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آزادی

رهایی یا نجات آذربایجان در بیست
ویکم آذرماه  ۱۳۲۵درست یک سال پس
از اشغال آن به دست عوامل وابسته به
شوروی با همت مردم آذربایجان  ،صالبت
ارتش ملی ایران و اراده شاهنشاهی
صورت گرفت که می گفت  «:اگر دستم
را قطع کنند سند جدایی آذربایجان را
امضاء نخواهم کرد».
ملی گرایی و عشق به سرزمین آباء
واجدادی که امروز در بعضی کشورها
از جمله آمریکا به عنوان نژادپرستی
تلقی می شود و بهمین دلیل پرزیدنت
ترامپ راکه می گوید ملی گراست مورد
اصابت تیر های زهرآگین دموکراتها کرده
است ،از ویژگی های برجسته ما ایرانیان
بوده وهست وخواهد بود.هیچ باکی هم
نداریم که مارا به خاطر این رای و اندیشه
سرزنش کنند .بزرگان ماهم در سده ها
پیش گفته اند  :چو ایران نباشد تن من مباد
یا میرزاده عشقی با چامه ای بسیار دلکش
و نغز می ُسراید:
خاكم به سر  ،زغصه به سر خاك اگر كنم
خاك وطن كه رفت  ،چه خاكي به سر كنم ؟
آوخ  ،كــاله نيست وطن  ،گر كه از سرم
برداشتند فكـر كـالهي دگـر كــــــنم
مرد آن بود كه اين كلهش  ،برسر است و من
نــامـــردم ار كه بي كله  ،آني به سر كنم
مـن آن نيـم كــه يكسره تدبير مملكت
تسليـم هـرزه گــــرد قضا و قدر كنــم
زيـر و زبر اگر نكنـــــي خــاك خصم را
اي چـرخ زيـــر و روي تو زير و زبر كنم
جــاييست آروزي من  ،ار من به آن رسم
از روي نعـش لشكـر دشمـن گذر كنم
هـر آنچــــه ميكني بكن اي دشمن قوي
مـن نيز اگر قـوي شدم از تو بتر كنم
ن آن نيـم بـه مرگ طبيعي شوم هالک
مـ 
وین كــاسه خون به بستر راحت هدر كنم
معشوق« عشقي » اي وطن اي عشق پاك من
اي آن كـه ذكـر عشق تو شام و سحر كنم
عشقت نه سرسري ست كه از سر به در شود
مهـرت نـه عارضي ست كه جاي دگر كنم
«عشـق تـو در وجـودم و مهر تو در دلم
بـا شير انــــدرون شد و با جان به در كنم»
درالبالی دیوان چامه سرایان ما عشق به
ایران و جان دادن درراه بقای ایران سرک

می کشد وشاید یکی از عواملی که همواره
درطول تاریخ ،ایرانی نژاده را به آب
وخاکش پای بسته کرده است همین ابیات
میهنی باشد.
مجله خواندنیها درشماره چهل وپنجم سال
هفتم شنبه پنجم بهمن ماه  ۱۳۲۵یعنی
دوهفتهپسازرهاییآذربایجان درصفحهی
دو م خوددر ستون « ازالبالی روزنامه ها»
به نقل از روزنامه « دموکرات ایران» به
ساده ترین روش عشق نهادینه شده ی
هرایرانی به آب وخاکش را اینگونه بیان
می کند:
 ...قبل از حمله ارتش به آذربایجان
هنگامی که سرتیپ هاشمی درزنجان بود
نامه ای از خانمش باین مضمون به او می
رسد ... «:تاوقتی که آذربایجان را نجات
نداده ای نباید نزد ما برگردی  .یاباید با
سرافرازی بخانه خود برگردی یا دیگر
هیچوقت نزد ما مراجعت نکن»...
سال گذشته درشماره ی آذرماه به نقل
از روزنامه های سال  ۱۳۲۵ایران نوشتیم
که پیشه وری وعوامل وابسته به شوروی
درطول یک سال حکومت بر آذربایجان
چه جنایت هایی مرتکب شدند و چه
خونهایی به ناحق برزمین ریختند .درجایی
می خواندم که یکی از کوچک مردان
دنیای سیاست که اکنون در خارج از
کشوروگویا درکانادا درکسوت استادی
روزگار می گذراند فرمایش کرده بود که
خدماتی که فرقه دموکرات درطول یکسال
تسلط بر آذربایجان برای مردم انجام
داد رضاشاه درطول  ۱۶سال حکومت
خود قادربه انجام آن نبود .واینها همان
روشنفکرانی هستند که در سال ۱۳۵۷
فرقه دموکرات را درلباس روحانیت به
ایران بازگرداندند.
غائله آذربایجان به دستور مستقیم استالین
وبه دست چند ایرانی فریب خورده
اجراشد .پیشه وری یا آنگونه که آخوندها
بسیار تالش می کردند اورا سیدجعفر پیشه
وری خطاب کنند تا به نوعی اورا به خود
متصل سازند  ،مدتها در مجلس شورای
ملی نماینده بود اما کم نبودند ایرانیانی
که به طمع مال و جاه وطن فروش شدند.
هم اگنون هزاران نفررا سراغ داریم که

آزادی

آنچه درشماره ۱۰۶
آذر ماه ۱۳۹۷
میخوانید
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سارلوز ن
ج
ا
آرذ ی ت
با جان

در لباس روحانیت ویا حتی افرادی که
مسلمان هم نیستند و توسط اوامر سران
جمهوری اسالمی به وطن فروشی مشغولند.
پس از اشغال آذربایجان در  ۲۱آذر
 ۱۳۲۴پادشاه جوان ایران خطاب به
ارتتشی ها چنین گفت :
« شما که امروز درکردستان  -زنجان
ونواحی گیالن برای آزادی میهن گرامی
وعزیز گرد آمده وگوش بفرمان  ،منتظر
اطالع ازساعت عمل می باشید  ،باید
بدانید ایران عزیز قرون متمادی است
که با عظمت وسربلندی دردنیای قدیم
وجدید شناخته شده است وبا آنکه ملل
وکشورهای بسیار درطول این مدت براثر
سیر اوضاع جهان ازبین رفته و.ازصحنه ی
تاریخ حذف شده اند  ،ولی نام ایران عزیز
ما که کهن ترین کشور های جهان است
همیشه پابرجا .همیشه باقدرت واهمیت
باقیمانده است  .تصور نکنید که این
کشور دچار حمالت وتجاوزات نشده ،
سراسر تاریخ پرافتخارما از تجاوزات اقوام
خارجی که برای نقض استقالل آن عمل
کرده اند حکایت می کند ،ولی تصور می
کنم درتمام طول تاریخ  ،هیچگاه چنین
پیش آمد شومی که در  ۲۱آذر ۱۳۲۴
( ۲۵۰۴شاهنشاهی) دامنگیر میهن عزیز
شد ه ودرنتیجه مشتی ماجراجو ی بی وطن
منطقه ی مهم وسرسبزی چون آذربایجان
یعنی روح ایران راازمام میهن جداساخته
اند  ،رخ نداده است وروی افکارپلید
ونظریات شومی که جز ازبین رفتن استقالل
وعظمت باستانی چیز دیگری نیست ،
به آن عمل واقدام مبادرت نموده اند...
وظیفه جوانان کشور وفردفرد ملت
وخاصه قوای تأمینیه کشور است که
این لکه بد نامی راازدامان کشور بزدایند
واین بدبختی را باطرزی مطلوب واسلوبی
پسندیده ازتاریخ پرافتخار کشورخود
پاک نمایند .شما وهمه افراد ملت ایران
باید بدانید که اگر ما فورا ً وبا تمام
قوا برای نجات کشوراقدام نکنیم واین
لکه بدنامی را از دامان میهن نزداییم ،
باکارهایی که درجریان است وباطرح
ونقشه ای که مشتی وطن فروش برای
ایران عزیز تهیه و آماده کرده اند ،درآتیه ،
عمل بسیار دشوار وتقریب ًا غیر ممکن
خواهد بود .پس برماست که بدون اتالف
وقت وپیش از آنکه نقشه های شوم درآن
منطقه کام ً
ال صورت عمل بخود گیرد ،
این منطقه ی زرخیز را از چنگ اهریمنان
ماجراجو نجات داده ووظیفه میهنی خودرا
انجام دهیم .
برای همین منظور مقرر میداریم که قوای
تأمینیه بطرف آذربایجان عزیز حرکت
وهر نوع مقاومت وایستادگی را بکلی
درهم شکنند.وهم میهنان عزیز را اززیر
یوغ استبداد خالصی بخشند وماجرا جویان
را محو ونابود سازند.پرچم شیروخورشید
رادرتمام نقاط این سرزمین به اهتزاز
درآورند.وگرد غم و بیچارگی را از ناصیه ی

هم میهنان عزیز که در مدت یکسال اخیر
منتهای بدبختی ومذلت را دارا بوده اند
پاک نمایند.
نیل به این مقصود واجرای این وظیفه ی
مهم جز با فداکاری شما امکان پذیر
نیست ونام کسانی که دراین اردو کشی
وبرای نجات میهن عمل خواهند کرد ،
همیشه درتاریخ پرافتخار کشور باقی
خواهد ماند..
من دائم ًا مراقب اعمال شما هستم واز
نزدیک شجاعت وشهامت شما وافراد
تحت امر شمارا مالحظه خواهم کرد
واشخاص فداکار مورد توجه خاص
ونوازش مخصوص خواهند بود».
وسرانجام ارتش ایران برهبری بزرگ
ارتشتاران فرمانده با ظفرمندی به خاک
آذربایجان وارد می شود و از سوی دیگر
افراد فرقه به شوروی می گریزند .و به این
ترتیب عائله ی آذربایجان به شکست می
انجامدو مردم باردیگر شاهد یکپارچگی
کشور می شوند.
اکنون بیش از هفتاد و دوسال از آن
تاریخ می گذرد .اما با تأسف بسیار هنوز
هستند کسانی که حسرت آن یک سال
خفت باررا می خورند .هنوز جرثومه هایی
هستند که پیشه وری را منجی آذربایجان
می شناسندو هنوز انگشت شماری غافل
وناآگاه  -وشایدهم آگاه  -وجوددارند که
نجات آذربایجان را فاجعه می دانند .اما
ملت ایران و بویژه آنانکه اکنون در سنین
هشتاد بباال بسر می برند می توانند شهادت
دهند که درآن یک سال چه فجایعی بر
آذربایجان و مردم آذربایجان روا داشته
شده است .
اگر  ۷۲سال پیش توانستیم آذربایجان را
از چنگ عده ای وطن فروش نجات دهیم ،
اکنون هم می توانیم ایران  ،سرزمین
غصب شده خودرا از چنگ دکانداران
دین برهانیم  .این وظیفه ماست وکوتاهی
در مورد آن به حراج کل مملکت و تکه
تکه شدن آن خواهد انجامید؛ همانگونه که
پادشاه ایران دوست و اندیشمند بزرگ ما
پیش بینی کرده بود.
سالروز نجات آذربایجان را به همه
میهن دوستان و آزادگان ایران شادباش
می گوییم و یاد همه جان باختگان راه
استقالل ایران را گرامی می داریم وبرای
ایران  ،وطن انسانهای پاک اندیش و نیک
گفتار و نکو کردار استقالل جاودان  ،حفظ
تمامیت ارضی و عزت و افتخار روز افزون
خواستاریم .

پبام های
خوانندگان

دکتر کاظم ودیعی

آزادی

الو آزادی؟
بفرمایید دوانتقاد دارم  :اول اینکه چرا مجله رادر داخل نایلون می گذارید و پست می
کنید؟ دوم اینکه چرا وسط مجله یک
مقوا می گذارید؟ هردوی این کار اشتباه
است .
 چرا؟ برای اینکه نایلون برای محیط زیستبسیار مضر است وشماباید بفکر محیط
زیست باشید .و مقوایی هم که دروسط
مجله می گذارید عالوه بر اینکه محموله
را سنگین تر می کند و شماباید پول پست
بیشتری بدهید باز برای محیط زیست
بداست می دانید برای این مقواهایی که
شما مصرف می کنید چه تعداد درخت
باید بریده شود؟
 ازاینکه بفکر محیط زیست هستیدخیلی ممنون اما پاسخ شمااین است
که مجله را برای این در نایلون می
گذاریم که رعایت بهداشت و سالمت
شما خوانندگان عزیزرا کرده باشیم .
ومقواراهم دروسط می گذارند تا وقتی
نایلون روی مجله کشیده می شود مجله
لوله نشود.
 آقا اگر بفکر سالمت ماهستید بدانیدکه کثیف ترین چیزی که درزندگی ما
وجوددارد وهرروزه باآن روبروهستیم و
بسیارهم سالمت مارا تهدید می کند پول
است  .اسکناس درروز با دست هزاران نفر
آلوده می شود وشما آن را با قربان صدقه
در جیب می گذارید .آلودگی اسکناس
صدهابار از آلودگی مجله ای که ازطریق
پست بدست شما میرسد بیشتر است .
ازاین گذشته کدام مجله را سراغ دارید
که چنین کاری بکند؟
 چرا .بنظرمن بیشتر مجالت آمریکائياز روش ما استفاده می کنند.
 حاال شما از خوانندگانتان نظر خواهیکنید وببینید آنها چه می گویند؟
 چشم  .حتما این کاررا می کنیمودرهمین جا از خوانندگان عزیزمقیم
آمریکا که مجله را ازطریق پست دریافت
می دارند می خواهیم نظر خودرا اعالم
کنند ..درخارج از آمریکا مجله در
پاکت گذاشته می شود وارسال می شود
بنابراین دو انتقاد باال فقط مخصوص
داخل آمریکاست .

درشماره قبل مطلبی تحت عنوان امام
زمان بقلم پروفسور پرویز کالنی از
آلمان بدستمان رسیده بود که چاپ شد
و نظرات متعددی در رد و قبول آن بهمراه
داشت  .ازجمله مطلب زیررا بعنوان نمونه
چاپ می کنیم :

سال نهم شماره ۱۰۶

پس از عرض سالم باتشکر فراوان .از
تفکر شما درمورد امام زمان وبودن
یا نبودن ایشان  ،قدردانی می کنم .
درپاسخ شما باید بگویم علی امام اول
شیعیان یکی بود ولی درحال حاضر
تعداد این اسم بی انتهاست  .امام زمان نیز
یکی است ولی آنچه باقی است مهدویت
است که در هرزمان ادامه خواهد داشت .
تفکر مهدویت رابطه مستقیم با تعلیم
رؤیت اسم اعظم ودرک وفهم نحوه ی
این نوع تفکر دارد و این تفکر نیز با
چشم سوم رابطه مستقیم دارد .چشم
سوم دربین چشم راست و چشم چپ
قراردارد که قابل رؤیت نیست  .همانطور
که برای مثال حضرت مسیح وقتی
مصلوب شد جسمش دربین یک قاتل و
یک دزد جای گرفته بود .این بحث نیازبه
توضیحات مفصلی دارد تا برای همگان
قابل درک باشد .بطور خالصه می توان
گفت که امام زمان در حقیقت همان
موضوعاتی است که توسط هرامام در
زمان خودش مطرح شده است  .راه امام
که در حال وجود دارد حقیقت  ،درستی
و مقاومت و رسیدن به قدرت انسانی
است  .وحرکت او صلح ومحبت و دوستی
رابوجود می آورد.
وقتی در حال زندگی می کنیم رابطه
مستقیم با حق تعالی داریم که دریک
وجود خالصه می شود و آن وحدت است.
دزد و قاتلی که در دوطرف عیسای
مصلوب قرار دارند قربانیان دنیای مادی
هستند نه عالم روح  .عالم روح مستقیم ًا
با چشم سوم رابطه دارد.
با احترام  :محمود رضائی  -ماساچوست.

صفحه 4

دوست عزیز از توضیحات شما بسیار
ممنونم همانطورکه خودشماهم ذکر کرده
اید می توان نتیجه گرفت که امام زمان
بصورتی که شیعیان به آن باوردارند
دروجود یک انسان متبلور نیست بلکه
در وجود انسانهاست که در «حال»

خوانندگانطلبکار
باسالم یک موضوعی را می خواستم
دوستانه به شما بگویم و آن این است
که این صفحه پیام هارا تعطیل کنید .
چون خوانندگان را طلبکار خود
می کنید .هرکسی یک توقعی دارد
وشماهم صادقانه وصمیمانه آنهارا
منعکس می کنید.صداقت وصمیمیت
با خواننده کار بسیار خوب وپسندیده
ای است  .اما درمورد صفحه پیام ها
به استقالل و استحکام مجله لطمه
میزند .صالح مملکت خویش خسروان
دانند ولی بد نیست کمی درباره ی آن
بیندیشید.
محمود فضلی از غرب آمریکا
دوست عزیز با تشکر از محبت شما
یکی از همکاران پیشکسوت ماهم
چنین پیشنهادی را فرمودند وقبل
از دریافت ایمیل شما اتفاق ًا روی این
موضوع فکر می کردیم که این صفحه
را ببندیم یا ادامه دهیم  .به هرحال از
شماره آینده این صفحه را تعطیل می
کنیم اما اگر تعداد موافقین این صفحه
زیاد بود اجبارا ً آن را دوباره ادامه
خواهیم داد.

باسالم  .دردوشماره پیش روی جلد
عکس خانم نوری که اصالت ًا ایرانی است
گذاشتید و مطلبی هم درباره این بانوی
موفق ایرانی نوشتید که فوق العاده
مایه سرفرازی ما ایرانی هاست  .ازشما
خواهش می کنم به معرفی اینگونه
افراد بیشتر بپردازید .
موفقیت شمارا دررسیدن به اهداف
میهن پرستانه تان از خدای بزرگ
خواستارم .
ارجمند از غرب آمریکا
خواننده عزیز تا بحال بارها این کاررا
کرده ایم وبازهم ادامه خواهیم داد.
با سپاس از توجه شما به مطالب درج
شده در ماهنامه خودتان.

« وقتی بود که روزنامه نگاران باور
کرده بودند به اینکه اینترنت مانع
سانسور رسانه های نوشتاری خواهد
بود .اما این دولت ها که بودشان درگرو
مهار اطالعات است یکباره و بصورتی
خشن اینترنت را به کنترل کشاندند.
دنیای عرب بشیوه ی خاص خود به
وجه دیوار آهنین در مقاومت است .
نه از باب عوامل خارجی  ،بلکه ازباب
قدرتهای ملی گرا که در جدال برسر
دستیابی به قدرت اند».
(نقل از واشنگتن پست دوهفته قبل از
ناپدید شدن خاشقجی).
وی دوست پرنس محمدبن سلمان
بود .اما با همه نزاکت قلمی که داشت
درچشم این پرنس پرشتاب  ،تبدیل
به خطرناک ترین شد.
وی افراط طلب نبود .اخوان المسلمینی
او ازسر افراط در استبداد حاکمان
سعودی بود ودیوار آهنی سران
طوایف رقیب  ،اما رازدار  -بود .یعنی
که سانسور اخبار دردست بزرگ
سودبران ملی مانع رسیدن خبر به
مردم می شد .چمال خاشقجی مردی
مؤمن به اسالم بود ومحافظه کاری به
ذات خود .واتفاق می افتاد که با جمع
همکاران در محل کار به نماز رود (
به استناد گفته های بانو شاهدرضا
دوست او به نقل از نیویورک تایمز).
باظهور القاعده خاشقجی دوست
قدیم بن الدن فرصت هائی انحصاری
یافت در مصاحبه ها با او.
از جمله در  ۱۹۹۵وقتی که بن الدن
وسازمان القاعده دچار فقر مالی
شدند و قصدرفتن به وطن عربستانی
کرد در مصاحبه بااوسامه بن الدن که
گاهی به او می گفت « این را ننویس »
یا « آن را ضبط نکن » جمال خاشقجی
برنمی تابد و ازاو می پرسد « چرا آنچه
ر ا تو خصوصی بمن می گوئی نباید در
ماشین ضبط من ثبت شود؟
یعنی که حتی بن الدن  ،رهبری
که سران سعودی وغرب را سالها در
وحشت نهاد بخود اجازه افشای سران
قبایل مدعی را هم نمی داد وفرض
میکرد فردای پیروزی نیازمند آنهاهم
هست .
در ۲۹سپتامبر همین سال ۲۰۱۸
خاشقجی درلندن کنفرانسی داد.

حق اشتراک یکسال مجله آزادی
برای کشورهای مختلف به شرح
زیراست:
 50دالر
آمریکا
 100دالر
		
کانادا
 150دالر
		
اروپا
 160دالر
خاورمیانه
 180دالر
		
استرالیا
نشریه برای مشترکین با پست
سریع ارسال می شود.
حق اشتراک برای یکسال
پیشاپیش دریافت می شود از
حمایت وهمراهیتانسپاسگزاریم.

ژرژ ملبرونو روزنامه نگار کارشناس
جهان عرب در فیگاروی  ۱۹اکتبر ۲۰۱۸
می نویسد :شش روز قبل از ناپدید
شدن  ،اطالعات وسیعی از بگیروببند
روزنامه نگاران در عربستان برای او
ارسال داشته است واضافه کرده است
« امیدوارم برای شما مفید باشد»
خاشقجی در این اواخر به بلندگوی
ناراضیان درون وبیرون عربستان
سعودی تبدیل شده بود .نوشته ها
وگفته های او در آمریکا بسیار شنوده
می شد.

خاشقجی چه می خواست ؟
اگر چیزی از نظام می خواستبرآورده
شدن آن بسیار ممکن بود .بی شک و
بنظر من تنها چیزی را که نمی خواست
نظام فعلی کشورش بود .زیرا از جوانی
در جده  ،دروازه رو به دریای احمر،
اورا در آرزوی فراخ تر بینی مردمان
وفرابینی ریاض وملوک وپرنس های
مستبد ومفتیان متولی نظام بود.
پرنس محمد سلمان دوست او بود.
قبل از آنکه بحکم پدر به مسند
والیتعهدی رسد .
به قدرت رسیدن محمدبن سلمان
بسیاری را به این باور رساند که شاید
فکر جوان  ،کشور را به جوانی برد.
خا شقجی نیز شاید دراین پآرزو ی
عمومی به انتظار رفت  .ولی بعداز آن
کودتای سفید که براثر آن سران
قبایل ومعتمدان شریک در خوب و
بد نظام در هتلی لوکس زندانی شدند
تا سرکیسه شوند وازآن مهمتر آن
دادگاه دروغین قاشقجی به یأس رفت
وبصورتی فردی از درون به قیامی رفت .
نوشت و خوب و بسیار نوشت
وکنفرانس ها داد ومحمد بن سلمان
لرزید .ووقتی که بعداز سفر ترامپ و
آن کودتا و همدستی کوشنر  ،ولیعهد
برای دوسه هفته به آمریکا دعوت شد
با آنکه قاشقجی از دوستان او بود
کسی اورا ددرهمراهی او ندید.
بی شک پرنس اورا دور نکرده بود .زیرا

بعدا ً با او به وعده رفت ولی حتم ًا
خاشقجی از قدرت درفاصله گیری ها
بود.وضمن ًا مواعید پرنس را ردکرد.
فقدان خاشقجی به آنگونه که می
نویسند تدارک دوسه ماهه الزم دارد .
اما بعد از کنفرانس لندن و بعداز
تصمیم خاشقجی به اقامت در آنکارا
آنهم با حمایت اردوغان ظن ولیعهد
را قوی ساخت  .اردوغان پیوسته در
طعن به ریاض بود .پس محمد بن
سلمان دستور آخررا داد و  ۱۵تن و
یک پزشک مجهز به اره طبی در
یک هواپیمای خصوصی عازم خدمت
شدند .روایت دیگر این است که مردی
مثل او چرا به کنسولگری وطن میرود ؟
تنهاوتنها؟ چرا باور به آزادی عمل در
نظام فعلی ترکیه دارد؟ چرا برای یک
دقیقه در صداقت کشور میزبان شک
نکرد؟ چگونه وکدام دست رفتن اورا
به کنسولگری به اطالع آن  ۱۵تن می
رساند؟ وباألخره از آمدن ورفتن آن ۱۵
تن  ،عوامل آمریکا چه کسب خبری
کردند؟ باقی مسائل در عهده این
نوشته نیست .
همینقدر می دانیم که اینک بسیاری
وحشت دارند از اینکه آمریکا وغرب ،
فروش ساحشان باطل شود یا به عقب
افتد .چون وزنه اقتصادی عربستان
بسیار نیرومند است .
غرب و آمریکا دربرابر یک آزمایش
بزرگ اند .برای غرب نظام عربستان
همیشه در چنگ سران دست وپا زده
است  .مهم نفت است  .باقی را بعهده
نمی گیرند .اینکه سرانجام این ماجرا
به یک مسئله عرب با عرب تعبیر
شود وغرب کنار بکشد  ،در اذهان
هست .ودنیای غرب وآمریکا همیشه
عربستان را جز دردایره فروش اسلحه
و تحصیل قرارداد های عمرانی نگاه
نکرده ونمی کنند.
سران غرب وآمریکا دلسوزی برای
جنایت نمی کنند  .قدری این کاررا به
جراید می سپارند وجراید هم نقش
مدعی را بازی نمی کنند.
بقیه درصفحه ۴۸

آزادی

دوانتقاد

درباره امام زمان

زندگی می کنند وخودرا ازعالم مادیات
دور نگهمیدارند و به عدالت وحقیقت و
انسانیت فکر می کنند. .اگر چنین باشد
که غیر مسلمانان واهل سنت نیز می
توانند به آن باور داشته باشند.

افتخارایرانیان

خاشقجی چه می گفت ؟

افسون کالم او پرنس محمد بن
سلمان را گزانید و چزانید و حکم
صادرشد ودوهفته بعد شد آنچه نمی
بایست بشود .زیرا ذفقدان او به رقبای
خفت کشیده او فرصت ها خواهد داد.
عدنان خاشقجی عموی چمال  ،تاجر
اسلحه بود ودر ماجرای فروش اسلحه
به ایران « ایران کنترا» نقش داشت .
آیا افشای آن که به زیان ریگان بود
کار روز نامه نگار فقید یا عموی اوبود؟
حرفها بر انگیخت  .بماند.
خاندان خاشقجی از نزدیکان ملک
عبدالعزیز سعودی اند.و پدر عدنان
قاشقجی پزشک محرم ملک
عبدالعزیزبود.
نمی شود شک نکرد که جمال نو گرا
به خود رسالتی درنوسازی قدرت و
کشور نداده باشد.
دربار سعودی به جمال خاشقچی
اعتماد کرد وازاو شنید که که بن الدن
معتقد است  :مبارزه خشونت بار
علیه وطن مألوف سودی ندارد.
قابل توجه مجاهدان ایرانی که درلباس
و شعار ضل اهلل مجاهدین علی
القاعدین» کردند آنچه نمی بایست می
کردند و بایری ونازايی نصیب آنهاشد.
خاشقجی محرم دربار  ،محرم بن الدن
 ،برادرزاده ی تاجر اسلحه  ،آشنای
مقامات اطالعاتی وطن خود  ،مشاور
رفقای عرب و معتمد رسانه ها ی مهم ،
سرمقاله نویس واشنگتن پست  ،خود
بخود صاحب ابزارهای الزم برای
اصالحات درقدرت کور دربار مهار سار
اطالعات بود .پس به لیست محمد بن
سلمان رفت .
جمال خاشقجی درمقابل حمله
شوروی ها به افغانستان از حرکت
جهادگراها دفاع می کرد که به معنی
دفاع از بن الدن بود .درعین حال با
سرویس مخابرات سعودی وشخص
« ت َرکی» که  ۲۴سال برآن دستگاه
ریاست داشت دررابطه بود.وبه سفارت
درانگلستان وآمریکاهم رفت .
وامروز ترکی ازفقدان جمال «دوست»
ازترس پرنس ولیعهد حرف نمی زند.
تویتر خاشقجی  ۱/۷میلیون مشترک
دارد .آنچه تحسین اورا برمی انگیزاند
این است که برای ملل عرب آرزوی
مشارکت ها داشت  .گشادگی و باز
شدن نظام سیاسی سعودی وامارات
را تکرار می کرد.
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درباره خاشقجی

ونزوئال خودکشی می کند!

به رسمیت نمی شناسد و بخش کوچکی
از رسانه هااگرچه تحت کنترل مستقیم
دولت نیستند ولی بخاطرترس از مجازات
خط رسمی دولت را دنبال می کنند .در
پایان سال  ،2018اقتصاد کشور به نیمی
ازمیزان پنج سال گذشته خواهد رسید.
این کشور مرکز بزرگ قاچاق کوکائین
است و دالالن عمده ی قاچاق موادمخدر
که بین نخبگان سیاسی هستند در
ایاالت متحده به اتهام فروش مواد مخدر
محکوم شده اند .قیمت کاالها ها هر 25
روز یکبار ،دوبرابر می شود .فرودگاه

اقتدارگرائی توسط کوتوله های سیاسی
را تجربه کرده است که همه تحت تأثیر
نفوذ کوبابوده است که کشوررا به
سرزمینی اشغال شده شبیه کرده است.
هر یک از این ویژگی ها باعث ایجاد
مشکالت زیادی شده است .همه آنها یک
فاجعه را رقم زده اند .امروز ،ونزوئال یک
کشور فقیر و یک دولت شکست خورده
و مجرم شناخته شده ای است که توسط
یک نیروی دیکتاتور وابسته به نیروی
خارجی هدایت می شود .گزینه های باقی
مانده برای معکوس کردن این وضعیت

فرار از ونزوئال به سوی کلمبیا

آزادی
سال نهم شماره ۱۰۶

اصلی به طور گسترده ای از بین رفته
است ،و تنها توسط تعدادی از شرکت
های هواپیمایی مورد استفاده قرار می
گیرند که تعداد کمی از مسافرین را به
دنیای خارج می برند.
این دو کشور در واقع یک کشور ،بنام
ونزوئال است ،در دو زمان مختلف :اوایل
دهه  1970و امروز .تحوالت ونزوئال بسیار
ریشه ای و کامل صورت گرفته است و به
سختی می توان باور کردکه بدون جنگ
به وقوع پیوسته است .چه اتفاقی برای
ونزوئال افتاد؟ چطور همه چیز اشتباه از
کار درآمد؟
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پاسخ کوتاه  Chavismoاست .تحت
رهبری هوگو چاوز و جانشین او،
نیکوالس مادورو ،کشور ترکیبی سمی
از سیاست های مخرب خبیثه ،تشدید

بسیار ناچیزند؛ اکنون خطر این است
که ناامیدی مردم ونزوئال باعث شود که
از اقدامات خطرناکی مانند حمله نظامی
ارتش ایاالت متحده به کشورشان حمایت
کنند ،که می تواند وضعیت بد را بدتر کند.
ظهور CHAVISMO
برای بسیاری از ناظران ،توضیح درمورد
خط مشی ونزوئال ساده است :تحت
ریاست جمهوری چاوز ،کشور روش
سوسیالیسم راپذیرفت ،و همه عواقب
فاجعه بار پس از آن ،گناه اصلی این
است .اما آرژانتین،
سوسیالیسم
برزیل ،شیلی ،اکوادور ،نیکاراگوئه و
اروگوئه هم در  20سال گذشته دولت
های سوسیالیستی را انتخاب کرده اند.
هرچند که هر کدام از لحاظ سیاسی و
اقتصادی تالش کرده اند ،هیچ کدام-

این مقاله بسیار مفصل است و ما برگزیده
ای از آن را برای آگاهی خوانندگان
عزیز از ماهنامه فارین افرز به فارسی
برگرداندیم  .بااین امید که سرنوشت
ونزوئال درایران ما تکرار نشود و مردم به
تغییر چهره ها رضایت ندهند بلکه کل
سیستم را با سیستمی مترقی و دمکرات
جانشین کنند .به امید آن روز.

