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زمانی احمد کسروی   آن ایران دوست  
پاک نژاد  نوشت :» هیچ ملتی نیست 
که  قاتلین خودرا ستایش کند« والبته 
منظوراو  ما ایرانیان مسلمان بود که  
هرسال حدود دوماه را به ستایش از 
کسانی می پردازیم که هزاران نفر از 
ایران  جای  جای  در  مارا   هموطنان 
کشتند و اکنون برای اکثریت قریب 
می   . اند  قدیس  ما  ملت  اتفاق  به 
دینی  هر  است  آزاد  گویند هرکس  
می خواهد انتخاب کند. اما  ملت ما 
عالوه بر اینکه آزادی مذهبی را می 
خواهد   ، مذهبی را  نیز می خواهد 
که  همه دنیا آن را بخواهند و آنان که 
نمی خواهند   باید ازدم تیغ مذهبیون 

مورد عالقه او بگذرند. 
هفته گذشته یکی از اعضای شورای 
شهر شیراز را دستگیر کردند. دلیل 
چند  از  که  بود  این  او   دستگیری 
هموطن بهائی  دفاع کرده بود . واین 
دفاع از انسانیت )نه از دین(  به  زعم 
دولتمردان  جمهوری اسالمی خوش 
نیامد و دستور داده شد تا این عضو 
شود.  دستگیر  شهر  انجمن  خاطی  
تا لحظه نوشتن این یادداشت  عضو 
انجمن شهر شیراز هنوز دربند است .

خیلی ها می گویند دین برای انسجام 
از فساد  جوامع   جامعه و جلوگیری 
که  است  عاملی  تنها   و  است  مفید 
می تواند جامعه بشری را به سعادت 
و رفاه و سربلندی برساند.  اما تجربه 

نشان داده است که نه هردینی . 
دین یعنی  باورداشتن به  ویژگی های 
از  دستگیری  یعنی   دین   ، انسانی 
ناتوان ها ، دین یعنی روش هایی که  
برای  زندگی بهتر ، آرامتر و سازنده  
در  روزها  این     . کنیم  می  انتخاب 
دنیای مجازی  علیه شیعه  مطالبی 

بدون  که  گردد  می  دست  به  دست 
هیچگونه دخل وتصرفی آن را به نظر 

شما می رسانیم :
دوست مسلمانم از من پرسید ؟

از حضرت محمد راستگوتر و بزرگتر 
میشناسی؟؟

حضرت   ، میشناسم  آری  گفتم 
از  عاری  کتابی  که  زرتشت 
کرد هدیه  آدمیان  به  خشونت 
تر  تدبیر  با  و  تر  قوی  علی  از  گفت 

میشناسی؟؟
کوروش   ، میشناسم  آری  گفتم 
بشر  حقوق  منشور  که  بزرگ 
کرد  هدیه  جهانیان  به  را 
گفت از حسین مظلوم تر و غریب تر 

میشناسی؟؟
گفتم آری میشناسم ، بابک خرم دین 
که خلیفه ی عرب برای تسلیم کردن 
و  دستها  یک  به  یک  داد  دستور  او 
پاهایش را بریدند اما تسلیم نشد و تا 

آخرین نفس ، 
 فریاد پاینده باد ایران سر می داد

فداکارتر  و  دالورتر  عباس  از  گفت 
میشناسی؟؟

گفتم آری میشناسم ، آریوبرزن که با 
اندک لشکر خود تا آخرین نفس در 
برابر هزاران هزار از لشکریان اسکندر 
ایستادگی کرد و در آخر مظلومانه و به 

طرز فجیعی کشته شد
گفت از فاطمه سرور زنان عالم بزرگتر 

میشناسی؟؟
مادر  ماندانا   ، میشناسم  آری  گفتم 
کوروش بزرگ که فرزندی تربیت کرد 
که ایرانیان اصیل او را پدر و جهانیان 

او را مرد عادل و راستگو می خوانند
تر  دیده  ستم  زینب  از  گفت 

میشناسی؟؟
گفتم آری میشناسم ، یوتاب خواهر 

برادرش  دید  که  هنگامی  آریوبرزن 
با اندک لشکر خود به پیشواز مرگ 
لباس  و  نکرد  زاری  و  گریه  میرود 
دوش  و  کرد  تن  بر  رزم  ی  مردانه 
که  زمانی  تا  جنگید  برادر  دوش  به 
دورش  به  حلقه  اسکندر  سربازان 
زدند و با نیزه هایشان تن او را دریدند
گفت از خدیجه همسر پیامبر شیر زن 

و وفادار تر میشناسی؟؟
گفتم آری میشناسم ، آرتمیس دریا 
ساالر خشایار شاه و همچنین اولین و 
آخرین دریا ساالر جهان تا کنون که 
هزاران هزار مرد را رهبری میکرد و 
در همه ی جنگها پیروز میدان بود و 
از خود دالوری  در جنگ ساالمیس 
و  داد  نشان  زیادی  های  رشادت  و 
هنگامی که یونانیان ) اعم از مرد و زن 
( اسم او را می شنیدند از ترس پنهان 

می شدند...
آری هموطن اینان بخش بسیار بسیار 
 ، توست  های  اسطوره  از  کوچکی 
عربستان  در  هایت  اسطوره  دنبال 

نباش
عربهادر  که  ماست  از  تاریخی  اینها 
نابود  ایران همچون داعش  به  حمله 

کردند.«
در همه ی ادیان انتقاد از  قدیسین 
نیز   اهل تسنن   .  حتی   آزاد است 
گاه به  انتقاد  از بعضی قوانین اسالمی  
ایرانیان  ما  تنها   اما  پردازند.  می 
شیعه هستیم که کوچکترین انتقاد 
یا حقیقت تاریخی را که مخالف نظر 
ماست درباره دین خود برنمی تابیم . 
قرنهاست این گفته ها تکرار شده اما 

باز عقاید شیعه پابرجا مانده است .
مذهب شیعه تا کنون بارها  ملیت و 

هویت مارا تهدید کرده است .
روحانیون شیعه بارها  عامل  تجزیه 
عهد  اند.  بوده  ما  ورجاوند  خاک  نیا 
نامه گلستان وترکمنچای  نمونه بارز 

آن است . 
اززمان صفویه  تا اواخر دوران قاجار   
سیاست ما عین دیانت ما و دیانت ما  
درحقیقت سیاست ما بود.  پادشاهان  
داران   عمامه  دید  صالح  با  جز 
نمی  انجام  کاری  هیچ  دربارخود  
دادند. وقتی افغانها تا پشت دیوار کاخ 
شاهی آمده بودند  شاه سلطانحسین   
با استخاره و شنیدن رای  آخوندهای 
درباری  از مقابله با افغانها خودداری 
تسلیم  خودرا  سرانجام   و  کرد  می 

افغانها کرد  و بقیه ماجرارا درتاریخ 
خوانده ایم .

با ذظهور بزرگ مرد ایران  اعلیحضرت 
رضاشاه کبیر  این رسم ایران برانداز  
بار   نحستین  برای  او  و  شد  ملغی 
درکار  کردن  فضولی  از  آخوندهارا 
دولت  باز  داشت . چون می دانست 
اند  کرده  آخوند دل خوش  به  مردم 
نمی خواست ریشه آنهارا   قطع کند.
بنابراین  برای هرشهر سهمیه آخوند 
محمدرضاشاه   درزمان  کرد.  تعیین 
سربازی  به  آخوندها  نیز   آریامهر 
ساله   ۵۷ دوره  این  و  شدند  اعزام 
حکومت پهلوی ها برایران  تنها  دوره 
ای بود که ایران از ظلم وتعدی آخوند 
بطور نسبی  به دور بود. ازسال ۱۳۵۸  
واینک  رسید.  چیز  همه  به  آخوند  
خفقان  با  ملت  که  است  سال   ۴۰
وزورگوئی  و فشار مذهبی  روبرواست 
و تاریخ ما با لکه ننگی  همراه شده 
است که برای زدودن این لکه  سالها 
و شاید هم قرن ها زمان الزم باشد.  
دست  به  رژیم  فروپاشی  ازفردای 
جوانان ایرانی  باید سالها  تالش کرد 
تا باردیگر دست آوردهای آریامهررا 
به  ایرانمان بازگردانیم و به دنیا نشان 
ساله    ۴۰  -  ۳۰ دوره  این  که   دهیم 
پرانتزی است که باید از تاریخ ما پاک 
شود. ما ایرانیان پاک نهادی هستیم 
را  موری   به  آزاررساندن  حتی  که  

تحمل نمی کنیم .
پیش  سده  ده  بزرگوارما  فردوسی 

گفت :
میازار موری که دانه کش است 

که جان دارد وجان شیرین خوش است 
ما ملتی انساندوست و صلح خواه و 
بزرگواریم  که در طول تاریخ  به عدالت 
خواهی  و  آزادمنشی  شهره بوده ایم . 
اما ازبدحادثه با قومی روبروشدیم که 
همه چیز مارا گرفت . وبا آنکه تالش 
می کرد تا هویت مارا نیز بگیرد ، با 
پایمردی  همه ما نتوانست . اما این 
روزها متأسفانه تاریک ترین روزهای 
تاریخ ماست . و هویت ما  اگر بزودی  
با  اعتراض همگانی علیه رژیم    دوام 
نیابد بیم آن میرود  که به ملتی بی 
هرقوم  تراز    مانده  عقب  و   هویت 
دیگری  تبدیل شویم .  واین سزاوار  

ایرانی نیست .

مرتضی پاریزی

نکنیم گم  خوردا  یت  هو
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 امام زمان
می  تقسیم  نوع  چند  به  شیعه  مذهب 
گردد  ازآن جمله به شیعه دوازده امامی 
که درزمان حکومتهای صفویهوقاجاریه 
زمان   آن  مالیان   تمام   . گرفت  اوج 
وآخوندهای این زمان  برای غارت کردن  
بیت المال واموال مردم  وموقوفات  دست 
بدامن  امام دوازدهم  ویا بگفته آنها  امام 
گوئی   آنجائی که دروغ  از  زمان  شدند. 
قانونی   امامی  دوازده  شیعه   درمذهب 
»تقیه به دین«  پیش درآمد  حقه بازی 
است  آخوندهای جمهوری اسالمی  ازاین 
حداکثر  دین  ازنظر  ومجاز  بد  دوصفت 
استفاده  را کرده  وباروایات  واحادیث  من 
درآوردی  ازامامان  شیعه هرچه بیشتر 
مردم عوام را  وابسته به امام زمان  کرده 
اند. چنانچه حقیقت داشته باشد  که در 
مذهب  شیعه دوازده امامی  مهدی امام 
حسن  یازدهم   امام  فرزند  دوازدهم  
عسکری باشد  چرا  بعداز وفات  پدر مثل 
او وسایر امامان که در مسجدبا مریدان 
وپیروان  خود حضوری گفت وگو  وآنهارا  
راهنمائی می کردند  عمل نکرد  و باید از 
پشت پرده صحبت کنند و آنهم به مدت 

هفتادسال که غیبت صغرا  می گویند.
وقتی مالیان  آن زمان متوجه شدند  که 
کم کم  سروصدای  مریدان در آمده  ومی 
خواهند  امام را حضوری  ببینند و درضمن 
هفتاد سال  درآن زمان  عمرزیادی بود  
و نمی شد آن را ادامه داد و نیز اگر می 
خواستند  بگویند امام فوت کرده است  
واورا دفن و کفن کنند  ودر قبر بگذارند  
پیروان  باید درمراسم شرکت می کردند.  
کنند.که  چکار  که  افتادند   چاره  بفکر 
بعداز غیبت  امام ، امامت باقی بماند  ودر 
نمود:  آنهارا  جلب  نظر  فکر  نتیجه  دو 
طبق احادیث  گفتند اول آنکه  امام زمان 
روزی  ظهور خواهد کرد  تا دنیا  ئی که 
غرق فساد شده است را نجات دهدو نیز 
بگذراند.دوم  ازدم  شمشیر   را  بدکاران 
اینکه  چون ممکن است  در نبودن امام  
از شیعه دست بکشند  گفتند   پیروان  
که در غیاب امام  فردی جامع الشرایط  
دو  امام  که   زمانی  تا  شود  می  او  نایب 
مرتبه  ظهور نماید. آخوندهای جمهوری 
اسالمی  که می خواستند  هرچه بیشتر 
مردم عوام را وابسته  به امام زمان  بکنند  
دست به دامن  روایات  و احادیث  دیگری 
زدند  وگفتند نقل شده است  که امام از 

چاه  در مدینه  به چاه  مسجد جمکران  
. آخوندهای دروغگو ی  قم  رفته است 
را   مردم  بازهم  نیرنگ   بااین  باز   حقه 
گول زدند  وپول هائی که  از آنها جهت  
ودریافت   زمان   امام  به  عریضه  دادن 
جواب وصول  می نمودند  بین دارودسته  
خودشان  قسمت نمایند . سران جمهوری  
اسالمی  خودشان اعتقادی  به امام زمان  
ندارند. این را تنها  برای مردم عوام نقل 
کرده اند. زیرا که آنها خوب می دانند  با 
جنایاتی که  کرده ومی کنند  ، چنانچه 
امام زمان حقیقت داشته باشد روزی که 
ظهور نماید  اول گردن خامنه ای و بعد 
سایر جنایتکاران و چپاولگران  جمهوری 

اسالمی را خواهد زد.
آلمان - پرویز کالنی  
پروفسور کالنی عزیز  برایتان سالمتی و 

موفقیت آرزو می کنیم . 

مصراع دوم  ابیات معروف
مشهورتر  آنها  دوم  مصراع  که  *ابیاتی 

است :
۱- گر دایره ی کوزه ز گوهر سازند

از کوزه همان برون تراود که در اوست . . .
                 ) بابا افضل (

۲- با سیه دل چه سود گفتِن وعظ
نرود میخ آهنین در سنگ . . .

                  ) سعدی(
۳- هر دم که دل به عشق دهی ، خوش 

دمی بود
در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست 
              ) حافظ(

۴- چنین است رسم سرای درشت
گهی پشت بر زین و گه زین به پشت 

            ) فردوسی (
۵- امیدوار بَُود آدمی به خیر کسان

مرا به خیر تو امید نیست ، شر مرسان . . .
                ) سعدی(
۶- صوفی نشود صافی ، تا در نکشد جامی
بسیار سفر باید ، تا پخته شود خامی . . .

                ) سعدی (
۷- در تنگنای حیرتم از نخوت رقیب
یارب ! مباد آن که گدا معتبر شود . . .

               ) حافظ(
۸- در محفل خود راه مده همچو منی را
افسرده  دل ، افسرده کند انجمنی را . . .

             ) قائم مقام (
۹- مرو به هند و بیا با خدای خویش بساز
به هر کجا که روی ، آسمان همین رنگ است . . .
            ) علیرضا جاللی؟ (

۱۰- خلوت دل نیست جای صحبت اضداد
دیو چو بیرون رود فرشته در آید . . .

) حافظ (
۱۱- زلیخا ُمرد از این حسرت که یوسف 

گشته زندانی ؛ 
چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی           
) صائب اصفهانی (

۱۲- زلیخا گفتن و یوسف شنیدن 
شنیدن کی بَُود مانند دیدن . . .

                ) عطار (
فرستنده مهدی  م. از یزد

تولداستادشهیدی
دراول مهرماه امسال  استاد عبدالوهاب 
آرزوی  شدند.با  ساله   ۹۶ شهیدی 

سالمتی  برای این استاد آواز ایرانی.
جلیل ب. از یزد

با سپاس از خوانندگان عزیز یزدی که 
مارا ازروی سایت  رسانه گروهی پارس  
دنبال می کنند.همچنان در انتظار دریافت 
مطالب شما عزیزان هموطن هستیم .

آیا جنگی درراه است ؟
شما  نمیدانم   فراوان    های  درود  با 
ازایران برروی فضای  فیلمهایی را که 
می  مشاهده  دهند  می  قرار  مجازی 
این  دیدن  با  درمجموع  یاخیر.  کنید 
فیلمها می شود نتیجه گیری کرد که 
رژیم اسالمی زیاد هم از جنگ بدش 
نمی آید. و درپاره ای ازموارد مخصوصا 
غرب را تشویق به حمله به ایران می 
کند.  شاید یکی از دالیل آن این است 
همانند جنگ  کند  می  فکر  رژیم  که 
را که  تواند مردمی  ایران وعراق  می 
در  و  داشتند  را  رژیم  براندازی  قصد 
آن  بازهم  کرد   متحد  سرخود  پشت 
برخر  باز۴۰ سال دیگر  و  بیفتد  اتفاق 
کور  رژیم  بار  این  اما  مراد سواربماند. 

خوانده است . اگرهم جنگی روی دهد  
مردم از رژیم طرفداری نخواهند کرد.

است  این  من  بنظر  تر  مهم  موضوع 
که اگر جنگی اتفاق نیفتد سپاه بنفع 
خامنه ای کودتا خواهد کرد و کنترل 
اوضاع را به دست خواهد گرفت . نظر 

شما چیست ؟
محمدعلی - ص  از  مونترال کانادا

اوال اروپا و آمریکا عاقل تراز آن هستند 
که بخواهند جنگی براه بیندازند و پول 
هزینه  حاصل   بی  راه  دراین  خودرا 
به  تا  آغاز  از  پاسداران  سپاه  کنند.  
امروز حرفش این بوده است که برای 
اسالم   بیضه  و  رژیم  تمامیت  حفظ 
با  رژیم  اگر  و   . است  آماده  همیشه 
سرنگونی مواجه شود مسلما یکی از 
اقدامات سپاه این خواهد بود که دست 
به کودتایی بزند. اما این کودتا زمانی 
کار  از  کار  که  گرفت  خواهد  صورت 
گذشته است و تنها نتیجه اش غارت 
بیشتر اموال مردم وسرمایه های ملی 
جلوی  تواند  نمی  وگرنه   بود  خواهد 

فروپاشی رژیم اسالمی را بگیرد. 
ازهمه این حرفها گذشته ، من نمی دانم 
چرا مردم باقیام یک پارچه خود  دریک 
نمی  ساقط  را  رژیم  بهمزدن  چشم 
کنند؟  نه تنها رژیم ایران بلکه حتی 
رژیم آمریکاهم نمی تواند جلوی موج  
مالها  رژیم  علیه  را  ناراضی  جمعیت 
بگیرد. فقط کمی همت می خواهد که 

متأسفانه  .. .

دمکرات یا جمهوری خواه؟!
دست  به  واحترام  ادب  عرض  با 
اندرکاران  ماهنامه آزادی.  مدتی بود 
که ما ایرانی های مقیم آمریکا نسبت 
به آنچه در صحنه سیاسی آمریکا می 
گذشت  بی تفاوت بودیم و می گفتیم 
به ما ربطی ندارد که چه کسی برسر 
کار می آید. جمهوری خواه یا دمکرات. 
اما ازوقتی آقای ترامپ به کاخ سفید 
رفت نه تنها ما ایبرانی ها بلکه  خود 
آمریکایی هاهم حساس شده اند و می 
بینیم که هرروز درگوشه وکنار آمریکا 
تظاهراتی علیه حکومت برپاست . در 
تلویزیونها می بینیم که حتی یک اقدام 
کنند.  نمی  ستایش  را   ترامپ  آقای 
اقتصادی  اوضاع  شاهدیم  درحالیکه 
حمالت  و  شود  می  بهتر  روزبروز 

تروریستی مانند سابق صورت نمی -

گیرد. و خیلی پیشرفتهای دیگر. من 
نمیدانم آقای اوباما جادوگربود و مردم 
که  بود  کشانده  خواب  به  آمریکارا 
اقدام  هیچ  درکاخ سفید  هشت سال 
مثبتی برای مردم آمریکا نکرد وفقط 
خورد وخوابید و حاال هم که کاره ای 
نیست باز چوب الی چرخ دولت ترامپ 
هم  خواه  جمهوری  حزب  گذارد.  می 
آنطور که باید وشاید از رئیس جمهور 
کند.  نمی  طرفداری  خود  حزب  هم 
آقای  دارید  توقع  حال  این  با  خوب 
خودمردم  وقتی  کند؟  معجزه  ترامپ 
نکنند  دفاع  خود  جمهور  رئیس  از 
به  انتظاردارید  دنیا   ازمردم  چگونه 
رئیس جمهور آمریکا احترام بگذارند. 
به قول ما ایرانی ها احترام امامزاده به 
آمریکا  . وقتی مردم  متولی آن است 
هستند  مملکت  اصلی  متولیان  که 
نمیدارند  وضع  نگه  را  ترامپ  احترام 
باید  بدی  روزهای  درانتظار  آمریکا 
به پرچم و  باشد.  وقتی دموکرات ها 
سرودملی آمریکا احترام نمی گذارند ،
 وقتی جمهوری خواه ها  دربرابر این 
بی قانونی ها  ساکت میمانند  ما مردد 
می مانیم که از کدام حزب باید حمایت 
کنیم ؟ بنظرمن  جمهوری خواه ها با 
کمی تعدیل می توانند گزینه دلخواه 
دموکراتها  اما   . باشند  آمریکا  مردم 
آمریکا  دشمن  بزرگترین  بصورت 

درآمده اند. 
شاید آمریکا به یک خانه تکانی بزرگ 
پای   . وگرنه صدای  نیاز دارد  سیاسی 
سفید  کاخ  نزدیکی  در  فاشیست  

بگوش می رسد.
نکته دیگر اینکه  دلیل حساستر شدن 

شایدهم   آمریکا  های  سیاست  به  ما 
این باشد که آقای ترامپ پس از چند 
آمریکاست  رئیس جمهور  اولین  دهه 
خودرا  حمایت  هرروز  تقریبا  که  
که  ما  و  دارد  می  اعالم  ایران  ازملت 
اقدامات  ایران هستیم   اوضاع  نگران 
دولتمردان آمریکارا باعالقه دنبال می 
کنیم تا شاید امید ازدست رفته را به 

دلهامان بازگردانیم . 
اتحاد  آمریکا  ملت  که  روزی  امید  به 
بنفع  که  بازیابند  خودرا  وهمدلی 
خودشان و بنفع همه ی جهان خواهد 
برای  آزادی  برقراری  آرزوی  وبا  بود. 

ایران  با دست مردم ایران.
شیفته  - خ   از آمریکا
شیفته خانم عزیز  ما به دعای آخرشما 

آمین می گوئیم .

یک بام ودوهوا
با سالم   درخبرها بود که  اروپا حدود 
۲۱ میلیارد دالر  به جمهوری اسالمی 
کمک کرده است .  و باز درخبر ها بود 
که دولت فرانسه دارائی های  وزارت 
کرده  توقیف  فرانسه  در  را  اطالعات 
است .  بنده از خواندن این خبر ها به 
اروپا سخت   نتیجه می رسم که   این 
ُمردد و عاجز از تصمیم گیری است و 
نمی تواند برجام را نگهدارد و الجرم 
خواهد  تنها  را  اسالمی  جمهوری 
گذاشت .  اما چند سئوال بدون پاسخ 
وزارت  که  ماند  می  باقی  من  برای 
خودرا  های  پول  چه  برای  اطالعات 
آیا  ؟  است  کرده  ذخیره  درفرانسه  
اینها پول  دولت ایران است یا سرمایه 

های دزدیده شده ملت ایران است ؟ و 
شاید هم پولهایی است که باید خرج 
برای  اروپا  تروریست ها شود. واصوال 
چه ۲۱ میلیارد دالر به ایران کمک می 
کند؟  اگر کشوردیگری حتی یک دهم 
این مبلغ را بعنوان قرض بخواهد به او 
نمی دهند. درحالیکه ۲۱ میلیارددالررا 
تروریست  دولت  به  درراه رضای خدا 
پرور می دهند. اینهم از عجایب روزگار 

است . شادباشید
فتانه -ق   از شرق آمریکا
سوادمان  کاش  گرامی   خواننده 
پاسخ  توانستیم  می  که  بود  درحدی 
 . بدهیم  درستی  به  شمارا  سئواالت 
متأسفانه سیاست پدرو مادر ندارد  چه 

می شود گفت . 

تک فروشی 
من در شرق آمریکا زندگی می کنم . 
دوستانی در غرب آمریکادارم که گاهی 
کنند.  می  پست  رابرایم  آزادی  مجله 
اما  متأسفانه درشهری که من زندگی 
می کنم   محلی برای فروش مجله های 
ایرانی وجود ندارد . ممکن است بگویید 
از چه طریقی می توانم این مجله خوب 

ومفید را ابتیاع کنم ؟
سپاسگزارم .

افراسیاب - گ  شرق آمریکا
تعداد  اگر درشهر شما  عزیز   دوست 
ایرانی حضوردارند   ازهموطنان  زیادی 
می توانید محلی را برای توزیع مجله 
آزادی  یا دیگر نشریات ایرانی تعیین 
بفرمایید تا ما با صاحب آن مکان گفتگو 
کنیم و مجله رابرای توزیع به آن مکان 

ارسال داریم . اما ازهمه آسان تر  این 
برای  خودرا  آٔرس  شما  که   است 
ما ایمیل کنید تا ما هرماه مجله را به 
اشتراک  حق   . بفرستیم  شما  آدرس 
. می  است   آمده  زیر   در جدول  هم 
توانید چک خودرا به آدرس ما پست 
کنید و یک سال مجله را مطالعه کنید. 
پس از یک سال اگر عالقمند بودید می 
توانید اشتراک خودرا تمدید کنید و یا 

صرفنظر فرمائید.
دراینجا به همه دوستان مشترک آزادی 
یادآوری می کنیم که زمانی که آٔرس 
شما تغییر کرد مارا درجریان بگذارید 
اضافی پرداخت  بیهوده پول پست  تا 
به موقع درآدرس  .  و شماهم  نکنیم 

جدیدتان مجله را دریافت کنید.
برای همه شما  آبان ماه بسیار خوب 
نیز   ایران  داخل  هموطنان  برای  و 
رفاه  و  آزادی  سرشاراز  روزگاری 

وتندرستی  خواهانیم .
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اطالعات« بازداشت شده اند. 
از  تعدادی  کرد،  فعال  سه  اعدام  از  بعد 
سازمان ها و فعاالن و احزاب سیاسی کرد، 
از جمله کومله و حزب دموکرات کردستان 
»در  عنوان  تحت  را  تبلیغاتی  ایران، 
خانه های خود می مانیم« به راه انداختند 
چهارشنبه  روز  در  گزارش ها،  طبق  که 
۱۸ شهریور مؤثر افتاده و به اعتصاب های 

سراسری منجر شده است.

باید به ورای دیوانگی بنگریم 
واشنگتن پست می نویسد:

هنوز  که  افرادی  از  دسته  آن  برای 
رئیس  یک  ترامپ   که   دارند  اعتقاد 
است  ودیوانه  نیست  معمولی  جمهور 
ممکن است دالیلی برای جنون ریاست 
باید  که  باشد،  داشته  وجود  جمهوری 
وودوارد  باب  جدید  کتاب  شود.  روشن 
ومقاله  بدون امضای نیویورک تایمز که 
نوشته  ناشناس  توسط یک مقام دولتی 
دهد  می  نشان  بسادگی   است،  شده 
که پشت چهره گریم کرده  ،پرتحرک ،
 وخودشیفته ترامپ  مردی نهفته است. 
اما در حالی که توجه ما به انتقاد بسیار 
شود  می  جلب  جمهوری   ریاست  از 
باشیم  داشته  یاد  به  خوریم،  می  فریب 
واقعی  دنیای  در  واقعی  چیزهای  که 
مهم  که  هایی  روند   - یابند  می  ادامه 
موردآنها  در  چه  هستند،  ضروری  و 
نشود.  یا  شود  صحبت  تلویزیون  در 
به  حد  از  مابیش  که  اصلی  دلیل  شاید 
باشد  آن  نداریم  توجهی  ها  پرده  پشت 
به   . بینیم  می  »خوب«  چیزرا  همه  که 
تجربه  را  رفاه  و  صلح  جهان  کلی،  طور 
می کند. اقتصاد ایاالت متحده به ویژه با 
رشد قوی و پائین بودن میزان  بیکاری 
هیچ  هست؟  اینگونه  چرا  است.  همراه 
به  الزم  اما  نیست  مطمئن  کامال  کس 
جهانی  جنگ  زمان  از  که  است  ذکر 
عنصرطبیعی  یک  رشد  همیشه  دوم، 
 Financial بوده است. مارتین وولف از
Times اشاره می کند که از اوایل دهه 
۵۰ میالدی، اقتصاد جهانی ساالنه افزایش 
استثناء،  چند  از  غیر  به  و  است  یافته 
همراه  باالتر  یا  درصد  بارشد ۲  همیشه 
است. مسائل سیاسی )جنگهای عمده ی
بر  زیادی  تاثیر  ندرت  به  مدت(  کوتاه   

اقتصاد دارند. اقتصاد ایاالت متحده یک 

هیوالی بزرگ ۱۹ تریلیون دالری است که 
تأثیر روند بزرگ ساختاری  بیشترتحت 
شکل گرفته است نه بر اساس چند تغییر 

سیاسی در واشنگتن.
درحال حاضراقتصاد ایاالت متحده کمی 

سریعتر از انتظارروبه رشد است .
که  است  براین  ترامپ  پرزیدنت   تالش 
هرروز برای این پیشرفت اعتباری برای 
خود کسب کند. و بعضی ازاین  اعتبارها را 
نیز کسب کرده است. رفع محدودیت های 
گسترده در  دولت او احتماال محدودیت 
های فعالیت تجاری را کاهش داده است. 
کاهش  توجه  قابل  بصورتی   ها  مالیات 
یافته اند و نقدینگی برای کسب و کار را 
فراهم کرده اند. با این حال، تزریق پول 
احتماال تنها یک ضربه موقت برای کشور 
است؛ این افزایش نقدینگی باعث افزایش 
نابرابری  عظیم کسری بودجه و افزایش 

طبقاتی  خواهدشد. 
را شکل  ترکه جهان  گسترده  روند  سه 
می دهند عبارتنداز: صلح، جهانی سازی 
های  قدرت  میان  صلح  تکنولوژی.  و 
بزرگ اجازه می دهد تا فعالیت اقتصادی 
در بیشتر نقاط جهان ادامه یابد. »ظهور 
کشورهایی  رشد  دیگر«،  کشورهای 
ازحوزه  بودند در خارج  فقیر  زمانی   که 
کشورهای  غربی، بزرگترین نیروی اقتصاد 

قدرتمندجهان است. این جهانی شدن و 

شده  باعث  مداوم  تکنولوژیکی  انقالب 
است که رشد بدون عامل اقتصادی تورم 
که تقریبا همیشه آن را در گذشته متوقف 
می کرد - ادامه یابد. زمانی که کاالها و 
توسط یک شخص  توان  می  را  خدمات 
در برخی از کشورهای در حال توسعه و 
یا از طریق اتوماسیون به راحتی عرضه 
کرد قیمت ها افزایش پیدا نمی کنند. عدم 
وجود تورم در طی ۲۵ سال گذشته، هنوز 
هم روند قابل توجهی دارد که باعث می 

شود موتور رشد جهانی بهتر بچرخد.
اما در زیراین  سطح ظاهری را نگاه کنید 
و نیروهایی که این شرایط خوش خیم را 
ایجاد می کنند ببینید. به نظر می رسد 
به طور فزاینده  این شرایط تحت فشار 
ایاالت  که  رسد  می  نظر  به  دارند.  قرار 
و  جهانی  نظم  برجسته   معمار  متحده، 
این  که  است  مصمم  المللی،  بین  ثبات 
در قلب  ترامپ  را مختل سازد.   شرایط 
انزواگرایی قراردارد که به طور دائم ارزش 
ساختار اتحادرا، که جهان را از سال ۱۹۴۵ 
صلح آمیز و پایدار حفظ کرده است زیر 
نظر می رسد که  به  او   . برد  سئوال می 
ازصف  یا  را  متحده  ایاالت  خواهد  می 
کشورهای جهان خارج کند و یا نقش بین 
المللی خود را تبدیل به نقشی سودآور، 
مانند   ، کند  استعماری  های  درشرکت 
دوشیدن بیشتر اروپا، ژاپن و کشورهای 

حوزه خلیج فارس و مصادره منابع نفتی 
عراق.  دولت او با شرکای تجاری بزرگ 
ایاالت متحده - اتحادیه اروپا، چین، کانادا 

و مکزیک - اختالفات اساسی دارد.
که  تکنولوژیکی  انقالب   ، اختالفات  این 
جهان را متحول کرده است را بی اثر می 
کند. اما در اینجا نیز این گرایش ها برای 
اوال،  نیست.  قطعی  کامال  متحده  ایاالت 
اقتصادآمریکا از سرمایه های اولیه نشأت 
می گیرد. سرمایه گذاری اولیه  در علوم 
و تحقیقات که در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ 
فن  های  شرکت  امروزه  گرفت،  صورت 
آوری ایاالت متحده را زیرنفوذ خود می 
اَپل می  و  آمازون، فیس بوک  آیا  کشد. 
 ،GPS توانند در جهان بدون اینترنت و
هر دو تکنولوژی توسعه یافته توسط دولت 

ایاالت متحده، بکار خود ادامه دهند؟ 
موج بعدی سرمایه گذاری عظیم در علم و 
فناوری در واقع در حال وقوع است - اما 

در چین ، نه در آمریکا.
ازاین گذشته واکنش های در حال افزایش 
به فن آوری وجود دارد. ما نسبت به پنج 
سال پیش در جهان بسیار متفاوتی بسر 
می بریم. شرکت های فن آوری به طور 
انحصاری  قدرت  داشتن  با  ای  فزاینده 
آوری  جمع  به   ، رقیب  بدون   قدرت  یا 
اطالعات کاربران و سپس بهره برداری از 
آن، نفوذ به حریم خصوصی وراه یافتن به  
بخشی ازدنیای نخبگان است که کامال از 
بقیه جامعه جدا شده اند. بهترین شاهد 
برای این مدعا  تر امپ  است، که از هوش 
خوبی  برای  تشخیص دادن مکان وزمان 
روبروشدن ،برخورداراست به طور منظم 
به tweeting در برابر غول های فن آوری  

پرداخته است.
با وجود دمدمی مزاج بودن ترامپ، ما در 
می  زندگی  پرباری  و  آمیز  صلح  دوران 
آمیز،  صلح  سطح  زیراین  در  اما  کنیم. 
تواند  می  که  دارد  وجود  هایی  جریان 
آرامش را، به خصوص برای ایاالت متحده 

مختل کند.
) گروه نویسندگان واشنگتن پست(

شهادت سیف األسالم قذافی 
درباره سرکوزی

است  نوشته  لوموند  رو  میانه  روزنامه 
پسر  فرزند  دومین  االسالم،  سیف  که 
به درخواست قوه قضائیه  معمر قذافی، 
فرانسه برای شهادت در مورد تأمین مالی 
در  سارکوزی  نیکال  انتخاباتی  مبارزات 
پاسخ  لیبی  توسط  میالدی   ۲۰۰۷ سال 
مدارک  ارائه  بدون  او  است.  داده  مثبت 
در یک نامه هشت صفحه ای که از طریق 
وکالی بریتانیایی خود فرستاده، بار دیگر 
درستی گفته های هفت سال پیش خود 
هم  االسالم  سیف  است.  کرده  تأیید  را 
 ۲۰۱۱ سال  از  او  دارد.  سال   ۴۶ اکنون 
میالدی به دست شبه نظامیان »زینتان« 
دستگیر شد و تا پیش از آزادی در ژوئن 
سال ۲۰۱۶، در حصر خانگی و تحت نظر 
آنان بود. شبه نظامیان زینتان سه انگشت 

دست او را قطع کردند.

سرنوشت مبهم  فعاالن 
محیط زیست

در سایت اینترنتی لوموند آمده است که 
دستگیری  از  ماه  هفت  گذشت  از  پس 
حدود ده تن از فعاالن در زمینه محیط 
آنها  سرنوشت  و  تکلیف  هنوز  زیست 
انقالب  مشخص نیست. سپاه پاسداران 
کرده  متهم  جاسوسی  به  را  افراد  این 
است. پرونده این افراد با وجود وعده های 
قوه قضائیه هنوز به دادگاه ارجاع نشده 

است.
توضیح آزادی: برخی از خوانندگان آزادی 
از داخل ایران  براین باورند که این فعاالن 
از  آنها  باآگاهی  دررابطه  زیست  محیط 
محل دفن زباله های اتمی  بازداشت و به 

اتهام جاسوسی  به زندان انداخته شدند.
قراربودزباله های اتمی  ایران به روسیه 
فرستاده شود ولی شایع است که اخیراً 
زباله های اتمی روسیه  هم به ایران ارسال 

ودر بیابانهای ایران دفن می شود .

تظاهرات بصره
درباره  لیبراسیون  چپگرای  روزنامه 
پیامدهای سیاسی ناآرامی ها و تظاهرات 
اخیر در بصره که به کشته شدن دوازده 
نخستین  که  است  نوشته  انجامید،  تن 
پیامد سیاسی آن متزلزل گردیدن جایگاه 
نخست وزیر عراق، حیدر العبادی است. 
در  شهریور  سپتامبر/۱۷   ۸ شنبه  روز 
پایان جلسه بحرانی پارلمان، مقتدا صدر 
که قرار بود با حیدر العبادی دولت جدید 
رها  را  وی  دهد،  تشکیل  را  کشور  این 
کرد و خواستار استعفای دولت کنونی و 
تشکیل کابینه تازه با رقیب شیعی او شد. 
دومین پیامد تظاهرات و حوادث خشونت 
بار اخیر، تالش شبه نظامیان گروه حشد 
الّشعبی هوادار جمهوری اسالمی ایران، 
امنیتی  نیروهای  شدن  جایگزین  برای 
دولتی در بصره و به دست گرفتن کنترل 
این شهر است. سومین پیامد این است 
میان  جنگ  بصره  شهر  در  بحران  که 
جمهوری اسالمی ایران و آمریکا را برای 

حفظ نفوذ خود در عراق برانگیخت.

تروریستها دیوانه اند؟!
وجود  از  فیگارو  راستگرای  روزنامه 
فرانسه  پلیس  از  ای  محرمانه  گزارش 
پرده برداشته است که بر اساس آن افراد 
دارای اختالل روانی به تعداد چشمگیری 

در میان تروریستها دیده می شوند. 
در این گزارش که به تاریخ نوامبر ۲۰۱۷ 
است، آمده که بررسی و تحلیل پرونده 
مرتکبان اعمال تروریستی از ژانویه سال 
۲۰۱۵ نشان می دهد که شمار اشخاص 
آنها  میان  در  روحی  اختالالت  دارای 
بسیار زیاد است. خودشیفتگی و تمایل 
شدید به شهرت در آنها مانند کاتالیزوری 
سوی  به  را  آنها  و  کند  می  عمل  قوی 

ارتکاب جرم سوق می دهد.

***

جلوگیری از آلودگی اقیانوسها
حزب  به  نزدیک  اومنیته،  روزنامه 
کمونیست فرانسه، در مقاله ای با تکیه 
بر اطالعات موثق یک برنامه تلویزیونی 
مستند که از شبکه ۲ تلویزیون فرانسه 
تن  دهها  که  است  نوشته  شد،  پخش 
پالستیک هر چند ثانیه در جهان تولید 
می گردد و هر دو ثانیه یک تن پالستیک 
در اقیانوس ها ریخته می شود. به نوشته 
مذکور  تلویزیونی  مستند  اومنیته، 
از  دفاع  های  انجمن  پنهانی  ارتباطات 
محیط زیست و صنایع بسته بندی را می 
شکافد و تجزیه و تحلیل می کند و نشان 
می دهد که فروشندگان مواد پالستیکی 
نام  به  فرانسوی  غیردولتی  سازمان  در 
که  زیست«  و محیط  پیشرفت  »انجمن 
کردن  پراکنده  و  مانع پخش  است  قرار 
کرده  گذاری  سرمایه  باشد،  زباله  انواع 
اند و همین موضوع در مورد سازمانهای 
اروپا  نقاط  دیگر  در  این سازمان  مشابه 

صادق است.
»کوکا  عظیم  کمپانی  دیگر  سوی  از 
پدید  برای  است  داده  قول  که  کوال« 
زباله در سال ۲۰۳۰  آمدن جهانی بدون 
میالدی مشارکت کند، خلف وعده کرده 
و در سال ۲۰۱۵ به جای ۲۵ درصد تنها 
از محصوالت پالستیکی خود  ۷ درصد 
کرده  بازیافت  جهان  سرتاسر  در  را 
است. اومنیته همچنین نوشته است که 
به  الذکر  فوق  مستند  برنامه  سازندگان 
گزارش محرمانه ای دست یافته اند که به 
منظور ممانعت از باال رفتن میزان بازیافت 

پالستیک در اروپا تنظیم شده است.

اعتصاب در کردستان

اعدام سه  به  نسبت  واکنش ها  ادامۀ  در 
زندانی سیاسی کرد، اعتصاب ها در مناطق 
است.  گرفته  وسعت  ایران  کردنشین 
گذشته از اعدام سه نفر، حملۀ موشکی 
دموکرات  حزب  مقر  به  پاسداران  سپاه 
در اقلیم کردستان عراق نیز یکی دیگر 
اعتصاب هاست. و  تنش  انگیزه های  از 

روز شنبه ۱۷ شهریور/۸ سپتامبر، زانیار 
حسین  رامین  و  مرادی  لقمان  مرادی، 
پناهی، سه زندانی سیاسی کرد به اتهام 
»عضویت در گروه تروریستی، درگیری 
مسلحانه و مشارکت در اقدام تروریستی« 
اعدام شدند. کمی قبل از اجرای احکام، 
امور  در  ملل  سازمان  ویژه  گزارشگر 
حقوق بشر ایران، از دولت ایران خواسته 
بود که احکام اعدام متهمان را لغو کند.

گذشته از این، روز ۹ سپتامبر، نیروهای 
دموکرات  حزب  مقر  اسالمی  جمهوری 
به  دادند.  قرار  را هدف حمله  کردستان 
دنبال آن، مقامات ایرانی از دولت مرکزی 
کردستان  اقلیم  از  همچنین  و  بغداد 
خواستند که اجازه ندهند »تروریست ها« 
شوند. مستقر  ایران  مرزهای  در 

ناگهان  اعتصاب ها  وقایع،  این  دنبال  به 
شهریور/۱۲   ۲۱ چهارشنبه  روز  طی 
سپتامبر اوج گرفت. گزارش های متعدد 
از شهرهای کرمانشاه و همچنین سنندج، 
بانه، بوکان و کامیاران در استان کردستان 
و مهاباد و سردشت در استان آذربایجان 
و  مغازه ها  شدن  بسته  از  حاکی  غربی 
خیابان هاست. در  غیرعادی  وضعیت 

در  که  می نویسد  هرانا  خبرگزاری 
شهرستان  روانسر در استان کرمانشاه و 
غربی،  آذربایجان  سردشت  شهرستان 
سوی  از  نامعلوم  دالیل  »به  نفر  پنج 
وزارت  به  وابسته  امنیتی  نیروهای 

 افزایش نقدینگی باعث افزایش عظیم کسری بودجه و افزایش نابرابری طبقاتی  خواهدشد.
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 تهدید دموکراسی از جائی 
که فکرش را نمی کنید

سیزدهم  شماره  در  ذکریا  فرید 
سپتامبر ۲۰۱۸ روزنامه واشنگتن پست 
به رشدی وجود  رو  نویسد:نگرانی  می 
جهان  سراسر  در  دموکراسی  که  دارد 
افول  است. فرسایش هنجارهای  روبه 
راست  سمت  از  فقط  نه  دموکراتیک 
دراین  باید  نیز  چپ  بلکه   است 
فرسایش مورد توجه قرار گیرد.ترسی 
مواجه  آن  با  ها  چپ  از  بسیاری  که 
استیو  مانند  هایی  چهره  از  هستند 
آورند   ومالل  کننده  »خسته  که  بنون 
از ایده هایش  نیست،بلکه برعکس  - 
طور  به  آنها  از  بعضی  که   ، ترسند  می 
سفید  ناسیونالیسم  عنوان  به  منطقی 
مردم  اغلب  برای  شود،  می  شناخته 

جذاب و متقاعد کننده خواهدبود.
فرید ذکریا  درادامه می نویسد.

»به این ترتیب، راهکارمقابله با امثال او 
این است که شانس بیان  دیدگاه هایش 
ایده  امیدکه  این   به   نشود  اوداده  به 
هایش جائی برای پذیرش پیدا نکنند. 
اما این دیدگاه ها ازبین نمی روند . در 
کردن  برای سرکوب  تالش  با  حقیقت، 
بنون و دیگران درجبهه راست، لیبرال 
تر قوی  را  خود  های  ایده  احتماال  ها 

مطرح خواهند کرد. 
سئوال فرید ذکریا این است که:

 » آیا تالش کشورهای کمونیستی برای 
ایده های سرمایه داری  نادیده گرفتن 
نتیجه  «ودرحقیقت  بود؟  ثمر  مثمر 
گیری می کند که سانسورکردن عقیده 
را  عقیده  آن  نشر  جلوی  تواند  نمی 

بگیرد. 

جنگ دوقبیله کی آغاز 
می شود؟

قبیله گرائی لزوما نباید درباره قومیت 
یا مذهب باشد، امی چوا و جید روبنفلد 
نویسند.   می  اتالنتیک  نشریه  در 
توانند  می  نیز  سیاسی  »باورمندان 
تبدیل به قبیله ای شوند. هنگامی که 
توانند  می  شوند  می  عمل  وارد  آنها 

به عنوان سرسپرده ی دیگری مخرب 
امروزبر  که  وضعی  درست   » باشند. 

ایاالت متحده  حاکم است.
درآمریکا  گرایی  قبیله  احیای  »علل 
تغییر  هاشامل  علت  این  است.  بسیار 
می  بینی  پیش  که  جمعیتی  ساختار 
دهه  چند  طی  سفیدپوستان   : کند 
دهند؛  می  دست  از  را  خود  اکثریت 
تقسیم  و  اجتماعی  تحرک  کاهش 
طبقه در حال رشد؛ و رسانه هایی که 
عصباني  و  خشمگنانه  عقاید  بانوشتن 
را   اجتماعی  حرکتهای  خود   کننده  

سرکوب می کنند.«
»همه اینها به شرایط آب وهوای زمین 
گروه  هر  آن  در  که  است  کرده  کمک 
آمریکا؛  سفیدپوستان  و  ها  اقلیت  از 
محافظه کاران و لیبرال ها؛ طبقه کارگر 
و نخبگان - احساس کنند که  در برابر 
دیگران نه فقط برای کار و خرابکاری، 
ملی  هویت  تعریف  حق  برای  بلکه 
رقابت  شرایط،   این  در  فشارند.  تحت 
درزمینه دموکراسی به صفر میرسد، و 
یکی از احزاب با انعکاس ترس از حزب 
مقابل، رای دهندگان را به زشت ترین 
روش- ما دربرابر آنها - به سوی خود 

جذب می کند. «

با  تواند  می  سوریه  چگونه 
مصیبت بیشتری روبروشود

با پایان گرفتن جنگ سوریه    توجه  به 
سوی شکل گیری دوران پس از جنگ  
دیدگاه  اما  شود.  می  متمرکز  سوریه 
سوریه  آینده  برای  که  متفاوتی  های 
دوکشور   تواند  می  شود  می  عرضه 
رودرروی  را  سوریه   متحد  بظاهر 
در   Con Coughlin .قراردهد هم 
»رویکرد  نویسد:  می  نشنال  نشریه 
مسکو اساسا بر اصول  سیاست حقیقی 
است که در مورد سوریه به سادگی به 
زمان  از  که  نظامی است  معنای حضور 
جنگ سرد در این کشور داشته است.«

در عین حال، ایرانیان »اعتقاد دارند که 
حق آنهاست  درسور یه حضور دائمی 
ترتیب  این  به  تا  باشند،  نظامی داشته 
تهاجمی  های  توانایی  بهبود  به  قادر 

خود علیه اسرائیل،باشند.«

در  که  است  بعید  تاکتیک  این  اما 
آقای  چون  کند،  عمل  خوب  کرملین 
پوتین رابطه خوبی با بنجامین نتانیاهو، 
کرده  ایجاد  اسرائیل  وزیر  نخست 

است.«

ماجراجوئی بعدی پوتین؟
های  قدرت  ازگسترش   صحبت  وقتی 
طور  به  شود،  می  آفریقا  در  خارجی 
پیتر  اما  است.  چین  منظور  خاص 
نویسد،  می  گاردین  برای  بومونت 
دنبال  به  ای  فزاینده  طور  به  مسکو 

ماجراجویی  است.
تالش  در  »روسیه  گوید:  می  بومونت 

های جدید برای نفوذ در آفریقااست ،
معامالت  و  نظامی  های  همکاری  که   
اسلحه در سراسر قاره را در سال ۲۰۱۸ 

به دنبال خواهدداشت.«
اخیرا - در اوایل ماه سپتامبر پس از نه 
از  کرملین  مقامات  که-  اعالم شد  ماه 
Horn تا Great Lakes و جنوب آفریقا 
دیدن کرده اند تا به توافقی برای دست 
یابی به یک پایگاه تدارکاتی روسیه در 
اریتره برسند که دسترسی روسیه  به 

دریای سرخ را آسان می کند .
»سرعت مداخله مجدد روسیه موجب 
ترس از بروز پیامدهای حقوق بشری و 
رژیمهایی  به  اسلحه  فروش  در  امنیت 
است که ضعیفند یا درگیربرخوردهایی 
همسایگانشان  ویا  خود  مردم  با 
متحده  ایاالت  که  ویژه  به  هستند، 
ابراز تمایل کرده است نیروهای نظامی 
و  کرد   خواهد  خارج  منطقه  از  خودرا 
پایان  درمنطقه  خود  های  ماموریت  به 

خواهدداد.«

عربستان سعودی؟

اکنون باید نگران 
عربستان سعودی باشیم؟

مانیتور اَل  برای    Bruce Riedel 
اینگونه استدالل می کند که شاهزاده 
جنب  پُر  ولیعهد   سلمان،  بن  محمد 
 ، کشوررا   این    ، عربستان  وجوش  
درراه ناپایداری های  چند دهه گذشته 
پیش می برد.  اکنون وقت آن رسیده 
است که دولت  ترامپ برای جلوگیری 
از  »عاری  خارجی  سیاست  اعمال  از 

مسئولیت« این پادشاهی اقدام کند.
اف.  جان  اززمان  نویسد:»  می  ریدل 
جمهوری  رؤسای  کنون  تا  کندی 
ثبات  نگران  جدی  طور  به  آمریکا، 
حاال  اند.اما  نبوده  سعودی  عربستان 

بایدباشند.
  درمدت  ۵۰ سال پادشاهی عربستان  
قابل پیش بینی و پایدار بود. جانشینان 
هرپادشاه مشخص  وسیاستها  روشن 
برای  این روش در هر سلطنتی  بودکه 

سالمتی سیاسی آن بسیار مهم است.
سعودی  عربستان  به  ترامپ،  »دولت 
چراغ سبز داده و از جنگ آن کشوردر 
یمن حمایت می کند. شاهزاده ولیعهد 
توسط کاخ سفید به این سمت برگزیده 
و  احمقانه  رویکرد  یک  این  شد. 

خطرناک است. «

چین  با  رابطه  قطع  چرا 
برای آمریکا دشوار است 

تجاری  »مبارزه  داد:  گزارش   CNN  .
شدت  چین  و  متحده  ایاالت  بین 

گرفته است ، زیرا دو ابرقدرت اقتصادی 
یکدیگر  باال  گمرکی  های  تعرفه  با 
الکساندر  اما  کنند.  می  تهدید  را 
می  تایمز«  »نیویورک  در  استیونسون 
نویسد: »آمریکا به سختی می تواند با 

چین  قطع رابطه کند.«
استیونسون می نویسد: » از زیپ و پرچ 
معدنی  مواد  تا  جین  های  لباس  برای 
تلفن های هوشمند،  مورد استفاده در 
پردازش  یا  و  کند  می  تولید  چین  را 
بسیاری از مواد تشکیل دهنده کاالهای 
مصرفی امروز بوسیله چینی ها صورت 
از  اعتماد  قابل  منبعی  گیرد. چین  می 
کارگران را دراختیاردارد  که به هنگام 
کارخانه  تولید  دانند چگونه  لزوم  می 
های خود را کنترل کنند. چین جاده ها 
و خطوط راه آهن قابل اعتمادی داردکه 
تأمین کنندگان مواد اولیه    را به خط 
کنند.« می  متصل  ها  کارخانه  مونتاژ 
استیونسون ادامه می دهد:» در مقابل، 
کامبوج،  و  ویتنام  مانند  کشورهایی 
و  اولیه   مواد  های  کننده  تامین  فاقد 
آنها  هستند.  اعتماد  قابل  های  جاده 
باید کارگران بیشتری را آموزش دهند 
باید کارخودرا  از شرکت ها  و بسیاری 
مواد  های  کننده  تأمین  کردن  پیدا  از 

اولیه   شروع کنند. «

 اقتصاد ایران خراب است، 
اما همه خرابی ها به ایاالت 

متحده ارتباط ندارد
پاسخ  ارز  بحران  به  ایرانیان  چگونه 

خواهند داد؟
افرز  فارین  در  اصفهانی  داوود صالحی 

می نویسد:
 »پول رایج ایران ، ریال، دو سوم ارزش 
دست  از  گذشته  ماه  شش  در  را  خود 
زمانی  به  آن  بیشتر  که  است،  داده 
به  متحده  ایاالت  که  می شود   مربوط 
طور رسمی از موافقتنامه هسته ای در 
ماه مه خارج شد. در واشنگتن، سقوط 
ریال به طور گسترده ای به عنوان یک 
و  متحده  ایاالت  های  تحریم  از  نتیجه 
نشانه ای از فروپاشی اقتصادی شمرده 
را  ایران  رژیم  تواند  می  که  شود   می 

به  ادعا  اولین  ساقط کند. در حالی که 
طور کلی درست است، اما بخش  دوم 
این ادعا  بر اساس فرضهای غلط است.
جمهور  رئیس  ترامپ،  دونالد  گرچه 
زده  صدمه  ایران  اقتصاد  به  آمریکا، 
به  کمتر  ریال  ارزش  کاهش  اما  است، 
سیاست های ایاالت متحده وبیشتر به 
تصمیم گیری های ضعیف در تهران و 
ایران  اقتصاد  ضعف های ساختاری در 
عواملی  از  درست  درک  است.  مربوط 
کند،  تشدید  را  بحران  شد  موجب  که 
حادی  های  که سختی  دهد  می  نشان 
که کشور با آن روبرو ست ممکن است 
با  خودرا  ایران  باشدکه  آن   دلیل  به 
است،  نداده  تطبیق  جدید  وضعیت 
خاص  شرایط  با  باید  ایران  ارز  بازار 
رایج  اشتباه  از  تا  شود  شناخته  خود 
آزاد  بازار  در  ریال  سقوط  معادله  در 
و  فقر  افزایش  اقتصادی،  فروپاشی  و 
تواند  می  که  هایی  اعتراض  افزایش 

رژیم را تضعیف کند، جلوگیری شود.
از ژانویه ۲۰۱۶، زمانی  در ماههای پس 
که   برجام به اجرا در آمد، خوش بینی 
ها در تهران قابل مالحظه بود. مدیران 
برای  را  ستاره  پنج  های  هتل  اروپائی 
سرمایه  های  فرصت  به   یابی  دست 
تاکسی  خدمات  و  کرده  پُر  گذاری 
دادن  برای  را  خود  ناوگان  فرودگاه، 
خدمات  بهتر به مشتریان خارجی خود  
ترمیم کردند. در طول سال مالی ۱۳۹۶ 
)مارس ۲۰۱۶ تا مارس ۲۰۱۷(،  حتی با 
که  متحده  ایاالت  تحریمهای  از  برخی 
هنوز هم در حال اجرابوداقتصاد ایران 

۱۲/۵ درصد افزایش یافت.
اما تا اواسط سال ۲۰۱۷، به طور فزاینده ای
 مشخص شد که  برجام  باید ادامه یابدو 
نخواهد  مذاکره  برسرآن  مجددا  ایران 
را  بادموافق  ها  تحریم  طوفان  کرد. 
ایران  اقتصاد  کشتی  های  بادبان  از 
ترامپ  اینکه   از  قبل  حتی  دورکرد. 
از  برجام کناره  خواهد  اعالم کند که 
گرفت، مدیران غربی چمدان های خود 
را بستند وازایران رفتند. برای شرکت 
از دست  المللی، خطر  بین  بزرگ  های 
ایاالت  های  بازار  به  دسترسی  دادن 
متحده به مراتب بیش از سود نامطمئن 
در ایران بود. تشکیل سرمایه ناخالص 
ثابت کاهش یافت، رشد تولید ناخالص 

دیگر  بخشهای  و  کرد،  سقوط  داخلی 
استثنای،  به  فروریخت.  هم  اقتصادی 
گذشته  ماهه  سه  در  که  نفت  تولید 
بتوانند  خریداران  تا  یافت،  افزایش 
در  متحده  ایاالت  های  تحریم  از  قبل 
ماه نوامبر بآخرین  محموله نفت ایران 

دست پیدا کنند. 
در حالی که یک شوک اقتصادی منفی 
بخاطر تجدید تحریمهای ایاالت متحده 
متعدد  اشتباهات  بود،  ناپذیر  اجتناب 
رژیم ایران نیز بحران را شدت بخشید. 
شفاف  ترین این تصمیم ها حفظ قیمت 
ثابت ارز طی شش سال گذشته از سال 
قیمت  آن  طی  که  بود   ۲۰۱۸ تا   ۲۰۱۲
به  نسبت  برابر  دو  تقریبا  ایران  های 
رقبای تجاری خود بیشتر بود. این امر 
منجر به کاهش ارزش ۱۰۰ درصدی پول 
نفتی و  به صادرات غیر  ایران شد، که 
ارزش  افزایش  رساند.  آسیب  اشتغال 
مانند  نفت  اقتصادصادرات  در  پول 
شوک  یک  معموال  است.  عادی  ایران 
خارجی صورت می گیرد تا نرخ  تبدیل 
کند  تعدیل  به سود صادرکنندگان   را 
 ۲۰۱۲ سال  ی  ها  تحریم  اینکه  کما 
درصد   ۲۰۰ میزان  به  ریال  که  )زمانی 
صورت  تعدیل  این  کرد(  پیدا  کاهش 
هم   اکنون  ترتیب  همان  به  و  گرفت. 

