نیاز با معبود خویش را قضا
نمیکند به نیم نانی خرسند است و منت
نمیکشد .هیچگاه پای آثارش را امضا
نمیزند و بیشتر خطوطش را با آب شسته
است چرا که ترجیح میداده که آب روان
آنها را پاک کند تا بدست ...بیفتد .اندک
آثاری ازخط وی دردست است ولی
همین هم غنیمت است آنکس که ورقی
از دست نوشته های او را میخرد خرسند
است چراکه اندک مالی داده و جان عالمی
را خریده است (اگرچه میلیاردها میلیارد
پرداخت کرده باشد)،
ایشان میافزایند  :چرا بخود نبالم که
من:از رهروان راه پاک او و از دوستداران
و همشهریان ایشان هستم.»...
از آثار خطوط چاپی میرزا محمد رضا کلهر
که بعضی از هنرشناسان آنهارا از خطوط
دست نویس بعضی از خوشنویسان بهتر
می دانند عبارتند از -۱ :قسمتی ازروزنامه
شرف که درزمان دولت ناصرالدین شاه
منتشر می شده است.
 -۲روزنامه های اردوی همایونی
-۳سفرنامه دوم ناصرالدین شاه به
خراسان
 -۴مخزن األ نشاء که به سال  ۱۲۸۵به
چاپ رسیده است که مشتمل برخطوط
نستعلیقوشکستهنستعلیقاست.
 -۵قسمتی از سفرنامه ناصرالدین شاه به
کربال.
 -۶نصایح الملوک ومناجات خواجه
عبداهلل انصاری
 -۷قسمتی از اشعار قاآنی...
ادامه دارد

آزادی

درگذشت مهرداد پهلبد نه تنها برای
کسانی که اورا ازنزدیک می شناختند
یا مانند من سعادت همکاری با آن
مرد نازنین راداشتند ضایعه ای تأسف
آوربود بلکه باید گفت که جامعه
ایرانی یکی از فرزندان شایسته
وکم شناخته شده خودرا ازدست
داد .که یادش به خیر .مهردادپهلبد
مردی شرافتمند  ،پاکدامن وپاکدل ،
بیزار از تظاهروخودستائی بود .همسر
خوبی بود .پدرخوبی بود .دوست خوب
ورازداری بود .وفاداربود وبه تمدن
وفرهنگ ایرانی عشق می ورزید
ودردوران خدمتش آنچه می توانست
دراین زمینه به انجام رساند .با نیک
نامی زیست ونیکنام پس ازیک قرن
زندگی  ،که سالهای آخر آن بادشواریهای
روزافزون روبروشد  ،ازاین جهان رفت .
قط ًعا درروزها وهفته های اخیر درجراید
ووسایل ارتباط جمعی فارسی زبان درباره
زندگی وی بسیارنوشته اند ومن دراین
یادداشت نیازی به تکرار آنها ندارم وبهتر
است به چندخاطره شخصی درباره آن
زنده یاد اکتفا کنم .
همسرش شاهدخت شمس قط ًعاخوش
نام ترین عضو خاندان پهلوی بود  .تا آنجا
که مرحوم دکتر مصدق به هنگام ریاست
دولتش باوجود محدودیت های مالی که با
آن روبرو بود به وزارت بهداری دستورداد
که به احترام وی اعتبارات شیروخورشید
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سرخ را تقلیل ندهنــد
و بعــــــد از بیست
وپنجـــم مرداد ۱۳۳۲
کـه شاهنشاه فقیــد ،
ایران راترک کـــرد در
اندیشــه ی آن بودکه
شاهـدخت را بـه نیابت
سلطنت برگزینــد که
البته باتوجه بـه قوانین
میسر نشد .
مدارک مربوط بــه این
ماجرا هــا موجود است
که من آنهــــــارا در
کتابهـــایخودانتشار
داده ام ولزومی به تکرار
ندارد  .به هـرحال بعداز
بیست و هشتم مرداد و
روی کار آمـدن مرحوم
سپهبد زاهدی  ،موضوع
تشکیل شــورای نیابت
سلطنت و ریاست آن
منتفی شـدومحمدرضا
شـاه به ایران بازگشت .
آشنائی وسپس دوستی من با مهرداد
پهلبد با ورود وی به دولت درزمان
نخست وزیری مرحوم حسنعلی منصور
آغازشد .هنگامی که مرحوم منصور طرح
تشکیل وزارت فرهنگ وهنر رابه هیئت
دولت آورد وقصد انتصاب مهرداد پهلبد
را بادوستان نزدیکش درمیان گذاشت
چندتنی اظهار تعجب کردند! البته پهلبد
درآن زمان معاونت وزارت فرهنگ را به
عهده داشت ولی کمتر کسی با او تماس
نزدیک داشت  .نخستین پرسشی که
به میان آمدآن بودکه باهمسر خواهر
ارشدشاه دردولت چگونه باید رفتار
کرد .درضیافتهای رسمی او به این
عنوان بر وزرا ارشدیت داشت  .در هیئت
دولت ناچار وزیر تازه وارد ی می بود
وهمه بر او ارشدیت داشتند وانتصابش
به خانواده سلطنتی نمی توانست به
حساب بیاید .درنخستین جلسه همه
این مسائل فراموش شد .پهلبد با متانت
ذاتی ورعایت اصول وآداب چنان تواضع
وحسن رفتاری ازخودنشان داد که همه
این نگرانی ها راازمیان برد .ازآن پس
درهمه جلساتی که من شرکت داشتم ،
یعنی بیش از چهارسال  -چه در دولت
منصور وچه در کابینه هویدا  -وی کم
حرف ترین وزیران بود .یک بار من
علت آن راازوی جویا شدم  .گفت هرچه
بگویم تعبیر به این خواهد شد که نظر

اعلیحضرت است  .حال آن که من با
ایشان هرگز جز درباره مسائل خانوادگی
یا فرهنگی گفتگوئی ندارم  .اگر موافقت
کنم خواهند گفت نظر اعلیحضرت است
وهمکاران دراظهار عقیده تأمل خواهند
کردواگرمخالف باشم موضع دولت وبه
خصوص نخست وزیر را تضعیف خواهد
کرد .پس ُمهر سکوت برلب می زنم  .در
طی آن چند سال فقط یک بار علن ًا ابراز
عقیده کرد و آن به هنگام طرح تصویب
نامه مربوط به افزایش قیمت نفت و بنزین
بود که بزرگترین اشتباه سیاسی مرحوم
منصور وبراثر فشار و اصرار صندوق بین
المللی پول وسخنگویانش درایران  ،اتخاذ
شده بود .چهارتن از وزیران از تأیید آن
امتناع کردند وچند هفته بعد هنگاهی
که لغو تصویب نامه به هیئت دولت آمد ،
پهلبد با صدای بلند ابراز شادمانی کرد
و اگر اشتباه نکنم کف زد .گاهی عقاید
خودرا به بعضی از وزیران که به آنان
اعتماد یافته بود ابراز می داشت ومی
گفت من که حرفی نمی زنم شمابگوئید.
تقری ًباهمیشه حق بااو بود .این مرد
ساکت ورازدار  ،درمسائل مملکتی بسیار
روشن بین ومطلع بود  ،نه آن شخصیت
درباری و تشریفاتی که بعضی ها تصور
می کردند .از همکارانش دفاع می کرد.
به رعایت حرمت آنان توجه داشت
ودرمیان کارمندان وزارت فرهنگ وهنر
از محبوبیت خاص برخوردار بود  ،تاآنجا
که پس از انقال ب تماس دوستانه ومحبت
آمیز خودرا بابسیاری از آنان ادامه داد.
مشکل بزرگ مهرداد پهلبد دروزارت
فرهنگ وهنر  ،میزان اعتبارات سالیانه
و به اصطال ح بودجه آن بود .می بایست
وزیر مربوطه به سازمان برنامه برود یا
کارشناسان سازمان برنامه رادردفتر
خود جمع کند  .تا مرحوم صفی اصفیا
 آن مردشریف  -رئیس سازمان برنامهبود اشکال زیادی برایش پیش نیامد.
اصفیا خیلی زود متوجه معذورات پهلبد
شد وسعی کرد مسائلش را خود حل
کند .اما چون مرحوم هویدا اصفیا را
از سازمان برنامه دورکرد-دشواریهای
پهلبدنیز آغاز شد .بهر علتی که
من نمیدانم وهرگزپهلبد نخواست
برای من فاش کند  ،باوجود رعایت
کامل ظواهر و تشریفات و تبادل تعارفات ،
آن مرحوم با پهلبد رابطه خوبی نداشت
ودفتر بودجه به دستورش درکاراو ،
اشکالتراشی می کرد ووزیرفرهنگ وهنر
را دربن بست قرار می داد.