آزادی

دوکشور آمریکای التین را درنظربگیرید:
یکی از آنها قدیمی ترین و پرقدرت
ترین دموکراسی های منطقه است که
امنیت اجتماعی اش نسبت به هر یک
از همسایگانش بیشتر است و وعده ای
را که درمورد ارائه مراقبت های بهداشتی
رایگان و آموزش عالی به همه شهروندان
خود داده است به پیش می برد .این
کشور از نظر بسیج اجتماعی سرمشق
است و نیروئی برای جذب مهاجران
از سراسر آمریكای التین و اروپا دارد.
مطبوعات درآن آزاد هستند و نظام
سیاسی باز است؛ احزاب مخالف در
انتخابات به شدت رقابت می کنند و به
طور مسالمت آمیز قدرت را به جانشین
بعدی می سپارند .این کشور موج جنبش
های نظامی که برخی از کشورهای
آمریکای التین را در دیکتاتوری فرو
برد ،ازسر گذراند .به یُمن اتحاد سیاسی
طوالنی مدت و پیوندهای تجاری و
سرمایه گذاری با ایاالت متحده ،به عنوان
مقر اصلی شرکت های چند ملیتی در
آمریکای التین شناخته می شود .بهترین
زیرساخت ها در آمریکای جنوبی را بخود
اختصاص داده است .این کشور هنوز هم
بی شک یک کشور در حال توسعه است
و از فساد ،بی عدالتی و ناکارآمدی سهمی
دارد ،اما تقریباباهر معیاری از کشورهای
فقیر دیگرمنطقه پیشی گرفته است.
کشور دوم یکی از فقیرترین کشورهای
آمریکای التین و جدیدترین دیکتاتوری
آن است .مدارس آن نیمه تعطیل
است .سیستم های بهداشتی دهه ها از
سرمایه گذاری ها به دور مانده ،فساد
و غفلت؛ بیماری های ریشه کن شده
مانند ماالریا و سرخک ،به آنجا بازگشته
اند .فقط اقلیتی از نخبگان می توانند به
اندازه کافی غذای مورد نیاز خودرا تأمین
کنند .اپیدمی خشونت کشوررابه یکی از
خشن ترین کشورهای دنیا تبدیل کرده
است .بزرگترین مهاجرین و پناهندگان
آمریکای التین در نسل امروز را به خود
اختصاص داده است  .میلیون ها شهروند
تنها در چند سال گذشته از این کشور
فرار کرده اند .تقریب ًا هر کسی (به غیر از
دولت استبدادی اش) انتخابات خود را

By : Moisés Naím
and Francisco Toro

غیر از نیکاراگوئه  -از بین نرفتند .بلکه،
موفقیتهائی نیز کسب کردند.
اگر سوسیالیسم را نمی توان برای مرگ
ونزوئال مقصر دانست ،شاید نفت آن
مقصرباشد .بحرانی ترین وضعیت ونزوئال
با کاهش شدید قیمت های بین المللی
نفت که در سال  2014آغاز شد ،همراه
بود .اما این توضیح نیز کافی نیست.
سقوط ونزوئال چهار دهه قبل ،نه چهار
سال پیش ،آغاز شد .تا سال  ،2003تولید
ناخالص داخلی ونزوئال برای هر کارگر
با کاهش  37درصدی نسبت به سال
 ،1978روبرو بود.دقیقا همان کاهشی که
چاوز را بر مسند قدرت نشاند .عالوه بر
این ،برتمام کشورهای نفت خیز جهان
در سال  2014به دلیل کاهش قیمت
نفت ،شوک جدی وارد آمد  .فقط ونزوئال
نتوانست فشار را تحمل کند.
رانندگان ونزوئال نتوانستند به عمق
کشور بار حمل کنند .چند دهه افت
اقتصادی تدریجی درونزوئال راه چاوز
را برای رسیدن به قدرت هموار کرد،
چاوز فریبکاری بود که با یک ایدئولوژی
قدیمی قدرت را به دست گرفت و یک
استبداد فاسد را به وجود آورد و به
دیکتاتوری کوبا متکی شد .اگرچه بحران
پیش از ظهور چاوزوجودداشت اما میراث
وی و نفوذ کوبارا در تشدید بحران نباید
نادیده گرفت.
چاوز در سال  1954در یک خانواده
متوسط

روستایی که از نظرمالی بین طبقه
و پایین بود متولد شد .اوبعدها با استفاده
ازیک بورس تحصیلی یک افسر نظامی
حرفه ای شد.و بالفاصله دریک جنبش
سری چپگرا نام نویسی کرد.و درطول یک
دهه تالش توانست باتوطئه های گوناگون
رژیم دموکراتیک ونزوئالرا سرنگون کند.
او در  4فوریه  ،1992هنگامی که یک
کودتای ناموفق را رهبری کرد ،به خاطر
آگاهی ملی مردم ونزوئال موفق نشد.
با این اشتباه به زندان افکنده شد اما
درزندان به یک قهرمان غیرقابل انعطاف
مردمی تبدیل شد که با یک دهه رکود
اقتصادی رو به روبودند..وقتی بخشیده
شدو اززندان آزادگردید بکمک بیگانگان
درسال  ۱۹۹۸به ریاست جمهوری
برگزیده شد.و سیستم دوحزبی راکه

بمدت چهل سال دموکراسی را برونزوئال
حاکم کرده بود ملغی کرد .
چه عاملی باعث به قدرت رسیدن چاوز
شد؟ دریک کلمه باید گفت نومیدی
مردم .عملکرد اقتصادی ونزوئالدرمدت
پنج دهه قبل از دهه 1970که بخشی از
آن به حذف طبقه متوسط می انجامید
مردم را از بهترشدن اوضاع ناامید
کرده بود.همانطور که اقتصاددان ها
ریکاردو هوسمن و فرانسیسکو رودریگز
اشاره کردند« ،تا سال  ،1970ونزوئال
ثروتمندترین کشور در آمریکای التین
و یکی از بیست کشور ثروتمند دنیا بود.
 ....اما ازاوایل دهه  ۱۹۸۰تضعیف بازار نفت
رشد سریع ونزوئال را متوقف کرد .کم
شدن درآمدهای نفتی به معنی اختصاص
دادن بودجه کمتر به هزینه های عمومی ،
کاهش برنامه های اجتماعی  ،کم شدن
ارزش پول ملی  ،تورم افسار گسیخته ،
بحران مالی و افزایش بیکاری وسخت
شدن زندگی برای بی بضاعتها بود.
بااین همه وقتی چاوز به قدرت رسید
درآمدسرانه مردم ونزوئال پس از آرژانتین
درمنطقه مقام دوم را داشت  .یکی
دیگر از عوامل بقدرت رسیدن چاوز
واکنش رأی دهندگانبه اقتصاد ناکارآمد
و فسادی بود که برکشور حاکم شده بود.
اما وقتی چاوز بقدرت رسید ،درآمدمردم
در ونزوئال از همه ی کشورهای همسایه
بیشتربود .اگر نابرابری نتیجه انتخابات را
مشخص میکند ،پس کاندیداهایی مانند
چاوز دربرزیل  ،شیلی ،کلمبیا وهرجای
دیگری که اختالفات طبقاتی عمیق باشد
برنده می شوند.
ونزوئال احتماالً در سال  1998نباید سقوط
می کرد ،اما در بعضی موارد رکود را تجربه
کرده بود ،زیرا قیمت نفت به  11دالر در
هر بشکه رسیده بود و منجر به دور جدید
اقتصاد ریاضتی شده بود .چاوز درایجاد
نارضایتی منحصر بفرد بود .کار های
نابخردانه اش از نابرابری ،رد صالحیت،
فقر ،فساد وازپادرآوردن نخبگان
سیاسی ،درافتادن با رأی دهندگان
مبارزی که تشنه یک دوره مرفه تراز
پیش بودند ،شگفتی آفرین بود .نخبگان
سنتی سیاسی و تجاری که با چاوز مخالف
بودند ،هرگز نتوانستند با محبوبیتی که
داشت اورا شکست دهند.

مردم ونزوئال برسر چاوز دست به قماری
بزرگ زدندوآنچه بدست آوردند ...
رهبری بود که در جهان بعنوان سمبل
ضد آمریکا معرفی می شد ....او نه تنها با
مخالفین داخلی بلکه با متحدان سیاسی
اش نیز که عملکرد اورا زیر سئوال می
بردند برخورد می کرد ...کم کم بحث
سیاسی از مملکت رخت بربست ودولت
دستورالعملی افراطی را باکمترین اندیشه
و تفکر واقعی جانشین آن کرد.. .
درسال  ۲۰۰۲و ۲۰۰۳کارگران شرکت
نفت علیه دیکتاتوری چاوز دست
باعتصاب زدند و خواستار انتخابات
ریاست جمهوری جدید شدند .درمقابل
چاوز نیمی از کارگران را اخراج کرد... .
درسال  ۲۰۱۱پزشکان تشخیص دادند
چاوز به سرطان مبتال شده است
بزرگترین جراحان برزیل و آمریکا آماده
مداوای او بودند .اما او ترجیح داد برای
مداوا به کوبا برود.زیرا به این کشور برای
مداوای خود اطمینان داشت و می دانست
که کوبا شرایط اورا درک می کند ..هرچه
بیماریش پیشرفت می کرد او بیشتر به
کوبا وابسته می شد .در هشتم دسامبر
 ۲۰۱۲چاوز آخرین بار برصفحه تلویزیون
ظاهرشد تا از مردم ونزوئال بخواهد که
مادورو را که آن زمان معاونش بودانتخاب
کنند .سه ماه بعد مشخص شد که چاوز
مرده است و سرانجام در پنجم مارس
 ۲۰۱۳مرگ او رسم ًا اعالم شد ...و مشخص
گردید که ونزوئال رهبر جدیدی خواهد
داشت که بطور سنتی تحت نفوذ کوبا
خواهد بود...
با هدایت وراهنمایی کوبا  ،مادورو بقایای
لیبرالیسم را درادارات و سیاست ونزوئال
نابود کرد  .مادورو ،روش چاوزرا درزندانی
کردن افراد وتبعید آنها و تحریم رهبران
سیاسی که مورد استقبال مردم بودند و
یا حاضر به همکاری با دولت نبودند  ،ادامه
داد....مادورو اتحاد ونزوئال را با تعدادی از
رژیم های ضد آمریکایی و ضد غرب
محکم تر کرد و از روسیه برای دستیابی
به سالح ،امنیت سایبری و تخصص در
تولید نفت کمک گرفت؛ از چین برای
تامین مالی و زیرساخت ها؛ از بالروس
برای خانه سازی؛ و از ایران برای تولید
خودرو یاری گرفت .
وقتی مادرو آخرین حلقه های اتحاد

سنتی با دموکراسی های واشنگتن و
دیگر کشورهای آمریکای التین را پاره
کرد از اندرزهای اقتصادی آنها محروم
شد ...درعوض مادورو به رهنمودهای
اقتصادی کوبا گوش سپردو وضعیت
کشوررا به بدترین موقعیت رساند.
تقزیبا همه کشورهای تولید کننده نفت
مانند نروژ  ،انگلستان  ،و آمریکا قبل از
اینکه تولید کننده نفت باشند کشورهای
دموکرات هستند .خودکامگانی مانند
آنگوال ،برونئی ،ایران و روسیه ،که صاحب
نفت هستند قادر به ایجاد جهش به
دموکراسی لیبرال نیستند .برای چهار
دهه ،به نظر می رسید ونزوئال به طرز
معجزه آسایی از این وضعیت جان سالم
بدر برد -.در سال  ،1958چند دهه بعد
از پیدا کردن نفت ،دموکراتیزه و لیبرالیزه
شد .اما ریشه لیبرال دموکراسی ونزوئال
رو به خشکیدن نهاد .دو دهه اقتصاد
بد ،محبوبیت احزاب سیاسی سنتی
را تخریب کردو یک فریبکار شگفت
انگیز ،که برموجی از رونق نفت سواربود،
به شکست افتاد .در این شرایط غیر
معمول ،او تنها طی چند سال توانست
تمام ساختاربازرسی و نظارت و تعادل
دموکراتیک را از بین ببرد.
اما هنگامی که قیمت نفت در سال 2014
رو بکاهش نهاد ،ونزوئال نه تنها درآمد
نفتی خودرا که محبوبیت چاوز و نفوذ
بین المللی اش به آن بستگی داشت،
از دست داد بلکه دسترسی به بازارهای
اعتباری خارجی را نیز از دست داد .این
کشور با افزایش شدید بدهی هامواجه
شد  :وام های گرفته شده در طول
رونق نفت ،علیرغم کم شدن درآمدها
هنوز باید بازپرداخت می شد ،.ونزوئال
با سیاست هایی روبرو شد که به نوعی
شبیه خودکامگی های کاشفان نفت ویک
الیگارشی غارتگرانه بودکه استخراج
کنندگان نفت به طور منظم مردم را
نادیده می گرفتند ،در حالی که مردم
ونزوئال آرام می ماندند و وقتی اعتراض
می کردند ،به شدت سرکوب می شدند.
بحران ونزوئال بدترین فاجعه انسانی در
حافظه مردم نیمکره غربی است .ارائه
آمار دقیق برای فروپاشی تولید ناخالص
داخلی ونزوئال به وضوح دشوار است،
اما اقتصاددانان تخمین می زنند که این

تولیدات می تواند با کاهش  40درصدی
تولید ناخالص داخلی سوریه از سال ،2012
پس از وقوع جنگ داخلی ویرانگرآن ،
مقایسه شود ۶۱ .درصد از مردم ونزوئال
در فقر شدید زندگی می کنند 89 .درصد
از افرادی که موردسئوال قرار گرفته
اند ،می گویند پولی برای خرید غذای
کافی برای خانواده هایشان ندارند و 64
درصد از آنهامی گویند به طور متوسط
 11کیلوگرم (حدود  24پوند) از وزن بدن
خودرا به دلیل گرسنگی ازدست داده اند.
حدود  10درصد از جمعیت  2.6 -میلیون
ونزوئالیی  -به کشورهای همسایه فرار
کرده اند .دولت تقریب ًا هیچ خدمات
عمومی نظیر بیمه سالمتی  ،آموزش به
مردم خود نمی دهد.و تنها چیزی که
هرکس با آن آشناست خشونت بی
حدومرز با مردم است  .دراعتراضات سال
 ۲۰۱۴و  ۲۰۱۷دولت هزاران نفررا دستگیر
کردو بصورتی وحشیانه مورد ضرب وشتم
قراردادو بیش از  ۱۳۰نفررا کشت .
اکنون پرزیدنت ترامپ با هر رهبر
آمریکای التین که مواجه می شود ازاو می
خواهد فکری برای ونزوئال بکند.ترامپ
می گوید گزینه های زیادی برای ونزوئال
دارد اما تصمیم ندارد از گزینه نظامی
استفاده کند  ... .ژنرال جیمز متیس وزیر
دفاع آمریکا نیز می گوید بحران ونزوئال
نیازی به دخالت نظامی آمریکا ندارد .همه
همسایگان ونزوئال نیز خواستار عدم
کاربرد نیروی نظامی برای تغییر وضعیت
درونزوئالهستند.
احتمال تغییر چهره ها در ونزوئال بیش
از احتمال تغییر رژیم است  .بعید نیست
مادورو با تالش مردم کنار گذاشته شود
اما سیستم سیاسی کشور همچنان باقی
خواهد ماند.
***
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مدتها می گذرد از آن روز که جمعی از
برون مرزی ها  -بی شک وطن خواه  -در
صدحرکت سیاسی پرجاذبه ای  ،پس
از یک حرکت سیاسی تازه ای بسر می
بردند و بدنبال اسمی بودند.
دو یار با حسن نیت ازمن نظر خواستند
وهربار به عرض آنها رساندم که :
اسم مهم نیست فکر رسم کنید .البد
نپسندیدند چون خبری نشد.
درموردی دیگر ،دیگرانی درهمان راستا
درکمال لطف بمن گفتند « :این آخرین
شانس» ومن استدعا کردم آین « این» را
توضیح دهید .از عشق به ایران گفتند
که اگر نباشد تن ماهم بهتراست نباشد
حرف زدند .ومنهم ستودم رویایشان
را ولب تر نکردم بررسم آنها  ...واز این
نمونه ها.
بعهد بوش صغیر واوبامای وضیع و ترامپ
کبیر سالها درگوشم جاباز کردند .وامروز
می بینید که یاران آقای ترامپ زنگ
می زنند و تکرار می کنند که « اگر می
خواهید به ایران روید با ترامپ باشیدولو
آنکه با ترامپ درهیچ توافق نباشید».
***
سیاست امر شریفی است که اگر جزاین
طی آن بدان عمل شود تبدیل به مهلکه
وسم مهلک می شود .واما رفتن به
مقاومت  ،درسیاست از خود سیاست
افتخار آمیزتر است .

عربستان مرگ خاشقجی را تأییدکرد
تلویزیون دولتی عربستان مرگ
جمال خاشقجی را تایید کرد و گفته
او در داخل کنسولگری این کشور در
استانبول کشته شده است.
تلویزیون دولتی عربستان سعودی
گفته این اطالعات بخشی از گزارش
اولیه تحقیقات دادستانی در ارتباط با
سرنوشت آقای خاشقجی است.
در این گزارش گفته شده جمال
خاشقجی پس از ورود به کنسولگری
و در جریان «درگیری فیزیکی» کشته
شده است.
در بیانیهای که دادستان عمومی
عربستان جمعه شب ( ۱۹اکتبر) منتشر
کرد آمده تحقیقات درباره سرنوشت
جمال خاشقجی نشان داده او پس از
ورود به کنسولگری با مردانی در داخل
ساختمان درگیر شده و در جریان این
درگیری کشته شده است.
تلویزیون دولتی عربستان گفته در پی
مشخص شدن نتایج تحقیقات احمد

االسیری ،معاون وزارت اطالعات این
کشور و سعود القحطانی ،از دستیاران
محمد بن سلمان ،ولیعهد این کشور
برکنار شدهاند و  ۱۸نفر هم در این
رابطه بازداشت شدهاند.
همزمان عربستان اعالم کرده هیات
ویژهای از وزرای دولت این کشور
ماموریت یافتهاند که تحت ریاست
محمد بن سلمان ،ولیعهد ،ساختار
دستگاه اطالعاتی این کشور را
بازسازی کنند.
گزارش تلویزیون دولتی عربستان
در باره مرگ جمال خاشقجی دقایقی
پس از آن مخابره شد که ملک سلمان،
پادشاه عربستان تلفنی با رجب طیب
اردوغان ،رئیس جمهوری ترکیه گفتگو
کرد.
آن طور که گزارش شده رهبران دو
کشور درباره مرگ جمال خاشقجی
و ادامه تحقیقات در این باره گفتگو
( نقل از بی بی سی)
کردهاند.
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ودرمورد ما ایرانیان برون مرز بشهادت
آنچه سه چهار دهه اخیر  ،شتاب در
بظهور بردن یک حرکت سیاسی مقاوم
بر تأمالت سیاسی همیشه پیشی گرفته
است  . .الجرم کل حرکات سر زا رفتند.
درعین حال شوروشوق براه انداختن
یک حرکت سیاسی در هیچیک از ما
نمرده است .
چرا چنین است ؟
نخست آنکه انقالب اسالمی ایران
صرفنظر از نابجا ونااصیل بودنش یکی
از سهمگین ترین انقالبات جهان بود و
هست .
اینکه بعضی از ما آن را « مودتا» نامیدیم
و بعضی دیگر « پرانتز سیاه» چیزی را
درصورت مسئله تغییر نمی دهد .واینکه
تک وتوکی نشر دهند :آمریکا وغرب مارا
ازوطن بیرون انداختند پس برآنهاست
که مارا به همانجا برگردانند ریشه در
سست عنصری دارد.
واقعیت این است که ما این انقالب والیت
فقیهی را دست کم گرفتیم واز اسالمی
بودن سر درنیاوردیم واین غفلت موجب
دراز عمری انقالب هم شد.
نگفته پیداست که این نقطه ضعف  ،فصل
مشترک همه ی انقالب ها هم هست ودر
مورد ما شدتی وعمقی پیدا کرد که به
مرمت وباز بینی الزم نرفت .
دیگر آنکه ما تجربه ای داشتیم از
انقالب مشروطه که به ضد انقالب در
اذهان تبدیل نشد .ودرمورد انقالب

اسالمی بنظر من ابدا ً وجود ضدانقالب
از ناحیه مردمان ملموس نیفتاد  .ولی
حرکت انقالب اسالمی بیهوده آن را
می جست وعمدا ً از آن حرف می زد که
پوششی ساخت از آن برای نیات خود
در کشتارها.
سوم آنکه بعداز یکسال واندی چک
وچانه زدنهای بیگانگان نظام ،از آنها
ضدانقالبی ساخت ،تا قدرت ملی را
دراستقالل طلبی  ،پشت سرخود قرار
دهد و توفیق هم یافت .
چهارم آنکه نظام با ایجاد رعبی بی
سابقه  ،برگرفته از خشن ترین نظام های
سیاسی تزریق اذهان کرد که بسیاری از
دولتهارا لرزاند.
پنجم آن که کل فشارهای انقالب
ودینامیسم آن موجب چنان ضعفی شد
که توسل به بیگانگان را توجیه کرد .واین
توسل ابتدا از ناحیه ی گروههای مشهور
سالهای  ۱۹۸۱تا  ۱۹۹۵شروع شد .که
اگر خوب آنهارا بازشناسی کنیم تصدیق
می کنیم که سران آنها در نظام قبل از
انقالب از بهترین ها بودند دروطن خواهی
وبی نیازی ازتوسل به بیگانه  « .بجز خرده
پاها که در  ۲۷جلد اسناد النه جاسوسی
چاپ نظام والئی نامشان آمده است ».
واما اوپوزیسیون های مذکور که جمله
مغفورند وبدن نامشان در یک مقاله
ضرورت ندارد تن به تأمل در اساس
کار خود و پی ریزی یک حرکت سیاسی
ندادند به این بهانه که  :دیراست  .باید
جنبید  .بحث ها باشد برای بعداز پیروزی.
رؤیای سهل وساده ای فراگیر اذهان
رهبران و یاران آنها شده بود که مانع :
اول اندیشه وانگهی گفتار شد .حتی
یکبار ازخود نپرسیدند آیا فتح وطن از
برون وطن بی حمایت مردمان وطن ،
شدنی است یانه ؟
در بعضی موارد طرح این سئوال نزد
دلسوخته های تشنه ی وطن کفر بود و
تَ َف ُوه به آن گوینده را منفور می ساخت .
دومین غفلت  ،نشناختن قشر بسیار
فعال و سازمان یافته مذهبیون بود .زیرا
آنهارا الیق حکومت کردن نمی دیدندو
این خطا  ،سابقه ای هم در نظام سیاسی
قبل از انقالب داشت  .دشمن انقالب
کرده مسلط بروطن را که قدرتش در
دورترین نواحی وگم وگور ترین پس

کوچه ها گسترده شده بود را دست
کم گرفتن وتحقیر کردن تبدیل شد
به ابزار شادی مبارزان برون مرز ونزد
رهبران  ،ایجاد نشئه سیاسی می کرد.
آن
غفلت
سومین وبزرگترین
اوپوزیسیون های اولیه انکار آرمان بود
به این بهانه که آن را داریم ودر کلمه
«وطن» نشسته است  .یعنی که وطن
دست دیگری بود و چه باید کردها را
نمی دیدندتا دست بدست شدنش میسر
باشد  .وانکار سازمان دهی که حرفش
بود وعلمش را یا نداشتند یا به عادت
نمی خواستندش  .وباألخره توجه به
اقتصاد مبارزه که ابدا ً مرد میدان آن
نبودندواندیشه پول آسان از هرجا که
بیاید و از هرجا که باشد غلبه داشت .
ودر چهارمین غفلت عدم مشارکت
وغیبت جوانان بود .رهبران ندرت ًا نیاز به
جوانان را درسطح الزم بیاری گرفتند.
آنها هم به سرخود گرفتن وجدا ازبزرگان
عمل کردن  ،رفتند .
***
مردم سیاسی فراری دراکناف جهان
سوختند و عمیق ًا از دنباله روی ها کنار
کشیدند اما موفق هم شدند .متأسفانه
برخی به نفی حرکت سیاسی باور کردند.
با ظهور حرکت سبز که از بدنه نظام
بود برونمرزی ها به لمس واقعیت
نظام وقدرت های برآمده از مواعید
انقالب شدند وبا لت وپار کردن آن
حرکت وزجر ُکش کردن رهبران آن ،
برون مرزیها ابعاد قدرت کور نظام را
دریافتند.وبچشم دیدند که وقتی آن
حرکت که نافی نظام نیست وفقط
معترض بعضی روشهاست زنده زنده
جان می سپارد تکلیف گروههائی که در
آمریکا جلسه ها دارند اما مفتخرند به
حضور چند نظامی باز نشسته آمریکائی
روشن است که یکسره دود شده به هوا
می روند .معهذا هیچ کسی از افراد
جب ً
ال دلبسته به سیاست نومید نشدند
اما کارشان در جلب مردمان پراکنده
درجهان مشکل شد .پس فعالیت محلی
را کنار نهادند.و بعد از ظهور شبکه ها
به اجالسهای ساالنه ای رفتند که تا
در اجالس بودند احساس نیرومندی
داشتند وبعداز جداشدن ها کمرنگ می
شدند  .ولی ندیدم که شعله عشق به

سیاست در آنها خاموش شود.
حرکت سیاسی سبز منشعب از بدنه ی
نظام وانقالب تجربه بزرگی بود که به دو
نتیجهرسید:
نخست آنکه معلوم ماداشت که دربطن
جامعه بعدازیک دوره خشونت انقالبی ،
تمنای رفتن به اصالحات وجوددارد.
دوم آنکه نظام به یکپارچگی انقالب
عمیق ًا معتقد است وجدائی اصولگرا و
اصالح طلب را برسمیت نمی شناسد.
ودرحاشیه  ،نظام ببهانه «دشمن» به
اتهامات همدلی بعضی از سران
اصالح طلب با بیگانه رفت  .درحالیکه
بانو کلینتون درمورد جنبش سبز گفت
 :ما پیشنهاد کمک کردیم و نپذیرفتند.
باقی را می دانید و انحراف را می دانیم
که لزوم به بحث ندارد.
مهمترین نتیجه از حرکت سبز و شکست
آن این شد که اپوزیسیون برون مرزی
به آن رو کرد ( یا روی خوش نشان داد)
و ندید که این حرکت درونی ربطی به
وابستگی های اوپوزیسیون برون مرز
ندارد .وبا شکست سبز برای مدتی در
بیرون مرز  ،اوپوزیسیون به خاموشی و
یأس رفت  .ودریافت که ابعاد قدرت نظام
بگونه ایست که از عهده برآمدن آن بی
دسترسی بیک قدرت برتر محال است .
پس در انتظار تضعیف نظام بماند .که در
دستور کار ترامپ و یاران او بود وهست .
معهذا روزی را شاهد شدیم که بولتون
گفت « حتی غرب گرا ترین ایرانیان
داوطلب رفتن به مبارزه برای تسخیر
قدرت درایران نیستند».
وعمق تشخیص مخالفان برونمرز ی
ومدعیان حرکت اوپوزیسیون برونمرزی
برمالشد.
وازاین پس آمریکای ترامپ متوجه
سازمان های دست ساخت خود در میان
ایرانیان و در میان دشمنان ایران در
خاورمیانه شد.
ترامپ امروز مدعی است که تحریمات
کار نظام والئی را خواهد ساخت  .این
ادعارا نه اروپای متحد قبول دارد و نه
روسیه پوتین و نه چین .
دراین مرحلهاز حیات نظام والیت فقیه
حرکت ضد آن عم ً
ال از دست مخالفان
درون وبرون بیرون شده و بدست بیگانه
افتاده است  .پس مردم بدلیل استقالل

طلبی ها آشکارا از دخالت اجنبی نفرت
دارند .ترامپ درکار دامن زدن نفرت
هاست  .نفرت ها وجود دارند ولی نفرت از
دخالت بیگانه ی بد سابقه هم وجود دارد.
پس ترامپ به لحنی تازه می رود .وهمراه
وزیر خارجه خود از طرح «اقدام» حرف
می زند .که مورد تردید جان بولتون هم
هست  .وامروز ترامپ اگر وعده به یک
« مذاکره و معاهده خوب» می دهد
این منش  ،باری از عدم تأیید و تردید از
ناحیه ی دیگر کشورها بویژه اروپا دارد
و نفرت مردم درون ایران مزید برآن
است .
آنچه آمریکای ترامپ را به شتاب می برد
کوتاهی دوره ی ریاست اوست و آنچه
نظام ایران واروپا در نظر دارند به تأخیر
انداختن هاست .و آنچه نصیب مخالفان
درون وبرون می شود فرصت تأمل برای
رفتن به پایه ریزی یک اوپوزیسیون
تازه وفراگیر به دور از انحرافات گذشته
است .
نفی ایران به انقالب رفته نفی خویشتن
است .
***
پیرسالی اوپوزیسیون های رنگارنگ
واعتیاد به مدد این وآن باعث شده
است که بریدگی جوان ها از تنه ی
اوپوزیسیون  ،دربرون مرز وحتی
دردرون مرز فراموش شود  .وعجبا هرگاه
به رهبران مدعی مخالفان نظام گوش
دهیم می شنویم  « :جوانان  ،جوانان ».
بی ارتباط واقعی وسازنده با آنها و بدون
همفکری با آنها که غالب ًا مارا دنبال نمی
کنند وماهم آنهارا جلب نمی کنیم .
باری  ،مالط یک حرکت اجتماعی -
سیاسی فع ً
ال مفقود است ودر شرایط
فعلی اراده بیگانه جای آن را گرفته
است  .وبیگانه ای که امروز در وجود
ترامپ متجلی است حرف از « باورهای
ملت ایران » نمی زند.وپیوسته در براق
داشتن قدرت تحریم و ارزش دالر است .
در یک مبارزه ملی هرقدر دست بیگانه
پس کشیده شود بهتر .
شاید بپرسند راه حل چیست ؟
ومن بعرض می رسانم :باز اندیشی برای
رفتن به فصل مشترک ها و دوری از
بیگانه  .زیرا وطن شناسی شرط وطن
دوستی است  .ومدیریت سیاسی نشسته