دوباره انجام می شود.
دومین اشتباهی که حکومت ایران انجام 
داد آن بود که ، در افکار عمومی تهدید 
را،ناچیز  بر ریال  تاثیر آن  تحریم ها و 
خواند. مقامات به جای اطمینان دادن به 
سرمایه گذاران که دولت از این مشکل 
آگاه بوده    و برنامه هایی برای مقابله با 
عواقب اقتصادی خود دارد ،   برنامه  هایی 

را که توسط شخصیت های سایه ای در
مازاد  برروی  ایران   از  خارج  و  داخل   
تجاری   ایران وذخایر ارز خارجی آن 
گذاشت.  اجرا  بودندبه  شده  طراحی 
بودبرای  خطری  زنگ  ها  برنامه   این 
در  را      خود  انداز  پس  که  ایرانیانی 
بحران سال ۲۰۱۲زمانی که با انکار دولت 
از  شدند  مواجه  درصدی   ۲۰۰ کاهش  با 
دست داده بودند،  . ایرانیان ثروتمند و 
طبقه متوسط   با تبدیل ریال به ارزهای 
از  خارجی و طال پاسخ دادند،   برخی 
و  انداز خود  از پس  افظت  ح برای م آنها 
بعضی برای خارج کردن  پولهای خوداز 

کشوردست به این کارزدند.
بانک مرکزی ایران با ارائه »بسته  های 
دالری« )به تعبیر رئیس جمهور روحانی( 
به صرافی های مجاز، به این تبدیل ریال 
به ارز کمک کرد. دولت این اقدام را به 
عنوان تالشی برای مطمئن کردن سرمایه 
گذاران  انجام داد تا بگوید که ریال با ثبات 
بوده و همچنان بعنوان یک ارز مبادالتی 
باقی مانده است. اما این امر برای دولت به 
معنای خالی کردن ذخایر ارزی ضعیفش  
از  گیری  بهره  با  گذاران،  یه  ا و سرم بود 
اشتباه دولت، تمام طال و ارز خارجی  راکه 

بانک مرکزی ارائه داد، خریداری کردند.

پیش بینی آینده
از سرگیری تحریم های ایاالت متحده، 
ضربه شدیدی به اقتصاد ایران وارد کرده 
کاهش  باعث  تواند  نمی  ین  ا اما  است، 
ایران شود. آنچه بر اقتصاد  ارزش ریال 
ایران اتفاق می افتد بستگی دارد به اینکه 
چگونه اشتغال و درآمد واقعی به کاهش 
ارزش پول پاسخ می دهد. حتی پس از 
آن، اینکه چگونه مردم ایران به مشکالت 
اقتصادی پاسخ خواهند داد، ازمجهوالت 
بزرگ است: آیا ایرانیان از رهبران خود 
های  به درخواست  تا  خواهند خواست 
ایاالت متحده پاسخ دهند، همانطور که 
دولت  ترامپ امیدوار است، و یاتسلیم 
سیاست های انتخاباتی و روابط با بقیه 
جهان،آنگونه که خواست افراطیون است  

می شوند؟
دولت ایران با تشدید شرایط اقتصادی با 
برنامه هایی که بد تر از ضعف های ناشی از 
تحریم ها ست  دامن  می زند . اما مشکل 
بیکاری  باالی  میزان  بزرگتر  اقتصادی 
جوانان است. یک سوم مردان و نیمی از 
زنان زیر ۳۰ سال با تحصیالت دانشگاهی 
بیکار هستند. ریال ارزان تر می تواند به 
افزایش مشاغل دولتی با افزایش تقاضا 
اما  برای صادرات غیر نفتی کمک کند. 
برای ایجاد شغل نیز محدودیتهایی وجود 
دارد، زیرا تحریم های مالی ایاالت متحده 
مانع دسترسی ایران به بانکهای جهانی 
به اتحادیه  ایران در حال حاضر  است... 
اروپا، چین و روسیه چشم دوخته است... 
ترجمه به اختصار

از ال بالی  مطبوعــــــات  خارجـــــی



۱۰۵ آزادی  سال نهم شماره 
صفحه11

1۰
حه 

صف
        

1۰
ره ۵

ما
 ش

م 
 نه

ال
    س

ی   
زاد

آ

فضایی  در  می توان  آینده  ماه  چند 
آمریکا  با  مذاکره  گزینه  به  جدید 
نیز فکر کرد. این گروه از مسئوالن 
امور  که ظاهرا رییس دولت و وزیر 
هستند  آن ها  از  جزیی  هم  خارجه 
که  ندارند  کافی  توجه  نکته  این  به 
ایران  پیش بینی  هم  فرض  بر  اگر 
در  دموکرات ها  پیروزی  درباره 
اوال  باشد،  صحیح  کنگره  انتخابات 
معنای  به  لزوما  دموکرات  کنگره ای 
ایران نیست  باز شدن فضا به سود 
ثانیا حداقل دو سال دیگر دولت  و 
ایاالت متحده با اختیارات گسترده 
آن در اختیار  ترامپ است. دو سالی 
اقتصادی  کارنامه  به  توجه  با  که 
سال  چهار  تا  احتماال  موفق ترامپ 
اضافه خواهد شد. به آن  دیگر هم 

حوزه  در  ایران  تصمیم گیران  ۳ـ 
برنامه ریزی  و  فکر  تمام  دیپلماسی 
هسته ای  توافق  احیای  به  را  خود 
دلیل  همین  به  و  کرده اند  محدود 
آغاز مذاکره را مشروط به بازگشت 
قطعنامه۲۲۳۱  و  برجام  به  آمریکا 
می توان  که  حالی  در  می دانند. 
برجام  احیای  پروژه  با  همزمان 
مبنی  دولت ترامپ  پیشنهاد  به 
هم  جامع  توافقی  برای  مذاکره  بر 
چارچوب  در  را  خود  و  اندیشید 

برجام محصور نکرد.
سایت   - احمدیان  داریوش  قلم  به 

بهار )تهران(

 کمک ۲۰ میلیارد دالری اتحادیه اروپا  به 
ایران  دهن کجی به آمریکا نیست . دفاعی 
اینکه سیاست  تحریماتی  ازباب   است 
آمریکا ی ترامپ  رشد اقتصادی جهان  را 
حداقل در یازده کشور ر فعال جهان  به 
کاهش برده است .)۱(واین کاهش  برای  

سال ۲۰۱۹ حتمی است .
اما این کاهش  نه بسود آمریکاست  ونه 
بسود دیگران . برعکس در دور ونزدیک  
رادربردارد.  آمریکا  نسبی  زیان    ، مدت 
زیرا با وجود  اینکه توسلی برتیر وتفنگ  
جنگ   از  بدتر  بنوعی   نیست   درآن 
نهد. وحتی  اثر می  برمردمان  ودولتها  
ُحسن  آن  رود  مذاکره   به  آمریکا   اگر 
نیت  دیروزین  درطرفهای مذاکره  کننده 

وجود ندارد.
اروپا  درحال حاضر  منافع بسیاری  رادر 
خاورمیانه  وایران  فدای تصمیمات  آقای 
ترامپ کرده ولی مایل نیست نه امضای 
گیرد  پس  دادبرجام   قرار  زیر   خودرا  
آلمان  دهد.  ازدست  را  ایران  بازار  ونه 
با  مهم  دادهای  قرار  از  بسیار  وفرانسه  
ایران را متوقف کرده اند.ودرمورد  کمک  
به ایران  حالتی  دفاعی بخود گرفته اند 
که اگر  رفتار آمریکا  از عیاری در »حمله«  
برخورداراست  رفتار  اروپای متحد  هم از 

عیاری  در»دفاع« مجاز می باشد.
ها   نهی  سرمایه  مانع  ها   تحریم  باری: 
هستند وهرشرکت  قادر به سرمایه  نهی 
که  کند   عمل  توتال   مثل  تواند   نمی 
را  رها  باایران   میلیاردی  قرارداد  ۴/۵ 
کند  وباعنایت  ترامپ درتکزاش  خودرا با 
قراردادی مهمتر  به ارضاء  وخود ارضائی 

مالی  برساند.
رشد  وکاهش   ها   تحریم  آنکه   دیگر 
اقتصادی  ناشی از آن  به افزایش  فقر در  
بسیاری از کشورها  ومناطق  منتهی می 

شوند.
صحرا   شمال  آفریقای   در  اکنون   هم 
وآمریکای  وشرقی   جنوبی  ودرآسیای 
کارائیب  وخاور میانه  ۷۵۰ میلیون  تن  
در حداعالی  فقر بسر می برند . باستناد  
انجام شده )۲( در  ۳۷ کشور  مطالعات 
فقیر  ۲۶ کشور آفریقائی  دروضع  بسیار 
خطر زائی بسر می برند  که حاصل آن  
ظهور  سیل مهاجرت ها وازآن بدتر  فعال 
تر شدن  تروریسم  و پیدایش حرکات  

منبعث  از نفرت به  غیر است .)۳(

نفرت در   به   اعتراضی  منتهی  حرکات 
قالب ادیان  ومذاهب  امروز روز  چنان 
نیرومند ند که  کشوری مثل چین  که 
هرگز  جوالنگاه آن نبوده است  مبتالی 

آن شده است .
مائو که ببهانه  انقالب فرهنگی  خواست 
اما  را  ریشه کن کند  هرنوع  عبادتگاه 
نتوانست . وجانشینان  او که خواستند  از 
کمونیسم چینی  مسلکی ابدی  بسازند 
شین   گرائی  مطلق  واینک  نتوانستند 
جین پینگ  می کوشد  تا همه را  یک جا 

مهار  کند وتوفیق او بعید است .
قدرا های سیاسی معموالً  برعلل مقاومت  
مردمان مسلح به باورهای مذهبی   کورند  
درچین ۷۳/۵۵ درصد مردم  یا المذهب 
اند  یا به نوعی  در کف  سنن اند . درهمین  
کشور  ۱۵/۸۷ درصد  مردم بودائی اند  و 
درصد   و۴۵/.  مسیحی  درصد   ۲/۵۳
مسلمانند.ودولت پرزوروقدرت  پکن  از 

همه آنها  درخوف است .
را   موجود   مذاهب  ها   آمریکائی 
درکشورخود چنان می بینند که هردکه 
ودکان  وشرکت تجاری را.  وآن تقدس  
دارند   خاورمیانه  در  دینی   مراکز  که 
مفهوم آنها نیست .واز همه بدتر  بحران  
کلیساست  که باید گفت بسبب  انحرافات   

طغیانی درپیش است .
***

درک  آمریکا   مشکل  بگویم   خواستم 
نکردن قدرت و استقامت  باورهای دینی 
وحضرت   است  اسالمی  درسرزمینهای 
می  ساسی«   نظام   « آنرا   اسم  ترامپ 
نهد که به زعم او  باید تغییر کند ونمی 
بیند که  آنچه مقابل اوست  یک نظامی  
مذهبی  است که باتحریم ور نمی افتد  
ورمز مقاومت آن  را باید شناخت . اروپای 
متحد به فهم ودرک  ملل و قدرت مذهب  
درخاورمیانه  آشناست  ولی اگرگاه بگاه   
پروپوک به خط همزیستی می زند با آنها 

نزدیک می شود. 
ترامپ وعوامل  او اینک ازباب » کمک «

بمبلغ ۲۰ میلیارد  دالر تحت  ایران  به   
عنوان  » توسعه« ،  نه فقط  در تهدید  
اروپای  متحدن ، بلکه  اظهارهم می دارند  
همکاری  ایران   به  درفشار  ما  با  باید   «
کنید«. واضافه برآن می گویند:»  کمک 
مالیات  جیب  از  ایران   به  خارجی  های 
شود.  می  تأمین  اروپائی  های  دهنده 

بی  در  رژیم  توانائی   تحکیم   وباعث 
توجهی  به نیازهای  مردمش شده است  
تا هراقدامی  برای ایجاد  تغییر سیاسی  

نا ممکن شود.«
استدالل  آمریکا باستناد رویتر ر درست 
یا  تغییر   یا  تعدیل  برای  زیرا   نیست 
اهرم  بهترین  غرب   دنیای   ، براندازی  
سیاسی را داشت  وآن همان بر جام بود. 
برجام یک قرارداد  ساده وسطحی نبود  
نظارت   قابل  هرآن   در  بود   قراردادی 
نظر   تحت  مراحل   بررسی   و  اجرا   در 
سازمان ملل  وسازمان انرژی  اتمی وهمه 
کشورهای ذینفع امضاء کننده  ، شدنی  
بود ولی اروپای متحد امروز  می گوید»  
امضای من معتبر است« حرمت آمریکاهم 
تواند   نمی  اتحادیه   این  ولی  بجاست. 
باشد   وامضای خود  قرارداد   متعهد  هم 
وانگهی    .. ایران  وتحریم  درتهدید  وهم 
سرنوشت ایران  را مردم ایران  تعیین می 
کنند  ونه ما ودیگران. ایران  بعداز انقالب 
اسالمی  پدیده ساده  ای نیست وانسجام  
استبداد نظام  آن ، بارها  بعداز حرکات 
اعتراضی  به تجربه رسیده است . از سوب 
دیگر  فشاری که  تحریم ها بر ایران  وارد 
کرده است  موجب نفرت  بیشتر علیه  
آمریکا  وغرب شده است .وراه بر  مذاکره      

هم  بسته شده است .
می  خوب  آن  ونظام  ایران   مردم  ضمناً 
دانند  که تدارکات  آمریکا برای تضعیف  
نظام و به حرکت درآوردن  مردم  ناراضی 
ازرژیم  ودخالت بیگانه  تا امروز  بی ثمر 

بوده است .
آخرین اقدام آمریکا  وعربستان  بدست 
داعش  به کشتارها منتهی شد ولی نظام  
تسلیم یک مذاکره  تحمیلی نشده است .

هرچه می گذرد  بسود  آتی  ایران نیست . 
اما اینگونه که می گذرد به بی اعتباری  
آمریکا می رود . زیرا ایران  شاید واقعیت 
حمله داعش  را نشان دهد . زیرا داعش  
جنایات  آن  بسبب  جهانیان   منفور 
نمی  شد   مرتکب  وسوریه  درعراق  که 
تواند  سالحی باشد  برای از پادرآوردن  
ایران  که صدها  برابر آن  باثیمانده های  

البغدادی فداکار دارد.
نوعی انجماد  درسیاست  خارجی آمریکا  
باین سادگی ها دفع  نشسته است  که 

نمی شود.
آمریکا  ودیگران  که سالها  علیه داعش  
بی  جنایاتی   در  را  وآن  جنگیدند   می 
سابقه محکوم می کردند  چگونه است  
که امروز باقیمانده داعش را محکوم نمی 
کنند؟آیا می شود  فرض کرد  که داعش  

جنایاتش  ازباب  باشد  محکومیت  در 
درعراق وسوریه و نه دراهواز؟

این  به  جهانی   دادگاهی  اگرروزگاری  
جنایت  داعش دراهواز  رسیدگی کند  بی 
شک بسیاری  از همدستی های تروریسم 
عربی  و غرب و آمریکا برمال خواهد شد.

بعداز بررسی تحریمها  واثر آن  در جهان 
باید  دید افزایش  بهای نفت  چرا آقای 
ترامپ را نگران کرده است ؟ وقتی نفت 
ایران وونزوئال به  سبب تحریم  به بازار 
نرودچه امنظار دارید  جز رفتن  بهای نفت  
به باال  و باالتر رفتن ها واین باالتر رفتن  
بسود کیست ؟ حتماً نه بسود  آمریکای 
ترامپ  . زیرا  وی چنان برافروخته  شده 
که بر عربستان فریاد می زند  بهای نفت را  
هم اآلن پائین آورید. انگار اوپک هم  دست 
نشانده  وزیر فرمان اوست مثل ریاض .

اوپک به سبب  فرمان بری  یا وابستگی 
است  ممکن   آمریکا  به  ریاض   های  
و  شود.  محو  شاید  و  شود   دگرگون 
استقالل   با  دیگر   سازمانی  بصورت  
سبز  آمریکا   مقابل  بیشتر   ومقاومتی 

خواهد شد.
درعراق  حرکت شیعوی  وابسته  به آیت 
فقیه  والیت  مخالف   « سیستانی   اهلل 
«  درحال ظهور است .اگر دولت  بعداز 
العبادی  بتواند  مبانی  تشییع عراقی  را 
جا اندازد  آنهم مستقل از ریاض  وتهران  
و نه زیاده در تبعّیت   از آمریکا که هنوز  
درآن کشور  جا و پای بسیار دارد  می 
شود  به تحول فردائی رفت . درآن روز 

آمریکا سرعقل خواهد آمد.
***

اش  مشغله  ایام  دراین  ایران   دولت 
تحریمات  آمریکا نیست . بلکه متوجه  
حرکت گروهک هائي است  که به مدد 
آمریکا  وعربستان واسرائیل  در جو فعلی  

سر و گوش می جنبانند.
به  باال  سطحی   در  ایران  دیپلماسی  
بسیار  وآلمان   وفرانسه   انگلیس  مدد  
فعال است . روسیه  پوتین  بی شک در  
بدست  توفیقات   تا  هاست  اندرزگوئی 

آمده  هدر نشود.
آمریکا واروپای متحد  اخیراً  برسر صدور  
سویا ی اروپا  به آمریکا  به مالیمت ها 
رفتند. پس بعید نیست  ترامپ  بااروپای  
بااروپا  ایران  برسر  به مذاکراتی   متحد  
نظام   قبول  برای   نه   - وراه حلی   برود 
بلکه - برای  کاستن نفرت  مردم ایران  

علیه آمریکا  پیداشود.   
مثل  او   انگار  سهل  یاران  و  ترامپ 
اپوزیسیون  های  طامع و ساده لوح  ما 

ضعفی  نقطه   ، ایران  وضع  درتشخیص  
دارند.  آمریکا نیم قرنی  پس از انقالب کوبا  
طول داد  تا آن را دریابد. آمریکا سالهای  
دراز خیال کرد  چین کمونیست  را بر می 
اندازد.ونفهمید  که دینامیسم  انقالب  چه 
طول وعرض  و عمقی دارد. وباألخره همین  
آمریکا هرگز نتوانست  باروسیه  شوروی و 

پس ازآن  چه کند.
انگلیس  و  وفرانسه  آلمان  امروز  اینکه 
مایلند  با ایران کنار آیند  و مشکل گشای 
آمریکا شوند  ریشه در منافع  آنی آنها 
دارد. ایرانی ها همه این را می دانند  اما 
بوقت عمل از سر عشق کور به وطن  و 
گیرند. نمی  حساب  به  جبّلی    غرور 
که  هستند   مالیانی  وطن   درداخل  
قصد  رفسنجانی   مرگ  بهانه   به  مثالً 
باجگیری  از رهبر ونظام دارند  ودرخارج ،
 این حرکت  مالئی  کیسه دوزان معمم،  
به حساب اوپوزیسیون  نهاده می شود . 

دریغ از اینهمه کوربینی !
اما توده مردم  در تبعیت اند از آسیابی 
که  بی چراغ یا  با چراغ می چرخد.ورندان 
گریز پا  هم در ترک وطن اند وابداً جز  به 
نجات  دارائی خود  نظر ندارند.ومخالفان 
به بهانه  دفاع  از فرهنگ وادب وهنر ایران   
ها  وگفته  ها  نوشته  درتکرار  به کسبی  

مشغولند.
مبتکران   ترامپ    فکری  فساد   جو  در 
آیند.  نمی  حساب  به  بگوری   زنده  جز 
تارسیدن به راه حل  راه درازی درپیش 

داریم .
مانور نظامی  روسیه وچین  نشان داد  که 
از پس  جهان  دموکرات  آمریکا واروپا  
جنگ جهانی  دوم هیچ  گرهی را نگشوده 
اند. پوتین اتخیراً  گفت :»  نخستین وظیفه 
است  نظامی  آمادگی  وطن  مادرقبال  
پمنافعمان   و  مان   حاکمیت  از   .ودفاع 
از  حمایت  کند   ایجاب  ضرورت  اگر  و 
متفقانمان  است.«  ونگفت این  متفقان 
کیانند . اما  چه تحقیری  درسخن خود  
کاشت . وچه ارزشی  به همکاری  نظامی 
باچین  دادو چه سودی برد با فروش  اس 
یعنی   . به چین  روسیه«  افتخار   «  ۴۰۰-
که آسیا  واروپا درقبال  آمریکا یک نکته 
آن  به  اینکه   وآن  همند.  قول  شریک 
آنکه   مثال   . کرد  نشاید  اعتماد  آمریکا  
ترامپ خیال  کرد مذاکره با کیم  را برده  
طلبکار  امروز  شمالی   کره  حالیکه  در 

واقعی  است .
آمریکا  درقبال  ناداران  دانای دنیای امروز 

ما   نادان است .  

)۱(- هند ، ترکیه ، چین ، آلمان ، روسیه ،
 فرانسه ، برزیل  ، ایتالیا ، ژاپن ، آرژانتین ، 
)ترکیه وآرژانتین  در بیشترین  کاهش رشد  

OCDE بسر می برند( باستناد
جهانی   بانک  مطالعات   از  بابهره   -)۲(
و  L.Moscia.اقتصادی های  ورسانه 

ArchivoLatino-REA
)۳(- گزارش  جی . پی . رابین  در فیگاروی 

اقتصادی مورخه بیستم  سپتامبر ۲۰۱۸

 
      

مجلس عوام کانادا در یک اقدام نمادین 
مسلمان  اقلیت  کشتار  به  اعتراض  در  و 
افتخاری  تابعیت  میانمار،  در  روهینگیا 
کانادار را از اونگ سان سوکی، رهبر این 

کشور، سلب کرد.
سلب  برای  کانادا  عوام  مجلس  تصمیم 
بالفاصله  سوچی،  سان  اونگ  تابعیت 
زیرا  داشت،  نخواهد  اجرایی  قابلیت 
تصمیم  تابعیت،  این  اعطای  تصمیم  که 
مشترک مجلس عوام و مجلس اعیان این 
کشور بود و مسئوالن کانادایی می گویند 
به موافقت دو  نیاز  نیز  تابعیت  که سلب 
در  کانادا  افتخاری  تابعیت  دارد.  مجلس 

سال ۲۰۰۷ به رهبر میانمار اعطا شد.
روز  کانادا،  نخست وزیر  ترودو،  جاستین 
خبرنگاران  به  سپتامبر   ۲۶ چهارشنبه 
افتخاری  تابعیت  سلب  با  که  بود  گفته 
این کشور از اونگ سان سوچی مخالفت 
نمی کند ولی این امر به معنای پایان یافتن 
نظامی  حمله  پی  در  که  میانمار  بحران 
ارتش، ۷۰۰ هزار نفر از روهینگیا را آواره 

کرده است، نیست.

 

مجلس عوام کانادا در جلسه هفته گذشته 
خود عملیات قتل روهینگیا در میانمار را 

کشتار جمعی توصیف کرد. 

خارجه  امور  وزیر  فریالند،  کریستینا 
کانادا، این اقدام مجلس عوام را گام مهمی 

دانست.

                                                                  

 

                            دکتر کاظم ودیعی - پاریس

کوربینی های  سیاسی
اروپا  درحال حاضر  منافع بسیاری  رادر خاورمیانه  وایران  فدای 
تصمیمات  آقای ترامپ کرده ولی مایل نیست نه امضای خودرا  زیر  

قرار دادبرجام  پس گیرد ونه بازار ایران را ازدست دهد.

صف دوستان ایران برای مذاکره با  ترامپ!
ایران  برادر«  و  دوست  »کشور 
یعنی ترکیه تا پوتین، رییس جمهور 
استراتژیک«  »متحد  که  کشوری 
ایران خوانده می شود یعنی روسیه! 
به نظر می آید که همه کشورها اعم 
وجود  با  غیرانقالبی  و  انقالبی  از 
نقدهایی که به یکجانبه گرایی ترامپ 
عنوان  به  را  مذاکره  میز  اما  دارند 
مهم ترین و شاید تنها ابزار کارآمد 
اما  نمی کنند  امروز ترک  دنیای  در 
به  تمایلی  ایران  سیاسی  نظام  چرا 
نشان  خود  از  ابزار  این  از  استفاده 
نمی دهد؟ به طور کلی می توان سه 
مذاکره  گزینه  حذف  در  را  علت 
تصمیم گیری  و  ذهنی  ساختار  در 

مسئوالن دخیل دانست.
از  توجهی  قابل  کسر  تصور  در  ۱ـ 
با  مذاکره  سیاسیون،  و  مسئوالن 
نتیجه ای  چه  آنکه  از  فارغ  آمریکا 
با سازش  برابر است  به همراه دارد 
می کنند  تصور  گروه  این  تسلیم.  و 
خصم  که  طرفی  با  مذاکره ای  هر 
امتیاز  معنای  به  است  شده  نامیده 
دادن منهای امتیازگیری است و از 
آمریکا  با  مذاکره  عدم  دیگر  سوی 
سیاسی  نظام  مبانی  از  جزیی  را 
می دانند و پاسخ مثبت به پیشنهاد 
مبانی  از  نوعی عدول  به  را  مذاکره 

نظام تصور می کنند.
تصور  این  در  دولتی  مقامات  ۲ـ 
هستند که پایان ترامپ چندان دور 
نیست و با تغییر اعضای کنگره در 

آمریکا  به  ایران  رییس جمهور  سفر 
مالقاتی  انتظار  در  که  آنان  برای 
میان حسن روحانی و دونالد ترامپ 
می شود.  تلقی  دستاورد  بی  بودند 
و  مالقات  از  خبری  تنها  نه  زیرا 
چه  و  رسمی  شکل  به  چه  مذاکره، 
توجه  با  بلکه  نبود  اتفاقی  به شکل 
به شرط و شروطی که طرف ایرانی 
به  که  است  بعید  است  کرده  اعالم 
این زودی هم شاهد بر پا شدن میز 
مذاکراتی که مقامات این دو کشور 

را روبروی یکدیگر بنشاند باشیم.
مقامات ایرانی دلخوش به بازگشت 
و  هستند  کنگره  به  دموکرات ها 
دولتمردان ایاالت متحده هم مطلقا 
توافق  به  بازگشت  به  تمایلی  هیچ 
پیش شرط  عنوان  به  که  هسته ای 
شده  اعالم  ایران  سوی  از  مذاکره 
اما به موازات این قهر  است ندارند 
آمریکا  و  ایران  میان  دیپلماتیک 
نگاهی  از  شاید  و  جالب  اتفاق 
دادن  رخ  حال  در  هم  خنده داری 
مقامات  کشیدن  صف  آن  و  است 
ایران«  »دوست  که  کشورهایی 
و  مالقات  برای  می شوند  تصور 

مذاکره با ترامپ است.
کشورهایی که در زمره دولت هایی 
مسئوالن  نگاه  از  که  دارند  قرار 
ایرانی »دولت های انقالبی« هستند. 
رییس جمهور  مادورو،  نیکوالس  از 
ونزوئال تا کیم جونگ اون، رهبر کره 

شمالی، از اردوغان، رییس جمهور 

     مجلس عوام کانادا  تابعیت افتخاری سوچی را پس می گیرد
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    کیخسرو بهروزی

     آب انگور بیارید که آبان ماه است

   آبان ماه ، ماِه ایران دوستان

آبان ماه ، ماه تقدیر  وستایش از خدمات محمدرضاشاه پهلوی

 

اکنون  که ایرانیان  وحتی کشورهائی که 
ایران را به سقوط کشاندند  دریافته اند

زمامداری   دردوره  ایران  که 
از چه موهبت  پهلوی   محمدرضاشاه 
هائی برخوردار  بود وایرانی  چه عزت 
واحترامی  در جهان داشت ، جای آن  
دارد  آبان ماه هرسال  دراین  ماه وروز  
مروری داشته باشیم  برزندگی وزمانه 
وایرانی   ایران  برای   که  پادشاهی  
سرفرازی  وافتخار  و رفاه می خواست .

زاده  زمانی   پهلوی   محمدرضاشاه  
شد ) چهارم آبان ماه ۱۲۹۸( که ایران 
جنگ  اضطراب  های  سال  آتش  در 
نیروهای   . سوخت  می  اول   جهانی 
متجاوز  از هرسو به ایران  تاخته بودند 
. شمال ، شرق ، غرب و جنوب کشور  
میدان تاخت وتاز بیگانگان   وکوه وتپه  
کمینگاه  راهزنان بود. روزهائی بود که  
ایرج میرزا  شاعر نامدار ایران می گفت :

 امیدی جز به سرداِر سپه نیست .

پدرش  که  بود  ساله  شش  محمدرضا 
 ، محمدرضا  سالگی  ده  شد.  شاه 
دودمان   سلطنت   عمر  چهارسالگی 
پهلوی بود. سال ۱۳۰۸  دوران استقرار  

نظم در ایران آغاز شد.
در  ایران    ، بیست سالگی محمدرضا 
دوران   نخستین  کبیر   رضاشاه  عهد 
را پشت سر  گذاشته  سازمان دهی  

بود.
ایران   ، محمدرضاشاه   سالگی  سی 
جراحت های  عمیق  سالهای  تجاوز 
لبخندی   اگر    . داشت  .جان  برتن  را 
در چهره ها بود  ، لبخند  سپاس بود 
به پیشگاه  شاه ایران  که ماندیم ، که 
ایرذان  پاره پاره نشد، که دست  شاه 
بجای  امضای توافق ، فرمان  حمله داد. 
دوران  درپی    ، شاه  سالگی   چهل 
اضطراب  ، زندگی به ایران  بازگشته 
بود. قوانین  مترقی  یکی پس از دیگری  

تدوین وتصویب می شد .

پنجاه سالگی  محمدرضا شاه  ، ایران 
باتجربه های اندوخته ، تولد  شهرهای 
صنعتی ، مراکز  وکارخانه های نیرومند  
عظیم  ی  ها  گونی  دیگر   ، صنعتی 
بین  درروابط  واقتصادی   اجتماعی 
المللی ، درمدیریت نفت ملی ایران ، 
گامهای استواری  درراه تمدن  بزرگ  

بر می داشت .

آغاز...
 ۲۶ روز  بعدازظهر   چهارونیم  ساعت 
شهریورماه  ۱۳۲۰ )۱۷ سپتامبر  ۱۹۴۱( 
سوگند   اجرای  مراسم   که   درحالی 
محمدرضاشاه  درمجلس شورای ملی  
صورت می گرفت  ، پدرش  راهی سفر 

ابدی  به خارج از ایران بود.
ازدیدن  بناگه   که  جوان   پادشاه   
پدر  محروم شده  وبر تخت سلطنت  
نشسته بود  ، بیست ودوسال  بیشتر 

نداشت .
محمدرضا  پس از این که مدرسه  نظام 
را  درایران تمام کرد  درشهریور ۱۳۱۰  
تا  شد  فرستاده  سویس   به    )۱۹۳۱(
تحصیالت  خودرا درمدرسه  له روزه 
واقع در  رول )بین لوزان و ژنو( تکمیل 

کند.
 Peter Avery آوری  پیتر  نوشته   به 
در  کمبریج   دانشگاه  تاریخ   استاد 
کتاب  ایران مدرن *: » گزارش هائی 
درسویس  تحصیلش   دوران   از  که 
از آن داشت  که  می رسید  حکایت 
به  نسبت  و  بود  خوبی  ورزشکار  او 
دیگران  رویه ای  دوستانه  اما جدی 
داشت .همچنین  ، یک آموزگار ایرانی 
شاهزاده   . آموخت  می  فارسی  او  به 
درسویس   تحصیل  هنگام  جوان 
چندزبان  اروپائی )فرانسه وانگلیسی(  

رافراگرفت ... «
جراید   مهم  اخبار   بریده  »اگرچه  
کنند  می  گلچین  برایش   را  خارجی 
، مع الوصف  آگاهی او از تفسیر های 
وشخص  کشورش   درباره  خارجی  
سیاسی   مأموران   شگفتی   ، خوداو  
سخنران  انگیزد...   می  بر  را  خارجی 

خوبی است .
که  برخورداراست   کالمی  ازقدرت    
مند   بهره  آن  از  ایران   رجال  معموالً 

سیاستمداران    ، رو   ازاین  هستند. 
قوه  تأثیر   تحت  خارجی   وسفیران  
بیان  او قرار می گیرند  که گه گاه  تأثیر  
کالم او درشخصیت های برجسته  به 
درافراد  آن   تأثیر  از   بیشتر  مراتب  
شاه  دیگر   بیان  به   . است  معمولی 
بطور  مشخصی  دارای هوش ، قدرت 
کالم  ونگاهی نافذ است  که شاخصه 
ی  اخیر از  مشخصات مردم ایران است 
... فزون  براین ها  ، دوران  سلطنتش  
به گونه چشمگیری دوام یافته است ... 
بخشی  از مخالفت هائی که با شاه می 
شود  شاید ناشی  از ادراک زیرکانه ی 
او  برای جابجا کردن  مهره ها  درصفحه  
اقدامات   تعیین  و  سیاست   شطرنج  
شاه   زیرکانه  ادراک   این   . است  آتی 
موجب ناخشنودی است . زیرا بسیاری  
را  پادشاهی  ایران  سیاستمداران   از 
ترجیح می دهند  که بتوان با زحمت  
کمتری اورا فریب داد... ازسوی دیگر  
او بسیار  بیدار دل  و آگاهی زیادی از 
شرایط ایران داشت . بسوری که  اجازه 
نمی داد  که قدرت  در معرض  خطر 

سوء  استفاده  قرار گیرد.
 شاه فرد  نا مسئولی نیست . سوگندی 
که  او به قانون اساسی  خورده است  
ناگزیرش  می سازد  تا استقالل ایران 

را حفظ کند...«
شاید احتیاج  به نقل قول  خارجیان 
، حقیقت  ایرانیان خردمند    ، نباشد  
که   آنان  بویژه  ایراندوست   و  بین  
عمری را  پشت سر  گذاشته اند  بیاد 
دارند  که ازسال ۱۳۳۳ )۱۹۵۴(  ببعد  
شاه جوان افکار  و آرزوهایش  را علنی 
کرد  ودرامور کشور  صاحب نظر  و نفوذ 
هفت  انقالبی  ی  برنامه  وبخاطر  شد 
ساله ای که تنظیم کرده بود  در میان  
میانه   خاور  کشورهای  فرمانروایان  

وجود  ممتاز قلمداد گشت .
در پیشبرد این  برنامه ی وسیع  ، شاه 
جوان  عقل و اعتدال  بکار برد وعماًل 
ایران   دارد  امید   که  ساخت   نمایان 
را بصورت  کشوری جدید  و قوی در 
آورد. بدین منظور  مجلسیان  را راضی 
کرد  قانون  مالیات تصاعدی ، اصالحات 
ارضی  و توسعه ی امور  عام المنفعه را 
اصالحات  وبالفاصله    . کنند  تصویب 
پدر از   آنچه  و  نمود   آغاز  را  ارضی  

به  با شرایط آسان   بود   به ارث برده 
کشاورزان فروخت . که البته  این اقدام  
پیروی  ومورد   سرمشق  آنکه  بجای 
مالکان بزرگ  گردد ، موجب مقاومت 
گرفت  قرار  آنان  از  بعضی  ومخالفت  
که شاه  آنان را به تهران دعوت کرد  
وخدماتشان  راستود وبه آنان  قول داد  
که درراه بهبود  زندگیشان  قدم های 

جدی  بردارد. 
زحمتکش  شخصاً   شاه   رضا  محمد 
را  وملت  مملکت   تعالی  وواقعاً   بود  
او   نیت  تردید   وبدون  خواست   می 
در جهت خیر وصالح مملکت گرایش 

داشت .
سلطنت   آخر  سال   دربیست  ایران  
امکانات   محمدرضاشاه پهلوی  دارای 
بود.  ها   زمینه  کلیه  در  وسیع  
درآمدسرشار، افراد فعال ، متخصصین  
وکارگران ماهر  داشت وروی  خط تعالی  
و ترقی افتاده بود.ومی رفت  که پس 
از  گذشت ده  یا بیست  وحداکثر  سی 
سال  ازهرلحاظ  خود کفا شودودرپناه  
سیاست اقتصادی  برنامه ریزی شده  
آن چنان قوی گردد  که بتواند  خودرا 
نظامی   تجاوز  از  فقط   ونه  کند  اداره 
از تحمیل   بلکه خودرا   بماند   مصون 
واقتصادی   صنعتی   های   سیاست 

ممالک غرب  درامان نگاه دارد
غصب  را  مملکت  مالیان   که  روزی 
کردند  ، ایران  درتمام شهرها  و نقاط  
لوله  پرجمعیت  مسکونی  دارای آب 
کشی  وبرق بود. درکلیه شهرستان ها

وتلویزیون   رادیو  ها   خانه  ودراکثر 
با ارائه  برنامه  رنگی وجودداشت که  
تفریحی    ، تربیتی    ، آموزشی  های  
وخبری  مردم را  آگاه وسرگرم می کرد.
ایران  دارای سازمان  هواپیمائی ملی 
بود  که مردم با  هواپیماهای مدرن غول 

پیکر  در داخل  ایران ازشهری به شهر 
دیگر  و یا به پایتخت های  بزرگ جهان 

سفر می کردند.
متعدد  پاالیشگاههای   دارای   ایران 
پتروشیمی   صنعت   ، مدرن  نفتی  
وداروسازی وهزاران مایحتاج  دیگر بود. 
ایران  دارای سه نیروی هوایی ، زمینی

ودریایی بسیار  ورزیده  ومجهزی بود  
امرای از  که  قتل عامی   با وجود   که 

اسالمی   بدست  حکومت  آن   ارشد  
بعمل آمد  وتقریباً  کلیه افسران  ازرتبه 
یا  و  کاربرکنار   از  را  بباال   سرهنگی  
تیرباران کردند  دربراتبر  تجاوز های 
کشور  مرزهای   واز  ایستاد   عراق  
دفاع کرد. این افسران  وافراد سه نیرو  
همه تعلیم دیده  وتربیت شده  دوران 
سلطنت  محمدرضاشاه  پهلوی  بودند 
که  توانستند  ایران را  از تجاوز خارجی  

حفظ کنند.
مردان  دوش  به  دوش  ایرانی   زن 
 ، اجتماعی  زندگی   شئون   درکلیه 
 ، ، صنعتی  ، علمی  اقتصادی   ، هنری 
نظامی وآموزشی دارای حقوق مساوی  

با مردان  شده بود و فعالیت می کرد.
ثبوت  به  خودرا   لیاقت  ایران   زنان 
رسانده  ونشان داده بودند  که  زن الزم  
پنهان  پرده   و پس  چادر  در  نیست  
به  پابه پای  مردان   باشد. می تواند  

ترقی وتعالی  کشور  درمقام پزشک  ، 
مهندس ، پلیس ، وکیل ، سناتور  ، وزیر ،
 استاد دانشگاه  ، ورزشکار ، سپاهی ، 
دیگری   هرکار  وحرفه ی  یا  و  افسر  
کمک کند  ومهره ی مؤثری  دراداره  

امور کشورباشد.
محمدرضاشاه   پادشاهی   دردوران  
پهلوی  هرفرد ایرانی  بااطمینان  کامل  
وخاطر  وبدون کوچکترین  مزاحمت  

ودغدغه ای  می توانست  در دورافتاده  
وبیابان   درکوه  کشور   نقطه  ترین 

وشهرودهات  رفت وآمد کند.
 ، سربلندی   ، عزت  دوران   درمورد  
پهلوی   محمدرضاشاه  ورفاه   افتخار 
نوشته  ها  کتاب  او   ارزنده   وخدمات 
شده  ونوشته خواهد شد. این مختصر 
آن  تولد   درسالروز  بود   ای  اشاره   ،
یادش   و  نام  که  ایراندوست   پادشاه  

درتاریخ ایرانی  به بزرگی خواهد آمد.
فصل  او   شدن  سپرده  بابخاک 
درخشانی ازتاریخ سیاسی و اجتماعی 
ویادش همیشه  نام  ورق خورد.  ایران 

گرامی باد.
آبان ماه  فرخنده باد.

 
      

                                                                  

 

آریامهر
چون به تخت شهنشهی بنشست

آریامهر شهریاربزرگ
کارهای بزرگ کرد و ُکنَد 

شهریاربزرگ کار بزرگ
***

دانش وداد حکمفرماشد
زانقالب  سپید شاهنشاه

انقالب سپید درکشور
بست بر انقالب رنگین راه

***
هم زبان دان  وهم سخن پرداز

 هم هنرمندوهم هنرپرور
شاهی اینسان  به هرفنی ذی فن

چشم گیتی  ندیده است دیگر
***

 شاد باشد  روان کوروش زانک
 آریامهر  جانشینش هست
ُخرم ایرانی  است وایران نیز

که شهنشاهی این چنینش هست

حبیب یغمائی



۱۰۵ آزادی  سال نهم شماره 
صفحه1۵

14
حه 

صف
        

1۰
ره ۵

ما
 ش

م 
 نه

ال
    س

ی   
زاد

آ

ناصر امینی - پاریس

خنده  جائی   از  تاریخ    *  

دار می شود  که  بزرگترین 
را  خاورمیانه  دانشگاه 
رضاشاه می سازد  ودرهمان 
دانشگاه به تو یاد می دهند 

که او بی سوادبود!
* رضا شاه ! راهت پرنور باد ، 
یادت پیوسته  باقی. همگان 
پیروجوان  معتقدند که ایران  

نو را تو ساختی ...
روزی   که  بود   مردی  همان  رضاشاه 
سواربراسبی  ازراه رسید ومقدربود  که 
سرنوشت ایران  را تغییر دهد. وی ملی 
گرائی   ایثار گر بود  که تصمیم داشت  
و  متمرکز  متحد،   ، نیرومند  حکومتی 
های  حکومت  وسیاق  سبک  به  جدید 
اروپائی  تشکیل دهد که تا حدودی برکنار 
از مداخله وسیطره ی خارجی باشد.او با 
کارآیی  درخور توجهی  برای تحقق  این 
اهداف  تالش کرد  وتا اندازه ای  به تأسی  
از مصطفی  کمال آتاتورک  که راه غربی 
، بود   گرفته  درپیش  را   ترکیه  کردن  

برایران حکومت کرد.  آهنین   بادستی   
برای اولین بار  پس از گذشت  متجاوزاز  
زیادی   حدود  تا  ایران    ، یکصدسال  
گرفته   دست  به  را   خویش  سرنوشت  
مستقل   خارجی  سیاست   یک  ودارای 
ویک ارتش  ملی شده بود که اراده ی دولت  
عماًل  مدتها   که  دوردستی  رادرمناطق 
مستقل از تهران  بودند اعمال  می کرد.

نظامی   حضور  به  بود   مصمم  شاه  رضا 
بریتانیا درایران  خاتمه دهد. پس از سقوط  
رژیم تزاری  وشکل گیری  قدرت شوروی  
، بریتانیا  این فرصت را غنیمت شمرد  تا 
تمامی خاک ایران  را اشغال کند. واز آن  
بعنوان پایگاهی  برای حمایت از  نیروهای  
میانه   آسیای  و  درقفقاز   شوروی   ضد 
  ۱۹۱۹ سال   قرارداد  نماید.  گیری  بهره 
ایران وبریتانیا  ،  که بریک دولت ضعیف 
ایرانی تحمیل شده بود  ، این اشغال را 
توجیه می کرد. رضاشاه در۲۶ فوریه  سال 
۱۹۲۱  این پیمان را  لغو کرد. ودر همان روز 
انعقاد   پیمان دوستی با اتحاد شوروی را  

اعالم نمود. به موجب این پیمان  ، اتحاد 
شوروی  نیروهای خودرا  ازایران  واز جمله  

جمهوری  گیالن خارج می کرد.
ارزش  استراتژیک  محدودی که  جمهوری 
شوروی  درگیالن  برای روسیه داشت  در 
استراتژیک  آوردهای   با دست  مقایسه 
از   بریتانیا  نیروهای   خروج  تر   عمده 
مرزهای اتحاد جماهیر شوروی  - همراه 
جدید  بررژیم  داخلی  فشارهای  باسایر 
 ، کشور  این  که   شد  باعث    - شوروی 
حمایت از جمهوری  شوروی جدید گیالن  
باایران دوستی  پیمان  انعقاد  نفع   رابه 

کنار بگذارد.  بااین همه  ،  شرایط پیمان 
دراختیار   نیرومندی   دستاویز   ، مزبور  
اتحادشوروی قرار می داد  که  درآینده  

درایران مداخله کند.
اززمان  تأسیس  سلسله ی پهلوی  به 
اتحاد   ،  ۱۹۲۰ دردهه  شاه   رضا  دست 
مجموعه    ، دربرخوردباایران  شوروی  
هدف های متمایزی  را دنبال کرده است :

هدف های  امنیتی  دفاعی 
 با به قدرت رسیدن بلشویک ها  و  روی 
شوروی  جدید،    حکومت  آمدن  کار 
دچار   خود   مرزهای  ی  کلیه  جانب   از 
مشکالت امنیتی شد. بیرون آوردن ایران 
از دست انگلیسی ها وگرفتن جنوب ایران   
ترین   ومطلوب  عمده  هدفهای  از  یکی 

اولویت  بود . رضا شاه تقریباً بیست سال  
جلوی آنها ایستاد تا آنکه در اوائل  دهه 
۱۹۴۰  مرتکب اشتباه  تزدیکی بیش از حد  

به آلمان نازی شد.
تزارها نیز نگران امنیت کشور در مقابل  
نیروهای بیگانه  بودند ، اما دراین مورد  به

وسواس  شوروی   حکومت   اندازه   
نداشتند.

وابستگی اقتصادی
هدف از سیاست های  اقتصادی همچنان

به  ایران   نگاهداشتن  وابسته    
اتحادشوروی  تا حد امکان بود. مهمترین 
ابزار  اتحادشوروی  ، انحصار سنتی  این 
بود.-  ایران  شمال  اقتصاد  بر   کشور 
سال   ده  مدت  به  کم  دست  که   مزیتی 
دیگر نیز ادامه یافت . به استثنای  حوزه

 های نفتی جنوب  ایران  ازنظر اقتصادی  
فقط شمال ایران بود که اهمیت داشت ، 
کشاورزی   خاک  ترین  حاصلخیز  زیرا  
ایران درشمال بود  وصنعت نیز  در آنجا

 شروع به رشد  کرده بود. شبکه ی حمل 
به  نیز  ایران  مرزهای   در  روسیه  ونقل  
تقریبًا   بود.وایران  یافته  توسعه  خوبی  
مفر بازرگانی و تجاری دیگری نداشت . 
هیچگونه  جاده یاراه  آهن قابل استفاده  ای

 وجود نداشت  که ایران را به ترکیه ، هند 
یا خلیج فارس   متصل کند.

اتحاد شوروی ازهمان آغاز دربهره گیری 
ازوابستگی تقریباًکامل ایران به شوروی ، 
به عنوان  بازار مواد خام  ومنبع  کاالهای 
صنعتی ، درنگ نکرد.  کوشش ایرانی ها  
به منظور گسترش مبادالت  تجاری باعث 
شد  که شوروی ها  از طریق  تحریم موقت  
کاالهای ایرانی  ، ایجاد  تأخیر یا  محدود 
کردن  حقوق ترانزیت  ، دستکاری  قیمت

های بازار  ، ونظایر آن  به اعمال  فشار 
برایران  بپردازند. رضاشاه  بتدریح توانست  
 ، دهد   تغییر  را   تجاری  شرایط   این 
براساس    ، متمادی   های  سال  وطی  

موافقتنامه  های  کوتاه مدت  گوناگون  ،
تجاری   مناسبات   درمورد  گام   به  گام   
دادوستد   ، ایرانیان   بپردازد.  مذاکره  به 

باشوروی را  استصمار گرانه ،  زیانبار ،   و
شاه  اما  کردند.  می  تلقی   طرفه  یک   
گرفتن  بادرپیش  که  کرد   می  احساس 
نوعی خط مشی گام به گام ،  می تواند  
بهره  شوروی   اتحاد  های   سیاست  از 
برای  زمینه ی الزم  میان   گیرد ودراین 
آزادکردن  ایران ازقید  وابستگی خطرناک  

به اتحاد شوروی را فراهم آورد.
ها   رضا شاه جلوی روس  ترتیب  این  به 
ایستاد . او یک سرباز ایرانی بود  که به 
یوک«   « گفت  ترکی  زبان  به  ها   روس 

یعنی Stop !   درود به این شهامت ... 

رضا شاه ، بنیانگذار ایران نو

رضاشاه در دیداربا آتاتورک

کتابهای    رسیده

 نویسندگان ما معموالً همانند پزشکان  
دریک زمینه ی بخصوصی مطالعه دارند 
مهارت  نیزدرنوشتن    رشته  درهمان  و 
پیدا می کنند . سوای مترجم های ما که 
فقط  آنچه دیگران نوشته اند  به فارسی 
هرمتنی  ترجمه  اگرچه  گردانند.  می  بر 
نیز مستلزم آگاهی از آن موضوع است 
. گاه با نویسندگانی مواجه می شویم که 
و  دارند  آگاهی  مختلف  های  زمینه  در 
سالها مطالعه کرده اند و  صاحب نظرندو 
موضوع  بیک  هایشان  نوشته  در  هرگز 
منحصر بفرد  برخورد نمی کنیم . برای 
مثال نویسندگانی داریم که فقط درزمینه 
اقتصادی صاحب نظرند. یا نویسندگانی 
با  استادند.   طنز  درزمینه  که   هستند 
نویسندگانی مواجه می شویم که جز به 
مسائل سیاسی به  موضوع دیگری نمی 
پردازند. و نویسندگانی به تعداد انگشتان 
دست داریم که هم مترجمند ، هم طنز
پردازند ، هم سیاسی نویس هستند و هم 
مسائل اجتماعی را به خوبی  مورد تجزیه 
وتحلیل قرار می دهند. و هم تبحری در 
این  کامل  نمونه  دارند.  نویسی  داستان 
کاظم  دکتر  شمار   انگشت  نویسندگان 
ودیعی است . برای چند نشریه از جمله 
آزادی  مطالب سیاسی روزرا می نویسد ، 
و برای چند ناشر نیز داستان می نویسد 
و این روز ها هم بسیار بردامنه فعالیت 
های نویسندگی اش  افزوده  و نوشته ها 
و پژوهش های خودرا یکی پس از دیگری  

بصورت کتاب به بازار می فرستد.
دریکی دوشماره پیش درباره سه کتاب 
داستان او نوشتیم وگفتیم که می توانید 

آنهارا ازطریق  آمازون سفارش دهید.
اکنون نیز به معرفی تازه ترین  کتاب او 
بانام » یازده گفتار   «  می پردازیم که با 
نوشته های پیشین او تفاوت کامل دارد. 

و  پرداخته  ایران  شاعران  به  کتاب  این 
خداشناسی آنان را مورد بررسی قرارداده 
یازده   « کتاب  با  ودیعی   دکتر   . است 
گفتار«  احاطه کامل خودرا به موضوعات  
ادبی و تئولوژی  به خوبی نشان می دهد.

پروفسور ودیعی  برای شناخت  خداگرایی 
شاعران به »جستجو در اشعار الهی  این 
بزرگان « می پردازدکه » معموالً در آغاز 
آثار آنها  آمده و گاه  به تجدید مطلع هم 
رفته است .« دکتر ودیعی می نویسد:» از 
آنجا که شباهتها  دراشعار  خداگرایانه این 
شعرا  بسیار است  و شمار شعرها  بیش از 
آن است  که به حوصله ی یک  بررسی  
آغازی  در آید، ناگزیر  به انتخاب مشهور 

بهتر  انشااهلل  دیگران  تا   ترینها شدیم 
وگسترده  تر به این مهم  برآیند.«

درجای دیگر با ذکر این بیت اول شاهنامه :
به نام خداوند جان وخرد

کزاین برتر اندیشه بر نگذرد
می نویسد: فردوسی » جان وخرد را به 
این ترتیب  دوآفریده ی برتر  خداوند می 
داند  ونمی شود  گفت که ذکر  این دو  در 
صدر دیگر آفریده ها  از سوی فردوسی 
تصادفی است. زیرا جان ، زندگی است و 
خرد ، الزمه زندگی است . پس شاعر به 
تقدم وتأخر این دو آگاهی تمام دارد که 

بی جان ، حرف از خرد ، نمی توان زد.«
نقد   ، گفتار  یازده   « کتاب  کامل  عنوان 
ملیح- بازشناسی فرهنگ آفرینان ما ، 

جلد اول « است.

کتاب درحقیقت به ۱۱ بخش تقسیم می 
شودبه شرح زیر:

نزدفردوسی  خداگرایی   : گفتاراول 
ودیگران

گفتاردوم : ناصرخسرو در دایره ی دیوان 
و ایمان.

فرخی  تغزالت   در   : سیری  گفتارسوم 
سیستانی.