پهلبدنمیتوانست علنًابارئیس دولت
رودر رو شود .نمی خواست ازاو به شاه
شکایت کند .کاری که تنی چند از وزیران
به هنگام مواجهه با دشواریها می کردند
و مسائلشان حل می شد .هویداهم
این نکته را می دانست  .دریک مورد
کاربه بحران کشید وآن پایان ساختمان
وافتتاح تاال ر رودکی به مناسبت مراسم
تاجگذاری شاهنشاه فقید بود .شاید
نظر نخست وزیر آن بود که این کار که
یکی از تشریفات اصلی آن مراسم بود
انجام نشود وسپس مسئولیت آن را به
گردن پهلبد بیاندازد وکس دیگری را
به جای او انتخاب کند .پهلبد واقعا در
تنگنا بود می دانم که به اردشیرزاهدی
متوسل شد واو این مسئله را حل کرد
که به تفصیل در خاطراتش (جلدسوم
که درهفته های آینده با ألخره منتشر
خواهدشد) حکایت کرده است وجای
تکرار آن دراین مختصر نیست  .طی
هشت سال ونیمی که من افتخار ریاست
دانشگاه پهلوی ودانشگاه تهران راداشتم
مهرداد پهلبد همواره از فعالیتهای هنری
این دو دانشگاه حمایت وبه آنها کمک می
کرد .کتابخانه ی مرکزی دانشگاه تهران
که مرحوم استاد ایرج افشار مؤسس
ورئیس آن بود (یادش به خیر) مرکز
اصلی فعالیتهای هنری وفرهنگی این
دانشگاه بود ومهرداد پهلبد که با ایرج
افشار حسن ر ابطه داشت تا جائی که می
توانست دراین فعالیتها شریک وسهیم
بود .ودرهمه جلسات عمومی که تشکیل
می شد شرکت می نمود .این پشتیبانی
ومحبت را هرگز فراموش نمی کنم .
آخرین دیدارما درتهران قبل از پیروزی
انقالب  ،درمراسم یادبود بیست و
هشتم مرداد درمیدان مخبرالدوله بود.
اتفا ًقامادرکنارهم قرارداشتیم .پهلبد
نخست درفکر و به اصطال ح گرفته بود.
تقری ًباچیزی نمیگفت .پس ازپایان مراسم
به من گفت ممکن است باهم به وزارتخانه
برویم ودرباره مسائل روز صحبت کنیم
 .البته با تعجب پذیرفتم وبااتومبیل
شخصی او که خودش می راند ودرآن
نزدیکی ها بود به دفترش رفتیم  .روز
تعطیل بود اما مأمور کشیک و پیشخدمت
مخصوص او درانتظارش بودند .پهلبد
از وضع کشور سخت نگران بود و بر بی
بندوباری های دولت صحه نمی گذاشت

درکنار همسرش شاهدخت شمس پهلوی .عکس داخل کادر م ربوط به سالهای غ ربت است.

 .نظراتش را به تفصیل وباذکر موارد و
مثالها اظهار کرد .البته بگویم که من
از این همه اطال ع او برجزئیات متحیر
شدم  .اما چیزی نگفتم  .درددل می کرد
وحق داشت  .به او گفتم چرا خودتان
همین مطالب را به عرض اعلیحضرت
نمی رسانید .پاسخ داد من هرگز در
مسائل سیاسی با ایشان صحبت نمی
کنم وخودتان می دانید که واال حضرت
(اوهمیشه با دیگران از همسر خود
چنین یادمیکرد)هم درمسائل سیاسی
مطل ًقا مداخله نمی کنند .بعد اضافه کرد
شما بگوئید .من ازدو پرسش او خیلی
متعجب شدم  :درپایان مذاکرات طوال
نی ما یکباره گفت « آقای نهاوندی  ،آیا
ما به طرف یک انقال ب نمی رویم ؟»
پاسخ من فوری بود که گفتم فکر می
کنم اعلیحضرت هنوز براوضاع مسلط
هستند و به هر تقدیر ارتش توانا و ضامن
بقای مملکت است.وجای نگرانی نیست.
سئوال دومش بیشتر تعجب آوربود .
گفت آیا علیا حضرت هم بااعلیحضرت
درمسائل دریک جهت فکر می کنند؟
من گفتم حت ًما.ایشان نظری جزنظر
اعلیحضرت نمی توانند داشته باشند.
پهلبد گفت مطمئن هستید؟ جواب من
مثبت بود .اکنون پس از چهل سال به این
پرسشهای مرحوم پهلبد می اندیشم .
این مذاکرات را به تفصیل درجای دیگر
نوشته ام که انتشاریافته است  .دروزارت
فرهنگ وهنر  -رویه وسیاست پهلبد (
که خود موسیقی دان وموسیقی شناس
بود) تشویق هنرهای اصیل ملی مانند
خطاطی  ،تذهیب  ،خاتم کاری  ،مینیاتور

 ... ،بود .بسیاری ازروشنفکران خسته،
این سیاست اورا به تمسخر می گرفتند
واورا قدیمی وعقب افتاده می خواندند و
متأسفانه این جا و آنجا با آنان هم صدائی
می شد.وپهلبد ازاین همصدائی هارنج
می ُبردوتقری ًباهیچ نمی گفت  .ارکستر
بزرگ موسیقی ملی به ابتکاراو تأسیس
شد دربسیاری از شهرها گروههای
موسیقی محلی ایجاد شد .به توسعه موزه
ایران باستان که فیروزباقرزاده رادررأس
آن قرارداده بود بسیار توجه داشت  .همه
این ها با تنگدستی دراعتبارات واشکال
تراشی های دفتر بودجه که در فعالیتهای
هنری « مدرن» که فقط مورد توجه اقلیت
کوچکی بودند  ،گشاده دست بود! صورت
می گرفت
***
درماه سپتامبر  ، ۱۹۷۹اندکی بعداز آن
که موفق به خروج ازایران شدم  ،به
دیداراعلیحضرت به کرناواکادرمکزیک
رفتم ویک هفته مهمان ایشان بودم .
درنزدیکی اقامتگاه شاه وشهبانو
شاهدخت شمس و آقای پهلبد خانه ای
اجاره کرده ودرآنجا از ملکه مادر
پذیرائی وپرستاری می کردند  .به ویژه
می کوشیدند که ملکه پهلوی که سخت
بیماربود متوجه تغییر اوضاع نشود که
ظاهرا ًُ نشد .دیدار پسرش برای او کفایت
می کرد .بال فاصله بعداز استقرار در
کرناواکا با آقای پهلبد تماس گرفتم
ودوروز بعد به دیدارش رفتم  .دوساعتی
باهم صحبت کردیم  .ذکر مصیبت بود .اما
مهرداد پهلبد آخرین دیدارمارادرتهران
به یادداشت  .ویادآورشد وگفت متأسفانه