در «سرجمع » ها ست  .وسرجمع آرای
عقاید بی مالط محال است .
باور مشترک راه به عدالت اجتماعی می
گشایدنه به ابدالدهری یک شعار یا یک
بتور آمرانه .
بسیار می شنویم که مبارزه به پول
نیازمند است  .اما دیدیم که پول بود
وهست ولی مبارزان در تعلل اند .زیرا
به مبارزه باور ندارند ونقد کارکردها هم

وجود ندارد.
اوپوزیسیون ها به پیرسالی رفته اند.
وارث ندارند  .پس مفقوداألثرند .ومدعیان
تازه  ،رونوشت برابر اصل اند .اسمی
دارند و نه رسمی .
اما جامعه ایرانی ها در درون و برون تشنه
رسم است  .ونه اسمی بی رسم  .اسم ها با
رسم ها در همخوانی ها نیستند.
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«اوپوزیسیون»  ،اسم ها ورسم ها در ناهمخوانی ها

جمال قاشقجی ونامزدش

هدف پنهانی ترامپ ازفشاربرایران رفتن به مذاکره با روسیه برای حل اختالفات بود

آزادی

آمریکا درهمه حال بیمناک روسیه
بوده و هست  .وامروز آقای ترامپ
درشکستی است ازبابت آن حرفها که
به عهد مبارزات انتخاباتی زسم ًا گفت
انگشت میگزد .زیرا کنگره هرگز بعداز
انتخاب شدن آقای ترامپ تمایالت
اورا درنزدیک شدن به کرملین تأیید
نکرد .وسفر ترامپ به مسکو ودیدارش
با پوتین به نتایجی نرسید که ترامپ
انتظارداشت  .وهم بعداز آن سفر بود که
آقای ترامپ دیگر ازرفتن به ُحسن رابطه
باروسیه کمتر حرف زد.
هدف ترامپ از نزدیکی با مسکو دور
کردن روسیه به حداقل ها محدود
می شد ولی فشار کنگره به او فهماند
که روسیه نه در فشار به اروپای متحد
همراهی دارد ونه درفاصله گیری از چین
 .این شد که رفت به تحریم ها باروسیه
و کنار کشید از دخالت های وسیع
درسوریه که بمعنای یأس عربستان
سعودی هم تعبیر شد.
تاروزی که متوسل شد به استراتژی
تضعیف نظام سیاسی ایران که دلخواه
سعودیان هم بود .ولی هدف پنهانی
ترامپ از فشار به ایران رفتن به مذاکره
باروسیه بود تا یکسره اگر بشود به
قرارومداری دورمدت به حل اختالف ها
برسد  .واین بار:
مانور مشترک دو ارتش چین وروسیه
آن امید را سوزاند وترامپ متهم به
افراط در فشار به ایران کاررا به عربستان
سپرد تا یک برنامه ضربتی ویک سلسله
موش کشی در جوار حداکثر فشارهای
تحریمی علیه ایران صورت پذیرد که
اهم آن برنامه بهره کشی از اعتصابات
وبرافروختگی
ملی
واعتراضات
احساسات مردمی درقضیه جسد
رضاشاه محبوب بسیاری از مردمان بود
که به جائی نرسید .اما موجب ترو تازه
شدن روحیه مخالفان نظام شد بی آنکه
شعور سازماندهی قادر به بهره کشی از
آن باشد.وکار به آنجارسید که گروهی
ببهانه انتقاد ازدولت روحانی  ،ساده
لوحانه متوسل به بهره کشی از اسم
و مرگ رفسنجانی شدند و سریع ًا محو
شدند .زیرا مردم ایران برنقش ترامپ
عمیق ًا معترضند حتی اگر بگوئیم مغز
شوئی هم شده اند درصورت مسئله
تغییری حاصل نمی شود.
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ازاین پس بود که عربستان وداعش
دست به اخالل ها زدنددرخوزستان که
منتهی شد به کشتار  ۳۹تن از نظامیان
در مراسم رژه  .واز پس آن برکشیدن
هواداران آیت اهلل سیستانی ایرانی
األصل ساکن بصره مخالف نظرات والیت
فقیهی خمینی  .ورفتن به بسیج مردم
شیعه عراقی که از دخالت ایران درعراق
دراین سی چهل ساله عمر نظام بسیار
ناراضی اند .واین نارضایتی فصل مشترک
سنی ها وشیعیان است و بیاد آوریم که
صدام زیر چوبه دار چه گفت وقتی که
حلقه طناب دار دور گردن او بود درباب
خطر فارس ها.
درست است که نظام والئی درسراسر
خاور میانه وبیرون از آن هرجا که
توانسته دست بکارهائی زده که حاصلی
جز « دشمن تراشی» نداشته است  .اما
چگونه است و به چه می شود استقامت
نظام را تعبیر کرد .ونیز چگونه است که
آمریکا وعربستان سعودی واسرائیل با
آنهمه زروزور که دارند هرگز نتوانسته
اند ایران را درین سالهای سی چهل ساله
از پادرآورند .وباألخره به چه می شود
تعبیر کرد که با آنهمه نقطه ضعف در
نظام  ،هیچیک ازگروهها واحزاب درون
وبرون درین سی چهل سال به کمترین
توفیق علیه نظام درعین وجود تحول
های ناگزیر  ،دست نیافتند.
تحلیل اینهمه شکست برهمگان هنوز
شاید روشن نباشد .حرکت سبز که
نیرومندترین بود  ،علیه نظام نبود  .یک
حرف اساسی داشت وآن این بود که :
«مردم از آنهمه هزینه ها که می شود
به بهانه فلسطین و قدس ناخشنودند».
رهبران سبز نظرات خمینی را در نیافتند.
اما علیه خمینی و نظام نشدند زیرا
انقالب را به زعم خود ،ونه در معنائی که
رهبر انقالب از آن داشت تفسیر کردند..
بهرحال مخالفان درون نظام مخالفان
نظام نبودند ومیشود گفت بیشتر  ،از
« متوقعان نظام » بودند  .مبارزان برون
هم بیشتر از « متوقعان آمریکا» بودند
و هستند.
ومن مسئولم اگر تکرار نکنم که شاه
شادروان  ۲۸روز قبل از در گذشت به من
درحضور شهبانوگفت  «:کسانیکه کاسه
گدائی نزد بیگانه می برند آبروی ایران
و مبارزه را خواهند برد».

وبارها از پیروان ایشان شنیدم که :
« آمریکا مارا به این روز انداخت و آمریکا
باید مارا برگرداند ».واین شد که هیچ
اپوزیسیون واقعی در خارج پا نگرفت
و یقین دارم پا نخواهد گرفت  .دیگر
مخالفان از چپ چپ تا ملی گرایان ،
فدای مشارکت های ناکام خود شدند.
وقتی ما خودمان را نشناسیم چگونه
ممکن است مردی مثل آقای ترامپ سر
ازاین انقالب و مقاومت نظام ایران والئی
در آورد.
آمریکای ترامپ ازروسیه می ترسد و
آرزودارد شریک صمیم مسکو شودعلیه
چین .
آمریکای روزولت بعداز جنگ جهانی
دوم دریالتا از استالین چنان لطمه ای
خورد که هرگز جبران نشد .پس ارتش
وسیا و کنگره پیوسته مخالف دوستی
واتفاق با روسیه اند.
نیکسون وکیسینجر وارونه ی ترامپ
عمل کردند تا پکن را از مسکو دور کنند
وموفق به لقب « ببر کاغذی» شدند.
ترامپ دست خالی رفت ودست خالی
برگشت زیرا علم سیاسی آن دورا بقدر
مثقالی نداشت .
ودیروز اروپا وسازمان ملل ایران را با
برجام قدری مهار کردند وترامپ با
نبوغ تخریبی خود فوائد نسبی برجام را
درنیافت .
درتمام دوره بعداز جنگ دوم جهانی
آمریکا مرعوب شوروی بود ونظام قبل از
انقالب اسالمی را ازشوروی وکمونیسم
می ترساند .تا ایران را وادار به خرید
سالحهای جنگی کند. .از سر فریبکاری
حرف از خدمات اصل  ۴می زد که مورد
شوخ طبعی ایرانیان بود.
شهرت هرگز ثابت نشده ای که روسیه
نظر برآب گرم (خلیج فارس) دارد باعث
شد که نظام پادشاهی دشمن چپ باشد
تا آمریکائیان را امنیت خاطر درایران
بصورت کارشناس نظامی به خریدوفروش
افراد مؤثر وکاالهای تجدد باز مشغول
باشند .عکس العمل نظام پادشاهی این
شد تا جرأت کند ومستقیم ًا باروسیه
شوروی به اجرای چند طرح مهم برود
که از جمله ذکر صنایع ذوب آهن وکشت
وصنعت مغان مهمترین بودند .آمریکا
ناراضی از استقالل عمل ایران در نمی
یافت که روسیه حرف نهائی اش رفتن

به دریاها وایجاد یک قدرت دریائی
نظامی وتجاری است .
دربحران های بعداز جنگ جهانی دوم
آمریکا که در کنفرانس تهران همه
رقم تأمین به ایران دادند وایران را
پل پیروزی لقب دادند بحدی ازروسیه
شوروی وحشت داشتند که گفتند  :اگر
شوروی به ایران حمله کند ماقول کمک
به ایران نمی دهیم مگر آنکه منافع ما
درخطر افتد .نگاه کنید به این سند:

این سند بمعنای آن است که آمریکا برای
رضایت خاطر روسهای کمونیست (که
آمریکا از آن نظام بعدازیالتا دروحشت
بود وبه جنگ رفتند( آماده بودند ایران
را قربان کنند .درحالیکه نامه استالین به
جعفر پیشه وری حاکی از آن است که
ایران استعداد نظام کمونیست را ندارد.
درمجله آزادی این نوشته رادیدم :

هرایرانی حق دارد میهن وملت
خودرا آنطور که خود شایسته می
AZADI
داند دوستبداردودربارهیآیندهی
ایران آنطور که خود صالح می داند
نظر بدهد.
وظیفه آزادی تأمین امکان آزادی
بیان برای همه ی ایرانیان است ،
دربرابر ُمبلغان کین ونفرت .
آزادی مبشر مهر ومحبت است
دربرابر پاسداران ارتجاع و تعصب.
آزادی ُمبلغ تجددو آزاد منشی
است .
هرکس دوست ایران است  ،آزادی
دوست اوست .
هرکس دشمن ایران است  ،آزادی
دشمن اوست .
هرجا ایرانی درراه آزادی  ،پیشرفت
ورفاه نبرد می کند  ،آزادی را درصف
اول  ،در کنار خود خواهد دید.
آزادی ستایشگر سازندگی وزیبا
دوستی ومدافع همه ی کسانی
است که خالقیت خودرا در
خدمت خلق قرار می دهند.
دربرابر آنان که ُمبلغ مرگ
ونیستی اند ،آزادی پاسدار زندگی
و آفرینش است .
آزادی تمامی قدرت سیاسی
وحکومتی را منبعث ازاراده ی آزاد
ملتی آگاه می داند ومی خواهد
وخودرا با کسانی که مدافع این یا
آن نوع قیمومیت ادعائی هستند ،
در حال جنگ می داند.
هرجا یک ایرانی هست  ،آزادی نیز
خودرا حاضر خواهد دانست.
هرجا دلی با عشق ایران می تپد ،
ایپم آزادی نیز شنیده می شود.
شورای نویسندگان ماهنامه آزادی
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آزادی

آمریکای ترامپ تغییر می دهد یا تغییر می کند؟

عصرما عصر ُجست وجوست :
ُجست وجوی ِ آگاهی وخودآگاهی ،
عص ِر حضورانسان در پهنه ی
الیتناهی است .
امروز  ،بیش از هرزمان دیگر ،
دانستن  ،کلید توانستن است .
پرسش اساسی که امروز دربرابر
بشریت قراردارد بودن یا نبودن
نیست  .بلکه چگونه بودن است .
عصرما  ،عصر عبور باورها وارزش
ها ازبوته گدازان تجربه است .
باورها
تنها اصیل ترین
وارزش ها برجای می مانند ،
نیرومندتروپرشکوه تراز همیشه
برای ما  ،نخستین وبرترین باور
همانا اعتقاد مان به ابدیت ایران
ورسالت انسانی ملتمان در پهنه
تاریخ است .
نخستین وبرترین ارزش از دیدگاه
ما همانا ارجی است که فرد انسانی
دارد .ارجی که در مجموعه حقوق
ذاتی بشر متجلی است .
آزادی براین اساس استوار براه خود
ادامه می دهد تا « نشریه» انسان
معاصر و پیشرو ایرانی باشد.
آزادی می خواهد که انسان ایرانی
در میهن نیاکانی خود زندگی و
پیشرفت کند .دراین راه کمک به
آگاهی وخود آگاهی  ،مهم ترین
وسیله ی کار بشمار می رود.
آگاهی از گذشته ومیراث نیاکان ،
آشنائی با واقعیات امروز و شناخت
افق های فردا  ،نه تنها حق  ،بلکه
وظیفه ی هرانسان ایرانی است .
آگاهی نعمتی است که هرکس می
تواند وباید به تساوی از آن سهم
بخواهد.
آزادی ُ ،مع ّرف ُ ،مب ّلغ و مدافع
فرهنگ وتمدن ایرانی در تمامی
ادوار تاریخ کهن ملت ماست .
آزادی  ،صدای همه ی فرزندان
ایران در لحظاتی است که همنوائی
را می خواهند ،دربرابر آنان که ملت
مارا تکه تکه می خواهند.
آزادی مبشر امید و سرفرازی ملی
است .
آزادی محل برخورد آزادانه عقاید
وآراءهمهایرانیاناست.زیراآیندهی
ایران را تنها براساس وحدت
درتنوع می بیند ومی خواهد.

پیام نشریه ی «آزادی»
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دکتر کاظم ودیعی  -پاریس

حتم ًا موافقان این خواننده مجله آزادی
دردل بستن به ترامپ بسیارند ونمی
شود نظرشان درج نشود .ولی جای آن
است که برگردیم وبیاد آوریم که هیچ
قدرتی جای مردم درون وطن را نمی
گیرد .وجمهوری اسالمی بوجود نیامد
مگر به دلخواه اکثریت مردم ایران.
حال اگر این نظام از عهده رضایت مردم
برنیامده است برهمان مردم است که
آن را به تصحیح برند یا براندازند .واگر ما
درخارج زوری نداریم ط ّیب وطاهر الاقل
ننگی به بار نیاوریم بهتر است .
***
آقای ترامپ هنوزهم درخط نزدیک
شدن باروسیه پوتین است  .ولی
ایشان همانطورکه ایران را ونظام انقالب
اسالمی را نمی شناسد روسیه پوتین
راهم نمی شناسد .روسها هیچ گونه
اعتماد به آمریکا ندارند این یک اصل
است  .والبته روسهاهم ازبی اعتمادی
آمریکا به روسیه خوب خبردارند.
بشدت
اینک پرزیدنت ترامپ
درکاردشمن تراشی است  .اما او دنیارا
باسیاست های تحریمی به گرو کشیده
است  .بحدی که کشورهای غربی ازرشد
اقتصادی افتاده اند.
عواقب این نفس تنگی بسیار است
ومضارآن هم دامن آمریکارا خواهد
گرفت .
آمریکا آمریکا نشد مگر به برکت
دادوستدها .وآمریکا آمریکا نخواهد ماند
به مدد تحریم  .زیرا تحریم راهبندان
رونق اقتصادی است .
اما ترامپ بگفته ی خودش منتظر
روزی است که تهران تقاضای مذاکره
کند و نمی بیند که تهران درتدارک
مقاومتی بی سابقه است  .زیرا هرقدر
نظام والیت فقیه درندانم کاری باشد ،
یک نکته را خوب دریافته است که
هدف ترامپ ازفشارهای تحریمی به
ایران به مذاکره بردن روسیه است
وخرس روسیه ازسرمای قطبی نمی
هراسد ودیدیم که بایک خرناس کار
کریمه واوکراین وگرجستان را ساخت
ودرسوریه ومدیترانه مستقر شد.
حمله به روحانی حمله به نظام نیست .
زیرا این نظام صدها روحانی در آستین
گل وگشاد مالئی خود داردواگر خوب
بسنجیم آمریکا باخروج ازبرجام به
ایران فرصت داد تا مردمش به مقاومتی
تازه در خط استبدادی تازه روند .
همینکه اروپای متحد از کمک توسعه ای
به ایران مضایقه نمی کنند برای تهران
یک پیروزی است وبرای کاخ سفید یک
شکست  .ایران یقین ًا مایل به مذاکره
است  .اما نه ببهائی که ترامپ تعیین می
کند  .زیرا تجربه کره شمالی نشان داد
که ترامپ تعیین کننده بها در تغییر کره
شمالی نیست .

کتابهای رسیده

دکترپرویز عدل سفیر ایران دربرزیل و
کانادا می گفت :
بعداز ظهری شرفیاب شدم  .دردفتر
انتظار شاه درکاخ نیاوران تیمساربدره ای
فرمانده نیروی زمینی  ،خوش کیش
رئیس بانک مرکزی  ،تیمسار ارتشبد
ازهاری نخست وزیر ،حسین دانشور ،
ملک شاه ظفر  ،امیر رستم بختیار
حضورداشتند.

«رادیو وتلویزیون که دراختیار من
نیست » .
من تا این را شنیدم خشکم زد .ایشان
را چه می شود؟ از کی اینطور شده
اند؟ دیگر یادم نیست چه گفتم.
«رادیو وتلویزیون دراختیارمن نیست»
این گفته مرتب در مغز من تکرار می
شدمانند صداسی که به کوه بخورد و
برگردد .نمی دانم بعدازمن که ازهاری
نخست وزیر شرفیاب شد چه گفت و
چه شنید.

یک قطره نفت ،
یک قطره خون است
رئیس جمهور اسبق

آزادی

دراین موقع یکی از آجودان های شاه
مرا راهنمائی کرد .دراتاق را بازکرد
ومن واردشدم  .اعلیحضرت وسط
اتاق ایستاده بودند .خیلی برافروخته
بنظر می آمدند .جلورفتم  .دستشان
را دراز کردند  .بوسیدم وگفتم قربان
امر بفرمائید تمام روزنامه ها تعطیل
شوند .مصباح زاده و مسعودی ازاین
امر شما استقبال خواهند کرد .زیرا
کنترل روزنامه اطالعات و کیهان از
دستشان خارج شده و عناصر چپ
و توده ای ها روزنامه هارا اداره می
کنند .دولت خودش هرروز یک
روزنامه دولتی منتشر کند .رادیو
وتلویزیون به تصرف ارتش درآید.
مارش های هیجان انگیز بزنند.
فرماندهان ارتش دررادیو و تلویزیون
سخنرانی کنند .اآلن ودرحال حاضر
رادیو وتلویزیون باید در اختیار ارتش
قرار گیرد.
دکتر عدل ادامه می دهد «:تا این را
گفتم شاهنشاه که ایستاده به عرایض
من گوش می دادند ،فرمودند:

ژرژ کلمانسو
فرانسه گفت :
یک قطره نفت یک قطره خون است.
همه مردم شاهدند  ،انقالبیون زمانی
بر ایران مسلط شدند که :
*کشور از نظر اقتصادی همپای ژاپن
بود.
* به کشور سوئد وام داده بود.
* میلیاردها دالر به کمپانی کروپ
آلمان وام دادوسهام آن را خرید وآن
کمپانی را از خطر ورشکستگی نجات
داد

درسال ۵۵ایران ۲۵درصدسهامکروپراخرید
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* در  ۲۵درصد سهام شرکت نفت
انگلیس سهیم بود.
* درسال  ۱۳۵۵درست دوسال قبل
از انقالب  ،شرکت ملی نفت ایران
بادرآمد سالی  ۳۲میلیارد دالر مقام
نخست را درمیان  ۵۰۰شرکت سودآور
درجه یک جهان بدست آورد.
*  ۱۳درصد ازسهام شرکت نفت دریای
شمال انگلستان را خریداری کرد.
* به کشورهای مصروهند چندین
میلیارددالر کمک کرد.
ودرحال حاضر شرکت نفت ملی ایران

 ۵۰میلیارد دالر به بانک های جهان
بدهکاراست .

دربند با پولی که روی مشروبات الکلی
کشیدند ساخته شد.

یادی ازرضاشاه
روزی رضاشاه  ،شهردارتهران را که
نظامی بود احضار کرد .به او گفت من
روز گذشته به پای کوه رفتم ودیدم
که مردم نمی توانند برای تفریح به باال
بروند وازطبیعت آنجا استفاده کنند.
زن وبچه همراهشان است مجبورند
همان اوایل راه بنشینند .فکری برای
درست کردن این راه بکنید وحتم ًا
برنامه اش را بریزید و طریقه تهیه
بودجه اش را گزارش کنید .شهردار
دوهفته مهلت خواست و بعداز
دوهفته با پوشه ای از مدارک ونقشه
و برنامه ریزی نزد رضا شاه آمده وگفت
 :قربان برنامه ریزی کرده ایم  .برای
این کار فالن تعداد کارگر  ،فالن
تعداد لوازم و ....احتیاج است  .رضا
شاه پرسید  :پولش چی ؟ شهردار گفت
قربان فکر آن راهم کرده ایم .قرارشد
از مجلس شورای ملی بخواهیم که به
مدت چندماه چند شاهی به مالیات
گوشت ونان اضافه کند تا بتوانیم این
کار عمرانی را انجام دهیم .
برافروخته شد
ناگهان رضاشاه
که دردست
وزیرپوشه وپرونده
زد .تمام پرونده
شهرداربود
وکاغذهایش پخش زمین شد .رضاشاه
با برافروختگی گفت  :مردک فالن
فالن شده من میکویم برو فکری کن
که تغریح وآسایش مردم را فراهم
کنی  .تو می خواهی ارزاقشان را
گران کنی واز سفره شان کم کنی ؟
از ُگرده ی کارگر بدبخت کار بکشیم،
خسته اش کنیم که می خواهیم جاده
ای بسازیم که مردم بتوانند ازآنجا
بباالی کوه بروند؟و هوابخورند؟ اگر
راست می گی این پول را بکشید
روی عرق  .بکشیدروی مالیات عرق
خورها .شنیدم جوانانی بی عار
عرق خوری می کنند ومیروند باال
ومزاحم مردم می شوند .عرق را
گران کن  .هرکس پول نداره نخوره
 .کوفت بخوره  .چرا درخواست
گرانی مایحتاج ملت رو میدی ؟
همین کاررا انجام دادند و خیابان

دراین ماه نیز چند کتاب به دفتر مجله
رسید که به معرفی آنها می پردازیم .
این کتابها عبارتنداز:
 -۱رنسانس درپوشش های ایرانی
ازدیرباز وتا کنون
 -۲نمودارزندگی زن از آغاز پیدایش
ودرایران تاامروز
 -۳نگاهی به تاریخ سیاسی بحرین
Sovereignity in the21st century -۴
by G.Copley

 -۵چاپ دوم کتاب یمن با ویراستاری
و مقدمه اردشیرزاهدی که با مطالب
جدیدی درمورد یمن همراه است وبزبان
انگلیسی منتشرشده است .

دوروئی جالل آل احمد
ماندانا زندیان با زنده یاد یارشاطر
گفتگوئی داشته که دوسال پیش
آنرا بصورت کتاب منتشر کرد .نظر
استاد یارشاطر را درباره آل احمد
درزیر میخوانیم «:یادم هست جالل
آل احمد کتاب « مائده های زمینی»
آندره ژید را ترجمه کرده بودوبه دربار
فرستاده وخواسته بود که به بنگاه
ترجمه ونشر کتاب توصیه شود آن
را چاپ کند .همان زمان دایی آل احمد
بیمار ودربیمارستان میثاقیه بستری
بود  .یک روز من برای عیادت او به
بیمارستان رفتم وتصادف ًا آل احمدرا
آنجا دیدم  .به او گفتم :
بقیه درصفحه ۴۸

سه کتاب اول نوشته خانم هما
برازنده کار و کتاب چهارم نوشته
آقای گریگوری کاپلی مدیر ومؤسس
مجله دیفنس وفارین افرز است که
توسط کانون زاهدی برای مطالعات
پادشاهی و حکومتهای سنتی و حق
حاکمیت منتشرشده است.
خانم هما برازنده کار در خانواده ای
هنردوست وهنرپرور ومشوق علم
وهنر پا بعرصه وجود گذاشت  .دوران
کودکی وتحصیالت اولیه را در مشهد
شروع کرد  .سپس همراه خانواده
به تهران رفت وتاپایان تحصیالات
دانشگاهی درتهران اقامت داشت
 .بابورس احقاقی شاگردان اول  ،به
پاریس برای ادامه تحصیل رفت
ودردانشکده هنرهای زیبای پاریس
وهنرهای تزئینی ومدرسه لور به
ادامه تحصیل پرداخت  .بعداز
پایان تحصیالت به تهران بازگشت
وتاسال  ۱۳۵۹درتهران مشغول
فعالیت درکارهای فنی ساختمانی
وتدریس درهنرستان ودبیرستان
شدوبه فعالیت های هنری وفرهنگی
پرداخت  .دردوران زندگی درایران
وفرانسه ازطریق همکاری باانجمن
فرهنگ ایران وشرکت در نمایشگاه
های متعدد موفق به دریافت جوایز
بسیاری گردید .خانم برازنده هم
اکنون در تکزاس به فعالیت های
تحقیقی و هنری خود ادامه می دهند.
کتاب «رنسانس درپوشش های ایرانی

ازدیرباز وتاکنون (پوشش مرداه  ،زنانه
 ،سربند  ،تاج  ،کاله  ،جواهر وکفش
وپوتین و )...وپوشش وارداتی  :حجاب
 ،برقع  ،مقنعه  ،نقاب» بررسی تحقیقی
از خانم هما برازنده کار است که سال
گذشته در آمریکا منتشر شده است .
کتاب در  ۱۸۶صفحه است و به یگانه
دختر نویسنده و به تمام ایرانیان
عالقمند به آثار وفرهنگ وهنر ایران
زمین تقدیم شده است  .کتاب با عکس
های زیادی همراه است ودرسیزده
بخش تنظیم گردیده است .
کتاب نمودار زندگی زن ازآغازپیدایش
ودرایران امروز نیز در ۲۵۰صفحه ودر
 ۷بخش در ۲۰۱۱میالدی درآمریکا
بچاپ رسیده وبه دختر نویسنده و
تمام بانوان ایرانی تقدیم شده است .
دراین کتاب روزگار زنان در هردوره
تاریخی مورد بررسی قرار گرفته است
ودربخش آخر کتاب به زنان دوره
پهلوی پرداخته و بسیاری اززنان تأثیر
گذار در روند اجتماعی وسیاسی ایران
را معرفی کرده است .
کتاب بحرین  ،نگاهی به تاریخ سیاسی
بحرین نیز درسال  ۲۰۱۴میالدی در۲۹۰
صفحه در آمریکا منتشر شده است .
کتاب به سوابق تاریخی بحرین اشاره

می کند ودربخش پایانی که بخش
هفتم است بااستفاده از اظهارنظر
دیگران درباره بحرین می نویسد:
استرداد سه جزیره به ایران خیلی
از بحرین مهمتر بوده است  .و
بحرین سنگ بنای ساختمان بنیادی
کشوراهورائی ایران است ...ایرانیان
مقیم بحرین هم از نظر تعداد و
مذهب دراقلیت بودند و آراء نظر آنها
درسرنوشت بحرین اثری نداشت .و
قانونی برای جدائی بحرین ازقوه مقننه
وقت نگذشته است وگزارش دولت
وقت را نمی توان قانون تلقی نمود.
واما کتاب آقای کوپلی جه توسط
کانون یا مرکز زاهدی منتشرشده
است و« حاکمیت درقرن بیست ویکم
نام دارد ماه پیش منتشرشد و یک
نسخه ازآن توسط نویسنده برای مجله
آزادی فرستاده شده است .نویسنده
کتاب گریگوری آر .کوپلی ماهنامه
باارزش فارین پالیسی را منتشر می
کند .او درسال  ۱۹۴۶در پرت استرالیا
متولد شد وسالهاست درمورد مسائل
استراتژیک به رهبران ودولتهای
مختلف مشاوره می دهد .او همچنین
مدیر بخش Global Information
 Systemاست وریاست مؤسسه

مطالعات استراتژیک بین المللی رانیز
برعهده دارد.اودرسال  ۲۰۱۶در
مؤسسه مطالعات استراتژیک بین
المللی «مرکز زاهدی» را برای مطالعات
پادشاهی و حکومتهای سنتی و
حاکمیت  ،تأسیس کرد واین کتاب
از انتشارات این مرکز است  .این
کتاب به عالیجناب اردشیر زاهدی و
پامال کوپلی همسر نویسنده که مدیر
اجرائی مرکز زاهدی است تقدیم
شده است .
وکتاب آخر نیز چاپ دوم اسناد
واخبار مربوط به بحران یمن است که
آقای زاهدی آنهارا جمع آوری کرده
و با مقدمه ای که برآن نوشته است
و مطالب جدیدی که برآن افزوده با
هزینه شخصی آن را چاپ و ببازار
کتاب عرضه کرده است  .عکس هائی
که دراین کتاب گردآورده شده است
بسیار تکان دهنده است و شکی
نیست که کشورهای درگیر این
جنگ را به تفکر واخواهد داشت  .این
تصاویر دربخش آخر کتاب که بخش
هفتم است جای گرفته و عنوان آن این
است  « :عکس هائی که از هر کالمی
گویا ترهستند».