گفتار چهارم :  سعدی جامعه شناس .
گفتار پنجم :  عبید زاکانی 

گفتارششم : حالج نماد  ایثار دربن بست .
گفتار هفتم :  مدح در حافظ

گفتار  هشتم : شنگولی در حافظ
گفتارنهم : صبا ، یک واژه و اینهمه معنا

گفتاردهم : دوست درحافظ
گفتاریازدهم : نیما وعشقی درخلق زبان تغییر 

 گفتارنهم را با همکاری ش. تهرانی  نوشته 
است . و به واژه صبا  اختصاص دارد. می 
نویسد: » صبا بعنوان  یک اصطالح شعری 
درادبیات  فارسی جای وسیعی دارد  ونیز 
در مکالمات  مردم  بسیار جابازکرده وسر 
زبان  همگان است. این رواج راباید مدیون 
حافظ باشیم زیرا هیچ گوینده  وسراینده 
دیگر  ، این واژه را  به قدراو  به کار نبرده 
است. بی آنکه  آن را از معنا تهی  کرده 

باشد ویا ازلطف مصرف آن بکاهد.
واژه  کاربرد  از  که  نحستین   درشمارش 
ی صبا  دردیوان غزلیات  حافظ به عمل  
آمد روشن شد  که طی  ۴۹۵ غزل ، واژه 
صبا  ۱۰۴ بار  بکاررفته است ولی کاربرد 
این واژه  به یک معنا نیست . بعبارت دیگر  
حافظ  از اصطالح باد صبا  یا صبا  معنایی 
شاید   . است  کرده  اراده  را  گوناگون  
بهتراست  بگوییم  نه تنها  به توسعه  معنا 
متوسل  شده بلکه معنایی  تازه  بار این 

واژه کرده  وآن را  با نبوغ شعری  خود  ،
 رواج وروان ساخته است بطوری که هیچ 
 ، زن   تفأل  عامی  از  اشعاراو   خواننده  
تاعالِم پُروسواس  ونکته جو  دربرخورد  
احساس  مختلف  معانی  با  واژه  بااین 

بیگانگی  دردریافت معنی نمی کند.«
نام کتاب همانگونه که گفتیم » یازده گفتار ،

 نقدملیح« است نقد نوشتن بر نقد  یک 
منتقد صاحب نام نه درقدرت من است و 
نه از نظر ادبی کار درستی است .  بنابراین 
درحقیقت  خوانید  می  اینجا  در  آنچه 
معرفی کتاب است  که شاید  عالقه ای 
کامپیوتر  سراغ  به  و  کند  ایجاد  درشما 
خودبروید و با مراجعه به سایت آمازون  
دات کام نام »کاظم ودیعی« را تایپ کنید 
و وقتی صفحه مربوطه را  باز کردید برروی 
و  کنید  کلیک  گفتار  یازده  کتاب   نام 
سفارش خودرا  وارد کرده وتأیید فرمایید 
تا پس از دوسه روز کتاب یازده گفتار و 
یا دیگر آثار دکتر ودیعی را دریافت کنید 

وبخوانیدو بیاموزید و لذت ببرید.
نثر دکترودیعی با واژه های فاخر پارسی  
برای  درآغاز  که شاید  آراسته می شود 
این  زود  خیلی  اما  آشناباشد  نا  برخی  
ناآشنایی به آشنایی دلپذیری  منجر می 

شود که شمارا مجذوب خود می کند.
برای دوست وهمکار بسیار گرامی  دکتر 
کامیابی  درازبا  عمری  عزیز   ودیعی 
وامیدوارم  کنم  می  آرزو  بیشتر   های 
همکاریشان با »آزادی« همچنان  پایدار 

بماند.      
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سال  دویست  تقریباً  ازگذشت  پس   
ازتسلط خلفای اموی وعباسیان بر ایران 
پادشاهی  های  سلسله  خاستن  وبرپا 
در  ایرانی   مستقل  وتمام  مستقل  نیمه 
ی  گیرنده  بر  در  که  ایران  ی  گستره 
وآذربایگان  وآران  شیروان  سرزمینهای 
وگیالن   - غربی  شمال  و  درشمال 
بزرگ  وخراسان  واستراباد  ومازندران 
که حّد آن تا رود جیحون وسیحون می 
وخاوری  وشمالغربی  شمال  در  رسید، 
وبلوچستان  وسیستان  وافغانستان    -
در بخش خاوری  وجنوبی - و کردستان 
ودیار بکر وسرزمینهایی تا بخش خاوری 
رود دجله ) شامل کرمانشاهان ولرستان 
آن(  وپیرامون  بغداد  وهمچنین  وایالم 
جنوب  و  غربی  بخش  در  وخوزستان 
جزیرۀ  وشبه  وکرمان  وفارس  غربی  
بحرین وجزایر شاخاب پارس  در جنوب  
بود وتاجیک وترک وتاتار ومغول، شامل 
طاهریان وصفاریان وسامانیان وغزنویان 
وآل زیار وآل بویه وسلجوقیان ومغوالن 
وقره  وتیموریان  ومظفریان  وایلخانیان 
ظهورشاه  قویونلوها،تا  وآق  قویونلوها 
اسماعیل صفوی، بر این گستره ویا بخشی 
از آن؛ حکومت می کرده اند و هیچیک 
ازآنها با آنکه اغلًب ُسنی مذهب وبعضًا 
شیعی مذهب بودند، عهده دار امور دینی 
یا مذهبی در کار حکومت مداری نبودند 
و به دین ویا مذهب رسمّیت نبخشیدند 
کم  محددوۀ  در  که  اسماعیلیان  مگر   (
وسعتی که شامل الموت وپیرامون آن می 
شد، حکمرانی می کردند( وامورمذهبی 
را به فقها ومراجع دینی وا می گذاشتند 
سلجوقیان  دورۀ  در  ویژه  به  نیز  وبعضاً 
وخوارزمشاهیان ومغوالن  در اموِردین؛ از 

خود تساهل نشان می دادند. 
اما از زمان اعالم پادشاهی شاه اسماعیل، 
پایه گذار سلسلۀ  پادشاهی صفویان، نه 
تنها مذهب شیعی دوازده امامی به عنوان 
دین رسمی ایران تعیین گردید، بلکه در 
سالهای  وجانشینانش؛همانند  او  زمان 
تسلط همه جانبه ی حکام عرب مسلمان 
بر سرزمین ما، با شّدت هرچه بیشتربه 
سرکوب وکشتن سایرباور مندان دینی 
راه؛  این  از  که  شد  پرداخته  ومذهبی 
وفرهنگی  واجتماعی  سیاسی  زیانهای 
خود  زمان  مردم  برای  از  را  بسیاری 
ونسلهای آینده ی کشورفراهم ساختند. 

وبر  طلوع  نیز؛  نگاران  تاریخ  از  گروهی 
موجب  را  پادشاهی  سلسله  این  پایی 
موقعّیت  واستحکام  واعتال  یکپارچگی 

ایران وایرانی بر شمرده وبر می شمارند، 
خواهیم  دیدگاه  هردو  رسی  بر  به  که 
است  مقتضی  آن  از  پیش  اما  پرداخت، 
به  وکوتاه  فشرده  ای  گونه  به  ابتدا 
واین  شیعه   مذهب  پیدایش  چگونگی 
کار  روی  به چگونگی  نامگزاری وسپس 
آمدن صفویان و انتساب آنان به  شیعه 
گری به پردازیم؛ تا به مفهوم روشن تری 

برسیم.
پس از درگذشت پیامبر اسالم، گروهی 
پسر  طالب،  ابی  بن  علی  هواداری  به 
را  وخالفت  برخاستند  او  داماد  عموو 
وعثمان  وعمر  وابوبکر  دانستند  او  حق 
و  کردند  قلمداد  علی  حق  غاصبان  را 
احادیث وروایات بسیار در استجکام باور 
خود ارائه دادند که هرچه زمان گذشت بر 
شمار این احادیث وروایات از قول امامان 
وفقهای شیعی فزونی گرفت، ازاین رو این 
گروه را شیعیان علی یعنی پیروان علی 
خواندند واین شیعیان پس از کشته شدن 
علی بن ابی طالب، خالفت را بدون آنکه 
باز ماندگان وی؛ خود تمایلی به خالفت 
راه  این  در  کوششی  یا  و  باشند  داشته 
فرزندان   حق  باشند؛  آورده  عمل  به 
واخالف اودانستند و از قول آنان روایات 
واحادیثی انتشار دادند وبا ُسنی مذهبان 
در  که  برخاستند  ودشمنی  مجادله  به 
این راه خود نیز به شعبه هایی تقسیم 
شدند که مشهورترین آنها زیدی)چهار 
امامی( واسماعیلّیه )هفت امامی( وشیعی 
باشند که  امامی(،  می  )دوازده  جعفری 
سالها بعد در زمان پادشاهی محمد شاه 
شیعیان  اعتقاد  و  تفکر  همین  قاجار، 
دوازده امامی؛ موجبات بر پایی آیین بابی 

وسپس بهایی گردید.
شیعیان  سالها به خاطرعدم تحمل خلفای 

اموی وعباسی، به طور پنهانی به فعالّیت 
وتبلیغ خود در گوشه وکنارسرزمینهای 
دادند  می  ادامه  خلفا  حاکمّیت  زیر 
با  مخالفت  به  آنان  از  برخی  نیز  وگاه 
خلفای عباسی  بر می خاستند و بعضًا 
برپایی سلسلۀ  جمله  از  پیروزیهایی  به 
پادشاهی دست می یافتند، که می توان 
از سر بداران در خراسان وآل بویه وآل 
زیار در گیالن   و مازندران  که شیعیان  
زیدی مذهب بودند واسماعیلیان ) هفت 
امامی( که مقر پادشاهی خود را در الموت 
در  علویان  و  بودند  کرده  برپا  قزوین 
مازندران و ُمشعشعیان در دشت میشان 
شمالغربی  بخش  در  ها  قویونلو  قره  و 
شامل   ( آن  پیرامون  و  ایران  وغرب 
ودیار  وشیروان  وارمنستان  آذربایگان 
بکر وکردستان وبغداد( و گروه هایی نیز 
ترویج  به  وکنارها  گوشه  در  شیعیان  از 
باور خود می پرداختند که از جملۀ آنها 
هواداران  نقطویّه،   ، ازحروفّیه  توان  می 
ابومسلم، اهل حق، نوربخشیان و مکتب 

فقهی حّله نام بُرد. 

چگونگی روی
 کار آمدن صفویان.

 
از آنجا که نام این سلسله ازشیخ صفی 
الدین اردبیلی، نیای بزرگ شاه اسماعیل 
بنیان گذارپادشاهی صفوی وبه اعتبارنام 
وآوازه ی او گرفته شده است، ازاین روبه 
هدف آگاهی از چگونگی برپایی سلسلۀ 
ی  درباره  بدواً  است  مقتضی  نامبرده، 
اگرچه  ای  اشاره  او؛  وباورهای  این شیخ 

مختصرداشته باشیم. 

الدین  صفی  شیخ  مذهبی  اعتقاد  در 
اردبیلی )۷۳۵ - ۶۵۰ ه ق(، فرزند شیخ 
عارف  اردبیلی،  جبراییل  الدین  امین 
تا نیمه ی هشتم  وشاعر سده ی هفتم 
ونیای صفویان  ومرید وداماد تاج الدین 
زاهد  شیخ  به   معروف  ُکردی  ابراهیم 
گیالنی، مطالب گوناگونی ارائه شده است، 
مستوفی)۶۸۰-۷۵۰(  حمداهلل  جمله  از 
تاریخ نگار ایرانی وهمزمان با شیخ صفی 
الدین وصدرالدین فرزند وجانشین شیخ، 
اردبیل  مردم  اکثر  مذهب  نویسد:»  می 
بر مذهب امام شافعی است«، از این رو 
چون اردبیل زادگاه ومحل زندگی شیخ 
بود، می توان براین باور بود که وی ُسنی 
مستوفی  که  آنچه  است،  بوده  مذهب 
می  اردبیل  مردم  باورمذهبی  ی  درباره 
نویسد؛ نشان می دهد که شمار شیعیان 
در اردبیل وآبادی های پیرامون آن؛ اندک 
بوده است، بنابراین شیخ صفی در میان 
توانسته  نمی  مذهبان  ُسّنی  از  انبوهی 
پُر  ُمریدان  است در کسوت شیعه گری 
شماری از ُسّنی مذهبان را به دور خود 
گرد آورد، از این رو می توان دریافت که 
تعلق شیخ به صوفیگری ونام وآوازه ای را 
که در این راه طّی سالها به دست آورده 
بود، ُمریدان پرشماری رااز هر باور مذهبی 

به دوراو گرد آورده بود.
ابن بّزازاهل اردبیل ومعاصر با صدرالدین 
زیر  درکتابش  شیخ  وجانشین  فرزند 
از  است:»  نوشته  الصفا«  »صّفوت  نام 
شیخ پرسیدند شیخ را مذهب چیست؟ 
»فرمود که ما مذهب ائّمه داریم وائّمه را 
نشان  نوشته  همین  که  داریم«،  دوست 
این مطلب بعدها به دالیل  می دهد که 
شیعه گری صفویان، به متن کتاب افزوده 
شیخ  که  شهرتی  با  چون   است،  شده 
چه در ایران وچه در سایر بالد به دست 
آورده بود وبا ُمریدان بسیاری که به دور 
او گرد آمده بودند ورفتاری که  شیخ در 
گزاری  بر  جمله  از  مذهبی  مراسم  ادای 
نمازوموعظه ووو- از خود نشان می داد، 
از سوی  پرسشی  به طرح چنین  نیازی 
ُمرید یا ُمریدانش نبود، مگر می توان بر 
این باور بود که سالها جمعی در محضر 
بشوند  هدایت  خود  زعم  به  تا  اوباشند 
ودر نماز به او اقتدا کنند، اما ندانند که 
مذهب شیخ چیست!؟ اینکه نوشته اند 
به  طهماسب،  شاه  زمان  در  عبارات  آن 
آورده  حسینی  ابوالفتح  دست  اوبه  امر 
شده است تا رنگ تسّنن  ازتعلق خاندان 
برای  را  »سّید«  وکلمۀ  محوشود  شیخ 

شاهان صفوی وسیادت این خاندان درج 
نیست،   نادرستی  ی  گفته  است،  کرده 
وبرخی  کتاب»صوفیگری«  در  کسروی 
دیگر ازپژوهشگران تاریخ، شیخ را ُسنی 

مذهب نوشته اند.
وفرزندان  صفی  شیخ  نام  به  نگاهی  با 
ابوسعید،  و  الدین، صدرالدین  : ُمحی  او 
که  بینیم  می  الدین،  وشرف  عالءالدین 
های  نام  شیخ  فرزندان  از  هیچیک  نام 
معمول شیعیان که نام امامان شان را بر 
روی فرزندان خود می نهند نیست، واین 
ظهور  از  سده  چند  که   است  حالی  در 
شیعه گری گذشته بود و پیروان آن در 
گوشه وکنار ایران رو به ُرشد بوده اندوحتا
کرده  پا  بر  نیز  پادشاهی  های  سلسله   
مرعشیان  و  بویه  وآل  زیار  آل  بودند) 
وسربداران و ُمشعشعیان ووو( وشیعیان 
تعّصب ویژه در نامگذاری فرزندان شان 
داشتند،  شیعی  امامان  از  یکی  نام  به 
مانند علی وحسن وحسین وصادق وباقر 
ورضا ووو.اما نام هیچیک از فرزندان شیخ 
وخود او وپدرش از ُزمره نامهایی نیست 
که شیعیان روی فرزندان خود می نهادند 
مذهب  ُسّنی  بر  است  برهانی  خود  که 

بودن شیخ .
یعنی  الدین  صفی  شیخ  مراد  ی  درباره 
شیخ زاهد گیالنی از صوفیان نامدار سده 
ی هفتم )۶۱۵-۷۰۰ه ق( نیز نوشته اند که 
نام او تاج الدین ابراهیم کردی سنجابی 
شیخ  بن  بابل  امیر  روشن  پدرش  ونام 
این  که  باشد  می  سنجابی  بندارکردی 
نامها به نامهایی که شیعیان روی فرزندان 
خود آنهم در حالیکه چند سده از ظهور 
همخوانی  چندان  بود،  گذشته  شیعیان 
اینکه  ویژه  به  نامهایی  چنین  وبا  ندارد 
از ایل سنجاب بوده است، می توان پی 
بُرد که به احتمال زیاد مذهب شیخ زاهد 
صفی  شیخ  ودادمادش  وُمرید  وشاگرد 
الدین نیزبر ُسّنت بوده است، اما بیشتر 
بود،  صوفیگری  به  شان  واشتغال  توّجه 
در  زاهد  شیخ  خاطرسکونت  به  برخی 
گیالن)الهیجان( وشهرتش به گیالنی اورا 
به اشتباه اهل گیالن می نامند که استانی 
از  ودرکناربخشی  ایران  شمال  در  است 
ساحل دریای مازندران، اما گیالن غرب 
قرار  کرمانشاه  استان  غرب  درجنوب 
دارد و مردمانش به زبان کردی گفتگو می 
کنند و انتساب شیخ زاهد به گیالنی از آن 

سرزمین ُکرد نشین گرفته شده است .

نگارش  »ایران عصر صفویه«،  کتاب  در 
ایران   ،»  Roger Savory«سیوری راجر 
به عنوان  را  انگلیسی که مدتی  شناس 
کارمند وزارت خارجۀ انگلستان در ایران 
شاه،  فیروز  که   است  آمده  بُرده؛   بسر 
نیای اعالی صفویان، از یمن به آذربایجان 
کوچ کرده واین را نشانه ای ازمنشاء عربی 
خاندان صفوی بر می شمارد که این گفته 
نیز جای تأمل دارد ،چرا که اعراب هیچگاه
نمی  خود  فرزندان  روی  بر  ایرانی  نام   

که  باشیم  باور  این  بر  واگر  نهادند، 
کوچ  آذربایجان  به  یمن  از  فیروزنامی 
ار  باید  شخص  این  است،  بوده  کرده 
اخالف دیلمیانی باشد که به سرکردگی 
فیروز دیلمی ، در زمان خسرو انوشیروان، 
زمان  ودر  بودند  شده  اعزام  یمن  به 
پیامبر اسالم به اسالم گرویدند، بنا براین 
تبارشیخ صفی الدین ایرانی خواهد بود نه 

عرب. 
احمد کسروی به این نتیجه رسیده است 
که صفویه ساکنین بومی ایران واز تبار 
خالص آریایی)ایرانی( بوده اند، تنهامورد 
ُمبهم برای کسروی این بود که آیا خاندان 
صفوی برای مدتی طوالنی در آذربایجان 
ساکن بوده اند یا از کردستان مهاجرت 
کرده اند، در این اواخر به بررسی مجّدد 
گرفت  نتیجه  وچنین  پرداخت  شواهد 
فتح  هنگام  احتماالً  صفویّه  اجداد  که 
در  وداربوم  مغان  آران،  اردبیل،  مناطق 
توسط  م(،  برابر۱۰۲۵  ق)  ه  سال۴۱۵-۶ 
وهسودان،  بن  ممالن  ُکرد  روادی  امیر 
همراه وی بوده اند ... نویسنده ی کتاب 
به دنبال این مطالب می نویسد: چرا در 
باره ی منشاء این سلسلۀ مهم که هویت 
ایرانی را دیگر بار زنده کرد وبعد از هشت 
قرن ونیم فرمانروایی سلسله های بیگانه، 
یک کشور مستقل ایرانی تأسیس کرد، 
تا این حد پیچیدگی وجود دارد؟ این از 
آن روست که صفویّه همینکه با استفاده 
از نیروی پویای یک ایدئولوژی خاص به 
قدرت دست یافتند، عمداً به محو کردن 
شواهدی در مورد منشاء خود آغازیدند 
این  کارآیی  ضعف  باعث  بود  ممکن  که 
این  که  را  هایی  وپایه  شود  ایدئولوژی 
ایدئولوژی بر آن استوار بود مورد سئوال 

قرار دهد«. صوفیگری -برگ  ۲

دکتر عبدالحسین زرکوب می نویسد:
» شیخ صفی الدین که داماد وتربیت یافته 
شیخ زاهد گیالنی) وفات۷۰۰(  از مشایخ 
زهاد وصوفّیۀ بزرگ عصر ایلخانیان بود، 
ودیلمان  وگیالن  آذربایجان  نواحی  در 
وسرزمینهای ُکرد نشین ودر بین طوایف 
وتابعان  ُمریدان  اطراف،  نواحی  ترکمان 
یافتگان  تربیت  غالباً   که  بسیارداشت 
یا  به ارشاد  او  از  شیخ زاهد بودند وبعد 
وصّیت خود او به حلقۀ یاران شیخ صفی 
پیوسته بودند وبد ین گونه درگاه شیخ 
در اردبیل در نزد مردم گیالن ودیلمیان 
وآستارا هم مورد توجه وعالقۀ فوق العاده 
بود...تدریجاً به آوازه ی کرامات شیخ گرد 
او فراز آمدند. افسانه ی این گونه کرامات 
چادر  از  اطراف  وترکمانان  اکراد  نزد  که 
به چادر وازاو به او نقل می شد؛ پیروان، 
مالحظه  قابل  ودوستداران  معتقدان 
یی بر گرد خانقاه شیخ جمع آورد واین 
جمله احترام ایلخانیان و وزیران ورجال 
عهد آنها را در حق شیخ وفرزندانش تا 
حّدی  با ترس وتوّهُم والزام احترام توأم 
ساخت، اینکه خود شیخ به مذهب تشّیُع 
گرایش نشان می داد یا در اظهار آن به 
وقت  مصلحت  ورعایت  احوال  اقتضای 
»تقّیه« می کرد، معلوم نیست وچنان می 
نماید که اولین پیروانش بیشتر به آوازه 
او؛  به شخص  وکرامات منسوب  ُزهد  ی 
مجذوبش شده باشند- تا به خاطر مذهب 
یا مجالس وعظ اوکه در آنها ذکر نام ائّمۀ 
شیعه هم هنوز باید با نام صحابه وصالحان 
باشد«.  بوده  همراه  شیعی  غیر  وُزّهاد 
روزگاران . برگ ۶۴۲ - دکتر زرین کوب 
در کتاب» جستجو در تصّوف ایران«، انجا 
الدین می پردازد، در  که به شیخ صفی 
باره ی مذهب او می نویسد: در مکتوبی 

تهماسب  شاه  به  اُزبک  عبیداهلل  که 
گفته  نویسد،  می  ق(   - ه  صفوی)۹۳۶ 
می شود که پدر کالن شما جناب مرحوم 
شیخ صفی الدین مردی عزیز اهل ُسّنت 

وجماعت بوده است . 
پدر  است،  آمده  کتابها  در  که  آنگونه 
اردبیل  کلخوران  قریۀ  در  ِشیخ  واجداد 
به کار زراعت مشغول بودند وپیشینیان 
آنها از قریۀ رنگین گیالن به اسفرنجان 
شیخ  بودند،  آمده  اردبیل  پیرامون  در 
بود،  مغول  ایلخان  الجایتو  با  همزمان 
سلطانی که  اسالم آورد ومذهب شیعه 
را اختیار کرد وسلطان محمد خدا بنده 

نامیده شد. 
ابن بطوطه در جلد نخست کتابش درباره ی

می  جمله  از  خدابنده،  محمد  سلطان   
نویسد:» مأمورین سلطان بیش از همه به 
شهرهای بغداد واصفهان وشیراز رسیدند، 
در بغداد مردم باب الکوخ که اهل ُسنت 
وبیشتر حنبلی مذهبند، ازقبول فرمان 
امتناع ورزیدند ودر حدود دوازده هزار تن 
ازاین مردم که به مردانگی وسلحشوری 
مشهورند، روز جمعه در مسجد جامع گرد 
آمدند وچون خطیب به منبر رفت، همه از 
جای بر خاسته سوگند یاد کردند که اگر 
در خطبه جز به طریق سابق چیزی بگوید 
یا کم وزیادی بکند، هم اوو هم فرستاده ی

را موردحمله قرار خواهند داد   سلطان 
وعواقب  چنین اقدامی راهم هرچه باشد 

قبول دارند.
خلفا  اسامی  که  بود  این  فرمان سلطان 
وسایر صحابه از خطبه حذف شود وفقط 
او مانند عّمار وغیره  اسم علی وپیروان 
مذکور افتد، خطیب ازبلوای عام ترسید 
وخطبه را بر همان نهج مألوف ادا کرد، در 
اصفهان وشیراز هم نظیر این جریان اتفاق 
اطالع  او  به  سلطان  وفرستادگان  افتاد 
دادند که مردم حاضر به قبول این فرمان 
نیستند. سلطان مثال داد که قاضیان هر 
سه شهر را به حضور بفرستند، نخستین 
قاضیان  پیش سلطان  این  از  کسی که 
بود، در  قاضی شیراز  رسید، مجدالدین 
آن هنگام سلطان در ییالق خود قراباغ 
را جلو  قاضی  که  بفرمود  اقامت داشت، 
هیکل  قوی  این سگها  بیاندازند،  سگها 
که در زنجیر شان نگه می داشتند، برای 
شده  تربیت  آدم  بنی  وخوردن  دریدن 
را که می خواستند جلو  بودند، کسانی 
سگها بیاندازند، بند از دست وپای شان 
آوردند  می  وسیعی  میدان  در  برداشته 
از  محکوم  کردند،  می  رها  را  وسگها 
راه  چون  اما  گریخت،  می  سگها  پیش 
فرارنداشت عاقبت گرفتار می شد وسگها 
پیکر اورا از هم می دریدند، چون سگها 
را در برابر قاضی مجدالدین رها کردند، 
منظر غریبی پیدا شد، چه آن حیوانها از 
حمله به قاضی خودداری کرده دربرابر او 

ُدم می جنبانیدند، 
مطالعه  آینده  رادرشماره  دنباله  لطفاً 

فرمائید

برآیند 228 سال پادشاهی صفویان
پژوهشی از ک . هومان

مقبره شیخ زاهد گیالنی درنزدیکی الهیجان
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                                  دکتر سیمین ملک افضلی

تاریخچه ومعرفی طب سنتی ایران

اینکه  و  پاییز  فصل  شروع  به  توجه  با   
پاییز فصل غلبه سود است در این نوشتار 
مطالبی در مورد سودا و نکاتی که باید در 
این فصل رعایت شود جهت پیشگیری و 

سالمتی ارایه خواهد شد. 
اخالط متابولیسم بدن را کنترل می کند 
و در هر قسمت از بدن تاثیر می گذارد از 
این رو سالمتی و تعادل به کمیت و کیفیت 
دارد.  بستگی  بدن  در  موجود  اخالط 
اگر تصور شود کل نیاز خونی در بدن ۱۰۰ 
برای  این صورت  باشد در  سی سی می 
حفظ تعادل باید به فرض ۱ سی سی صفرا 
۴۹ سی سی خون ) دم ( ۴۹ سی سی 
بلغم و ۱ سی سی سودا باشد . وقتی سودا 
زیاد شد وارد طحال میشود که در زمان 
بیش  . صفرای  استفاده شود  از آن  نیاز 
از حد هم وارد کیسه صفرا می شود اما 
خون و بلغم در کل بدن منتشر است و 
بلغم توانایی تبدیل شدن به خون را دارا 
می باشد . فرد متعادل با این اعدادفرضی، 
فردی است با قامت متوسط ، سر بزرگ 
، شانه های پهن ، خوش اخالق با اراده ، 
محبت و غضب دارد ، با سرما و گرما در 
زمستان و تابستان مشکل چندانی ندارد. 
خواب او به اندازه است و توانایی جسمی 
بدنش  در  موها  پراکندگی  و  دارد  باال 

متعارف می باشد.
این  و  باشد  بدن  نیاز  از  بیش  اگر سودا 
سوداوی  فردی   ، بخورد  هم  تعادل 
 ... و  شخصیتی  و  ظاهری  خصوصیات 

متفاوتی خواهد داشت.
 ، کشیده   ، اندام  باریک  سوداوی  فرد 
نزدیک  خشک  پوستی  با   ، چهره  سیه 
هایش  استخوان  است.  چروکیدگی  به 
است.  پنهان  و  باریک  رگها   ، آشکار 
معموال موهایی مشکی و ضخیم و کاهی 
مجعد دارد. هر چه فر مو ریز تر باشد ، 
میزان سودا بیشتر است . تمایل به مزه 
شوری و شیرینی دارد . پر اشتها است ، 
اما زود سیر می شود . از نظر شخصیتی 
فردی دیر باور ، آرام ، واقع بین ، دقیق ، 
منظم و جدی است. دیر اعتماد می کند ، 
بیش از اندازه عاقل می شوند ، نه عاشق 
هستند و نه کینه توز و اگر از حد سرشتی 
خارج شوند دچار وسواس و حساس به بو 
و صدا می شوند . خوابشان کم و بسیار 

محاسبه گر می شوند.
در  بدن  از  قسمت  هر  در  سودا  رسوب 
حالت غیر تعادلی عالیمی ایجاد می کند.

مو  زودرس  سفیدی  باعث  پوست  در    
گوارش  در   ، پوست  خشکی  و  تیرگی 
باعث اشتهای زیاد ، ریزه خوری و دفع 
باعث  قلب  و  عروق  در  شود.  می  مکرر 
آریتمی و نارسایی قلبی در اندام ها باعث 
الغری و لرزش ، در اندام تحتانی واریس 
پا را موجب می شود . طحال معموال در 

این افراد بزرگتر از معمول است.
باعث  سودا  رسوب  مغز  در  سرانجام 
فراموشی ، خیاالت واهی ، درگیری ذهنی 
و در پایان آلزایمر خواهد شد.وهمچنین 
وسواسی  اختالالت  دچار  روانی  نظر  از 

بدبینی و...میشوند
تبلور سودا در قسمت های مختلف می 
تواند سرطان را ایجاد کند. غذا های گرم 
و تر موجب پیشگیری سیر سودا خواهد 
بود . غذاهای سودا زا اغلب غذا های سرد 
هستند ازجمله می توان به گوشت گاو 
و گوساله ، سوسیس و کالباس ، عدس ، 

ذرت و ... اشاره کرد.
نکته کلیدی که می تواند در فهم عوامل 
که  است  این  کند  کمک  ما  به  زا  سودا 
توجه داشته باشیم که سودا در دو مسیر 
معکوس قابل تولید است . سیر سردی و 
سیر گرمی ، وقتی بدن به هر دلیلی به 
سردی و خشکی گرایش کند. دچار غلبه 
سودا خواهد شد واین مسئله روشن است 
حرارت  که  است  وقتی  مقابل  نقطه  اما 

بیش از حد یا مستمر غیر طبیعی باعث 

تحلیل رطوبت و از سویی در نهایت خود 
گرما هم به سردی خواهد گرایید. در این 
سرمای نهایی افزایش سودا رقم خواهد 
خورد. در مقام تشبیه آتش را اگر در نظر 
اما  است  بگیریم خودش گرم و خشک 
نتیجه نهایی اش خاکستر است که طبعی 

سرد و خشک )سودا( دارد.

مرور عوامل تولید سودا 

۱.  غذاها : 
a.  تداوم در مصرف غذاهای بسیار گرم 

مثل بادمجان و پیاز پخته و... 
و  سرد  غذاهای  مصرف  در  تداوم    .b
خشک مثل عدس ، ترشی ها ، گوشت 

گاو و گوساله و...
c.  مصرف غذاهای مانده ، سریع پخته 

شده و میوه های نارس 
۲.  محل زندگی : 

یا  زندگی در مکان های سرد و خشک 
گرم و خشک 

۳.  بیماری های مزمن و مستمر 
۴.  کبد و معده بسیار سرد

۵.  غم مستمر ، عدم شادی و خنده و 
سوء ظن بسیار

۶.  بی تحرکی جسمی باعث کج شدن 
بروز سردی می شود. حرارت غریزی و 

)عدم ورزش(
۷.  عدم مطالعه و تفکر و بازی های فکری 

مناسب .
۸.  عدم وجود رابطه جنسی مناسب .

۹.  رنگ سیاه 
۱۰.  تماس مستمر با بوهای بد.

۱۱.  نبودن انس وهمدم مناسب.
۱۲.  پرخوری ، ریزه خواری ، ناهار مفصل 

و ایستاده غذا خوردن 
۱۳.  مصرف دارو های سردی بخش )اغلب 

داروهای شیمیایی (
۱۴.  تماس بیش از حد با وسایل الکترونیکی  

۱۵.  سر و کار داشتن زیاد با ترافیک 
۱۶.  سفر های طوالنی و اختالف سطح 

های ناگهانی در مسافرت های هوایی 
۱۷.  آلودگی هوا و آلودگی صوتی 

۱۸.  خواب زیاد
۱۹.  مصرف الکل و مواد نگهدارنده

مزاج پاییز سرد و خشک است . مخالف 
خون است و به پیدایش خون کمک نمی 
کند در این فصل خون بسیار کاهش می 

یابد و صفرا و سودا افزایش می یابند.
 

تدابیر فصل پاییز :

•  خود داری از مصرف غذا های بسیار 
شود  می  زیاد  خشکی  باعث  که   ، گرم 
جات  ادویه  و  مانده  های  گوشت  مثل   .
•  پرهیز از نوشیدن آب سرد ، با توجه 
به شیوع بیماری تنفسی در این فصل از 
نوشیدن آب سرد باید پرهیز نمود ، زیرا 
تار های  و  آب سرد موجب ضعف حلق 

صوتی می شود.
معرض  در  سر  دادن  قرار  از  ممانعت    •
مستقیم هوای سرد به خصوص در اوایل 
شدن  بسته  موجب  سرد  هوای   . صبح 
منافذ پوستی و جلوگیری از دفع بخارات 

شده و زکام و سرفه را باعث می شود.
•  اجتناب از خوابیدن در مکان سرد و 

حمام با آب سرد.
زیاد  مصرف  میوه.  مصرف  در  تعادل    •
میوه ها در این فصل مضر است از جمله 
میوه های مناسب این فصل ، سیب ، به و 

گالبی می باشد.
•  غم و اندوه و افسردگی در این فصل 
شایع می باشد که به خصوص برای افراد 

سوداوی مضر است.
در پایان باید اشاره نمود که حجامت یکی 
از تدابیر درمانی در این فصل می باشد . 
که در مباحث بعدی به آن اشاره خواهد 

شد.

 هزارویک چهره مشهورجهان

 * نخستین بیمارستان او  
در آفریقا یک ُمرغدانی بود

بودکه  ساله  سی   *
برای  گرفت  تصمیم 
کمک به سیاهان  درس 

پزشکی  بخواند.
در  بروآ  آدمیرال  مجسمه  ی  مشاهده 
حالیکه سیاهپوست  تحقیر شده ای  در 
پیش پای او ایستاده بود  در میدان  بازار 
شهر  کوچک کولمار ، آلبرت  شوایتزر  
جوان وانسان دوست را  ناگهان  تکان داد
نیازمند   حالت  دربرابر  جوان   شوایتزر 
متأثر شود   آنکه   از  بیش  سیاهپوست  
اورا  تنها یک چیز   که  بازیافت   خودرا 
بعنوان  یک انسان  راضی می کند  و آنهم  
شوایتزر   . هاست  انسان  این  به  کمک 
این  باطرح   ، خودرا   درونی  احساس  
سئوال  از خود» آیا نمی توان  باارسال 
پزشک  ودارو به  توده های سیاخپوست  

کمک کرد؟« قوت بخشید..
به استراسبورگ  ، شوایتزر   دربازگشت 
سیاهپوست  خاطره  بود   نتوانسته  که 
مجسمه را ازیاد ببرد  از خود پرسید:» به 
چه دلیل  وجدان من  آنقدر ناراحت شده 
است ؟ من  یک استاد  دانشگاه هستم  

عضو میسیون مذهبی که نیستم .«
موقع  شوایتزر هنوز  سی سال  در آن 
بیش  نداشت ولی در  سه رشته مختلف  
بود:  کرده  پیدا  ای   العاده  فوق  شهرت 
از   یکی   ، بود  انجیل  مسائل  کارشناس  
بهترین نوازندگان ارگ  عصرخود بود  و 
یکی از  بهترین بیو گرافی هارا  درباره 
ژان سباستین  باخ موسیقیدان  معروف 

برشته تحریر  در آورده بود. 
درهمان روزها  که شوایتزر  دراین اندیشه 
بود  تا پاسخ قانع کننده ای  برای سئوال 
خود بیابد  مقاله ای پیرامون  کنگو که  
توسط  یک میسیونر مذهبی  نوشته شده 
بود  درروزنامه ها انتشاریافت .درقسمتی 
ازاین مقاله آمده بود:»  درحالیکه  ما سعی 
می کردیم  بومیان را  به مسیحیت دعوت 
کنیم  می دیدیم  که آنها رنج می کشند  

واز درد جان می دهند. اینان قربانی

 بیماریهائی  بودند  که از دست ما کاری 
برای آنها ساخته نبود.«   

برای آنکه آلبرت شوایتزر  تصمیم نهائی 
خودرا  بگیرد  بیش از این  الزم نبود. او 
بالفاصله تصسمیم گرفت  زندگی خودرا 
وقف  نجات سیاه پوستان  نیاز مند  به 
کمک  نماید. اما  اینکار  فوراً عملی نبود. 
اومی بایست برای کمک  اه سیاهپوستان  
ساکن جنگلهای  بکرو دست نخورده  ی 
آفریقاقبالً آموزش پزشکی ببیند. بهمین 
پزشکی  دردانشکده  بالفاصله   جهت 
ثبت نام کرد  و به تحصیل طب پرداخت 
بااتمام   همزمان  بعد   سال  پنج  حدود   .
 ، وجراحی   پزشکی  دررشته   تحصیل 
 . آشناشد  دختری  با  جوان  شوایتزر  
دوستانش از  این اتفاق سخت  خوشحال 
شدند  چرا که امیدواربودند  تزدواج به  
برنامه های عجیب  وغریب  آینده ی او  

پایان  می دهد.
اما ، هلن برسلو  ، نامزد او  که دختر یک 
استاد تاریخ  دانشگاه  استراسبورگ بود  ،
 از همان  ابتدای آشنائی با شوایتزر کاماًل  
با عقاید  وافکار ونظریات  او آشنابود  . در
 واقع شوایتزر  روزی که  تصمیم گرفت  
صداقت   درنهایت  کند   ازدواج  هلن  با 

وخلوص نیت  به او گفته بود«
کاردرمان  به  خواهم   می  من   «
فعلی  تحصیل   . بپردازم  سیاهپوستان  
بهمین  فقط  پزشکی    من  دررشته ی 
منظور  آغاز شده است . آیا حاضرید  بقیه 
عمرتان را  بامن در جنگلهای  خوفناک 

آفریقا  بگذرانید؟«
وهلن  بالفاصله پاسخ داده بود :» من هم  
پرستار شما  خواهم شد. دراین صورت 
چطور می توانید  مرا باخود به آنجا نبرید؟« 

زندگی  برای  که  دانستند  می  هردو  اما 
آفریقا   ای   حاره  درمناطق  کردن  
توانفرسای   شرایط   برابر  در  واستقامت 
آن تنها دیپلم کاغی نیست . آنها به دارو  
و به میزان زیاد  به وسایل  زخم بندی  و 
ابزار وادوات  جراحی نیز  نیاز مبرم دارند. 
برای رفع  این مشگل  شوایتزر دست بکار  
نوشتن مقاالت  و تقاضا ی کمک شد  تا 
بدینوسیله  پول  مورد نیاز جهت  انجام  

وتحقق برنامه های خود را تأمین کند.
وباألخره  یک روز جمعه  درسال  ۱۹۱۳ 
آفریقای  رهسپار  همسرش   بهمراه   ،
بود  فرانسه  مستعمره  یک  که  استوایی 
وآقای  خانم   ، لویز  کیپ  درشهر  شد.   ،
شوایتزر  با یک آشپز  سیاهپوست بنام 
اروپایی   ژوزف  که قبال  دریک خانواده 
و  باکمک  آشناشدند.  کرد   می  خدمت 
راهنمایی  ژوزف ، خانم وآقای شوایتزر 
مدت سه روز  درامتدادرودخانه  اوگوئه  
راهپیمایی کردند  تا به قرارگاه  میسیون 
این   رسیدند.  نه«   »المبره  در  مذهبی  
 ، تسه  تسه  مگس  به  آلوده    ، منطقه 
ومگس  موریانه  زهردار،  های  مورچه 
های  جورواجوری بود  که هرکدام   ناقل 

خطرناک ترین  بیماریها بودند.
یأس  باعث  نه«   المبره   « به  رسیدن 
ونومیدی  دکتر شوایتزر شد که تصور می 
کرد  دراین منطقه تا وقتی  بیمارستان 
یک  حداقل  بسازد   خودرا  موردنظر 
درآنجا  را   شب  بتواند  که  سرپناه  
نه  کرد.اما  خواهد  پیدا  کند   استراحت 
تنها  ازسرپناه خبری نبود  حتی یک کلبه  
نئی هم  وجود نداشت  تا  بتوانند درآن  

شب را به صبح  برسانند.
بناچار  بسرعت چادری  برپا کردند .

 ابزاروادوات  جراحی را بروغن  آغشته 
حاوی   های  نزند.بطری  زنگ  تا  کردند 
مخصوص   های  درجعبه  داروهارا  
خاک  درزیر  سارها   چشمه  درنزدیکی 
دفن کردند  تا فاسد نشود. همه ی تالش 
جدیت  وبا  یکباره   که  ها   وفعالیت  ها 
 ، گشت   موجب  شد   آغاز  سرعت  و 
کنجکاوی  بومیان سیاهپوست  تحریک 
شود ژوزف معتقد بود  واین اعتقاد خودرا  
با شوایتزر  وخانمش هم  در میان گذاشت  
اینک  اطراف  هم  قبایل  که جادوگران  
سیاهان   درمیان  تا   ند  کار  اندر  دست 
نسبت  وسوءظن   نفاق   و  نفرت  تخم 
هشدار   این  بپاشند.اما  واردین   تازه  به 
درشوایتزر مطلقاً  واکنشی منفی  ایجاد 
نکرد او بدون توجه  باین موضوع  توانسته 
انواع  سیاهپوستان   از  دربسیاری  بود  
گوناگونی  ازبیماریها  ازماالریا گرفته تا  
بیماری خواب را  تشخیص بدهد  وسپس 
درپاسخ  ژوزف وهشدارهای  بدبینانه ی 
وی  بالحنی آمرانه  گفت :»  بکار بپردازیم 
بیاور.«  اینجا  به  بیمارهارا  برو   ژوزف   .
وخودش در یک مرغداری متروک  که در 
حد امکانات  ، آماده اش کرده بود  مستقر 
نخستین  واقع  در  مرغدانی  این  شد. 
بیمارستان اوبود. یک تختخواب  قدیمی  
را بعنوان  تخت جراحی  مورد استفاده  
قرارداد  دیوارهای مرغدانی  رابا آب آهک  

سفید کردند. 
رنگ  کم  های   باپوست  سیاهپوستان  
دوروبر   شده   وخالکوبی  وپررنگ  
مرغدانی  جمع شدند.بعضی از آنها نیزه  
وچاقوهای  نوک پهن خودرا  بهمراه آورده 
کمانها   دیگر   بعضی  درحالیکه  بودند 
وتیرهای                      بقیه درصفحه۴۸ 

آلبرت شوایتزر:
پزشک سیاهان آفریقائی
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در ُام القرای اسالمی چه خبر؟
تیمور شهابی

 حل شد
تمامی مشکالت ایران اسالمی عزیز حل 
عرض  اجازه  با  چطور؟  میفرمایید  شد. 
گرامی  خوانندگان  همانطوریکه  میکنم. 
آخوند  خیاری  آبدوغ  دولت   ، آگاهند 
ریاکارعالیجناب آشیخ حسن روحانی با 
پیشرفته ترین برنامه های اقتصادی که با 
دستور مقام معظم رهبری و با راهنمایی 
مصلحت  تشخیص  مجمع  گهربار  های 
عزاداران  هیئت  و  میمونها  سیاره  نظام 
تز  و  داود  امامزاده  و  هاشم  امامزاده 
دکترای اقتصاد امام باقر)ع( ، طرح ریزی 
اقتصاد  کور  گره  میخواهد  است  شده 
کشور را باز و جانی دوباره به الشه نیم 

گندیده آن بدمد. صلوات بلند.

در وهله اول ، حتی برای دانش آموزان 
که  است  مبرهن  و  واضح  هم  دبستانی 
حال و روز رژیم نعلین و آفتابه زیاد خوش 
نیست، یک جورایی این وحوش به جان 
عالم و آدم افتاده اند و گیج ویج به هر 
و  ارزش  بی  موجودیت  تا  میزنند  دری 
اهریمنی خود را نگه دارند. برجام را که 
فعأل باید دم در کوزه بگذارند و آبش را 
و  فارس  خلیج  حراج  با  حاال  بخورند. 
چندرغازی  بتوانند  شاید  خزر  دریای 
بگیرند که پول ساندیس و قیمه پلو نذری 
امت عزادار را تهیه کنند که این روزها 
بجایش  مجبورند  بودجه  کمبود  بخاطر 
الویه  و ساالد  یتیمچه  و  بامجان  کشک 
تخت  و  تاج  بسر  عمامه  وارث   . بدهند 
کیان، حسابی به همه گوشه های ایران 
است.  زده  شکوفه  معده  ته  از  ایرانی  و 
دولتمردان  هیئت  در  خوشبختانه  ولی 
و زمامدارن رژیم عزادارن و سینه زنان 
امتی، پر از تکخالهای برنده ای هستند 
دست  در  را  امور  هدایت  سکان  که 
دارند. برای مثال میتوان از محمد جواد 
اسالمی  جمهوری  خارجه  وزیر  ظریف، 
یاد  را  ما  و آن خنده چندش آورش که 
پدربزگمان  دهات  کشاورزان  چارپایان 
میاندازد،  نام برد. به گزارش ایسنا استاد 
سخنرانیهای  از  یکی  در  اواخر  این  ما 
کنید  سعی  گفت:«...  خود  پینوکیویی 
سیاه  نمایی و ناامید کردن مردم را کنار 
خوبی  شرایط  در  ما  کشور  بگذارید 

بحرانی  فضای  یک  ندهیم  اجازه  است 
بسیار  شرایط  ما  بسازند.  ما  کشور  از 
سخت تری را قبالً گذرانده ایم که شرایط 
است  قبل  شرایط  از  بهتر  بسیار  فعلی 
بنابراین می توانیم از عهده آن برآییم...«  
روز  از  بهتر  روز  هر  کنونی  بعله شرایط 
اعترضات  و  اعتصابات  و  میشود  قبل 
و  بازنشستگان  و  کشاورزان  و  کارگران 
مالباختگان و بیکاران ، همه و همه زیر 
و  این  های  و دسیسه  است  سر دشمن 
آن.  نباید سیاه نمایی کرد که فساد همه 
گیر، دمار اقتصاد و جامعه و اخالقیات و 
محیط زیست را درآورده است. اصأل فضا 
بحرانی نیست. خط فقر؟ کدام خط فقر؟ 
تورم؟ کدام تورم؟ کمبود؟ کدام کمبود؟ 
بیکاری؟ کدام بیکاری؟ اینها همه شایعه 
فالن  فالن  اسراییل  و  استکبار  سازی 
با کمک دشمنان داخلی  شده است که 
سیاه نمایی و مردم را  ناامید میکنند. ارز 
و دالر و یورو در مملکت فراوان است و 
های  نرمش  با  خران  مقاومتی  اقتصاد 
قهرمانانه به حد شکوفایی خود رسیده 
است ,مردم الکی قیل و قال راه انداخته 
اند. انگاری همه چیز با دالر معامله میشود 
. هدف انقالب این حرفها نبود که فشار 
خون مردم با نوسان دالر و یورو باال پایین 
از من و  نابغه نظام  تازه مسئولین  برود. 
شما بیشتر حالیشونه. برای مثال رییس 

جمهور بنفش استاد روحانی درباره گرانی 
دالر گفت: »...برخی بیماری های اقتصادی 
داریم که مربوط به این  دولت و دولت قبل 
 و  دیگر دولت ها نیست، از قبل از انقالب 
وجود  نقدینگی  افزایش  مشکل  بوده 
دارد، دسترسی ما به ارز مورد بحث است، 
اینها دست  و  با دنیا  بانکی  یعنی روابط 
به شرایط  و منجر  می دهد  هم  به دست 
جدید می شود...« به به چقدر شاعرانه و 
عارفانه. در دو سه خط گفت که هنوز بعد 
از چهل سال سرمبارکشان با نشیمنگاه 
شریفشان ، پنالتی میزند واصأل مرگ بر 
شاه که افزایش نقدینگی و روابط بانکی 
دنیا را قاطی پاطی کرد. اصوأل باال رفتن 
از دیوار سفارت مردم و گروگانگیری برای 
بهبودی و بهترسازی مناسبات جهانی بود 
که این خارجی های زبون نفهم اشتباهی 
گرفتند و حمل بر این کردند که خدای 
نکرده عناصر انقالبی اسالمی نکنه مغز 
خر خورده اند چون یکی از قوانین جهانی 
را زیر پا گذاشته و تا امروز هم پرچمش 
دارند  انتظار  حاال  ولی  میسوزانند.  را 
و  باشند  بانکی جهانی داشته  روابط  که 
دستشان به ارز و درز برسد. خب گذشته 
ها گذشته ، دست بدین و روبوسی کنین 
انشاهلل تعالی به مرادتان میرسید. آشیخ 
که«...در  میدهد  ادامه  باز  حقه  روحانی 
ابتدای دولت یازدهم ارز ارزان می شد و ما

 تالش داشتیم قیمت ارز را نگه داریم، 
منابع  مذاکرات،  حین  در  اینکه  ضمن 
ارزی ما آزاد می شد. مشکالت ارزی دیماه 
پارسال شروع شد, ۵ دی اعتراضاتی از 
به  کرد  سرایت  بعد  شد،  شروع  شهری 
اغتشاشات  بود،  هرچه  دیگر،  شهرهای 
مهار شد، مردم از دولت حمایت کردند، 
اما پیامی به خارجی ها داد که فهمیدند با 
فشار بیشتر می توانند تاثیر بگذارند...« 
بعله نه تنها قیل و قال خوابید بلکه مردم 
از شعارهای  خیلی حمایت کردند چون 
اغتشاشگران معلوم بود که عاشق چشم 
با  بویژه  هستند  مقدس  نظام  ابروی  و 
جلوی  اونم  رضاشاه،  شاد  روحت  شعار 
مسجد گوهرشاد! . بعله مشکالت کامأل 
سینه  این  که  آنچه  چون  شدند  حل 
زنان و روضه خوانان همه با هم و همصدا 
میگویند اینست »امروز روز برگرداندن 
در  نمی افتد  اتفاقی  البته  تحریم هاست. 
این مدت کاری که می خواستند کردند 
و اینها بیشتر جنبه روانی داشت« خب 
مهمی  اتفاق  هیچ  معلومه  که  اینطور 
نیفتاده چون بازار ارز و طال تقریبأ متعادل 
مانده و بازار فروش نفت هم که داغ داغ 
دنیا  کشورهای  همه  نمایندگان   . است 
که  اند  نفت صف کشیده  وزارت  جلوی 
نفت و گاز بخرند و دماغ استکبار را به 

خاک بمالند.

میمونها  سیاره  نوابغ  این  از  دیگر  یکی 
که قبل از انقالب باشکوه جزو حیوانات 
آزمایشگاهی میبوده ، شامپانزه معروفی 
که  میباشد  رضایی  دکتدر محسن  بنام 
او هم در نوبه خود تکخال برنده ایست. 
ایشان  مسئولیت  پر  مشاغل  از  یکی 
نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیری 
باالی  آقا محسن  حاج  اواخر  این  است. 
بهم خوردن  مورد  در  کلی  و  منبر رفت 
برجام و مهمالت دیگر، اشاره به ضرورت 
غنیمت شمردن لبخند های رئیس جمهور 
آمریکا  کرد:«...  آمریکا  سوی  از  ایران 
باید این لبخند آقای روحانی و ظریف را 
غنیمت بداند. آقای روحانی و ظریف ۱۳ 
سال پیش لبخندی زدند و شما تحویل 
نگرفتید آن سیلی ۲۰ هزار سانتریفیوژی 
تحویل  را  درصدی   ۲۰ سازی  غنی  و 
لبخند  این  می کنیم  توصیه  گرفتید. 
آقای روحانی را تحویل بگیرید و سیلی 

گوشه هائی از زندگی رضاشاه کبیر
 عباس خلیلی روزنامه نگار وسفیرفوق 
العاده ایران در اتیوپی وپدر شاعرآزاده 
بهبهانی در  ،خانم سیمین  وفرهیخته 
شرح خاطراتش درپیوندبا رضاشاه می 
نظام  جزعّیات  تمام  به  گوید:»ایشان 
کردند،درمسافرتهایی  می  رسیدگی 
اول  فرمودند  شهرستانهامی  به  که 
وسربازخانه  رفتند  می  سربازخانه  به 
خوابگاه  وحتی  آشپزخانه  ووضعّیت 
وجاهای دیگر را می دیدند مباداعفونتی 
باشد یاریشه ی امراضی باشد،یامراقبت 
آنها  وغذای  آنها  درصحت  کامل 
کاررا می کردند، درمدرسه  نکننداین 
همین  هم  نظام  ودانشکده  نظام 
بودندآنجا  رفته  کردند،روزی  کاررامی 
وبرف زیادی بود تمام دانشجویان صف 
یک  که  گفتند  بودندوایشان  کشیده 
ُمشت برفی رابردارند ویک گلوله ازبرف 
درست کنند وآن گلوله برف را دردست 
دررأس  که  کسی  به  گرفتند،  شان 
بوددادند،البته  قرارگرفته  دانشجویان 
این گلوله برفی دربدوامر خیلی بزرگ 
بده  رفیقت  دست  به  فرمودند  بود 
وهمچنین رفیقت به رفیق خودش دست 
به دست تاآخرصف بگردد،همینطورکه 
می  دست  به  دست  بزرگ  گلوله  این 
کاسته می شدتاآخرصف  ازآن  گشت 
وحقیری  کوچک  خیلی  گلوله  یک 
من  که  ای  بود،فرمودندجیره  شده 
برای دانشکده می دهم آن اولی بوده 
می  کاسته  خورند  می  ازآن  ودیگران 
 - خاطرات  درآئینه  شود«.)رضاشاه 

)۱۲۷
***

گوید،من  می  احمدزنگنه  سرلشکر 
رضاشاه  رادرمکتب  غرورملی  درس 
که  دهد  می  توضیح  آموختم،آنگاه 
با  بودم  افسرجونی  ۱۳۱۲من  درسال 
ی  دانشکده  در  یکمی  ستوان  درجۀ 
افسری استادتوپخانه بودم،درآن تاریخ 
هیأتی ازافسران فرانسوی که استخدام 
روز  آمدند...یک  ایران  به  بودند  شده 
رضاشاه  اعلیحضرت  که  دادند  اطالع 
خواهندآورد... تشریف  دانشکده  به 
صف  دریک  فرانسوی  افسران 
مقابل  صف  دریک  ایرانی  وافسران 
فرمانده  موقع  قرارگرفتند،دراین  هم 
اهلل  امان  سرلشکر  افسری  دانشکده 
بود...اعلیحضرت  جهانبانی  میرزای 
شدند  فرما  تشریف  دانشکده  به 
آمد... عمل  به  نظامی  واحترامات 
خطاب به تیمسارجهانبانی  فرمودند: 
بیاناتی که دراین جامی کنم به فرانسه 
فرانسوی...  افسران  کنیدبرای  ترجمه 
فرمودند:برای ترقی وپیشرفت ارتش،ما

احتیاج به کادر افسرانورزیده وتعلیم 
سالها  کار  این  داریم،برای  یافته 

خارج  به  را  ازافسران  کاروانهایی  
این  شد  معلوم  بعداً  فرستادیم،ولی 
سرعت  که  مارا  نظراصلی  عمل 
تأمین  است  ارتش  وترقی  درپیشرفت 
نمی کند،لذادرصددبرآمدیم که عّده ای 
ایران  ارتش  رابرای  فرانسوی  ازافسران 
خارجی  مدارس  وآن  کنیم  استخدام 
وتوپخانه  سیروسمور  سن  ازقبیل  را 
رادرایران تشکیل بدهیم تابدین ترتیب 
بتوانیم سریعاً پیشرفت ارتش را به وسیلۀ 
تأمین  وورزیده  یافته  تعلیم  افسران 
کنیم،ازاین جهت بود که بادولت فرانسه 
قراردادی بستیم که این افسران فرانسوی 
را مأمورکردند وبه ایران فرستادند وحاال 
مدارس  ماآن  افسران  این  وسیلۀ  به 
رادراینجا تشکیل خواهیم داد که بتوانیم 
بآن مقصد اصلی یعنی سرعت درترقی 
وپیشرفت ارتش برسیم،حاالاین سئوال 
پیش می آید که چراما کشورفرانسه را 
ما۱۵۰سال  اینکه  کردیم؟برای  انتخاب 
وفرهنگی  تاریخی  سوابق  بافرانسه 
داریم،ازطرف دیگر اکثر تحصیلکرده های 
مت درایران به زبان فرانسه آشنایی دارند 
وازهمه مهمتراینکه ارتش فرانسه ازجنگ 
اول پیروزمندانه بیرون آمد،روی این اصل 
بود که ماکشورفرانسه راانتخاب کردیم.
دراینجاکه فرمایشات رضا شاه تمام شد 
روکردند به سرلشکرجهانبانی فرمودند: 
بهفرانسه  دیگر  گویم  می  راکه  این 
ترجمه نکن با یک خشم وآمرانه بااشاره 
بودند  ایستاده  که  فرانسوی  افسران  به 
ارتشند  مستخدم  افسران  فرمودند:این 
،خدمتگزارارتشندونوکرهای ارتش ایران 
هستندخوب ملتفت شدید؟دومرتبه این 
را باهمان ژست آمرانه برای افسران ایرانی 
که  غرورملی  بود درس  تکرارکردند.این 
درآن روز ازفرمایشات رضاشاه آموختم«. 