نگرانیهای من بی جا نبود .که حق داشت .
درآن هفته یک بار هم پهلبد به دیدار
شاهنشاه فقید آمد وبه اتفاق ایشان
وشهبانو به باشگاهی رفتیم وشاه وپهلبد
ساعتی باهم تنیس بازی کردند  .متأسفانه
چهل وهشت ساعت بعد وخامت بیماری
محمدرضاشاه شروع شد که بقیه داستان
را همه می دانند و هنوزمورد بحث است
 .چندسال بعدمهردادپهلبدسفری به
پاریس کرد .
من دیگر بازنشسته شده وبه بروکسل
رفته بودم .باقرار تلفنی به پاریس آمدم
ودرمهمانسرای بزرگی در محله پانزدهم
پاریس با یکدیگر مال قاتی داشتیم  .پهلبد
نخستین کتابهای مرا در باره اوضاع ایران
وانقال ب به زبان فرانسه مطالعه کرده بود
وسخت مرا دراین فعالیت تشویق کرد.
این آخرین دیدارمابود.ازآن پس مرت ًبا
هرهفته یک بار تلفنی باهم گفتگو می
کردیم  .باوجود همه دشواریهائی که با
آنها روبرو بود  ،استوار و پایدار مانده و به
آینده ایران خوشبین بود  .سه سال پیش
در یکی ازاین گفتگوها ی تلفنی موضوع
کتابی رادرباره یکی از فصول عمده
تاریخ معاصر ایران به من توصیه کرد
که سرانجام پس از چند هفته پذیرفتم .
ودست اندرکار آن شدم که هستم  .ازآن
پس هرهفته در باره پیشرفت کار من
سئوال می کرد که گاهی با خوش بینی و
برای امیدوار کردنش به او پاسخ می دادم
که پیشرفت خیلی خوب است  .که گاه
چنین بود وگاه نبود .سه هفته پیش
از فوت اوآخرین مذاکره تلفنی ماروی
داد .صدایش خسته بود .برای اول بار از

پیری وبیماری شکوه کرد وگفت مواظب
خودتان باشید .باز از پیشرفت کتابم جوبا
شد  .گفتم درسال  ۲۰۱۹انتشار خواهد
یافت  .گفت امیدوارم زنده بمانم و آن را
بخوانم .
اگر خدابخواهد این کتاب را به پایان
خواهم رساند و نثار خاطره مهرداد پهلبد
خواهم کرد .روانش شادوخاطره اش
جاویدان
دکتر هوشنگ نهاوندی
***
باسپاس از جناب دکتر نهاوندی که حق
مطلب را درمورد زنده یاد مهرداد پهلبد
اداکردند ،ماهنامه آزادی نیز خودرا
درسوک از دست دادن یکی از خوانندگان
واال ی خو دبا بازماندگان آن بزرگ مرد
صحنه ی هنر وفرهنگ ایران سهیم
میداند وافتخارداردکه جناب پهلبد هراز
گاهی باتلفن به دفتر مجله مارا در انتشار
مطالب آزادی تشویق میکرد ند و حمایت
های معنوی ایشان همیشه شامل حال ما
می شد..
درگذشت عالی جناب مهرداد پهلبد را
به فرزندان  ،وکلیه بازماندگان آن زنده
یاد و جامعه هنری ایران درداخل وخارج
تسلیت می گوید .روانش آرمیده باد
ماهنامه آزادی

آزادی

دوران وزارت.

یادی از مهرداد پهلبد
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پروفسور هوشنگ نهاوندی
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آزادی
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که به مزرعه اواحتیاج دارندخیلی طمعش
گرفته بود ونمی فروخت،چنددفعه
بطورمستقیم وغیرمستقیم به آن زن
مراجعه شد وحتی به شهرداردستورداده
بودند بطورغیرمستقیم بخرد،چون موفق
نشدند وآن زن رضایت ندادازخریداری
آن مزرعه صرفنظرکردند»(.رضاشاه
درآئینه خاطرات )128 -

15 14 13 12 11 10 9

بقیه  :گوشه هایی از زندگی ...

افقی -۱اثر جاودانی « دانته» -۲نام دیگر
شاه اسپرم -شهرستانی در آذربایجان
شرقی  -شهر مقدسی درشمال مکه
 -۳فدائی-دریای عرب -کم -۴مخفف
آونگ ریسمانی که خوشه های انگور را
به آن می بندندوآویزان میکنند -چهره
مشهور فوتبال برزیل -هم نام شهری
درخراسان وهم نام دهستانی از توابع
سبزوار -تاجیک  -۵طایفه ای درایران
 منفک  -کشوری درجنوب اروپا -تازه -۶عکس العمل  -معطر نومید  -واحد
شمارش بعضی حیوانات  -۷جزیره لی
درشبه جزیره ماالکا -نوعی فرش باالیاف
مصنوعی  -۸فرمان پادشاهان مغول -
آلتی دردستگاه گیرنده رادیو که اصوات
را تقویت کرده به بلندگو میرساند-۹
نوعی مسلسل دستی  -بازپس خواستن
 -۱۰سبزه ای در کنار حوض  -وقت وزمان
معین -آلتی درچراغ نفتی که فتیله درآن
باالوپائین میرود  -۱۱مادرتازی -دشت
وزمین هموار -فوری  -جنس مذکر-۱۲
جای فرود آمدن وایستگاه  -زخم برچهره
مردان -نوعی نقش ونگار روی پارچه یا
جامه  -بدله گو وزنده دل  -۱۳واحد اندازه
گیری طول  -قتلگاه امیر کبیر  -برادرانش
باو حسد بردند واورادر۱۱سالگی درچاه
انداختند -۱۴خجسته وبابرکت شدن -
روشنی وگرمی  -پرخور وشکم پرست
 -۱۵نویسنده کتاب «درغرب خبری
نیست».
عم
ودی -۱:گاومیش  -ماده قابل
انفجارازترکیب نیترو گلیسیرین بامواد

دیگر -۲کشوری در آمریکای مرکزی
 فروگذار کردن -۳اندوهگین شدن کنیز خردسال  -تردست  -۴نوعیخواهروبرادر ۰خرده سنگ -اسم دیگر
زبان فارسی  -۵وزغ  -گیاه خشک
وتراشه چوب  -جانوری خزنده که انواع
مختلف دارد -مرتجع شماره یک  -۶کلمه
نفی که برسر اسم یا مصدر عربی در می
آید ومعنی «بی» و«بدون» را می دهد-
نمایشنامه خارجی -یک حرف وسه حرف
 -۷آبادی گوچک درصحرا -چوبی که
هنگام شخم زدن زمین روی گردن جفت
گاو می گذارند -بالی خانگی ونابود کننده
غالت جهان  -حرف ربط  -۸ماده ای که
از نیش زنبور وعقرب ومار تراوش می کند
 دوست وهمدم  -رودی درانگلستان-چراغ دریائی -۹حیوان بزرگ  -آرامگاه
فردوسی -کوتاه وپائین -خاتون -۱۰فریب
دادن کسیدرخریدوفروش  -دومصراع
متوالی از شعر -بزرگترین شهریونان
قدیم  -۱۱اضطالحی درموسیقی -ناحیه
ای بین فرانسه و آلمان -دانه ای شبیه به
ماش یاعدس که خوراک گاو وگوسفندو
پرندگان است  -تلخ  -۱۲باالپوش
 معموال جانشین مادراست  -اسبچاپار -۱۳پیرایه  -دریچه باالی سوراخ
سیلندر که گاز ازآن داخل سیلندر می
شود -چادریاجامه درشت  -۱۴نوعی
بسته  -خزنده ای غول پیکردرقدیم روی
زمین میزیست  -۱۵صدمتر-نوعی اسباب
تفریح کودکان است ضمن ًا شاعران گردش
جهان وروزگار راهم به آن تشبیه می کنند