آزادی

روزنامه ها بسته شود

دستورفرمائید تمام روزنامه ها
تعطیل شوند
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ناصر امینی  -پاریس

دکتر پرویز عدل می گفت  ،به اعلیحضرت عرض کردم :

قزلباش با کاله قرمز

آزادی
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بود ،در صدد برآمد به جنگ کفار برود،
اما نفوذ وقدرت گیری ُجنید ،جهانشاه
پادشاه شیعی مذهب قراقویونلو هارا
نگران کرد ،ازاین رو به ُجنید دستور داد
نیرو هایش را متفرق واردبیل را ترک کند
و از حوزۀ حکمرانی او خارج شود ،ودر
صورت تم ّرد ،اردبیل را با خاک یکسان
خواهد کردُ ،جنید به همراه گروهی از
هوادارانش اردبیل را ترک وپس از چند
سالی که در آسیای صغیر بسر برد ،،اوزن
حسن ،پادشاه ُسنّی مذهب آق قویونلوها
که با قره قویونلوها در دشمنی ومبارزه
بود ،اورا به دربار خود می پذیردُ ،جنید
سه سال را در دیاربکر بسر بُرد و دختر
اوزن حسن ،خدیجه بیگم را به همسری
می گیرد و روابطش را با شاه آق قویونلوها

استوار ترمی کند واوزن حسن نیز ُجنید
متحدی مفید در برابر قره قویونلوها
را ّ
می دید.
قره قویونلوها اگرچه شیعی مذهب بودند،
اما صفوی ها را که دراین زمان آشکارا
دم از شیعه گری همراه با صوفیگری می
زدند وبه تبلیغ تش ّیع نیز می پرداختند،
به خاطر مریدان انبوهی که گرد شان
جمع شده بودند ،رقیبی در برابر خود
می دیدند ،از این روتحمل رقیب مذهبی
را تاب نمی آوردند وهرلحظه امکان بر
خورد بین آنان می رفت ،اما این در گیری
به خاطرکشته شدن ُجنید در جنگ با
شیروانشاه ( 860ه ق) در کنارسواحل
رودخانه ی ُکر صورت نمی گیرد.
حیدر پسر ُجنید جانشین پدر می شود،
او اتحادی را که پدرش با آق قویونلو
ها بسته بود ،همچنان پاس می دارد
وباازدواج با عالمشاه بیگم یا «مارتا»
نوه ی ا مپراتور طرابوزان (کالو یوهانس)
ودختراوزن حسن از همسر عیسوی
مذهب ،بر قدرت واعتبار خودش می
افزاید وبرای سر کوبی چرکس های
مسیحی ،چون لزوم ًا ناگزیر از عبور از
سرزمینهای تحت تسلط شروانشاه بود،
پس از تصرف شماخی پایتخت شیروان
و تاراج آن شهر ،شیروانشاه فرخ یسار
از دامادش یعقوب(برادرهمسرحیدر)،
که جانشین پدرش اوزن حسن شده بود،
می خواهد که اورا در جنگ با حیدریاری
کند،ازآنجا که یعقوب از قدرت یافتن
حیدر نگران بود ،به کمک پدر همسرش
شتافت ودر جنگی که بین نیروهای
طرفین در گرفت ،حیدر بر اثر تیری
مهلک کشته می شود( 893ه ق).
کاله قرمز رنگی که به خاطر دوازده امام
شیعیان دوازده تَ َرک داشت وپیروان
طریقت صفویّه آن را بر سر می نهادند،
ابتکار وابداع شیخ حیدر بود ،در ابتدا
استفاده کنندگان این کاله را که اغلب
ساکن شرق آسیای صغیر وسوریه وبرخی
از نقاط قفقازوبیشترشان از ترکمن ها
بودند ،قزلباش می خواندند ،اما بعدها به
دیگر هواداران غیر ترکمن صفوی نیزکه
از این کاله استفاده می کردند اطالق می
شد.
پس از کشته شدن شیخ حیدر،علی
بزرگترین فرزند او از عالمشاه
بیگم،جانشین پدرشد ،وخود را پادشاه
خواند تا آرزوهای سیاسی نهضت صفویّه
را برآورده سازد ،اما چون این کار موجب
نگرانی یعقوب آق قویونلو ،دایی علی

قلعه نصیر بنائی ازدوره صفوی درلرستان

بودند ،نگاهی تحقیر آمیز نسبت به
تصدی
ایرانیان داشتند وبه ایرانیان حق
ّ
مقامات فرماندهی درسپاه خود را
نمی دادند واینکه زیر فرماندهی یک
فرمانده ی نظامی ایرانی خدمت کنند؛
ننگ داشتند وایرانیان نیزدل خوشی
از قزلباشها نداشتند وتا آنجا که مقدور
بود مانع ارجاع مقام سیاسی اداری به
قزلباشها می شدند واین ماجرا یکی
از مشکالتی بود که با روی کار آمدن
صفویان به وجود آمده بود که در سالهای
بعد به خاطر زیاده خواهی ها وانتظارات
شان ازشاهان صفوی به جهت روی کار
آوردن آنان وهم چنین اختالفاتی که
بین این طوایف برای احراز نفوذ وقدرت
بیشتر در امر حکومت روی داده بود،
اززمان شاه عباس از قدرت شان کاسته
شد که به آن خواهیم پرداخت.
کسروی در کتاب آذری درباره ی این
طوایف می نویسد «:شاه اسماعیل
وجانشینان او ،نه از ایرانیان ,بلکه از
ایلهای ترک سود می جستند که مردانی
بیابانی وجنگجوی غیرتمندی بودند واز
شیعه گری جز جنگ با ُسنّیان را یاد
نگرفته بودند» .برگ 67
شاه اسماعیل به زبان این طوایف شعر

حی الق ّیوم؛ ال
ستایش وی می گفتند«هو ّ
اله ّالهو » ،مضمون اشعار شاه اسماعیل
گواه است که او تمایل داشته پیروانش
اورا وجودی الهی بدانند»  .کتاب ایران در
عهد صفویّه  .برگ 21
اسماعیل با پشتیبانی هوادارانش از
اوکه زمان را برای خروج وپیروزی
مناسب می دیدند ،در سال 905ه ق ،در
حالیکه دوازده سال(ویا اندکی بیش)
داشت ،الهیجان را به سوی زادگاهش
اردبیل ترک می کند و در راه به تدریج
برهوادرانش افزوده می شود ،اما چون
نیروی خود را آماده ی درگیری با نیروی
حاکم آق قویونلوها در اردبیل نمی بیند،
به تالش عقب نشینی میکند ،باالخره پس
از چندی به اردبیل میرسد وبه فراخوانی
هوادارانش که در سوریه وآسیای صغیر
بودند می پردازد تا درمحلی در ارزنجان
گرد هم آیند ،هنگامی که این قبایل که
پیش از این به نامهای شان اشاره کرده
ایم در میعادگاه حضور یافتند،برای
وجدش از شیروانشاه ،از
انتقام خون پدر ّ
رودخانه ی ُکر گذشت ودر نزدیکی آبادی
گلستان در نبردی با فرخ یسار ،بر او غلبه
یافت وفرخ یسار دراین جنگ کشته
شد(آذرماه سال ،)906آنگاه در جنگی

آزادی

سلطان که از واقعه با خبر شد ،پای برهنه
از خانه بیرون دوید وخود را در قدم
قاضی انداخت وبرپای او بوسه زد ودست
اورا گرفت ،جامه هایی را که بر تن خود
داشت به او بخشید ...سلطان قاضی را
به سرای خود بُرد وزنان خود را بفرمود
تا حرمت اورا بجای آورند وبه انفاس
او تب ّرک جویند ،چنین بود که سلطان
مذهب شیعی فرو گذاشت ومثال داد
که طریقۀ اهل ُسنت وجماعت همچنان
محفوظبماند»(.ص219و.)220
شیخ زاهد گیالنی ،شیخ صفی الدین
رابه ریاست طریقت زاهدیه بر گزید واز
این بابت اورا در احراز چنین منصبی بر
رجح دانست ،که بعد ها به
فرزندان خود ُم ّ
سبب اختالفی که بین بازماندگان شیخ
زاهد با شیخ صفی به خاطر جانشینی او
برجای پدرشان بروزنمود ،عنوان طریقت
صفویان از زاهدیّه به صفویّه تغییر کرد.
شیخ صفی  25سال از عمرش را در
خدمت ُمراد وپیرش گذرانید ،و زمانیکه
شیخ زاهد در گذشت (700ه ق) ،همراه
همسر وفرزندانش به زادگاهش روستای
کلخوران رفت وتا پایان عمردرآنجا ساکن
شد و روز به روز بر شمار ُمریدانش که از
اطراف واکناف برای زیارت او ودرک فیض
حضور به خانقای شیخ روی می آوردند؛
افزوده می شد.
پس از در گذشت شیخ صفی الدین((735
ه -ق = 713ه خ) ،شیخ صدرالدین فرزند
دوم شیخ صفی به خاطر در گذشت برادر
بزرگش ( ُمحی الدین) به جای پدر به
رهبری طریقت صفوی نشست(-793
 735ه ق) =1334-1391م) ،ودر
ترویج وبسط صوفیگری وافزایش ُمرید
ودوستداران خانقاه وطریقت صفوی
کوشش فراوان به عمل آورد تاجاییکه
بسیاری از امرای ایلخانی وبزرگان مغول
در شمار ُمریدان مشایخ اردبیل در آمدند.
زمانیکه سلسله پادشاهی ایلخانیان رو به
افول نهاد ،چوپانیان وقره قویونلو ها وآق
قویونلوها و جالیریان در بخش وسیعی از
شمال غربی وغرب ایران ،ظهور کردند
وگاه تا خراسان واصفهان وفارس وکرمان
دامنه ی تسلط وفرمانروایی خود را
گسترش دادند ورقابت ها وکشمکشهای
این تازه به دوران رسیده ها ،با هم ویا در
درون خود ،اوضاع ناآرام وپُرآشوبی را
درمناطق زیر نفوذشان به وجود آورد،
که در این راه اردبیل ومشایخ صفویّه نیز
بر کنار ازنا آرامی ها نماندند  ،تا جاییکه
ملک اشرف پادشاه چوپانیان امر به

دستگیری صدرالدین داد ،اما پس از
مدت کوتاهی اورا ازبند آزاد کرد واو
به اردبیل باز گشت ،اما همچنان بیم
ازملک اشرف از ذهنش بیرون نمی رفت
وزمانی که دریافت ملک اشرف دوباره
قصد دستگیریش را دارد ،به گیالن
گریخت ،انگیزه ملک اشرف از دستگیری
صدرالدین چیزی جز نگرانی از انبوه
مریدانش نبود که آن را خطری از برای
خود وسلطنتش می دید ،اما زمانیکه او
در جنگی با جانی بیگ فرمانروای دشت
قبچاق کرد ،اسیر وکشته شد ،صدرالدین
توانست با خیالی آسوده به اردبیل بر
گردد وبه امور خانقاه به پردازد.
شیخ صدرالدین در سال 793ه ق در
گذشت و پسرش خواجه علی سیاه پوش،
رهبری طر یقت صفویّه را بر عهده گرفت
وتحت رهبری او بود که آرام آرام تعالیم
شیعۀ دوازده امامی در طریقت صفویّه
رسوخ کرد واین دگرگونی باور مذهبی
از ُسنّی گری به تش ّیع چیزی جز افزایش
پیروان شیعی مذهب و نیاز به کمک آنان
در حراست خانقاه ورهبری نبود که به
شرح بیشتر آن خواهیم پرداخت.
در زمان خواجه علی ،امیر تیموردر
سال 806ه ق ،با وی دیدار کرد واین
زمانی بود که تیمور فاتحانه از جنگ با
ایلدروم بایزید سلطان آنقره (آنکارا) ،بر
می گشت ،خواجه علی در این دیدار از
تیمور خواست که اسیران ترک را آزاد
کند ،تیمور شفاعت او را پذیرفت وآن
اسیران چون مجذوب عنایت خواجه
علی شده بودند،با وجودی که از بر گشت
به زادگاه شان مختار بودند ،خدمت در
خانقاه وخواجه علی را ترجیح دادند وبه
نام صوفیان روملو نخستین هسته ی
قزلباشان شیعی مذهب را بنیان نهادند.
همین دیدار تیموربا خواجه علی واحترام
به او؛ نشان می دهد که تا این زمان شهرت
این خاندان بر صوفیگری بود وشیعی
بودن صفوی ها آشکارا نبود که اگر می
تیمورسنّی مذهب
تعصبی که در
بود ،با ّ
ُ
وجود داشت ،نه تنها این دیدار صورت
نمی گرفت ،چه بسا که خواجه علی
گرفتار غضب ومجازات تیمور می شد.
خواجه علی در سفری به مکه  ،پس
از برگشت از راه فلسطین ،در آنجا در
گذشت وپسرش ابراهیم که همراه او
بود ،پس از انجام خاک سپاری پدرش ،به
اردبیل بازگشت ورهبری طریقت صفوی
را بر عهده گرفت وشیخ شاه لقب گرفت
و به تقویت هواداران طریقت صفوی

دربیرون از اردبیل وتا مکانهای دور
دست تر به ویژه در آسیای صغیرپرداخت
ودر زمان وی مذهب شیعه به عنوان
مذهب برحق اعالم گردید وبرای قیام؛
شمار زیادی از ُمریدان جنگجو وآماده
ی جنگ بر علیه کفار را به دور خود
گرد آورد ،پس از مرگ او پسرش ُجنید
جانشین وی شد ونهضت صفوی در زمان
ُجنید ،رنگ ورویی دیگر گرفت وعالوه
بررهبری طریقت صفوی ،سعی داشت از
قدرت پادشاهی نیز بر خوردار شود از این
روملقب به سلطان شد واین زمانی بود که
شمار پیروان طریقت صفوی بسیارفزونی
گرفته بود ،او چون خود را قدرتمند یافته
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شده بود ،گروهی را برای دستگیری او و
دوبرادرش ومادرشان که خواهرخودش
بود ،به اردبیل فرستاد وپس از دستگیری،
آنان را در قلعۀ استخرفارس زندانی
کرد،اما با مرگ سلطان یعقوب وبروز
جنگ خانوادگی درآق قویونلوها ،زندانی
های نامبرده پس از چهارسال واندی
به دستور رستم خان یکی از مدعیان
پادشاهی وجانشینی سلطان یعقوب،
آزاد می شوند ،به این هدف که خواهد
توانست ازهواداران صفویّه به نفع خود در
سرکوبی رقیبان خود بهره مند شود،اما
دیری نگذشت که به خاطربیم از قدرت
یافتن صفویان ،به فکر دستگیر کردن
علی وبرادرانش افتاد ،زمانیکه علی از
قصد رستم خان آگاه شد ،همراه گروه
کوچکی از فداییان خود؛ از اردوگاه رستم
به قصد رفتن به اردبیل می گریزد ،در
راه اردبیل سلطان علی برادر کوچکش
اسماعیل را به عنوان جانشین ورهبر
طریقت صفویّه تعیین وبا چند تن فدایی
اورا روانه ی گیالن نزد «کارکیا میرزا علی»
حکمران الهیجان می کند وپیش از آنکه
علی به اردبیل برسد ،سواران رستم به
اومی رسند وعلی به قتل می رسد واین
زمانی بود که اسماعیل توانسته بود به
کمک چند تن از فداییان همراهش خود
را به اردبیل برساند وبا کمک هوادارانش
از مخفی گاهی به مخفی گاه دیگرپنهان
ازسواران رستم؛ جان سالم بدر برد که
در صورت دستگیری مرگش حتمی بود،
مأمورین رستم جایی در اردبیل نبود که
برای یافتن اسماعیل سر نزده باشند  ،حتا
برای دست یابی به او؛ مادرش را شکنجه
کردند تا محل اختفای اسماعیل را نشان
دهد،اما نتیجه ای نگرفتند ،اسماعیل
توانست به مدد همراهان فدایی خود و
پس ازنزدیک به دوماه اختفا در اردبیل؛
خودرا به الهیجان برساند ،زمانیکه رستم
ازوجود اسماعیل در الهیجان با خبرمی
شود ،ضمن پیامی تهدید آمیزاز کارکیا
می خواهد هرچه زودتر اسماعیل را
تسلیم کند ،اما؛ کار کیا باهمه ی ناتوانی
در برابررستم ،تن به درخواست رستم
نمی دهد ،رستم با همه ی انکار وسوگندِ
کارکیا ،قانع نمی شود ودر تدارک حمله
به گیالن بود که خبر یافت احمد پسر
عمویش قلمرو اورا مورد حمله وتهاجم
قرار داده است که ناگزیراز حمله به گیالن
منصرف گردید و در جنگی با احمد به
قتل می رسد واسماعیل از مرگ حتمی
نجات می یابد وچون آق قویونلوها در
سراشیب تجزیه وسقوط افتاده بودند،
دیگر کسی نبود که به فکر کشتن
اسماعیلباشد.
زمانیکه اسماعیل به الهیجان رسید،
هفت سال بیش نداشت،اما پس از پنج
سال اقامت در الهیجان،در صدد برآمد
انتقام خون برادرش علی وستمی که بر او
وخاندانش از سوی آق قویونلوها روا شده

بگیرد ،او در تمامی مدتی که در الهیجان
بسر می برد با مریدانش در تماس بود که
اغلب از ترکمن ها ی شیعی مذهب به
نامهای  :روملو ،استاجلو ،ذوالقدر ،شاملو،
تکلو ،افشار ،قاجار و ورساق بودند که از
برای اسماعیل رهبر معنوی وسیاسی
خود ،مقام خدایی قایل بودند ،این طوایف
ذوب شده در طریقت صفویّه ،از برای
شیخ ُجنید وشیخ حیدر نیزاینگونه می
اندیشیدند ومی توان گفت که همین
طوایف جنگجوی شیعی مذهب عامل
اصلی دردگر گونی باور مذهبی شیخ علی
ازسنّی گری به شیعه گری
وپسرش ُجنید ُ
بوده اند ،به ویژه آنکه این دوتن هوای
پادشاهی نیزدر سر داشتند و از آنان با
عنوان سلطان ویا شاه نام برده می شد.
قزلباشها چون جملگی از طوایف ترک

می سرود و«ختایی» تخلص می کرد،او
در شعری به این شرح «:عین اللهم عین
اللهم عین اهلل « کل ایمدی حقی کورای
کور گمراه » منم اول فاعل مطلق که دیر
الر ،یعنی :انااهلل ،انااهلل ،انااهلل ،بیا ای کور،
ای گم کرده راه ،ببین حق  ،منم آن ذات
ازتعصبی
مطلق کو کند یاد» .که نشان
ّ
شدید و غلو گونه و تأثیر فراوانی در
متعصب اوبا باورهای
ترضیه خاطرپیروان
ّ
افراطی که ملغمه ای ازتصوف وشیعه
گری بود داشت .گفتنی است که شاه
اسماعیل به زبان ترکی ورقیب او سلطان
سلیم به فارسی شعر می سرودند.
ُمریدان شاه اسماعیل اورا نماینده ی امام
غایب بلکه خود امام غایب می نامیدند
حتا اورا تا آنجا می رساندند که ُم ّدعی
بودند خداوند در او حلول کرده است ،ودر

با آق قویونلوها ،بر آنها غلبه یافت وبا
این پیروزی بر سراسر آذربایگان تسلط
یافت وپس از ورود به تبریزدر حالیکه
بیش از چهارده یا پانزده سال نداشت
تاجگذاری کرد(تابستان )907وسکه
ها به نام او ضرب شد ومذهب تشیع
دوازده امامی را به عنوان مذهب رسمی
کشوراعالم کرد ،که بعد ها با تصرف
سایر والیات ایران که چند سالی به
درازا کشید واکثریّت مردمش به مذهب
تسنن وشماری نیزبه مذهب هفت امامی
(اسماعیلی) و زیدی (چهار امامی) بودند،
با زور شمشیر مجبور به پذیرفتن مذهب
دوازده امامی کرد که بسیاری ناگزیر
پذیرفتند وشماری نیزترک دیار گفتند
وبسیاری نیزجان شان را برسر ایستادگی
بر ایمان شان از دست دادند ،باهمه ی
زور گویی وفشار ومجازات مرگ ،در
نقاطی از کشورمانند کردستان وترکمن
صحرا وبلوچستان ودر بخشی از شهرها
وآبادی های جنوبی ایران که ُسنی مذهب
بودند ،توفیقی به دست نیاورد ،زردشتیها
ویهودیها ومسیحی ها نیز روزگار خوشی
نداشتند واغلب از سوی خشکه مذهبان
وعمال دولت در فشار وتوهین وتحقیر
بسر می بردند.
***
آنچه که تاکنون به گونه ای کوتاه وگذرا
آورده شد ،شرح چگونگی وچرایی به
قدرت رسیدن اخالف شیخی صوفی
مسلک وگوشه گیربود که به زعم خود
در راه آموزش طریقت صوفیانه جهت
رستگاری کسانی بود که در طلب آن
بودند ،که دیدیم به مرور زمان بازماندگان
او گام به راهی نهادند که منجر به یر پایی
پادشاهی سلسله ای شد که  228سال بر
مردم ایران فرمان راندند ،واینک برآنیم تا
برآیند سیاسی وفرهنگی بیش از دوسده
ی دولتمداری شاهان این سلسلۀ مذهبی
را مورد بر رسی قرار دهیم .
تعصب شدید
شاه اسماعیل ،به خاطر ّ
نسبت به آنچه که از طریقت صفویّه
ومذهب شیعه آموخته بود ویا آنچه که
از حبس ودربدری وکشته شدن پدر
وبرادرش واذیت وآزاری که نسبت به
مادرش و حتا خودش در خردسالی در
ذهنش نسبت به شاهان ُسنی مذهب
آق قویونلو نقش بسته بود وزخمی که
ازاین جهت در ژرفنای قلبش داشت ،از
او فردی سخت گیر وعصبی وانتقامجو بار
آورده بود ،که داشتن هوادارانی جنگجو
ومتعصب در شیعه گری و صوفیگری،
ّ
اورا درپیشبرد هدفش استوارتر وامیدوار
ترمی ساخت که با رسم ّیت بخشیدن به
مذهب شیعه و اجباردیگر باورمندان
مذهبی به ترک باور خود وپذیرفتن
مذهب شیعه دوازده امامی آنهم به زور
شمشیرو رفتاری سرکوبگرانه؛ دومین بار
بود که مردم ایران پس از حملۀ
بقیه درصفحه ۴۸

آزادی

گرچه شناخت طبايع ومزاج در طب
سنتى ايران ظاهرا ساده به نظر ميرسد
اما به واقع بسيار گسترده است .
متاسفانه امروزه بعلت تغيير شرايط
زندگى ،تغذيه ،كار ومحيط هاى
زندگى در واقع مزاج ساده نداريم
وبشر امروزى بيشتر وبيشتر از فطرت
وطبيعت دورتر ودورتر شده است
و منجر به موجودى با اختالط چند
مزاج شده است بعنوان مثال مزاج
کسی كه صفراوىاست معده اى سرد
دارد و....اين موارد موجب پيچيدگى
در تشخيص ودرمان شده است .بهر
حال درادامه براى اشنايى بيشتر در
مورد مزاج بلغم وأفراد بلغمى مزاج
توضيحاتى ارايه خواهد شد .واميد
است كه بتوانيم با اگاهى بيشتر از
مزاج ها به حفظ سالمت وتعادل مزاج
خودمان كمك شايان توجه اى داشته
باشيم .همانطور كه ميدانيم بلغم سرد
وتر است وآب از عناصر چهارگانه
معادل بلغم مى باشد .اگر نمونه اى از
اعضاى بدن را براى غلبه بيشتر بلغم
بخواهيم نام ببريم ميتوانيم مغز انسان
َو مفاصل راجزء اندام هاى بلغمى در
نظر بگيريم.
افراد با غلبه بلغم اغلب چهره شان
سفيد رنگ است وپراكندگى موها در
بدن اندك وموهايى با ضخامت كم
وروشن دارند پوست لطيف وروشن
است اضافه وزن وبزرگى شكم در اين
افراد بيشتر ديده ميشود
اشتها ى زياد دارند شيرينى را بيشتر
دوست دارند وگاهى تمايل به ترشى
كه برايشان مضر است پيدا مى كنند
معموال زياد مى خوابند .
ازنظر خصوصيات اخالقى معموال افرادى
حساس وزود رنج هستندوريزبين ومرتب
خاطرات گذشته را مرور مى كنند .نياز به
گرماى محبت در اين افراد بيشتر ديده
ميشود.
درافراد بلغمى افسردگى شيوع
بيشترى دارد.
ازنظر سنين عمر معموال به طور طبيعى
بلغم در دوران كودكى غالب است
تا كيفيت مناسب براى رشد ونمو را
ايجاد كند.
در كهنسالى كه بدن  ،سيرى به سمت
سردى دارد نيز در بعضى افراد غلبه

بلغم َويَا سودا راداريم.
در مناطق با هواى سرد وبارندگى زياد
بلغم بارزتر وزندگى در اين مناطق
درافراد بلغمى بيماريهاى متفاوتى را
ايجاد مى كند .معموال نسبت زنان با
مزاج بلغم از مردان بيشتر است كه
موارد عاطفى وهورمونى وذات خلقت
در ان دخيل مى باشد .وقتى بلغم
دراعصاب كه خود از جنس سردى است
بيش از اندازه شود بيماريهاى اعصاب
وروان را موجب ميشود  .اغلب افزايش
بلغم در معده ودستگاه گوارش باعث
بيماري وبزرگى شكم است درمفاصل
آرتروز ودرد ايجاد مىكند......

مواد خوراكى وآشاميدنى با مزه ترش
به طور كلى بلغم زا هستند
خيار سبز  ،گوجه فرنگى ،كاهو،لبنيات
(شير وماست و)...ماهى ازجمله
خوراكيهاى بلغم زا هستند
فصل زمستان معادل بلغم درنظر
گرفته شده ومناطق با بارش وسرماى
بيشتر باعث ازدياد بلغم دربشر ،دراين
فصل خواهد شد .
حال كه تاحدودى با مزاج بلغم وأفراد
بلغمىآشنا شديم به مواردى بعنوان
پيشگيرى از غلبه بلغم اشاره ميشود:
پرهيز از سردى ها به طور كلى از
مصرف خوراكيهاى سرد به مقدار زياد

بايد پرهيز كرد .ويا خوراك هاى سرد
رابا مصالح گرم استفاده كرد تا ازشدت
سردى آن كاسته شود ،به طور مثال
ماست با نعنا وگل سرخ مصرف شود
ساالد با روغن زيتون اويشن وپونه
وفلفل،و به شير ميتوان گالب اضافه
كرد- .پرهيز از خوردن گوشت گاو
وگوساله وسوسيس وكالباس و.....
ورزش وتحرك بيشتر كه گرماى
درونى بدن راافزايش مى دهد،ودر
واقع متابولسيم(سوخت وساز) باال
رفته وموجب توليد انرژى وگرما
دربدن خواهد شد وتعريق بدن يكى از
راههاى دفع بلغم مى باشد
استفاده از عطرهاى گرم سوختن عود
مناسب و اسفند در خانه ،استفاده از
موسيقى هاى گرم موسيقى سنتى
وسازهاى سنتى اغلب طبع گرم دارند .
بهره بردن ازآواهاى طبيعت ،استفاده
از كلمات با بار مثبت وابراز محبت ،
گذراندن أوقات با دوستان.
شركت دربرخى محافل با أفكار منفى
شنیدن كلمات با بار منفى باعث بلغم
بيشتر دربدن شده وافسردگى ايجاد
مى کند وافسردگى نيز شدت بلغم را
افزايش داده واين چرخه معيوب ادامه
مى يابد
سفر به مناطق با آب هواى گرم
وخشك در زمستان وشادى باعث
كاهش بلغم وغم موجب افزايش بلغم
خواهد شد .
روزهايى سرشار ازشادى وعشق براى
همه ارزو داريم

(درودبر آذربایجان)
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این عبارتی است که در  ۲۱آذر هرسال یعنی درروز نجات
آذربایجان برلبان میهن پرستان ایرانی شکل می گیرد.
دراین عبارت چه به آذری گفته شود و چه به فارسی دنیایی
رازورمز نهفته است .
درود به آذربایجان یعنی ستایش تیره ای از ملت بزرگ ایران که از
نخستین روزهای تاریخ وطن مقدس ما  ،از دوران مادها دلیرترین
وسرسخت ترین پاسداران استقالل وعظمت ایران بوده وهست
وخواهد بود .یعنی درود برمردمی که هرگز دربرابر زور وظلم س ِر
طاعت فرود نیاورده اند.
درود به آذربایجان یعنی زنده باد آزادی که عزیزترین و واالترین
وباشکوه ترین ارزش های انسانی است  ،آزادی که برای ادامه ی
حیات ورشد انسان بهمان اندازه مهم است که هوای پاک.
درودبه آذربایجان  ،یعنی نابودباد نهادهای دیگری وجود داشتند که
استعمارکه ادامه دهندگان نظام بتوانند بصورت هسته های مقاومت
بردگی کهن بوده اند و هستند.
درآیند .اگر ارتش شکست می خورد
بسیاری از تاریخ نویسان معاصر سلطنت مقاومت می کرد . .اگر سلطنت
از ۲۱آذر به عنوان یک معجزه یاد شکست می خورد عشایر مقاومت می
می کنند .آزادی آذربایجان وتثبیت کردند .اگر عشایر شکست می خوردند
تمامیت ارضی ایران براستی یک بازارواصناف مقاومت می کردند.
رویداد استثنائی بود.
اگربازارواصناف شکست می خوردند ،
این معجزه  ،یک استثناء بریک قاعده ی مجلس  ،دولت  ،مطبوعات  ،احزاب ،
تاریخی چگونه میسر شد؟
دانشگاه و ...مقاومت می کردند .به
نخستین عامل پیروزی ما این بود که عبارت دیگر  ،سنگرهای متعددی
ملت ایران توانست بطور یکپارچه و برای دفاع از استقالل وتمامیت ارضی
با بسیج همه ی نهادهای خود دربرابر ایران وجود داشت .اگر یک سنگر
دشمن بایستد .نهاد سلطنت  ،بااین سقوط می کرد سنگر دیگر آنقدر
جمله ی معروف شاه که  «:دستم را می قائم بالذات بود که بتواند به تنهایی
بُرم ولی سند تجزیه ی آذربایجان را مقاومت کند.
امضاء نمی کنم » نشان داد که تجربه اما بدبختانه در  ۱۳۵۷تمام این
های ننگین گلستان و ترکمانچای سنگرها باهم ازبین رفته بود .زیرا هیچ
تکرار نخواهدشد.
یک از نهادهای ما دیگر قائم بالذات
مجلس  ،با چهره هایی چون محمد نبودند تا بتوانند مستق ً
ال بایستند و
مصدق به نوبه ی خود دراین جهاد بجنگند .امروز هم آیت اهلل ها وضعی
برای نجات آذربایجان از نهاد دولت بوجود آورده اند که در آن هیچ نهاد
حمایت می کرد .نهادی که اداره ی قائم بالذاتی وجود ندارد .آنها حتی
آن برعهده ی احمدقوام دولتمرد روحانیت راهم به عنوان یک نهاد
عم ً
کارآزموده و میهن پرست بود.
ال مضمحل کرده اند.
دیگر نهادها مانند مطبوعات واحزاب
نیز (البته به استثنای حزب تودهکه
ازسیاست اتحاد شوروی پیروی می
کرد) ،جبهه واحد سلطنت  -مجلس ،
دولت را درراه نجات آذربایجان تأیید
می کردند.
این جبهه با حمایت نهادهای سنتی
یا نوپای خود نیروی عظیمی برای
مقاومت دربرابر دسیسه های دشمن
گرد آورد.
در ۱۳۲۵کافی نبود که دشمن بطور
مثال ارتش مارا شکست بدهد تا
دیگر مانعی برسر راه خود نداشته
باشد .بفرض که ارتش حذف می شد