)رضاشاه کبیر درآئینه خاطرات(
***  

وقتی که رضاشاه به سلطنت رسید،چندتن 
ازنوه عموها دردانشکده

وهر  شدند  تحصیل  مشغول  افسری   
کردند  می  یکبارآنهاراردیف  وقت  چند 
کرد.دریکی  می  ازآنهابازدید  ورضاشاه 
بودند   خبرداده  رضاشاه  به  ازبازدیدها 
عموها(  ازنوه  مرادپهلوان)یکی  علی  که 
کرده  کشی  شوشکه  زار  الله  درخیابان 
می  پیش  مرادرا  علی  است.رضاشاه 
مرادخان،آن وقت  خواندومی گوید،علی 
ها که من شوشکه می کشیدم اسم من 
نکش. نبود،دیگرشوشکه  نژاد  پهلوی 
پهلوان،درکتاب  ازدکترکامبیز  نقل  )به 
رضاشاه ازتولدتا سلطنت.دکتررضا نیازمند(

***  
بادرجۀ  رضاخان  که  درزمانی        
آتریاد  ی  یاوری)سرگردی(فرمانده 
تهران  در  ُمستقر  )هنگ(همدان 

به  خود  هنگ  با  یافت  بود،مأموریّت 
همدان برود،محمدرضاشاه آنچه را که از 
پدرش در باره ی این مأموریِت شنیده 
بود،در کتابش زیر نام »مأموریّت برای 
وطنم« این چنین می نویسد:»...یکدفعه 
همدان  عازم  ازتهران  خود  هنگ  با 
شد.فقط یک رأس اسب همراه داشتند 
بکارمی  آمبوالنس  جای  رابه  آن  که 
بود  به همدان رسیده  بُردند،وقتی که 
ازشّدت جراحات وارده برپاهایش مدتی 

بستری گردید.
پاهایش  که  هنگام  درآن  شاید        
ازراه رفتن تاول می زد فهمیده بود که 
مردم چه می کشند وشاید همان وقتی 
که ازفرط دردپای خون آلود خواب به 
یادکرد  باخودقسم  آمد  نمی  چشمش 
به آسانی  ایران  تامردم  که کاری کند 
ازاین شهر به آن شهر بروند وبه راحتی 
بار ومحموالت خودراحمل کنند ودیگر 
بخ علت کمبودوسایل نقلّیه اطفال چهل 
آنان دربیابان خشک نشود«. روزه ی 

***
 از قول سرتیپ صفاری به نقل از کتاب 
که  نویسند:»زمانی  اومی  خاطرات 
بادرجۀمیرپنجی  اعلیحضرت رضاشاه 
هایی  قسمت  فرماندهی  باسمت 
سرکوبی  برای  وهمدان  ازآتریادتهران 
جنگلیان مسلح به گیالن آمدند،پس 
از متواری کردن حضرات،محل اقامت 
درالهیجان  ایشان   زیرنظر  نیروی 
قرارگرفت ومعظم له باسمت فرماندهی 
اقامت  درالهیجان  ناحیه  آن  نظامی 
داشتند.اغلب افتخاردرک محضرایشان 
مداخلۀ  از  صحبت  که  راداشتم.شبی 
آن  نظامی  درنیروی  خاّصه  خارجیان 
ازاظهارتکّدر  بودپس  درمیان  وقت 
این  آرزویم  بزرگترین  بسیار،فرمودند 
است که خداوند به من این توفیق را 
قشون  بتوانم  روزی  که  کند  عنایت 
راازلوث وجوداین اربابان خارجی پاک 
کنم وآنگاه باخشم وتنفرفرمودند:بااین 
دریای خزربریزم  آنهارابه  چکمه خود 
ونیروی انتظامی ایران رابادست افسران 

ایرانی اداره کنم.
      این آرزوی آن روز به فاصلۀ چندسال 
صورت  له  معظم  واالی  همت  به  بعد 
تحقق به خودگرفت وهمه خارجیانی که 
نیروهای نظامی آن روز رادرایران اداره 
می کردند به یاری خدای توانا ازایران 
آن  ارتش  قوی  های  طردشدندوپایه 

روزایران بنیان گذاری شد«.
***

ادامه دارد

۱۰۰ هزار سانتریفیوژی نخورید...« البته به 
احتمال خیلی زیاد ، پا منبریهای استاد که 
همگانی بخش کرمینه مغز خود را از دست 
داده اند، از سخنان ایشان کلی حال کردند 
و صلوات فرستادند. استکبار از توانایی های 
پیشرفته امت که بر مبنای آیات مبارکه و 
روایات و متون اسالمی میباشد خبر ندارد. 
در  نقشه ساختن سانتریفیوژ  که  نمیداند 
زمان صدر اسالم توسط ائمه و امامزادگان 
طراحی شده و آنرا میتوان در البالی رساله 
بحاراالنوار مال باقر مجلسی پیدا کرد! . هیچ 
نیازی هم به سرمایه و پول ندارد چون مواد 
 ، بنفشه  و  کرچک  روغن  مثل  آن  اصلی 
خرمای  نخلهای  کنده  و  نابالغ  شتر  ادرار 
کوفه و جده ، به وفور پیدا میشود. انرژی 
هم نمیخواهد، با چراغ فیتیله ای پیه سوز 
. اگر  میتوانند سانتریفیوژ را روشن کنند 
هم اورانیوم کم آوردند هیچ باکی نیست. 
آب ناودان کعبه را در کاسه ای که در آن 
آیۀالکرسی نوشته شده است بریزند و هفت 
بار دور حرم امام رضا )ع( بگردانند میشود 

اورانیوم!

فرمانده اسبق سپاه پاسداران همچنین در 
ادامه خزعبالت خود تأکید کردند:«... من 
به عنوان یک سرباز و پاسدار انقالب قول 
می دهم اگر آمریکایی ها بخواهند به ایران 
چشم بد داشته باشند و به فکر حمله نظامی 
باشند مطمئن باشند ما در هفته اول حداقل 
آن  و  می گیریم  اسیر  را  آمریکایی   ۱۰۰۰
موقع برای آزاد کردن هر یک از آن ها باید 
چند میلیارد دالر بدهند. آن موقع مشکل 
اقتصادی ما نیز ممکن است حل شود، باید 
این فکر را از سرشان بیرون کنند...« البته 
خوانندگان گرامی التفات دارند که ایشان 
گفتند ممکن است اشکاالت اقتصادی حل 
زمان  امام  گمنام  ولی چون سربازان  شود 
بیشتر  میتوانند  اللهی  و بسیجی و حزب 
بگیرند، حتمأ مشکالت  اسیر  نفر  هزار  از 
تورم  بلکه  میشود  تنهاحل  نه  اقتصادی 
کمتر  از دوره شاه سابق خائن  و دالر هم 
دالیل  بخاطر  رضایی  سردار  شد.  خواهد 
امنیتی نگفتند که همین حاال هم میتوانند 
هزاران سرباز بی خاصیت آمریکایی را که 
تفنگهای  حدود  در  نظامیشان  تجهیزات 
در  است،  عهد صفویان  ای سرپُر  ساچمه 
منطقه اسیر بگیرند! البته چون ماله کشان 
امتی   - آخوندی  رژیم  کنان  چاق  کار  و 
اسالمی ایران شدیدأ براین باورند که کشور 
در شرایط خوبی است و اغتشاشات مهار 
کم  را  استکبار  روی  نمیخواهند  اند  شده 

کنند و آبرویش را در دنیا ببرند.
هر که او جنس دروغ است ای پسر

راست پیش او نباشد معتبر

جالل الدین بلخی

Teymour_Shahabi@yahoo.com
Facebook.com/Teymour Shahabi
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 روز درازشنبه
فقیهی را پرسیدند  که سر درکدام روز 
بگیریمو  روز  کدام  در  وناخن  تراشیم 
شارب  درکدام روز چینیم ؟  گفت : در 
درازشنبه . یعنی هرروزی که موی و ناخن 
وشارب  درازشده باشد  و بالیده گشته  

بباید چید.!

بلشویک ها و منشویک ها 
اصطالح  این  اللفظی   تحت  معنی 
که  زمانی   . است  »اکثریت«  بُلشویکی  
حزب سوسیال  دموکراتیک روسیه در 
منشعب  گروه  دو  به   ۱۹۰۳ گردهمائی 
تندو  گروه   - هوادارانش  و  لنین   ، شد 
تر- اکثریت یافتند و این نام را  برای خود 
برگزیدند. گروه کمتر تندرو  که دراقلیت 
بودند  »منشویک«  به معنی »کوچکترو 
کمتر«  نامیده شد. بعدا بلشویک ها حزب 

کمونیست روسیه را بنیان نهادند

بودجه 
وزیر  که  بوده  براین  رسم  گذشته   در 
دارائی انگلستان  اوراق مربوط  به هزینه 
به مجلس  رادرکیفی چرمی  مالی   های 
عوام  ببرد و آن را جلوی خود روی میز 
بگذارد. این کیف » بودجه « خوانده می 
شد که از واژه ی فرانسوی Bougette  به 

معنی کیف گرفته شده است .

ماه عسل
واز  کی  از  ترکیب  این  نیست   معلوم 
چه زبانی )فرانسه یا انگلیسی(  به زبان 
فارسی وارد شده . تا آن زمان  که ریشه 
شناسان  حقیقت را  کشف و افشا کنند  
شاید  این شعر زنده یاد  استاد باستانی 

پاریزی  راهگشا باشد:

نوعروسی زصفا  گفت شبی با داماد 
نام این مه چه کسی ماه عسل بنهاده است

گفت داماد  که دراصل این ماه 
ماه ُغسل است  ولی نقطه آن افتاده است 

کدخدایان الل وجوانان کر
کدخدائی)ودامادشدن(   بعداز  حکیمی 
گفته است  : تا ما مجرد بودیم  کدخدایان 
گنگ بودند یعنی مارا  به نصیحت  منع 
ایم   شده  کداخدا  که  اکنون   نکردند. 
مجردان  کر گشته اند  یعنی نصیحت مارا  

نمی شنوند.
)فخرالدین علی(

دفع بالو عال
درمازندران  عالء نام  حاکمی بود  سخت 

ظالم . خشک سالی روی نمود . مردم به 
استسقا بیرون رفتند. چون از نماز  فارغ 
شدند  امام  برمنبر  دست به دعا برداشت 
وگفت : الهم الدفع عنا البال ، والوبا، و العالء
عبیدزاکانی

سبقت برای چه؟
مؤذنی تکبیر می گفت  ومردم به تعجیل  
پیش   نهادندوبرای صف  به مسجد  روی 
ازهم سبقت  می جستند. ظریفی حاضر 
:  واهلل اگر  مؤذن بجای حی  بود  گفت 
علی الصالح  ، حی علی الزکات می گفت 
مردم درفرار  از مسجد  برهم سبقت می 

گرفتند.

ُمقّلد قاضی
نزد قاضیی  نقل کردند  که دراین شهر  
هزالّی است مقلد  که در مجلس ومحافل  
تقلید  شمارابر می آورد  و آن را  مایه 
هزل ساخته  ومردم را می خنداند  قاضی 
در غضب شد  وکس را به طلب او فرستاد  
که تازیانه زند. چون حاضر شد  قاضی بااو  
آغاز اعتراض کرد  وگفت  هی ، مردک ترا 

میرسد  که هرجا رسی ، مرابرآری؟
بر کسی که شمارا  لعنت خدا ی  گفت  

برآورده است .

مک دانلد  در ایتالیا
ایتالیا یی ها به پیتزاهای خود می نازند. 
تصمیم   ۱۹۸۶ درسال   دانلد  مک  اما 
ایتالیا  در  دانلدرا  مک  شعبه  گرفت 
به رقابت  ایتالیایی  دایر کندوبا پیتزا ی 
بپردازد. وقتی  قوس طالیی رنگ معرف 
این شرکت زنجیره ای در میدان اسپانیا  
برافراشته شد رومی ها  دست به اعتراض 
زدند. وهیچکس باور نمی کرد  که درسال 
۲۰۱۷ شاهد فعال بودن  ۵۶۰ شعبه مک 

دانلد  درسرتاسر ایتالیا باشیم .

درمان های غیر ضروری 
شرکت بیمه سیگنیچر که اداره مرکزی 
آن در  کنتاکی است  با آزمایشات غیر 
ضروری که  برروی بیماران  خود انجام می 
داد هزینه های زیادی را برآنان تحمیل 
میکرد. با شکایت بسیاری ازبیماران ، این 
باید  حدود سی میلیون  اکنون  شرکت 
دالر به بیماران خود غرامت بپردازد.  یکی 
از راه هایی که این شرکتها پول در می 
آورند  زدوبند با آزمایشگاه های مختلف و 
فرستادن بیمار به این آزمایشگاهها برای  

انجام آزمایش های غیر ضروری است .
درمان  مراحل  انجام   دیگر   های  روش 
بجای یک جلسه  در جلسات متعدد است 
بیمه  شرکتهای  از  برخی  اکنون  هم 
وجوددارند که پزشکان معالج را مجبور 
می کنند تا بیماران خودرا برای آزمایش 

های گوناگون به آزمایشکاهها بفرستند و 
این کاررا به عنوان پیشگیری از  بیماریها  
بیماراست  نفع  به  که  کنند  می  قلمداد 
این  انچام  موارد  دربعضی  درحالیکه  

آزمایشها کامال بی مورد است .

استخدام  داور   
شرکت  ایتالیایی فررو  که محصول نوتیال 
اعتراض  با  اخیرا  اوست  تولیدات  از 
گفتند  می  که  خودروبروشد  مشتریان 
طعم نوتیالهای این شرکت تغییر کرده 
و دیگر آن طعم مورد عالقه آنهارا ندارد. 
برای  نفررا   ۶۰ حدود  شرکت  این  اخیرا 
تشخیص طعم نوتیال های خود استخدام 
درروز  کارشان  عده  این   . است  کرده 
چشیدن نوتیالهاست تا مطمئن شوند که 

طعم آن همان است که باید باشد.

کوچک وکم اهمیت
پنج سال پیش  خبرنگار عکاس  موسی 
الشامی  خود شاهد بود که ارتش مصر 
می  درقاهره  را  معترض  مردم   چگونه 
کشد. او در شرح یکی از عکس هایش 

نوشت :
» دردنیای امروز هیچ چیزی کوچک و کم 
اهمیت نیست .«  همین نوشته او هم کم 
اهمیت نبود و سروصدای زیادی درمورد  
برخورد ارتش با مردم را  به روزنامه ها 
کشاندکه شاید نتیجه ی آن جلوگیری از 

خشونتهای بیشتر بود.

آتش سوزیهای  کالیفرنیا
مدتی است که ظاهراً بخاطر خشکسالی و 
دربسیاری از موارد به سبب  عدم رعایت 
طعمه  کالیفرنیا  جنگلهای  ایمنی  اصول 
آتش می شود. تنها درسال گذشته   بیش 
از ۱/۲  میلیون هکتار  از اراضی جنگلی 

کالیفرنیا در آتش سوخت .
ازسال ۲۰۰۰ تا کنون  بیش از ۲۰ منطقه 
بزرگ  از  حیات وحش کالیفرنیا در آتش 
سوخته و خاکسترشده است که این آتش 
تعداد  درختان جان  بر  ها عالوه  سوزی 
زیادی از حیوانات مقیم این  زیستگاههای 

حیات وحش را نیز گرفته است .
از  جلوگیری  برای  هنوزهم   متأسفانه 

ای   چاره  راه  ها  سوزی  آتش  این  وقوع 
وجود ندارد.

فرشگرد یعنی چه ؟
این روزها واژه َفَرشَگرد که نام تشکیالت   
سلطنت  طرفداران  که  است  جدیدی 
برانداختن رژیم جمهوری اسالمی   برای 
 . هاست  زبان  برسر  اند  کرده  تأسیس 
و  دانند.  نمی  را  آن  معنی  ها  خیلی  اما 
آنهاهم که معنی اش را می دانند براین 
باورند که اگرچه  این واژه بسیار  مناسب 
های  ویژگی  ترین  عالی  دربردارنده   و 
انسانی است  اما به علت دوراز ذهن بودن   
می توان گفت ازکارآ ئي آن کاسته خواهد 
شد.  درهرحال این واژه یک واژه پهلوی 
است و در کتاب  شناخت اساطیر ایران 
تألیف جان هینلز باترجمه ژاله آموزگار 

واحمد تفضلی  آمده است :
»َفَرشَگرد در زبان پهلوی بمعنی رساندن 
جهان به کمالی است که در آغاز آفرینش 
و پیش از یورش اهریمن و ورود پلیدی 
درکتاب  داشته است«  وجود  آن،  به 
ایران باستان نوشته موله باترجمه  خانم 

آموزگار و احمد تفضلی نیز آمده است :
» در این دوره، بر حسب سنِت زرتشتی و 
عقاید کهن، اهریمن شکست می خورد و 
دیوان به درون زمین فرومی روند و درپی 
آن، پلیدی از جهان رخت برمی بندد. در 
فرشگرد هر ایزدی دیو رقیب خود را از 
میان برمی دارد.« نام ازاین پر معناتربرای 

یک سازمان مبارز، پیدا نمی شود.
اعضای این گروه که درروز ۲۶ شهریور 
بمیدان  پا  »تشکیالت«  ۱۳۹۷باعنوان 
گذاشت  می گویند که» این نامی که برای 
این شبکه انتخاب شده است، کارکردی 
صرفا استعاری دارد: »معنای مجازی  و 
بوده  چیزی  آن  »َفَرشگرد«  استعارِی 
که این گروه سیاسی برای خود در نظر 

داشته است. 

»َفَرشگرد« می خواهد ایران را به وضعیتی 
برساند که مردم شرایط الزم برای ساختن 
کشور را داشته باشند. این شرایط همان 
همه  با  پهلوی ها  که  است  وضعیتی 
احیا  را  آن  داشتند  قصد  کم و کاست ها 

کنند«.

جوادمجابی درمراسم ادبی  آلمان

صدای آلمان: شامگاه جمعه، ۳۰ شهریور 
سخنرانی  سالن  در  سپتامبر(   ۲۱(
ملکنبورگ  ایالت  »نمایندگی  ساختمان 
فورپومرن« که در مرکز شهر برلین واقع 
شده حدود ۲۰۰ تن از مسوالن فرهنگی 
فرهنگسازان،  نامبرده،  ایالت  و  برلین 
آلمان  ادبیات  دوستداران  و  هنرمندان 
ادبی  جایزه  اهدای  تا شاهد  آمدند  گرد 
را  جایزه  باشند.  یونسون«*  »اووه 
و  ربوده  روتمن  رالف  آلمانی  نویسنده 
اهدای آن به شیوه سال های پیش برگزار 
می شود اما ویژگی مراسم امسال حضور 
جواد مجابی، نویسنده ایرانی در آن است.
کارشناسان  از  گانزل،  کارستن  پرفسور 
ادبی مطرح آلمان که از پشتیبانان اصلی 
جایزه اووه یونسون است، خسته نمی شود 
از اینکه از حضور مجابی در این جایزه و 
بیش از آن، اظهارات این نویسنده ایرانی 
در باره هنر و ادبیات ایران، قدردانی کند.

او در گفت وگو با دویچه وله می گوید: 

پنجره ای  باید  آلمان  ادبی  »جایزه های 
شوند رو به جهان خارج از مرزهای این 
با حضور  ما  اینکه  از  بهتر  و چه  کشور. 
دکتر مجابی دریچه ای گشودیم به ایران، 
کشوری با فرهنگی کهن و عظیم. آقای 
مجابی در همنشینی ها و سخنرانی های 
خود با فروتنی چشمگیری به ما جنبه های 
دیگری از ایران را نشان داد، جنبه هایی 

خارج از کلیشه های رایج در غرب.«
اکثر  که سخنان مجابی  گانزل می گوید 
شرکت کنندگان مراسم اهدای جایزه را 
تحت تاثیر چشمگیری گذاشته است و 
کف زدن طوالنی پس از پایان سخنرانی 

را »شاهدی بر این مدعا« می داند.
اووه یونسون یکی از نویسندگان معاصر 
آلمان است که در سال ۱۹۳۴ به دنیا آمد 
و در سن ۴۹ سالگی در گذشت. او در آثار 
خود ...همواره بر تنفر خود از جنگ تاکید 
می ورزید. در مهمترین اثر خود »اتوپیای 
»حتی  می کند:  تاکید  تسلی بخش« 
قادر  هم  دیکتاتوری  ترین  خودکامه 

نیست بر روح قربانیانش تسلط یابد.«

ازاین ببعد فقط دانکین

دانکین دونات  نام  شرکت زنجیره ای در 
آمریکاست که بیشتر قهوه و  دونات  می 
نام خودرا  اخیراً  این شرکت  اما  فروشد 
به دانکین تغییر داده است این شرکت 
فعالیت  آمریکا  شرق  شمال  در  بیشتر 
داردو قهوه های آن با ذائقه ساکنین این 

بخش از آمریکا  همخوانی دارد.

فوتبالیست یا دکتر؟
را  تحقیقاتی  ایپسوس   شرکت  اخیراً 
این  انجام داد واز جوانان  در ۱۵ کشور  
بیشتر  را  شغلی  چه  پرسید  کشورها 
کننده  شرکت  بیشترین  دارند.  دوست 
که  بودند  انگلستان  از  پژوهش  دراین 
۵ درصد آنها می خواستند دکتر شوند 
فوتبال  بازیکن  داشتند  دوست  بقیه  و 
باشند. در  کنیا و  نیجریه برعکس بیش 
از یک چهارم جوانان مایل بودند که دکتر 
درباره  جوانان   این  نظر  شوند.درمورد 
آینده نه دهم جوانان در کنیا ، مکزیک ، 

به  ، نیجریه  وهندوستان نسبت  چین  
درصد   ۶۹ اما   بودند  بین  خوش  آینده 
از جوانان فرانسه و ۶۵ درصد از جوانان 
سوئد  در مورد آینده خود  بدبین بودند 

و نسبت به آن امیدی نداشتند.
۶۳ درصد از جوانان در مجموع این ۱۵ 
کشور که دراین پژوهش شرکت کردند 
تلفن همراه داشتند  بااین حال  در روسیه  
همراه  تلفن  از  جوانان  از  درصد   ۹۴

برخوردار بودند.

ی  واندن واته وخ ک
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)۱۳۴۵تا۱۳۴۶(

نفر   ۲۴۸۷۲۰۰۰ امسال  ایران  جمعیت 
میلیون   ۹/۳ که  شود  می  زده  تخمین 
نفر  آنها شهرنشین  و۱۵/۵ میلیون نفر  

آنهاروستا نشین هستند.

۱۶ مارس ۶۶ )۲۵ اسفند ۱۳۴۴(
شاه بزرگترین  بندر نفتی دنیا را  افتتاح 

می کند.

۲۸ آوریل ۶۶)۸ اردیبهشت ۱۳۴۵(
نامش  که  علیرضا 
برادرفقید   یاد   به 
شده   انتخاب  شاه 
شاه  فرزند  سومین 
و شهبانو متولد می 
شود.  رضای ۵ ساله 
خودرا برای ورود  به 
می  آماده  مدرسه  
کند. دایه فرانسوی 

فرحناز  ۳ ساله  چندی پیش اخراج شده 
دراتاق  دربسته   را  است  شاه دخترش 
تنبیه    . است  دیده  گریه  به  مشغول 
کودک، تناسبی  با خطایش نداشته  است .
 شهبانو بالفاصله  دایه  زیاده سختگیر را  

مرخص می کند.

۴ اوت  ۱۹۶۶)۱۳ امرداد۱۳۴۵(
اهالی تهران نگرانند. تابستان به شدت 
گرم  است .مردم برای فرارازحرارت  روز ،
می  خوابندوازخود  می  بربامها  شبها   
دست  هم   تشنگی  با  باید  آیا  پرسند  
این  متخصصان  نظر  کنند؟  نرم  ودنجه 
آب   زیرزمینی  های   رگه  که   است 
بسیار پائین رفته  وکوه های البرز  مانع 
درباالی  که  است   رطوبتی  عبور  از 
بارانی   مازندران جمع می شود.  دریای  
درکارنیست  . مقامات دولتی  احداث  چاه 
وحتی  قنات را  ممنوع کرده اند. برخی 
از مردم  هنوزدرخانه  های خود  چاه آب 
دارند. در۲۱ ژوئیه )۳۰ تیرماه۴۵(حکمی 
کشور   های  چشمه  از   حفاظت  برای  

صادرشده است .

۴اوت ۱۹۶۶)۱۳ امرداد۱۳۴۵(
ایران  باشرکت  اراپ   شرکت ملی نفت 
امضاء  ای  سابقه  قراردادبی  فرانسوی  
شرکت  قرارداد   این  طبق  کند.  می 
به  بعنوان عرضه کننده  خدمات  اخیر  
خواهد  ازنفت   برداری  وبهره  اکتشاف  
خودرا  وتکنولوژی   وقابلیت   پرداخت 

دراختیار  شرکت ملی نفت ایران  خواهد 
اراپ  معادل ۱۰ درصد   . سهم   گذاشت 
از حجم نفتی است  که بفروش خواهد 
رفت  نکته دراینجاست  که این قرارداد  
به کنسرسیوم ارتباطی  ندارد. فقط  به 
دوکشور  وکمپانیهای نفتی آنها  مربوط 
است . همانطورکه سفرسال گذشته ژنرال 
دوگل  نشان داده ایران وفرانسه  مایلند 
همکاریهای  خودرا درزمینه هایی فراتراز  
باستانشناسی  وتحقیقات ادبی  گسترش 
ایران  خط پرواز  دهند. هواپیمائی ملی 
آینده  دوشنبه  را   پاریس  به  مستقیم  

افتتاح می کند.

۲۳ اکتبر ۶۶)۴ آبان ۱۳۴۵(
اولین برنامه از تلویزیون ملی ایران پخش 
و این فرستنده تلویزیونی آغاز بکار می 

کند.

۷ نوامبر )۱۶ آبان ۱۳۴۵(
خواهر  اشرف   . است  شادمان  ماهو  رنه 
توأمان  شاه  طی کنفرانس  یونسکو چک  

۷۰۰ هزاردالری به این سازمان می دهد. 
یونسکو که هنوز  تابع سازمان ملل متحد 
است  ازاین پول  برای مبارزه با بیسوادی  
تصمیم  کند.  شاه   استفاده می  دردنیا 
دارد مبلغی معادل   بودجه یک روز ارتش 
را  به این سازمان اختصاص دهد  ودیگر 
کشورهای جهان را  نیز بانجام  این کار 

دعوت کرده است .

۱۵ نوامبر۱۹۶۶)۲۴ آبان ماه ۱۳۴۵(
 ۹ در  ..ی  است  شهبانوسنگین  برنامه 
آبان سال گذشته  اولین فستیوال  فیلم 
کردتاهمه  افتتاح  درتهران  را   کودکان 
کودکان  بتوانند  ازسینما استفاده گممد. 
همانطور که بچه های خودش  شبها  به 
باستر  فیلمهای  تماشای  به  پدر   همراه 
کیتون  ولورل وهاردی  وچارلی چاپلین  
وریسه  غش  گذرانند.وازخنده   می 
میروند. موفقیتهای  کانون پرورش  فکری 
چشمگیر  بسیار  ونوجوانان   کودکان 
همینقدر   تواند   می  سینماهم   . است 

موفق باشد. شهبانو  در اردیبهشت ماه  
فرانسوی   دبیرستان  جدید   ساختمان 
بینال  تیرماه   ودر  کرد   افتتاح  را  رازی 
نقاشی را . وی طی هیجدهمین  کنگره 
زنان   دینی را که  زنان ایران به رضاشاه  
نیز  رسمی   یادآورشد. سفرهای  دارند  
مثل  سفر  مهرماه به  بلغارستان  چندان 

فرصت  استراحت باقی نمی گذارد.

۱۵ نوامبر۱۹۶۶)۲۴ آبان ماه ۱۳۴۵(
انگیسی ها  طی دهه های  طوالنی  تنها 
کسانی بودند  که ازنفت ایران  بهره بردند 

بی آنکه  ازگازی که بانفت خارج می شود  
استفاده ای ببرند. البته می توانست این 
گاز  رادوباره به زمین  تزریق  کنند  ولی 
را می  آن  آزاد  اینکار  درهوای  به جای 
سوزاندند. این دوران سر آمده است . گاز 
هم که منابع عظیم آن محدوداست  مثل 
هرمنبع دیگرانرژ ی گرانبهاست  . شوروی 
به گازایران  احتیاج دارد. پس از موافقت 
برسر ذوب آهن  اصفهان توافق  کشیدن  
گازبه  این  رساندن   رابرای  ای   گازلوله 
کشورشان  به چنگ می آورند. قرارداد 
در۲۴ آوریل ) ۴ اردیبهشت ۱۳۴۵( امضاء 
می شود. شرکت ملی  گاز ایران  که به 
این مناسبت  تأسیس  گشته تمام  بهره 

برداری  از گازرا  برعهده می گیرد.

۲۱ نوامبر ۱۹۶۶)۳۰ آبان ۱۳۴۵(
هویدا می گوید:»  ایران ازرفتار  اعضای 
غربی  سنتو به تنگ آمده است «  مقصود 
و  انگلستان  سنتو   دوعضو  از  هویدا  

آمریکاست .که تمایلی  به تجهیز ارتش 
ازسخنان  کشور   دو  این  ندارند.  ایران  
ماه گذشته  شاه  درباره ی ویتنام  بسیار 
خشمگین اند. شاه گفته بود که  چنگ 
ویتنام را باید پایان داد  زیرا این جنگ  
صلح جهانی را بخطر انداخته است  لندن 
هم که همیشعه  دنباله رو آمریکاست  . 
هویدا  درماه گذشته یک وزیر انگلیسی 
را  بالذت تمام یک ساعت  دراتاق خود  
معطل گذاشته بود. اوهم هنوز  حکایت  » 

بنزین پارس« را  ازیاد نبرده است .
  BPعالمت گفتند   می  ها  )انگلیسی 
عالمت  بلکه  نیست  پترولیوم  بریتیش 

بنزین پارس است .(

۱۱  دسامبر  ۱۹۶۶)۲۰ آذرماه ۱۳۴۵(
ایرانیان   زیر فشار  باألخره کنسرسیوم  
میدان را خالی می کند. بحران  درپایان 
ماه اکتبر )آبان ۴۵(وقتی ایران اعالم می 
کند  که به کمپانیهای  دیگر نیز امتیاز  
میرسد.ثمره  اوج  به  خواهدداد   نفتی 
کار  اسباب خوشوقتی است . تولید چاه 
رود.  می  باال  کشور   جنوب  نفت  های  
۶۵ هزار  کیلومتر مربع  از میدان های 
قرار  دیگری  دراختیارشرکتهای   نفتی  
ایران  نفت  ملی  شرکت  گیرد.سهم  می 

ازنفت استخراج  شده توسط کنسرسیوم  
افزایش می یابد  این سهم به بازار جهانی  
عرضه خواهدشد. مقصودشاه  از موضعی 
که  هنگام تأسیس  اوپک اتخاذ نموده  
روشن است . ایران  احتیاجات  توسعه 
خویش وطبعاً  درآمدخود راارزیابی می 
کند.سهمیه  تولید ایران  کمتراز انتظار 
است . وتکافوی  اجرای طرحهای  الزم 
ایران   جدید  باترتیبات   دهد.  نمی  را 
مشتریان جدیدی  ازقبیل بلغارستان  ، 
چکسلواکی  ورومانی  ودیگر کشورهایی 
که  درآن سوی  خط هوایی آبادان  اروپا  
قراردارند  برای نفت خویش  پیدا می کند.
ادامه دارد

    دکتر طلعت بصاری )قبله(               بخش  بیست وسوم

زانن شاهناهم  )  منیژه -قسمت دوم(
 

منیژه از دایه خواست که بیژن را به خیمه 
او آورد. دایه پیغام منیژه را به بیژن رساند 

و او به نزد منیژه آمد.
سوی خیمه دخت آزاده خوی

پیاده همی گام زد بآرزوی
بیژن به پرده سرای منیژه آمد

منیژه بیامد گرفتش به بر
گشاد از میانش کیانی کمر

از رنج دراز و جنگ گراز از او پرسید و 
آنگاه پایش را به مشک و گالب شستند 
را  خیمه  و  نشستند  خوردن  می  به  و 
روز  شبانه  سه  کردند.  خالی  بیگانه  از 
یکدیگر  با  بلور  جام  و  سالخورد  می  با 
گذراندند و چون زمان رفتن نزدیک شد 
منیژه دستور داد در شراب بیژن داروی 
بیهوشی ریزند. بیژن با نوشیدن شراب به 
خوابی خوش فرو رفت. منیژه گفت وی 
را در عماری گذارند و به کاخ برند. بیژن 
را بیهوش به کاخ افراسیاب بردند. بیژن 
به هوش آمد و خود را در آغوش منیژه 
یافت. بیژن سخت بیمناک و خشمگین 
مرا  اگر  که  نالید  به درگاه خدا  و  گشت 
از  مرا  انتقام  نباشد  این مکان رهایی  از 
گرگین باز ستان، چون او مرا بدین کار 

رهنمون گشته است.
ز گرگین تو خواهی مگر کین من

بر بشنوی درد و نفرین من
که او بد مرا بر بدی رهنمون

همی خواند لر من فراوان فسون
منیژه او را دلداری داد و گفت برای مرد 
است که حوادث گوناگون رخ میدهد گاه 
بزم است و زمانی رزم . منیژه گلرخان را 
پیش خواند و با رود و می روز را به خوشی 
در  بیژن  وجود  از  کاخ  دربان  گذراندند. 
خوابگاه منیژه آگاه شد افراسیاب را خبر 
کرد که دختر تو همسری از ایران برگزیده 
است.افراسیاب به جای اشک گویی خون 

از مژگان بارید و برآشفته گفت:
کرا از پس پرده دختر بود

اگر تاج دارد بداختر بود
کرا دختر آید به جای پسر

به از گور داماد ناید به در
افراسیاب قراخان ساالر را پیش خواند و 
بدو گفت که با من بگوی با این ناپاک زن 
چه باید کرد؟ قراخان گفت شنیدن چون 
دیدن نیست باید به کاخ او رفت و جست 
به  را  وی  کاخ هست  در  اگر   . نمود  جو 

حضور آورد. افراسیاب به گرسیوز فرمان 
داد که کاخ را محاصره کند. خود گرسیوز  
به درون کاخ آمد و از هر گوشه ای بانگ 
شنید.  گالب  و  می  بوی  و  رباب  و  رود 
گرسیوز غران و خروشان وارد اطاق شد 
و بیژن را هراسان در آنجا یافت. بیژن از 
اینکه دستش از هر نوع آلت رزمی خالی 
همیشه  او  شد،  خشمگین  سخت  بود 
خود  کفش  درون  در  آبگون  خنجری 
داشت ، با دیدن گرسیوزخنجر را از کفش 
) موزه( بیرون آورد و با صدای بلند گفت:

که من بیژنم پور گشوادگان
سر پهلوانان و آزادگان

ندرد کسی پوست بر من مگر
همی سیری آید تنش را ز سر

تو دانی نیاکان و شاه مرا
میان یالن پایگاه مرا

ز تورانیان من بدین خنجرا
ببرم فراوان سران را سرا

او  از  میبری  توران  ساالر  نزد  مرا  اگر 
برای جان من امان بخواه

تو خواهشگری کن مرا زو به خون
سزد گر به نیکی بوی رهنمون

گرسیوز دانست که بیژن راست میگوید 
و به خون ریختن دست خواهد زد، با او 
به سوگند عهد کرد که از شاه خواهد 
دهد.  امان  جان  به  را  او  که  خواست 
بیژن خنجر را به گرسیوز داد. گرسیوز 
او را دست بسته به حضور افراسیاب 

آورد. بیژن افراسیاب را ثنا گفت
بگویم تو را سربه سر داستان

چو گردی به گفتار همداستان
ارمان  به  گراز  با  جنگ  برای  ایران  از 
آمدم ، بعد از اینکه از جنگ با گرازان 
فارغ شدم به جشنگاه رسیدم و در زیر 

درختی خفته بودم که
پری در بیامد بگسترد پر

مرا اندر آورد خفته به بر
آنگاه مرا در عماری خواباند. چون چشم 
گشودم دیدم بت پیکری که افسری از 
زر بر سر داشت در آن خفته است و 
تا  برای پری پیکر افسونی خواستکه 
خانه او از خواب بیدار نشد و من هم 
با چشمان پر آب ناچار تسلیم حوادث 

شدم
گناهی مرا اندرین بوده نیست

منیژه بدین کار آلوده نیست
چنین بد که گفتم کم و بیش نه

مرا ایدر اکنون کس و خویش نه
بد  بخت  گفت  پاسخ  در  افراسیاب 
ایران  از  که  تویی  است.  کرده  شتاب 
می  جنگ  بلند  نام  با  کمند  و  تیغ  با 

جستی اکنون چون زنان دست بسته 
به پیش من ایستاده ای و چون مستان 
میخواهی  دروغ  با  و  میگویی  هذیان 
بیژن گفت  از تن جدا سازی.  را  سرم 
من بدون سالح و دست بسته چگونه 
. اگر  از تن تو جدا سازم  میتوانم سر 
بیازمایی  میخواهی  مرا  قدرت  و  زور 
فرمان ده که دستم را باز کنند و اسب 
و سالح در اختیارم گذارند و هزار ترک 
دلیر را انتخاب کن تا یک تنه با آنان به 
جنگ پردازم. افراسیاب از گفته بیژن 
خشمگین شد و به گرسیوز نگریست 
و گفت این اهریمن صفت گستاخ که 
چنین بی پروا با کاخ منیژه راه یافته 

است، اکنون تقاضای رزم دارد.

بسنده نبودش همین بد که کرد
همی رزم جوید به ننگ و نبرد

بیژن  و  برپا سازند  داری  تا  ده  فرمان 
از  تا  زنند  دار  بر  زنده  را  بخت  نگون 
یارای  را  کسی  ایرانزمین  از  پس  این 
نگریستن به توران زمین نباشد. بیژن 
به درگاه خداوند نالید که از دار و مرگ 
نمیترسم از اینکه پس از مرگم نیاکان 

پهلومنش مرا سرزنش کنند غمگینم
دریغا که شادان شود دشمنم

چو بینند بر دار روشن تنم
ای باد به ایرانزمین برو و از من پیامی به 

شاه گزین رسان
بگویش که بیژن به سختی َدرست

چو آهو که در جنگ شیر نر است      
ادامه دارد

      روروز شمار زندگی  محمدرضا پهلوی   

 

شاه ایران

یکی ازجلسات سنتو درتهران 

مذاکرات نفت از ۲۲ فروردین ۱۳۳۳ با سرپرستی 
وزیر اقتصاد و دارایی، دکتر علی امینی آغاز شد که 
منجر به قرارداد کنسرسیوم یا قرارداد امینی - پیج 

گردید
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علمی پاسخ وپرسش

 اختالل درشنوائی اطفال
کودکانی که از طریق گوشی یا »هدفون«  
دوبرابر   ، کنند  می  گوش  موسیقی  به 
اطفالی که  از گوشی استفاده نمی کنند  
شنوائی  دادن  ازدست  درمعرض  بیشتر 

خود هستند.
در  اراسموس  دانشگاه  پزشکی  مرکز 
روتردام هلند  ۳۳۱۶ کودک  ۹ تا ۱۱ ساله 
را  مورد آزمایش شنوائی قرارداد  و نتیجه 

باالرا بدست آورد.

بیشترین  موجود آبزی
ها   حلزون  و  ها  صدف  مانند  تنان  نرم 
بیشترین نوع مخلوقاتی هستند که در 
دریاها و اقیانوسها دیده می شوند . تعداد 
آنها حتی از ماهی ها نیز بیشتراست . نرم 
تنان ، قدیمی ترین موجودات هستند که 
ازحدود ۵۰۰ میلیون سال پیش  برزمین 
ما  زیسته اند.بزرگترین نرم تنان   هشت 
و  بدنشان  طول  گاهی  که  هستند  پاها 
بازوهایشان  به حدود ۱۷ متر می رسد  

ووزن بدن آنها گاه بیش از دوتُن است.
تنان  نرم  که  است  یادآوری  به  الزم 
حیواناتی هستند که مهره  پشت ندارند  
و بطورکلی بدنشان استخوان ندارد.امعاء 
پرده  که   بوسیله  غشائی  آنها  واحشاء 
یا حاجب نامیده می شود محافظت می 
، ها  حلزون  مانند  آنها  از  گردد.بعضی 

بدنشان  سختی  پوسته  واسکالوپها    
را می پوشاند. بعضی از نرم تنان   نر و 

وبعضی ماده هستند اما دربین آنها انواعی 
وجوددارد که هم اندام نرینه دارند و هم 
دو جنسی  دیگر  بعبارت   . مادینه  اندام 

هستند.

نخستین بانکها
پیش از آنکه بانک بصورت امروزی بوجود 
آید  وام دهندگان کار بانک را انجام می 
دادند.  آنها صندوق های محکمی داشتند 
که پول خودرا درآن نگهداری می کردند 
و مردمان ثروتمند هم پول خودرا درقبال 
صندوق  در  تا  دادند  می  آنها  به  رسید 
خود نگهدارند. گاهی نیز کسانی برای وام 
گرفتن به آنها مراجعه می کردند و دربرابر  
یا  الزحمه  حق  بعنوان  مبلغی  پرداخت 

کارمزد وامی دریافت می کردند.
نخستین بانک در  دهه ۱۴۰۰ میالدی در  
شمال ایتالیا  بوجود آمد.و در آمریکا نیز 
بانک آمریکای  نام »  با  بانک   نخستین 
شمالی«  در فیالدلفیا  بسال  ۱۷۸۱ مجوز  
کار دریافت کرد و به کارهای مالی مشغول 

شد.

معنی موزه و تاریخچه آن
واژه موزه  از واژه یونانی  Mouseion به 
معنی » معبد الهه های هنر« است.این الهه 
ها خدایان  هنر و دانش بودند که دریونان 
ومصرباستان  مورد پرستش مردم بودند.

موزه های اولیه در  یونان ومصر  بوجود 
آمدند که محلی برای  مطالعه وتحقیق  
حکما و دانشمندان بود.گاهی نیز اشیاء 
قدیمی و ومجموعه های هنری در آنجا 
کلیسا  یازدهم  شد.ازقرن  می  نگهداری 
باارزش  های  مجموعه  ها،   مسیحی  ی 
هنری را در صومعه ها و عبادتگاه های 
خود جمع آوری و نگهداری می کردند.

مقدس  درروزهای   فقط  عادی  ومردم 
مذهبی مثل کریسمس  و یا عید پاک می 
توانستند از این مجموعه ها دیدن کنند. 

از دهه ۱۴۰۰ میالدی خانواده های  اشراف 
جمع  به  شروع  دراروپا   زاده  نجیب  و 
آوری اشیاء نفیس هنری کردند.و اما فقط 
هنرمندان ،  دانشمندان ، و اشخاص مهم 
می توانستند  این مجموعه ها راببینند. 
درسال ۱۶۸۳  دانشگاه آکسفورد  لندن  
اشیاء   کردکه  افتتاح  را  اشمولین  موزه 
متعلق به  الیاس اشمولین  یک مجموعه 
بودند.  قرارداده  درآن  را  انگلیسی   دار 
میوزیوم«  بریتیش   « به  معروف   موزه 
در اواسط قرن هیجدهم  افتتاح شد که 
آنهم فقط مورد بازدید دانشمندان  بود.

درخواست  از  پس  باید  هم  دانشمندان 
تا نوبت  بازدید دوهفته صبر می کردند 

به آنها برسد.دردهه ۱۸۰۰ موزه ها برروی 
در  آمریکا  موزه  اولین  بازشد  عموم 
کارولینای  جنوبی درسال  ۱۷۷۳ افتتاح 
های  ساختمان  نوزدهم  شدودرقرن 

مخصوص موزه ساخته شد.

پوکا هانتاس که بود؟
 

Pocahantas که بنام ماتو آکا نیز معروف 
است  یک زن بومی آمریکا بود  که برای 
مردم  بین  آمیز  صلح  روابط   برقراری 
خودش و انگلستان  کوشش بسیار کرد. 
او دختر پوهاتن بود  که بر گروهی بنام 
حکومت   Algonquians ها  الگونکیان 
پوهاتن   پیروان    ۱۶۰۷ کرد..درسال  می 
رهبر جیمزتاون  کاپیتان  جان اسمیت 
اورا  پوکاهانتاس  اما   کردند  دستگیر  را 
انگلیسی  یک  با  رهانید.او  اعدام  از 
ازدواج کرد و به انگلستان رفت اما پیش 
ازبازگشت به مرگ ناگهانی از دنیارفت و 

درانگلستان بخاک سپرده شد.

شدیدترین  باد

سریع ترین  بادی که در جهان به ثبت 
رسیده است مربوط به  دوازدهم آوریل  
واشنگتن  مونت  برفراز  که  است   ۱۹۳۴
درایالت نیوهمشایر  وزیده است . سرعت 
باد دراین روز حدود  ۲۳۱ مایل درساعت 
اندازه  درساعت  کیلومتر  با  ۳۷۲  برابر 

گیری شد.

بهداشتی است؟ زالو درمانی  آیا 

پورسینا   توسط  تنها  نه  انداختن  زالو 
بلکه  گرفت  می  صورت  بیماران  برروی 
را  زالودرمانی  جدید  طب  هم  امروز 
کند.  تجویز می  را  آن  و  داند  مفید می 
درطب  زالو  از  استفاده  موارد  از  یکی 
جدید  جلوگیری از دلمه شدن خون در 
زخمهاست و نیش زالو باعث بهبود یافتن 

زخم از داخل به خارج می شود.
نوعی  زالو   های  استفاده  از  دیگر  یکی 
ایجاد بی حسی موضعی  برای عمل های  
. همچنین  زالو  را بجای  جراحی است 
استفاده  توان   می  درد  ضد  های  قرص 

کرد.

اشعه ایکس چه می کند
از  شود  تابانده  بربدن  که  ایکس   اشعه 
اعضای داخلی می گذرد و برروی صفحه 
نقاط  دربعضی   افتد.  می  فیلم  حساس 
بدن  اشعه بیشتری می گذرد و به صفحه 
فیلم برخورد می کندو در پاره ای نقاط 
میزان  تفاوت   . گذرد  می  کمتری  اشعه 
گذرد  می  بدن  نقاط  از  که  ایکس  اشعه 
وبرروی صفحه حسیاس فیلم ضبط می 
شود پزشکان را به  یافتن  نارسائی های 
داخل یک عضو راهنمائی می کند. اشعه 
ایکس درسال ۱۸۹۵  توسط  ویلهلم کنراد  
رونتگن   دانشمند آلمانی  تصادفاً کشف 
شد.او دست به آزمایشی  برروی نوعی 
المپ مخصوص زده بود  که به آن  لوله 
اشعه کاتدی می گفتند.رونتگن دریافت 
را  جدیدی  اشعه  توان   می  چگونه  که 
بوجود آورد  وخواست با ویژگی این اشعه 
جدید آشناشود.اما او هیچوقت  نتوانست 
بهمین   . چیست  اشعه  این  که  بفهمد 
دلیل نام آن را اشعه ایکس  نامید.ایکس  

سمبول   مجهوالت در ریاضی است .
پزشکان  با استفاده از اشعه ایکس  که 
قسمتهای داخلی  بدن را نشان می دهد 
 ، نرم  بافتهای   ، سخت  ی  استخوانها  و 
ازیکدیگر  را  خونی  رگهای  و  عضالت  
متمایز می کند  ،  وحتی هوای داخل ریه 

را  درعکس نشان می دهد  می توانند به  
آسانی به آنچه در جستجوی آن هستند  

دست پیدا کنند.و بیماررا درمان کنند.

خطر مواد مخدر
بیشتر آمریکائی های ُمسن که دردوسال 
تسکین  مخدربرای  داروهای  از  گذشته 
درد  استفاده کرده اند  از خطرات این نوع 
داروها  آگاهی نداشته اند. ونمی دانسته 
اند که راه مطمئن وبی خطر برای استفاده 

ازاین داروها  کدام است ؟
ازجمله آنها نتمی دانسته اند که عوارض 
پس  و   چیست  مخدر  داروهای  جانبی 
اضافه  برطرف شدن درد  قرص های  از 
بیمار  برد.از هرده  ازبین  باید   را چگونه 
درظرف دوسال گذشته سه نفر  که بین 
سنین  ۵۰ و۸۰ سال بودند  نسخه هایی 
داشتند که قوی ترین مسکن هارا برای 
آنها  تجویز کرده بود.این نتایج را  سازمان 
بازنشستگان آمریکا  AARP و دانشگاه 
میشیگا ن بدست آورده اند.نیمی از این 
که  اند  گفته  خود  پزشکان  به  بیماران 
پس از استفاده ازاین داروها چه عوارض 
جانبی به سراغ آنها آمده است .وتنها ۴۳ 
درصد ازاین بیماران از خطرات  مصرف 
آنها   به  واعتیاد  داروها   این  ازحد  زیاده 
درصد  اند.وکمتراز۳۷  کرده  صحبت 
درد  شدن  برطرف  از   پس  اند  پرسیده 

باداروهای اضافه چه باید کرد؟
نتیجه این تحقیقات داروسازان وشرکت 
بطور  که  داشت  برآن  را   داروئی  های  
مداوم  درمورد استفاده  از داروهای مخدر 
به مصرف کنندگان توضیحات الزم را ارائه 
کنند. تقریباً از هرده نفر ، ۹ نفر قرص های

 اضافه را پیش خود نگه می داشتند تا 
کنند.  مصرف  دوباره  کرد  عود  درد  اگر 
واین خطرناک ترین  مورد دراستفاده از 

داروهای مخدراست .  

کامپیوترهای جدید
آیا شماهم از آن دسته  افرادی هستید 
از  می خواهد  دلم  گوئید خیلی  می  که 
کامپیوتراستفاده کنم  اما متأسفانه  نحوه 
تنها  .  شما  دانم  نمی  را  از آن  استفاده 
دچارند.  درد  این  به  بسیاری  نیستید. 
کامپیوتر  اختراع شد تا کار ما مردم را 
اندوزی  ثروت  اما  حرص  کند  تر  آسان 
شرکتهای بزرگ کامپیوتر سازی استفاده 
کرده  پیچیده  و  بسیار مشکل  را  آن  از 
آمده  ببازار  کامپیوترهایی  اخیراً   . است 
اینچ  آن ۲۲  مانتیتور  صفحه  که  است  
است  و  پیدا کردن مطالب برروی آنها 
آسان تر  و مطالب برروی صفحه  بیش 
از کامپیوترهای دیگر قابل خواندن است .
همین  درداخل  کامپیوتر  همه  درضمن 
صفحه مانیتور قراردارد. این کامپیوترها 
شما  شفاهی  دستورات  با  توانند  می 
مطلب موردنظرتان را پیدا کنند . وحتی 
بروز  و  بخوانند.  برای شما  ایمیل شمارا 
خودکار  بطور  نیز  افزارهارا  نرم  کردن 
همه  دیگر  عبارت  به  دهند.  می  انجام 
کارهارابرای شما براحتی انجام می دهند.  
این کامپیوترها به درد جوانها نمی خورد 
و فقط برای سالمندان ساخته شده است .
نظیراین کامپیوتررا شرکت اپل قبال بانام                 

IMac  ببازار فرستاده بود.

ماهیچه ها درطول عمر
با افزایش سن ماهیچه های ما نیز حجم 
خودرا از دست می دهند. برای نگهداری 
ماهیچه ها در حالت  طبیعی باید درسنین 
از  کردپس  مصرف  بیشتر  پروتئین  باال 
رسیدن به  ۴۰ سالگی هرسال یک درصد 
از ماهیچه های خودرا ازدست می دهیم .

که می  است  عواملی  از  یکی  پروتئین  
تواند به جنگ این کاهش ماهیچه برود. 
بدن ما درهروعده غذا می تواند ۳۰ گرم 
پروتئین جذب کند اگر درغذای ما برای 
مثال ۹۰ گرم پروتئین وجود داشته باشد 
بقیه آن بصورت چربی در بدن ذخیره می 
شود.  بعضی از افراد ُمسن   برای صبحانه 

خود دوقطعه نان تست را با چای میل می 
کنند و می گویند اشتها ندارم . این روش 

.شما  است  مؤثر  عمر  درکاهش  بسیار 
حتی اگر اشتها ندارید باید پروتئین الزم 
را ازطریق سبزیجات ولبنیات و مواد دیگر 
تأمین کنید.دریکی از پژوهش ها برروی 
افرادی که در روز در هر ۱۰۰۰ کالری که 
مصرف می کردند  ده گرم مواد فیبری  یا 
لیفی وجود داشت متوجه شدند که حدود 
۴/۵ سال بر عمر آنها  افزوده شده است . 
یکی از مواد لیفی که برای ترمیم ماهیچه 
ها و تأمین پروتئین  مفید است  سریال 
است که می توانید هرروز با شیر مصرف 

کنید. .

مهار کردن بیماری قند
چرا مهار کردن بیماری قند تا این اندازه 
مشکل است ؟  پاسخ این است که بیماری 
قند در هر کس بسته به نوع قندی که در 
خون اووجوددارد ، بیماریهای دیگری که 
شخص با آن دست وپنجه نرم می کند 
بیماریهای  برای  که  داروهایی  میزان  و 
افراد  با  کند   می  گوناگون خود مصرف 
پیگر  عبارت  به   . کند  می  تغییر  دیگر 
بیماری قند درهرفرد با فرد دیگر تفاوت 
دارد. بهمین دلیل برای پزشکان  یک راه 
حل  قابل پیش بینی وجود ندارد وباید 
مدتی بیماررا تحت نظر بگیرند تا بتوانند  
مؤثر  اقدام  قندخونش  مهارکردن  برای 
وتحرک   روزانه  ورزش  اما  دهند.  انجام 
قند  مهارکردن  در  مؤثر  عوامل  از  یکی 
خون محسوب می شود.پرهیز از داروهای 
غیر ضروری نیز می تواند در مهار کردن 
بیماری قند  تأثیر داشته باشد. باقراردادن  

سبزی های مختلف در رژیم غذائی نیز 
کمک زیادی به مهارکردن قندخون  میکنید.
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ازآنجــــااز اینجــــا
از همه جــــا

پاکستان  اول  بانوی  دومین  و  بیست 
است  زنی  خان  عمران  سوم  همسر  و 
بی. بُشرابی  بنام  برقع  و  حجاب  با 

برقع  این همسر موضوعی است که هنگام 
مشکلی  به  می تواند  خارجی  دیدارهای 
جدی تبدیل شود. کم نیستند کشورهای 
کرده اند. ممنوع  را  برقع  که  اروپایی ای 

مرکز  بنیان گذار  یارشاطر،  حسان 
تدوین  مدیر  و  آمریکا  در  ایران شناسی 
دانشنامه ایرانیکا در سن ۹۸ سالگی در 

کالیفرنیا در گذشت. 
او نخستین ایرانی است که پس از جنگ 
جهانی دوم در آمریکا به مرتبه استادی 
کلمبیا  دانشگاه  استاد  یارشاطر  رسید. 
و  بنیان گذار  همچنین  و  نیویورک  در 
سرویراستار دانشنامه ایرانیکا بود که در 
دانشگاه کلمبیا در شهر نیویورک مستقر 

است و از آغاز دهه ی ۱۹۷۰ نزدیک به

اخذ  برای  فدرال  دولت  قوانین  بزودی 
به  دولتی  های  کمک  و  کارت  گرین 
مهاجرین تغییر خواهد کرد. طبق قوانین 
جدید  مهاجرین  خودکفا می شوند . به 
این معنی که  دیگر مهاجرین برای  ادامه 
مند  بهره  دولتی  های  کمک  از  حیات 
با  که  ای  اندوخته  با  وباید  نخواهندشد 
خود دارند و یا ازطریق کار کردن بتوانند  

نخستین آنها فرانسه و آخرین کشورهم 
دانمارک بود. بانوی اول پاکستان  همسر 
بود.  ایرانی  بانوی  یک  اسکندرمیرزا 
ناهید  بابانو  شماره     در  آزادی  مجله 
اسکندرمیرزا  گفت وگوی جالبی انجام 
به  را  آن  آزادی  خوانندگان  که  داد 

یاددارند. 

از سراسر  نویسنده  و ۳۰۰  ویراستار   ۴۰
همکاری  آن  با  آسیا  و  اروپا  آمریکا، 

داشته اند. 
پس از پیروزی انقالب اسالمی بودجه ی 
ایرانیکا قطع شد و ادامه ی این کار بزرگ 
کلمبیا  دانشگاه  ایران شناسی  بخش  به 

انتقال یافت.
یارشاطر همچنین ویراستاری سه مجلد 
عهده  به  هم  را  کمبریج  ایران  تاریخ  از 
کتاب  جلد  شانزده  نویسنده  و  داشته 

تاریخ ادبیات ایران است.