س
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افقی -۱:طالی سیاه -آتاترک-۲ه-روناس -آسوری -ی-۳م م -مارکوپولو-
دف-۴احد -نای  -راه-ژان  -۵سروا -نمکین -نانا -۶پوستر-وام  -مانلی
-۷متوفی -ر-متروپل  -۸ج -ن-تکه -جنر-ا-ن-۹یگانگی -ر-اندلس
-۱۰نادار-دین -ماژور-۱۱ورام -مواهب  -سافو -۱۲بدن  -سار-انا -نان -۱۳سن
 -فرهنگ نامه -رو -۱۴ت  -پادنگ -زرنیخ  -ش  -۱۵رودررو-ماساچوست

کلبه کتاب

ن
پخ نش
ل
ج
رمزک ش رهی مااههن آزادی ردلوس آ س

بادرود،من کیخسروبهروزی ،کلبه ای دارم دروست وود لوس آنجلس بنام کلبه کتاب  .دراین کلبه درخدمت دوستداران کتاب وفرهنگیان هستم بیائید باهنر
وادب آشتی کنیم
کتابهای موردنظرتان را برای شما پُست می کنیم وکتابهای کمیاب شمارا
می خریم وکتاب کمیاب موردنظرشمارا برایتان تهیه
می کنیم ودراختیارتان می گذاریم

Kolbeh Ketab
1518Westwood Blvd. Los Angeles,CA 90024

Tel:(310)446-6151

آزادی

تبریزی «شیخ األسالم» وامام جمعه
تهرانوسایرعلماراممنوعکرد.
سپهساالر هم دراین کوشش کرد
ولی این بست شکستن ها موقتی
بودوباز متداول می گشت  .تااین
که رضاشاه از اوایل کودتا بست
نشستن را درهمه جا بکلی ممنوع
کرد  .بعدازرضاشاه هم کوششی
در برقراری مجدد بست نشستن
درخانه علما انجام نشد ولی بست
نشستن در مجلس شورای ملی
درزمان محمدرضاشاه باز متداول
شد ورجال سیاسی چندین بارازآن
استفاده کردند.
البته دردوران قاجار  ،برخی اوقات
علما هم ازطرف دولت تبعید می
شدند مثال درسال  ۱۲۲۹قمری
مالمحمد تقی زنجانی پیشنماز
یکی از مساجد تهران با مرد مستی
مواجه شد مال با مریدانش به محله
ارمنی ها حمله کردند خمره های
شراب را شکستند  .شاه بعنوان
اینکه ارمنی ها تحت حفاظت اسالم
هستند دستورداد زیان ارمنی ها
پرداخت گردد ومال محمد تقی از
تهران تبعید شد . .همچنین درسال
 ۱۲۳۰قمری مالحسن نامی دریزد با
هواداران خود به خانه شاه خلیل اهلل
امام اسماعیلی ها حمله کرد وشاه
خلیل اهلل ودونفراز مریدانش کشته
شدند  .حاکم یزد مال حسن دستگیر
وبه تهران اعزام داشت  .درتهران
شاه  ،مالرا فلک کرد وریشش را
تراشید  .فتحعلیشاه برای جبران
خسارت دختر خود سرو جهان
خانم را به ازدواج آقاخان محالتی
پسر شاه خلیل اهلل که بجای پدر
رئیس فرقه اسمعیلیه شده بود داد
واورا حاکم قم کرد تا فرقه اسمعیلیه
راضی باشند( .صفحه  ۲۱۷شیعه
درتاریخ ایران از دکتر رضا نیازمند .
کتابی بسیار خواندنی است چاپ
بهمن تهران )۱۳۸۳

جدول کلمات متقاطع
طرح اززنده یادچهانگیرپارساخو
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بقیه  :شیعه چه می خواهد...

بقیه  :نازنین
نامطلوبی که چندی پیش با آحسن
داشتم فکرمیکنم کدورت حاصله ازآن
برخورد هنوز ازدرون سینه اش بکلی
خارج نشده است واز من خاطره ی
خوبی ندارد ،روی این اصل به شماروی
آورده ام.
کربالیی عباس پاسخ میدهد:با
این چنین پیشینه وبرداشتی که از
رابطه ات با شوهر خواهرم داری ،چه
اصراری است که می خواهی بااین
خانواده وصلت کنی؟پیشنهاد میکنم به
شهرودیار خودت برگردی وبه دنبال
کسی بروی که پیشینه ی نامطلوب باهم
نداشته باشید،برای جوانی مثل تو قحط
دخترنیامده است ،ضمن ًا آنگونه که تو
فکر میکنی ،آقا حسن ماآدم کینه جویی
نیست،اگر می بود درهمان روز نخست
دیدارتان،ازمن میخواست که عذرت را
از این خانه بخواهم .
سهراب پور :آنچه را که درباره ی
دیدگاه آحسن نسبت به خودم گفتم
یک احتمال است.
کربالیی عباس میگوید :چرا باگلبانو
صحبت نمی کنی ؟ او دخترروشنفکرورو
راستی است،اگر اورا راضی کنی
پدرومادرش مخالفت نخواهندکرد.
سهراب پوراظهار میدارد:یکی دو
روز با خودم نجوا میکردم که آیا عشق
بی ریا وپاکم را باگلبانودرمیان بگذارم
یانه،باالخره تاب نیاوردم ودریک فرصت
مناسب بااو صحبت کردم ،وازاو خواستم
عشق بی ریای مرا به پذیرد وبامن
ازدواج کند اما اوگفت:مایل به ادامۀ
تحصیل است واصوالً تمایلی به ازدواج
ندارد.
کربالیی عباس میگوید :بااین پاسخ
صریح وروشن چه اصراری به ازدواج
بااوراداری!؟
سهراب پور میگوید :دوستش
دارم،عشق اش به قلبم نشسته
است،دختری پاک وموقّر ومهربان است
ومن به دنبال چنین همسری هستم.
باتوجه
کربالیی عباس میگوید:
ّ
به پاسخ صریح گلبانو،موردی ندارد
تا با پدرومادراودرباره ی خواسته ات
صحبت کنم،بنابراین ازانجام درخواست
تو معذورم،چون میدانم حرف آحسن
وخواهرم ،حرف گلبانواست،وقتت را
بیهوده تلف نکن.
سهراب پورقانع نمی شود
ودرپاسخ میگوید:ممکن است گلبانو به
وحجب وحیا نخواسته
خاطر پاکدامنی ُ
است رو در رو پاسخ مساعد به من
بدهد،ازشماخواهش میکنم دراین باب
نظر واقعی اوراجویا شوید،احتمال دارد
با شما که دایی او هستید رودربایستی
نداشته باشد وخجالت نکشد.
کربالیی عباس :بسیار خوب این