ایران  ،امروز برهنه تر وبی دفاع
تراز هرزمان دیگر است واگر فداکاری
معجزه آسای فرزندانش نمی بود
معلوم نیست چه سرنوشتی دچار
ایران می شد.
ایران آینده  -که امیدواریم در متنی
از آزادی ورفاه ساخته شود -باستی
براساس اصل وحدت درتنوع شکل
بگیرد .اصل وحدت درتنوع تنها
بدین معنا نیست که همه ی نهادها
از دولت و پارلمان گرفته تا احزاب ،
بازار  ،مطبوعات  ،دانشگاه  ،اتحادیه
های کارگری  ،دادگستری و ...بایستی
مستقل ومتکی بخویش باشند .این
اصل به معنای شناخت تنوع تیره های
ایرانی نیز هست  .وجود زبان ها وگویش
ها ی متعدد درداخل سرزمین نیاکانی
ما نه تنها یک نقطه ی ضعف نیست
بلکه می تواند یک نقطه قوت باشد.
مابایستی درایران شکلی از جامعه د
بوجود بیاوریم که همه ی استعدادهای
فرهنگی تیره های ملتمان را به
یکسان در خدمت استقالل وعظمت
ایران ورفاه وسربلندی توده ها به
خدمت گیرد.
تجربه ی آذربایجان نشان داد که
تجزیه ی ایران ازطریق نفاق افکنی
میان تیره های ایرانی میسر نیست .
هجوم ناجوانمردانه عراق به ایران
نیز این واقعیت را مجددا ً تأیید و
تأکید کرد .زیرا ایرانیان عرب زبان
درخوزستان نخستین کسانی بودند
که سالح برداشتند تادربرابر دشمن
بایستند وبجنگند .کوشش های متعدد
به منظور ایجاد حرکت های تجزیه
طلبانه در میان ایرانیان ُکرد یا بلوچ
نیز با شکست روبرو شده است  .وامروز
کردستان وبلوچستان جزو مهم ترین
کانونهای مقاومت میهنی دربرابر رژیم

ضدملی آیت اهلل ها هستند.
رژیم ضدملی آیت اهلل ها طبع ًا از ۲۱
آذر می ترسد وباتمام قوا ازبرگزاری
مراسم مردمی برای بزرگداشت این
روز بزرگ تاریخ ایران جلو گیری می
کند .این ترس چند علت دارد:
اول  ،این که آذربایجان از نخستین روز
اعالم جمهوری اسالمی مخالفت خودرا
با حکومت اُمتی ها مکرردرمکرر
نشان داده است .
دوم  ۲۱ ،آذر برای ارتش نیزمهم هست
وجمهوری والیت فقیه  ،البته دشمن
خونی ارتش ایران بوده وهست.
قتل عام افسران ودرجه داران  ،مرخص
کردن سربازان  ،غارت پادگان ها
وزرادخانه ها  ،تعطیل صنایع نظامی ،
توهین به ارتش وارتشیان دررأس
اولویت والیت فقیه قرارداشته ودارد.
سوم  ،یادآوری  ۲۱آذر درهرحال
مردم را به مقایسه واخواهد داشت .
زیرا در آن زمان ایران تقریب ًا بادست
خالی دربرابر بزرگترین قدرت نظامی
اتحاد جماهیر شوروی آن زمان
ایستاد و آذربایجان را پس گرفت .
امروز میهن پرستان ایران بایستی در
نبرد خود در دوجبهه  -علیه دشمن
متجاوز خارجی از یک سو وجمهوری
اسالمی از سوی دیگر  -بجنگند.
درود به آذربایجان ( یاشاسین
آذربایجان ) بایستی شعار تجدید عهد
همه ی ما با آرمان آزادی  ،استقالل و
یکپارچگی وطنمان باشد.
درود به آذربایجان یعنی زنده وپیروز
باد ارتش قهرمان ایران .
درود به آذربایجان  ،یعنی سر خم نمی
کنیم دربرابر ظلم وجور.
درود به آذربایجان  ،یعنی پاینده باد
ایران و سربلند باد ملت ایران .
کیخسرو بهروزی

آزادی

تاريخچه ومعرفى طب سنتى ايران

یاشاسین آذربایجان

(اسماعیل نواب صفا)
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دکتر سیمین ملک افضلی

 ۲۱آذر
دست حق پیوسته بادا یارآذربایجان

رییس جمهوربا نعلین و
آفتابه در نیویورک

آزادی

کفر ،لعنت  ،فحش های آبدار ناموسی
به آندسته خائنینی که باور دارند
انقالب ضد شاهی و با شکوه اسالمی به
اهداف باالی خود دست نیافته است .
مرگ و ننگ بر آنهایی که چوب الی
چرخ پیشرفتهای افتخار آمیز آخوندی
گذاشته و با سیاه نمایی و پروپاگاند
مسموم کوشش در بد جلوه دادن نظام
والیت فقیه را دارند .همانطوریکه تمام
دنیا شاهد آن بود  ،هیئت عزاداران و
سینه زنان امتی ایران عزیز اسالمی به
سرکردگی حجت االسالم دکتر حسن
روحانی و استاد ممل امریکایی جواد
آقا ظریف با سالم و صلوات وارد خاک
نیویورک شدند که در اجالسیه مجمع
عمومی سازمان ملل با ریاست رییس
جمهور روانپریش و نامعتدل ممالک
امریکیه ! شرکت کنند  .آمدند که
کلی چک و چونه بزنند تا شاید کفار
ریچارد شیردل  ،لویی چهاردهم ،
قیصر ژرمانیه ،سزار روم ،خاقان چین
و امپراطور روسیه دلشان بحال این
بدبختان سینه زن بسوزد و موافقتنامه
برجام را با آنان ادامه داده  ،زد وبند
مالی کنند و اقتصاد در حال انفجار
ایران را جان دیگر بخشند .ولی حتی
با خنده های چندش آور ظریف و بقیه
مخلفات سیاست بازیهای آخوندی -
امتی این هیئت عزاداران دست از پا
درازتر به آغوش رهبر معظم برگشتند
و نتوانستند دل کفار را بدست آورند .
ولی اصوأل چون مرام تـقیه و خالی
بندی و مزخرف گویی در سلولهای
آخوند و امت سابقه تاریخی دارد ،
بلندگوهای رژیم همه به خیمه
شب بازی دسته سینه زنان امتی در
نیویورک بَه بَه َچه َچه گفتنند و کلی
کیفور شدند .برای نمونه امام جمعه
تهی مغز موقت تهران با اشاره به
سخنرانی رئیس جمهور در سازمان
ملل گفت ...«:حضور موفق هیئت
سیاسی ایران به ریاست رییس جمهور
محترم در خور توجه و خرسندی است.
از یک طرف مواضع احمقانه ترامپ را

داشتیم ،از یک طرف منطق انسانی و
ضد یکجانبهگری توسط نمایندگان و
سخنگوهای ایران را دیدیم »...خب
پس با اجازه امام جمعه زاپاس تهران
سری به منطق انسانی جماعت آخوند
بزنیم .یکی از ادعاهای حاج آقا روحانی
این بود«...سیاست ایران روشن است،
نه جنگ ،نه تحریم؛ نه تهدید ،نه
زورگویی؛ فقط وفای به عهد و عمل
به قانون .ما از صلح و دموکراسی در
همه خاورمیانه ،حمایت میکنیم .دانش
هستهای را واجب و سالح هستهای را
حرام میدانیم »...بعله حاج آقا .سیاست
انقالبیون اسالمی از همان اول هرج و
مرج  ۵۷روشن بود .مرگ بر امریکا و
امپریالیسم و اطاعت طاغوت از شیطان
بزرگ و امپراطوری شیعه وهذیانهایی
از این قبیل .خیاالت هسته ای هم که
در راه ساختن بمب اتمی ابوقیص یک
وبه قیمت ورشکستگی اقتصاد مملکت
تمام شد و حاال در همین سرزمین
شیطان بزرگ به گدایی افتاده اند تا
مابقی منابع طبیعی و انسانی ایران
را به آخوندهای ماردوش بدهند و
خودشان هم در این چراگاه شکم و
جیبشان را پر کنند .تهدید و زورگویی
هم که اصأل در اسالم وجود ندارد ،صلح
و دموکراسی هم که از در و دیوار اسالم
عزیز باال میریزد .همه جور آزادی فت
و فراوان است البته مشروط بر اینکه
از حدود اسالمی آن خارج نشود مثل
آزادی زنان! یا آزادی اندیشه و بیان!
استاد روحانی در ادامه مهمالت خود
گفت...«:ایران نگاهی صلحطلبانه به
مسائل سیاسی و بینالمللی داشته و
بنای جنگ با هیچ کشوری را نداشته و
ندارد .ایران نیازی به امپراتوری

ندارد .ایران نه بر اساس سیاست که در
فرهنگ و تمدن خود یک امپراتوری
است »...بعله پس جریان امپراتوری
شیعه که امام هندیزاده و امام فعلی
برایش سینه چاک میکنند همه کشک
است .اگر بنا نبود که امت شیعه راه
بیاندازند پس در عراق و سوریه و
یمن و لبنان و جیبوتی و گابن و و و
چه میکنند؟ راجع به کدام فرهنگ و
تمدن حرف میزند؟ البد سینه زنی ،
قمه زنی  ،عزاداری  ،تعزیه خوانی و
گل مالیدن همراه با محافظت از اماکن
متبرکه مشتی شترچران و بیابانگرد
عرب به خرج سرمایه ملی مردم ایران ،
یک بخشی از امپراتوری فرهنگ این
روضه خوان است .بریدن اعضای بدن ،
سنگسار کردن  ،از دانش آموختن
و کسب و کار محروم کردن و هر
صدایی را خاموش کردن نمونه یکی
از متمدن ترین رفتار انسانیست چون
همانطوریکه شاهدیم دزدی و قتل
و تجاوز و بی عدالتی زیر نظر رژیم
آخوندی همه بطور کل از بین رفته
است  .البته همه این بازیها و تبلیغات
و ناز و غمزه آخوندی نتوانست و
نمیتواند کفار را به بازار اقتصادی
در حال سقوط بکشاند تا با آنان بده
بستان بازی در آورد ،پس مجبور است
به هر راه و کلکی که میتواند کیسه
خود را پر کند .مثل همین نوسان اخیر
ارزش دالر و ریال و کشیدن دالرهای
مردم از دستشان .اکثر شرکتهای
اتحادیه اروپا از بازار جمهوری اسالمی
فلنگ را بسته اند و آنهایی که هنوز
مانده اند  ،مشغول جمع کردن جل و
پالس خود هستند .کفار اروپا توانایی
مقابله با شیطان بزرگ را ندارند و از
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طرفی هم به قماری دست زده اند که
اگر دوسال دیگر صبر کنند ممکن
است اوضاع دگرگون شده و ریاست
جمهوری امریکا عوض شود وگرنه باید
تا  ٦سال دیگه صبر کنند تا خل و چل
بازیهای استاد تمام شود .پس فعأل بهتر
است پا روی دم حاجی ترامپ نگذارند
چون ایشان تعادل درست حسابی
ندارد و جای دوست و دشمنش یک
جورایی واژگون شده .بقیه الشخوران
هم از این قضیه بُل میگیرند ،ممکن
است فردا پس فردا روسیه شوروی
به رهبری امپراتور رفیق پوتین دوباره
نصف ممالک اروپا را ببلعد و جای خالی
این یانکی ها را پر کند .اصل مطلب
اینست که درآمد رژیم مالیان بشدت
کاهش خواهد یافت و چون دولتمردان
عمله اکره امتی ،نه توانایی و نه اراده
حل مشکالت را دارند ،وچون این نا
ایرانی ها از بیخ و بن فاسدند ،اوضاع
مردم و مملکت بیشتر بهم خواهد
ریخت.
در ادمه این خالی بندیها و هوچی
گریها به گزارش ایسنا ،محمود واعظی
رییس دفتر رییس جمهور امت شهید
پرور در گفتوگوی تلویزیونی با اشاره
به سفر رییس جمهور به نیویورک بیان
کرد:
« ...هدف ما از این سفر بیان مواضع
کشور ،پاسخ به ابهامات ،مصاحبه با
رسانهها و هماهنگی بیشتر با نهادهای
بینالمللی است .این سفر یکی از
سفرهای خوب ما بود و به اکثر اهداف
خود دست یافتیم »...بعله زیاده از
اندازه دست یافتید که از همین یکی
دو هفته آتی میتوانید به دنیا صادر
کنید .ابهامات هم همه برطرف شد و
هماهنگی با دنیا هم که بعد از جلسه
سخنرانی حاج آقا بنفش کامأل نمایان
بود  ،کفار در راهرو سازمان ملل صف
کشیده بودند که با هیئت عزادارن
عکس یادگاری بگیرند و ریش گرو
بگذارند که با هم داد وستد کنند!
محور اصلی آنهم حذف دالر است.
در میزگردی با خبرنگاران که در دفتر
نمایندگی جمهوری اسالمی در مقر
سازمان ملل در نیویورک برگزار شد،
حاج آقا ظریف باالی منبر رفت و

Teymour_Shahabi@yahoo.com
Facebook.com/Teymour Shahabi

آزادی

در ُام القرای اسالمی چه خبر؟

روزعیدنوروزسال26(1300روز
مسلح
بعدازکودتا)واحدهای
پایتخت برای سالم احمدشاه
درحیاط تخت مرمر ایستاده
شروع
بودند،تا[مراسم]سالم
شودوبه باغ قصر گلستان برای
رژه ازمقابل احمدشاه بروند.
باواحدژاندارم
ارفع
سروان
خود نزدیک واحدهایی ازپلیس
ایستاده بود که ژنرال سوئدی
وستاهل[وستداهل]رئیس پلیس
ایران دررأس آنهاقرارداشت.
چرکسی
بالباس
سردارسپه
سیاه(اونیفورم سالم قزاقان درآن
وشمشیرمرصع
زمان) وحمایل
ّ
واردشد.هنگام عبوراز مقابل واحد
پلیس،ژنرال وستاهل تنومند
وسرخ وسفید،برای ادای احترام
ُ
دست خودرا باالبُرد،امابجای آنکه
طبق مقررات نظامی تا مجاورت
کاله خودببرد،پایین ترنگهداشته
بود،سردارسپه وقتی به او
رسیدگفت«:شما ژنرال هستید
ولی نمی دانید چگونه سالم دهید»
ودست اورا با خشونت باال بُرد
بطوریکه کاله پوست اوبه زمین
افتاد.ژنرال سوئدی به زودی دچار
یک حملۀ قلبی شد(.نوشته ی
سرلشکر حسن اخوی در فصلنامۀ
ره آورد
شماره 20و)21
***
جمال زاده بخشی ازتقریرات
سیدضیاءالدین طباطبایی راچنین
نقل می کند:
«...درمنزل هاوارد،فیروز میرزا
ازتشکیل یک دولت قوی صحبت
کرد...نصرت الدوله ازمن قول
گرفت که اگردولتی تشکیل داد،من
ضدیّت نکنم،منهم قول دادم.
سرانجام قوای قزاق حرکت
کرد.رضاخان لیاقت فوق العاده
ابرازداشت...شاه دستور می
جلوگیری
دهدازورودرضاخان
بشود...بدون آنکه به احدی
خبربدهم بادرشکه دربیرون
دروازه رفته بااتومبیلی که کاظم
ومسعود[کیهان]
خان[س ّیاح]
آورده بودندسوار شده عمامه
رابرداشته کاله برسرگذاشتم به
سمت کرج رفتم.قوای پیاده به کرج
رسیده وسواره درمهرآبادبود.برای
اولین بار درقهوه خانه بارضاخان
روبروشدم،با حضور مسعودوکاظم
خان واحمدآقاخان بنای مذاکرات
را گذاشتم گفتم شاه ازاین وضع

ناراضی است،ولی این اعیان
واشراف فاسد دو ِر اوراگرفته نمی
گذارندبیچاره کاری بکند.بناشدقسم
بخوریم.من به قرآن قسم خوردم که
درراه قانون اساسی ومملکت وشاه
کارکنم.رضاخان فقط اسم شاه راآورد.
بعدرضاخان نطق ُمه ّیجی برای قزاقها
کرد.بعدمن پیشانی اورابوسیده گفتم
شما بعد ازمن رئیس دیویزیون قزاق
هستید[حال این مقام ودرجه را
چه مقامی به س ّیدضیا ِء عمامه بسر
داده بود،روشن نیست،وانگهی با
حرکت قزاق ها ازدهکده ی آقابابا به
فرماندهی رضاخان که تا کرج رسیده
بودند،رضاخان چه نیازی به دریافت
چنین عنوانی که در حکم آهوی
ناگرفته بود،داشت !!!بگذریم].
اودرادامۀ تقریراتش به جمال زاده
می گوید:قوای قزاق تفنگ داشت
ولی فشنگ نبود که وسایل رزم ته ّیه
گردید...نمایندگان شاه وسفارت
انگلیس هم رسیدندوبارضاخان به
مذاکره پرداختند،نگران شدم که اگر
آنهارأی رضاخان را بزنند کارماخراب
شده به زندان خواهیم رفت.رضاخان
درمقابل حرفهای سنجیدۀ ادیب
السلطنه سمیعی داشت کم کم نرم
میشد که من پریدم توی اتاق وبنای
نطق را گذاشتم وگفتم این قزاقها
خیلی غیرتمندهستند،به آنها خیلی
ظلم شده وحاضر نیستند بیش ازاین
تحمل کنند.با این طرز دست رضاخان
راگرفته ازاتاق خارج شده گفتم
شیپورچی ها شیپور حرکت را بزنند.
من درگوش رضاخان دعا خواندم وراه
افتادیم.
وقتی رضاخان باادیب السلطنه
دراتاق صحبت می کرد من به رضاقلی
خان(امیرخسروی) گفتم به رئیس
خودبگو که آتاماژر(رئیس ستاد
دیویژن قزاق)میگوید یک دقیقه
تشریف بیاورید بیرون.او که قیافۀ
خوشگلی مثل دختر فرنگیها داشت
نزدرضاخان رفت وپیغام [مرا]داد
که[رضاخان] با عصبانیت گفت :آتا
ماژر چه خری است؟» (.ایران در عصر
پهلوی  -جلد-1الموتی).
***
ازآنجا که دربرخی از نوشتارهاعامل
سیدضیاءالدین
کودتارا
اصلی
اندوخوداونیزمدعی است ،
دانسته
ّ
بی مناسبت نخواهدبودکه درمقام
روشنگری درباره ی این بخش از
گفتارس ّیدضیاءالدین که الف وگزافی
بیش نیست،توضیح مختصری داده
شود،ازجمله اینکه:

اگراورئیس دیویژن قزاق بود ،چگونه
بود که نمایندگان شاه ودوتن از
کارکنان سفارت انگلیس بارضاخان
به مذاکره نشستندتااورا ازرفتن به
پایتخت منصرف سازند؟دردرجۀ دوم
با توجه به اینکه درروزهای نخستین
اسفندماه هوای تهران سردوازاین
جهت د ِراتاق محل مذاکره قاعدت ًا
بسته می شود،س ّید چگونه توانسته
بود ازآنچه بین نمایندگان اعزامی
ورضاخان گفتگو می شده است ،
باخبرشود،تاآنجا که متوجه میشود
سخنان ادیب السلطنه دررضا خان
داشت مؤثر واقع میشد،حال چگونه
ازبیرون اتاق پی بُرده بود که رضاخان
داشت ازسخنان ادیب السلطنه نرم
می شد،توضیح نمی دهد،سوم اینکه
با توجه به خلق ّیات رضاخان چگونه
امکان داشت که س ّید جلنبوری که
به گفته ی خودش نخستین باربود که
رضاخان را می دید،داخل اتاق بشود
ودست رضا خان را بگیرد واورابدون
اعتنا به دیگران از اتاق به بیرون
بکشد!؟دلیل نادرست بودن این حرف
همانااینکه رضا خان دربرابر پیغام او
توسط امیرخسروی ،گفت :
«آتاماژر» چه خری است!؟چهارم
اینکه می گوید به شیپور چی ها گفتم
که شیپوررا به صدادرآورند،حال آنکه
در یک اردویا واحد نظامی فقط یک
شیپورچی ،شیپور می کشد نه چند
شیپورچی همزمان باهم ،وانگهی
شیپورچی که خودیک فردنظامی
است جز ازفرمانده ی نظامی خود
ازدیگری دستور نمی پذیرد،سید
ضیاء چون خدمت سربازی نکرده
بودازاین رو از مق ّررات نظامی نیز
ناآگاه بودواین مطالب را به کسی
می گفت که اوهم آشنا به امور
مزبور نبود،به تعبیری دیگرالف در
غریبی می فرموددلیل پنجم نادرست
بودن بخش اعظم تقریراتش اینکه
گفت :قوای قزاق تفنگ داشت ولی
فشنگ نداشت که وسایل رزم
ته ّیه گردید،اگربه پذیریم آنچه
که س ّیدگفته بود،تازمان نخستین
دیدارش با رضاخان در کرج ،رئیس
دیویژن قزاق بوده است ،این چگونه
ریاستی بود که دردرجۀ نخست
رضاخان راکه قاعدت ًا زیر فرماندهی
اوودرمقام فرماندهی نیروی قزاق بود،
ندیده بود،دردرجۀ بعدی می گوید
سربازان زیرامر ریاستش برای انجام
کودتا فشنگ به همراه نداشتند،گویی
سه هزار
بقیه درصفحه ۴۸
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تیمور شهابی

گفت...«:ایران قصد دارد با فروش نفت
و انجام معامالت بینالمللی به جای دالر
با سایر ارزها ،با تحریمهای آمریکا بر
فروش نفت کشور مقابله کند .مکانیسم
اصلی ،حذف دالر است »...بعله قبل از
این جناب هم از این هذیانات زیاد گفته
شده بود ،نمونه اش هم رهبر سابق لیبی
معمر قذافی بود که دیدیم کارش به
کجا رسید .این بینوا هیچ چاره ای جز
خالی بستن و تیر انداختن در تاریکی
ندارد .همینجوری مزخرف میبافد.
حذف مکانیسم دالر برای اقتصاد فاسد
ورشکسته و بی تولیدات و وابسته به
نفت فقط در خواب و خیاالت امکان
پذیر است .با کدام پشتوانه و با کدام
برنامه اقتصادی؟ با کدام حضور در بازار
جهانی؟ با کدام قدرت پولی و صنایع
حاج آقا میخواهد آرتیست بازی در
بیاورد و دالر را حذف کند؟
ولی طبق ادعاهای این نخبگان  ،اوضاع
خوب است و زحمات دولتمردان در
رفع مشکالت مردم کامأل نمایان است.
برای نمونه طرح مقابله با تورم که آماده
اجراست .طبق گزارش خبرگزاریهای
امتی ،معاون پرورشی و فرهنگی وزارت
آموزش و پرورش از تدوین و ابالغ
دستورالعمل امر به معروف و نهی از
منکر به مدارس خبر داد .شما هیچ
جای دنیا نمیتوانید چنین خردی را
در گرداندن چرخ امورات کشوری پیدا
کنید! اگر از همان اول انقالب با شکوه
قانون امر به معروف و نهی از منکر
اجرا میکردند کار به اینجا نمی کشید
و فساد ریشه کن میشد و تورم به این
اندازه باال نمیرفت ..یا اینکه طرح مقابله
با کمبود درآمد از کاهش فروش نفت از
روزی حدود دو و نیم میلیون بشکه در
روز به حدود یک میلیون بشکه ،سلمان
خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی
مجلس شورای اسالمی نماینده مردم
ملکان در گفتگو با خبرگزاری تسنیم،
با اشاره به آخرین وضعیت بررسی طرح
ساماندهی تعطیالت رسمی کشور در
مجلس ،در تشریح طرح مذکور اظهار
داشت ...»:در این طرح آمده است تا
تعطیلی روز  ۲۹اسفند روز ملی شدن
صنعت نفت و همچنین روز  ۱۳فروردین
روز طبیعت حذف شود همچنین در این
طرح پیشنهاد شده که شنبهها بهجای
پنجشنبهها تعطیل شود و همچنین
تعطیلی روز  ۱۴و  ۱۵خرداد حذف و
فقط عزای عمومی باشد »...بیگمان
با ساماندهی تعطیالت کشور واضافه
کردن روزهای عزاداری ،تولیدات و
صادرات مملکت به جایی خواهد رسید
که کاهش درآمد جمهوری آخوندی
جبران خواهد شد .صلوات بلند

گوشه هائی از زندگی رضاشاه کبیر

درکاوش های باستان شناسی که
اخیرا درشمال گواتماال صورت گرفته
است بیش از  ۶۱۰۰۰ساختمان که
درزیر خاک مدفون شده بودند کشف
گردیدند .این ساختمان ها مربوط به
تمدن مایا ست که یکی از تمدن های
پیشرفته در آمریکای جنوبی محسوب
می شود.
حکومت این قوم که پیدایش آنها به
دوهزارسال پیش از میالد مسیح می
رسد درسال  ۱۶۹۷به دست اسپانیائی
ها منقرض گردید.

کشف سیارک جدید
سیارک جدیدی درروز دوم اکتبر سال
جاری توسط ستاره شناسان کشف
گردید که فراسوی پلوتو قراردارد.
دانشمندان نام این سیاره را گابلین
نهادند .این سیارک درسال ۲۰۱۵
رؤیت شد اما تأیید آن سه سال بطول
انجامید.

تقلب از کودکی

شناسائی سرباز گمنام

آزادی

 ۷۴سال پیش ویالرد جنکینز یکی
از سربازان آمریکائی که درجبهه
جنگ دوم جهانی می جنگید کشته
شدوچون هویت او شناسائی نگردید
بانام سرباز گمنام
اورا درهلند
بخاک سپردند .اکنون با استفاده
از آزمایشات  DNAتوانستند اورا
شناسائی کنند .ویالرد رهبری عده
ای را که باقایق انگلیسی مسئول
محافظت از پلی درنزدیکی هلند
بودند برعهده داشت که با گلوله ای
که برسینه اش نشست جان باخت و
جسدش درمسیر رودخانه به منطقه
ای رفت که در دست دشمن بود و
درنتیجه نام او درفهرست سربازان
گمشده قرار گرفت و پس از کشف
جسد چون شناسائی نشد در گوری
بانام سربازگمنام بخاک سپرده شد.

کمبود غذا

روزنامه نیویورک تایمز در مقاله ای
ادعا کرده است که دانلد ترامپ از
کودکی ( عکس زیر) به پدرومادرش
کمک می کرده است تا ادعانامه های
مالیاتی خودرا طوری بنویسند که
مالیات ندهند .وازاین راه حدود ۴۱۳
میلیون دالر (ارزش امروزی دالر) به
عنوان دستمزد از آنها دریافت کرده
است  .وکیل شخصی آقای ترامپ این
ادعارا کذب محض خوانده است .
روزنامه نیویورک تایمز و مجله تایم و
بسیاری از رسانه های آمریکا هرروز
مطالبی جنجالی درباره آقای ترامپ
منتشر می کنند که بالفاصله توسط

خطوط هوائی سنگاپور
شرکت هواپیمائی سنگاپور بعنوان
بهترین خط هوائی سال برگزیده شد.
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این انتخاب به چند عامل بستگی
این خط هوائی
دارد :اول اینکه
درجه یک
برای مسافرین بخش
خود رختخواب و تلویزیون  ۳۲اینچ
مهیاکرده و گوئی آپارتمانی را در
آسمان برای آنها فراهم آورده است
 .برای بخش اکونومی هم ضمن اینکه
فضای کافی برای مسافر آماده کرده
همچنان با غذاهای خوشمزه وحوله
داغ برای تمیزکردن دستها قبل
از صرف غذا و سرویس های دیگر
پذیرائی می کند .ازهمه مهمتر در
ماه اکتبر پرواز  ۱۹ساعته خودرا از
سنگاپور تا نیو آرک در همسایگی

سئوالی که این روزها مطرح است
اینست که باوجود اینهمه محصوالت
کشاورزی و غذاهای گوناگون که در
جهان تولید می شود چرا هنوز از هرنه
نفر یک نفر با بی غذائی دست وپنجه
نرم می کندو یا جان می بازد؟ پاسخ
روشن آن اسراف و دورریختن غذا
به دلیل فاسد شدن آن در بسیاری
از جوامع است  .دانشمندان به دنبال
راهی هستند تا بتوانند خوراکها
ومحصوالت کشاورزی را دو تا سه
برابر زمان موجود تازه و قابل مصرف
نگهدارند .درسال جاری دانشمندان
توانسته اند میوه آووکادو را در
فروشگاه های کاستکو(درآمریکا) در
مدت طوالنی تری تازه نگهدارند.