هزینه زندگی خودرا تأمین کنند. این تغییر 
هم  کنگره  تصویب  به  نیازی  استاندارد 
ندارد و با فرمان اجرائی ریاست جمهوری  
آید..  می  در  اجرا  به   - ترامپ  دانلد   -
بسیاری از آمریکایی ها از کمکهای دولتی 
به مهاجرین ناراضی اند زیرا شهروندانی 
بمراتب  کنند  می  پرداخت  مالیات  که 
کمتراز مهاجرین کمک دولتی می گیرند. 

 
      

                                                                  
 )Zere Asylbek( یورونیوز: زره اسیلبرگ
خوانندۀ فمینیست قرقیزستان به دلیل 
ویدئوکلیپ یکی از ترانه هایش و پوششی 
که در این ویدئو داشت، تهدید به مرگ 

شد.
تنها چند ساعت  این خوانندۀ ۱۹ ساله 
پس از انتشار ویدئو کلیپ ترانۀ »دختر« 
که به زبان قرقیزی »Kyz« گفته می شود، 

در کشورش به شهرت رسید.
او که به صدای مدافعان حقوق زنان در 
خاطر  به  است  مشهور  نیز  قرقیزستان 
پیام های  کلیپ  ویدئو  این  در  ظاهرش 

تهدید به مرگ دریافت کرد.
این خواننده قرقیز در این ویدئو که تامین 
از  داشته،  برعهده  خود  نیز  را  آن  مالی 
همگان می خواهد که به زنان و به عقاید 
ترانه  این  متن  در  بگذارند.  احترام  آنها 
دیگران  مثل  باید  من  است: »چرا  آمده 

باشم؟ احترام تو به من کجاست؟«

 

در قرقیزستان مسلمانان اکثریت جمعیت 
را تشکیل می دهند. در جامعۀ سنتی این 
کشور خشونت علیه زنان بطور گسترده 
رواج دارد، ربودن و تجاوز به آنها به  کرات

اتفاق می افتد و ازدواج اجباری رایج است. 
بنا بر آمارها یک پنجم زنان و دختران این 
و  اجباری  ازدواج  برای  همچنان  کشور 

خالف خواستشان ربوده می شوند.
خواسته  او  از  تهدیدآمیز  پیام های  در 
شده است که این ویدئو را از شبکه های 
قرقیزستان  جامعه  سطح  و  اجتماعی 
جمع و عذرخواهی کند؛ در غیراینصورت 
این  دریافت  از  پس  شد.  خواهد  کشته 
پیام ها او می ترسد که شب در خانه تنها 

بماند یا بدون همراه بیرون برود.
زره اسیلبرگ سعی دارد با زبان هنر به 
دفاع از حقوق زنان بپردازد و به این شیوه 
سراسر  در  همه  گوش  به  را  خود  پیام 

جهان برساند.

 

 
      

                                                                  

مشکل عمران خان رئیس جمهور جدید پاکستان

 احسان یارشاطر درگذشت

بین الملل  عفو  سازمان  آلمان:  صدای 
از  و  بهایی   ۲۴ اعدام  خطر  به  نسبت 
یمن  در  کودک  یک  و  زن   ۸ جمله 
این  سرنوشت  است.  داده  هشدار 
صنعا  در  دادگاهی  دست  در  بهاییان 
حوثی  شورشیان  کنترل  در  که  است 
محاکمه  از  بهاییان  این  دارد.  قرار 

عادالنه محروم هستند.
خاورمیانه  بخش  مدیر  مالوف،  لین 
سازمان عفو بین الملل سرکوب بهاییان 
در یمن را محکوم کرده است. مالوف از 

به  بهاییان  این  دسترسی  عدم 
محاکمه ای عادالنه انتقاد کرده و احکام 
از جمله ۸  و  افراد  این  اعدام  احتمالی 
زن و یک کودک را محکوم کرده است.

سه شنبه  روز  بین الملل  عفو  سازمان 
انتشار  با  سپتامبر(   ۱۸( شهریور   ۲۸
این  مرگ  خطر  به  نسبت  بیانیه ای 
است.  داده  هشدار  یمن  در  بهاییان 
دادگاه  با  بهاییان  این  پرونده  بررسی 
جنایی شهر صنعا است و عمال زیر نظر 

شورشیان حوثی صورت می گیرد.

 خطر اعدام 24 بهایی به دست حوثی های یمن

   تابلوی  6۵ میلیون دالری درحراج چین 

  تغییر قانون مهاجرت در آمریکا

   خواننده قرقیز تهدید به مرگ شد 

نقاش  وو-کی،  زائو  از  اثری 
حراج   در  چینی-فرانسوی، 
یکی   ، هنگ کنگ  ساتبی  هنری 
آثار  حراج های  بزرگترین  از 
بی سابقه  قیمت  به  آسیا،  هنری 
رفت  فروش  به   دالر  6۵میلیون 
و در صدر آثار فروخته شده قرار 

گرفت.

روغن  رنگ  نقاشی  تابلو  این 
 ، قاب  سه  در  متر   10 طول  به 
نام دارد.  »ژوئن-اکتبر 1۹8۵« 
و زائو وو-کی آن را به سفارش 
ام  آی  به  مشهور  پی،  مینگ  یو 
پی، معمار برجسته ی آمریکایی 

چینی تبار کشیده است.

   زلزله وسونامی دراندونزی تلفات زیادی ببارآورد

اندونزی  در  سونامی  و  زلزله  پی  در 
مرگ دست کم 844 نفر شده و بیم آن 
می رود که تعداد قربانیان افزایش یابد.

این نگرانی  همچنین گزارش شده که 
در  نفر  ده ها  همچنان  که  دارد  وجود 
در  فروریخته  ساختمان های  آوار  زیر 

شهر پالو گیر کرده باشند.
برای  گفته اند  رسمی  مقام های 
مجبورند  بیماری  شیوع  از  جلوگیری 
دفن  دسته جمعی  را  کشته شدگان  که 

کنند.
طرح  اضطراری  حوادث  ملی  سازمان 
جمعی  گورهای  ایجاد  برای  را  هایی 
رود  می  انتظار  است.  کرده  اعالم 
حداقل ۳00 نفر در گوری که یکشنبه 

شب آماده شد دفن شوند.

آالت  ماشین  انتظار  در  امدادگران 
آوار  میان  در  برای جست و جو  سنگین 
بودند.  خرید  مرکز  یک  و  هتل  یک 
اما چند پس لرزه مانع عملیات کمک 

رسانی می شد.
امدادگران به بعضی از کسانی که زیر 
آوار به تله افتاده اند آب و غذا رسانده اند.

اندونزی  جمهور  رئیس  ویدودو،  جوکو 
از محل بازدید کرده و خواستار تالش 
»شبانه روزی« برای نجات بازماندگان 

شده است.
رسانه های محلی گزارش می دهند که 
سیگنال تلفن های همراه در میان آوار 
یک مرکز خرید ردیابی شده. همزمان 
زیر  روا  روا  هتل  در  که  فریاد کسانی 

آوار مانده اند شنیده شده است.



۱۰۵ آزادی  سال نهم شماره 
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که  ه ق   القعدهء سال 121٧  از ذی     
سی سیانف روسی سر زمین قهرمان پرور 
قفقازیه را جوالنگاه مقاصد استعماری روسیه 
تزاری  کرد، و دفاع سر سختانهء ساکنان 
ایرانی این ناحیه به واسطه بی کفایتی فتح 
علی شاه قاجار و تبانی دولت های بزرگ 
استعماری اروپا، به جائی نرسید.و استقالل 
و صیانت ملّی و تمامیت ارضی ایران پایمال 
خارجی  غرض  و  داخلی  سیاست  سوء 
قرار داد  امضاء  اخیر که  تا روزهای  شد، 
کاسپین،  دریاچه  جدید  حقوقی  وضعیّت 
جمهوری  رئیس  پوتین  زور  اعمال  با 
فدراسیون روسیه به دولت ایران تحمیل 
ای  همسایه  ما،  برای  روسیه  هرگز  شد، 

 وفا دار و خیر خواه نبوده است !
و  قفقازیه  تزاری،  دوران  در  چنانکه 
ایران  پیکر  از  ترکمنستان و قزاقستان را 
شوروی  دوران  در  جداکرد،  بزرگ 
آذربایجان  به  طمع  چشم  سوسیالیستی 
دوخته بود، و در سالهای اخیر، در جریان 
هجمه ء زور گویانه ء، جهانی که منجر به 
جلو گیری ناعادالنه ، از اعمال حقوق حقهء  
غنی سازی اتمی ایران شد، دولت روسیهء 
که به ظاهر روابط دوستانه با دست اندر 
دارد،  کنونی  ایران   سیاسی  امور  کاران 
وتو  را  ملل  سازمان  مصّوِب  های  تحریم 
نکرد! عمال موجبات  تسلیم و گردن نهادن 
دولت ایران،به  قرار داد بد فرجاِم بر جام 
را رقم زد. تا نشان دهد، هرگز نمی تواند، 

برای ایران همسایه ای ،
بی غرض و عامل به اعمالی بر پایه عدالت 

خواهی وآرماِن حسن همجواری باشد!
شوروی  پاشی  فرو  از  پس  آنکه  ویژه  به 
نابسامانی  از  گذار  دوران  طی  و  سابق 
های داخلی ،در روسیه ای که می رفت، 
به ثبوت  سیاسی  داخلی و توانائی واعمال  
قدرت  خارجی، دست  یابد،طیفی  از دست  
اندرکاران  سابق کا. گ. ب ، بر سر کار 
آمدند، که با روش های مافیائی ادارهء امور 
روسیه و تعامل با کشور های همسایه را بر 
عهده گرفتند!چنانکه در پِی رویداد های، 
با دریاچه کاسپین که سه کشور  مرتبط 
تازه استقالل یافتهء قزاقستان - آذربایجان 
- ترکمنستان با دیدگاههای متفاوتی در 
پی ِنقض وضعیّت حقوقی دریاچه کاسپین 
مخالفت  سیاست  روسیه  دولت  بودند، 
گرفت.  پیش  باطنی  موافقت  و  ظاهری 
اقدامات یک  که  موضع رسمی  برخالف 
جانبهء دولت اران  را در بستن قراردادهای 
کاوش و بهره برداری از منابع هیدروکربون 

غیر قانونی می دانست، و با صدور بیانیه ای 
به منزله اقدامی یکسویه در دریائی مشاع 
محکوم می کرد، دو شرکت نفتی روسِی 
کنسرسیوم  در  را  اویل  لوک  و  گاسپروم 
های نفتی اران مشارکت داد!یا در حالیکه 
دولت قزاقستان به قصد سود جوئی نابجا،و 
تضییع حقوق حقه ایران، با سوء تعبیر از 
کانال ولگا) که در زمان استالین رودخانه 
ُولگا را از طریق رود خانه دون به دو دریای 
متصل  آزاد  آبهای  یعنی  بالتیک  و  سیاه 
ولگا  کانال  چون  شد:  می  مدعی  کرد(، 
دریاچه کاسپین رابه طور غیر مستقیم به 
دریای دون و آزاد پیوند می دهد. بنابراین 
باید ویژگی دریای آزاد و وضعیّت حقوقی 
باشد!دولت  دارا  را  آزاد  بر دریای  حاکم 
مغایر  و  نامتعارف  نحوی  به  باز  روسیه 
با موضع رسمی اش که دایر بر پیروی و 
تعامل به وضعیّت برابر و مشاع پیشین بود، 
در سال 1۹۹8عاقد قرار دادی دو جانبه 
با دولت قزاقستان شد،که تقسیم بستر و 
منابع زیر بستر منطقه شمالی دریا را در بر 
گرفت! و باز در همین راستا، روسیه قرارداد 
همانندی با اران  بست! یعنی روسیه عماًل 
باعقد قرارداد های دو جانبهء غیر قانونی در 
دریای مشاع و مشترک با ایران که مرتبط 
بابستر و منابع  زیر بستر بیرون از منطقه 
10 میل انحصاری ماهیگیری بود، حقوق 
برابر ایران در مواضع ومنابع بستر و زیر 
بستر مشاع و مشترک را زیر پا گذاشت. 

و حقوق حقه ایران را تضییع کرد!
 بر بنیاد همین رویهء تاریخی زور گویانه 
و روحیهء مزورانهء متحّول در دگر دیسی 
های سیاسی و همگرائی با جمهوری های  
یافتهء سواحل کاسپین  استقالل  به ظاهر 
است که روسیه قرار داد چگونگی وضع 
یکشنبه  روز  را  کاسپین  دریاچه  حقوقی 
21 امردادماه  1۳۹٧  پس از  کشاکشی  
بیست و دو  ساله، عاقبت به دولت ایران 
تحمیل کرد! و در پنجمین  نشست  سران  
در   مذکور  دریاچه  ساحلی   کشورهای  
شهرآق تاوع) سپید کوه( قزاقستان، توسط 
سران  و  ایران،  اسالمی  جمهوری  رئیس 
،اَران)  قزاقستان   ، روسیه  های  جمهوری 

آذربایجان (، و ترکمانستان امضاء شد.
 این قرار داد که حاوی یک مقدمه وبیست 
و چهـارماده، است، واصل قرارداد به زبان 
روسی نوشته شده، به زبانهای چهار کشور 
انگلیسی  زبان  به  نیز  و  ساحلیهمسایه 
ترجمهکرده اند و مرجع بروز اختالفش ترجمه
 انگلیسی متن روسیقرارداد، تعیین شده 

است، از آنجا که ناقض دو قرار داد
1۹21 و 1۹40  ایران و شوروی
 است، مغایر با منافع ملّی  ایران
 است! تحمیلش  به دولت ایران

 در اوضاع و احوال نامســـاعدی 
صورت گرفته که کشـــور ما از 
مشکالت سیاسی وتحریم اقتصادی
  آمریکا در رنج و ضعف سیاسی

 اقتصادی است! 
نمایندگان  برعهدهء  جهت   همین  به 
مجلس شورای اسالمی است، که در راه 
آن  تصویب  از  نمایندگی  وظیفه  ایفای 
خود داری کنند،وتوجه داشته باشند، که 

ضرورت اجرائی و عملی قرارداد مذکور ،
اتفاق  نظر  پنج  کشور  ساحلی   نیاز به 
دریاچه کاسپین دارد و نه اکثریت آراءآنها، 
از این رو  عدم  تصویبش  موجب  می شود، 
چهار کشور دیگررا مجبور به جلب نظر و 
تامین خواسته های ایران کند!منافع ملّی 
سستی  دستخوش  ایران  عالیه  مصالح  و 
تاریخی و نا آزمودگی سیاسی و وادادگی 

منفعالنه نگردد! 
با توجه به حساسیت وضع کنونی،و برحسب 
وظیفه ملّی، برای روشن شدن اذهان عالقه 
مندان، الزم به یاد آوری است که بر حسب 
موارد مربوط به نحوهء استفاده از دریاچه 
 (1۹21 داد  درقرار  مندرج   ) کاسپین   (
قرارداد  و  فصول1۳-12-11-۳-2-1( 
و   )16-1۳-11 مواد  و  مقدمه   (1۹40
سالهای  در  نوشته شده،  های  نامه  توافق 
1۳۵1- 1۳62- 1۳6۹ که ناظر بر حقوق 
دریاچه  در  روسیه  و  ایران  توافق  مورد 
کاسپین و زمینه ساز آزادی کشتیرانی اعم 
از ناوگان بازرگانی، نظامی و ماهیگیری به 
طور مساویست . دو دولت ایران و شوروی، 
با قبول سهم مساوی، که مشتََمل بر همهء  
بالسویه   حاکمیت   دریاست.  بخشهای  
برابر  سهم  معنی  که  یافتند!  می  مشاعی 
بین دو شریک در پهنه آبی یک دریاچه 
همانطور که همه  کارشناسان  می دهد! 
است،  »دریاچه«  یک  کاسپین  آگاهند، 
از آنجا که در حقوق بین الملل ،وضعیّت 
تسهیم  و  قابلتقسیم  دریاچه،  مشاعی 
و  ایران  مشاعی  نیست.صرفاًحاکمیت 
 )  shared ownership(شوروی روسیه 
بردریاچه کاسپین، در قرار داد های یاد 
شده قید گردیده است. که وافی مقصود 
پنجاه پنجاه در بهره برداری دریایی میان 

آن دو است.
ء  معاهده  موجب  به  که  آنجا  از 

و   ۱۹۹۱ سال  موَرّخ  جانشینی،  اصول 
استقالل  تازه  های  ۱۹۹۲،جمهوری 
قزاقستان   - ترکمنستان  اران-  یافتهء 
دو  براساس  روسیه،  فدراسیون  و   -
پایتخت  وآلمآتی)  مینسک  نامهء  اقرار 
االجرا  والزم  االتباع  الزم   ،) قزاقستان 
بودن، معاهدات پیشین شوری راپذیرفته 
دریاچه  بر  ایران  حاکمیت  قبول  اند. 
داد  قرار  دو  در  مندرج  نحو  به  کاسپین 
حقوقی   تکلیف   جنبه  و۱۹۴۰   ۱۹۲۱
اجبار  به  ایران  دولت  اقدام  عدم  دارد،  
به  سابق،در  شوروی  جانشین  دول 
عهده گرفتن تعهدات جانشینی روسیه 
دربه  دولتی  کوتاهی  موارد  از  شوروی 
است!   ملی  حقه  حقوق  آوردن  دست 
طرفه آنکه این کوتاهی غیر قابل درک، 
موجب اعجاب ناظران واقع گشته چنانکه 
›مرکز  رئیس  صفروف،  ستاروویچ  رجب 
و  مسکو‹  در  معاصر  ایران  پژوهشهای 
پیشین هیئت کارشناسی روسیه  عضو 
پیش  چندی  قزاقستان   مذاکرات  در 
شد: یادآور  سی  بی  بی  با  گفتگو  در 

http://www.safarov.ru 
»سال ۱۹۹۶ وقتی برقراری رژیم حقوقی 
کارشناسان  ما  شد،  شروع  خزر  دریای 
قرارداد  طبق  ایران  که  داشتیم  انتظار 
سال ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ درخواست ۵۰ درصد 
حق خودش را داشته باشد. اما در جلسه 
اول، ایران گفت که دریای خزر باید برابر 
تقسیم شود. یعنی هر کسی ۲۰ درصد 
داشته باشد.این برای ما عجیب و غریب 
خودش  حقوق  از  چطور  ایران  که  بود 

گذشت می کند.« 
وی در ادامه خاطرات خویش گفت :«قبل 
از قرارداد سال ۱۹۹۶، طبق قانون ایران 
یا  باشد  داشته  درصد   ۵0 داشت  اجازه 
حداقل برای سازش با ایران درصد خوبی 
ایران  برای  خواستند  می  کارشناسان  را 
و  تقسیم بندی ها  از  بعد  دهند.  پیشنهاد 
برای  آمد،  پیش  پروژه های جدیدی که 
ایران  که  شد  پیشنهاد  درصد  ایران 1۳ 

قبول نکرد. به همین دلیل حدود 20 سال 
بین  توافق  به  نتوانست  کنوانسیون  این 
https://www.youtube. :».کشورها برسد
com/watch?v=y1dPHa9BqJI
برای توجه به اهمیت حقوق مکتسب ایران 
در دو قرار داد 1۹21و 1۹40 کافی است ، 
به سخنان پوتین در پایان پنجمین نشست ،

 سران پنج کشور ساحلی دریای کاسپین 
نظر دوزیم:

رسمی  گزاری  خبر  گزارش  حسب  بر 
http://tass.com/ تاس:   روسیه، 

۱۰۱۶۹۶۲/politics
، روسیه  جمهوری  رئیس  پوتین،  والدمیر 

سران  توسط  اخیر  قرداد  امضاء  از  پس 
، در  پنج کشور ساحلی دریاچه کاسپین 

سخنرانی پایانی اجالس یاد آور شد:
گرفتن  نظر  در  با  و  نظر  اتفاق  پایه  »بر 
منافع مشترکمان، توافق بین المللی مدرن 
و متوازنی پدید آورده ایم. این کنوانسیون 
جانشین موافقتنامه های 1۹21 و 1۹40 
شوروی-ایران خواهد شد.« پایان نقل قول 
از پوتین که ترجمه فارسی ِمتن انگلیسی 

زیر است.

 Based on consensus and
 consideration for our mutual
 interests, we have produced
 a modern and balanced
 international agreement. The
 convention will replace the
 Soviet-Iranian agreements of
1921 and 1940
ماحصل سخنرانی پوتین که در دو سطر 
نقل قول فوق به روشنی هر چه تمام تر قابل 
دیدن و درک  بینندگان ودارندگان قوه 
مدرکه است،جز این نیست ، که دستاورد 
کشورهای  جمهوری  روسای  اجالس 
تاوع  آق  در  کاسپین  دریاچه  ساحلی،  
)سپیدکوه( که با اتفاق نظر امضاء کنندگان 
االسالم  حجت  رضایت  و  موافقت  یعنی 
اسالمی  جمهوری  رئیس  روحانی  حسن 
ایران،حاصل شده ،لغو و نقض دو قرار داد 

1۹21و1۹40 ایران و شوروی است.
 تاکید والدمیر پوتین بر این که قرار داد 
تاریخی  معاهده  دو  »سپیدکوه« جانشین 
1۹21 و 1۹40 ایران و شوروی شده، از 
مقصود اصلی و غرض واقعی برگزاری این 
نشست پرده بر می گیرد!نشان می دهد، 
شده  تشکیل  صرفا  کوه   سپید  نشست 
حقوق  متضمن  تاریخی  معاهده  دو  بر  تا 
خزر   دریای  بر  ایران  مشاعی  حاکمیت 
همین  آن  دلیل  اقوی  کشد!  بطالن  قلم 
تأیید و تاکید والدمیر پوتین بر این نکته 
است، که اعتراف و اذعان و صحه ای بر 
معاهده  دو  است،که  واقعیت حقوقی  این 
داد  قرار  امضاء  از  پیش  تا  که  شده  یاد 
و همچنان حائز  باقی  به قوت خود  اخیر 
از  پس  این  از  است،  بوده  قانونی   اعتبار 
حیز اعتبار و انتفاع می افتد! و وضع حقوقی 
دیگری که  مدرن و متوازن است ،جانشین

 آن می گردد!
شورای  مجلس  نمایندگان  وظیفه  این   
اسالمی است، که توجه داشته باشند، که 
وضع حقوقی مدرن و متوازنی که منظور 
نظر پوتین است، دستاوردی برای روسیه 
و ترکمنستان و قزاقستان و اران   است و 

تضییع و تقلیلی از حقوق حقه ایران!  
از موارد نقض و نفی و ترک  صرف نظر 
 1۹21 داد  قرار  دو  در  مکتسب  حقوق 
سروده  این  بارز،  مصداق  که   1۹40 و 

حضرت موالنا جالل الدین بلخی است :
 کاملی گر خاک گیرد زرشود    

              ناقص ار زر برد خاکستر شود!
با  آن  از  که  کوه  سپد  تحمیلی  داد  قرار 
عنوان »کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای 
خزر« یاد کرده اند، در موارد زیر مغایر با 
منافع ملّی و حقوق حقه ایران در دریاچه 

کاسپین است :
عنوان کرده  اندرکاران  اینکه دست   :-1
اند، در» کنوانسیون وضعیّت حقوقی دریای 
خزر« بحث تحدید حدود دریاچه، اصاًل 
و مطمح  نشده، در مذاکرات آتی مطرح 
در  زیرا  است.  نادرست  نظر خواهد شد، 
بخش تعریف مصطلحات در ابتدای قرار 

داد قید کرده اند:
» خط مبدأ خطی است،که از خطوط مبدأ 
عادی و مستقیم تشکیل شده است، و خط 
میانگین چندین  مبدأ عادی- خط سطح 
ساله دریای خزر در نقطهء منهای28/0 متر 
داده سطح دریای بالتیک1۹٧٧ از نقطهء 
صفر فووت اشتووک کرون اشتات است 
که ازبخش قاره ای یا جزیره ای قلمرو، 
و  کند،  خزر،عبورمی  ساحلی  کشور  یک 
روی نقشه های بزرگ مقیاس که رسمًا 
مورد،شناسائی  ساحلی  کشور  آن  توسط 

قرار گرفته،مشخص شده است.«
موید  کنوانسیون،  در  فوق  مبدأ  خط  قید 
قبوِل تعیین ِ مبنای ِ تحدیِد حدود به وسیله 
جغرافی دانان و سلب اختیار از حقوق دانان 
باره  این  در  حقوقی  نظر  هرگونه  ابراز  و 

است!
ایران منهای  2- عدد مطلوب و مستحق 
26 است ، و نه منهای 28 و همین اختالف 
فاصله دو متری موجب اختالف مساحتی به 
اندازه ء استان مازندران می شود! الزم به 
یاد آوری است، که میانگین تراز آب در 
صد سال گذشته فقط یک سال به منفی 
28 رسیده است! در باقی میانگین منفی 
2٧ و برخی از سنوات منفی 26 بوده است!

و  ترکمنستان  و  روسیه  که  آنجا  از   -۳
تحدید  گانه  سه  توافق  طبق  قزاقستان 
حدود کرده اند، با این کنوانسیون فرمول 
کل  به  را  خودشان  نظر  مورد  توافق 
دریاچه کاسپین تسری خواهند داد! زیرا 
در رویهء معمول و مرسوم جهانی، هنگامی 

که کشوری می خواهد
خارج  عمل  امکان  کند،  حدود  تحدید 
های  کشور  در  شده  پذیرفته  عرف  از 
پیرامونی خود را ندارد، و ملزم به رعایت 

عرف منطقه ایست!

نظر  از  خزر  بستر  از  لوله  خط  عبور   -4
ایران زیان آور است! و  برای  استراژیک 
هنگام انتقال گاز تر کمنستان و آران به 
اروپاپای ناتو و نیروهای بیگانه را به دریاچه 

کاسپین خواهد کشید!
۵- اینکه حضور نیرو های رزمی بیگانه در 
کنوانسیون ممنوع اعالم شده ، ضمانت باز 
دارندگی ندارد! هنگامی که پای امنیت و 
نقل و انتقال انرژی در میان باشد، قانون 
و قرارداد و کنوانسیون مورد توجه و عمل 
قرار نمی گیرد! چنانکه در خلیج فارس و 
دریای عمان نیروهای رزمی دریائی کشور 
های بیگانه حضوری نزدیک و چشم گیر 
دارند! از این گذشته نیروهای رزمی دوران 
های  رزمناو  به  ُمتَّکی  آنکه  از  بیش  ما 
دریائی باشند،مجهز به تسلیحات هوائی و 
موشکی اند، و بازی با واژه ء عبور به جای 
حضور و مانند  آن راه برون رفتی مرسوم 
از قید و بند تعهدات و تقیدات قراردادی 
کنوانسیونی  بازدارنده  های  بینی  وپیش 
است! از این گذشته اجازه تأسیس پایگاه 
حاکمیت  حق  بهانه  به  دیگر،  کشور  به 
سرزمینی از زمره اقداماتی است که قید 
ماده ای در کنوانسیونی قادر به جلو گیری  

از آن نیست ! 
روسی  بزبان  کنوانسیون  اصلی  متن   -6
آذربایجانی،  بزبانهای  روسی  از  و  است 
فارسی، قزاقی، روسی، ترکمنی و انگلیسی 
ُمتَْرَجْم هم  نسخ  ترجمه شده که گرچه 
ق نسخه اصل تلّقی می شوند، و عنوان  ُمَصِدّ
شده از اعتبار یکسان بر خوردارند، به لحاظ 
نداشتن معادل واژگانی دقیق در زبانهای 

یاد شده مبّرا از ایراد نیست!  
آنکه  بی  کنوانسیون  این  در  ایران     -٧
تعهدات  به  متعهد  شود  حقی  صاحب 
در  موجود  وضع  قبول  و  صحه  و  حقوقی 

دریاچه کاسپین شده است !  
8- ماده  8 کنوانسیون قرار داد های دو 
جانبه غیر قانونی تقسیم  بستر و منابع زیر 
بستر را معتبر می داند!  حال  آنکه  آبهای 
ماورای 16 میل) یک میل دریایی یا یک 
با18۵2  برابر  جغرافیایی  عرض  دقیقه 
است( دریای سرزمینی و 10 میل انحصار 
ماهیگیری که جنبه مشاع و مشترک دارد، 
تمام منابعش اعم از سطحی که مصارف 
ماهیگیری و مانند آن دارد، ومنابع بستر و 
زیر بسترش که در بر دارندهء نفت و گاز 
است،منابع مشاعی به شمار می رود، که 
می باید به طور مشترک مورد بهره برداری 
قرار گیرد، و منافع جنسی و نقدی اش بین 
کشور های ساحلی به نحو منصفانه تقسیم 

گردد!
۹- گرچه ممانعت از ورود نیروهای بیگانه 
مندرج در ماده ۳ کنوانسیون به لحاظ امنیت 
ملی ایران جنبه مثبت دارد، ولی نابرابری 
کشور  نامتوازن  نیروهای  وحضور  نظامی 
های ساحلی نیز برای ما خالی از خطرات 
ناوگانهای  انتقال  نیست!  آتی  احتمالی 
روسیه از دریای سیاه به دریاچهء کاسپین 
و مقاصد همبستگی سیاسی نظامی اقتصادی 

اش، با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز، و 
سوابق عدم حسن نیت تاریخی و رویهء غیر 
منصفانه ای که در سالهای اخیر در مسیر 
امحاء حقوق حقه ایران در دریای کاسپین 
پیش گرفته از موارد بارز نگرانی کسانی 
است، که تبدیل کاسپین به حیاط خلوت 
با مصالح عالیه و  نظامی روسیه را مغایر 
ت  امنیت ملّی ایران می دانند که  فاقد ِعَدّ

ت دریائی بازدارنده است! و ُعَدّ
کاسپین  بودن  دریاچه  اینکه  با   -10
واقعیت جغرافیائی غیر قابل کتمان است، 
طی سالهای گذشته کشورهای نوپای کرانه 
کاسپین به قصد تقسیم و تملکات ناروائی 
که در نظر داشته اند، در صدد تغییر وضع  
آن از دریاچه به دریا و شبه دریا بر آمده 
اند! چنانکه روسیه و قزاقستان - قزاقستان 
و  ترکمنستان  نیز  و  اران   جمهوری  و 
جمهوری اران، با بستن قراردادهای مرزی-

دریایی میان کشورهای خود، کاسپین را 
برقرار  خود  برای  آبی  مرزهای  و  تقسیم 
کرده اند، به نحوی که کشتی های ایران 
دیگر توان گذر از آبهای تقسیم شده بین 
آن کشورها را ندارند! بااین وصف در انشاء 
این کنوانسیون که دولت ایران متعهد به 
قبول آن شده است ، دست اندر کاران امور 
اند،که  نیامده  بر  در صدد  ایران  سیاسی 
وضعیّت جغرافیائی دریاچه کاسپین را با 
قید واژه دقیق دریاچه و معادل انگلیسی 
اش ،    Inclosed sea  مشخص و معین 

کنند! بدیهی است ،
صحه بر موقعیت واقعی جغرافیای کاسپین 
که همانا دریاچه بودن این پهنه آبی محدود 
ساحلی  کشورهای  است،والزام  وبسته 
اش به قبول این واقعیت غیر قابل کتمان 
متضمن آن بود که همه کشورهای ساحلی 
هیچ  و  برخوردارشوند!  برابری  سهم  از 
یک از کشورهای ساحلی به طور مستقل 
حق احداث و عبور خطوط لوله های نفتی 
و گازی نداشته باشد، مگر آنکه موافقت 
همه کشورهای ساحلی را به دست آورد! 
قرار  فرضالغاء دو  به   دراین  صورت  
داد 1۹21 و 1۹40 و ترک حق حاکمیت 
بالسویه بر کاسپین با روسیه و ترکمنستان 
و اران و قزاقستان، یعنی هباًء منثورا شدن 
دست آوردهای تاریخی مشیرالدوله پیرنیا 
اعلم،  مظفر  و  انصاری  مشاورالممالک  و 
ایران از سهم بیست درصدی مکتسب از 
تقسیمات معمول و مرسوم بر دریاچه ها 
برخوردار می شد، و محیط زیست و آبزیان 
از آلودگی های نفتی و  دریاچه کاسپین 
آالیندگی های صنعتی بی حساب وکتاب 

رهائی می یافت !
 اینجاست که باید بگوئیم :  

   کدام دست بد اندر کمین این باغ است        
که بی نسیم گل از شاخسار می ریزد؟!
 اکنون که سخن به پایان رسید و موارد 
غبن فاحش قرارداد تحمیلی سپید کوه 
گفته آمد، جا دارد کسانی که منافع ملی 

را در مذبح اغراض دانا نمائی خود ذبح  
بقیه در صفحه ۴۸

منوچهر  برومند-پاریس

 وضعّیت  حقوقی جدید دریاچه  
مازندران
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تازه های پزشکی دکتر همایون آرام - نیویورک                                      

 سنگ ُکلیه

امالح  رسوبات  کلیه   های  سنگ   
می  بوجود  کلیه  در  که  هستند  معدنی 
آیند. هرسال  بیش اط ۵۰۰ هزار  نغر به 
سبب  این بیماری  به بخش فوریت های  
پزشکی  بیمارستان ها مراجعه می کنند 
. به تقریب  سالیانه یک میلیون نفر  برای 
درمان سمگ کلیه در بیمارستانها بستری  
می گردند . از هر ده نفر آمریکائی  ، یک 
نفر  در دوران زندگی مبتال به  سنگ کلیه  

می گردد.
سنگ ها گاهی بسیار کوچک  به اندازه 
یک شن ، وگاهی بزرگتر به اندازه توپ 

گلف می باشند.

عوامل مستعد کننده
مردها سه برابر بیشتر از زنان مستعد  به 
ابتال ء به این بیماری هستند. فشار خون 
باال ، بیماری قند  و چاقی  احتمال بروز  
شنگ کلیه  را افزایش میدهند. وراثت ، 
تختالالت  متابولیک  ، عفونت ها  ، داروها  
ورژیم  غذائی  دارای  نقش می باشند . 
نیمی از افر ادی که دارای پیشینه  سنگ 
کلیه  هستند  ممکن است  مجدداً  دچار 
آن گردند احتمال  عود بیماری  در این 
درصد    ۴۰ ، پنج سال   از  پس  بیماران  
و پس از ۲۵ سال  ۸۰ درصد می باشد. 
گیاهخواران  کمتر  مستعد  به ابتالء به 

سنگ کلیه می باشند.

انواع سنگ های کلیه
شایع  کلسیم:  اکساالت   سنگهای    -۱
ترین  هستند. به تقریب ۸۰ درصد سنگ 
ها  در کشورهای صنعتی  ازاین نوع می 
این  آمدن   بوجود  اصلی   باشند. سبب 
سنگها  به درستی آشکار نیست . وراثت 
یا   نمک  از   سرشار  غذاهای  مصرف   ،
اکساالت ، و بغضی  داروها ، در تشکیل  
سنگهای اکساالت  کلسیم دخالت  دارند.

:)Struvite( ۲- سنگهای  استرویت
این نوع سنگ کلیه درزنها بیشتر دیده 
می شود.ممکن است  بسیار بزرگ شده ، 

وعفونت های  ادراری را سبب گردند.
۳- سنگ های  اسید اوریک: به سبب 
مصزف زیاد پروتئین حیوانی  بوجود می 

آیند. سابقه ی ارثی  نیز دخالت دارد.
۴- سنگهایCystine   : این نوع سنگها 
بیماری  سبب   . هستند  نادر  بسیار  
ارثی  کلیه ، موسوم بهCystinuria )دفع 

سیستین درادرار( می شوند.
 

عالئم
سنگ کلیه  ممکن است در کلیه  بدون 
خود   از  عالئمی   بیمار  بماندو  حرکت  
نشان ندهد، یا جابجا شده  وارد مجاری  
ادرار گردد و این مجاری را  مسدود کند. 
دراینصورت  بیمار دچار  دردهای  شدید 
می گردد. سنگ های کوچک بدون عالئم  
بالینی  می باشند وممکن است بخودی 
ادرار  دفع  راه  از  و  خود  حرکت کرده  

شوند.
سنگ های بزرگتر  هنگامی که  از کلیه 
وارد حالب  ) لوله طویلی  که کلیه را به 
مثانه متصل می کند(  می شوند  دردهای 

بسیار شدیدی را سبب می گردند.

پیشگیری  سنگ کلیه 
* آشامیدن آب فراوان ، ۶ تا ۸  گیالس 
. در  برای پیشگیری مؤثر است  درروز  
مردهائی   گردید   آشکار  مطالعه  یک  
به  را  مایغات   مقدار  بیشترین   که 
مصرف رسانده  بودند  ، ۲۹ در صد کمتر   

درمعرض  خطر ابتال  به سنگ کلیه بودند.
* کم کردن  مقدار نمک در غذاها.کاهش 
میزان نمک  از مؤثرترین  است و مقدار  

کلسیم  ادرار را کم می کند.
پروتئین  حیوانی  کردن مصرف   کم   *
مانند  گوشت قرمز  وگوشت خوک ، کمتر 
از ۷ اونس درروز. زیادی پروتئین  حیوانی 
میزان کلسیم  ، آکساالت  و اسید اوریک  
را چند برابر  کرده ومنجر  به تولید  سنگ 

کلیه  می گردد.
* از مواد غذائی  سرشار از اکساالت  که 
میگردند   کلیه  سنگ  تشکیل   موجب 
مانند ریواس ، اسفناج ، شکالت ، کاکائو 
، آجیل ، وهمچنین  از نوشابه های  کوال  
که حاوی فسفات زیاد  می باشند  باید 

احتراز کرد.
آن  ومقدار   کلسیم  مصرف  درمورد   *
با پزشک  معالج  ومتخضض تغذیه  می 

توان مشورت کرد.

درمان سنگ کلیه 
مانند  پتاسیم   حاوی  اغذیه   * مصرف 
زردآلو  ، سیب زمینی ، برخی سبزیجات 
ومیوه ها  . این غذاها  تا حدود ی قلیائی 

دهنده   تشکیل  واسیدهای  هستند 
سنگ را  دربدن خنثی می کنند. مواد 
غذائی  قلیائی  میزان  سیترات هارا  که 
حل کننده  سنگ  و از تشکسل  سنگ 
جلو گیری می کنند  درادرار افزایش می 

دهند.
بسیاری از  سبزیجات  و نیز مرکبات  که 
سرشار  از سیترات هستند  ، همچنین 
منبع خوب پتاسیم می باشند. نوشیدن  
سه گیالس آب پرتقال درر وز  به میزان  
سیترات ها افزوده  و به اندازه مکمل ها 

مؤثر است .
منیزیم   از  سرشار  غذاهای   مصرف   *
مانند ماهی ، برنج ، آوکادو ، و براکلی  با 
پائین  آوردن  میزان اکساالت  که از مواد  
اصلی سنگ کلیه است  ، از بوجود آمدن  

سنگ کلیه جلوگیری  می کند.
*  مصرف مواد لیفی  )Fiber(  با کاهش 
خطر   درمعرض  که  افرادی  در  کلسیم  
این نوع سنگها  هستند  به پیشگیری  
غذائی  رژیم   تغییر  کنند.  می  کمک 
ومصرف  زیاد نوشابه  ممککن است  برای 
 . نباشد  کافی  کلیه  سنگ   جلوگیری  
دراین موارد  با مشورت  با پزشک  معالج 

می توان  ازدرمان داروئی  استفاده کرد.

گشتی ردمیان کتابها

رقبانعلی مال  ردددل 
زاده جمال  سیدمحمدعلی  از 

    هب انتخاب  م.ع.آشنا

 اسم داعی ؟  األحقر قربانعلی ، شغل و 
کارم ؟  سرم را بخورد  ذاکر  سیدالشهداء
چند سالم است ؟ خدا خودش می داند  
اگر  میشد برگردم » سه ده  اصفهان  که 
مولد  اصلیم است مرحوم والد  که خدا 
رحمتش کند  فرماید - با  خط خودش  
در پشت جلد  »زادالمعاد«   تاریخ  به دنیا  
آمدنم را  باروز وساعت  ودقیقه  نوشته 
بود اما این  راهم برادر  نا خلفم  تا به حال 
دوبار  فروخته صرف  الواطی ولوده گریش 
نموده  است . خدایا تو خودت  حکم ظالم 
را بنما. اما رویهمرفته  حاال باید  پنجاه 
سال  داشته باشم . آخ که  چطور  عمر 
می گذرد. واال  از اسب عربی هم  تیز تر 
می رود. ریش سفیدم  را نبین  خدا روی 
دنیارا سیاه کند  که غم وغصه ،  سیاهی 
های  های  کند.  می  سفید  هم  را  چشم 
یک   . کنند  می  توفیر  مردم  چطور  که 
از خدا  بودند   بود مردم مسلمان  روزی 
می ترسیدند . امروز  کفر عالم را گرفته 
تراشند   می  را  داد  خدا  ریش  مردها   .
وخودشان را مثل زنها  می سازند  و زنها 
سبیل  می گذارند  که مثل مردها بشوند . 
این زن  سبیل داری  که  خوب دیگر   
، هاون بسر   بام   ازباالی  در آخرالزمان  
حضرت حجت  )ع( می زند  یا یکی از 
همین  مردهای بی ریش  سبیل  چخماقی   
های   سلیطه  ازاین   یکی   یا  بود   خواه 
راازروی  دار  که خدا تخم شان   سبیل 
زمین  براندازد  که خاکه ذغال  را منی  
شاه ۳۵ شاهی هم کسی یاد  ندارد. به دو 
دست بریده حضرت عباس  بخوبی یادم  
می آید  که نان   خالص ُخلص  منی شاه  
هم هفت شاهی ونیم  بود. وطبقه کاسب  
با ۴ سر  عیال واوالد  با ماهی  پانزده هزار  ،

 یا دوتومان  پادشاهی می کرد... خدایا  
واخ   .... بکن  بندگانت  به  رحمی  خودت 
که این  زنجیر ، گردن  خشک شده ام 
را شکست  خدایا تا کی باید دراین زندان 
بمانم . آخر بُکش ، اما بنده  ناشکر  بنده 
خدا نیست  . خدایا الحمداهلل  ، هزار مرتبه  
الحمداهلل  ، بداده ات  شکر ، به نداده ات 
هم شکر . بله درسفری که برای بردن نعش  
مرحوم  والد به مشهد  رضا مشرف شدم 
دربرگشتن  در رسیدن بتهران  مخارجم 
تمام شد.   وهمانجا ماندنی شدم . وپیش 
نوکر شدم   اصفهانی   یک روضه خوان  

وکم کم خودم هم  ، بنای  روضه خوانی را 
گذاشتم  وچون صدای  گرمی هم  ازبرکت 
سیدالشهداء  داشتم  کارم رونقی گرفت 
اربابم  لبیک حق را  اجابت کرد.  عیالش را 
که عالوه بر  عفت وعصمت  خانه وزندگی  
هم داشت  گرفتم . وبیست سال تمام  نان 
ونمک سیدالشهداء  را خوردیم . هفته می 

شد  ده پانزده منبر  هفتگی داشتم .
 راست است  که سواد درستی نداشتم  
هوش  و   یاد  عبا   آل  سر  ازصدقه   اما 
مجلس  یک  همینکه    . داشتم  خوبی 
می  یاد  شنیدم   می  دوبار  بار   رایک 
کردن   درگرم  زمان   مرور   وبه  گرفتم  
دستی  وفاتحه   ودعا   گریز  و  مجلس 
ها   وقت  آن  هم   ومردم  کردم   پیدا 
ای   خانه   . کردند  می  عزاداری  معقول 
یکبار  وشگون   که محض شگوم  نبود  
نشود.  بلند  آنجا  از  عزا  درسال  صدای 
محرم که می شد  ازبیست تا خانه   یکی  
چادر باال می رفت . حاال  چیزی که رونق 
دارد  روزنامه است  که از کفر ابلیس  هم 
رایج ترشده  است ... ولی از مقوله  دور 
افتادم  و به وراجی  سر عزیز  شمارا درد 
آوردم . می پرسیدید چطورشد  که دراین 
پوست  گردن  به  وزنجیر  افتادم   زندان 
واستخوان شد م وکندوبخو  به این پایم  
که کاش به گور می رفت ، گذاشتند. این 
سرگذشت،  دنباله دراز دارد  ومی ترسم 
اسباب  دردسر شما  بشوم . نه واال ، نه  ، 

خیلی خوب  حاال که راسی  مایلید  ، چه 
، بعداز  آنکه چندسالی  روضه  مضایقه 
خوانی کرده بودم  یک روز  درهمان محله 
خودمان  بزازی بود  که  بی اذیت  ترین 
مردم محله بود  . هیچ کس نشنیده  بود 
من  باشد.  شده  بلند  حاجی  صدای  که 
چندبار  درشبهای  چهارشنبه  که شب 
آب محله ما بود  اتفاق افتاد  که چند کلمه 
ای با حاجی  صحبت کردم ومعلوم بود  که 
حاجی مرد مقدس  وخداپرستی است . 
صبح زود  صلوات گویان  عبارا سر می 
کشید ومیرفت به دکان  وعصر که می 
شد  دکان را بر می چید  ونان وآبی می 
خرید عبارا سر می کشید  و باز  سالم 
وصلوات  گویان به خانه  بر می گشت . 
دِرخانه  ازصبح که  حاجی می رفت باز 
نمی شد  تا عصر که حاجی بر میگشت 
.. کلید داشت  ودررا باز می کرد  وداخل 

می شد. پیش از ظهر  جمعه را هم می 
رفت به حمام واز آنجاباز مستقیماً خرید 
مریدی کرده وبر می گشت بخانه ودیگر 
هیچ کس هیچ وقت نشنیده بود  که در 
خانه  سروصدای عیش ونوشی یا مرافعه 
همه  باشدومعهذا   شده  بلند  ودعوائی 
زن  هم  حاجی  که  دانستند   می  کس 
که  است  راست  ولی  اوالد.  وهم  داشت 
دختر.  بیک  بود   بفرد  منحصر  اوالدش 
این دخترهم یک روزی زدوناخوش شد. 
حاجی نذر کرده بود  که اگر دخترش شفا 
یابد  روضه خوانی وعده گرفته  پنج ماه به 
اسم  پنج تن آل عبا   هرهفته در منزلش 
روضه بخواند ودخترهم ازبرکت  حضرت 
اباعبداهلل بن حسین  شفا یافت  وحاجی 
از  روزی  یک  بود   همسایه  ما  با  چون  
من وعده  گرفت که شبهای جمعه بروم  
. درست  بخوانم  وذکر مصیبتی  منزلش 
یک   . بود   سوم  هفته  که  است   یادم 
روضه  عروسی قاسم  خوبی تازگی یاد 
وبرای  ونرم خواندم  . چرب  بودم  گرفته 
آمرزش اموات  وبرآورده شدن  حاجات  
دعائی  عالیات   عتبات   بوسی  وآستان 
خواندم وپس از صرف چای وغلیان می 
خواستم  از خانه بیرون بروم  که پشت 
سرم  یک صدای لطیفی که یک مرتبه 
نمی دانم  چطور لرزه بر اندامم  انداخت 
گفت :  » آقاشیخ«  . برگشتم دیدم  چادر 
نماز بسری است  ویک دو هزاری دردست 
دارد  ودست را  اززیر  همان چادر  بطرف 
من دراز می کند. فهمیدم که  پول  سه 
ومحض  است  هفته  سه  روضه  منبر  
دختر  که  داده  را   پول  حاجی  شگون  
ذاکر سیدالشهداء   به  به دست خودش  

بدهد.
دست دراز کردم  که دو هزاری را بگیرم 
بود   گرفته  غریبی  لرزه  را  دستم   ولی 
ودوهزاری ازدستم  افتاد به زمین ورفت 
بطرف  حیاط وباغچه . دختر هم خم شد  
حالت  همان  وبا  بگیرد  را  هزاری  دو  که 
بطرف  رفت   دوهزاری  خمیدگی  عقب 
به  کرد   گیر  هم  چادر  ودفعتاً  باغچه 
درخت  گل سرخ  وازسرش افتاد  ودختر 
چون  گویان   برسرم  وخاک  سربرهنه  
بازبود   وگیسوانش  نداشت   هم  چارقد 
با دودست خود   هی سعی می کرد  که 
صورت  ازشرم وحیا چون گل برافروخته  

خودرا بپوشاند. من یکدفعه  حقیقتاً مثل 
کرده  تیره  را  چشمم   خورشید  اینکه  
باشد  قلبم با  کمال شدت  بنای زدن را 
گذاشت  وبدون آنکه منتظر  دو هزاری 
بشوم  از خانه بیرون  جستم  ودرپشت 
در  مثل اینکه حالت غشی  بمن دست 
داد ه باشد به سکوی خانه  تکیه کرده  
ایستاد.  آنطور  خراب   حال  با   ومدتی 
همینکه  از برکت سیدالشهداء  حالم بهتر 
شد  و قوه راه رفتن  پیدا کردم  با وجود 
آنکه  شب جمعه بود  و چند منبر دیگر 
هم داشتم  وتازه آفتاب غروب کرده بود  
ولی دیدم  حالم خراب است و برگشتم  به 
منزل... دفعتاً صداي حاجي بزاز به گوشم 
رسید مي گفت آقـا مـالقربانعلي آقا مال 
قربانعلي؛ بي محابا به طرف در جسته و 
در را باز کردم که کاش  باز نکرده بودم ...