خواهش توراانجام خواهم داداما ازمن
توقّع واسطه گری نداشته باش،من فقط
پیام تورا به او می رسانم همین وبس.
روز بعد به سهراب پور
میگویدکه:گلبانو گقته است کمترین
تمایلی به ازدواج ندارد وهنوززوداست
که ازدواج کند ،گلبانو عاشق درس
ومدرسه است ومی خواهد به تحصیلش
ادامه بدهد ،او شانزده سال بیش ندارد
وبه نظر او این سن برای ازدواج مناسب
نیست ،نظر همه ی ما هم نظر اوست،از
خیال او بگذر.
سهراب پور برای رسیدن به هدفی
که درسر داشت،ازگفته های گلبانو
وکربالیی عباس مأیوس نشد وبا سماجت
دردیداری که بامن درحضور سایر
اعضای خانواده داشت،باچرب زبانی
میگوید:اصرارش دراین کاردوعلت
دارد،یکی آینکه به راستی عاشق گلبانو
شده است ودیگر آنکه با پیوند با خانواده
ی شما ،خواهم توانست تاحدودی جبران
ندانم کاری گذشته ام را نسبت به شما
کرده باشم،به ویژه که باپیوند خانواده
ی شریف ومهربانی چون شما ازبرای
خودآینده ای روشن وآرام بخش تدارک
خواهم دیدودرادامه ی گفتارش اضافه
می کند که درگفتگویی که باهمسر تان
داشتم اوبااین پیوندمخالتی ندارد.
گفتم من وزنم ابدا ً درانتظار جبران
گذشته ازسوی تونیستیم،ماگذشته را
فراموش کرده ایم،نمی خواهم برای
باردیگرسخنی دراین باره از تو بشنوم،واما
درباره ی خواسته ات باید تأکید کنم که
گلبانو میل به ازدواج باکسی را ندارد،من
ومادرش هیچگاه حاضر نخواهیم شد
که اورا مجبوربه این کارکنیم،بویژه
که هنوز نوجوان است وعاشق ادامه
ی تحصیل وسن اش برای ازدواج اگر
شرع ًا مناسب باشد،ازنظر شرایط وحالی
که دارد مناسب نیست،توصیه ی من
توجه به اعالمیّه
به تو این است که با ّ
ی ستادارتش دایر براحضار افسران
ودرجه دارانیکه پادگانهای شان براثر
هجوم ارتشهای بیگانه ازهم پاشیده
ومنحل شده است ،به تهران بروی
ومشغول خدمت شوی،اگر براستی
عاشق گلبانو هستی،پس از گذشت سه
مدت زیادی نخواهد بودواو
سال که ّ
موفق به دریافت گواهینامه ی پایان
دوره ی دبیرستان خواهد شدودراین
زمان که سنش نیز برای ازدواج وخانه
داری ونگاهداری ازفرزند ویا فرزندان
مناسب خواهدبود،همراه پدر ومادرت
نزد مابیا واز دخترم بنابررسوم وقواعد
جاری خواستگاری کن وچه بسا دراین
مدت ویا کمتر از این مدت دختر خانمی
مناسب باذوق وطبع تو برسرراهت قرار
بگیرد وتوجه ات را به سوی خود جلب
کند وهوای عشق یک بچه ی دهاتی

ازسرت بیفتد وتو باآن دخترخانم زندگی
مشترکی را آغاز کنی.
گفت :من ازاعالمیّه ی ستادارتش
کمترین اطالعی ندارم اماشماازکجا
وچگونه ازآن آگاه شده اید؟ضمن ًا
شمادارید عشق مرانسبت به دخترتان
سرسری می گیرید،اگر گلبانو عاشق درس
ومدرسه است،بسیارخوب تعهد خواهم
کرد پس ازازدواج تادریافت گواهینامه
ی دوره ی کامل دبیرستان به تحصیل
اش ادامه بدهد،چه بهتر که همسرم یک
زن تحصیلکرده باشد،چراکه این زمان
بادوران پیش تفاوت بسیار دارد،زنان نیز
باید همچون مردان درس بخوانند تاآگاهی
بیشتری نسبت به امور داشته باشند،فرزندان
زمان ماباداشتن مادران باسوادودرس
خوانده بهتر تربیت خواهند شد.
ازشما چه پنهان که باشنیدن سخنان
سهراب پورووعده هایی که میداد تاحدودی
نرم شدم وگفتم درباره ی آگاهی من
ازاعالمیه ی ستادارتش ،منبع اش روزنامه
ی اطالعات است که کربالیی عباس با
خودازشهر آورده است،ازاو خواهم خواست
تا روزنامه را دراختیارتو بگذاردوامادرباره
ی پیوند تو با گلبانو،باید بااوومادرش
دوباره صحبت کنم،اگرآنان موافق با این
پیوندباشند من مخالفتی نخواهم کرد.
دراینجا سخنان آحسن را قطع می کنم
وآنچه که ازپدرم چندی پیش دررابطه با
تحصیل دوشیزگان شنیده بودم بی مناسبت
ندیدم که دراینجا مختصرا ً اشاره ای به آن
داشته باشم.
درآن ایام دریافت گواهینامه لیسانس
به ویژه برای اغلب دختران وبانوان چندان
مطرح نبودوکمترپدر ومادری به ادامه ی
تحصیل دختران شان پس از دریافت دیپلم
دبیرستان تمایل وآمادگی نشان میدادند
وحتا اغلب پدران ومادران به تحصیل
آنان تا بیش از دورۀ ابتدایی ویا سیکل اول
دبیرستان راضی نبودند ویاحتا امکان ادامۀ
تحصیل پس ازدریافت دیپلم دبیرستان
دردسترس نبود وآنان که به ادامه ی
تحصیل می پرداختند،اغلب ازدانشسرای
عالی که آنهم درسال 1312تهران
گشایش یافته بود ،فارغ التّحصیل میشدند
وزنان پزشک وحقوق دان ومهندس ،بسیار
نادر بودند که جملگی آنان از دانش
آموختگان خارج بودند چرا که دانشگاه
تهران یعنی تنها دانشگاه آن زمان درسال
 1313تأسیس شده بودکه تا زمان رخداد
داستان بیش از هفت سال نمی گذشت
وکمتر خانواده ای درمحیط پّر از تعصب
آن دوران حاضر میشدند تا دختران شان
رااز شهرستان ّ
یکه وتنها برای تحصیالت
دانشگاهی روانه ی تهران کنند،مگرآنکه
کسی ازخویشاوندان بسیار نزدیک ومورد
اعتماد ازهرجهت درتهران می داشتند
که بسیارمعدودبود.
ادامه دارد
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پیشینه جشن یا عید مهرگان
درایران باستان دوفصل داشتند .تابستان
وزمستان .