برندگان جایزه نوبل اقتصاد

قتل یک روزنامه نگار
جسد ویکتوریا مارینووا ،روزنامه
نگار بلغاری در یک پارک پیدا شد.
به گزارش گاردین او سومین روزنامه
نگاری است که در یک سال گذشته
در اتحادیه اروپا به قتل رسیده است . .
به گفته مقامات بلغارستان ،مارینوا،
 30ساله ،مدت کوتاهی پیش از تجاوز
جنسی وحشیانه در شهر شمالی ُرس
درساحل دانوب گزارشی از فساد مالی
اتحادیه اروپارا منتشرکرده بود.
دادستان منطقه ُرس ،جورجي
گرگيوف ،گفت« :مرگ او به علت ضربه
به سر و خفگي بوده است و تلفن
همراه ،سویچ خودرو ،عينک و بعضي
از لباس هاي او مفقود شده است ».
مارینووا مجری یک شوی تلویزیونی
بسیار محبوب بنام «کارآگاه ُرس» در
شبکه  TVNبود.

دوران محمدعلیشاهی
مخالفان الحاق ایران به کنوانسیون
مقابله با تأمین مالی تروریسم ،پس
از تصویب آن در مجلس نیز ساکت
ننشستهاند .تهدیدها ادامه دارد .برخی

نمایندگان تهدید به مرگ شدهاند.
برخی پیامکها هم از «به توپ بستن
مجلس» خبر میدهند .مثل اینکه
ایران امروز درزمان محمدعلیشاه به
سر می برد .حاال چه کسی قراراست
نقش لیاخوف روسی را بازی کند؟

کتاب تازه پائلو کوئیلو
پائلو کوئیلو نویسنده معروف برزیلی
که اکثر کتابهایش به فارسی نیز
ترجمه شده است تازه ترین کتاب
خودرا بانام « هیپی» ببازار کتاب
عرضه کرده است  .مجله چپگرای
تایم درگفتگوئی با او طبق معمول
به صحرای کربال میزند و درباره ترامپ
و برخورداو با دنیای هیپی ها سئوال
می کند .سئوالی که کامال نامربوط
است  .اما پائلو پاسخ جالبی می دهد
و می گوید «:من درباره آقای ترامپ
اظهار نظری نمی کنم  .همانطورکه
وقتی دیگری درباره مملکت من اظهار
نظر می کند و می خواهد نحوه اداره
مملکت را به ما دیکته کند ازآن بدم
می آید .ترامپ مشکل خود آمریکائی
ها ست مردم دنیا باید یاد بگیرند که
چگونه می توانند بدون اینکه آمریکا
مسئول همه چیز باشد زندگی کنند».

بانوی اول آمریکا در آفریقا
مالنیا ترامپ بانوی اول آمریکا
نخستین سفر بدون همسر ش را به
آفریقا انجام داد .او ابتدا به غنا رفت
وبه مدت  ۵روز در آنجا به مسائل
مربوط به بهداشت و آموزش این کشور

منصورحالج را که پای چوبه دار می
بردند به خواهرش گفتندبیا برای دفاع
ازحالج  .او آمد اما بدون سربند و چادر.
مردها بانگ براو زدند که پس حجابت
کو؟
او پاسخ داد  :من جز منصور مرد
دیگری را دراینجا نمی بینم .

درهای تاریخ
فرانسه
دانشگاهی
درمحافل
اصطالحی است که می گوید « یک
عده از «د ِر» کوچک تاریخ وارد آن
می شوند و از دربزرگ تاریخ خارج
می شوند .و یک عده از دربزرگ تاریخ
وارد آن می شوند واز درکوچک آن
خارج می شوند..

نیز سابقه کشته شدن یک بازیکن
خودرا در دل تاریخ ثبت کرده است .
در ۲۸سپتامبر امسال در میدان گلف
دریکی از شهرهای فرانسه توپ گلف
به چشمان یک تماشاچی برخورد کرد
و بینائی آن چشم را ازاو گرفت  .این
زن بینوا قربانی بازی آرام و کم تحرک
گلف شد.

برندگان نوبل شیمی
فرانسیس اچ  .آرنولد (عکس زیر)
بهمراه جرج  .پی  .اسمیت و گریگوری
پی  .وینتر جایزه نوبل شیمی امسال
را دریافت کرد  .این سه دانشمند
بخاطر استفاده از بیولوژی تکامل
درکارهایشان برای طراحی ملکول ها
این جایزه را دریافت کردند .خانم
آرنولد پنجمین زنی است که تا کنون
به دریافت نوبل شیمی موفق گردیده
است .

برندگان جایزه صلح نوبل
میرزا تقی خان امیر کبیر فرزند یک
آشپز شرافتمند ایرانی بود که الفبارا
در کنار پدرش در آشپزخانه یاد
گرفت .
او ازدر کوچک تاریخ وارد تاریخ ایران
شد  .بیش از دوسال صدارت نکرد
اما دارالفنون را ساخت  ،سرای امیر
و صدها آثاراو هنوز باقیست  .او از
دربزرگ تاریخ وطنش خارج شد که
قرن ها هرایرانی ازاو به نیکی ووطن
پرستی یاد خواهد کرد .
ناصرالدین شاه از دربزرگ تاریخ وارد
تاریخ ایران شد واز درکوچک خارج
شد.

ورزش های خطرناک
معموال مردم از بازی بو کس بعنوان
یک ورزش خطرناک یاد می کنند در
حالیکه ورزشهای دیگرهم تا کنون
قربانیانی داشته است  .از جمله شطرنج

روز پنجم اکتبر  ۲۰۱۸کمیته نوبل
اعالم کرد دنیس مکویج و نادیا مراد
جایزه صلح نوبل را دریافت می کنند.
آقای مکوویج دربیمارستان کنگو و
خانم مراد از ایزدیان عراق گرفتار
در چنک داعش درسال  ۲۰۱۴متفق ًا
جایزه صلح نوبل را بخاطر «تالش
برای پایان دادن به خشونتهای جنسی
بعنوان اسلحه در جنگهای مسلحانه»
کسب کردند.

آزادی

تمدن مایاها

اکنون با کمک دولت هلند جسد
موردشناسائی قرارگرفت.

کاخ سفید و بعضی اوقات توسط خود
این رسانه ها تکذیب می شود .این
نوع مبارزه با رئیس جمهوری کشور
بی سابقه و گاهی چندش آور است .

نیویورک براه انداخته است .

شیرزن
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خ واندن ی
ک واته و

دو محقق در دانشگاه های آمریکا
جایزه نوبل اقتصاد را دریافت کرده اند.
این جایزه به ویلیام  Nordhausاز
دانشگاه ییل به خاطر ادغام تغییرات
آب و هوایی در تحلیل های اقتصادی
درازمدت و پل رمر  Romerاز دانشگاه
نیویورک برای به کارگیری فن آوری
نوین در اقتصاد کالن اهدا شد .آنها 9
میلیون کرون سوئد ( 1.01میلیون دالر)
پول نقد بعنوان جایزه خواهند گرفت.
ویلیام نوردهاس ازسال ۱۹۶۷یکی
از اعضای هیئت علمی دانشگاه ییل
است .پژوهش  Nordhausبر رشد
اقتصادی و منابع طبیعی و تغییر آب
و هوا تمرکز کرده است .رویکردهای
اقتصادی او در برابر گرمایش جهانی
شامل مدل سازی برای تعیین روش
کارآمددر مقابله با تغییرات اقلیمی
است.

با مقامات غنا مذاکره کرد .او همچنین
دراین سفر به مالوی  ،کنیا ومصر نیز
سفر کرد.

گشتن ندیدم .گیو ابتدا خواست سر
گرگین را از تن جدا سازد اما با کشته
شدن او بیژن پیدا نخواهد شد .باید
کیخسرو حقیقت را آشکار کند و
برای یافتن بیژن تصمیم بگیرد .گیو
به گرگین گفت به انتقام بیژن از شاه
خواهم خواست که تو را مجازات نماید.
گیو به پیشگاه شاه بار یافت و آنچه
از گرگین شنیده بود باز گفت .شاه
غمگین گشت و سرخی رویش به زردی
گرایید و گفت زاری مکن و اندیشه
مدار که چاره این کار خواهم کرد.
بزرگان همه از گم شدن بیژن غمگین
گشتند .گرگین به حضور کیخسرو
آمد و دندانهای گراز را در پیشگاه او
بر زمین نهاد .شاه از گرگین پرسید
که بیژن در کجا از تو جدا شده است.
گرگین در جواب عاجز ماند و شاه از
نیرنگش آگاه شد و او را از پیش خود
دور ساخت و فرمان داد او را دربند
کنند .کیخسرو گیو را دلداری داد و
گفت من از هر طرف سپاه گرد خواهم
آورد و از دادار پاک به التماس خواهم
خواست که بیژن را در جام نشان دهد.
گیو شادمان گشت و شاه را ستایش
کرد.
گیو چون از درگاه خسرو بازگشت
سواران را شتابان به هر سوی فرستاد
تا مگر از بیژن نشانی یابند .چون
نوروز فرا رسید شاه در جام جهان نما
نگریست و ملتمسانه به پیشگاه یزدان
پاک ایستاد .بودنیهای آسمان و هفت
کشور را در آن جام دید و در هیچ کجا

سال  ۱۹۶۷میالدی

۱۳۴۶-۱۳۴۵
 ۲۴ژانویه  ۴(۱۹۶۷بهمن )۱۳۴۵
باید با گامهای تند به سوی تجدد رفت .
کنگره تربیت بدنی تصمیم به اجباری
کردن آموزش ورزش درمدارس
ودانشگاهها دارد  .این تصمیم ،
دختران وپسران را یکسان شامل می
گردد  .دانشگاههای ایران با همتایان
خارجی خود موافقتنامه امضاء می
کنند  .سه روز پیش دانشگاه شیراز
با دانشگاه پنسیلوانیا قراردادی به
امضاء رساند  .اخیرا ً یک زن عهده دار
ریاست فدراسیون شنا گردید.
 ۲۷ژانویه  ۷(۱۹۶۷بهمن )۱۳۴۵
کتاب انقالب سفید نوشته شاهنشاه
منتشر می شود.

آزادی
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اثری از بیژن نیافت
به هر هفت کشور همی بنگرید
ز بیژن به جایی نشان ندید
در کشور گرگساران بیژن را در چاهی
یافت که بند گران بسته است و
دختری از نژاد کیان به خدمتش کمر
بسته  .شاه رو سوی گیو کرد و او را از
زنده بودن بیژن مژده داد.
که بیژن به توران به بند اندر است
زوارش یکی نامور دختر است
گیو گریان شد و گفت این کار را که
چاره خواهد کرد؟ کیخسرو گفت جز
از رستم تیزچنگ کسی را یارای اقدام
بدین کار نیست .نامه ای به رستم
نوشت که جز تو کسی نمیتواندیگانه
پور گیو را از زندان ترکان برهاند.
چون نامه به دستت رسید و خواندی
فورا ً با گیو به نزد من آی تا ترتیب
کار را بدهیم .گیو با گروهی از یاران
شتابان به زابلستان شتافت  .چون
به نیمروز رسید دیده بان آمدن آنان
را خبرداد .زال به استقبالشان آمد و
گیو را پژمرده و پریشان خاطر دید .با
خود گفت فرستاده شاه است و کاری
نو پیش آمده .زال چون نزدیک گیو
رسید از ایرانیان پرسید و از رستم
جویا شد.
بدو گفت رستم به نخجیر گور
بیاید همانا که برگشت هور
ادامه دارد

 ۱۹فوریه  ۳۰(۱۹۶۷بهمن ماه )۱۳۴۵
امروز اعالم شد که  ۸۰درصد درآمد
نفت صرف توسعه ی کشور خواهد
شد.
سوم مارس  ۱۲(۱۹۶۷اسفند)۱۳۴۵
آینده ای
شاهنشاه در آبادان
درخشان برای کشوررا نوید می دهند.
شاه میفرماید «:روزی را پیش بینی
می کنم که شرکت ملی نفت ایران
بزرگترین شرکت نفتی دنیا باشد وآن
شرکت قادرباشد به تنهائی تفحصات
نفتی را انجام دهد ودست به استخراج
بزند ونفت ایران را خام یا تصفیه شده
درنفتکشهای ایرانی به بازارهای
خارج ببرد.وحتی در پمپهای بنزین
ایرانی در خارج مستق ً
ال یا با شرکت
سایرین به مشترکانی که روز به روز
در دنیا بیشتر می شوند عرضه بدارد.
ما دلبستگی به ثروت ملی ونیز قابلیت
خودرا دراداره ی آن به همگان اثبات
خواهیم کرد».

 ۶مارس  ۱۵(۱۹۶۷اسفند)۱۳۴۵
دکتر محمد مصدق که درملک
دراحمدآبادواقع
خود
شخصی
دریکصدکیلومتری غرب تهران تحت
نظر بود فوت می کند.

ازابتدا بااقبال مردم مواجه گشته
است  .کتابهائی که گاه درپشت
استر حمل شده وبه روستاها
می رسد هرروز طالبان بیشتری
پیدا می کندوتآترسیار ،گروه های
بزرگتری را به سوی خود می کشد.
سوم اوت  ۱۲(۱۹۶۷امرداد)۱۳۴۶

 ۸مه  ۱۷(۱۹۶۷اردیبهشت )۱۳۴۶
ایران  ۴۰۰میلیون فرانک از فرانسه
وام می گیرد.
 ۶ژوئن  ۱۶(۱۹۶۷خرداد)۱۳۴۶
شاه باژنرال دوگل دیدار خصوصی
دارد اوسفرخودرا به آمریکا به دلیل
وقایع اخیر خاورنزدیک به عقب
انداخته است .
 ۷ژوئن  ۱۷(۱۹۶۷خرداد )۱۳۴۶
شاه درپایان سفر اروپائی خود درترکیه
توقف کوتاهی دارد .او در آنکارا اعالم
می کند که اسرائیل باید سرزمینهای
اشغالی را پس دهد.
 ۱۲ژوئن  ۲۲(۱۹۶۷خرداد)۱۳۴۶
فلسطینی هائی که توسط اسرائیل
اخراج شده اند درایران پناه می یابند.

 ۲۷ژوئیه  ۵(۱۹۶۷اَمرداد)۱۳۴۶
کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان هرروز موفقیت های
بیشتری کسب می کند .کانون
تصمیم به ایجاد یک مرکز فیلم
ایرانی گرفته تابه نوجوانان
فرصت فیلمسازی بدهد .آیا
میتوان پذیرفت که ایرانیان برای
فراگرفتن این هنر به خارج ازایران
بروند؟ شهبانو که بنیانگذار ورئیس
عالیه این کانون است میگوید:
«من مایلم که این بخش  ،محل
پرورش استعدادها باشد ».بهرام
بیضائی وعباس کیارستمی ازاولین
فیلمسازان این مرکزند .کانون

شرکت کشتیرانی آریا که نخستین
شرکت کشتیرانی ایران است شروع
به کار می کند .موج توسعه وترقی
کشوررافراگرفته است .روز  ۱۵ماه مه
سدفرحناز افتتاح شد ودرزمینه ی
صنایع فلزی چندطرح بطور همزمان
آغازشد ودرپایان ماه مه خط تولید
کامیونهای ماک بکار افتاد .خط تولید
اتوبوسهای دوطبقه لیالند ازفوریه
شروع بکار کرد ه است این دوکارخانه
تحت امتیاز کارخانه های مادر فعالیت
می کنند  .اتوبان کرج درآوریل بروی
مردم بازشده .درنوروز امسال پادشاه
ساختمانهای مرکز تلویزیون ملی
را افتتاح کرده است  .وی در  ۱۵مه
( ۲۴اردیبهشت )۱۳۴۶باواقع بینی به
خبرنگار مجله اشترن گفته بود:
« بااین تعداد بیسواد نمیتوان درایران
بطور معقول صحبت از دموکراسی به
شیوه ی غربی نمود».
 ۱۶اوت  ۲۵(۱۹۷۶اَمرداد)۱۳۴۶
پایان جنگ شش روزه اعراب
واسرائیل منطقه را برهم ریخته است
.اسرائیل تصمیم حمله ی پیشگیرانه
می گیرد .ناصر از تک وتا افتاده وارتش
مصر نشان داده که مردم این کشور
آنقدرها هم طالب جنگ نیستند .شاه
ایران که در منطقه دشمنی ندارد
همراه با ژنرال دوگل به رسیدگی
به امور فوری می پردازدوبرسخت
ترین زخمها که زخمهای روحی است
مرهم می گذارد  .وی ُحسن نیت
خودرا باارسال کمک مالی به عراق
ومددرسانی به اردن صدمه دیده
ونیز کمک به اعراب نشان می دهد.
واین همه به قصد جلوگیری ازورود

شوروی به بازی سیاسی منطقه است
نه به دلیل دشمنی با اسرائیل .رابطه
شاه باروسها نیز بسیار خوب است .
درماه گذشته پادشاه اعالم کرده که
قصد خرید اسلحه باوام  ۸ساله وبهره
 ۲/۵درصد از آنهادارد .درصورتیکه
واشنگتن بهای سالحهارا نقد می
خواهد.
 ۲۷اوت  ۵(۱۹۶۷شهریور )۱۳۴۶
شاه از هرفرصتی برای دیدار ژنرال
دوگل استفاده می کند .دراین روز
هنگام بازگشت ازسفررسمی اش به
آمریکا وارد پاریس می شود و ازژنرال
دوگل دیدار می کند.
 ۲۵اُکتبر ۳(۱۹۶۷آبان )۱۳۴۶
شاه وشهبانو تاالر رودکی را افتتاح
می کنند .دراین تاالر کنسرت
های موسیقی ایرانی واروپائی اجرا
خواهدشد.
 ۲۶اکتبر ۴ (۱۹۶۷آبان )۱۳۴۶

امروز مصادف با چهل وهشتمین سال
تولد شاه است  .مردم از هرطبقه در
جشنهای تاجگذاری شرکت می کنند
آنها به این جشن که جهان را به تماشا
واداشته است افتخار می کنند.اما بیش
ازآن به تغییر وضع ایران وصلح ورفاه
حاکم برآن مفتخرند.نگاهی گذرا به
گذشته کافیست تا میزان زحمات
وپیشرفتهای حاصل را که مردم
درتحقق آنها سهم اساسی داشته
اند روشن سازد .دوکالسکه سلطنتی
ازکاخ مرمر بیرون می آید اولی با ۸
اسب سفید حامل اعلیحصرتین ودومی
با چهاراسب سیاه حامل ولیعهد
 ۷ساله ایران بکاخ گلستان میرود.
دراین مراسم شاه تاج رابرسر شهبانو
می گذارد .وقتی شهبانو ازسبکی تاج
خود ابراز تعجب می کنند پی یر آریل
جواهرساز به ایشان می گوید:
« امیدوارم علیاحضرت هیچگاه باری
سنگین تراز این تاج حمل نکنند».
ادامه دارد

آزادی

ناگاه پیران ویسه از راه رسید و ترکان
را صف کشیده دید و داری بلند بر
پای کرده دید از ترکان پرسید دار
بهر چیست و از درگاه شاه کیست که
بایدبر داررود؟ گرسیوز بد نهاد گفت
این بیژن است که بر شاه ما دشمن
است وباید سرش بر دار رود .پیران
خسته جگر به نزد بیژن آمد و او را
دست بسته و رنگ از رخسار پریده
دید .از او چگونگی آمدن و گرفتاریش
را پرسید .بیژن از سر تا بن داستان باز
گفت .چشمان پیران پر از اشک شد و
خواهش کرد دمی دست بردارند تا او
به نزد شاه رود.
بنده وار به کاخ شاه آمد و دست بر
سینه به پیشگاه او ایستاد .افراسیاب
دانست که پیران آزاده خوی را
خواهشی است.
بخندید و گفتش چه خواهی بگوی
ترا بیشتر نزد من آبروی
پیران خسرو پرست زمین ادب بوسه
داد و آنگاه برپای خاست و گفت تا
کنون چندین بار شاه را از انجام برخی
از کارها بر حذر داشتم و چون شاه
توجهی نکرد  ،عواقبی وخیم برایمان
به بار آمد
بدیدی بدیهای ایرانیان
که کردند با شهر تورانیان
هنوز آن سرتیغ دستان سام
همانا نیاسود اندر نیام
تو شاه بزرگی و ما کهتر اما چشم خرد
بازکن و بنگر که اگر امروز خون بیژن
را برزمین ریزی از آن بر ما چه خواهد
رسید .تو شاه واالگهر ،رستم دستان
گودرز کشواد و گیو کین خواه را بهتر
از همه میشناسی و میدانی که با ما چه
خواهند کرد؟ افراسیاب پاسخ داد ببین
که بیژن با ما چه کرد و چگونه آبروی
مرا در ایران و توران بر خاک ریخت و
شرمنده ام ساخت؟ آیا نمیبینی که از
این دختر بد گهر چه رسوایی در پیرانه
سر به سرم آمده است؟
به رسوایی اندر بمانم به درد
بپاالیم از دیدگان آب زرد
پیران گفت حق با شاه بزرگ است و
ننگی بزرگ به بار آمده اما اگر شاه او

را به جای دار به زندانی فرستد که نام
و نشانی از او باقی نماند شایسته تر
است.
ازو پند گیرند ایرانیان
نبینند از این پس بدی را میان
افراسیاب پند پیران را پذیرفت و به
گرسیوز فرمان داد دو دستش را به
مسمار آهنگران ببندد و در چاهی
ژرف بیندازدو سنگ اکوان دیو را بر
سر چاه بگذارد تا او در آن چاه جان به
جان آفرین بسپارد و از آنجا به ایوان
منیژه بی هنر که خاندان از او به ننگ
است برود و تاج را از سرش بردارد و
موی کشان بر سر چاهش ببرد و به او
بگوید در این تنگ زندان نگهبان و
غمگسار بیژن تویی.
گرسیوز دستور شاه را اجرا کرد و بیژن
را به چاه افکند و ایوان را غارت نمود
و او را پای و سر برهنه موی کشان بر
سر چاه آورد و گفت خان و مان تو تا
جاودان بر سر همین چاه است و بس.
منیژه به هر زحمتی بود نانی تهیه
میکرد و از روزنی که بر سر چاه یافته
بود آنرا به درون چاه می افکند تا بیژن
از گرسنگی نمیرد.
گرگین یک هفته در انتظار بیژن صبر
کرد چون از او خبری نشد از کرده
پشیمان گشت و تازان به جشنگاه
رفت و از بیژن و جشن و خوبرویان
اثری نیافت .بر گرد مرغزار گشت و
ناگاه چشمش به اسب بیژن افتاد که
گسسته لگام و نگون کرده زین
فرو مانده بر جای اندوهگین
گرگین فهمید که بر سر بیژن بالیی
رسیده و گرفتار افراسیاب گشته
است .گریان و پشیمان اسب بیژن را
برداشت و رو سوی ایران نهاد .شاه
و گیو خبر شدند که بیژن رزمزن گم
شده است ،گیو شتابان به نزد گرگین
آمد و او را گریان و ناالن دید و اسب
بیژن را بدون صاحب ،گیو از اسب به
زیر آمد و از هوش رفت .چون به هوش
آمد از گرگین پرسید که بر سر بیژن
چه بالیی آمده است؟ گرگین گفت از
جنگ با گرازان فارغ شده عازم ایران
بودیم که ناگاه چشم بیژن بر گوری
بسیار زیبا و خرامان افتاد .از اسب
فرود آمد و در پی گور دوان شد و
از دیده ناپدید گشت ،هر چه انتظار
کشیدم باز نگشت .به جست و جویش
پرداختم و کمترین اثری از او نیافتم
با دلی پر از رنج و اندوه چاره جز باز

( منیژه -قسمت سوم)

شاه ایران

سال نهم شماره  ۱۰۶صفحه23

						
دکتر طلعت بصاری (قبله)

زانن شاهناهم

بخش بیست وچهارم

روز شمار زندگی محمدرضا پهلوی

کولونوسکوپی برای چه کسانی الزم
است ؟همایون واحدی فوقتخصص
دستگاه گوارش و کبدساکن تهران
در ارتباط با انجام کولونوسکوپی می
گوید :افرادی که اسهال خونی طول
کشیده و بیشتر از یک ماه دارند حتم ًا
باید جهت انجام کولونوسکوپی به
پزشک متخصص گوارش و کبد مراجعه
و برای انجام کلونوسکوپی اقدام کنند.
وی می افزاید :افراد باالی  ۴۵و ۵۰
سال همچنین کسانی که سابقه فامیلی
ابتال به سرطان دستگاه گوارش به
ویژه روده بزرگ را دارند به دلیل
افزایش احتمال خطر در آنها انجام
کولونوسکوپی برایشان امری ضروری
است.

برای مبتالیان به میگرن خبر خوشی
است که سازمان دارو وموادغذایی
آمریکا داروی جدیدی را بنام
 Aimovigتصویب کرد که می تواند
مبتالیان به میگرن را از دردسرهای
ُکشنده نجات دهد .این دارو که
بصورت ماهانه به بیمار تزریق می شود
اوالً تعداد دفعات ابتال به سردردهارا
کاهش می دهد و ثانی ًا در بسیاری از
بیماران بکلی عوارض بیماری ازبین
می رودو بیماران سالمت خودرا باز
می یابند .این دارو ساخت شرکت
ا َ ْم ِژ ْن است .

ماری جوانا خوبست یابد؟

عمرطوالنی

آزادی
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فوقتخصص گوارش و کبد ادامه می
دهد :کسانی که در حین کولونوسکوپی
متوجه ابتالی خود به پولیپ شوند
بسته به نوع و جنس پولیپ پزشک
تکرار کولونوسکوپی را در بازههای
زمانی  ۶ماهه ۲ ،ساله و  ۵سال بعد
پیشنهاد میکند ،ولی در صورتی که
مشکلی وجود نداشت و پولیپی در کار
نبود  ۱۰سال بعد انجام کولونوسکوپی
باید تکرار شود.

کارشناسان براین باورند که ورزش و
تحرک در زندگی باعث افزایش طول
عمر می شود .اما چیزهای دیگری هم
هست که می تواند بر طول عمر شما
بیفزاید:
*مطالعاتی که برروی  ۱۵,۵۰۰نفر
درظرف  ۲۵سال صورت گرفته ثابت
کرده است کسانی که از کربويیدراتها
بطور متوسط دررژیم غذایی خود

در بیش از سی ویک ایالت آمریکا
استفاده ازماری جوانا قانونی شده
است .و ازماه ژوئن کشت آن توسعه
بیشتری یافته است .اداره موادغذائی
و داروئی آمریکا نیز داروهای ساخته
شده از ماری جوانا را تصویب کرد.
ازجمله داروی مؤثر برای بیمارانی
که گاه بگاه دچار حمالت صرع می
شوند بسیار نتیجه بخش بوده است
زیرا بدون اینکه بیماران را به حالت
روانگردانی واعتیاد بکشاند آنهارا
معالجه می کند .اما شکی نیست افراط
در استفاده از هر داروئی کشنده و
خطرناک است .
اخیرا ً تصادفات رانندگی دربین

خون بجای دارو

پژوهشگران دردانشگاه استنفورد در
مطالعاتی که برروی موش های جوان
و ُمسن انجام دادند متوجه شدند
وقتی خون جوانترها به موشهای
ُمسن تزریق می شود سیستم خونی
ُمسن ها بهتر می شود .اکنون برآن
شده اند تا پالسمای خون افراد جوان
را به کهنساالنی که در معرض ابتال به
بیماری الزایمز قرار دارند تزریق کنند
تا مغزهای پیر را از زوال و نابودی نجات
دهند .اگر این آزمایشات با موفقیت
همراه شود می توان امیدواربود که
بیماری زوال عقل یا آلزایمر تحت
کنترل در خواهد آمدو دیگر کسی
دچار فراموشی نخواهدشد.

حس بویایی سگها
مدتها پیش دانشمندان دریافتند که
سگها می توانند از طریق حس بویایی

آیا مکمل های غذائی مانند قرص های
گیاهی برای بدن مضرند یا مناسب .؟
کارشناسان براین باورند که اینگونه
مکمل ها بی خطرند به شرط اینکه
طبق دستورالعمل شرکتهای دارویی
که آنهارا ساخته اند به دقت عمل شود.
البته در بسیاری از کشورها بی
ضرربودن مکمل های غذائی توسط
دستگاههای مسئول دولتی بررسی
می شوند و ادعاهای شرکتهای سازنده
آن مکمل تأیید یا تکذیب می شود.
درصورت تأیید آن ادعاها اینگونه
مکمل ها در دسترس بیماران قرارداده
می شود .بطورکلی اگر مکمل های
غذائی و ویتامین ها بیش از حدِ توصیه
شده توسط کارخانجات سازنده مصرف
شود بدون شک خطرناک خواهند بود.

ویتامیندیوسرماخوردگی
تا کنون شنیده بودیم که ویتامین سی برای
جلوگیریازسرماخوردگیبسیارمفیداست
اما اکنون کارشناسان به این نتیجه رسیده
اند که ویتامین دی نیز برای جلوگیری از
سرماخوردگی و آنفلو آنزا نقش مهمی دارد.
دربعضی از کشورها مانند آمریکا و فنالند
ویتامین دی را به نان اضافه می کنند .
درفصل زمستان که مردم از آفتاب کمتر
بهره مند می شوند میزان ویتامین دی در
بدن کم می شود که باید با خوردن قرص
های و یتامین دی این کمبود را جبران کرد.
برخی از مطالعات نشان داده است که
افزایشبیماری ام.اس.بیشتربخاطرکمبود
ویتامینسی دربدناست.

آیا سیاره ما قرار است روزی مثل جهنم
داغ بشود؟ یورونیوز درپاسخ این سئوال
می نویسید:
پروفسور« ارالند شیلیآن » میگوید:
«سوال جالبی است .میدانیم که طی
چند سال اخیر مناطق زیادی در نیمکره
شمالی تابستان بسیار گرمی را پشت سر
گذاشتهاند.هم چنین می دانیم  ۱۸سال
از  ۲۰سال گذشته ،گرم ترین سالهایی
بوده که تاکنون ثبت شده است .افزایش
دما که طی قرن گذشته شاهدش بودیم،
به طور مستقیم با فعالیتهای انسانی
مرتبط است .سوختهای فسیلی باعث
افزایش میزان دی اکسید کربن در جو
زمین میشود و در نتیجه دمای هوا
افزایش پیدا میکند .این روند به احتمال
زیاد در آینده ادامه خواهد داشت .هر چه
میزان دی اکسید کربن بیشتر شود ،دمای
هوا هم باالتر میرود .در واقع ممکن است
وضعیت آب و هوایی در کشورهای شمال
اروپا شبیه به اروپای مرکزی شود.ممکن
است هوای استکهلم طی  ۵۰تا  ۱۰۰سال
آینده مثل پاریس شود .بنابراین خطر
تابستان های داغتر بیشتر شده است ،اما
اینکه دقیقا چقدر هوا گرمتر شود و چه
زمانی اتفاق بیفتد ،چیزی است که هنوز
نامشخص است».