از  را  نو شکفته  گل  آن  کار  روزگار جفا 
شاخ زندگاني بریده و حاجي آمده بود که 
از من خواهش کند بروم سرنعش دختر 
ناکامش که در همان نزدیکي در شبستان 
بـه  بودند که صـبح  مسجدي گذاشته 
کفـن و دفـنش بپردازند قرآن بخوانم. 
... خم شدم و دهنم را به دهنش نزدیک 
کردم و از خـود بـي خـود چشمم بسته 
غنچه  چون  لب  به  چسبید  لبم  و  شد 
پژمرده و دیگر نفهمیدم چه شد همین 
قدر یکدفعه حس کردم که لگدي سختي 
به پشتم خورد... معلوم شد که گزمه ها از 
پشت مسجد مي گذشته اند در شبستان 
روشنایي دیـده و بـه خیال این که دله 
دزدي آمده باشد زیلو یا حصیري بدزدد 
آهسته وارد شده و صورت واقعه را دیده 
با دست و پاي و  و پـس ازکتک بسیار 
بیـرون  جا  آن  از  را  ما  گردن  به  عمامه 
چوب  و  تراشیده  را  ریشمان  و  کشیده 
بسیار زیادي زده و در زندانم انداخته اند 
که هنوز هم چنان که مي بینید همان جا 
هستم ولي با جود این روزي نیست که آن 
درخت گل وآ ن ز لف پریشان و آن دهن 
در نظرم مجسم نشود و آتش به عمـرم 
نزنـد ...ولي خیلي سر شما را درد آوردم 
ببخشید هفت سال تمام بود که با کسي 

صحبت ننموده بودم
نبود   یکی  و  بود  یکی  ازکتاب 
 ۷۰ صفحه  زاده  جمال  سیدمحمدعلی 

ببعد چاپ کانون معرفت.
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انزنین
        وامادر ادامه ی داستان:آحسن گفت: 
ی  خواسته  به  قطعی  پاسخگویی  برای 
سهراب پورجلسه ی خانوادگی باحضور 
تشکیل  وهمسرش  عباس  کربالیی 
میشودودرآن جلسه پس ازشرح آنچه که 
من از سهراب پورشنیده بودم،گلبانومی 
گوید به شرطی با ازدواج موافقت میکند 
به  هرچیزباید  از  پورقبل  سهراب  که 
وضع  شدن  ازروشن  وپس  برود  تهران 
روزی  چند  درارتش،برای  کاروخدمتش 
همراه با پدر ومادرش برای خواستگاری 
پس  وآنگاه  کند  مراجعت  ما  شهر  به 
ادامه  ی  درباره  ثبتی  تعهد  سپردن  از 
وعروسی  عقد  مراسم  تحصیلش،  ی 
طرز  به  ومعمول  مرسوم  برروال  بنا 
جلسه  ،درپایان  شود  برگزار  آبرومندی 
جمع  میشوددرآن  پوردعوت  ازسهراب 
حضور یافته تا پیشنهاد گلبانورا بشنود 
پیشنهاد  شنیدن  از  پورپس  ،سهراب 
تحصیل  ی  ادامه  میگوید:شرط  گلبانو 
با  گفتگویی  در  نیز  قبالً  همچنانکه  را 
آحسن داشتم،   می پذیرم ،اما درنهایت 
شرمندگی باید بگویم که قبول شرط دوم 
گلبانوخانم یعنی رفتن به تهران وروشن 
نزد  مراجعت   کارم وسپس  شدن وضع 
میکندوسپس  نگران  عمیقاً  مرا  شما،  
سالها  که  میگوید  گفتارش  ی  دردنباله 
نبوده  بیش  کودکی  ودرزمانیکه  پیش 
بوددرجنگی  افسرارتش  که  را  پدرش 
میدهد  بااشرارُرخ  ارتش  نیروی  بین  که 
ازدست داده است ومادرش پس از کشته 
شدن پدرم همسری دیگر اختیار کرده 
وچون همسر مادرم میانه ی خوبی با من 
ندارد ،مادرم را از تماس بامن منع کرده 

است.      
        کربالیی عباس می پرسد : پس تو 
بزرگ شدی،چه  ونزد چه کسی  چگونه 

کسی از تو پرستاری میکرد؟
        سهراب پورمیگوید:زمانیکه پدرم 
دبستان  دوم  سال  شد،من  کشته 
صاحب  زمانیکه  تا  مادرم  بودم،همسر 
وجودمرا  بود  نشده  مادرم  از  فرزندی 
درخانه اش تحمل میکرداما پس از دوسال 
که ازمادرم صاحب فرزندی شدمرا که به 
سال پنجم دبستان میرفتم به دبیرستان 

نظام سپرد ومن تا پایان دوره ی ابتدایی 
افسری  ی  ودانشکده  نظام  ودبیرستان 
نداشتم  بجزارتش  وپرستاری  غمخوار 
،چرا که بستگان پدری من به خاطر اینکه 
مادرم پس از مرگ پدرم همسری اختیار 
کرده بودبامادرم ومن ترک مراوده کردند 
وبد  ُخلقی  بد  علت  به  مادرم  وبستگان 
دهنی همسر مادرم روی از ما برگردانیده 

بودند.
        کربالیی عباس گفت: تو درنزد ما 
مطالبی را بیان میکنی که ما دردرستی 
ونادرستی آن نمی توانیم کمترین داوری 
کرده باشیم ،چند روز دیگر برای انجام 
کاری عازم تهرانم ،توهم که خوشبختانه 
زخم پایت در حد رضایت بخشی التیام 
پیدا کرده است باهم به تهران وبه سراغ 
ومادری  پدری  بستگان  از  دونفر  یکی 
از  اطمینان  از حصول  وپس  میرویم  ات 
آنچه که گفته ای باهم  برمیگردیم وبه 
حضور  عدم  چگونگی  جویای  کسانیکه 
بستگانت درمراسم برگزاری عروسی می 
شوند،  پاسخ مناسب وقابل قبولی ارائه 

خواهید داد.
          سهراب پورمیگوید:آقای 
اش  همه  شما  فرمایشات  پور  عباس 
که  خواهد  نمی  کسی  است،چه  درست 
وبراساس  آبرومندانه  عروسیش  مراسم 
بااین  باشد،من می خواهم  رسوم جاری 
مراسم  کنم،باید  زندگی  عمری  خانواده 
نزداین  که  باشد  ای  بگونه  عروسی  این 
وخاطرۀ  کنم  غرور  احساس  خانواده 
برای  آفرین  شادی  همواره  مراسم  این 
همه ی ماباشد، اما پرسشی از شمادارم 
وآن اینکه تا پیش از تشکیل وبرقراری 
دفاتری بنام اسناد رسمی، مردم ما چکار 
میکردند وآیا آنهمه ازدواج که طّی سدها 
سال انجام شده همه نادرست وناصواب 
برای  باید  ما  است،چرا  بوده  ونامشروع 
عقد ازدواج حتماً به شهر برویم،شما برای 
ازدواج دراین ده چکار می کنید،آیا همه 

ی اهل ده برای ازدواج به شهر میروند ؟
        کربالیی عباس  درحالیکه از سماجت 
شده  عصبی  ستوان  مربوط  نا  وسخنان 
بود گفت: آقای ستوان معلوم میشود که 
شما درمغلطه کردن کم نمی آورید،اول 

برادریت را ثابت کن بعد از ارث ومیراث 
اینکه  مثل  آمرزیده  بزن،پدر  حرف 
می  حرف  تو  با  روسی  زبان  به  ماداریم 

زنیم،شرط خواهر زاده ام رفتن تو به 
درارتش  تو  وضع  شدن  وروشن  تهران 
است وانگهی پیشنهاد من دربرابرگفته 
برویم  تهران  به  باهم  که  بود  این  هایت 
از  تن  چند  از  الزم   تحقیقات  از  تاپس 
آیا  که  گرفته شود  تصمیم  وابستگانت، 
این ازدواج به صالح ومصلحت خواهد بود 
یانه،اما تو هنوز با این دو پیشنهاد موافقت 
نکرده دم از امکان عقد ازدواج دراین ده 
چینی!وامادر  می  کبری  وصغری  میزنی 
پاسخ پرسش توباید بگویم که ما کار به 
میگویند  که   نداریم  گذشته  زمانهای  
در  قانون  این  طوری،امروزه  دور،  درهر 

کشور ما وجودداردوباید طبق  آن 
گذشته  های  رفتارکرد،اگردرزمان 
وازدواج  رسمی  اسناد  ثبت  قانون 
که  هم  لباس  این  وجودنداشته،  وطالق 
پوشیده ای ودوستاره روی هرشانه اش 
بیاییم  نداشت،حال  شده،وجود  نصب 
ودرجه  لباس  چنین  این  چون  وبگوییم 
نباید  نیز  اکنون  وجودنداشته،هم  ای 
والتهاب  اصرار  اینهمه  پوشید،وانگهی 
ونگرانی تو با آنهمه اطمینانی که  درصورت 
گلبانو  ی  ساده  پیشنهادهای  انجام 
داده شده است،ازبرای  تو  به  ووالدینش 
دراینجا  دختررا  این  کن  چیست؟فرض 
میکردی،هم  چه  وقت  دیدی،آن  نمی 
باید  بکن،دخترما  کاررا  همان  اکنون 
عقدرسمی بشود،کار به این مهمی را که 
وسرنوشت  وحیثّیت  شرافت  با  ارتباط 
توان  داردنمی  اش  وخانواده  دختر  یک 
سرسری گرفت،خواهرم ازداردنیا همین 
یک بچه رادارد واورا ازسر                                    

ذغال  بار  مثل  تا  است  نکرده  پیدا  راه 
معامله کند،مگر رفتن به تهران وروشن 
درازا  به  مدت  چه  کارت  وضع  شدن 
جگر  روی  دندان  کشید؟کمی  خواهد 
این  کن،بگذار  وصبروحوصله  بگذار 
انجام  وآبرومند  قانونی  بطور  مراسم 
این  که  بگویم  صریحاً  باید  شود،   
ساخته  مرانگران  تو  وسماجت  لجاجت 
ویارّد  اختیارپذیرش  ،البته  است 

ومادرش  وپدر  گلبانو  توبا  درخواست 
می باشد،من فقط نظرم را بیان کرده ام.                                                                                                                                              

  
: دیروز که          سهراب پورمی گوید 
درمحوطه ی خانه قدم می زدم ازیکی از 
اهل ده پرسیدم ،اگرقرار باشد که عروس 
ودامادی درروزی که از پیش تعیین شده 
شده  چیده  نیز  ودعوت  کار  وتدارک 
باشد،به مشکالتی ازقبیل بارانهای شدید 
شهررابرای  به  ده  ی  جاده  که  ویابرف 
کند،کار  نامساعد  درآنروز  عبورومرور 
خانواده ی عروس وداماد چه خواهد بود؟ 
اوگفت یا خانواده عروس وداماد به توافق 
رابه  دیگری  مناسب  روز  رسندکه  می 
مدعوین اعالم کنندویا درغیراینصورت 
پیشنماز  که  داریم  ده  در  ُمالیی  مرد 
تا  میخواند  عقدرا  ی  ُخطبه  است،او  ده 
محرم  بهم  نسبت  ودامادشرعاً  عروس 
عروس  فرصت  درنخستین  شوندوآنگاه 
ومراسم  میروند  شهر  به  وشهود  وداماد 
های  ازدفترخانه  دریکی  ازدواج  رسمی 
ما  چرا  میشود،حال  اسنادانجام  رسمی 

این کاررا نکنیم؟
        کربالیی عباس میگوید : حال که اینهمه 
از  ما  داری  ازدواج  برای  وعجله  التهاب 
تحقیق درباره ی تو و بستگانت می گذریم 
اما اکنون که برف وبارانی راه این آبادی به 
شهررا مسدود نکرده است،اگرریگی به 
کفش نداری چرا به شهرکه با اتوموبیل 
نمی  زمان  دوساعت  یکی  از  بیش 
درمنزل  مراسم  تااین  روی  نمی  گیرد، 
تو  برگزار شودتاهم  آبرومندانه  خواهرم 
دهان  وهم  باشی  رسیده  دلت  مراد  به 
                                                                                                                                                . نشود  باز  نادرست  گفتار  به  گوها  یاوه 

خاطر  به  پورمیگوید:  سهراب      
هنوز  شوروی  نظامی  استقرارنیروی 
نشده  ایرانی  افسران  از جان  رفع خطر 
کرام  با  کارم  شوم  است،اگربازداشت 

الکاتبین خواهدبود.
        من که تا این لحظه ساکت نشسته وبه 
گوش  وستوان  عباس  کربالیی  حرفهای 
میکردم گفتم : آقای سهراب پور اگر به 
دنبال بهانه تراشی نیستی کلید خانه ات 
راکه هنوز دراجاره ی توست وفسخ نشده 

به من بده قراراست دوسه روز دیگر به 
شهرمراجعت کنم ،هرلباسی که بگویی 
از گنجه ی خانه ات برمیدارم و به وسیله 
ی شخص مورد اعتمادی ازبرایت خواهم 
فرستاد تابا پوشیدن آن جای نگرانی از 
تو  نگرانی  اصوالً  چه  ،اگر  نباشد  برایت 
را  افسری  کدام  است،تابحال  مورد  بی 
بازداشت کرده اند که تو دومی باشی،آن 
روزهای  درهمان  که  هم  را  نفری  چند 
نخستین ورودشان بازداشت کرده بودند 
باکشورما،رها  صلح  پیمان  ازعقد  پس 
قوای  توازجانب  وهراس  خوف  کردند، 
نظامی شوروی اگر بهانه نباشد یک تصور 

واهی است. 
        سهراب پور گفت: من تا به امروزلباسی 
بجز لباس نظامی برتن نکرده ام،لباسهای 
من جملگی اونیفورم نظامی است ،شاید 
شمادرست میگویید،اما احتیاط را نباید 
گلبانو  وصال  به  داد،نرسیدن  ازدست 

خانم، یعنی دق مرگی!
        دراین هنگام کربالیی عباس از جای 
خود برمی خیزد تا جلسه را ترک کند، اما 
پیش از آنکه از اتاق خارج شوددرحالیکه 
ازسماجت وحرف های بی منطق سهراب 
پورخون به چهره اش دویده بود روبه من 
این  از  بیش  من  وگفت:  کرد  وخواهرش 
دخترتان  اختیاردار  ندارم،شما  حرفی 
رفتار  خواهید  می  که  طور  هستیدهر 
کنید امیدوارم دربرابرپیشنهاد این مرد 
چشم بسته عمل نکنیدواگر احیاناً تن به 
خواسته اش دادید مرا از حضوردرمراسم 
عقدتوسط پیشنماز ده معاف بدارید،من 
چشمم به گفته ها ووعده های این جناب 
ستوان آب نمی خورد،وپس از ادای این 
مطالب درحالیکه از اتاق خارج میشد دررا 

بشدت برهم زد.
بده  اجازه  پورگفتم  سهراب  به          
مشورتی با همسر ودخترم داشته باشم،تا 
نظر نهایی مان را به تو اعالم کنیم ،با این 
گفته  قصدم براین بود که اگر دخترآقا 
اندک تمایلی به انجام خواسته ی سهراب 
چرا  کنم  منصرف  ،اورا  باشد  پورداشته 
تراشی  وبهانه  وسماجت  ها  گفته  از  که 
به صالح  را  پیوند  پور،این  های سهراب 

ومصلحت ما نمی دیدم.
        سهراب پور به هنگام خروج ازاتاق   گفت 
امیداست گفته های آقای کربالیی عباس 
درشما تأثیر بد نگذارد ونتیجه مشاوره 
موافق خواسته ام باشد درغیراینصورت 
بُرد  خواهم  بین  از  را  خودم  جا  همین 
را  گلبانو  عشق  تواند  نمی  چیز  وهیچ 
من! مرِگ  کند،مگر  بیرون  من  ازدل 
        دیدم باتوجه به ماجرایی که قباًل 
بین ما گذشته بود،در صورت خودُکشی ، 
هیچ کس براین باور نخواهد بود که من 
درروزهای  که  ومرجی  هرج  موقعیت  از 
نخستین تجاوز نیروی بیگانه به خاک ما 
به وجود آمده بود سود جسته به ترتیبی 
سهراب پور را به ده ُکهدم کشانده واورا 
ام  رسانده  قتل  به  دامادم  دستیاری  با 

وبرای اثبات بیگناهی ام  هیچ مدرکی  هم  
دردست ندارم ،دخترم برای رهایی من از 
این ُمعضل گفت:حاضر نیستم به خاطر 
من  شما به درد سربیفتید،من کمترین 
از  گذشته  ندارم  شمارا  از  دوری  طاقت 
مابرباد  ی  خانواده  آبروی  اینها  ی  همه 
خواهد رفت،هر کسیکه خبر قتل این مرد 
رادر ده ُکهدم آنهم در خانه ی دایی جان 
وبازآنهم با حضور شما بشنود با توجه به 
پیشینه ی برخورد  شما بااوکه حتی کار 
به تیپ رشت کشید،محال است بیگناهی 
شمارا به پذیرد،بنابراین من حاضرم بااو 
ودرد سرهای  آبروریزی  که  کنم  ازدواج 
مراتب  مردبه  این  کشی  خود  از  ناشی 
ازدواج  احتمالی  سرهای  بیشترازدرد 

خواهد بود.
        بنابرآنچه که بین ما سه نفر گذشت 
به ناچارتن به انجام خواسته ی سهراب 
پوردادیم وعقد شرعی توسط پیشنماِزده 

انجام شد.
مراسم  ازانجام  چندروزی  هنوز          
بودکه ستادارتش  نگذشته  عقد شرعی 
طی اعالمیه ی ُمجّدد از افسران و درجه 
دارانیکه تا آن زمان خودرا به ستادارتش 
معرفی نکرده بودند خواست تا ظرف سی 
روزبه آن ستاد مراجعه کنند ودر صورت 
عدم مراجعه، جزِء افسران ودرجه داران 
دستگیری  از  وپس  محسوب  فراری 

برابرقانون با آنان رفتارخواهدشد.
ازاین  از آگاهی          سهراب پور پس 
اعالمّیه همچنان از رفتن به شهر به همراه 
کمک  وبا  اوخودداری  وپدرومادر  گلبانو 
وراهنمایی یکی ازاهالی ده که راه بیراهه 
برای رفتن به تهران رامیدانست، توانست 
ابتدابه قزوین وسپس به ترتیبی خودرا به 
تهران برساند،با این وعده که بزودی به 
رشت خواهد آمد تا مراسم عقد رسمی 

انجام شود.
        اینک قریب دوماه است که ازسهراب 
پور خبری نشده است وسایه ی نگرانی 
گسترده  ی  دامنه  بروزبا  روز  وتشویش 
معصومم  دختر  ویژه  به  ما  برسر  تری 
افتاده است،اگرآن نامرد هیچگاه پیدایش 
نشود چه خاکی باید بسرم کنم،اِخردختر 
معصومم ازاو باردار شده است وبه همین 
خاطر از خجالت با همه ی ذوق وشوقی 
به  دارد،ازرفتن  تحصیل  ی  ادامه  به  که 

مدرسه روی برگردانده است.
می  آرامی  به  درحالیکه  آحسن          
گریست وبا دستمالی که دردست داشت 
دانه های اشکی را که برروی چهره اش 
می ریخت پاک میکرد،مرتباً تکرار میکرد 
که ایکاش به توصیه وتذکر کربالیی عبا
س                                                                                              

نامردرانمی  این  گوش می کردم وفریب 
بخت  سیاه  را  بیگناهم  ودختر  خوردم 
نمی کردم ،اکنون نمیدانم چه جوابی به 
این وآن بدهم تا مورد قبول وباور شان 
گی   وهرزه  ناپاکی  به  را  ودخترم  باشد 
متهم نکنند،من ودختر آقا نمیدانیم بااین 

بدنامی ورسوایی چه کنیم؟
        پدرم درحالیکه خودازاین رویدادغمین 
شده بود گفت:هر مشکلی راه حّلی دارد 
از  شما  شد،نگرانی  مأیوس  کامالً  نباید 
شمارا  که  آنان  و  محل  اهل  حرف  بابت 
میشناسند چندان مورد ندارد، با همه ی 
این حال به نظر من برای اینکه نگرانی تو 
ازجهت حرفها واتهامات احتمالی برخی 
ها آسوده شود،بهترین ومناسب ترین راه 
این است که آن ُمالیی که درده ُخطبه ی 
عقدرا خوانده است، دربرابرجمعی از اهل 
محل وآشنایان که به دعوت من درخانه 
عقد  انجام   ، خواهندیافت  حضور  ما  ی 
شرعی راتأیید کند،آیا او حاضربه چنین 

اعترافی خواهدبود؟
       آحسن گفت: تردیدی ندارم، آنگونه 
به درستی  را  او  که من وتمامی اهل ده 
تا  شد  خواهد  حاضر  میشناسیم  وُزهد 
درمیان هر جمع ویادرهر محکمه گواهی 
است  خوانده  عقدرا  ی  ُخطبه  که  دهد 
،شاهدانی نیزداریم تا مراتب را شهادت 

دهند.
        پدرم گفت:پس جای کمترین نگرانی 
ازبرای تو وخانواده ات نخواهد بود،اگرچه 
اهل محل ودوستان وآشنایان تان شمارا 
خوب میشناسند وبه پاکی ورفتار وُخلق 
برای  اعتقاددارند،اما  تان  خوب  وخوی 
رفع نگرانی شما،مجلس ضیافتی ازریش 
ازدوستان  ای  وعده  محل  سفیدهای 
میکنم  برپا  تان  وبستگان  وآشنایان 
ودراین مجلس ماجراراآنگونه که ُرخ داده 
است به آگاهی شان می رسانی واز ُمالی 
ده که در همان روز حضور خواهد یافت 
خواهیم خواست تا وقوع عقد شرعی را 
شهادت دهدوتأیید کند که  عمل حرامی 
وگلبانوهمسر  است  نگرفته  صورت 
پوراست،آنگاه  سهراب  ستوان  شرعی 
پس از برگزاری این مجلس اگر همچنان 
ازسهراب پور خبری نرسد،به نظر من بهتر 
است به تهران رفته وازستادارتش نشانی 
اورا دریافت کنی وبه سراغش بروی،شاید 
دراین مدت دچار مخمصه ای شده ویا به 
هنگام عبور از بیراهه  جهت رسیدن به 
تهران گرفتاردزدها ویا جانوران وحشی 
شده باشد ویا به خاطر ترکش خمپاره، 
برای بهبودی کامل دربیمارستان ارتش 
بستری است وتاکنون مجال نیافته است 

شمارا از حال خود باخبرسازد.
        چندشب بعد ازاین گفتگو،مجلس 
ضیافتی آنگونه که پدرم گفته بود،درخانه 
ی مابرگزارشد که حاضران درآن جلسه 
قراربود  ودرحالیکه  بودند  مرد  جملگی 
زن  پاکدامنی   ی  درباره  مجلس  درآن 
جوانی بی گناه گفتگو شودومعموالً دید 
تر  مواردی صائب  در چنین  خانمها  گاه 
از مردان است ،مع ذلک  از میان بانوان 
کسی درآن جلسه  جهت ابراز نظرحضور 
نیزچنین  روزگاران  آن  نداشت،رسم 
بارفرهنگی  وجّو  به خاطر  بودوخانم ها 
متأثّر ازآموزه های دینی ومذهبی ،خود 

درجمع  نباید  که  بودند  باور   براین  نیز 
مردان حضور داشته باشندومردساالری 
باتمام قدرت در جامعه ی مابرقراربود،مگر 
خاطر  به  خانوادگی   های    درمهمانی 
پیوندهای نسبی وسببی که حضور خانم 
ها در جمع مردان بال مانع بود.                                                                                                                                       
        پدرم اگرچه مردی روشنفکربودوازاین 
آمدولی  نمی  خوشش  ورسوم  آداب 
اعتقادی  وفضای  بازرگان  مردی  چون 
جامعه مردساالری بود،ازاین رو اوهم به 
همرنگ  رسوا   نشوی  مصداق»خواهی 
جماعت شو« به رعایت این رسوم گردن 
می نهاد،جالب اینکه چند سالی میشد که 
رفع حجاب ازبانوان شده بود،اما هنوزآن 
مجالسی  حضوردرچنان  رابرای  آمادگی 
نیافته بودندومرد ساالری را به ویژه در امور 
خارج از محیط خانه وخانواده باور داشتند 
بودکه  شکستگی  سر  نوعی  مرد  وبرای 
همسرش همدوش او درمعابرعمومی راه 
چندقدمی  همواره  بایست  می  برود،زن 
نیز  میکردوزنان  ترازمردحرکت  عقب 
راخواست  وآن  بوده  پذیرا  را  این رسوم 
ودیده  میدانستند  خداودین  ودستور 
توسط  ایران  اشغال  از  پس  که  شد 
نیروی نظامی دودولت بیگانه در شهریور 
زنان  ،اغلب  مرکزی  دولت  ۱۳۲۰وضعف 
زیرچادررفت به  دوباره  خود  دلخواه  به 
ند!                                                                                                                                                   
        پدرم گاهی سربه سر مادرم می 
می  اشعاررا  این  شوخی  وبه  گذاشت 

خواند:
 »زنان راهمین بس بودیک هنر

نشینند وزایند شیران نر!«
یا

 »بخانه نشستن بود کارزن
  برون کار مردان شمشیر زن !«

         در شب موعوددرآن جمع پس 
ها  گویی  وبش  وخوش  احوالپرسیها  از 
تا  خواست  اجازه  شام،پدرم  وصرف 
برساند،او  حاضران  آگاهی  به  را  مطلبی 
گفت:دوستان عزیز خوشحالم که دعوت 
پذیرفته  ضیافت  حضوردراین  برای  مرا 
هرازگاهی  ازدعوت  منظورمن  اید، 
بود وهست  این  ازشماعزیزان وسروران 
حال  واز  باشیم  دورهم  ساعاتی  که 
اگر مشکلی  همدیگرآگاه شویم واحیاناً 
داریم راه حل آن را ازشما مردان باتجربه 
هم  وغمخوار  بخواهیم  دیده  ودنیا 
باشیم،وگرنه باگرفتاریهایی که هریک از 
ماداریم واز بام تاشام به دنبال کاروکاسبی 
هم  حال  از  نخواهدبود  هستیم،ممکن 
تصادفًا  مان  درمسیر  باخبرشویم،مگر 
مالقات  کوتاه  لحظاتی  برای  یکدیگررا 
کنیم وپس از سالم وعلیک واحوالپرسی 
مختصر، از هم جداشده وهریک پی کار 
در  که  هست  یادتان  خودبرویم،یقیناً 
چنین جلساتی که پیش از این داشتیم  
بسیاری از مسایل ومشکالت ساکنان این 

کوچه با همفکری وتبادل نظر وحتی 
بقیه درصفحه ۴۸
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فنون بالغت وصناعت ادبی
استاد عالمه جالل الدین همائی

 

انواع  از  بعضی  با  پیشین  درشماره 
شعرآشنا شدید واینک دنباله آن:

قصیده
 قصیده نوع اشعاری ات  که بریک وزن و 
قافیه با  مطلع ُمَصّرع  ومربوط به یکدیگر  
درباره ی موضوع ومقصود معین  ، ازقبیل

و  عید  جشن  وتهنیت   ، پادشاه  مدح 
یا ُشکروشکایت و فخر  فتحنامه جنگ 
وحماسه  سرایی ومرثیه وتعزیت  ومسایل 
اخالقی  واجتماعی وعرفانی وامثال آن 
ساخته  باشند و شماره ی ابیاتش  حد 
متوسط معمول  مابین بیست تا هفتاد و 
هشتاد بیت  باشد و بیشتر از آن تا حدود  
صدوپنجاه بیت  و افزونتر نیز گفته اند 
وبعضی  کمتراز بیست بیت را  تا حدود  
پانزده و شانزده بیت  نیز قصیده نامیده 

اند.
کاهش وافزایش  عده ی ابیات یا کوتاهی 
وبلندی  قصاید  ، بستگی  دارد به اهمیت  
موضوع ، وقدرت  طبع شاعر  ،وخصوصیت

که  ونامطبوع  مطبوع  واوزان  قوافی    
گوینده  برای انشاء قصیده انتخاب کرده 

باشد.
] مقصود شعرا  از اصطالح  بحر مطبوع  
متداول   معمول  های   وزن   ، ونامطبوع  
واوزان مشکل  غیر متداول است . مثاًل 
وزن  شاهنامه فردوسی  و سعدی نامه  یا 
بوستان سعدی  که آنرا دراصطالح بحر 
متقارب مثمن  محذوف مقصور  گویند 
از اوزان مطبوع معمول است : و همچنان 
است  مثنوی خسرو وشیرین نظامی بحر  
 : است  مقصور  محذوف  مسدس   هزج 

خداوندا درتوفیق  بگشای 
نظامی را  ره تحقیق بنمای   
کم  دشوار  وزنهای  از  ابیات  این  اما  

استعمال و]نامطبوع[ است .
کو آصف جم ، گو بیاوببین

برتخت ، سلیمان راستین
)انوری(

ُملک ، شها ازتو جان گرفته 
عدل تو شاها  جهان گرفته

طایر تیر عقاب پرت
برسر چرخ آشیان گرفته
)طرب([

است   شعر  مهم  انواع  از   یکی  قصیده 
وبعضی آن را  مهمترین اقسام  شمرده اند. 
به این مالحظه  که عمده ی طبع آزمائی  

وپایه ی  توانائی  ونیروی سخندانی  شاعر  
از نوع قصیده  معلوم می شود که بتواند  
وقافیت   وزن   بریک  بیت  پنجاه   چهل 
دریک موضوع  بارعایت نکات  بالغت  و 
جزالت کالم  ، استادانه ازخود انشاء کند.

این است  که  اهمیت  را  امر  وحقیقت 
نه   دانست  باید  شعر  گفتن  درخوب 
استادی  ومقام   ، شعر   نوع  درانتخاب 
وبراعت  گوینده از  اقسام دیگر  شعر نیز 

بخوبی معلوم می گردد.
نوع  در  چون   : قصیده  تسمیه  وجه  اما 
قصاید نظر  شعرا بیشتر  متوجه اشخاص 
مدح   : ازقبیل   معین  ومقصودهای 
تعزیت   و  وتهنیت  وحکمت   وموعظت 
قصیده  آنرا   ، است  بوده   وقت  بزرگان 
اند. که مأخوذ  نامیده  به معنی مقصود  
از قصد به معنی  توجه وروی کردن  به 
کسی یا چیزی است . پس لفظ قصیده  ، 
فعیل  به معنی مفعول  است و  تاء آخر  
آن عالمت  وحدت است . نظیر کلمات  
شعیره  و ذبیحه  و سفینه  وامثال آن  و 
چون  قصید بدون  تاء گویند  ، جنس عام  

مطلق آن مراد است .
درقصاید  که    «: معتقدند  ادب   علمای 
است   الزم  مطالع  تصریع   پارسی  
نباشد   ع  ُمَصَرّ آن  مطلع  که  وهرقصیده 
اگرچه  دراز بَُود آن را قطعه خوانند واسم 

قصیده  برآن اطالق نکنند.« 
درمدح  عنصری  از  قصیده   برای  مثال 

سلطان محمود:
چنین  نماید شمشیر خسروان آثار

چنین کنند بزرگان  چو کرد باید کار
به تیغ شاه نگر ، نامه ی گذشته مخوان

که راستگوی  ترازنامه ، تیغ او بسیار
چو مردبرهنرخویش  ایمنی دارد

شود پذیره ی دشمن  به چستن پیکار
 نه رهنمای بکارآیدش نه اخترگر

نه فالگوی بکارآیدش نه خواب گزار 
رود چنانکه خداوندشرق رفت به رزم

زمانه گشته  مراورا  دلیل و ایزدیار
این قصیده بسیارطوالنی است و آخرین 

بیت یا مقطع آن چنین است :
هزارفتح چنین و هزار غزو  چننین

براو برآمده و ، گفته عنصری اشعار
قصیده  محدود و مقتضب

بدون  سرا  قصیده  شاعر  است  ممکن 
زمینه سازی  تشبیب و تغزل  وارد مدح یا 
مقصود  دیگرشود ودراین صورت قصیده 

را  محدود  یعنی بازداشته  از تشبیب 

مقتضب  باصطالح  آنرا  و  گویند  تغزل  و 
)یعنی : بازبریده( نیز خوانند 

دارای   که  است  آن  کامل   قصیده  اما 
تشبیب و تخلص و شریطه باشد.

نامگذاری قصاید:  قصایدرا  ازسه جهت 
نامگذاری  می کنند:

۱- از نظر ردیف وقوافی  که چون  قافیه 
قصیده  آنرا  باشد   الف  برحرف  مبتنی  
الفی نامند و چون  باء باشد  بائیه  وتاء 
باشد  تائیه گویند. وبراین قیاس  درسایر 
حروف. وچون  قافیه با ردیف باشد آن را  
ُمَرّدف  وبه این مناسبت  بیت وقصیده را 

نیز مردف  خوانند.
۲- از نظر تشبیب و تغزلی که برای زمینه 
سازی  در مقدمه قصیده گفته اندکه مثاًل 
اگر تشبیب قصیده دروصف بهار باشد  آن 
قصیده را  بهاریه  وچون دروصف خزان 
باشد  آن را خزانیه گویند. وهمچنان اگر  
وصف طلوع وغروب آفتاب  و تشبیهات  
هالل باشد آنرا طلوعیه وغروبیه و هاللیه 

نامند.
اصلی  ومقصود  موضوع   نظر   از   -۳
اگر  ، چنانکه   ومضامین قصیده  شاعر  
قصیده  را  آن  باشد   وستایش  درمدح 
مدحیه  گویند  وهمچنان  قصاید  حبسیه 
های  وچکامه  شکوی  بث  یا  وشکوائیه 

وطنی وسیاسی واجتماعی وامثال آن .
شریطه : رسم شعرا این است  که قصاید 
مدحیه را  به ابیاتی که مشتمل  بردعای 
ممدوح  باشد ختم کنند. این قسمت  از 
قصیده را  شریطه نامند.وادبای قدیم آن 

را مقاطع قصیده می گفته اند.
شریطه  معموالً بصورت دعای تأیید  یعنی 
متضمن  معنی دوام  و همیشگی است 
به این طور که  مثال بگویند: » تا آسمان  

برپاست ، کاخ دولت تو  برپای باد.«
تا جهان  پاینده باشد ملک ما پاینده باد

تاروانی  زنده باشد  فر ایران  زنده باد.
وچون  دعای تأیید  به گونه  شرط وتعلیق  

گفته می شود  آن را شریطه نامیده اند.
مثال شریطه :

 همیشه تا صفت تیرگی  نصیب شب است
بهار: نصیب  روشنی  صفت  کجا  چنان 
نصیب  شاه جهان  غزو  باد و نصرت و فتح
نصیب دشمن او  مرگ ومحنت و تیمار
)عنصری(

***

غزل
غزل دراصطالح شعرای فارسی ، اشعاری 
است بریک وزن وقافیت  ، با مطلع ُمَصّر 
َع که حد معمول متوسط  مابین  پنج بیت  
تا دوپازده بیت باشدوگاهی بیشتراز آن تا 
حدود  پانزده وشانزده بیت ، وبه ندرت  تا 
نوزده بیت نیز گفته اند. اما از پنج بیت  
کمتر ، چون سه چهاربیت  باشد  می توان 
آن را غزل ناتمام  گفت و کمتراز  سه بیت 

را  به نام غزل نشاید  نامید.
معنی   به   ، لغت   اصل  در  کلمه ی غزل 
وعاشقی  عشق   وحدیث  عشقبازی  
کردن است ؛ وچون  این نوع شعر بیشتر  
آنرا  است  عاشقانه  بر سخنان   مشتمل 
غزل نامیده اند.؛ ولیکن  در غزل سرائی  
حدیث مغازله  شرط نیست  بلکه ممکن 
است  متضمن  مضامین اخالقی  ودقایق 
نوع  وازاین   باشد؛  ومعرفت  حکمت  
بسیار   نیز  وعارفانه   حکیمانه  غزلهای 

داریم که نمونه آن را نقل خواهیم کرد.
فرق میان غزل با تغزل قصیده  ، آن است 
که ابیات  تغزل باید  همه مربوط به یک 
درغزل   اما  باشد  مطلب  ویک  موضوع  
اتوع  مطالب  ممکن است ، چندانکه آنرا 

شرط  غزل دانسته اند.
وپرسوزوحال  تر   لطیف  هرقدر   غزل 
تر  است  تر وگیرنده  ، مطبوع  ترباشد  
فخامت   درقصیده   که  اندازه  همان   و 
وجزالت  مطلوب است  درالفاظ ومعانی 
بکاربردواز  ولطافت   رقت   باید  غزل  
خشن   وتعبیرات  وحشی   کلمات  

وناهموار ، سخت احتراز کرد.

تحول صناعی ومعنوی غزل
درقدیم   اصطالح غزل   که  دانست  باید 
وسرودهای  غنائی   اشعار  مخصوص 
آهنگین  عاشقانه  بوده است که باالحان  
موسیقی  تطبیق  می شده وآن را غالباً  با 
سازو آواز  می خوانده اند ؛ درعدد  ابیات 
وقیدی   شرط  نیز  خصوصیات   وسایر  

نداشت .
بعد آن را  مرادف  کلمه ی  نسیب  بکار 
بردند  و تغزالت  پیش آهنگ  قصاید را  
به اسم  غزل  نامیدند . وتدریجاً  همان 
غزلی  که تشبیب  قصاید بود  به صورت  
غزل مفرد  نظیر  غزلیات  عراقی وسعدی  
وقسمی  ممتاز   آمدونوعبی  در  وحافظ 
تاریخ  آن  واز  گردید  شعر  از  مخصوص 
قسمت نسیب و تشبیب قصاید را  برای 

امتیاز  به نام  تغزل خواندند.
درنوع غزل  از نظر معنی  ومضمون نیز  به 
مرور ایام  تحول بزرگی  روی داد. به این  
جهت که شعرای قصیده  سرای قدیم  ، 
بیشتر  توجهشان  به مدح سالطین  ووزرا 
ورجال بزرگ  عهد خود بود، ودر غزلهای  
تشبیب قصیده  ، از حدود معانی  عشقی  
ووصفی بیرون  نمی رفتند.اما از آن تاریخ 

که معانی عالی اخالقی ومضامین  دلپذیر  
حکما وعرفان  داخل شعر  فارسی گردید  ،
 انواع شعر  مخصوصاً  نوع غزل  از صورت  
محدود  سابق بیرون آمد  وباافکار  ومعانی  
بلند اخالقی  وعرفانی  بیامیخت ، وبهترین  
عالی  معانی   پروراندن  برای   وسیله  
حکمت  ومعرفت گردید. واضطالحاتی که 
از می ومعشوق  ومیخانه وپیر  می فروش 
و مغ ومغبچه  وخط وخال  وچشم وزلف  
معانی  دربیان   ، ماند   باقی  درغزلیات  
عالیتری غیر از  آنچه هوسبازان  کوته 
بین  توهم کرده اند  بکاررفت وبه همین 

مقصود حافظ گفت :
چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست
سخن شناس نئی جان من خطا اینجاست.

ُحسن تخلص درغزل
پیش  چنانکه   تخلص  حسن  صنعت 
دانستیم ، بیشتر درنوع  قصیده  معمول 
است ؛ وگاه باشد  که آن را درغزل  نیز 
بکاربرند  ، اما به این طریق  که درابیات  
آخر غزل  گریز به مدح کرده  یکی دوبیت 
درستایش  ممدوح بگویند وغزل را  به 
دعای  او یابیت غزلی دیگر  ختم کنند ، 
بطوری که  گاهی  مدیحه در حکم جمله 

معترضه باشد.
پیشوای این سنت  ظاهراً شیخ سعدی 
است که استاد غزل سرا بود  وبرای اقناع  
وارضای خاطر  سالطین  وحکام وقت  که 
این شیوه  از وی توقع مدیحه داشتند  
را ابداع کرد  وخود گاهی از آن استفاده 
آیندگان   پای  پیش  تاراهی   فرمود 
گذاشت . استاد غزل  پرداز  یعنی خواجه 
برگزید  را  وراه  رسم  همان   نیز  شیراز 
وشیوه  ایشان سرمشق  گویندگان  بعد 
مخصوصاً غزل سرایان  عهد قاجاری از 
وفروغی  اصفهانی  نشاط  و  مجمر  قبیل 
واقع  شیرازی  وهمای  ووصال   بسطامی 

گردید.
شیخ سعدی درپایان غزل  ۱۲ بیتی که به 

مطلع ذیل ساخته  است :
آن روی بین که حسن بپوشیده ماه را

وان دام زلف  ودانه ی خال سیاه را
گوید:

سعدی حدیث مستی وفریاد عاشقی
دیگر مکن  که عیب بود  خانقاه را 

دفتر  زشعر گفته بشوی ودگر مگوی
اال دعای دولت  سلجوقشاه را

گیارب دوام عمر دهش تا به قهر ولطف
بدخواه را جزادهد و نیکخواه را
وخواجه حافظ درغزل ۹ بیتی به مطلع 

زیر:
گرم از دست  برخیزد که با دلدار بنشینم
 زجام وصل می نوشم  زباغ ُخلد گل چینم

گوید:
وفاداری وحق گویی نه کار هرکسی باشد
والدینم الحق  جالل  ثانی  آصف  غالم 
 رموز مستی ورندی زمن بشنو  نه از واعظ
که با  جام وقدح هردم  ندیم ماه وپروینم

ع ُمَلَمّ
کلمه ملمع مأخوذ است از لمعه به معنی 
پاره ای از گیاه که خشک شده وباقی تر 
باشد. یا قسمتی از  عضو که در شست 
وهمچنان   است  مانده  خشک  وشو 
بخشی از صفحه کاغذ و پارچه  ونظایر آن  
دیگرش  وقسمت  ودرخشان  روشن  که 

تاریک ومکدر باشد.
معنی  به  لمعه  لمعه  یا  ملمع  کلمه  پس 
چیزی است که ازدوبخش ممتاز  ترکیب 
مرادف  ملمع  دلق  وعبارت  باشد  شده 
که  درویشانه  ی  جامه  معنی  به  مرقع 
رقعه رقعه  بهم دوخته شده ووصله های 

ناهمرنگ ناجورخورده باشد .
ملمع آن است که فارسی وعربی رادرنظم  
به هم آمیخته باشند، چنانکه مثالً  یک 
، یا  مصراع فارسی و یک مصراع عربی 
یک بیت یا چند بیت  فارسی  ویک بیت  
عربی بگویند. ساختن  این نوع شعر  را به 
نام صنعت  تلمیع در جزو صنایع  بدیع 

نیز شمرده اند.
اول   نیمه  از  درشعرفارسی  گوئی  ملمع 
ویکی  قرن چهارم هجری  شروع شده 
از ملمع گویان بزرگ آن زمان  ابوالحسن 
وشاعر   حکیم  بلخی   حسین  شهیدبن 
معروف است که با رودکی )متوفی ۳۲۹(  
معاصر بود و پبش از وی در حدود سال 
۳۲۵ وفات یافت . وبعداز وی نیز شعرای 
عربی دان  ملمعات  بسیار ساخته اند ، 
چنانکه عربی گویان فارسی دان  خیلی 
ملمع  اشعار  ساختن  به  آن   از  جلوتر 

پرداخته بودند.
شعر ملمع از سعدی:

َسِل الَمصانَِع َرکباً  تَهیُمفی الَفَلواِت)۱(
توقدر آب چه دانی که در کنار فراتی
شبم به روی تو  روز است ودیده ام به تو روشن
َواِن َهَجرَت َسواٌء َعشیَیتی وَغداتی

اگرچه دیر بماندم  ، امیدبرنگرفتم
َمضی الّزماُن  َوَقلبی  یقوُل انََک آٍت

الی آخر. معنی مصراع اول این است که : 
برکه ها وتاالبهای بیابان را  از شترسوارانی  
که سرگشتگان  بادیه اند  بپرس . یعنی 
قدر آب را  سرگشتگان  بادیه می دانند  
نه تو که در کنار نهر آبی پربیت دوم نیز 
درحقیقت مصراع دوم ترجمه مصراع اول 

است  

ُمَسَمّط
از سمط   کلمه ی مسمط  مأخوذ است  
به معنی  رشته مروارید  ورشته ای  که 
مانند تسبیح  درآن  مهره ها کرده باشند 
ونیز بمعنی زیور گردن بند  ودوال  فتراک  
یعنی تسمه ی شکاربند  وترک بند آمده 
مسمط نوعی از قصیده  یا اشعاری است  
کوچک   ی  بخشها  از  مرکب   ، هموزن 
یکی  ها  مصراع  وعدد  دروزن  همه  که 

ودرقوافی  مختلف باشند به این ترتیب:

وزن  بریک  مصراع  پنج  درابتدا  مثال  
مصراع  یک  ودرآخر  بگویند   وقافیه  
بیاورند  که دروزن با مصراع های قبلی  

یکی ودرقافیه  مختلف باشند.
بخش  یک  مصراع  شش  آن  مجموع  از 
تشکیل می شود که آن را  به اصطالح 
شعرا ، یک لَخت یا یک رشته  از مسمط 
مصراع  پنج  باز  دوم   ودررشته  گویند. 
بریک قافیه  بگویند  که با رشته ی  اول 
دروزن  یکی ودرقافیه مخالف  باشد اما 
وقافیه  وزن  رابرهمان  ششم   مصراع 

بیاورند که در آخر لخت اول بود.
یک   نیز  مصراع   شش  این   مجموع  از 
بخش تشکیل می شود که آن را لخت 
دوم  ورشته مسمط  می خوانند  وهمچنان 
تا آخر مسمط  که باید  سی چهل بار  یا 
را تکرار کرده  کمتر وبیشتر  آن عمل  

باشند.
شش  بر  است  مشتمل   ای  هررشته 
مصراع، که پنج مصراع اولش با  یکدیگر 
هم قافیه اند  اما مصراع آخرش با پنج 
نیست   قافیه  هم  لخت  آن  اول  مصراع 
بلکه با مصراع  آخر سایر رشته ها هم 

قافیه  است .
شش  مسمط   گفتیم  مثال  ازباب  آنچه 
مصراعی است که آن را  مسمط مسدس  
نیز می گویند. وهمه مسمطات  منوچهری  

از این نوع است .
اما ممکن است  عدد مصراع های  هرلخت 
کمتر یا بیشتر ازشش مصراع باشد  پس 
به شماره  مصراعها مثال  مسمط مثلث 
)چهارمصراعی(  مربع  مصراعی(  سه   (
ومخمس )پنج مصراعی ( می خوانند اما 
معمول  چندان  مصراعی  هفت  بیشتراز 
مسمط  اصالً  مصراع  وکمترازسه  نیست 

نباشد.
ونیز ممکن است که درلَخت اول استثنائًا 
ساخته   مقفا  را  مصراع  چند  ی  همه 
دوم شروع  ازلخت   را  قوافی   واختالف 
کرده باشند. نظیر بعضی  ممطات  قا آنی  
های  رشته  آخر   مصراع  ودرهرصورت  
مسمط  را مصراع  قافیه و بند مسمط  و 
بند  تسمیط  می نامند. به این مناسبت 
که  درواقع بنای قافیه مسمط برآن نهاده 
شده وقسمتهای مختلف رادربند  وسلک 

یک قافیه منتظم ساخته است :
مثال مسمط مخمس  ازقاآنی

بازبرآمد بکوه رایت ابر بهار
سیل فروریخت سنگ ، از زبر کوهسار

باز بجوش آمدند مرغان ازهر کنار
فاخته و بوالملیح ، صلصل وکبک وهزار

طوطی وطاووس و بط، سیره و سرخاب و سار
 هست بنفشه مگر ، قاصداردیبهشت

کزهمه گلها دمد، پیشترازطرف کشت
وزنفسش جویبارگشته چوباغ بهشت

گوئی با غالیه  بررخش ایزد نوشت
 کای گل مشکین نفس  مژده براز نوبهار

دیده ی نرگس بباغ بازپرازخواب شد
طره ی سنبل به  راغ ، بازپرازتاب شد

آِب فسرده چو سیم  باز چوسیماب شد
 بادبهاری  بجست َزهره ی وی آب شد
نیمشبان بی خبر ، کرد زبستان فرار
نرمک نرمک نسیم ، زیرُگالن می خزد
غبغب این می مکد عارض آن  می َمَزد

گیسوی این می کشد گردن آن می گزد
گه به چمن می چمد گه به سمن می وزد

گاه به شاخ درخت ، گه بلب جویبار
الله درآمد  بباغ ، بارخ افروخته

بهرش خیاط طبع  سخ قبا دوخته
سرخ قبایش به بر  یک دوسه جا سوخته
یا که زدلدادگان  عاشقی آموخته
کش شد دل غرق خون  گشته جگر داغدار
الی آخر

ترکیب بند وترجیع بند
کلمه ترجیع به معنی گرداندن آواز است 
درگلو که باصطالح آوازه خوانها  تحریر 
می گویند ووجه تسمیه  این نوع شعر به 
ترجیع آن است که تکرار ابیات فواصل را  

به ترجیع صوت تشبیه کرده اند.
ترجیع بند   از چندقسمت  اشعار مختلف  
تشکیل شده است  که همه  دروزن یکی 
ودرقوافی مختلف ، به این شرح: چندبیت 
ودرپایان  بگویند.  وقافیه  وزن   بریک 
آن  یک بیت مقفی  بیاورند که باابیات  
پیش  دروزن متحد  ودرقافیه  مخالف 
باشد وهمچنان  این عمل را چندبارتکرار 
کرده باشند  آن نوع شعررا ترجیع بند  
وبیت فاصله  را ترجیع بند  یا بندگردان 
گویندواگر ابیات فاصله  بایکدیگر فرق 
ترکیب  شعررا  نوع  آن  باشند   داشته 
بندترکیب  را   فاصله  بندوبیت  وترکیب 

خوانند.
مثال ترجیع ازسعدی:

ای زلف تو هرخمی  کمندی
چشمت به کرشمه چشم بندی

مخرام بدین  صفت مبادا
کز چشم  بدت رسد گزندی

...........
یک چند  به خیره عمر بگذشت

ِمن بعد برآن سرم که چندی:
بنشینم وصبر پیش گیرم
دنباله کار خویش گیرم

دردا که به لب رسید  جانم
آوخ که زدست شد عنانم

کس دید  چومن ضعیف هرگز
کز هستی خویش درگمانم 

.....
چون درتو نمی توان رسیدن

به زان نبود که تا توانم :
بنشینم و صبر پیش گیرم
دنباله کار خویش گیرم 

الی آخر
یکی اززیباترین ترجیع بندها  از هاتف 

است که ترجیع بندآن این است:
که یکی هست و هیچ نیست جزاو

وحده ال اله اال هو 
دیگر  انواع  تعریف  و  بند  ترکیب  مثال 

مسمط درشماره آینده 
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  رشیدیاسمی

فصل زخان
بیشه درفصل خزان زیباتراست      زان که هربرگش برنگ دیگراست
سبزوســرخ وآبی وزردوکبود      بافتــــه دریکدگر چون تارو پود 
رنگ هـــا آمیخته هفتاد گون       زان میان  بس نقش آورده   برون
هردرختی زیر  خود گسترده فرش         وین عجب کزخود  برون  آورده فرش
ساختـه وگوهر  لعل  از  زیورش  بستر ساخته      افتاده   ها  برگ 
شد نصیبم گردش آنجا روز چند     گردشی برفرش دیبـــاوپــرند
نبــرد با تصــاویر خیــالی در  صورت اشجار برگ سرخ و   زرد     
دبور ازباد   زرد  کرده  جامــه  زدور      ناگهان شمشادرادیدم 

از خزان  او مرا  حیرت گرفت        گفتم او را:  » کاین چه حالست«    ای شگفت!
پیراهنت بر  برف  خفتی  گرچــــه  پیراهنت      مه  و   سال  سبزبودی 

هردرختی روی کردی  سرخ وزرد      توبیک سان مانده چون مردان مرد
ها« فصل  مانده  وســـرسبز  نز خزانت بیم و نزفصـــــل شتا     خــرم 
گفت شمشاد:» این نه خودبرگ منست       این زتشریف حســود دشمن است
زشت یاران  براین  آمد  گران  بس  اردیبهشت      ی  جامــه  درخزانم 
تا چرا چون دیگران عریان نیم      پیش باد مهــــــرگان لرزان نیــم
پس تحمل می کنــم این باررا      تا مگر خـــرسـندســــازم یاررا«

       ردرپندنیلی    شعروزغ ل

فریدون توللی 

اپ ئیز
چناران برگ  گرفت  آتش  غمزده  بباغ 
کالغ خسته خبر می دهد  زریزش باران
غریو  شیون  زاغان دل  فسرده  برآمد
بجای نغمه ی شیرین قمریان  و  هزاران
درون طارم  زرینه باغ سوخته دامن
ستاده زاغ سیه جامه همچو  صومعه داران
خروش باد  به لرزنده برگ شاخه ی افرا
بروباران بی  ازشکنج  طلبد  زر  حراج 
درافتم گریه  های  های  با  که  بیارباده 
بسان برگ خزانی  ، براین شکسته مزاران
کن رها  داغدیده  پائیز  مرابدامن 
که مست باده ی مرگم کند چوباده گساران
دالورانه بتازان  سمند خسته »فریدون«
که از کنار تو پیشی گرفت هودج  یاران

 
      

                                                                  

 

 
      

                                                                  

ویژه پائیز

فروغ فرخ زاد

 اندوه رپست
کاش چون  پائیز بودم ، کاش چون پائیزبودم

کاش چون پائیز خاموش ومالل انگیز بودم
برگ های آرزوهایم یکایک زرد می شد

آفتاب دیدگانم سرد می شد

آسمان سینه ام پُردرد می شد
ناگهان طوفان اندوهی به جانم  چنگ می زد
اشک هایم همچو باران دامنم را رنگ می زد

وه چه زیبا بود اگر  پائیز بودم
وحشی و پرشور ورنگ آمیز بودم

شاعری درچشم من می خواند  ، شعری آسمانی
در کنارم  قلب عاشق شعله می زد،

درشرار آتش دردی نهانی
 نغمه ی من،

همچو آوای نسیم پرشکسته
عطر غم می ریخت بردل های خسته

پیش رویم :
چهره ی تلخ زمستان جوانی

 پشت سر:
آشوب تابستان عشقی ناگهانی

سینه ام :
منزلگه اندوه  درد  و   بدگمانی

کاش چون پائیز بودم ، کاش چون پائیز بودم  

فرخی سیستانی

زخان
خزان درآمد وآن برگها بکند و بریخت

درخت ازاین غم ، چو من   نژند گشت و نزار
خــدای داند  کاندر درخت هــا نگرم

ز درد خون خورم و چون زنان  بگریم زار
بساز خانـه   : گفت  امروز  مرارفیقی 

کـه باغ تیره شـد وزردروی وبی دیدار
جواب دادم وگفتم :  درخت همچو من است

ازبار  درخت  و  جدامانده  زیار   منم 

مهدی اخوان ثالث »م.امید«

 باغ بی ربگی 
آسمانش را گرفته تنگ درآغوش
ابر؛ با آن پوستین سرِد نمناکش 

باغ بی برگی،
روزوشب تنهاست،

باسکوت پاِک غمناکش.
ساِز او باران ، سرودش باد.

جامه اش شوالی عریانی ست
ورجز اینش  جامه ای باید،

بافته بس شعله ی زرتار پودش باد .

گو بروید ، یانروید، هرچه در هر جا
 که خواهد ، یا نمی خواهد .

باغبان و رهگذاری نیست .
باغ نومیدان،

چشم در راه بهاری نیست.
گر زچشمش پرتو گرمی نمی تابد ،

ور برویش برگ لبخندی نمی روید ؛
باغ بی برگی که می گوید که زیبا نیست ؟
داستان از میوه های سربه گردونسای اینک 

خفته در تابوت پست خاک می گوید .
باغ بی برگی

خنده اش خونیست اشک آمیز
جاودان بر اسب یال افشان زردش میچمد در آن .

پادشاه فصلها ، پائیز .

مسعودسعدسلمان

اپئیز
بادخزان روی به بستان نهاد

نهاد بازدگرگون  کرد جهان 
شاخ خمیده چوکمان برکشید

برگشـاد کمین  ازکنج  سرما 
ناامید بشــد  دهر   ازچمن  

هرُگل نورسته  که از  ِگل بزاد
چشم بگشـاد  نیلوفر  شاخک 

بید به پیشش بـه سجودایستاد
قمری ازدستان خاموش گشت

فاختـــــه از لحن فرو ایستاد
 بادشبــــانگاه وزید ای صنم

باده فرازآر هـــــــم ازبامداد
جوی روان سیمین گشته زآب

برِگ رزان زرین گشته زبــاد
باده فـــــراز آرید ای ساقیان

همچو دورخساره ی آن حورزاد

   حکیم ابوالقاسم فردوسی

تک بیت
نیابد کسی چاره از چنگ مرگ
چو باد خزانست و ماهمچوبرگ

حسین اکبری

بازهم اپئیز
بازهم پائیز...
این فصل نبوغ کامل انگور!
بازهم پائیز
عارف گونه ، باشیرین ترین  غم درفضای باغ من
 بادست های استغاثه:
ساقه های خسته وبی برگ
بازهم پائیزمن
آغاز فصل انتظاری سرد، درشبهای طوالنی
و... آنگه ، صبح
باناز شکوفه !
زایش بی مرگ یک آغاز
بازهم پائیزمن
ذهنیت اندوه ...
اما،
رویش امید...

جالل الدین مولوی

رهزگ زخان بهار نمی شود

ای مرده ای که در تو ز جان هیچ بوی نیست      رو رو که عشق زنده دالن مرده شوی نیست
ماننـــــده خزانی هــــر روز ســـــردتر           در تو ز ســــوز عشق یکی تای موی نیست
هرگز خزان بهــــــار شود این مجو محال            حاشا بهــــار همچو خزان زشتخوی نیست
روباه لنگ رفت کـــه بر شیر عاشقـــــم             گفتم که این به دمدمه  و های هوی نیست
گیرم که ســـــــوز و آتش عشاق نیستت            شرمت کجـا شدست تو را هیچ روی نیست
عاشق چو اژدهــــــا و تو یک کرم نیستی            عاشق چو گنج هـا و تو را یک تسوی نیست
از من دو ســــه سخن شنو اندر بیان عشق           گر چـه مرا ز عشق سر گفت و گوی نیست
اول بدان کــــــه عشق نه اول نه آخرست           هر سو نظر مکن که از آن سوی سوی نیست
گر طالب خـــــــری تو در این آخرجهان           خر می طلب مسیح از این سوی جوی نیست
یکتا شــــدست عیسی از آن خر به نور دل          دل چون شکمبه پرحدث و توی توی نیست
با خــر میا به میدان زیرا کــــــه خرسوار           از فارســـان حمله و چوگان و گوی نیست
هندوی ساقِی دِل خویشم کـــه بزم ساخت          تا تُــــــرک غم نتازد کامروز طوی نیست
در شهـــر مست آیم تا جمله اهل شهــــر          داننـــــد کاین زهی ز گدایان کوی نیست
آن عشق می فروش قیامت همی کنـــــــد            زان باده ای کــه درخور ُخّم و سبوی نیست
زان می زبان بیابد آن کس کــــه الکنست           زان می گلو گشـاید آن ِکش گلوی  نیست
بس کن چــه آرزوست تو را این سخنوری             باری مـــــــرا ز مستی آن آرزوی نیست

طرح چهره فروغ  کارکیخسروبهروزی

طرح چهره توللی  کارکیخسروبهروزی

طرح چهره اخوان ثالث از داریوش نخعی
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زندگی نامه خودنوشت 
چارلز داروین

ترجمه  دکتر محمدعلی صوتی                                 قسمت پانزدهم)آخرین قسمت(

ازدست  ی  نشانه  وعالقه  ذوق   فقدان   
خاطر  ورضایت   خوشبختی  رفتن  
ناتوان  شدن بخش  طبیعی   است  وبا  
احساسات  محتمالً  به عقل  وشخصیت  

اخالقی ما  لطمه می خورد.
کتابهایم به تعداد  زیاد درانگلستان  به 
فروش رفته  وبه زبانهای  فراوانی  ترجمه 
خارجی   کشورهای  در  بار   وچندین 
تجدید چاپ  شده اند. شنیده ام که می 
گویند  موفقیت یک  اثر  درخارج از کشور  
بهترین دلیل  ماندگاری آن است . شک 
دارم  این گفته  کامالً قابل اعتمالد باشد. 
بااین معیار  ومالک می توان  پیش بینی 
کرد  نام من  چندسالی  درخاطره ها  باقی 
این   ارزش  شاید   بااینهمه  ماند.  خواهد 
راداشته باشد  که خصوصیتهای  روانی  
وشرایطی که موفقیت من به آنها وابسته 
است  ، تجزیه وتحلیل کنم . گرچه آگاهم 
کسی  این کاررا  بدرستی به انجام  نمی 

رساند.
درک  برای  زیادی  انتقال  سرعت   من 
وفهم  - که دربعضی  افراد مانند  توماس 
هنری  هکسلی  استثنائی است - ندارم  
هستم  ضعیفی  منتقد  ازاین   گذشته 
. مقاله یا کتابی  را که نخستین بار  می 
خوانم  غالباً  تحسین مرا بر می انگیزد. 
اما بعداز تأمل  به نقاط ضعف آن پی می 
برم . نیروی من برای دنبال کردن تفکرات  
انتزاعی  وطوالنی  بسیار محدوداست . 
ضمناً  هرگز موفق  به فهم ماوراء الطبیعه  

یا ریاضیات نشدم .
حافظه ی من گسترده  اما مبهم ودرهم 
برهم است . همین ققدر  کفایت می کند 
را  بمن هشدار  دهد چیزی  باابهام   که 
متضاد   ام   یا خوانده  کرده  که مشاهده 
یا موافق نتیجه  ای است  که می گیرم 
. معموال مدتی  می گذرد  تا به یاد  بیاورم  
کجا دنبال  مأخذ بگردم . به جهت  ضعف  
از  بیش  توانم   نمی  هیچگاه  حافظه  
چندروز  یک قرار مالقات  یا سطر شعری  

را بخاطر بیاورم . 
عده ای  از انتقادکنان من می گویند :

»   آها ، او مشاهده کننده  ی خوبی است 
ولی قدرت استدالل ندارد.«  فکر نمی کنم 
این  درست باشد  برای اینکه  در کتاب 
منشأ  انواع یک  دلیل طوالنی  از آغاز 
تا انجام  دنبال شده  وافراد مبحر  زیادی 

را قانع کرده است . هیچکس  نمی تواند 
چنین  کتابی بنویسد  مگر اینکه  نیروی 
استدالل داشته باشد. من بهره ی  نسبتًا 
شایسته ای  از خالقیت  وعقل سلیم  یا 
قضاوت  - مانند هر  حقوقدان  یا پزشک  
 - برخوردارباشد  ازآن  باید   که  موفقی 

دارم ، اما از حد متوسط بیشتر.
به  توجه  برای   ذهنی   تعادل   لحاظ  از 
آنچه  بآسانی  از دید  ومشاهده ی دقیق  
بعضصی  دور می ماند ، برتراز مردم عادی 
هستم . سختکوشی  وجدیت من  تقریبًا 
آوری   وجمع  مشاهده  خوبی   همان  به 
حقایق وواقعیتهاست . ازهمه اینها مهمتر  
بی وقفه  به »علوم طبیعی«   عشق من 
وپرشور بوده است .هرچند بلند پروازی 
این  به  دان  طبیعی  دوستان   وتشویق 

عشق ناب  وبی ریا  دامن زده است .
ازاوایل جوانی  اشتیاق فراوانی  به درک  
وتوضیح  هرآنچه میدیدم وگروه بندی  
همه ی واقعیتها  زیر بعضی  قواعد عام  ، 
داشتم . تلفیق این  علل در  طول سالها  
حوصله ی اندیشیدن  وتعمق درباره  حل 
مسائل  غیرقابل توضیح  به من داده است .