برگزار نمی شود ،بلکه بیشترداستان
واسطوره ی قیام کاوه آهنگر دربرابر
بیدادگری های ضحاک است که
یادمان این جشن نمادین می باشد
واز همین روست که رژیم والیت
فقیه ازبرگزاری این جشن ملی
جلوگیری می کند.
امسال در آغاز مهر وبرپائی جشن
مهرگان امیدواریم که مهرگان
سال آینده جشن پیروزی کاوه ای
دیگر کاوه ای جوان وامروزی باشد
برسرکوبی ضحاک  ،پیر سیاه دلی
دین مدار.
مهر ومهرگان را می ستائیم .
دارنده ی دشت های بی پایان ،
تابه سرزمین های آریایی خانمان
ساز وسرشاراز شادی و هماهنگی
وآرامش بخش .
باشد که که مهر به یاری ما آید.
باشد که برای گشایش کارما  ،برای
آزادی آید.
باشد که برای دستگیری از ما آید.
باشد که برای دلداری از ما آید.
باشد که برای رهایی و بهروزی ما
آید.
وتا آن روز
روزمهروماهمهروجشنفرخمهرگان
مهر بفزای ای نگار مهر چهر مهربان
شادباشید

آزادی

مهرماه ازیک سو آغاز پائیز و برگریزان و
به خواب رفتن طبیعت  ،وازسوی دیگر
آغاز سال تحصیلی است ؛
آغاز بیداری ورویش است  .آغازی دوباره
برای آینده سازان سرزمینمان که
بادانش  ،بینش وفرهنگی پیشرو ونوین
مجهز شوند.
مهرماه آغاز مبارزه باجهل است
کوششی است برای قطع ریشه های
خرافات وتاریکی
مهرماه کوششی است درپاسداری
ونگهبانی از تاریخ  ،فرهنگ وهنر ایرانی
و عنصر ایرانیت دربرابر گزندهای حوادث
دیروزی وآسیب های روز افزون امروزی .
مهرماه آغاز آموزش ورویش است .
آغاز باالبردن دانش و فرهنگ آینده
سازان مان  .که دانش وفرهنگ ،تکاپوئی
است درراه بهزیستی و آسایش همگانی
که همگان آن را می سازند وسرمایه ای
است همگانی.
مهرماه آغازی است که نهال فرهنگ
بارور می شود .که اگر آزادی فرهنگ
محقق شود  ،کیفیت زندگی بهبود
می یابد وآزادی فرهنگی  ،نوجوانان و
جوانانمان را به آزادی سیاسی رهنمون
خواهد کرد.
سیاست می تواند گاه دروغ پردازی کند ،
که دراین چهل سال بسیار کرده است .
دانش آموخته می تواند اشتباه کند  ،اما
دانش بادروغ  ،تقیه و خدعه مبارزه می
کند .حتی اگر دانش آموختگان بخواهند
نمی توانند دروغ بگویند .زیرا ابداعات
فرهنگی  ،ادبی وهنری ازتبلور و سرریز
احساس واندیشه مایه می گیرد وقادر
نیست پنهان کاری کند.
ِ
ودانش همه ی
هنر  ،فرهنگ وادب  ،تجربه
زمان ها راباخوددارد ودرحالی که ریشه
دراعماق گذشته دارند به مد ِد زبان
نوین امروزی تازه هستند.
وشیوه های ِ
دانش  ،هنر وادب از جانها وروانهای پاک
مایه می گیرند ودر جانها وروانهای ِ
پاک
نوباوگان وجوانان اثر می گذارند.
بازگردیم به مهرومهرگان .
درفرهنگ های فارسی  ،مهرگان روز
مهرازماه مهر و آن شانزدهم مهرماه
وجشنی از جشنهای ایرانی است،
بمناسبت مطابقت نام روز با نام ماه.

نوروز جشن آغاز تابستان و مهرگان
جشن آغاز زمستان بوده است  .که
ایرانیان دراین روز جشنی از آن مهمتر
نداشتند وهمچنانکه برای نوروز جشن
عامه وخاصه بوده است  ،مهرگان نیز
جشن عامه وخاصه داشته است .
شش روز نخست  ،یعنی از شانزدهم
مهرماه مهرگان عامه وروز یست ویکم
یعنی روز پایانی را مهرگان خاصه می
گفتند.
درروز شمار کهن ایران  ،هریک ازسی
روز ماه نامی داشته است که نام دوازده
ماه سال هم درمیان آنهاست  .پیشینیان
در هرماه که نام روز ونام ماه یکی بود ،
آن را جشن می گرفتند .ازاین جشن های
دوازده گانه  ،تاآنجا که سندها وکتابهای
تاریخی نشان می دهد دردوره های پس
از اسالم  ،تنها جشن مهرگان است که
رسمی وباشکوه برگزار می گردد .افزون
بر یکی بودن نام  -روز مهر از ماه مهر-
مناسبت های دیگری را نیز برای برگزاری
این جشن برمی شمردند که معروف
ترین آن قیام کاوه آهنگر وپیروزی بر
ضحاک و به پادشاهی نشستن فریدون
است  .دقیقی  ،فردوسی واسدی توسی
از آن چنین یاد کرده اند:
دقیقی گوید:
مهرگان آمد جشن ملک افریدونا
آن کجا گاو به پروردش برمایونا
(برمایون نام گاوی است که فریدون
باشیرش پرورش یافت).
وفردوسی درداستان به بند کردن
ضحاک آورده است :
فریدون چوشد برجهان کامکار
ندانست جز خویشتن شهریار
به روز خجسته س ِر مهرماه
به سر برنهاد آن کیانی کاله
کنون یادگار است ازاو ماه مهر
بکوش وبرنج ایچ منمای چهر

واسدی توسی درانتصاب این جشن به
فریدون گوید:
فریدون فرخ به گرز ونبرد
زضحاک تازی برآورد گرد
چودربرج شاهین شدازخوشه مهر
نشست اوبه شاهی سر ماه مهر
برآرایش مهرگان جشن ساخت
به شاهی سرازچرخ مه برفراخت
درروایتی دیگر آمده است اردشیر بابکان
تاجی را که برآن نقش خورشید بود
دراین روز برسر گذاشت .
درجشن مهرگان موبد موبدان خوانچه
ای را که درآن لیمو  ،شکر  ،نیلوفر ،به ،
سیب  ،یک خوشه انگور سفید و مورد
گذاشته شده بوددرحالی که خنیاگران
لحنی را که درموسیقی مهرگان نامیده
می شد می نواختند نزد شاه می آوردند.
در آثارالباقیه تألیف ابوریحان بیرونی
آمده است که  «:سلمان فارسی می
گوید  ،ما  ،درعهد زردشتی بودن می
گفتیم  ،خداوند برای زینت بندگان خود
یاقوت را درنوروز و زیرجدرا درمهرگان
بیرون آوردوفضل این دوروز بر روزهای
دیگر مانند فضل یاقوت وزبرجداست
برجواهرهایدیگر».
درهمین آثارالباقیه درصفحه  ۳۳۹آمده
است «:این عید مانند اعیاد دیگر برای
عموم مردم است  .از آئین ساسانیان
دراین روز این بود که تاجی را که بصورت
آفتاب بود برسر می گذاشتند ودراین
روز برای ایرانیان بازاری برپا می شد
ودر ملوک خراسان رسم است که درروز
مهرگان به سپاهیان وارتش رخت
پائیزی وزمستانی می دهند.
ازبرگزاری جشن مهرگان دردوره
غزنویان آگاهی بیشتری دردست است .
درشعرفردوسی  ،عنصری  ،فرخی
ومنوچهری وصف این جشن آمده ؛
ابوالفضل بیهقی ازبرگزاری جشن