تخم مرغ بخوریم یانه
دربررسی های بعمل آمده در آمریکا
که نتیجه آن درسال  ۲۰۱۶انتشاریافت
آمده است که خوردن یک تخم مرغ
درروز برای کاهش خطر سکته مغزی
بسیار مفید است  .اما درهمین آمریکا

رابطه گوشت باسرطان

اخیرا ً پژوهشگران در دانشگاه هاروارد
به این نتیجه رسیدند که مصرف گوشت
های غرآوری شده خطر ابتالی به سرطان
پستان را افزایش می دهد .گوشت های
فرآوری شده شامل هر نوع گوشتی است
که نمکسود ،دودی یا خشک شده باشد.
برای مثال بیکن  ،کالباس  ،سوسیس
ونظایر آن را می توان نام برد .ابتالی به
سرطان پستان درجهان روبه افزایش
است بویژه کشورهای توسعه یافته
بیشتر بااین بیماری روبرو هستند..
پژوهشگران تأکید می کنند که گوشت
عامل بروز سرطان پستان نیست بلکه
گوشت های فرآوری شده در بروز
سرطان مؤثرند.
سازمان بهداشت جهانی قبال اعالم کرده
بود که اگر کسی درروز بیش از  ۵۰گرم
گوشت فرآوری شده مصرف کند احتمال
ابتالیش به بیماری سرطان پستان ۱۸
درصد افزایش می یابد .هرسال حدود

هوش مصنوعی که به آن هوش ماشینی
و به انگلیسی Artificial Intelligence
می گویند  ،سیستمی است که بکمک
آن می توان همه رفتارهاوواکنش های
هوش انسانی را بکار گرفت  .هوش
مصنوعی درحقیقت نقطه تالقی همه ی
علوم جدید وقدیم است که می تواند
خالق باشد و نظر کاربر را به مرحله
ی اجرائی برساند .برای مثال هوش
مصنوعی در رشته پزشکی قادر است
بیماریهارا تشخیص و روش درمان آنهارا
ارائه کند.
فرانسه با آمریکا وچین درزمینه هوش
مصنوعی رقابت تنگاتنگی دارد.
جان مک کارتی که درسال  ۱۹۲۷در
بوستن ماساچوست متولد شدودرسال
 ۲۰۱۱وفات یافت متخصص درعلوم
کامپیوتری و علوم شناختی بود و در سال
 ۱۹۷۱به خاطر خدماتش به پیشرفت علوم
کامپیوتر در زمینه هوش مصنوعی ،جایزه
تورینگ را دریافت کرد .او در تعر یف
از هوش مصنوعی درسال  ۱۹۵۶گفت :
هوش مصنوعی «دانش و مهندسی
ساخت ماشینهای هوشمند» است .

تفاوت دانش و فرهنگ

درواژه نامه دهخدا معنی فرهنگ ودانش
چنین آمده است  :فرهنگ.به معنی
فرهنج است که علم و دانش و ادب باشد.
(برهان ) :
ای زدوده سایه ات ز آیینه فرهنگ زنگ
بر خرد سرهنگ و فخر عالم از فرهنگ و
هنگ .و دانش [ .ن ِ ] (ا ِمص ) اسم مصدر
از دانستن .دانست( .فرهنگ نظام ) .عمل
دانستن .دانندگی .دانائی .علم و فضل و
دانستن چیزی باشد.

آزادی

کولونوسکوپی

درمان میگرن

استفاده کرده اند عمر طوالنی تری
نسبت به کسانی که رژیم غذایی آنها
خالی ازکربوئیدرات بوده است داشته اند.
* مطالعاتی که برروی  ۵۰۰,۰۰۰نفر
درطول سالها صورت گرفته این
نتیجه را بدست داده است که کسانی
که روزی حداقل یک فنجان قهوه
اعم از بدون کافئین و یا قهوه فوری
نوشیده اند کمتر از دیگران به مرگ
زودرس دچار شده اند .وهرچقدر
بیشتر قهوه نوشیده اند (حداکثر تا
 ۷فنجان درروز) عمرشان طوالنی تر
شده است .
* شادی و احساس خوب درزندگی
باعث افزایش طول عمر می شود.

نوجوانان بدلیل استفاده از ماری جوانا
افزایش چشمگیری داشته است .

ضرند؟
مکمل های غذایی ُم ّ

هوش مصنوعی چیست ؟
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پرسش و پاسخ
علمی

خود بیماران مبتال به سرطان را
شناسائی کنند .اکنون نیز دریافته اند
که سکها می توانند با حس بویایی خود
بیماری ماالریا را تشخیص دهند.
بی بی سی می گوید«:یافته ای که می
تواند گام مهمی برای ریشه کن کردن
این بیماری به حساب بیاید .محققان
در بریتانیا و گامبیا سگ ها را برای
شناسایی مبتالیان به این بیماری
آموزش داده اند.

زمین داغ می شود؟

پژوهشگرانی از  ۱۲مؤسسه  ۲۵بررسی
مطالعاتی را تحلیل کرده ودر سال ۲۰۱۷
بعد از یک جمعبندی توصیه کردند که
چون تخم مرغ حاوی کلسترول است ،تا
جایی که ممکن است باید از خوردن آن
پرهیز کرد.
کارشناسان مواد غذائی ومتخصصین
قلب می گویند خوردن تخم مرغ
بستگی به غذاهای دیگری دارد که با آن
می خوریم  .مثال دراروپا روی میز صبحانه
تخم مرغ و سزیهای مختلف قراردارد .اما
در آمریکا تخم مرغ درکنار بیکن که پراز
چربی های اشباع نشده است قرار می
گیرد .بدیهی است که این دورژیم غذایی
متفاوت نتیجه های متفاوتی نیز دارد.
برای مثال ویولت براون ،سالمندترین
زن جهان ،که سه سال پیش در وطنش
جاماییکا درگذشت  ۱۱۷سال داشت راز
عمر طوالنیاش را در تغذیه مخصوصش
میدانست .او هر روز سه تخم مرغ
میخورد .بنابراین خوردن یک تخم مرغ
درروز ازسوی پزشکان توصیه می شود به
شرط آنکه با آن چربی های اشباع نشده
مصرف نشود.

دو میلیون ودویست هزار زن به سرطان
پستان مبتال می شوند

ماامروز جز رواداری نسبت به عقاید یکدیگر وجز اندیشیدن به میهنی که دشمنان دارند آن را از دستمان در می آورند وظیفه دیگری نداریم
.

آزادی

میدانیم که همیشه  ،ودرهمه جای دنیا ،
تیرگی وروشنائی وجودداشته است
.وبرای نجات روشنائی وخوبی از چنگال
بدی  ،همه جا وهمه وقت تالش شده
است  ..درشرایط ما  ،این تالش اگر
اساسی وهمه گیر نباشد  ،بیم آن می
رود که خدای نکرده  ،شیرازه ی امور
کشورمان ازهم بپاشد .وماایرانی ها
مجبور به زندگی درشرایطی بشویم که
دیگر هیچ امیدی به آینده ی روشن  ،به
این زودی ها نباشد.
امروز هریک از ما وظیفه داریم که
مسئولیت خودرا بپذیریم ونگذاریم نسل
کنونی کشورما که بار سنگین امانت
تاریخ را بردوش دارد  ،دربرابر فشارهای
مختلف ومخصوص ًا وضع فجیع اقتصادی ،
از مسئولیت خود کوتاه بیاید وآیندگان
وفرزندان ما ناچارشوند عواقب قصورمارا
تحملکنند.
بدون هیچ ادعا  ،وبی آنکه حرف تازه ای
داشته باشیم  ،قصدم این است که دوران
کوتاه ومجال اندکی که ما دراین دوران
ورق برگردان کشورمان داریم رابیادها
بیاورم  .آنان که در داخل هستند ،
ازهرگروه  ،یا تفکر فرارازکشور  ،و یا
دراندیشه فرار از شرایط مشکل زندگی ،
مجال اندیشیدن به فردارا شاید کمتر
داشته باشند.ومتأسفانه  ،کار زیادی
هم از دستشان ساخته نیست  ،که همه
راهها برویشان بسته است .وما  ،که سالها
دورازوطن باشنیدن اخبار عزیزان ،
همواره دربیم وامید نجات کشور به حوی
بوده ایم ،آنچنان پیچیده درخبرهای
متفاوت ازکشورمان ودنیا  ،دستخوش
تشویش خاطر می شویم که گاهی فکر
عاجل رسیدگی به عزیزی  ،یاغم ازدست
دادن عزیزی دیگر  ،غم بزرگ کشورمان
و هموطنان مشوش مان را فع ً
ال در گوشه
ی خاطرمان می گذاریم تا شاید فراغتی
دست دهد وچاره ای برای آن بیندیشیم .
واین چنین  ،روزها  ،ماهها وسالها سپری
می شود  .اماتاکی می توان فقط گوش
کرد که بی آبی وبی غذائی ،خشکسالی
ونگرانی های مختلف زندگی  ،دارد
هموطنان مان را هرروز مشوش ترو
سرگردان ترو فراری تر می کند؟! وهیچ
چیز خبراز آینده ای دلگرم کننده وامید
بخش نمی دهد؟
سالها می گذرد ومادرخارج ازکشور
درمیان انتخاب مصدق وشاه سرگردان
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هستیم  !!.کدام مصدق ؟ کدام شاه ؟
آیاباید نخست ایرانی باشد تا شاهی یا
مصدقی داشته باشد؟ آیا برای پیروی
ازیک اصل  ،باید فقط به قلب خود رجوع
کنیم ؟ پس تاریخ برای چه نوشته می
شود؟ مگر تاریخ آئینه عبرت نیست ؟
مگر برای نیفتادن به چاله  ،نباید از چاه
هائی که در گذشته درآنهاافتاده ایم پند
بگیریم ؟
ما که در دنیای آزاد بسر می بریم وفرصت
گفت وشنود باهم داریم  ،چرابجای اینکه
بنیادی درست کنیم ،دورهم جمع شویم ،
افکارمان راصادقانه باهم مبادله کنیم
وتاریخ راباهم مرور کنیم وبدون ُحب و
بُغض اندیشه هایمان را متشکل سازیم ،
فقط دراین رسانه یا آن رسانه حرف
خودمان را می زنیم وبرنامه ای اجرا
می کنیم  ،یادی ازوطن وهموطنان می
کنیم واین چنین  ،وظیفه خودرا به
انجام رسانده تلقی می کنیم  .اما این
گفتارها وبرنامه ها  ،کدام رنج را از دلهای
رنجدیده هموطنان برداشته است ؟!
دنیا دارد به سرعت تغییر می کند .
سران کشورها بسود خود وبضرر آن
دیگر  ،باهم زدوبند می کنند  .هرکدام
بفکر جیب خود ویا در جستجوی فراهم
کردن آسایشی برای هموطنان خود
هستند  .هیچکس بفکر ایران نیست .
ایران را فقط ایرانی می تواند نجات
دهد .ماهرکدام  ،اگر نیمی از وقت وانرژی
خودرا مصروف کشورمان وهموطنانمان
بکنیم وباهمه ی وجود درجستجوی
راهی برای نجات کشورعزیزمان باشیم .
باجوانان متخصصی که در چهارگوشه
جهان داریم  ،با ُمسن تر های تجربه دیده
ودرس خوانده  ،زنان ومردان پرشوری که
داریم  ،که هریک آماده نجات کشور
هستند اما پراکنده وبدوراز یکدیگر ،همه
منتظر خبری هستند تا جنبشی کنند.
وقتی فالن سازمان مخوف که سالها
بهترین فرزندان مارا به اسارت گرفته
وحاال با پولهائی که معلوم نیست از
کجا آورده جیب خارجیان را که هیچ
اطالعی از کشورماندارند پر می کنند
تا به خیال خود  ،با کمک آنها برتخت
سلطنت ایران تکیه بزند ؛ یا فالن کشور ،
که صدسال پیش  ،بافریب آدم غافلی
که برتخت پادشاهی ایران تکیه زده بود ،
هفت قسمت مهم خاک کشورعزیزمان
رابه غنیمت گرفت  ،وحاال با تصرف

گوشه وکنار کشور  ،بفکر چاپیدن
هرچه بیشتر است  ،همه از غفلت ما  ،از
جدال ما بهره می گیرند که چه کسی را
بعنوان رهبر خودبرگزینیم !!
ازمردم داخل کمتر کاری ساخته است
که توان آنهارا باظلم وجور و آدمکشی
وقحطی گرفته اند .آنها می اندیشند ما
که درخارج بسر می بریم چرا به فکر
وطن نیستیم ؟!!
خوب که بیندیشیم  ،امروز هیچ چیز از
نجات کشورمان مهمتر نیست  .باور کنید
هرقدر بفکر آینده فرزندانمان باشیم
مهمترین عامل آن است که آنها درآینده
کشوری مرفه و آزاد داشته باشند  ،حتی
اگر نخواهند لزوم ًا آنجا زندگی کنند.
واال یک انسان مرفه وتحصیل کرده ،
هرقدرهم خودش ونزدیکانش دررفاه
نسبی بسربرند  ،اگر کشوری نداشته
باشد  ،همیشه زیر پایش خالی خواهد
بود .البته که باید بفکر همه مردم دنیا
و خوشبختی همه نیز اندیشه کرد  .اما
چگونه می توان کشوری را که قرنها
پدرانمان با آن ثروت هنگفت فرهنگی ،
از هزاران جنگ ونابسامانی نجات
داده اند وبرای ما به میراث گذاشته
اندوفرهنگ اصیل ونجیبی که امروز تمام
دانشمندان جهان  ،به آن می اندیشند
وازآن الهام می گیرند راازیاد ببریم ؟!
آیا می توانیم هموطنانمان رابا آنهمه
مشکالت درداخل کشور  ،فراموش کنیم ؟
آیا می شود بدون فکر چاره ای برای
ایران  ،آسوده بخوابیم ؟!
هرکدام ازما اگر کوششی بکنیم واندکی
به ایران بیندیشیم  ،می توانیم برای
نجات کشوری که با همه ی ثروت
زمینی وطبیعی ومردمی وفرهنگی که
دارد درآتش بیداد می سوزد چاره ای
بیندیشیم .مورچگان را چو بود اتحاد
شیرژیان را بدرانند پوست
اگر متفق شویم وهدف بزرگمان نجات
کشورمان باشد  ،بهرکاری توانا خواهیم
بود .باید نفاق هارا رها کرد وفقط به نجات
ایران اندیشه کرد.باید از همه ی توانائی
هائی که در خارج از کشور داریم استفاده
کنیم  .ازهمه دستگاهها ی خبررسانی ،
همه رادیوها وتلویزیونها درسرتاسردنیا
باید یک هدف را دنبال کنند «:
همبستگی ملی برای نجات ایران».
باورکنید اگر خودبینی وخودخواهی را
فراموشکنیموبفکرقدرتوثروتشخصی

نباشیم  ،فرصت آن را خواهیم داشت که
به قدرت عمومی وهمبستگی ملی دست
یابیم که با آن می توان هرمانعی را از
میان برداشت .
یکی ازبزرگان فکرواندیشه گفته است :
« خداوند اوضاع قومی را دگرگون نمی
کند مگر آنکه اوضاع روحی واخالقی آنها
دگرگون شده باشد».
ماهمه به وحدت خداوند وبه انسان
وانسانیت باورداریم  .این سر آغاز همه
کیش ها و آئین هاست  .باید ازهمین جا
آغاز کنیم  .اگر شعارمان صلح ودوستی
وآشتی باشد  ،به هیچکس به چشم
دشمن نگاه نخواهیم کرد .کسی که به
انگیزه شخصی دست به حرکتی بزند ،
ازدستش کاری ساخته نیست جز فریب
دادن وفریب خوردن .
مفهوم آمریتدرهرقالبی کهریختهشود ،
مبتنی برخشونت وتحریف قانون است .
واژگون سازی یک رژیم با خشونت ،
تنها به تولد رژیمی دیگر برپایه ی
خشونت بزرگتر می انجامد .نباید
خشونت را با خشونت پاسخ داد .دربرابر
قساوت وسنگدلی باید مقاومت منفی
نشان داد .می توانند کارگران  ،محصالن
مالیات  ،پیشه وران  ،معلمان از خدمت
کردن به دستگاه ظالم خودداری کنند.
آنگاه خشونتی که همه ناشی ازش ّر است ،
نابودخواهدشد.
انجام وظیفه به ما تعادل وتناسب می
بخشد ودراعماق روح ما آرامشی پدید
می آورد که باعث می شود برهمه ترس
ها غلبه کنیم .
مسئولیت به ما می آموزد که نخستین
وظیفه ما این است که برای دیگران
مفیدوسودمند باشیم ونفع خودرا
مهمترازنفع دیگران ندانیم  .اساس
مسئولیت  ،باید حسن نیت وبه دوراز
نفع شخصی باشد وفقط هدف مهم باشد.
مسئولیت شناسی وهمبستگی ملی باید
بزرگترین وظیفه و هدف ماباشد.
مسئولیتی که از هوشمندی مایه
بگیرد  ،جوهره ی همبستگی است .
این هوشمندی مفهوم عاقبت اندیشی
وعاقبت نگری است .
وقتی پای کشور ونجات کشور درمیان
است  ،هیچ اندیشه دیگر نباید
برآن ارجحیت داشته باشد .موفقیت
درهمبستگی است  .بقیه کارها
خودبخود به پیش خواهد رفت .

بابهره گیری از کتاب « صدوبیست
روایت» از زنده یاد حسین مهری

آزادی

به فکر وطن وهموطنان باشیم
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دکتر عفت برادران رحیمی

یک نمونه همبستگی  ،لحظه ی هولناک
ومقدسی است که ده ها انسان  ،متفاوت
از هرنژاد وفکر وسن واندیشه وگرایش
های مختلف  ،باهم می شتابند تا گروهی
را که در کام حریق دچارشده اند  ،یا
ساختمانی برسرشان خراب شده است ،
نجات دهند .همبستگی این است  .درآن
لحظه هیچکس از دیگری نمی پرسد چه
مذهب یا مسلکی دارد .شاید بشود گفت
همبستگی از دل مایه می گیرد وعقل
حسابگر با همبستگی بیگانه است .
درلحظه ی همبستگی وجوان ها بیدار
می شود وپای منزلت بشری به میان می
آید ورنگ ومسلک وآئین رنگ می بازد.
همبستگی درمیان یک ملت به معنای آن
نیست که همه بیک اندیشه بیندیشند.
همبستگی دردرک تفتهم است  .فهمیدن
دیگری ویافتن راه برای همزیستی است .
همبستگی زاده وخاطره ی قومی است .
ملتی که سزاوار مقتدرترین ملت آسیای
غربی بود  ،سخت ترین رنج های تاریخ
خودرا ظرف این سالها ی صعب وناهموار
متحمل شده است  .کشتارهای بیرحمانه
واعدام های بیشمار محنت آور  ،هرگز
از خاطره ی قومی تاریخ ایران پاک
نخواهدشد.
خانواده های بیشمار وخاندان های
بزرگ درحمام خون این انقالب  ،سران
وسروران خودرا درخون غلطیده دیدند.
این خونریزی ها درتاریخ این سرزمین
همانند نداشت  .ازپیامدهای بدفرجام
انقالب اسالمی این بود که تاریخ  ،بی
حیثیت شد زیرا تحریف گردید .واحد
خانواده بی اعتبارشد زیرا ویروس
جاسوسی بجانش افتاد .دین بازیچه شد
وبصورتی بی سابقه به یک آلت قتاله
تبدیل گشت ودرنتیجه ازبام رفعت فرو
افتاد .دین مداران  ،زودا که به همان
سرنوشتی گرفتار آیند که با هموطنان
مظلوم خود کردند .این دین وقتی توانا
بود که در جامعه وحدت بوجود می آورد.
امادرایران اسالم زده  ،این دین  ،نفس
هارا برید وریه هارا شرحه شرحه کرد .
این رژیم خون وخیانت  ،بنائی ازرذیلت
دربرابر فضیلت برافراشت که هیچ ایرانی
کشوذ خودرا سزاوار آن نمی داند .تاریخ
ایران که یکی از شگفتی هایش فرهنگ
فرزانگی است وتأمل ر ا تمدن می داند ،
چگونه شد که اینهمه جالد و تبهکار
آفرید؟! این فرهنگ واال  ،چگونه شد که
آدمکش هارا پرورش داد؟! چگونه می
شود این جالدان آدمکش را فرزندان
این ملت بافرهنگ دانست ؟ انقالبی که
فرزندان خودرا بخورد ودغدغه ی نجات
دربند آمدگان را نداشته باشد انقالب
نیست.
آزادی  ،این موهبت نادر ودیر بدست
آمدنی  ،یعنی  :چنانکه ولتر می گفت :
«بگذاریم وحاضرباشیم جان خودرا
بدهیم تا آنکه با ما مخالف است حرف

خودرا بزند ».آزادی یعنی اینکه اگر
دیگری دربند باشد  ،من آزاد نیستم .
وانسانیت به هدف خود نرسیده است .
که در آنصورت نه فقط دردی ازدردها
کم نمی شود که ریشه های خصومت
وعداوت را که بر اساس توهم بناشده ،
خار راه صحیح وراهگشا می کند ومارا
از بهم پیوستن وخواسته هایمان را یکی
کردن  ،باز می دارد.
هرملتی که افراد آن دارای این روح
شریف باشند  ،به عظمت وارتقاء آتیه ی
آن می توان امیدواربود .وبرعکس اگر این
روحیه از میان ملتی رخت بربندد وجای
خودرا به حس خود باوری و خودخواهی
بسپارد  ،باید بحال آن ملت گر یست که
بحکم طبیعت  ،فرمان انقراض آن ملت
دیریازود امضاء خواهدشد.
حس مسئولیت انسان هارا چون
زنجیر بهم متصل می کند وبه جامعه
نظم وآهنگ می بخشد .این حس ،
شهروندان راهمدرد ویارویاور یکدیگر
می سازدودرنتیجه  ،آنها درخطرها
وغم وشادی ها یاریکدیگرند .احساس
مسئولیت  ،فردرا از خودپرستی دور می
کند واورا به دیگر خواهی ودیگرپرستی
نزدیک می سازد .مسئولیت شناسی مثل
ساروجی است که ساختمان اخالقی
انسان را بهم چسبیده نگه می دارد
وبدون آن  ،نه قدرت  ،نه صداقت ونه
حتی عشق ومحبت  ،هیچکدام ثابت
وپایدار نخواهد ماند .منظوراصلی خلقت
 ،سعی درانجام وظیفه نسبت به همنوع
است .اگر بخواهیم همچنان با تز توطئه
یاتوهم توطئه  ،هرچه را به هرچه نسبت
دهیم  ،وهر رویدادرا حاصل همدستی
وتبانی بدانیم  ،هیچ نیازی به اندیشیدن
نخواهیم داشت وباور اینکه  :هیچ رویداد
وتحولی بدون دخالت قدرت های
قدرقدرت به وقوع نخواهد پیوست ،
نخواهد گذاشت ضمیر آسان پسندما به
پی جوئی وریشه یابی دست بزند .می
توان بجای مطالعه وتحقیق  ،همه چیزرا
به این وآن منسوب کرد وکنار نشست .
بدون درک موقعیت امروز  ،نمی توان به
خلق موقعیت فرداپرداخت  .اگر سیاسی
شدن ما منشأ عمل می شد وحرکت
وپویش بدنبال می آورد  ،یعنی موقعیت
امروز رادرک می کردیم تا موقعیت
فرداراخلق کنیم  ،درآن صورت  ،می باید
به پژوهش در حوادث تاریخ اخیر خود
می پرداختیم واجازه می دادیم ازطریق
مطالعه ی انبوه رویداد های سیاسی ،
اندیشه ی مابارور شود ویک زیروزبر
شدگی درضمیرما پدید آید  .نه آنکه با
نیمه دانسته ها وکم شناخته ها  ،خرده
معلوماتمان رادرباره ی سیاست ،سیاسی
شدن بینگاریم وبدون دلیل وبرهان
موجه  ،با یکدیگر به جدال بپردازیم .
خواندن تاریخ را به دیگران واگذار نکنیم.
نگذاریم دیگران بخوانند وبگویند

درباره ی آن چه فکر می کنند .این
وظیفه تک تک ماست که تا می توانیم
تاریخ بخوانیم .
هرگز با عجله قضاوت نکنیم  .نه فورا ً
محکوم کنیم ونه فورا ً غرق ستایش
شویم  .ماوظیفه داریم با خواندن تاریخ ،
ترکیب نژادی  ،قومی  ،وفکری ملت
خودرا بشناسیم  .نقاط ضعف وقوت آن
را متوجه شویم  .این تاریخ شناسنامه ی
ماست  .بدون آن بدرستی نخواهیم
دانست چرا این ضربه ی سخت ولطمه ی
سنگین را خوردیم  .بدون خواندن تاریخ ،
هرگز نمی توانیم پی ببریم چه چیز
باعث می شود در مقاطعی  ،هموطنان ما ،
به زیان خود تصمیم بگیرند .وچرا خودرا
به بحران می کشند وچرا اخالق ملی به
فرازوفرود کشیده می شود .وچرا هرگز
نتوانسته آینده خودرا بدرستی بیمه کند
وچگونه باید این کاررابکند.
برای دستبابی به اتفاق واتحاد به توانائی
ملی نیازداریم  .توانائی ملی راه انداختن
محرکههای پرصروصدایسیاسینیست.
توانائی ملی  ،نتیجه تجربه ها و آموخته
ها وعصاره شکست ها وپیروزی هاست .
این توانائی ،دانش اعتدال است  .این
توانائی درعالی ترین ومتعالی ترین
نگرش های فکری  ،توان می گیرد
وباانهدام وانفجار کارندارد .توانائی
ملی در انقالب کردن نیست  .در گریز
از انقالب است ورسیدن به منزلگاه
رفرم  .توانائی ملی تأمل وتدبیر است
وملحوظ داشتن معادله ی همزیستی
در هر مالحظه ی ملی  .این توانائی
رمز هرروزه ی همبستگی ملی است
وپیروی ازاین نظریه است که  :تو بی من
نیستی ! ومن بی تو نیستم  .ماناگزیریم
بایکدیگرزیست کنیم واگر چنین نکنیم
زیستمان به خطر می افتد.
مجله تایم والیف آمستردام بروشور
کتابی به زبان فرانسه منتشرکرده است
بنام « :پارسیان نخستین ابرقدرت تاریخ»
که خواندن آن هر ایرانی را مست هیجان
وغرور می کند .دراین مجله  ،درباره این
کتاب نوشته شده است:
دراینجا ازتمدنی خارق العاده سخن
درمیان است که درسال  ۵۵۹قبل از
میالد مسیح  ،پارسیان مردمی نامیده
می شدند که اندکی بهتر از بیابان گرد
بودند.و همه ی سنگرهای مخالفت را
روئیده بودند وهمه سرزمین ها ازیونان
تا حبشه  ،وازلیبی تا هندرا زیر تسلط
خودداشتند .آنان نخستین تهاجم به
اروپا را پی افکندند ویک نظام آبیاری
ساختند که تا امروز هنوز درجهان
متداول است  .آنان سرزمین های فتح
کرده ی خودرا یکی ساختند وبهروزی
ورفاهی آفریدند که پیش ازآن بربشریت
ناشناخته بود .برای آنان  ۳۰سال کافی
بود که نخستین امپراطوری جهانی را
که بشر تا کنون پی افکنده است برپا

دارند .وباز درجای دیگر بروشور آمده
است  :این ملت پارسیان که همان اندازه
استثنائی است که ناشناخته  ،آنقدر
بردباربودند که اجازه می دادند ملت های
مغلوب آئین ها یشان را همانگونه که بود
حفظ کنند».
خوب از خواندن بروشور این کتاب
درنشریه الیف آمستردام چه حالی به
شما دست می دهد؟ اینکه دیگران پس
ازقرنها ازپدران ما چنین یاد کنند ،
غرور انگیز نیست ؟ واینکه همه ی این
افتخارات ریشه وبنایش بررواداری و
مدارا نهاده بوده است بما درس عبرت
نمی آموزد؟
این صعود حیرت انگیز پارسیان به قله
افتخار وعظمت  ،فقط با رواداری وصبر
وتحمل دربرابر عقاید دیگران بوجود
آمده بود و بقدرت عظیمی دست یافته
بود که امروز هم چشم تاریخ نویسان را
خیره می کند.
خواندن تاریخ وآثار بزرگ ادبی  ،مارا
اخالق ًا نیرومند میسازد .وجدان هایمان
را بیدار می کند واعتدال ومیانه روی را
برایمان جانشین زودخشمی وبی اعتدالی
می کند .ماامروز جز رواداری نسبت به
عقاید یکدیگر وجز اندیشیدن به میهنی
که دشمنان دارند آن را از دستمان در
می آورند وظیفه دیگری نداریم .
وقتی که یک ملت آغاز می کند
بخواندوبخواند وبیندیشد وبیندیشد تا
هرچه بیشتر به تعادل واعتدال دست
یابد ودرقضاوت ها عجله نکند وغرضش
رسیدن به اتحاد وهمبستگی باشد  ،به
توانائی ملی دست خواهدیافت .وبه اتحاد
وهمبستگی خواهد رسید .روح یک ملت ،
همه چیز آن ملت است .روح قوی دربرابر
تندبادهای تاریخ محکم تر می ایستد .
روح توانا  ،تندباد هارا به نسیم تبدیل
می کند .تصمیم های راسخ و عاقالنه
می گیرد واز تندی انقالب به هماهنگی
اعتدال نقل مکان می کند.روح قوی ،
نیاز ندارد نظر خودرا به دیگران تحمیل
کند .روح قوی  ،دیگران را همانقدر
صاحب حق می داند که خودرا .این روح ،
پایگاه اصیل دموکراسی و آزادی است .
روح یک ملت در هیچ تنگنائی نمی ماند
وبسوی همدلی وهمبستگی کوس بر می
دارد.
بیا دست دردست یاران کنیم
وطن را سراسر گلستان کنیم

محمد دبیرسیاقی درگذشت

لوئی پاستوروکشف میکرب

آزادی

غالمعلی نعیم آبادی نماینده علی
خامنهای رهبر جمهوری اسالمی ایران
در استان هرمزگان میگوید که لویی
پاستور «میکروب» را با هدایت «امام
سجاد» کشف کرد.
به گزارش خبرگزاری شبستان ،نعیم
آبادی این سخنان را در مراسم تجلیل
از فعاالن حوزه صحیفه سجادیه در
بابل مطرح کرد.
کتاب صحیفه سجادیه ،مجموعهای از
دعاها و مناجات امام چهارم شیعیان،
زین العابدین علی بن الحسین است.
نعیم آبادی با بیان اینکه این کتاب
می تواند حلقه وصل ما و جهان باشد،
گفت« :بنابه هدایت حضرت ولی
عصر صحیفه کتاب دعا فقط نیست
کتاب زندگی است».
او افزود« :پاستور گفت من میکروب
را کشف نکردم مگر با هدایت امام
سجاد و از طریق صحیفه سجادیه».
لویی پاستور از شیمیدانان و

زیستشناسان مشهور فرانسوی است.
شهرت وی مدیون شناخت نقش
باکتریها در بروز بیماری و کشف
واکسن ضد هاری میباشد .همچنین
عمل پاستوریزهکردن که از نام او
گرفته شده ،از ابداعات این دانشمند
نامدار است .نخستین کسی است
که پی به واگیردار بودن سیاهزخم
گوسفندان برد( .العربیه)
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آنگال مرکل صدراعظم آلمان روز دوشنبه
هفتم آبان اعالم کرد در ماه دسامبر پس
از  ۱۸سال از مقام رهبری حزب دمکرات
مسیحی آلمان کنارهگیری میکند و در
انتخابات صدراعظمی آلمان در سال۲۰۲۱
نیزشرکتنخواهدکرد.خانممرکلازسال
 ۲۰۰۰رهبر حزب دمکرات مسیحی و از
سال ۲۰۰۵صدراعظم آلمان بوده است.