توانم داوری کنم هر گز  آنجا که می  تا 
کورکورانه  قالده دیگران  را  دنبال نکرده 
ام  ومنظماً  تالشم براین بوده  است  که 
فکرم را آزاد بگذارم  واز  هر فرضیه ای  
هرچند مورد  عالقه ام باشد  ، همینکه  
 ، داد   نشان  را  آن  مخالف  ها   واقعیت 
دست بردارم .) بااین حال  نمی توانم  برای 
درست  کردن فرضیه ای  برای هرموضوع  

مقاومت کنم .(
براستی  من چاره ای ندارم  مگر اینکه  
استثنای   به  ،زیرا  کنم  کار  روش  بااین 
فرضیه ی آب  سنگهای مرجانی  ، فرضیه 
دیگری  را بخاطر نمی آورم  که پس از 
جرح  را  آن  یا  صرفنظر   ازآن   مدتی  
وتعدیل  نکرده باشم . این  طبیعتاً  باعث 
شد  تا حد زیادی  به استدالل  قیاسی  
  Mixed Sciences مختلط«  »علوم   در 
شک کنم . ازسوس دیگر  من چندان هم  
شکاک نیستم . فکر می کنم شکاکیت  
چارچوب فکری  است که  به پیشرفت  
علم  صدمه می زند. گرچه تا حدی  شک 
وتردید  در کار اهل  علم عاقالنه است . اما 
چندین کس را  می شناسم  به این علت 
از تجزیه وآزمایش  دست کشیدند  که 

امکان داشت  مستقیم  یا غیر مستقیم  
مفید وقابل  استفاده باشد

بعنوان مثال  موردی غیر عادی  راارائه می 
کنم . آقائی ) که بعداً شنیدم  گیاه شناس 
محلی کاردانی است (  از استانهای شرقی 
بمن نوشت  که دانه ها  یا لوبیاهای  مزارع 
لوبیای امسال  درجهت خالف  غالف رشد  
کرده اند. از آنجا که نفهمیدم  منظورش 
چیست  درجواب برای  اطالعات بیشتر  
نوشتم  ولی پاسخی دریافت  نامه  او  به 
نکردم . پس از مدتی  دردوروزنامه - یکی 
درکنت  ودیگری دریورکشایر -  گزارش 
کوتاهی چاپ شد  بابیان این مطلب  که 
» امسال  لوبیاها  درطرف نادرست  سبز 
شده اند.« فکر کردم این امر  می تواند 
پایه ی گزارشی  کلی باشد. از این رو نزد 
باغبانم  - پیرمردی  از اهالی کنت - رفتم 

وپرسیدم  آیا چیزی دراین  باره شنیده ، 
حتمًا  این  آقا.  ، نه  آه   «: گفت  درپاسخ 
درسال  فقط  لوبیا   زیرا   ، است  اشتباه 
کبیسه  در جهت خالف  می روید.« وقتی 
که پرسیدم  لوبیا درسال عادی وکبیسه  
چطور می روید؟  فهمیدم او ابداً  چیزی در 
تفاوت  این سالها نمی داند ؛بااین حال  از 
عقیده اش برنگشت . چندی بعداز کسی  
، بود   خبرراداده  این  بار   نخستین  که 
 شنیدم که با پوزش بسیار  گفت او نمی بایستی

ادعا   این  زیرا  بنویسد   نامه  من  به 
اما  بود   نشنیده  خبره   راازکشاورزان  
 ، کرد   صحبت  آنان   یکایک  با   وقتی 

هیچیک منظور  اورا نمی فهمیدند . 

واقعًا   اگر   - اعتقاد   یک  اساس   براین 
ادعائی را  بدون اینکه مدرکی  قاطع به 
آن پیوست  باشد بلتوان  اعتقادخواند- 
تقریباً  درسرتاسر انگلستان  بدون ارایه 

هیچ دلیلی گسترش یافت .
ادعای   سه  فقط   زندگیم   درسرتاسر 
جعلی عمدی را شناخته ام : یکی از آنها  
باوجود اینکه دروغ  وفریب بود  به یک 
مجله کشاورزی  آمریکا راه یافت . این 
مربوط به  تولید مثل  گاوان نر  باگونه ای 
از  گاو )که اتفاقاً  می دانم عقیم هستند( 
ادعا  باوقاحت   نویسنده  بود.  هلند  در 

کرده بود  که بامن مکاتبه داشته  ومن نیز 
عمیقاً  تحت تأثیر  اهمیت  نتیجه گیری 
او  قرارگرفته ام . سردبیر مجله  کشاورزی 

انگلیس  پیش از انتشار  مقاله را  برای 
ابراز عقیده  نزدمن فرستاد.

کاشتن   به  مربوط   گزارش  دوم  مورد 
چندگونه پامچال  توسط نویسنده ای بود  
که همزمان  بابذر  کامال بارورشده  بودند  
حشرات   دسترسی  از  مادر   های  وبوته 
دور نگهداشته  شده بودند  این گزارش  
ناجورخامگی  معنی  من  آنکه   از  پیش 
منتشر  کنم   کشف  را   heterostylism
جعلی  باید  یا  ادعا   بود.سرتاسر   شده 
باشد  یا ازورود حشرات  غفلت شده که 

به دشواری قابل قبول است .
  Huth آقای . بود  موردسوم  عجیب تر 
در کتابش درباره ی  » پیوند همخون«  
چند مطلب  دورودراز  را ازنویسنده ای 
بلژیکی  نقل کرده که مدعی  بود  تعدادی 
خرگوش  با روشی  دقیق  چندین نسل  
بدون کمترین  آسیبی باهم  جفتگیری 

کرده اند.
ی  مجله  معتبرترین   در  گزارش  این 
انجمن  سلطنتی پزشکی بلژیک  چاپ 

شده بود.
من باابراز تردید  زیاد  نامه ای به پروفسور  
» ون بندن«  نوشتم  وازاو پرسیدم  آیا 
درپاسخ    . است  اعتماد  قابل  نویسنده 
اینکه  به  باتوجه   انجمن  که  شنیدم  
یکه  بوده   فریبکاری  گزارش  سرتاسر  
خورده است . نویسنده بطور علنی  در 
که:   بود  قرارگرفته  سئوال   مورد  مجله 
تجربیاتش   زمان   ، داشته   اقامت  کجا 
چگونه   از خرگوشها  نگهداری می کرده  
وچند سال  وقت صرف  این کار نموده 
اززیز  نتوانستند   پاسخی   هیچ  ولی   .
 Huth زبان  او بیرون بکشند. من به آقای
اساس  که  گزارشی  دادم   اطالع  بیگناه 
استدالل اورا  تشکیل داده جعلی است  
بالدرنگ   آبرومندانه  بارفتاری  واوهم  
برگه ای چاپ کرد  که درهمه نسخه های 

چاپ بعدی ضمیمه شود.
عادات  روزانه من  منظم وباقاعده است  
واین امر بخصوص  در مسیر کارم  مفید 
زیادی  فراغت   اوقات  من    . است  بوده 

داشتم وناچار  از کسب معاش نبودم .
ناخوشی که چندسال ازعمرم  را به بادداد  ،
مرا از آشفتگیهای  جامعه وتفریح  دور 

نگهداشت .
بااینهمه  موفقیت من  به عنوان  اهل علم  
به هر درجه ای رسیده باشد  می توانم 
داوری کنم  مربوط به ویژگیهای  پیچیده  
ومتنوع  روانی  ووضعیت مزاجی ام  است.
مهمترازهمه اینها ، عشق به علم ، حوصله ی
  بی حد درتفکر برای هر موضوع  ، جدیت  
در مشاهده  وجمع آوری  واقعیتها  وبهره ی
 نسبتاً  خوبی برای  ابداع  ودارابودن  عقل 

سلیم   درکارم دخیل  بوده است .
بااستعداد  متوسطی که  دارا هستم  واقعًا  
جای شگفتی است  که بر پهنه ی  قابل 
مالحظه ای  ازباورهای  اهل علم  درپاره ای

  نکات مهم  تأثیر گذاشته ام .
سوم اوت ۱۸۷۶ 

نوشتن این طرح کلی زندگیم  در حدود 
 Hopedene بیست وهشتم  ماه مه  در
دربیشتر  تقریباً  وازآنزمان  شد  شروع 
بعدازظهرها  به مدت یک ساعت آن را   

نوشته ام . 
پایان

 )۱۸۹۴  -۱۸۰۹(  Van Benden  -)۱(
بیولژیست بلژیکی

 روزی شرری زد وفضاتوفان شد
ازضربت اجرام ، فلک چرخان شد
افسانه زندگی  سرانجام گرفت
صدشمس وقمر بدورهم گردان شد
شدند پراکنده  فضا  دراین  ذرات 
شد جانداران  زمین  آن  ذره  یک 
ازقدرت آب وخاک ونورخورشید
جان جاری  درمغز وتن وانسان شد
انسان افکاربلند  کوشش  با 
درتارک افالک زمین سلطان شد
افتاد قومی  بدست  زمین  هرکنج 
شد ایران  آن  نقطه  زرخیزترین 
یک طایفه ی خوب ونجیب وسالم
شد خوبان  دیاروخطه  به  راهی 
وباهوش وشاد  دلیر  و  قوی  قومی 
پرورده زآن خاک سرافرازان شد
نژاد نیک  مردمی  وتالش   باسعی 
شد جانان  مدینه  غنی  خاک  این 
آوازه ی این ملک  جهان را بگرفت
شد دوران  برتمدن  سرسلسله  
افسر هرسرگردید او   ، درمعرفت 
شد وایمان  مهرورأفت  گهواره 
زایشگه دین ِ  مهر گردید  این خاک
اسکان شد دراین سرا   مهرابدی 
اقوام دگر که  بت پرستی کردند
شد بایزدان  ملت  او  ازهمه  پیش 
 زرتشت ازاین قله جهان روشن کرد
شد فرمان  ترین  نیک  پیغامبر 
نامی خاکش   ذره  زهر  جوشید  
هرگوشه آن  عرصه خوشنامان شد
عالِم هزاران  و  سینا  و  بارازی 
شد مردان  ابر  مهد  وادب  درعلم 
فردوسی و شهنامه ی با مقدارش
شد خردمندان  عالَم  جاویدی 
بهار به  ونظامی  وحافظ  ازسعدی 
این خاک شکر خیز غزلباران شد
آرش تیر  وبه   سیاووش  باخون 
این خاک خدا مسکن  جانبازان شد
 کوروش زهمین خاک  بدنیا آمد
کازاده ترین  شاه شهنشاهان شد
آموخت جهان  معدلت از  نوشروان
دارا زهمین  نقطه جهانگردان شد
از عشِق فروزنده ی  قومی عاشق
 این خاک  تبرک شده  جاویدان شد
آسان نبُدی حفظ چنین خاک غنی
گر دادن  او بدست ما آسان شد
گرفتارشده غم  به  او   بد  ازبخت 
بی مهری مارا  ، نگهش گریان شد
چون شیشه که در دست تنی مجنون است
چندیست که بازیچه ی جباران شد

گردست دهی به دست من ای عاشق
شد درمان  او  درد  تمام  که  بینی 
باید به تداوم،  َونجات این خاک
چون تیر رها گشت ونوک پیکان شد
سوگندبرآن خاک  که ارزش دارد
جان داد به او ، َو خویشتن بی جان شد
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سرش  پشت  را   ادریس  صدای  ادهم  
شنید:

- ادریس   پدریک دختر  وعموی دو پسر.
وباآواز به طرف کلبه اشس  رفت :» بخت 
وقسمت کجائی ؟ به من بگو  زمانه . به من 

بگو« وقابله گفت :
» مادرش دوست دارد  اسمشان را  قدری 

و همام  بگذارد.«
قدری  کرد:»  زمزمه  شادمانی  با   ادهم   

وهمام ، قدری و همام «

1۳
قدری با پائین  پیراهن صورتش  را پاک 

کرد وگفت :
- بنشینیم وغذا بخوریم .

همام  به خورشید نگاه کرد  و دید نزدیک 
غروب است :

- بله  دیرشده .
چهارزانو  روی شنهای دامنه ی  مقطم  
نشستند. همام گره سفره  قرمزراه راه  راباز 
کرد  واز آن نان  وفالفل  )کوفته ی نخود( 
وتره فرنگی  درآورد  وشروع به خوردن  
گوسفندانشان   به  هم  گاهی  کردند. 
نگاهی می انداختند. بعضی از گوسفندان 
چرا می کردند  ، تعدادی هم  درآرامش 
نشسته بودند  و نشخوار می کردند. بین 
پسران  دوقلو فرقی  ازلحاظ اجزاء  صورت 
واندام نبود ، غیراز نگاه  کنجکاو  »قدری«  

که ازبرادرش  متمایز بود.
قدری بادهان پر گفت :

مابود   ازآن  دشت  این   سرتاسر  اگر    -
بدون داشتن  شریک می توانستیم  همه 
جا گوسفندان مان را  با خیال راحت به 

چراببریم .
همام بالبخند گفت :

- اما این دشت متعلق  به شبانان عطوف  ،
  . هست  هم  حسینیه  و  کفرالزغاری    
کنیموباآنان  ازدردسرپرهیز  بهتراست  

دوست باشیم .
که  آنچنان  گرفت   اش  خنده  »قدری« 

ذرات غذا  ازدهنش  به بیرون پاشید.

- این همسایگان  برای کسی که خواهان  
دوستی باشد  فقط  یک جواب دارند. و 

آن سیلی  است که بتو می زنند.
- اما...

- اماندارد  همام . من فقط یک  راه می 
شناسم . یقه اش را بچسب ، آنچنان  به 
سرش بزن  که یابه رو  یا به پشت  بیفتد.

- برای همین ما  ما آنقدر  دشمن داریم  
که نمی توانیم آنان را بشماریم .

 - چی ؟ مگر کسی به تو  پول داده  که 
آنان را بشماری؟

 همام بفکر فرو رفت . درآن دورتر صدای  
سوتی شنیده شد. شاخه ای  تره فرنگی 
فروبرد   دهان  به  وبااشتها   برداشت  

ولبهایش را جمع کرد  وسپس گفت :
-  به همین سبب ما تنهائیم . مدتی می 

گذرد  وماباکسی حرف نمی زنیم .
-  چه نیازی به حرف زدن است . توکه 

همیشه آواز می خوانی .
همام با خوش  نیتی به او نگاه کرد  وگفت:

-  من احساس می کنم  توگاهی از تنهائی  
افسرده هستی .

- من همیشه  علتی برای افسردگی  ام 
پیدا می کنم . چه تنها باشم وچه نباشم .

سکوت سایه افکند  فقط صدای  خوردن 
شنیده می شد. درمسافتی دور گروهی  
را دیدند که از  کوه به طرف  عطوف پائین 
می آمدند  وسرود می خواندند. یکی می 

خواند  وبقیه بااو دم  می گرفتند.
همام گفت :

- این ناحیه ازبیابان  از آن ماست ، اگر به 
طرف  شمال یا جنوب برویم  شاید هرگز 

بر نگردیم 
قدری  باصدای بلند خندید وگفت :

-  درشمال وجنوب کسانی هستند  که به 
خون من تشنه اند . ولی کسی جرأت نمی 

کند  بامن  زدوخورد کند.
همام به گوسفندان  خیره شده بود. گفت :

اما   . نیستم  تو  شجاعت  منکر  من    -
فضل   به  مادراینجا  که  نکن   فراموش 
انگیز   خوف  وشهرت  پدربزرگمان   نام 
باهم  که  عداوتی  علیرغم   - عمویمان  

داریم -  زندگی می کنیم .
»قدری«  به نشانه ی مخالفت  ابرو درهم 
 . است  معترض  چرا  نگفت  ولی  کشید  
به خانه ی  بزرگ نگاه کرد  که با هیبت  
درفاصله ی دور  در غرب مانند  معبدی 
غول آسا  خودنمایی می کرد. سپس گفت :

این   مثل  ای  خانه  هرگز    ، خانه  این   -
باشد.  بیابان  ام  که دورتادورش   ندیده 
اما  خیابانها  وکوچه های  دور آن  پراز 
مالک   . است  کثافت  و  کاری   کتک 
 . است  رقیب  بی  درستمگری  جبارش  
پدربزرگی که نوادگانش  را ندیده ، گرچه  

در چندقدمی او هستند.
همام  به طرف خانه رو کرد  وگفت :

- پدرمان هیچگاه  جز با احترام  وتحسین 
ازاو  صحبت نمی کند.

- وعمویمان  ازاو جز  بالعنت حرف نمی زند.
همام به آرامی گفت :

-  بهرحال او پدربزرگمان است .
پدرمان   دارد.  ای  فایده  چه  ،ر  پسر   -
پشت گاری جان می کند. مادرمان  تمام 
روز تا نیمه شب  زحمت می کشد  وما 
پابرهنه  ونیمه لخت  گوسفند می چرانیم . 
درحالی که او  پشت دیوار ها با بی رحکی  
از  که  برخورداراست  راحتی   اززندگی 

تصور ما خارج است 

همام   . شدند  فارغ  خوردن  از   دو  آن 
تا کرد  ودر  را  وآن  داد   تکان  را  سفره 
کشید   دراز  پشت  به   . گذاشت  جیب 
وبه   . گذاشت  سر  زیر  را  ودستهایش 
آرامشی  که  کرد   نگاه  صاف   آسمان 
نامرئی  ازآن ساطع بود. درافق چندزغن  
درپروازبودند  »قدری« برخاست  وبرای 

ادرار پشت به  همام کرد وگفت :
به  اغلب  اودرگذشته   گوید   می  -پدر 
بیرون  رفت وآمد می کرد اماامروز  کسی 
اورا  نمی بیند . انگاری از خودش هم می 

ترسد. همام بالحنی خواب آلودگفت :
 چقدردلم می خواهد  اورا ببینم .

چنین   این  چیزی  مکن   فکر    -
باورنکردنی راببینی . شاید او شبیه  پدر 
یاعمو  ادریس است  یا مثل هردو. من در 
حیرتم  که پدر هنوز  با احترام ازاو یاد می 

کند. علیرغم  آنچه باو کرد.
که  پذیرفته   او  به  اش   عالقه  باهمه   -

مستوجب مجازات بود. 
- یا هنوز امید عفو دارد.

ح- توپدرمان  را درک نمی کنی . او مردی 
مهربان  ودوست داشتنی است . 
»قدری« دوباره  نشست وگفت :

-  من چندان  اورادوست ندارم  . ازتوهم 
گویم   می  بااطمینان   . آید   نمی  خوشم 
پدربزرگ ما  شخص ناجوری است . او ابداً 
الیق  احترام نیست . اگر یک ذره گذشت  
وبزرگواری  دراو بود  ، این جفای احمقانه  
را با گوشت  وپوست خودش  نمی کرد. 
من همان طور فکر می کنم  که عمویمان  :

 لعنتی از لعنت های  روزگار.
همام  لبخندزنان گفت :

- شاید  بدترین چیزهائی  که تو از  او 
بدت می آید  همان هائی است  که تو 
به  آنها افتخار می کنی ، منظورم  قدرت 

وشجاعت است .
- او این  سرزمین را  بی زحمت ورایگان  
به دست  آورده ، اما سنگدل ومستکبر 

است .
این  به  نیست   زیادی  مدت  باورکن    -
نتیجه رسیده ام  که »والی«  خودش هم  
نمی توانست  دراین برهوت  به تنهائی  

زندگی کند.
- آیا باور می کنی  داستانی که به ما گفته 
شده واقعاً  غضب اورا  به ما ودنیا  توجیه 

می کند؟
- تودالیل  کافی نداری  که به مردم حمله 

کنی !
»قدری«  از کوزه آب نوشید  تاسیرشد  

وسپس آروقی زدو گفت :
- گناه نوه ها چیست ؟  لعنتی چیزی  از 
گوسفند چرانی نمی داند  ! دلم می خواهد  
بدانم چه چیزی  دروصیتنامه اش  برای ما 

گذاشته ؟
امیدوار  وباصدائی   کشید   آهی  همام   

کننده  گفت :
ومشقت  سختی  بار  که  ثروتی   -
راازدوشمان  برمی دارد . آزاد خواهیم بود 
هرچه خواستیم  انجام بدهیم  وعمرمان 

را  درآسایش وطرب بگذرانیم . 
- تو حرفهای پدرمان را تکرار می کنی . 
ما درخاک وگل  زندگی می کنیم  ورؤیای 
نی نوازی درباغ داریم . راستش رابخواهی  
من عمویم  را بیشتراز  پدرم  دوست دارم 

.
سپس  کشید   وخمیازه  نشست  همام 

ایستاد  وخودش را کش وقوس داد:
- به هر حال  سرمان  به کاری گرم است  
کافی  ما  برای  که  داریم  داری  جا  مأوای 
است . درآمدی برای گذران زندگی داریم 
. گله ای که مراقبشان هستیم . شیرشان 
را می فروشیم . همچنین  پروارشان می 
کنیم  ومی فروشیم . ازپشمشان  مادرمان  

برایمان لباس می دوزد.
- نی و باغ چه شد؟

همام جواب نداد . چوبدستی اش راازروی 
زانویش برداشت .به طرف گوسفندان رفت .
» قدری « ایستاد  وبا تمسخر  به سوی 

خانه بزرگ فریاد زد:
- ماوارثان تو هستیم . آیا بعداز مرگت  
همچنان  ؟  کنی  می  مجازات  مارا  هم 
که  درزمان زندگیت کردی؟ جواب بده 

جبالوی.
صدا طنین انداخت:» جواب بده جبالوی«
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کسی از دور می آمد ولی نمی توانستند  
تشخیص بدهند  کیست . تازه وارد  به 
آهستگی  نزدیک می شد تااینکه اورا باز 
شناختند. »قدری«  بطور غیرارادی بلند 
شد ، دیدگان  جذابش برق می زد. همام 
به برادرش نگاه کردولبخند زد  ونظرش را  
به گوسفندان  انداخت  و با بی اعتنائی  به 

برادرش یادآورشد :
- چیزی به شب نمانده.

»قدری«  بالحن تحقیر آمیزی گفت :
- سحرهم بشود  اهمیتی ندارد.

ودوقدم پیش رفت  ودست تکان داد  تابه 
زن جوان خوش آمد بگوید . زن به زحمت  
قدم از قدم  برمی داشت  تا به جائی که 
آن دو بودند  نزدیک شود. تاحدی بخاطر 
راه دوری که آمده بود  وهمچنین به سبب 
راه رفتن  روی شن با دمپائی ؛ ازاین رو  

آنها  به  انگیزش   فتنه  سبز   باچشمان 
نگاه می کرد  تا بتواند  آنهارا به پاهایش  
نگهدارد.  شنلی روی  دوش انداخته  بود 
سروگردنش  پوشاند.  می  را  واندامش  
برهنه بود  وباد گیسوانش را تاب می داد 
. »قدری« صدایش را  با شادی بلند کرد  

وآثار  خشونت  از چهره اش  زوده شد:
- سالم هند.

هند بامالیمت پاسخ داد:
- سالم به تو  ) سپس به همام روکرد( 

عصربخیر پسرعمو.
همام لبخند زنان  گفت :

، حالت چطور  - عصربخیر دختر عمو  
است ؟

»قدری« دست  هند را گرفت وهردو به 
پشت تخته  سنگ  بزرگی که  چند متر 
دورتربود  ، رفتند  وتخته سنگ  روبروی 
را  وساکنانش  بیابان  به  وپشت   کوه  
دورزدند . »قدری« اورا  بطرف خود کشید  
وبازوانش را  دوراو حلقه کرد  ودهانش را  
مدت درازی بوسید. تااینکه  دندانهایشان 
بهم  خورد. لحظه ای  زن جوان  از خود 
بیخود شد. باألخره توانست  خودش را 
ازآغوش  »قدری« بیرون بکشد. سپس 
را مرتب  نفس عمیقی کشید  وشنلش 
کرد . بادیدن  نگاه مشتاق »قدری«  به او 
لبخند زد . اما لبخند روی لبانش خشک 
شد. انگاری چیزی  از ذهنش گذشت ؛ 

چهره درهم کشید  وبا خستگی گفت :
 . آمدم  بیرون  ازخانه  دعوا  خاطر   به   -

دیگر طاقت  این زندگی را ندارم .
منظوراورا   اینکه   ی  نشانه  به  »قدری« 
درهم  را  هایش  سگرمه  کند  می  درک 

کشیدوبا حرارت گفت :
پدرانی  مافرزندان    . نکن  را  -فکرش 
است  کودن  من   پدرمهربان   . احمقیم 
وپدربی رحم تو  حتی ازاو احمقتراست . 
آن دو چیزی بجز نفرت برای ما به ارث 
نمی گذارند. عجب احمقهائی! بلگو چطور 

توانستی فرارکنی؟
هند آه بلندی کشید وگفت :

- امروز هم  مثل روزهای  دیگر بود. پدرو 
پدر  کردند   می  دعوا  روز  تمام  مادرم  
چندبار  به او سیلی زد مادرم با جیغ وداد 
به او دشنام  داد ودق دلش را سر  آبخوری 
خالی کرد . آن را به زمین زدو ُخرد کرد. 
این تنها کاری بود  که امروز کرد  بارها 
اتفاق  افتاده که مادرم با او گالویز  شده 
وخواسته  اورا خفه کند. حتی وقتی که 
پدرم  به او سیلی می زند . اما وقتی مست 
نباشی. چند  است بهتر است  دوروبراو 
بار می خواستم  فرار کنم . ازاین زندگی  
قدر  این  خودم   آرامش  برای   . متنفرم 
گریه می کنم  که چشمم درد  می گیرد. 
بگذریم . امروز منتظر شدم تا لباسش  را 
پوشید  ورفت . شنلم را  پوشیدم . مادرم 
خواست  مانعم شود  اما اورااز سر راهم  

کنارزدم وبیرون  آمدم .
»قدری«  دست اورا گرفت وپرسید:
-  حدس نزد کجا می خواهی بروی؟

- فکر نمی کنم  ، برایم مهم نیست . به 
هرحال  او جرأت نمی کند  به پدرم بگوید.

»قدری« خنده  کوتاهی کرد وپرسید:
- فکر می کنی اگر بفهمد  چکار می کند؟
هند هم با اندکی سردرگمی  خندید ، اما 

گفت :
- من از پدرم - اگرچه خشن است -  نمی 
ترسم .بلکه باید  به تو بگویم  اورا دوست 
اش   بدرفتاری  برخالف   مرا  واو  دارم 
دوست دارد . شاید من  دوست داشتنی 
ترین چیزی باشم که دراین دنیا  دارد. 
شاید همین  ، اصل سیه روزی من است .

سنگ  تخته  کنار  زمین   روی  »قدری« 
زد   زمین  روی  کف دست   وبا  نشست  
هند  بنشیند.  کنارش  خواست   وازاو 
 . انداخت  پائین  را   وشنلش  نشست 
»قدری«  بطرفش مایل شد وگونه اش را 

بوسید وگفت :
- ظاهراً  آسانتراست  پدرم را زیر فشار 
بگذاریم . بااین حال  او ازبردن نام پدرت  
عصبانی می شود. او منکر هرصفت خوبی  

دراوست ...
هند از آنچه شنیده بود ، خنده اش گرفت  

وگفت :
!.... برای همین پذرم  به او  -  بنی آدم 

ناسزا می گوید 
هند با ناباوری  به او نگاه کرد وادامه داد:

-  پدرا به پدرمن  ایراد می گیرد  که بی 
است   پدرت   منکر    پدرم   . است  ادب 
برای اینکه مهربان است . به هرحال  آن 
دو  درهیچ کاری  باهم  کنار نخواهند آمد.
»قدری « سرش راباال برد  و با حرارت گفت :

- اما ما هرکار دلمان خواست می کنیم .
هند بامالطفت  به او نگاه کردوگفت :

- پدرمن هم هرکار دلش خواست می کند.
- خیلی کارها  ازدست من بر می آید  ، 
ازعموی  دائم الخمر م چه کاری  ساخته است ؟
خندید  خودش  میل  برخالف   هند 
وبالحنی  اعتراض آمیز  توأم با مزاح گفت :
-  درباتره ی پدرمن  باادب صحبت کن .

و» قدری«  را گوشمالی داد  ودرادامه گفت :
- من همیشه از خود  می پرسم  اوبرای  
من چه می خواهد؟ گاهی فکر می کنم  او 

می خواهد  من هرگز ازدواج نکنم .
»قدری« با تعجب  به او نگاه کرد  تا اینکه   

هند  دوباره شروع کرد :
- یکبار اورا دیدم  که با خشم  به خانه 
ی پدربزرگمان  نگاه می کرد ومی گفت 
:» اگر  او می خواهد  فرزندان ونوادگانش  
دربدنامی ورسوائی  وننگ  زندگی کنند  
آیا برای نوه ی  دختری اش هم  همین 
را می خواهد؟ تنها جای شایسته  برای 
هند  خانه ی بزرگ  دربسته است . «  یک 
بار  به مادرم گفت  مردی از کفر  الزغاری  

خواستار  تزدواج  با من است .
 مادرم واقعاً خوشحال شد . اما پدرم  با 
:»  شلخته  عصبانیت سرش داد کشید 
احمق ، فکر می کنی  این مرد کفرالزغاری 
کیست ؟  پست ترین  نوکر خانه ی بزرگ  
براو شرف داردوپاکتراست . « مادرم  با 

حسرت گفت :
»  پس چه کسی  را شایسته او میدانی ؟«

 پدرم فریادزد:»  این طاغی متواری  پشت 
دیوارهای  خانه اش  این را می داند. این 
این  درسرتاسر   . اوست  ی  نوه  دختر 
او  همسری  الیق   کس  هیچ  سرزمین  
برای  خودم   مثل  من شوهری   . نیست 
او می خواهم .« مادرم نتوانست  چیزی 
نگوید:»  می خواهی مثل مادرش  سیاه 
بخت شود؟«  پدرم مثل یک حیوان  به 
او حمله کرد  ، آنچنان  به او لگدزد  که 

مادرم مجبورشد  از کلبه فرار کند.
- اوواقعاً  دیوانه شده .

- ازپدربزرگمان  متنفر است . هروقت به 
یاداو می افتد  لعنتش مب کند، اما در  اعماق 
وجودش  افتختر می کند که پسراوست .

»قدری« مشت  گره کردو  به رانش کوبید 
وگفت :

چنین  که  مابهتربود   برای  شاید    -
پذبزرگی نداشتیم ...
هند به تلخی گفت : 

- شاید.
تنگ  اورا  عاشقانه   باسخنان   »قدری« 
بازوانش   وآنقدربین  کشید   درآغوش 
گرفتاریهای  افکار  تااینکه   نگهداشت  
به  عشقی عمیق   را  فرساینده  جایش 

دادوگفت :
- دهانت را بمن بده

بلند شد   از جایش  دراین هنگام  همام 
واز کنار تخته سنگ  گذشت و آرام  به 
با کمروئی   افتاد.  براه  طرف گوسفندان  
واندوه لبخندزد. از  خیالش گذشت  هوا 
اما   است   سرمست  عشق   نفسهای  از 
به  دهد.  می  گرفتاری  این عشق خبراز 
خودش می گفت:»  چهره ی قدری  آرام  
وپر مهر بود فقط وقتی پشت  تخته سنگ 
است  چنین حالتی دارد . هیچ چیز  مانند 
جادوی  عشق  دغدغه ی  خاطر مارا  زائل 
پریده رنگ  خبراز  نمی کند.« آسمان  
نزدیک شدن  غروب می داد .  نسیمی 
مالیم  ازغرب می وزید.  افسونی مانند  
سایه  صحنه  بر   وداع  آرام   ی  نغمه 
گسترد. بز نری به پشت  بز ماده ای پرید .

 همام دوباره  شروع به گفتگو  با خودش 
کرد:»  مادرم وقتی این بز می زاید  چقدر 
انسان   تولد  اما  شد.  خواهد  خوشحال  
مصیبت وحشستناکی  به دنبال دارد. ما 
پیش از  اینکه بدنیا بیائیم نفرین شده ایم . 
کم از این عداوت سردرنمی آورم . هیچ 
دلیل مناسبی  برای دشمنی  این دوبرادر  
وجود ندارد.  تا کی ماباید  ازاین خصومت 
رنج ببریم ؟ اگر  گذشته فراموش می شد  ،

 زمان حال  مسرت بخش  بود. اما ما باید  به 
این خانه  چشم بدوزیم  که تنها  عزت ما 
درآن است  وعلت همه ی  سیه روزیهای  
ما.« سپس به جفتگیری  بزها نگاه کرد  
را  چوبدستی   و  زد  سوت  زد.  ولبخند 
تاب داد. به طرف تخته سنگ  خاموش 
ای   هرجنبنده  تفاوت  بی  که  کرد   نگاه 
دارد ادامه          . پابرجابود  سرجایش 

    نجیب محفوظ   

بچه اهی کوهچ ما

قسمت  نهم                      ترجمه دکتر محمدعلی صوتی 
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 گفتمت چون دور حدیثی رگتوانی داشت هوش

شوخی وفکاهی نویسی
زندگی  به  که  ازاین  پیش   ، بااجازه شما 
نویسان   شوخی  از  دیگر  یکی  آثار  و 
سرزمینمان  بپردازم ، مختصری درباره 
فکاهی وشوخی نویسی به عرضتان می 
رسانم  واگر عمری باقی ماند  درشماره 
های  بعدهم اشارتی به آن خواهم داشت .

بعضی از دوستان  که به امور اجتماعی 
عالقه ای نشان می دهند  ودر مبارزات  
سیاسی  به نحوی شرکت می کنند  می 
آیند اینجا در کلبه کتاب  وبا من  بحث 
می کنند.ومی پرسند: آیا فکاهی وفکاهی 
ودر  مردم   کردن   درروشن  نویسی  
مقاصد  برد   وپیش  اجتماعی  مبارزات  
سیاسی  اثری دارد یانه؟ واگر دارد  ک* 
اثر آن  تا چه اندازه است ؟ جواب بنده  
هم معموالً این است که : اصوالً  درزمانی 
که  دیکتاتوری و آدمکشی  ، آنهم از نوع 
رهبرانی  وبجای  حمفرماست   مذهبی 
دوست   وایران  نیت   پاک   ، خردمند  
وبطور کلی انسان دوست ، عده ای دزد 
، بی رحم ، بی سواد وناآگاه  از کشورداری 
زمام حکومت  را بدست می گیرند ، بیان 
حقایق  وتعیین راه  نادرست از درست  
گذشت  وغیبرقابل   نابخشودنی  جرمی 
تلقی می شود. وآنان که جرأت وجسارت  
وشجاعتی دارند  ودراین دوره ی فساد  
وتباهی ،  این چماقداران  ووضعی را که 
بوجود  آورده اند بباد  انتقاد می گیرند  
می بینیم ومی خوانیم  و شاهد هستیم 
که بعناوین مختلف مورد شکنجه ، زندان 

، سنگسار  واعدام  قرار می گیرند. در 
چنین  حکومتی که بحق باید  حکومت 
که  هایی  انسان  شود،  نامیده  وحشت 
ازاین  فسادوتباهی   دستگاه  رنج می 
برند  اگر  اهل قلم  هستند  وذوقی هم  
داشته باشند  ، بناچار  به طنز وفکاهیات  
متوسل می شوند  وبا نوشتن  شوخی ها  
نقاط ضعف  وظلم ها   بیان   به  وطنزها  
وجورهای حکومت می پردازند  وهم خود  

وهم دیگران را  می خندانند.
می  زیادی   موارد  تاریخ   های  درکتاب 
شعرها   با  منتقدین   که  یافت   شود 
ونوشته های  طنز آمیز  وفکاهی به ذکر  
معایب  حکومت  یا حاکمی پرداخته اند 
که بصورت جدینمیتوانستند  آن را بیان  

کنند یا بنویسند.
عبیدزاکانی دررساله دلگشا  برای بیان 
این مطلب  که حکومت ظالم  مانند مرضی 
دردفعش  باید   که  خانمانسوز   است  
کوشید  داستانی نقل می کند  که مضمون 
آن  داستان  را به جد  ، نه تنها  عبید نمی 
توانست  بگوید  بلکه ماهم  که درقرنی 
زندگی می کنیم  که بیشتر مردم  جهان 
از نعمت  آزادی برخوردارند  نمی توانیم  

بزبان بیاوریم . آن داستان این است :
» درزمان عالء نام حاکمی سخت ظالم ،  
خشکسالی روی نمود. مردم به استسقاء 
بیرون رفتند. چون از نماز  فارغ شدند  
امام برمنبر  دست به دعا برداشته  ، گفت 

: » الُهَم اَدَفع عناالبالء ولو باء و العالء« 

صدها داستان  ولطیفه مثل  این داستان 
را عبیدزاکانی وسایر فکاهی نویسان  ، 
بیان کرده اندوتنها  قصد آنها  خندیدن 

وخنداندن  نبوده است .
سعدی می گوید:

 به مزاحت نگفتم این گفتار
هزل بگذارو جّد ازاو بردار

اند   شده  موفق  اندازه   چه  تا  منتها 
وتوانسته اند  حقایق  مسلمی را  ازراه  
بفهمانند   عامی  مردم   به  فکاهیات 
نمی  خالصه  دراین   که  است  مطلبی 
مفصل  پژوهش  یک  به  گنجدواحتیاج  

دارد.
خنده  درمورد  را  برگسون  گفته   اگر 
بپذیریم ، نقش فکاهی نویسان رادررفع 
معایب ونقص های  اجتماعی نمی توانیم  
انکار کنیم . خالصه ی گفته ی  برگسون 
این است  که خنده  امری است اجتماعی  
وپاسخ  ده حوائجی  خاص . مابرای این 
رابه خطای  خطاکاران   که  خندیم   می 
 . خود  آگاه کنیم  و آنهارا بخود آوریم 
سپس  بذکر  مسائلی از قبیل  اقتضای 
و  اَشکال   در   خنده  کیفیت   ، خنده  
نظریه  طبق  میپردازد.  دیگر  مباحث 
برگسون  ، فکاهی نویس  همینقدر که 
خواننده را  متوجه نکته ای  بنماید  واورا 
به  خنده وادارد  به منظور خود  رسیده 

ونقش خودرا  به دخوبی ایفا کرده است .
دربین  فالسفه  غرب  چند نفری  درباره ی

 تأثیر  فکاهی نویسی  درامور اجتماعی  
مطالبی  نوشته اند  که شاید  از همه ی 
آنها  دقیقتر  وبه عقل نزدیکتر  مطالبی 
روح  کتاب   در  منتسکیو   که  است  

القوانین  نوشته است :
های  نوشته  استبدادی  کشورهای  در   «
فکاهی  چندان رایج نیست . زیرا جهالت  

راپرورش می دهد  ونه ذوق نوشتن را.«
دارد نوشته کمی جدی می شود بنابراین 

تا  خسته نشده اید فعال مطلب را  رها می 
کنم  وبقیه را می گذارم  برای شماره بعد  
ومیرویم به سراغ طنزوفکاهه نویس این 

شماره :
س :  جنابعالی ؟

نهاوندی  حیدری  اهلل  فیض  بنده  ج:  
 ۱۲۹۹ درسال   ، حمداهلل  مرحوم  فرزند 
بودم  دوره ی  از بسکه عجول  شمسی 
کردم  طی  ماه  هفت  را  ماههجنینی  نه 
ودرواقع هفت ماهه  بدنیا آمدم .پس از 
مدتی که  توانستم  دوروبرم را  تشخیص 
دهم  ، دیدن  خانه ی  خشت وگلی  پدری 
وزیلو  وگلیم مندرس  آن ، مرا  از آمدن به  
این دنیا  پشیمان کرد  ولی متأسفانه  راه 

برگشتی نداشتم .
س : شما هفت ماهه بلدنیا آمدید  ولی 
من که نه ماهه بدنیا آمدم  ازشما عجول 
ترم  ودرهمین آغاز گفت وگو  می خواهم 
خواهش کنم  بعنوان دست گرمی  شعری 
بخوانید تا بعد  به دنباله پرسشها  بپردازم .

ج:  بله  بچشم . شعری می خوانم بنام :

خانه بدوش !
گوش کن تابهرتو گویم کنون  افسانه ای
بود درد دل  جانانه ای  ، افسانه  نیست 
کرد صاحب خانه ام  از خانه اش من را جواب
سوی بنگاهی روان گشتم برای خانه ای
گفت با من : چند  تن باشید؟ گفتم : شش نفر
تازه دارد همسرم هم درشکم ُدردانه ای

گفت: شغلت چیست ؟گفتم:کارمندی دربدر
ای النه  اندرهوای  پرزنان   همچومرغی 
کرد استعالم  دم  آن  وازمزایا    ازحقوق 
گفتمش : باحال وروزمن  مگر بیگانه ای؟
گفت : جای آدمی چون تو ته  گوراست وبس
ازچه بااین وضع ، خواهی خانه وکاشانه ای؟
گفتمش : دریاب مارا  و تونومیدم مکن
گفت: ردشو ازدم این در  عجب پرچانه ای؟

آشنائی بیشتر با  دکتر

 مسعود کیمیاگر

گفتمش : پس چیست این تبلیغ اندررادیو؟
گفت : باشد دلخوشی بهر چوتو دیوانه ای
گفتمش :  آیا بود  ماصاحِب خانه شویم
گفت : اُشتر بینداندر خواب  پنبه دانه ای

س: آفرین ، حاال از پدرت بگو
ج: پدرم مردی قوی هیکل  وورزشکاربود. 
داشت  هم   وزیبایی  رسا  صدای 
و  ماهور   نظیر  موسیقی  ودستگاههای 
مایه های دشتی وابوعطا  وغیره راازروی 
صفحات گرامافون  فراگرفته بود  وگاهی 
برای  خودش دلی دلی  می کرد . چون 
پدر اهل موسیقی وآوازبود  ، می خواست  
مراهم آوازه خوان کند.ویک اقبال آذر یا 
تاج  ویا بدیع زاده  دیگری  در خاندان 

خود  پرورش دهد. 
س: می دانم که باألخره  آوازخوان نشدید. 

ازدرس ومدرسه وتحصیالت بگویید.
دوست   سیاحت  مردی   که  پدرم  ج:  
بودودراواخر عمر  به کشاورزی  اشتغال 
مکتب  به  مرادرهفت سالگی    ، داشت  
تاباسوادشوم وکسب علم  خانه  سپرد  
وبه  رفتم   خانه  مکتب  به  مدتی   . کنم 
خواندن ونوشتن  پرداختم  ولی آن قدر  
تیزهوش بودم  که َعَم ّجزء خواندنم فقط  
خانه  ازمکتب  بود!  خوب  ام  عمه  برای 
بیرون آمدم  وبه دبستان  بَدر  رفتم  که 
فقط  کالس های  دوره ابتدایی داشت . 
ابتدایی را گرفتم   وقتی تصدیق  ششم 
بخاطر  کمبود مالی  ودوری راه  نتوانستم  
به مالیر  ویا همدان  بروم  ودوره متوسطه 

را بگذرانم .
س: بعد چکار کردین ؟

ج: هیچی ، مدتی بیکاروسرگردان  ، این 
از خدمت  متأسفانه    . زدم  در   آن  درو 
سربازی هم معاف شدم وازشدت بیکاری 

تن به ازدواج دادم .
س:  اززوربیکاری ازدواج کردین ؟

ج: بله . اینم خودش کاری است کارستان.
س : وحاصل این ازدواج چه بود؟

فرزند   یازده  ازدواج   این  محصول  ج:  
که  کمتر  دوجین  ازیک  یکی  فقط  بوده 
شش نفرشان درقید حیاتند  وشغل های 

مختلفی دارند.
شعروشاعری   وسالی   سن  چه  از  س:  

راشروع کردین؟
ج:  درایام پس از ازدواج  بود که یخ حوض 
را نشکسته وداخل آن نرفته  ، شاعراز 
و  وسعدی  حافظ  دیوان   . آمدم  در  آب 
سایر شعرا را مطالعه می کردم وچیزهایی 
بنام  شعر می بافتم  که هرکس می خواند  
از خنده روده بُر می شد. گاهی بیتی از 
شعری معروف را چاشنی شعر خودم می 
کردم  ودرواقع  آن را تخریب می نمودم ! 
کم کم  به مجامع  وانجمن های  ادبی راه 
پیدا کردم وشعرهایم  را گاه گاهی  آنجا 

می خواندم .
س: کسی هم مشوق شمابود؟

راه دکتر علیرضا  ج: مشوق من  دراین 
زابلی بود.

س : اشعارتان  چاپ هم می شد؟

 
ج: بله بهروزی جان . خیلی مارو یکدستی 
اولین  شد.  می  چاپ  که  بله   . گرفتی 
اشعارم  درسالنامه  فیروزان  بچاپ رسید . 
توفیق   درروزنامه  من   شعرهای  بعدها  

چاپ می شد.
س: از کسب وکار بفرمایید.

ج:  درسال ۱۳۲۹ به عنوان  روز مزد  با 
حقوق  ماهانه ۹۰ تومان  روزی سه تومان  

استخدام شدم .
پول   ۱۳۲۹ سال   ، موقع   آن  برای  س: 

خوبی میگرفتین.
ج: بله  ولی من عائله مند بودم  وبهمین 
خودم  برای  نتوانستم   هرگز  جهت  
آلونکی  تدارک ببینم  وهنوز هم  مالحظه 
می فرمایید  که اجاره نشین  هستم  و 
وغیره  نانوا   و  وعطار  بقال   به  همیشه 
مال  معروف  مثل  .وهمان  بودم  بدهکار 
که  است   صادق  ام  درباره  نصرالدین  
با پیری ام   فرمود: روز ایام جوانی ِ من  
تفاوتی نکرده  زیرا هاون سنگی  منزل را  
در جوانی نمی توانستم بلند کنم  ، حاال 
هم که پیرشده ام  نمی توانم .  ولی اینهمه  
از فقروفالکت خود گفتم  برای این نبود  
که بهروزی عزیزم  بدون این که  لب به 
این میوه  وشیرینی ها  بزند از خانه من  
برود.. اینارو با قرض وقوله نگرفته ام . پول 

نقد داده ام .
این  من   . چشم    . دارین  اختیار   س: 
پرتقال را  پوست می گیرم ودرضمن به 

یکی دیگر از اشعار شما گوش می کنم .
ج :  پرتغال وشعر نوش جانت . شعری می 

خوانم با عنوان:

حبیب خدا
بازارکرد روبرجانب   ، بهرکسب   هرکه 
بارکرد بارخودرا   ، اول  یکسال  درهمان 

باتو می گویم چه کرد او ازپی کسب معاش
کرد کار  برای  تدبیری  چه  که  تابدانی 
یک طبق بنهاد  وقدری میوه درآن جای داد
چندروزی هم  اقامت کنج یک دیوارکرد
همچوماری یخ زده  ، افتادرویش آفتاب
جنبشی بگرفت ونحو دیگری  رفتار کرد.
آن زمان بانقدونسیه  چرخ نیمداری خرید
برفروش جنس  خود  همچون کالغی قار کرد.
ازپس چندی  دگر  یک دکه ی کوچک گرفت
بانو ونیمدار ، خودرا  مدتی سمسار کرد
مدتی بگذشت  وباهرحقه  وبامبول بود
خویشتن را صاحب  یک ثروت سرشارکرد
وقندوشکر وچائی  ونبات  وپودر  روغن 
انبارکرد ها  درحجره  درزیِرزمین   برد 
کرد قالب جنس های خویش بر خلق خدا
روزرا در چشم مردم  همچو شام تار کرد
 باغ بُرد و خانه بُرد و فرش بُرد و ِملک بُرد
کرد عیار  ازمردک  نیاز  بی  را  خویشتن 
مالیات بهروصول  مأمورآمداز   تاکه 
خویشتن راورشکست و بینوا اظهار کرد
عمراو بگذشت  وازاو هیچکس خیری ندید
عمر خودرا صرف جمع درهم ودینارکرد
فتادودرگذشت مغزی  باسکته  ناگهان 

فتادودرگذشت مغزی  باسکته  ناگهان 
راه دوزخ رابه روی خویشتن  هموارکرد
جان فدای کاسبی بادا که ازروز نخست
خدارفتارکرد احکام  طبق  آخر  تابه 

 س: به به ، عالی بود !
ج: پرتقال یاشعرمن؟

ازشماخیلی  حیدری  آقای   . هردو   ج: 
ممنونم  که منو پذیرفتید وبه من وقت 

دادین.
من   . نداریم  هاباهم  تعارف  ازاین  ج: 
همیشه  در خدمتت هستم . من هم از تو 
دوست جوانم  سپاسگزارم  که منو قابل 

دونستی .

دست باالی دست
یک نفر کیف زن  ، سر بازار

برد درجیب  مرد عابر ، دست
کیف اورا ربود از جیبش 

دید  پول زیاد درآن هست
دزد ماهر  تری رسید وربود

کیف آن  دزد اولی دربست
 این حکایت شنید شوخی ، گفت:

» دست باالی دست  بسیاراست«.

ُممسک
پدرت  ، پسر  ای   : گفتم  بافالن 
نخورد نان  چه  از  تاریکی  به  جز 
مباد که  زروشنی  ترسد    : گفت 
برد. کاسه  سوی   ، دست  اش   سایه 

هدیه
یکی ازدوستان این مخلص

صبح دیروز  ، خانه ی مابود
هدیه ای داد  ، موقع رفتن

 هدیه دوست آنفول آنزا بود

کو؟کو؟
پهلو زد  همی  برغاز  که  مرغ  آن 
او  کردی رو به تخم  هرکس همه جا 
 دیدیم که در حسرت آن تخم خوری
بنشسته ومی گفت که کوکو ، کو؟ کو؟

 فیض اهلل حیدری نهاوندی
»شیخ نشین نهاوندی«

* ازشدت بیکاری  ازدواج کردم
* به مزاحت نگفتم این گفتار

هزل بگذارو جّد ازاو بردار
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                                                                                                                          خوشنویسان اریان و
                                                                                                                                              

                                                             هنر خوشنویسی                          مجیدزندهی

 محمدعلی قوچانی ازرجال شهیر قرن  
سیزدهم هجری درتمام ممالک اسالمی 
است .او از خاندان  قرائی قوچان  خراسان 
به  خودش  را  »سنگالخ«   ولقب   بود 
برای  بود  وازآن  وقارومتانت   خودداده 
خود طلبیده بود. او از نظم ونثر  بی بهره 
نبود . شعر می گفت  ولی نه بسیارخوب ، 
بلکه متوسط  . ونثراو  سبک خاصی  است 
 . . درلغت فارسی  وعربی دست داشت 
ازشش خط  معمول )نسخ ، ثلث ، ریحان 
...و...( نستعلیق و شکسته را  خوش می 
نوشت  وخطوط را خوب  می شناخت . 
ودرویش  الابالی  مردی  سنگالخ   میرزا 
بلندپرواز  حال   درعین  ولی  مسلک  
بود. درطول زندگی  دراز خود که بیش 
اختیار  همسری  بود   سال  یکصد  از 
بود.  وسیاحت   درگردش  نکردوغالباً  
وی بیست وپنج سال  درکشور عثمانی  
محمدعلی  ودرمحضر   گذراند   ومصر 
پاشا  ودیگر اعیان  مصروعثمانی محترم 
.ازمیان مطالبی  که در آثارخود   زیست 
که  شود  می  معلوم  است   گذاشته  بجا 
وافغانستان  میانه   آسیای  ممالک   از 
وهندوستان وآسیای صغیر  دیدن کرده  
وبادانشمندان  وهنرمندان آن دیار  دیدار 
نموده است .ودر هر شهر  از خطوط خود  
آثاری  مرکب از قطعات متعدد  وکتیبه 
های  معدود باقی گذاشته  است . از جمله  
کتیبه هایی  است  که در جامع محمدعلی 
پاشا  درقاهره  مصر بخط  نستعلیق نوشته  
است . مهم ترین  ومعروف ترین  آثاری 
که از  میرزا سنگالخ  بجا مانده  است یک 
قطعه  سنگ مرمر  عظیم به طول  دومترو 
هفتاد سانتیمتر  وعرض یک مترو سی 
سانتیمتر  است که تمام  سطح آن تقریبُا 

پوشیده از عبارات  مختلف  ومتن اصلی  
آن یک  بسم اهلل الرحمن الرحیم به خط  
نستعلیق  خوش وتمام  خطوط و نقوش 
آن برجسته  است که در آن  نام خودرا  
»راقمه  سنگالخ خامه روان« ذکر کرده 
است .  ظاهراً مدت هشت سال  روی این 
کتیبه کار کرده  و آن را برای  مرقد  پیامبر 
اسالم  آماده ساخته است وچون  حمل 
کردن آن برای  او مشکل بوده است  آن 
را تقدیم  محمدعلی پاشا  کرده وتوقع 
پاداشی گزاف  داشته است که چون  ازاین 
سبب وجهی دریافت نکرده است  آن را 
مستقیماً با کشتی  به استانبول  انتقال 

داده  و آن را به سلطان عبدالعزیز خان  
است  داشته   تقدیم  عثمانی  سلطان 
وچون بازهم  وجهی به او پرداخت نشده 
وساطت   به  را   عظیم  سنگ  آن  است  
واقدام میرزا جعفرخان مشیرالدوله  که 
در آن زمان  دراستانبول میزیست  ازراه 

قفقاز  به ایران بازگرداند  ودرتبریز  به 
معرض  تماشای عام گذاشت ودرصدد بود  
که آن را  به مشهد منتقل  کند که  پس 
از مرگش  آن را برگوراو  نهند ولی مدتها  
این آرزوی خود  نرسید و  به  گذشت و 
ابراهیم   مزار  سید  در  همچنان  سنگ 
در تبریز  بردیوار منصوب بود  که میرزا 
سنگالخ  در گذشت  واورا در مقابل همان 
سنگ  در جوار  مزار سیدابراهیم  بخاک 

سپردند.
یکی از کسانی که  درمورد میرزا سنگالخ  
او   او  تحقیق کرده  ودرباره ی  وزندگی 
مطالبی نگاشته است  میرزا محمد خان 

وفیات   « کتاب  در  که  است   قزوینی 
معاصرین«  می نویسد  که میرزا سنگالخ  
از شاعران  وعارفان  وخوشنویسان  عهد 
بود  ودر خودخواهی  وغلو  در حق هنر 
خویش  به مرحله ی جنون  رسیده بود 
که خودرا آفتاب  خراسان  و زمین وزمان  

بنده ی شعر  وخط خود می دانست   را 
به  واضافه می کند  که میرزا سنگالخ  
هرکسی  قطعه ای از خط  خود می داد  
واین عمل رابزرگترین  مرحمت  درحق 
آن شخص  مس پنداشته  وبه هر خاکی 
که قدم می گذاشته  برآن منتی عظیم  
می نهاده است .وی عادت داشت که در 
آخر  قطعات ونوشته  ها و دست خط های 
خود، لغات مسجع  بیاورد  واین لغات  که 
پس از  هرنوشته ای  آورده است  بیش از 
هزار  لغت است  که همه  این اصطالحات  
» درج جوهر« جمع  بنام   کتابی   پر  را 
آوری کرده  وآن را  به سال ۱۲۷۲ در مصر  

به چاپ رسانده است . چندنمونه ازاین 
لغات  و اصطالحات عبارتند از :» سنگالخ 
»شکربیز«   و  گدا«  نره  و»   » بفکر  رفته 
و»عالی طبع« و »صدرمقام« و» رفته به 
سر«  و» دولت مند«  و»سلمان سان« » 
مؤید« ، » نشسته به ُخم« و » خانه روان«  

سنگالخیه«،  میرزا  و»  کبیر«  »دبیر 
»ابوالبشر« ، » روشن ضمیر« و» بی عیال 

ویال« و...
از تألیفات وی  کتابی است بنام  »مجمع 
األوصاف « وآن مشتمل  براشعاریست  که 
شاعران  در مدح وی سروده اند وکتاب 
خوشنویسان«   تذکره    « بنام  او   دیگر 
است که در دو جلد با خط خوش و چاپ 
زیبا  درسال ۱۲۹۱ هجری  درتبریز منتشر 

گردید.
حال   شرح  درادامه  بیانی   مهدی  دکتر 
نویسد:»   می  سنگالخ   میرزا  وزندگی 
انشاء  درسبک  فردی   اثر  وی  تذکره 
فارسی   لغات  مهجورترین   که  است 
وتازی را  درآن بکاربرده است . چنانکه  
اگر لغت نامه ای که خود درکنار  هرلغت 
آورده است  نبود  فهم مطالب  آن برای 
هرخواننده  بصیرووارد  به لغات فارسی  
بود.«  ناممکن  بلکه  وعربی هم دشوار و 
دکتر مهدی بیانی  می نویسد که شخصًا 
درپی  تحقیق برآمده است  تابااستفاده  
از لغت نامه های  مختلف  معنی جمالتی  
خود   های  درنوشته  سنگالخ   میرزا  که 
بکاربرده است  را دریابد وبه این نتیجه 
مطالب   به  توان   نمی  که  است  رسیده  
مندرج در » تذکره خوشنویسان«  میرزا 
سنگالخ  اعتماد کرد . بلکه میرزا خواسته  
است که درتألیف  کتاب تفنن  کرده ودر 
باصطالح خواسته   انشاء آن   و  عبارات  
است هنرنمائی کندوپس از مقابله  این 
محمدصالح  که   ای  تذکره  با  تذکره  
معروف  شاگرد   خوشنویس  اصفهانی  
معلوم گردید   میرعماد  رقم زده است  
میرزا سنگالخ  جمالت محمدصالح  که 
نظر قرارداده  وبادست  را  مد  اصفهانی 
کاری  درلغاتی که محمدصالح اصفهانی  
در کتابش آورده است  مطالب سودمند 
آن را  در لفاف الفاظ  ناهنجار و پیچیده  
ومطالب نامربوط  بسیاری  به آن افزوده  
وبا شرح وبسط  فراوان  مطالب آن کتاب 

سودمندرا  مسخ کرده است .
چه  زیادی   شاگردان  سنگالخ   میرزا 
 . درایران وچه دردیار دیگرداشته است 
تاریخ وفات  وی هفدهم  شهرصفر  سال 
یکصدودوسالگی   درسن  هجری    ۱۲۹۴
ضبط شده  است ولی خوداو  دریک مرقع 
به یکصدوبیست سالگی  خوداشاره  داده 
و می گوید  که دراین  هنگام درتبریز  
مشغول به نگارش هستم . بعضی از آثار  
قطعه  سه  از  عبارتند  سنگالخ   میرزا 
و۵  ۳و۴  درجه  باقلمهای  زیبا  بسیار 
درتبریز  نخجوانی  آقای  درمجموعه  که 
خط  به  که  مرقع  موجوداستوچندین 
نستعلیق شکسته درمجموعه دکتربیانی 

جمع آوری گردیده  است .