مهرگان درزمان سلطان مسعود غزنوی ،
درسالهای  ۴۲۸و ۴۲۹و ۴۳۰ه.ق .که خود
شاهد بوده خبر می دهد ومی نویسد:
« روز یکشنبه چهارم ذی الحجه سال
 ۴۲۸ه.ق .به جشن مهرگان نشست واز
آفاق مملکت هدیه ها ساخته بودند
پیشکش را  ،درآن وقت بیاوردند واولیاء
و حشم نیز بسیار چیز آوردند و شعرا
شعر خواندند و صلت یافتند ...پس از شعر
به سر نشاط وشراب رفت وروزی خرم به
پایان آمد».
وهمچنین درآثارالباقیه درصفحه ۳۳۹
آمده است  ... «:وبرخی مهرگان را برنوروز
برتری داده اند .چنان که پائیزرا بربهار
برتری داده اند .وتکیه گاه ایشان این
است که اسکندر از ارسطو پرسید که
کدام یک از این دو فصل بهتر است ؟
ارسطو گفت  :پادشاها! دربهار حشرات
وهوام آغاز می کند که نشو یابند ودرپائیز
آغاز ذهاب آنهاست  .پس پائیز از بهار
بهتر است .
درخورتوجه است که ابوریحان بیرونی
نقل کننده این مطلب  ،خود هردو را
جشن می گرفته است .شهرزوری درباره
او می نویسد:
« ...دست وچشم وفکراو (ابوریحان)
هیچگاه از عمل بازنماند ،مگربه روز نوروز
ومهرگان ویا برای تهیه احتیاجات معاش
 »...ازدوران کهن  ،همراه با جشن ها و
آیین ها  ،واژگان فارسی نوروز ومهرگان
به صورت معرب نیروز و مهرجان وارد
زبان وقلمرو فرهنگی کشورهای مسلمان
عرب زبان گردید .امروز دربسیاری
ازاین کشورها  -آسیائی وآفریقائی-
واژه مهرجان به معنی ومفهوم جشن
وفستیوال به کار می رود.
صدرالدین عینی دریادداشت هایش ،
از جشنی در تاجیکستان وسمرقند یاد
می کند که هرسال درماه میزان (مهرماه)
برگزارمیشد.جشنیکهمیتواندباهمهی
دگرگونی ها بازمانده ی جشن مهرگان
باشد .ماه مهر ومهرگان در جامعه ی
کشاورزی  ،فصل وزمان برداشت ،
انباشتن فرآورده ها  ،اندوختن نیازمندی
ها ی زمنستانی وگرمی بازارهای موسمی
بوده که هنوز  -هرچند نه به نام
مهرگان  -برگزار می شود .با دگرگونی ها
وتحوالتی که با گذشت سده ها وهزاره ها
دربرگزاری جشن ها و آئین ها مانند همه
ی پدیده ها وزمینه های فرهنگی روی
داده ومی دهد ،جشن مهرگان تنها به
این عنوان که نام روزبا نام ماه یکی است
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مهرومهرگان

زخان ازمهرگان آرد ایپمی
سوی رهباغ ودشت ورمزغاری

In the morning of August 18 Kofi
Atta Annan passed away peacefully
while surrounded by his beloved
wife and children in Geneva. Only
a few months earlier in April 2018
the whole world had celebrated
his 80th. birthday and praised his
achievements in the service of peace
and humanity.

In April 2018, on Kofi Annan’s 80th.
Birthday, Ambassador Zahedi a close
friend and old companion wrote:

The Annan Family and his
Foundation announced the death
of the great man and added: “the
world lost a man of deep conviction
who was as committed to instilling
the values of fairness, integrity,
kindness, and service in each of
us, as he was to advocating for
peace and human rights around
the world.
He was as present with each of
us and the family as a whole, as
he was with every crisis, every
mission, and every intervention.
No call, email, or text went
unanswered.
No personal crises unaddressed.
No major family milestones or
celebrations unattended, no matter
what was happening in the world.”
The world united to praise the
nobility of the mind and the
greatness of the heart of Kofi Annan:

Un Secretary General called him
“a guiding force for good. In many
ways, Kofi Annan was the United
Nations. He rose through the ranks
to lead the organisation into the new
millennium with matchless dignity
and determination.”
The Russian President Vladimir
Putin described him as a
“Remarkable person; the memory
of Annan would forever live in the
hearts of Russians.”

“Kofi Annan is a great scholar with
a philosophical mind, a mature and
balanced statesman, a distinguished
writer and orator, a loved professor
and appreciated Chancellor of
University, but above all a man of great
heart, a loyal friend and a true lover of
humanity. These are the very qualities
that have won him the reputation that
he has, and the highest distinctions to
which a man can aspire.”

UN high commissioner for human
rights Zeid Ra’ad Al Hussein said
in a tweet he was grief-stricken over
Annan’s death. “Kofi was the epitome
of human decency and grace. Ina
world filled with leaders who are
anything but that, the world’s loss

Just a few weeks later in August the
same year, Ambassador Zahedi added,
but this time in the memory of the
friend he had lost so unexpectedly:
“He was, I have often said, a man
of noble mind and generous heart
devoted to others, in the pursuit of
peace and happiness for all. His
achievements and humanitarian
services are recorded in all memories
and history will remember him as one
of the greatest men of our time. May
the almighty bless his soul and give
you and the family the patience and
courage you need to endure the heavy
loss. All my prayers and thoughts are
with them.” 			
******

From left to right
Ambassador Aredshir
Zahedi, Mr Laurent Wehril
Mayor of Montreux and
National Counsellor,
Secretary General Kofi
Annan, Professor Craen,
President of EU University,
Geneva”

Kofi Atta Annan was born on the
8th of April 1938 in Kumasi, Ghana.
His father, Henry, was a regional
governor. He started his academic
studies at University of Science and
Technology, Kumasi, Ghana before
entering Macalester College, St.
Paul, Minnesota, where he got his
B.A. in economics, 1961. He then
attended Institut Universitaire des
Hautes
Etudes
Internationales,

Former US President Barack
Obama said: “Long after he had
broken barriers, Kofi never stopped
his pursuit of a better world.”

His diplomatic career started at
United Nations as early as 1962,
when he was still pursuing his
studies, later to become the first and
only UN Secretary General chosen
from the ranks of UN staffers. From
1960 to 1980 he held various posts
at UN agencies and became High
Commissioner for Refugees. For the
next 16 years, Kofi served as Assistant
Secretary General in Planning,
Budget and Finance, Peacekeeping
Operations and Under-Secretary
General. From 1997 to 2007, he was
the seventh UN Secretary General
elected for two consecutive terms.
In December 2001, he was awarded
the Nobel Peace Prize that he won as
a recognition of the collective work
he, and the United Nations colleagues
had done to create “a better organised
and more peaceful world.”
Having served on several peace
making
and
humanitarian
missions and as Chancellor of
Ghana University, he returned to
Switzerland where he had lived and
worked in his youth. He then chaired
many advocacy groups and missions
for peace, in Africa, Syria and other
corners of the world wherever a crisis
seemed to be threatening peace and
security.
In 2007 he created the Kofi Annan
Foundation, a non-profit organisation
“to promote better global governance
and strengthen the capacities of
people and countries to achieve
a fairer, more peaceful world.”
The ambition he defined for his
Foundation was to raise awareness
and promote effective responses
to emerging threats to peace and
security. In ten years of existence the
Foundation has achieved more than
expected and its services to humanity
have been acclaimed by the leaders
of the world and appreciated by

millions of people in need of help.
Amongst other things Kofi Annan
is remembered for the beautiful
thoughts and high human ambitions
hidden behind his words:
▪ “The Young people should be at the
forefront of global change and innovation.
Empowered, they can be key agents for
development and peace. If, however, they
are left on society’s margins, all of us
will be impoverished. Let us ensure that
all young people have every opportunity
to participate fully in the lives of their
societies.”
▪ “We need hope but also strong leadership.
And this is where everyone must play a
role. In societies emerging from conflict, it
is up to each individual and institution to
stress that which unites us over that which
sets us apart. And let me repeat: you are
never too young to lead and never too old
to learn. So, I call on the young generation
to put its remarkable energy, insight and
passion in the service of reconciliation and
peace.”
▪ “There is no development strategy more
beneficial to society as a whole - women
and men alike - than the one which
involves women as central players.”
▪ “Knowledge is power. Information is
liberating. Education is the premise of
progress, in every society, in every family.”
▪ “In the 21st century, I believe the mission
of the United Nations will be defined by a
new, more profound awareness of the
sanctity and dignity of every human life,
regardless of race or religion.”
▪ “I have always believed that on important
issues, the leaders must lead. Where the
leaders fail to lead, and people are really
concerned about it, the people will take the
lead and make the leaders follow.”
▪“To live is to choose. But to choose well,
you must know who you are and what you
stand for, where you want to go and why
you want to get there.”