ادامه دارد 

 
      

                                                                  

 

 
      

                                                                  

گالخ ) محمدعلی قوچانی( میرزا سن
شارل آزناوور موسیقیدان بزرگ فرانسه در سن ۹4 سالگی درگذشت

کنسرت به اوج شهرت و افتخار دست 
یافت . همانگونه که درعکس زیر می 
بینید  شارل آزناوور پس از بازگشت 
هنرمندان  از  چندتن  با  پاریس  به 
زمان  طرح دوستی ریخت که ازجمله 
می توان به ادیت پیاف خوانندۀ شهیر 
فرانسوی)عکس زیر در وسط( »میشل 
اِمر«،) عکس زیر سمت چپ( آهنگ 
کنستانتین«،  »ادی  فرانسوی،  ساز 
هنرپیشۀ آمریکایی،) نفرسوم ازچپ(  
در  راست(  آزناوور)سمت  شارل  و 

سال 1۹۵0 در پاریس اشاره کرد. 
نه سالگی در  از سن  اگرچه آزناوور 
کوچک  های  نقش  اجرای  به  سینما 
می پرداخت اما دراواخر دهه 1۹۵0 
کار جدی خودرا درسینما  به موازات 
کار خوانندگی اش ادامه دادو دراین 
رشته نیز به معروفیت وشهرت جهانی 

دست یافت .  
بعضی ازترانه های آزناوور را خوانندگان 
و  چارلز  ری  مانند  آمریکائی  معروف 
فردآستر که در جهان ازشهرت بسیاری 

برخوردارند نیز بازخوانی کردند. 
ارمنی  به هویت  شارل آزناوور همواره 
خود نیز افتخار می کرد و همه جا خودرا 
فرانسوی  سپس  و  تبار  ارمن  نخست 
معرفی می کرد..  یادش همیشه جاوید.

روز دوشنبه اول اکتبر 2018 این خبر 
درفضای مجازی  جای گرفت که شارل 
آزناوور خواننده خوش صدای فرانسوی 
برخورداربود   المللی  بین  ازشهرت  که 
درگذشت . سایت فارسی رادیو فرانسه 
ترانه سرا،  آزناوور،  »شارل   : نوشت 
آهنگ ساز و خواننده بزرگ فرانسوی، 
 ۹4 سن  در  اکتبر  اول  دوشنبه  امروز 
فروبست.  جهان  بر  چشم  سالگی 
»شارل آزناوور« در 22 مه 1۹24 در 
پاریس به دنیا آمد و فعالیت های هنری 
و  ترانه سرا  خواننده،  عنوان  به  را  خود 
کرد.  آغاز   1۹46 سال  از  آهنگ ساز 
بیش  خود  هنری  زندگی  طول  در  او 
زبان های  به  ترانه  وچهارصد  هزار  از 
فرانسوی،  جمله  از  جهان  مختلف 
ارمنی،  اسپانیایی،  ایتالیایی،  انگلیسی، 
آلمانی، روسی و غیره خواند و یکی از 
مردمی ترین و در عین حال جهانی ترین 

خوانندگان فرانسه ماند.«
»شارل آزناوور، بی آنکه منکر فرهنگ 
نمایندگی  بشود،  خود  فرانسوی 
نهادهای  از  شماری  در  را  ارمنستان 
گرفت  برعهده  المللی  بین  دیپلماتیک 
ارمنستان  ملیت   2008 سال  در  و 
عنوان  به  سپس  او  کرد.  دریافت  را 
ارمنستان در سوئیس و همچنین  سفیر 
نمایندۀ دائم ارمنستان در سازمان ملل 
انتخاب شد و سازمان یونسکو او را به 
ارمنستان  در  خود  دائم  نمایندۀ  عنوان 

برگزید.«
رادیو فرانسه درباره نام شارل که براو 
آزناوور،  »پدر  گوید:  می  شد  نهاده 
گرجستان  متولد  آزناووریان،  میشا 
باغداساریان«،  »کنار  او،  مادر  و  بود 
ارمنی ساکن  های  خانواده  از  یکی  در 
ترکیه به دنیا آمده بود. شارل آزناوور 
گرفت.  نام  نور«  »شاه  تولد  هنگام  به 
اما، از آنجا که قابلۀ فرانسوی قادر به 

نام  عاقبت  نبود،  او  نام  صحیح  نوشتن 
»شاه نور« به »شارل« تغییر یافت.«

بودن  گرجی  بخاطر  ازناوور  شارل 
پدرش  زبان فارسی را نیز می دانست 
و به ایران هم سفر کرده بود و دردوران 
درایران  نیز  کنسرتی  سابق   رژیم 
وتلویزیون  رادیو  در  برگزارکردو 
که  داشت  ای  برنامه  نیز  ایران  ملی 
کهن  و  زمان  آن  جوانان  از  بسیاری 
ساالن امروز هنوز آن را به یاد دارند.

زمانی که پدرومادر شارل  در پاریس 
بودند   آمریکا  ویزای  دریافت  منتظر 
بناچار  و  شد  متولد  پاریس  در  او 
ماندندو  فرانسه  در  نیز  مادرش  پدرو 
که  کردند  دایر  کوچکی  رستوران 
روسیه  تبعیدی  هنرمندان  پاتوق  بیشتر 

وارمنستان  بود. 
از  و  کرد  ازدواج  بارها  آزناوور  شارل 
اولین   . داشت  فرزند  چند  ازدواج  هر 
حاصل  که  بود  دختری  فرزندش 
ازدواجش با میشلین  اولین همسراوست  

و نام اورا » صدا« گذاشت .
ازناوور پس از پایان جنگ دوم جهانی 
کانادارفت  به  هم  وچندی  آمریکا  به 
بازگشت  پاریس  به  اوایل 1۹۵0  ودر 
ودرسال 1۹۵4 یعنی درسن سی سالگی 
اجرای  برای   آفریقا  به  سفر  هنگام 
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بقیه : نازنین

وفصل  حل  شما  وقدمی  مالی  کمکهای 
شد،مثالً سنگ فرش شدن کوچه که براثر 
بارندگی عبورومرورهمه ی ما ساکنان این 
کوچه را مشکل میکرد ویا نصب تیرهای 
روشنایی  برای  چراغ  نصب  جهت  برق 
کوچه درشب هنگام ووووکه اگر کمکهای 
بی دریغ شما دوستان نمی بودوزود نمی 
شهریور،انجام  سوم  بارویداد  ُجنبیدیم 
شد  نمی  میّسر  مدید  مدتی  کارتا  این 
وچند اقدام وکمکهای ارزنده ی دیگرکه 
آنها آگاه هستید ووقت  از  همه ی شما 
شمارا بیش از این به خاطر باز گوکردن 
را  پدرم  گیرم،که سخنان  کارهانمی  آن 
حاضران برخی با جنبانیدن سر وبرخی 
است   است،درست  درست  بیاِن  دیگربا 
وتشکر از اینکه اینگونه جلسات بیشتر 
شود،تأیید  می  شماتشکیل  منزل  در 

کردند.
        پدرم سپس به سخنانش این چنین 
که  میکنم  داد:ازدوستان خواهش  ادامه 
دراین  ازحضور  همچنان  نیز  درآینده 
جلسات دریغ نکنند،مااهل کوچه ی ُزُمّرد 
درحکم یک خانواده ایم،گاهی مشکلی 
برای یکی ازاهل این کوچه پیش می آید 
که درحل وفصل آن عاجز می ماندوبرای 
چاره جویی به دوستی یادوستانی روی 
شاهد  ما  همگی  که  آوردوهمانطور  می 
قبالًبرای  وضعی  چنین  این  ایم   بوده 
که  بود  داده  ماُرخ  ازهمسایگان  چندتن 
به  عزیزان  شما  وراهنمایی  مشورت  با 
وفصل  حل  ای  وشایسته  نحومطلوب 
کوچه  اهل  از  یکی  برای  روزها  شد،این 
اش  اووخانواده  شما  ی  همه  که  ما  ی 
پیش  دارید مشکلی  راصمیمانه دوست 
آمده است که با آبرو وچیثّیت این خانواده 
باشمادرمیان  داردومیخواهد  بستگی 
بگذارد تاهم از مشکل ایشان آگاه شوید 
وهم اگرراه حلی به نظر شمارسید،اظهار 

نظر وراهنمایی کنید.
        پدرم سپس بادست اشاره به آحسن 
رابیان  تان  مطلب  آحسن  وگفت:  کرد 

کنید.
        آحسن درحالیکه چشمانش را به دانه 
های تسبیحی که دردست داشت دوخته 
عمیقی  وپریشانی  غم  اش  ودرچهره 
من  عزیز  دوستان  گفت:  بود  آشکار 
اهل نطق وکالم نیستم ونمیدانم مطلبم 
کنم،سالهاست  آغاز  کجا  واز  راچگونه 
که درکنار شما بوده ایم  وبرهمه ی شما 
پنهان نیست که ما اهل ُحّقه وکلک نبوده 
ونیستیم وهمواره سعی کردیم کسی از 
وباهمه دوست  نکند  ما رنجشی حاصل 

باشیم. 
جملگی  حاضران  لحظه  دراین          
یکصدا گفتند درست است ویکی از آن 
میان گفت: همه ما اهل این کوچه به تو 
داشتنی  ودوست  نجیب  ی  وخانواده 

گفت:تو  میگذاریم،دیگری  تواحترام 
وخانواده ات به گردن 

دیگری  دارید،آن  حق  ما  یکایک 
وبلند  تو  درویشی  وخوی  گفت:ُخلق 
نظری دختر آقا ونجابت ووقار گلبانوزبانزد 

همه ی مااست .
آحسن  به  پدرم  وقت  دراین          
را  تان  مطلب  میگوید:آحسن 
لطف  داد:از  ادامه  بفرمایید،واوچنین 
همگی تان ممنونم واما آنچه را که باید 
که  است  این  کنم  ابراز  عزیزان  شما  به 
ورودنیروی  با  بودکه  پیش  دوماه  تقریباً 
ازهم  کارها  ی  ،رشته  شوروی  نظامی 
ی  اداره  جمله  از  شدوادارات  گسیخته 
دادگستری برای مدتی از ادامه ی کار باز 
مانده بودند،در چنین شرایطی دست زن 
وبچه ام را گرفتم وبرای دیدن بستگان 
وآشنایان مان درده ُکهدم که چند سالی 
فراهم  ما  ازبرای  دیدارشان  فرصت  بود 

نشده بودرفتیم.
گفتارش  ی  ادامه  در  اوسپس          
اش ازبرخوردغیرمنتظره  که  را  آنچه 

درآن                                                                                                                            پور  سهراب  باستوان   
آقا دختر  برادر  منزل  روستاودر 

ده  درآن  ستوان  حضور  وچگونگی   
ابراز  وباالخره  عباس  کربالیی  ودرمنزل 
گلبانو  تمایل  وعدم  گلبانو  به  عشقش 
وخودش به ویژه کربالیی عباس به ازدواج 
سهراب  وتهدیدات  ها  وبهانه  وسماجت 
برخورد  وپیشینه  خودکشی  به  پور 
چندی پیش بااو، شکایت ستوان نامبرده 
به فرمانده ی تیپ ) ودرحالیکه با دست 
به  حاج حبیب بنکدار که در آن جلسه 
حضورداشت اشاره میکرد( واحضار من 
فرماندِه  تیمسار  دفتر  به  حبیب  وحاج 
تیپ،ودر نتیجه پیوند شرعی دخترش را 
با سهراب پور بگونه ای مشروح وُمفّصل 
این  به  گفتارش  کندودرپایان  می  بیان 
ازبابت  اگر  که  کند  می  اشاره  نیز  نکته 
ازدواج گلبانو باسهراب پور دراین مدت 
ابراز  ودوستان  همسایگان  به  مطلبی 
این بود که به عقل  ایم به خاطر  نکرده 
ناقص مان به این امید بودیم که آن نامرد 
پس از یکی دوهفته باروشن شدن وضع 
برقول مؤکّدی  بنا  خدمتی اش درارتش 
که داده بود برای ازدواج رسمی وبرگزاری 
آمد  خواهد  ما  نزد  عروسی  مراسم 
جشن  برگزاری  ناگهانی  بااعالم  وآنگاه 
خوشحال  راغافلگیرانه  عروسی،همه 
ما  ناپُختگی  از  اینهم  که  کرد  خواهیم 
تقریبًا  که  لحظه  این  تا  متأسفانه  و  بود 
از  میگذرد  ازدواج شرعی  اززمان  دوماه 
نامرد خبری نشده است ودرنهایت  این 
عزیزان  شما  آگاهی  به  باید  شرمندگی 
برسانم که هفته ی پیش آگاهی یافتیم 
،من  است  حامله شده  ازاو  ما  دختر  که 
این درد راچگونه وبه  وزنم نمیدانستیم 
که  بگذاریم  باشمادرمیان  نحوی  چه 
صدق گفتارمارا پذیرا بوده ومارا برای حل 

مشکل ما راهنما باشید،         ادامه دارد

 کلبه کتاب
رمزک پخش نشرهی مااههن آزادی ردلوس آنجلس

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
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۳-فدوی  مدینه  -اهر-  ونجنک  وبرزخ-2-  ودوزخ  افقی:1-بهشت 
-طبس-تات۵-لر-سوا-یونان-نو6- پله   - 4-اون  بحر-غ-اندک   -
یرلیغ- موکت8-د-  -م٧-سنگاپور-ب-  راس   - یاس   - واکنش 
- سرپیچ -مدت  کزم  استرداد10-ن-  یوزی -س-   -۹ -ر  پیکاب 

11-ام - هامون - انی -نر 12- محط-ریش - بته -شوخ 1۳-یارد-م 
-ماکول1۵-اریشماریارمارک 14-تبارک-تاب  -یوسف  فین   -

که  عنصری  کند-  می  کار  باباطری خورشیدی  که  چندزبانی  افقی۱- ساعت 
بمقدار  سه درصد دربدن یافت می شود۲- اثری از داستایوسکی- سالی که 
باهم زندگی می کنند۳-  درآن هستیم -پرنده خوش گوشتکه جفت جفت 
اصطالحی درشطرنج - کتاب جمع شده -بعضی ها باهم دارند۴- گذرگاهی 
 -۵ اعدام  درخت   - فارس  دراستان  رودی   - موسیقی  آلت   - آب  برروی 
شهرزیبای سویس - فرار- زشت وناپسند۶- فراوانی - اسمی باستانی برای 
آقاپسرها - نام ترکی ۷- خاکی - نارس - اثری از محمد حجازی ۸- عالمت 
مفعول صریح - سرپرست - مرتجع فلزی - جوی خون -۹- کمدین معروف 
وفقید سینمای ایتالیا- نوعی زراعت -خیس - بوی رطوبت = عملیات جنگی  
حیوانی   - حرف  تکراریک   -۱۱ مازندرانی  پسر   - وآزمایش  تمرین  بطریق 
عظیم الجثه دربا- دستگاهی  ازموسیقی ایرانی ۱۲- استخوان ران - سست 
ازروی  زیرلب  وبیحال  - آفت غالت - کمند شاعرعاشق ۱۳- سخن گفتن 
خشم ودلتنگی - مقیاس برای  اندازه گیری  مقداربرقی که تولید  میشود-  
موسیقی  نوعی   -۱۵ وتاز  تاخت   - درهم   - است  یمن  مال   -۱۴ ازپیامبران 

خودمان  که انسان را به رقص می آورد- درفیلیپین  زندگی می کنند.
عمودی۱- امروز درهمه ادارات و خانه ها هست .اولین باردرسال  ۱۹۲۰ توسط 
»ژاوان دوالسیروا« اسپانیایی در  هوا به پرواز در آمد-۲- سختی وعذاب - 
رودی که از کوههای آسیای صغیر  سرچشمه می گیردوبه رود دجله متصل 
می شود- طایفه ای از نژادترک -۳- مردم تابع یک کشور- پرچم - نام دیگر 
درخت زبان گنجشک - سلطان خارجی ۴- کلمه تعجب - چکمه مخصوصی 
ببازار عرضه کرد- ماه دیروز۵- پرنده گشوده -  که انگلستان  سالها پیش 
برنگهای  معدنی  جسمی   - انتخاب  حرف   -۶ تروا  قهرمان   - انگلیسی  زرد 
سریعتر  را  هضم  عمل   - مساعدت  کناردرصورت۷-   - طبیعت   - مختلف 
انجام میدهدودرهرلیتر خون بدن انسان ۶ تا ۷ گرم ازآن وجوددارد- سگ 
خواننده  ترازو-  پرنده   - ای  دوتیره  حیوان   -۸ افسوس  کلمه  انگلیسی- 
گلستان ۹- توان - طایفه ای درگیالن - تفاله عسل - دام ۱۰- رها-مردمی 
ازسرزمین ما-فرمانبردار- اسب ترکی ۱۱- مخفی - عملی نامشروع - میوه 
جراحی  عملیات   باانجام   نامدارآلمانیکه  جراح   - قرض  دوسوم   آبدار۱۲- 
حیرت انگیز  توجه همگان را  بسوی خود جلب کرد- تصدیق خارجی ۱۳-  
گلهائی    - خالص  وآواز۱۴- طالی  نغمه   - - صومعه  تازی  بزرگوارتر- خرس 
آفریقا  ازوحوش  یکی   - آلمانی سال ۱۹۴۴  تانک  سفیدوخوشبو ۱۵- سوپر 
که از عاجهایش  برای دفاع استفاده می کنند               )حل درشماره آینده(

۴۸بقیه:  آلبرت شوایتزر

آورده  خود  با  خودرا   زهر  به  آغشته 
بودند در یک چنین صحنه ای ودربرابر 
چنین بیماران تهدید کننده ای بود که 
شوایتزر نخستین  بیماران خودرا مورد 

معاینه  قرارداد.
مدتی  از  پس  بیماری  اول  درروز   
کلنجاررفتن با شوایتزر  حاضرشد روی 
تخت  جراحی  دراز بکشد. با آنکه  با 
کشیدن  پرده به دور تخت عمل مانع 
دید دیگران از کار شوایتزر شده بودند 
سیاهان  که  آنقدربود   کنجکاوی  اما  
دیگر  به روی بام رفته  وازسوراخهای 
پشت بام  با حیرت به  شوایتزر که می 
خواست  آپاندیسیت بیماررا  معالجه 
کند  نگاه می کردند. عمل جراحی بهر 
شکل وصورت  پایان پذیرفت  وساعتی 
ناله  آپاندیسیت   به  مبتال  بیمار   بعد 
ای کرد  و چشمانش را باز نمود  برای 
شوایتزر جوان  این یک موفقیت  بزرگ 
بود. سیاهان دانستند که سفیدپوستی 
که شکم دوستشان را  پاره کرده بود  
این کاررابرای  آن نکرده بود  که اورا 
بکشد  بلکه  برای معالجه او کرده  بود.  
همین موفقیت روز اول  باعث شد که 
سیاهان  به او اعتماد کنند  ودرخالل 
وباو  بیایند   به سراغش  بعد  روزهای  
کمک کنند  تا بیمارستانش  را بسازد. 
دیری نگذشت  یک بیمارستان مرکب 
از  سه اتاق  ، یک اتاق معاینه  ، یک 
اتاق  بیمار و یم اتاق جراحی  دریک 
ساختمان کوچک  برفراز تپه ساخته 
شد. ساختمان را شوایتزر  برفراز تپه 
ساخت  تا از شر سیل های مکرر درامان  
باشد. زخم معده ، بادفتق ، آپاندیسیت 
وارد  از   ناشی  پا   کف  های   کورک   ،
شدن  انگل ها  بدرون بدن  ، از جمله 
رایج ترین  جراحی هایی بود که اوانجام 
اشکال  چند  کار   دراین  داد.اما  می 
وجودداشت  که مهمترین آنها  کمبود 
تخت  وجای بستری  کردن بودتأمین 
غذا برای بیماران نیز مشکل دیگر بود.

بناچار دست کمک به سوی اروپا دراز 
سیب  ، کره   ، گوشت   ، برنج  تا   کرد 
 زمینی  و نظایر آن را برای او بفرستند.

این شیوه زندگی خانم وآقای شوایتزر 
تا سال  ۱۹۱۴  ادامه داشت درماه  اوت  
یک کارمند  اداره مستعمرات فرانسه  
به المبره نه   بسراغ دکترشوایتزر آمد  
واو وهمسرش را توقیف نمود ودرتوجیه 
این اقدام  خود بالحنی  جدی گفت :»  
و...  است   آغازشده  دراروپا  جنگ 

شماآلمانی هستید؟« 
شوایتزر  شگفت زده اظهارداشت  نه 
زمان  درآن  .«اما  هستیم  آلزاسی  ما 
لذا  داشت  تعلق  آلمان  به  آلزاس 
اروپابردند   به  را  وهمسرش  شوایتزر 
زندانی  اجباری   کار  اردوگاه  ودریک 

جهانی  اول  جنگ  پایان  از  پس  ساختند. 
شوایتزر تاسال ۱۹۲۴ با دادن کنسرت های 
پیانو درکشورهای مختلف پول الزم رابرای 
بازسازی بیمارستانش که بکلی براثر گرمای 
ویران  آسا   بارانهای سیل  و  موریانه  زیاد، 
شده بود  تأمین کندوبه آفریقا بازگردد.  او 
توانست یک بیمارستان سیصد تختخوابی  
بجای آن بیمارستان سه اتاقه بسازد عالوه 
براین بیمارستان  یک کلینیبک مخصوص 
سالن   وچندین  سرپائی   بیماران  درمان 
مخصوص بستری کردن  بیماران روانی  ، 
یک اتاق عمل  مدرت ، یک آزمایشگاه  ، 
یک شیرخوارگاه  ویک پرورشگاه  احداث 
کند که همه آنها  با تمام ظرفیت  در فعالیت 

بودند. 
اما  آغاز جنگ جهانی دوم  باز خانم وآقای 
شوایتزر را با کمبود دارو ومواد غذائی  دچار 
آمریکایی  دوستان  بااینهمه   . کرد  دردسر 
واروپایی  ازهرمذهب وآئین وکیش  دست 
نیاز  مورد  وغذاوداروی   داده   هم  بدست 
نمودند  تأمین  را  نه   بیمارستانهای المبره 
آنها  سراغ  به  کسی  بار  این  وخوشبختانه 
مزاحمشان  جنگ  شروع  بخاطر  تا  نیامد 

شود .
با گذشت زمان  بیمارستان دکتر شوایتزر  
اما قیافه آن  العاده ای یافت   اهمیت فوق 
عوض نشد . امروزه این بیمارستان وملحقات 
آن  به  شهری آفریقائی  سرشار از تحرک  

وفعالیت  وجنب وجوش  شباهت دارد
شوایتر که درسال ۱۸۷۵ درشهر کیسربرگ  
درناحیه رن  متولدشده بود  درسال  ۱۹۵۲ 
شد  نوبل  صلح  جایزه  دریافت   به  موفق 
ودرسال ۱۹۶۵ دیده از جهان فروبست . او 
نه گابن  به سیاهان  در المبره  چهل سال 

خدمت کرد.

بقیه : دریاچه  مازندران

 اجتماعی می کنند،و در نقش دانایان خبیر 
ملت  حساسیت  از  کوشند،  می  روزگار  
نگران  ازتضییع حقوق حقه اش بکاهند و به 
این منظور با  استدالل توهمات ذهنی خود، 
می خواهند به این و آن بفهمانند که به لحاظ 
آنکه از رسته دانایان واقع گرا و روشنفکر 
روزگارند، درست فهمیده اند که سهم ایران 
در دریاچه کاسپین تضییع و تباه نشده و 
همان یازده یا سیزده درصدی است که قبال 
می خواسته اند بدهند و مدت بیست و دو 
، ایم  کرده  داری  خود  آن  گرفتن  از  سال 

لحظه ای به خود آیند و بیندیشند که بهتر 
از سستی  به جای پشتیبانی نظری  است 
افکار  مطالبات  بگذارند   ، دولت  منفعالنه 
عامه ، متصدیان نمایندگی ملت در مجلس 
شورای اسالمی را به انجام وظیفهء تاریخی 
ِشان که جلو گیری از تصویب این قرار داد 

تحمیلی است، وادار کند! 

                              پاریس منوچهر برومند
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زمانی که درنیروی  با سعید کنگرانی 
هوائی شاهنشاهی بعنوان سربازوظیفه 
خدمت می کرد آشناشدم . این آشنایی 
به دوستی چندین وچندساله ای تبدیل 
شد.  درآغاز انقالب با آنکه هردوی ما از 
نظرات کامال مخالف هم برخورداربودیم 
اما این دوستی ادامه یافت .  سعید برای 
ماندن درسینما دست به هرکاری میزد. 
به  محل   کمیته  عضو  درلباس  شبها 
گشت زنی در محله مشغول می شدو 
روزها به سراغ مسئولین نا آگاهی که 
جدیداً برسینمای ایران چنگ انداخته 
بقای  بتواند  تا شاید   رفت  بودند می 

خود درسینمای ایران را  باعث شود.
مدت کمی ازاو بی خبر ماندم .تااینکه 
من  به  مشترکمان  دوستان  از  یکی 
خبرداد  که سعید ازایران رفته است . 
همان زمان منهم قصد خروج ازایران 
راداشتم . در آمریکا سراغ اورا گرفتم 
ویا  نداشت  خبری  کسی  متأسفانه  و 
شخصیت  آن  به  من  داشت  اگرهم 
های آگاه دسترسی نداشتم . تا آن که 
یک روزدر سفری که به لوس آنجلس  
ازیکی  کوتاهی  نمایشنامه  داشتم  
از  برنامه های هفتگی یک تلویزیون 
کنار  در  اورا  که   دیدم  آنجلس  لوس 
شهره آغداشلو  نشان می داد . بسیار 

خوشحال شدم که باز اورایافتم . پس 

اقامتم  محل  از  دیداردوباره،   آن  از 
تلفنی  تماس  بااو  مرتب  دربوستون  
از پسرش صحبت  .او همیشه  داشتم 
می کرد که من هرگز اورا ندیدم و اکنون 
هم نمی دانم  این پسر چه می کند ودر 
این  به  تلفنی   درمکالمات   . کجاست 
براثر  او  که  صدای  بردم  پی  حقیقت 
استفاده از مواد مخدر  لرزشی دارد اما 
هرگز ازاو نپرسیدم که معتاد شده است 
یاخیر ؟ تاآنکه  یک مصاحبه طوالنی با 
آنجلس  درلوس  ایران  رادیوصدای 
انجام دادو اعتراف کرد که مدتی معتاد 
 . است  شده  تمیز  واکنون  است  بوده 
درهمان ایام با خبرشدم که او به ایران 
رفته و درفیلمی با دوست دیگر م فرهاد 
آئیش بنام عروسی بسبک ایرانی بازی 
دیدم   رادرآمریکا  فیلم   . است  کرده 
سعید  چرا  که  خوردم  تأسف  وبسیار 
دوباره به سینما بازگشته است . چهره 
سعید  روایتگر دائی جان ناپلئون  بسیار 

معصومانه ودوست  داشتنی بود .
ایرانی  بسبک  عروسی  درفیلم  اما   
سعیدی دیده می شد که  فقط به فکر 
رسیدن به وصال معشوقش سینماست 
و نمی تواند بفهمد که نقش معصومانه 
خودرا از حافظه ایرانی ها پاک می کند.

سعیدی که با کارگردانهای بزرگ قبل 
ازانقالب  کار می کرد حاال حاضر بود 

راهم  وسوم  دوم  درجه  های  نقش 
بپذیرد.همان حسی که درآغاز انقالب 
کشاند  ها  کمیته  به  شده  مسخ  اورا 
مسخ  در صدد  دیگری  نوع  به  اکنون 
چهره معصومانه هنریش بود.که آنهم 
را  تآتر که آن  به  . الجرم  نیافت  دوام 
دز  او   . آورد  روی  داشت  دوست  نیز 
نمایش شهرقصه هم دوران  نوجوانی 
اش را تجربه کرده بود. حدودیک ماه 
صحنه بی رونق تآترایران را زندگی کرد 
و سرانجام چون نمی توانست این وضع 
را تحمل کند  دق کرد و ازبین ما رفت .

اما سعید کنگرانی که نقش او در ذهن 
جوان  آن   ، ماند  خواهد  جاودان  من  
که  است  عاشقی  و  تکبر  بی  پرشورو 
در سریال دائی جان ناپلئون و در فیلم 

درامتدادشب  دیدیم . 
سعید کنگرانی در گفت وگوئی با یکی 

سینمای  به  ایران  هنری  نشریات  از 
گذشته ایران حمله کرد و تقریبا همه 
کسانی را که درهای شهرت رابروی او 
گشوده بودند مورد سرزنش قرارداد. او 

گفت سینما اورا نابود کرده است .
آمریکا   به  ورود  هنگام  به  درحالیکه   
نخست به سراغ خانم آغداشلو می رود 
و با او دریک نمایشنامه تلویزیونی بازی 
می کند اما دراین گفت وگو آغداشلورا 
با بدترین واژه ها مورد حمله قرار می 
خانم   سابق  دررژیم  گوید  می  و  دهد 
شد.درجای  او  اعتیاد  باعث  آغداشلو 
جای این گفت وگو مشخص می شود 
که به خواست رژیم وبرای بدنام کردن 

خارج  مقیم  هنرمندان  از  بسیاری 
وداخل این گفت وگو صورت گرفته و به 
نوعی کنگرانی را به انجام این گفت وگو 
مجبور کرده بودندو پاداش آن هم دادن 
نقشی در یک سریال تلویزیونی به اوبود 

که اجل مهلتش نداد.
سعید کنگرانی روز جمعه ۲۳ شهریور 

به علت سکته قلبی درگذشت.
در پی درگذشت سعید کنگرانی بازیگر 
از  بسیاری  ایران  سینمای  قدیمی 
چهره های عالم سینما از جمله پرویز 
پرستویی، رامبد جوان و مهناز افشار 
برای  اینستاگرام  اجتماعی  رسانه  از 
تسلیت گفتن استفاده کردند. در این 
اینستاگرام  پرستویی در  پرویز  رابطه 
نوشت: »سعید کنگرانی هم درگذشت ! 
درگذشت ایشان را به خانواده محترم  
و دوستدارانش و جامعه هنری تسلیت 

عرض میکنم.«
 عبداهلل اسکندری چهره پرداز مشهور 
به  کنگرانی  سعید  از  ایران  سینمای 
عنوان رفیق زمان »دایی جان ناپلئون« 
نام برد و نوشت: »رفیق زمان دائی جان 

ناپلون هم پرکشید. روحش شاد« 
از دیگر چهره هایی که درگذشت او را 
در اینستاگرام تسلیت گفتند می توان 
به مهران احمدی، باران کوثری، شیال 
خداداد، تهمینه میالنی و بهاره رهنما 

اشاره کرد.
همه  به  را  کنگرانی  سعید  فقدان    
آنهایی که اورادوست داشتند تسلیت 

می گوئیم.

 
      

                                                                  

 

 
      

                                                                  

سعید کنگرانی درگذشت 

روایتی هنرمندانه از انتقال نسل به 
نسل بار کشتارهای دهه 6۰

در  آلمان،  ساکن  ایرانی  کارگردان  بیضایی،  نیلوفر 
سراغ  »گمشدگان«،  نام  به  خود  نمایش  تازه ترین 
انتقال  او  است.  رفته   ۱۳۶۰ دهه  کشتارهای  سوژه 
نسل به نسل بار فاجعه ای ملی هم چون کشتارهای 

دهه ۶۰ را هنرمندانه به تصویر کشیده است.

فیلم اصغر فرهادی از شرکت در 
جایزه اسکار باز ماند

به  را  »قهرمانان«  نام  به  فیلمی  اسپانیا  سینمای 
عنوان نماینده خود در شاخه بهترین فیلم خارجی 
آخرین  ترتیب  بدین  برگزید.   ۲۰۱۹ اسکار  جوایز 
فیلم اصغر فرهادی به نام »همه می دانند« از حضور 
اسپانیا  فیلم  به تصمیم آکادمی  ماند.  باز  در اسکار 
درام کمدی »قهرمانان« به کارگردانی »خاویر ِفسر« 
 ۲۰۱۹ اسکار  مراسم  در  اسپانیا  سینمای  نماینده 

خواهد بود .
با  و  اسپانیولی  زبان  به  که  می دانند«  »همه  فیلم 
عوامل اسپانیایی تهیه شده قصد داشت در رقابت 
غیرانگلیسی زبان شرکت  فیلم  بهترین  جایزه  برای 

کند.
فیلم اصغر فرهادی از ۲۱ شهریور )برابر ۱۲ سپتامبر( 

در ۲۳۶ سینمای اسپانیا به روی پرده می رود.
مادرید  فیلم  جشنواره  در  که  »قهرمانان«  فیلم 
انسان دوستانه  درام  یک  داشت،  شرکت   ۲۰۱۸
درباره معلوالن ذهنی است که به ورزش بسکتبال 

می پردازند.
اسکار  دوره   یکمین  و  نود  جوایز  اعطای  مراسم 
در  فوریه،   ۲۴ برابر  اسفند،  پنجم  روز  امسال 

لس آنجلس برگزار می شود. 
درعکس زیر اصغرفرهادی را درکنار نقش آفرینان فیلم 

اسپانیایی خود می بینید

»پولدارهای دیوانه« جلوه پرزرق و 
برقی از غرور آسیایی

گیشه های  در  دیوانه«  آسیایی  »پولدارهای  فیلم   
ایاالت متحده و کانادا با استقبالی غیرمنتظره روبرو 
شده و تهیه کنندگان )برادران وارنر( را به فکر تهیه 

نسخه دومی از این فیلم کمدی انداخته است.
فیلم در پنج روز اول نمایش در امریکا و کانادا ۳۴ 
میلیون دالر فروش کرده، درحالیکه کل هزینه آن 

حدود ۳۰ میلیون دالر بوده است.
 ۲۵ گذشت  از  پس  که  است  آن  در  فیلم  اهمیت 
تمام  که  تهیه کرده  فیلمی  بار دیگر  هالیوود  سال، 

بازیگران آن آسیایی هستند.
دانشگاه  استاد  یک  داستان  روایتگر  فیلم 
زندگی  و  کار  نیویورک  در  که  است  آسیایی تبار 
به سنگاپور سفر می کند  با خانواده اش  او  می کند. 
مردم  او  میهن  در  که  می بیند  انتظارش  برخالف  و 

خیلی هم خوب و مرفه زندگی می کنند.
آن  از  امریکا  در  فیلم  آسیایی تبار  شهروندان 
استقبال باالیی به عمل آورده اند و حتی نمایش های 
تدارک  مردم  عموم  برای  فیلم  از  رایگانی  ویژه 
دیده اند تا سینمادوستان امریکایی هرچه بیشتر به 

تماشای این فیلم بروند.

برگزاری  نمایشگاه مد اسالمی
در حالی که اکثر کشورهای جهان استفاده از برقع را 
ممنوع اعالم کرده اند و نظر موافقی نیز به مد لباس 
های اسالمی ندارند  در سانفرانسیسکو  نمایشگاه 
برگزارشده   ، اسالمی  الگوهای  با  زنانه  های  لباس 

است .
اجباری  علیه حجاب  هایی  نمایشگاه عکس  دراین 
درایران از خانم هنگامه گلستان  تا اعتراض به منع 
شده  گذاشته  نمایش  به  اروپا   در  اسالمی  حجاب 

است .
این نمایشگاه  همچنین  واکنش هنرمندان مسلمان 
کرده  رامنعکس  حجاب  به  نسبت  مسلمان  غیر  و 
: شیرین  عبارتنداز  هنرمندان  این  از جمله   . است 
نشاط ، بُشرا المتوکل ، حسن حجاج  و شپرد فیری 
. عکس های  زنان محجبه نشان می دهد که حجاب 
غلو  بسیار  مسلمان   کشورهای  بعضی  در  اسالمی 
آمیز و در برخی بسیار کم رنگ و کم اهمیت است .

 درعین حال  حجاب واقعی که اسالم  دستورداده 
است نیز در غرفه ای به نمایش گذاشته شده است .
بیشتر  نمایشکاه   این  زنید  همانطور که حدس می 
آقای  آمریکا  جمهور  رئیس  اقدامات  بخاطر  
چند  اتباع  و  مسلمین  سفر  درمنع  دانلدترامپ  
و  است  برپاشده  آمریکا  به  مسلمان   بظاهر  کشور 

یکی ازبرگزارکنندگان بنام D’Alessandro میگوید  
البته این عامل  از اهمیت زیادی برخورداراست اما 
لباس  طراحان  از  برخی  مندی  عالقه  حال  درعین 
نمایشگاه  اینگونه  برگزاری  به  اسالمی و هنرمندان 
از ۲۶  نمایشگاه  این   . است  بوده  آن  برپائی  باعث  
ژانویه  ششم  وتا  است  شده  افتتاح   ۲۰۱۸ سپتامبر 

۲۰۱۹ ادامه خواهد یافت .

فیلم نماینده ایران دراسکار امسال 
معرفی شد

علیه  آمریکا  های  تحریم  تالفی  به  قراربود  آنکه  با 
ایران  ، دولت جمهوری اسالمی هم  اسکار امسال را 
تحریم کند اما روز چهارشنبه ۱۹ سپتامبر۲۰۱۸ برابر 
فیلم  فارابی   سینمایی  بنیاد  با ۲۸ شهریور ۱۳۹۷ 
»بدون تاریخ ، بدون امضاء« تولید ۱۳۹۵را به عنوان  
نماینده ایران در اسکار امسال معرفی کرده است .  
این فیلم، ساخته وحید جلیل وند است و داستان 
زندگی  به  پا  ناخواسته  که  گوید  می  را  پزشکی 

خانواده ای فقیر گذاشته است. 
که  هایی  جنجال  برابر  در  فارابی  سینمایی  بنیاد 
درایران  اسکار   یم  تحر  عدم  مورد  در  بنیادگراها 
راه انداخته اند براین باوراست که حضور در اسکار 
بیش از تحریم کردن آن مفید است . یکی از فوایدی 
که برای شرکت در اسکار عنوان می شود  آن است 
آمریکا  بردولت  فشار  افزایش  باعث  این حضور  که 
اسکاربرایتان   اگر   : گفت  می  ظریفی  خواهدشد. 
جذبه و کشش دارد دیگر بهانه نیاورید چون بهانه 
محمدزاده   نوید  نیستند.  واقعی  هم  زیاد  هایتان  
فستیوال  در  قبال  نیز  فیلم  این  زیر(بازیگر  )عکس 

تسالونیکی دوسال پیش مورد تحسین قرارگرفت
نمایشگاه تهمینه میالنی را تعطیل کردند

اخیر  روزهای  در  ـ  سینما  کارگردان  ـ  میالنی  تهمینه  نقاشی  نمایشگاه  لغو  ایسنا: 
دو  برگزارکننده،  گالری  مدیر  زد.  رقم  تجسمی  هنرهای  حوزه  در  را  حاشیه هایی 
روز بعد از برپایی نمایشگاه، به دلیل آنچه کپی بودن کارها عنوان کرد، در نهایت 
به لغو نمایشگاه تصمیم گرفت، اما آغاز این حاشیه ها به مورد دیگری برمی گشت؛ 
در ابتدا اعتراضاتی بر سینماگر بودن میالنی شکل گرفت و حرف هایی گفته می شد 
مبنی بر اینکه فضای گالری ها را نباید با شهرت و ارتباطات اشغال کرد. عده ای که 
خود را دانشجوی رشته هنر می نامیدند روز افتتاحیه در گالری ایوان )محل برگزاری 

نمایشگاه میالنی( حضور پیدا کردند و خواهان لغو نمایشگاه شدند.
حاال تهمینه میالنی از »مدیر گالری ایوان و سایر اشخاص مسبب حاشیه های اخیر« به 
دلیل تعطیلی غیرقانونی نمایشگاهش در دادسرای عمومی انقالب شکایت کرده است.
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From right to  left:Maestro Tobias Richter, Mrs. Angelika Richter, 
Lady Friend of Maestro & Mrs.Richter, H.E. Ardeshir Zahedi, 
H.R.H. L’archiduc Christian D’Austria,H.E.Amb.Moulay 
Mohammed Guendil (Algeria) H.R.H. L’ArchiduchesseMarie-Astrid 
D’Austria,H.E. Amb. Mourad Bourehla(Tunesia),Comtess Anne De 
Palezieux Blankart, H.E. Franz Blankart

From  left to right:Front: Maestro 
Tobias Richter, H.E. Ardeshir Zahedi

2nd Row: Mr.Joel Dias, Mrs. Melanie 
Francois, Mrs.Ambassadorice 
Friend of  Maestro Richter,Mrs.
Marie-France Smith, Ms.Laetitia 
Roch,Ambassadrice Mrs.Maria 
Pedotti,Mrs.Fiona De Kalbermatten, 
Dr.Prof. Bijan Ghavami, Mrs. Lilian 
Loureiro,Mrs. Paulo Figueiredo

3rd.Row: Mr.Hector 
Smith,Mrs. Grand, H.E.& Mrs.
SaidAmirdivani,Mrs. Patricia 
Golhem, Mrs. Claudia Quentin,Dr.
Andreas Messikommer

4th Row:Mrs. Naseem Merali,Mr.
Oliver Grivat, Mr.Claude Grand, 
H.E. Amb.Pedotti, Mr. Antoine 
Golhem.

5th Row: Mr. Edo Roddaro, 
Mr.Leonardo Davoudi, Dr. Yves de 
Kalbermatten, Mr. Jean - Charles 
Chamay, Dr. John Cockett

in my career. I am glad to 
have presented some of the 
most famous as well lesser 
known artists on this stage. 
I welcome my successor who 
has all the qualities and the 
talent to preserve the vitality 
and diversity of the September 
Musical.”  

***
Mischa Damev the new 
artistic director of September 

Musical started his work on 
September the 10th 2018. 
He was born in Sofia in 1963 
and has a Franco-Bulgarian 
origin. He intends to turn 
the September Musical into 
what he calls “A window to 
the world” by introducing 
each year the talents from 
a different country. The 
74th. edition of the festival 
in 2019 is already planned 
to introduce artists from a 
great country that has had a 
special place in the history of 
classical music and produced 
some of the greatest talents, 
Russia. 
Mr Laurent Maire, President 
of the Council of the 

Foundation of September 
Musical who introduced 
the new director expressed 
his full confidence in the 
competence, experience and 
talents of Mischa Damev.  
 ***
On September 8th. in 
presence of some 700 music 
lovers, Ambassador Ardeshir 
Zahedi and the distinguished 
personalities he had invited, 

under the 
direction of 
Tobias Richter, 
the Youth 
Orchestra of 
Bahia of Brazil 
enchanted the 
audience. 
It was in 
January 2007 
that Ricardo 
Castro at the 
invitation of 

the Secretary of Culture of 
the State of Bahia created 
the State Centres of Youth 
and Children’s Orchestra 
of Bahia. This talented 
musician and great pianist 
wanted to demonstrate and 
prove the artistic talents and 
capacities of young children. 
The project was inspired 
by the “El Sistema”, the 
well-known Venezuelan 
programme created in 1975 
and which today has over 
350,000 children and young 
people and more than 180 
Continued on p.5

orchestras in the entire 

From right to left:  Mr.Edo Roddaro,Mr.& Mrs. Smith, Dr.& Mrs. 
De Kalbematten, Mr.& Mrs. Claude Grand, Mr. Leonardo Davoudi, 
Mr. Jean -Charles Chamay
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H.R.H. L’archiduc Christian D’Austria, H.R.H.L’ArchiduchesseMarie-
Astrid D’Austria,,H.E.Amb.Moulay Mohammed Guendil (Algeria)H.E. 
Amb. Mourad Bourehla(Tunesia), H.E. Franz Blankart,Comtess Anne 
De Palezieux Blankart, 

      From right to  left:H.E. Ardeshir Zahedi, 
Maestro Tobias Richter,Mrs.Ambassadrice Fruend of Maestro Richter,
Dr. John Cockett 

Mischa Damev

country. 
The members are aged from 
7 to 29. The programme 
provides, at no cost to its 
musicians and without 
any social distinction, 
musical instruments for the 
orchestral practice, learning 
materials, musical practice 
and classes of musical theory.
The Youth Orchestra of 
Bahia (YOBA), the group 
formed by the 100 best 
musicians of NEOJIBA, was 
the first youth orchestra in 
Brazil to perform in Europe, 
at the Queen Elizabeth 
Hall in London and at the 
Belém Cultural Center in 
Lisbon. After the concerts 
in Europe, YOBA did its 
first tour in the Southeast of 

Brazil, with concerts in Belo 
Horizonte, São Paulo and, 
for the second consecutive 
year, at the International 
Winter Festival in Campos 
do Jordão.
In 2011, YOBA performed 
in prestigious concert halls, 
including a presentation with 
pianist Lang at the Royal 
Festival Hall in London, 
concerts at the Konzerthaus 
in Berlin and at the Victoria 
Hall in Geneva, with Maria 
João Pires, as well as at the 
São Paulo Hall, with violinist 
Shlomo Mintz as soloist. 
In March 2012, YOBA was 
the resident orchestra at the 
“Music in Trancoso” festival, 
sharing the stage with 

acclaimed musicians such 
as the pianists Labèque 
sisters and musicians from 
the Berlin Philharmonic. 
From 2013, the orchestra 
launches a project called the 
“Bahia Orchestra Project”, 
an innovative output of 
the versatility, integration 
capacity and talent of the 
young musicians from 
NEOJIBA, bringing richness 
and a variety of styles and 
interpretations, mixing 
traditional and popular 
repertoires.

Maestro Tobias Richter and H.E.Ardeshir Zahedi

Below:

FromLeft to Right: Dr. Prof. Bijan GHavami, Mrs.Naseem 
Merali,Maestro Tobias Richter ,H.E.Ardeshir Zahedi, Ms. Laetitia 
Roch 
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seating from right to left: Ms. Laetitia Roch,Mr. Oliver Grivat,
 Mrs. Naseem Merati, Back:Mrs. Fiona De Kalbermatten,Dr. Yves De 
Kalbermatten, H.E. Ardeshir Zahedi, Dr. John Cockett, Dr. Prof. Bijan 

GHavami ( at H.E.Zahedi’s residence)

first time General Director 
(State Theatre Kassel, 
Germany). From 1985 to 1992 
he was the General Manager 
and Director at the Opera in 
Bremen, Germany, where he 
directed regularly his own 
productions, collaborating 
with various prestigious 
painters as stage designers.

In 1996 Tobias Richter was 
appointed as the General 
Manager at the Deutschen 
Opera am Rhein, in 
Düsseldorf and Duisburg, 
Germany, where he directed 
an important number of new 
productions.

He also worked for 
Television and made a 
music documentary about 
his father, Karl Richter, a 
famous conductor, organ 
and harpsichord player. 

Tobias Richter had been 
decorated as “Chevalier des 
Arts et des letters” by the 
French Minister of Culture 
and he is “Professor” at 
t h e  R o b e r t - S c h u m a n n -
Hochschule in Düsseldorf, 
Germany.

In 2003 he became 
Vice-president of the 
“ D e u t s c h s p r a c h i g e 
Opernkonferenz” which is 
the main organisation of the 
biggest Opera companies 
in Europe. Since November 
2004 Tobias Richter was 
also General Director of the 
Music festival SEPTEMBRE 

Ambassador Zahedi offered the Maestro and Lady Richter a 
personalised farewell gift

MUSICAL, in Montreux-
Vevey, Switzerland.  

  ***********

On Saturday the 8th. of 
September 2018, Tobias 
Richter presented the last 
performance of 2018 musical 
edition at Stravinsky 
auditorium in Montreux.  On 
the occasion of the Maestro’s 
retirement, Ambassador 
Zahedi invited a number of 
personalities at Montreux 
Palace in a dinner reception 
to honour the great musician.
Ambassador Zahedi offered 
the Maestro and Lady 
Richter a personalised 
farewell gift and added:
“My dear and noble friend, 
beloved maestro Richter, 
is our guest of honour 
tonight. He is known in 
many parts of the world and 
loved for his exceptional 
talents. He has conducted 
in England, Europe and 
here in Switzerland. I have 
the privilege to know him 
since 1982. Ever since 
he accepted to become 

the head of the Grand 
theatre of Geneva and the 
director of the Montreux 
Musical Festival, I have 
had the pleasure of being 
present in his musical 
performances and 
witnessed the admiration 
of his audience.  
He is above all an 
admirable person, a lovable 
human being, a devoted 
husband, a caring father 

and a dear, loyal friend; 
he is loved and admired 
by the people of Vaud, the 
Riviera and Geneva. His 
great contribution to music 
and the joy he has brought 
to hundreds of thousands of 
music lovers throughout his 
brilliant career remain in our 
memories. 
The Festival in Montreux is 
going to much miss him, but 
we know he is always with us.”
Maestro Richter thanked 
Ambassador Ardeshir 
Zahedi and his distinguished 
guests for their presence and 
patronage. He added:

 “Ever since his residence 
in Montreux Ambassador 
Zahedi has participated in all 
great artistic manifestations 
and done all in his capacity 
for the promotion of the 
Montreux musical festivals. 
Ambassador Zahedi is one 
of the most well-known and 
highly respected personalities 
in this region and his support 
means a great deal to all 
artists and musicians. I hope 
that this friendship will 
continue and that I can also 
remain by your side.Today, 
it saddens my heart to retire 
after fourteen particularly 
rich years at the direction 
of this festival that has had 
a particular importance 

       Maestro Tobias offered 
H.E.Amb.Zahedi  a gift 

Left to right:Ambassadrice Mrs.Guendil,Comtess Anne De Palezieux
Blankart,H.R.H.L’archiduchesse Marie-Astrid D’Austria, Miss Malek 
Bourehla,Ambassadrice Mrs.Maha Bourehla, Ms M.Victoria Kreckler. 
Back Row: Mr. Mehdi Zahedi, H.E. Amb.Mourad Bourehla,H.R.H. 
L’archiduc Christian ,H.E.A.Zahedi,H.E.Amb.MoulayM.Guendil,H.E. 
Franz Blankart, H.E. Amb.Luis Maria Kreckler,Mr.E.Whann

MONTREUX SEPTEMBER MUSICAL

Three major events of the 73rd Edition

Ambassador Ardeshir Zahedi praised as a loyal patron 
of art and lover of music

“If music be the food of love, play on,
Give me excess of it; that surfeiting,
The appetite may sicken, and so die.” 
William Shakespeare, Twelfth Night.(Duke Orsino)

A lover music and admirer 
artists, a genuine patron 
of talents, Ardeshir Zahedi 
continues the good habit 
of inviting some of his 
distinguished friends to join 
him in his annual visits to 
the world-famous Montreux 
September Musicals. Among 
his notable guests for this 
year’s edition were: the 
archduchess Marie- Astrid of 
Austria, His Royal Highness 
the Archduke Christian of 
Austria, The Countess Anne 
de Palezieux Blankart, His 
Excellency Franz Blankart, 
His Excellency Moulay 
Mohammad Guendill 
Ambassador of Algeria, 
His Excellency Mourad 
Bourehela Ambassador 
of Tunisia, Ambassadress 
Maria Pedotti, His 
Excellency Ambassador 
Pedotti, Miss Laetitia Roch. 
The dinner reception that 
followed the concert was in 
honour of Maestro Tobias 
and Lady Angelika Richter.

This year, the festival was 
marked by were three major 
and memorable events. 
             *******
On Tuesday the 4th of 

September the European 
Philharmonic of Switzerland 
played the first symphony 
of Gustav Mahler, Blumine, 
Andante Allegretto, followed 
by concerto for piano and 
orchestra no 4 and the 
Symphonie No 6, the Pastoral 
of Ludwig Van Beethoven. 

The presence of the 
Archduke and Archduchess 
of Austria amongst 
Ambassador Zahedi’s guests 
of honour had a particular 
significance. Beethoven 
had first played his Piano 
Concerto No 4 for the first 
time in 1807 in the residence 
of Prince Franz Joseph 
Lobkowitz and dedicated his 
Fifth and Sixth Symphonies 
to his friend and Patron, 
the Archduke Rudolph of 
Austria, the ancestor of the 
Archduke and Archduchess. 

John Axelrod conducted 
the orchestra and Marc-
André Hamelin fascinated 
the audience by his lyrical 
talents at the piano.  John 
Axelrod is  famous for 
having conducted over 150 
orchestras around the globe, 
including many of the world’s 

leading orchestras such 
as,  London  Philharmonic, 
the Royal Scottish National 
Orchestra, Montreux Jazz 
Festival, Royal Albert Hall, 
the Ruhr Piano Festival and  
Rotterdam North Sea Jazz.

 Marc-André-Hamelin was 
born in Montreal, Quebec 
and began his piano 
studies at the age of five. 
He studied at the École de 
musique  in Montreal and 
then at the Temple 
University. 

Marc-André Hamelin has 
given recitals in many 
cities. He has also made 
recordings of a wide variety 
of composers. Hamelin 
has composed several 
works, including a set of 
piano études in minor keys. 
Most of his compositions are 
for piano solo.   
                ********
The seventy third edition of 
the Montreux September 
Musical was a particular 
occasion for the lovers of 
classical music to express 
their gratitude to Tobias 
Richter the artistic director 
of the festival for decades 
of a brilliant career. They 
also welcomed his successor 
Mischa Damev.  
Professor Richter, a 
graduate of philosophy 
from the universities of 
Geneva and Zurich started 
his artistic career in 1972 as 
stage manager and assistant 
producer at the Grand 
Théâtre de Genève. Soon he 
was appointed as Resident 
Producer of the famous 
Royal Opera House Covent 
Garden, in London.

In 1977 he joined the newly 
appointed General Manager 
of the Bavarian State 
Opera, August Everding, in 
Munich, where he worked 
with French director and 
scenographer Jean-Pierre 
Ponnelle. In 1980 Tobias 
Richter staged his own first 
production at the Bavarian 
State Opera and became 
a few months later 
“Oberspielleiter” (“First 
Resident Producer”) at the 
State Theatre of Kassel, 
Germany. In 1981 he started 
his international career as 
opera producer in Lyon and 
Paris (France). 

He then was invited to many 
major opera companies and 
festivals, mainly in France 
and Italy. In 1987 he directed 
the opening production 
of Der Rosenkavalier (R. 
Strauss) at the prestigious 
festival in Aix-en-Provence, 
France. 

In 1982 he became for the 

 Below: Great pianist Mr. Marc  
 Andre Hamelin and H.E. Ardeshir
 Zahedi

نکنیم گم  خوردا  یت  هو
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