God bless his soul.
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“He was
The United
Nations”

Indian PM Narendra Modi said “the
world has lost not only a great African
diplomat and humanitarian but also
a conscience keeper of international
peace and security”

Genève, Switzerland and finally
got his master’s degree from the
prestigious Massachusetts Institute
of Technology (MIT) in 1971.
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KOFI
ATTA
ANNAN
An
Epitome
of
Human
Dignity
and
Grace

becomes even more painful He was
a friend to thousands and a leader of
millions.”

رابرت ردفورد بازنشسته می شود
رابرت ردفورد هنرپیشه سرشناس هالیوود درمصاحبه ای با هفته نامه اینترتینمنت
ویکلی گفت  :پس از  ۶دهه فعالیت مستمر درسینما اکنون وقت آن رسیده است
که صحنه را ترک کنم و بازنشسته شوم  .با این ترتیب فیلم پیرمردواتفنگ که
بزودی درسینماها نمایش داده خواهد شد آخرین فیلم رابرت رد فورد همسر سابق
ناتالی وود خواهد بود.

The message of condolences by
H.E. Ardeshir Zahedi to the
Secretary General Kofi Annan’s family

ستاره ای متولد می شود
ستاره ای متولد می شود فیلم
جدیدی است که بزودی در آمریکا و
کشورهای دیگر به نمایش در خواهد
آمد .این فیلم نخستین فیلمی است
که بردلی کوپر آن را کارگردانی
کرده و در برابر لیدی گاگا نیز به
ایفای نقش می پردازد.
دوستان کوپر به او توصیه کردند

Montreux
								August 18th.2018

که به عنوان نخستین فیلمی که
کارگردانی می کند بهتر است
سوژه دیگری را انتخاب کند .اما
کوپر معتقد است با بازی لیدی
گاگا فیلم از موفقیت تجاری خوبی
برخوردارخواهدشدو احتماال شانس
بردن جایزه اسکاررا نیز خواهد
داشت  .باید صبر کرد و دید حق با
کیست؟

It was with great sorrow and shock that I learnt this morning about the untimely death of
your noble husband, my dear and gracious friend, Secretary General Kofi Annan.
He was, as I have often said and written, a man of noble mind and generous heart
devoted to others, in the pursuit of peace and happiness for all. His achievements and
humanitarian services are recorded in all memories and history will remember him as
one of the greatest men of our time. May the almighty bless his soul and give you and the
family the patience and courage you need to endure the heavy loss. All my prayers and
thoughts are with you.

فیلمهایی که درماه سپتامبر اکران می شود

I am sad at heart but thankful that I had the pleasure and privilege of knowing him and
you, enjoy your company, and share your views.

								Ardeshir Zahedi

سال نهم شماره ۱۰۴
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You had the chance, together with your children, to be by his side during his last days.
Please be kind to tell your beloved Ama, Kojo, Nina, and his colleagues and collaborators
at the Kofi Annan Foundation how much I think of them and share their painful loss.
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*درهفتم سپتامبر فیلم راهبه
باشرکت تیسا فارمیگا  ،دمی ین بی
شر ،بونی آرونز و بکارگردانی کورین
هاردی .
* ۱۴سپتامبر فیلم مندی باشرکت
آندریا رایزبورو
نیکالس کیج
وبکارگردانی پانوس کوسماتوس
* ۱۴سپتامبر لطف ساده باشرکت
آنا کندریک بلیک الیولی  ،هنری
گلدینگ و بکارگردانی پل فیگ
* ۱۴سپتامبر فیلم بل کانتو باشرکت
کن وتنابی  ،جولیان مور  ،کریستوفر
لمبرت  .کارگردان پل وایتز.
The
*۱۴سپتامبرPredator
باشرکت بوید هولبروک  ،اولیویا
مان استرلینگ براون و بکارگردانی
شین بلک

* ۱۴سپتامبر فیلم لیزی باشرکت
کلوئه سیوینی  ،کریستن استوارت
و بکارگردانی کرگ ویلیام مک نل
* ۲۱سپتامبر فیلم خود زندگی
باشرکت آسکر ایساک  ،اولیویا
وایلد  ،الال کوستا و بکارگردانی دن
فوگل من
*  21سپتامبر فیلم خواهران
وبرادران باشرکت جان رایلی  ،ریز
احمد و بکارگردانی ژاک ادوارد
*  ۲۱سپتامبر فیلم Colette
باشرکت کیرا نایتلی دومنیک وست
.بکارگردانی واش وست مورلند
 28سپتامبر فیلم پیرمردو تفنگ
باشرکت رابرت ردفورد سی سی
سپاک  ،کیسی افلک  ،تام ویتس
وبکارگردانی دیوید لووری

عزت دنیارا ترک کرد
عزت اهلل انتظامی هم با ّ
هنرمند پیشکسوت ایران عزت اهلل
انتظامی هم از بین مارفت  .اما با عزت
رفت  .انتظامی از ارکان سینمای ایران
بشمار می رفت همبازی او در فیلم
هالو و گاو  ،علی نصیریان در مراسم
خاکسپاری انتظامی قطعه آوازی
خواند دراوج که کمتر خواننده ای قادر
است با چنین وسعت صدا آواز بخواند.
متآسفانه سینما و تآتر ایران هرروز
یکی از پایه های اساسی خودرا ازدست
می دهد که جانشین کردنشان محال
است  .انتظامی که متولد سال  1303در
محله سنگلج تهران بود ،فعالیت هنری
خود را با پیش پرده خوانی در الله
زار آغاز کرد و سپس با بازی در فیلم
«واریته بهاری» به کارگردانی پرویز
خطیبی پا به عرصه سینما گذاشت.
«اجاره نشین ها»« ،پستچی»« ،دایره

مینا» و «بانو» سایر فیلمهایی هستند
که این هنرمند در آن با مهرجویی
همکاری داشته است.
انتظامی نخستین بازیگر سینمای ایران
به شمار می آید که موفق به دریافت
یک جایزه بینالمللی شد .او برای بازی
در فیلم «گاو» جایزه هوگو نقرهای
جشنواره فیلم شیکاگو را از آن خود
کرد .او در نزدیک به  15فیلم قبل از
انقالب و حدود  40فیلم سینمایی بلند
بعد از انقالب به ایفای نقش پرداخت و
«راه آبی ابریشم» به کارگردانی محمد
بزرگنیا آخرین اثر سینمایی بود که در
آن بازی کرد.
انتظامی صبح روز جمعه  ۲۶مرداد بر
اثر ایست قلبی در سن  ۹۴سالگی
دربیمارستانی درتهران دار فانی را
وداع گفت .روانش شاد باد

آزادی

سال نهم شماره ۱۰۴
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