ا
ز
ه

مه

از اینجــــا

ازآنجــــا

در موردخاندان خاشقجی چه می دانیم؟

مطلب زیر را یکی ازخوانندگان
آزادی که مارا ازطریق سایت مجله
دنبال می کنند از تهران ارسال کرده
اند که عین ًا دراینجا درج می شود:
پدربزرگ او محمد خاشقجی،
ترک تبار و پزشک مخصوص شاه
عبدالعزیز موسس آل سعود بود.
عموی او «عدنان خاشقجی» است.
عدنان خاشقجی دالل اسلحه و تاجر
بین المللی عربستانی بود.
در زمان خودش یکی از پولدار ترین و
بانفوذترین افراد بود.
او با عوامل  ،CIAسیاستمدارها و با
نفوذترین افراد دنیا ارتباط داشت.
اما چیزهایی از « عدنان خاشقجی»که
برای ما ایرانی ها جالب است:
او مرد واسطه تبادل اسلحه بین ایران
و اسراییل در سال  1365در ازای
آزاد سازی گروگان های آمریکایی
در لبنان بود که به نام Iran contra
نامیده می شود.
او در سال  1370با یک زن ایرانی
به نام «شاه پری زنگنه» ازدواج
کرد تا سال  1393و از او دو فرزند
دارد .شاهپری برادرزاده بیژن زنگنه
وزیرنفت میرحسین موسوی و
هاشمیرفسنجانی و محمدخاتمی و
حسنروحانی هست.
شاهپری زنگنه در پرونده فساد مالی
(نفتی) مهدی هاشمی حضور دارد.

او بزرگترین قایق تفریحی جهان را
داشت به نام « نبیله» که به سلطان
برونئ فروخت و او هم به «دو نالد
ترامپ» فروخت و ترامپ هم به
«ولید بن طالل» شاهزاده سعودی
فروخت تا کازینوی تاج محل را از
ورشکستگی نجات دهد.
خواهرزاده او  Dodi fayadاست.
همان میلیاردر مصری که عاشق
« پرنسس دایانا» همسر پیشین
ولیعهد بریتانیا شد و با او در یک
حادثه رانندگی جان باخت .محمد
الفاید ،پدر دودی الفاید صاحب
بزرگترین و گرانترین فروشگاه
لندن ،به نام هارودز است که خاندان
سلطنتی از آن خرید می کنند
دلیل در بوق کردن مرگ این فرد هم
همین است.

صادرات تسلیحاتی آلمان به عربستان

صدای آلمان :داغ شدن بحث بر سر
صادرات تسلیحاتی آلمان به عربستان
هایکو ماس ،وزیر امور خارجه آلمان
پس از ماجرای قتل جمال خاشقجی
نسبت به درست بودن ادامه صادرات
تسلیحاتی به عربستان ابراز تردید
کرده است .حتی موضوع تجدیدنظر
درباره مناسبات دیپلماتیک دو کشور
نیز مطرح شده است
وزیر امور خارجه آلمان اعالم کرده
است که میزان صادرات جنگافزار این
کشور به عربستان سعودی حتی پیش
از ماجرای قتل جمال خاشقجی ،این
خبرنگار منتقد نیز کاهش یافته بود.
هایکو ماس در عین حال گفته است:
«به باور من ،مادام که تحقیقات پیرامون
قتل خاشقجی همچنان ادامه دارند و تا

زمانی که ما بهدرستی ندانیم واقعا
چه اتفاقی افتاده است ،دلیلی برای
موافقت با تقاضای صدور تسلیحات به
عربستان وجود ندارد».
هایکو ماس درباره این موضوع که
کانال تماسهای دیپلماتیک بین
دو کشور همچنان برقرار هستند،
ابراز رضایت کرده و گفته است که
بهرهگرفتن از این کانالها حتی
در ارتباط با پرونده قتل خاشقجی
نیز برای دولت آلمان اهمیت دارد.
وزیر امور خارجه آلمان ضمن اشاره
به تماسهای دیپلماتیک بین دو
کشور تاکید کرده است که او حاضر به
مشارکت در کنفرانس سرمایهگذاری
نیست که روز سهشنبه اول آبان (۲۳
اکتبر) در ریاض برگزار شد.

قتل یهودیان در پنسیلوانیا
فردنژادپرست و ضد یهود که بارها نفرت
خودرا از یهودی ها برروی اینترنت ابراز
کرده بود صبح شنبه  ۲۷اکتبر ۲۰۱۸
به عبادتگاه یهودیان در پیتسبورگ
پنسیلوانیا رفت و با تیراندازی به سوی
عبادت کنندگان  ۱۱نفررا کشت و چهار
نفررا زخمی کرد .اوقبل از تیراندازی
فریاد زد که «همه یهودیان باید کشته
شوند ».این فرد که بالفاصله توسط
پلیس دستگیرشد رابرت باورز Robert
 Bowersنام دارد .او به  ۲۹فقره جرم
متهم شده است که حکم هریک ازاین
اتهام ها اعدام است .
دادگاه این فرد روز دوشنبه  ۲۹اکتبر
تشکیل شد وتالحظه نوشتن این خبر

هنوز ادامه دارد .برخی از منتقدان ترامپ
اورا مسئول اینگونه اعمال می داننداما
آقای ترامپ شدیدا ً ضدیت با یهودیت را
تقبیح کرده است.

آزادی

دهخدا از او به عنوان یک جوان
کوشا در زمینه تنظیم لغتنامه یاد
کرده است..
دبیرسیاقی نزدیک به  ۸۰متن ادبی
و تاریخی را تصحیح و منتشر کرده
است ،که از میان آنها میتوان
به «شاهنامه فردوسی»« ،دیوان
منوچهری»« ،نزهةالقلوب»« ،فرهنگ
ُسروری و سلطان جاللالدین
خوارزمشاه» و «تصحیح لغت فرس
اسدی طوسی» اشاره کرد.

خبرهای مربوط به ارسال بمب های
پستی چندروز در رسانه های آمریکا
موضوع قابل بحث بود و سرانجام اعالم
شد که فرستنده این بمب ها شناسایی
و دستگیرشده است .مقامات وزارت
دادگستری و همچمین مقامات ایالت
نیویورک در کنفرانس مطبوعاتی هریک
درمورد این دستگیری و اینکه چگونه فرد
مشکوکرادستگیرکردهاندسخنگفتند.
فرد دستگیر شده مردی  ۵۶ساله است
بنام سزار سایُک از اهالی فلوریدا که در
یک وانت زندگی میکرده است  .او تمام
شیشه های اتومبیل خودرا با پوسترهای
تلبیغاتی پوشانده بود و گفته می شود
درداخل همین اتومبیل بمب هارا ساخته
و پست کرده است  .گفته شده او به
تنهایی این بمب هارا ساخته و پست کرده
است  .اما او سوابق جنایی متعددی دارد:

 -۱او چندین بار بخاطر ضرب وشتم
دیگران و دزدی دستگیر شده و با قانون
و قانونگذاران مشکل داشته است .
 -۲سزار دراصل متولد بروکلین است
وقبال در نیویورک زندگی می کرده است .
 -۳سزار را براساس آزمایش دی .ان  .ای
واثر انگشتش که برروی پاکت ها بود
شناسائی و دستگیر کردند.
 -۴درحین محاکمه وی درروز  ۲۶اکتبر
 ۲۰۱۸اتومبیل او توسط پلیس کشف و به
مکان دیگری حمل گردید.
سزار درلیست رأی دهندگان جمهوری
خواه ثبت نام کرده بود و تمام پنجره های
اتومبیل خودرا با تصاویری از پرزیدنت
ترامپ و شعارهایی علیه حزب دموکرات
پوشانده بود.پس از اینکه والدینش اورا
از خانه بیرون انداختند او در ون خود
زندگی می کرد.
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ایسنا :سیدمحمد دبیرسیاقی،
پیشکسوت ادبیات و از شاگردان
عالمه دهخدا ،در سن ۹۹سالگی صبح
روز( ۱۶مهرماه) از دنیا رفت.
سیدمح ّمد دبیرسیاقی (زاده ۴
اسفند  ۱۲۹۸خورشیدی در قزوین)
پژوهشگر ،نویسنده ،شاعر ،مدرس
ادبیات فارسی و مصحح متون کهن
پارسی و از شاگردان دهخدا بود.
او در سالهای  ۱۳۲۶تا  ۱۳۳۴در
گردآوری لغتنامه دهخدا با علیاکبر
دهخدا همکاری داشت و از نخستین
دستیاران دهخدا بود؛ مدت  ۹سال
با عالمه علیاکبر دهخدا در تنظیم
مطالب حروف «ظ»« ،ض»« ،ل» و
«پ» و  ۱۱سال با دکتر محمد معین
در «لغتنامه دهخدا» و در انجمن
ایرانشناسی همکاری داشت.
پس از پایان تالیف لغتنامه دهخدا،
بنا به وصیت عالمه دهخدا در کنار
دکتر معین و دکتر سیدجعفر شهیدی
به بررسی و تالیف لغتنامه پرداخت

فرستنده ی بمبهای پستی شناسائی ودستگیرشد

آزادی

منشاء و چگونگى ساقى نامه ها
ساقى نامه كه مطاوى ابياتش غالب ًا مجزا
از قسم نامه نيست .از اقسام شور انگيز
ادبيات منظوم ماست.كه به اقتباس
توجه وتقليد
ازخمريات ادب عرب مورد ّ
شاعران ايران قرار گرفت.در بدو امر در
قصائد وقطعات منظوم رودكى سمرقندى
وبشار مرغزى وسپس در قصيده ها
ومسمطات منوچهرى دامغانى در وصف
مى ظاهر شد ،به مرور با ظهور وبروز
مضامين ديگر در سروده هاى سخنوران
ايرانى ،كاربردى جديد يافت .كه مقرون
به معانى بلند،حاصل از تدقيق در نفسانيات
تطور معنوى به صورت ابيات
بود .درپى اين ّ
پراكنده در سروده هاى فخرالدين اسعد
گرگانى()١ونظامى گنجوى ُّمب ِين بى وفايى
و ناپايدارى مظاهر مادى جهان شد.بدين
سان كه نظامى با ياد آورى سرانجام نا
خجسته زندگانى زود گذر آدمى ،معانى
بلند حكمى را با بيانى مؤثر كه سبك و
سياقى ويژه دارد ،در تلو ابيات پراكنده
اى به رشته نظم كشيد .جوالنگاه انديشه
اى در گذر گاه بينش سرايندگان ديگر
گشود .كه موجب شد ،با ديدى ژرف
نگر به مظاهر جهان هستى بنگرند  .واز
ناديدنى هاى پنهان درحجاب پندار ،به
نيروى كلك حقايق نگار پرده بر گيرند.
نظامى در كتاب پنج گنج ،دو سوگند
نامه ى جانسوز سرود .يك جا در داستان
خسرو وشيرين هنگام زارى كردن شيرين
در دورى خسرو و جاى ديگر در اسكندر
نامه ،هنگامى كه اسكندر در نامه اى كه از
بستر مرگ به مادرمى نويسد،اورا سوگند
مى دهد .كه با شكيبائى بر ماتم پور به
قضاى آسمانى تن در دهد.
دو سوگند نامه نظامى درد ناك ترين قسم
نامه هاى سروده شده در ادب ايرانى است
.همه گويندگانى كه پس از او در اين باب
سخن سرايى كرده اند ،به دو سروده ى
وى نظر داشته اند .و تحت تاثير او بوده اند.
افزون بر فخرالدين اسعد گرگانى كه ابيات
پراكنده اى از ساقى نامه ى وى در برخى از
فرهنگ ها باقى است  .ازنخستين شاعرانى
كه در بين پيشينيان ،به سرودن ساقى نامه
پرداخت ،همان نظامى بود كه ابتدا در
كتاب ليلى ومجنون ساقى نامه مختصرى
سرود كه ابيات آغازينش چنين است :
ساقى مى الله رنگ بر گير
جامى به نواى چنگ برگير

آن مى كه منادى صبوحست
آباد كنِ سراى روحست
نظامى بعد از آن تاريخ ضمن داستان
اسكندر ( در شرفنامه واقبال نامه) تلو ابياتى
پراكنده در بحر متقارب مثمن مقصور يا
محذوف ( )٢رشحات طبع گهر بارى ظاهر
ساخت كه عبدالنبى فخرالزمانى قزوينى در
قرن يازدهم هجرى با ذوقى سرشار
،از مجموع دويست بيت پراكنده وى ساقى
نامه اى فراهم ساخت كه در تذكره
ميخانه مندرج است .واغلب شعراى بزرگ
و سخنوران نامى،به پيرويش در عرصه
سخنورى طبع آزمايى و ساقى نامه سرايى
كردند()٣
گرچه اميرخسرودهلوى،خواجوى كرمانى ،
خواجه حافظ شيرازى ،
هاتفى  ،جامى وبسيارى از شعراى
عهد صفوى وديگران ساقى نامه ى
نظامى را تقليد كردند .وبه پيروى ازآن
حكيم بزرك وشاعر فحل سترگ ساقى
نامه هاى پر شمار به صورت متّصل يا
منفصل از سروده ها بر دو وجه موجز و
ومفصل سرودند.باز هيچ
مطول
ّ
مختصر يا ّ
تقدم ونيز به لحاظ
فضيلت
يك ازحيث
ّ
ذوق سليم و فخامت كالم وقدرت بيان كه
مقرون به انسجام الفاظ ورقت معانى است

،لطف سخنشان به پايه ى سروده سخته
نظامى نرسيد.
سخنوران بزرگى ،مانند امير خسرو
دهلوى وپس از او خواجوى كرمانى كه در
تلو ابياتى به بحر متقارب در اسكندر نامه
و ُهماى وهمايون  ،با ساقى ومغنّى از بيش
وكمى وناپايدارى جهان ،باعنوان نكوهش
وطلب روزگارونه عنوان صريح ساقى نامه
سخن گفتند .ونيزخواجه حافظ شيرازى
كه در سلك مثنوى كوتاهى با عنوان
ساقى نامه نغماتى دلچسب به رشته نظم
كشيد ،هيچ يك به بيان معنى ژرف ترى
از سروده نظامى توفيق نيافتد  .وبه ارائه ى
سخنى كه جلوه ى تازه تر وجذابيتى بيشتر
داشته باشد ،نائل نيامدند!
در فاصله زمانى سده ى ششم تا آغاز
سده ى دهم تحوالتى در زمينه ى ساقى
نامه سرايى پديد آمد .كه عالوه بر آنكه
منجر به نظم ساقى نامه هاى (منفصل )
در همان قالب مثنوى به بحر متقارب
مثمن مقصور يا محذوف شد، ،ساقى نامه
هاى نو آيينى در قالب تركيب بند ،يا
ترجيع بند باب كرد  .به اين نحو كه
فخرالدين عراقى كه شيدايى ِ شاعرانه
وعاشقى صوفيانه را توأمان داشت .بر
خالف ديگران در راه تازه يى قدم نهاد.
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ترجيع
ترجيع بندى سرود به
ِ
در ميكده مى كشم سبويى
باشد كه بيابم از تو بويى
در غالب بند ها،در جايگاه صوفى وارسته
يى حقيقت جوى ،ازساقى پيمانه پيماى
ازلى ،پيمانه مى الست طلبيد  .خواستا ِر
جام جهان نمايى شد .كه سرانجام
جهان را در پى تابش ِروى ساقى درآن
بنگرد .به اين ترتيب عراقى بانى ساقى
نامه اى شد .كه از حيث قالب با ساقى
نامه هاى پيشين همانندى نداشت.ولى به
متضمن همان معانى
لحاظ معنى ومضمون
ّ
ومضامين سابق بود.به همين سبب بود كه
فخرالزمانى قزوينى آنرا در شمار ساقى
نامه ها در تذكره ميخانه نقل كرد.
سرودن ساقى نامه هاى( متّصل )
در شعر فارسى تا پايان عهد تيمورى وآغاز
دوران صفوى متداول بود .وبعد از آن
ساختن ساقى نامه هاى (منفصل ) به شيوه ى
حافظ نيز باب شد  .پيشگام اين دسته از
ساقى نامه گويان ( اميدى تهرانى) مقتول
به سال ٩٢٩هجرى است كه ساقى نامه ى
مجزاى او جاذبه وگيرندگى ويژه اى
دارد
از سده ى دهم به بعد سرودن ساقى نامه
بيش از پيش باب شد  .به گونه اى كه
ركن ركين شاعرى به حساب آمد و كمتر
سخنورى از جمع سخنوران شناخته شده
ى دوران بود،كه در صدد طبع آزمايى
در زمينه ى ساقى نامه سرايى بر نيايد.
ساقى نامه اى مجزا ومستقل از ساير
سروده ها ويا در مطاوى ابيات منظومه
اى ديگر به بحر متقارب نسرايد.
نوع انديشه در ساقى نامه ها تقريب ًا
يكسان وبيشتر بر روال سابق است.يعنى
همان اظهار عواطف مشعر بر ناپايدارى
وبيهودگى زندگى و سرانجام نابه سامان
وناستوده حيات فنا پذي ِر آدمى ،تعلّق
گريزى وپناه بردن به عوالم مستى براى
رهايى از بار منّت ايمان و تهمت كف ِر
هستى ،آرزوى دسترسى به جلوه ى شهود
راستى،جست وجوى گمشده ى
آرزو در پاى مصطبه ى پير مغان ،گوشه
گيرى در خلوتگه دل وسلوك باطنى
درعرصه ناسوتى جهت حصول ِسير در
عوالم الهوتى وملكوتى بامخاطب قرار دادن
ساقى وگاه آويختن به دامان م َغّنى براى
نيل به مستى ،كه البته مستى در ساقى
نامه ها جنبه ى عرفانى دارد.
مى به آن جرعه ازجام حقيقتى اطالق مى

وحشی بافقی

وسكون نمى يافت  ،به عالم بى خودى
وجنون پناه مى ب ُ ْرد  .سر انجام بر سر راه
اين بى خودى ودل آزردگى از ميوه ىِ
جهل آلوده زندگى  ،كه مقرون به محرومى
دانشوران وبر كنارى پرهيزكار كاران از
سر افرازى متقيانه بود .كارش به التجاء به
در گاه خداى چاره سازمى كشيد .از او
به سوگند گران راه رستگارى مى جست!
افاضات استاد صفا اشاره به ابيات زير
است:
حالوت نماندست در شهد عمر
همه طفل جهلست در مهد عمر
نه دانشوران را ز دانش برى
نه تقوى وران را به تقوى سرى
عجب روزگارى گران محنتست
كه بر مردگان زنده را حسرتست
غره ،سلخ
مه زندگى را شده ّ
به كام انگبينِ حياتست تلخ
جهان چون ِ
دل عاشقان ِحزين
به يكباره زير و زبر شد چنين
ز قحط ِ وصال و غلوى فراق
كند كار زهر انگبين در مذاق
بال ريز گرديده گردون ِدون
شده كا ِر دين همچو دنيا زبون
چه شاه وگداو چه نيك وچه بد
فروماندگانند در كار خَ ود
چو ِ
زلف بتان عالم آشفته است
به هر دل سيه مارغم خفته است
چو در عالم هوش نبود سكون
من وعالم بى خودى و جنون
دهم همچو چشم سيه مست يار
سر و كار خود را به مستى قرار
.....
افزون بر فخرالزمانى و تقى الدين اوحدى،
تقريب ًا عامه تذكره نويسان پيشين قريحه ى
شاعرانه وحسن شيوه ى حكيم پرتوى
شيرازى را در انشاد ساقى نامه ى شيوايش
ستوده اند  .چنانكه امير مختار مؤلف مخزن
اخبار از پرتوى با عنوان افصح الفصحاء ياد
مى كند  .مى گويد ديوانش را به هنگام
سفر حجاز ديده نزديك به چهار هزار بيت
داشته در سال(  ٩٤١ه) حين سفر در بغداد
درگذشته است (.ميخانه ص. )١٢٦
سام ميرزاى صفوى نيز در باره اش مى
نويسد :پرتو كالم بالغت انجامش همه
جا تافته و قبول سخنان مقبولش در دل
اهل وفا جا يافته ( تحفه سامى ص .)١٢٦
امين احمد رازى نيز ذيل شيراز مى نويسد:
پرتوى اشعار دلفريب بسيار دارد ( .هفت

آزادی

منوچهربرومند  -پاریس
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شود كه باعث رهايى از عالم مجاز مى
گردد .و جلوه ى شكوه مند هستىِ پايدار
را مى نمايد  .اساس ًا واژه هاى مى ومى
فروش ومى آشام و ميگسار و ميخانه ونيز
واژه هاى چنگ ودف ونى و مانند آن ،از
زمره مصطلحات ويژه ى نمادينى است ،كه
در جرگه ى كاربران عرفان مدار وشاعران
ساقى نامه سرا ،معنى ومفهوم ظاهرى ندارد.
چنانكه نظامى پس از آنكه مى گويد:
بيا ساقى آن آتش توبه سوز
بآتشگه مغز من بر فروز
شرابى بمن ده كه مستى كنم
بدان آب آتش پرستى كنم
مغنى مدار از غنا دست باز
كه اينكار بى سازنايد بساز
و ابياتى ديگر از اين دست ،در پايان مقال
اظهار مى دارد :
تو پندارى اى خضر فرخنده پى
كه از مى مرا هست مقصود مى
از آن مى همه بيخودى خواستم
وزان بيخودى مجلس آراستم
مرا ساقى از وعده ى ايزديست
صبوح از خرابى مى از بى خوديست
وگرنه بايزد كه تا بوده ام
بمى دامن لب نيالوده ام
هاتف اصفهانى نيز در پايان ترجيع بند
معروف خود در اين باره چنين گويد:
هاتف ارباب معرفت كه گهى
مست خوانندشان وگه هشيار
ازمى و جام و مطرب و ساقى
از مغ و دير و شاهد و زن ّار
قصدايشان نهفته اسراريست
كه به ايماء كنند گه اظهار
پى برى گر به رازشان دانى
كه همين است ِس ِّر آن اسرار
با اينكه ساقى نامه ُسرايى ،در عرصه ى
ادب ايران ،فراورده ى نوينى از درياى
طبع وقريحه شاعرانى است،كه به سائقه
عالئق عرفانى وجنبه نو آورى فكرى
،متوجه به عوالم معنوى بودند و به
ّ
تقابل با ستايشگرى قصيده سرايان
مداح نظرداشتند بازبرخى از ساقى نامه
ّ
ها به مدح پايان مى يابد ! اعم مدح
امامان ،خاصه ستايش حضرت على (ع)
مانند ساقى نامه شرف جهان (تذكره ى
ميخانه ص  )١٦١ويا مدح پادشاهان
وبزرگان ،مثلِ ساقى نامه ى قاسم گنابادى
درستايش شاه تهماسب (تذكره ميخانه
ص )١٧٣ونيز ساقى نامه قدسى ( تذكره
ميخانه ص  )٢٤٣كه به مدح شاه عباس
ختم سخن مى شود.
از حيث بيان ونحوه ى تنظيم سخن نيز
برخى از سرايندگان ساقى نامه ها ُمبدع
ابداعاتى شدند .مانند ِ موالنا پرتوى شيرازى
(متوفى به سال ٩٤١ه) كه سياق سخنش
در ساقى نامه سرايان معاصر وپس آيندش
مؤثر بود .
حكيم پرتوى شيرازى ،زاده ى الهيجان ،
نشو نما يافته ى شيراز  ،همدوره ى شهيدى
قمى و اهلى شيرازى ،از شاگردان ّ
مل جالل

الدين محمد دوانى  ،وازمعاصران شاه
تهماسب صفوى بود ،ساقى نامه وى به
قدرى نغز ومؤثر است .كه برخى بانسبت
دادن به فردوسى ،اظهار داشته اند  ،حكيم
ابولقاسم در آغاز پرتوى تخلص مى كرده،
مطلبى كه فخر الزمانى قاطعانه فاقد
اعتبار مى داند  (.ميخانه ص )١٢٤
ابيات مطلع ِساقى نامه ى حكيم پرتوى
شيرازى به شرح زير است:
دال پرده بردار از روى كار
به مستى بدر پرده ى روزگار
به مستى چو گل چاك زن پيرهن
كه نتوان زدن دست وپا در كفن
چنان پرده ى اين دغا را بدر
كه اسرارش از پرده افتد بدر
وش
بكن نا خوش دهر بر خويش خَ ْ
به مستى ازو انتقامى ب َِكش
ب َِكش پرده ى چرخ ِانجم ن َما
كه بر روى كار افتدش بخيه ها
ز بيداد چرخ مرقع لباس
علم وار دارم بگردن پالس
عبدالنبى فخرالزمانى قزوينى مؤلف تذكره
ميخانه نيز در باره ى ساقى نامه ى
پرتوى شيرازى مى گويد... »:در ساقى
نامه داد سخنورى داده وآنچه الزمه ى
شعر وشاعرى باشد،در اشعار آن بجا
آورده است .باعتقاد اين بى بضاعت معلوم
نيست تا لغايه كسى باين خوبى ساقى
نامه يى بنظم آورده ،واين همه شعرى
كه در ميخانه بر بياض رفته به متانت
مثنوى حكيم مذكور بوده باشد» ( ميخانه
ص)١٢٤
ِ
مؤلف (عرفات
تقى الدين اوحدى بليانى
عاشقين ) ومصنِّف (نشأه ى بى خمار )مى
گويد :ساقى نامه ى موالنا پرتوى شيرازى
در كمال به مرتبه اى است كه نه هركس
چنان شعرى تواند گفت .و» اكثر متأخرين
در ساقى نامه تتبع طرز وروش پرتوى
شيرازى كرده ومى كنند .و اكثر حضرات
از معاصرينم به آن طرز وروش ،ساقى نامه
گفته اند ،ا ّما از وى ممتاز ست  (».احمد
گلچين معانى ،زير نويس ،تذكره ى ميخانه
ص )١٢٧
بهنظرزندهياداستادذبيحاهللصفانيزشيوهى
حكيم پرتوى شيرازى در اين قسم از
شعر ،نو بود.دمادم ساقى را به فرياد رسى
فرامى خواند ! مى خواست به مستى پرده
روزگار را ب َِد َر ْد ! انتقام ناكاميهاى خود را از
او بگيرد ! چون در عالم هشيارى آرامش

نظامی گنجوی

اقليم ص)٣١١
به لحاظ تعداد ابيات و وسعت وقلّت
گستردگى دامان سخن ،برخى از ساقى
مفصل
نامه ها موجز و مختصر وبرخى
َّ
مطول است  .من باب مثال ساقى نامه ى
و َّ
نوعى خبوشانى ( ميخانه ص )٢٦٢شماره
ابياتش به  ٣٥٠مى رسد  .ساقى نامه
سنجر كاشى ( ميخانه ص  ) ٣٢٥افزون از
پانصد بيت دارد .ساقى نامه ى ظهورى نيز
(ميخانه ص  )٣٦٥مشتمل بر٤٥٠٠بيت
است (چاپ كانپور ١٨٧٦ميالدى) .
عالوه بر ساقى نامه هايى كه سرايندگان
به بحر متقارب مثمن مقصور يا محذوف
سرودند .نوع ديگر ساقى نامه آنست كه
سرايندگان در قالب تركيب بند يا ترجيع
بند،در بحرهزج مثمن اخرب مكفوف
محذوف مفعولُ مفاعيل ُ مفاعيلُ فَعولن
سرودند.
از فخرالدين عراقى همدانى پيروى كردند
 .كه ترجيع بند معروف خود را باترجيع ِ:
در ميكده مى كشم سبويى
باشد كه بيابم از تو بويى
به بحر هزج مسدس اخرب مقبوض
محذوف كه همان وزن ليلى ومجنون
نظامى است ،سرود .
توجه
ترجيع بند عراقى پس از آنكه مورد ّ
شاعران قرار گرفت  ،موجب شد ،سخن
سرايان ،ساقى نامه گويى را منحصر در
پيروى از شيوه ى نظامى نكنند ٠بل كه
قالب تركيب بند وترجيع بند را هم ظرف
سخن سازند .و وسيله ى گفت وگو باپير
مغان و مغنّى وساقى قرار دهند .براين
منوال ساقى نامه هاى ديگر گونى ،سروده
شد  .چنانكه در سده دهم وبعد از آن چند
تن از گويندگان ،بدين شيوه ترجيع بند
هائى ساختند كه به بحر هزج مثمن اخرب
مكفوف محذوف مفعولُ مفاعيلُ مفاعيلُ
فَعولن است مثل ترجيع بند وحشى بافقى
ترجيع :
( متوفى به  ٩٩١ه) به
ِ
ما گوشه نشينان خرابات الستيم
تا بوى ميى هست درين ميكده مستيم
بعضى ديگر از شاعران نيز در همين
بحر و وزن به جاى ترجيع بند تركيب بند
سرودند مانند نظيرى نيشابورى (متوفى به
 )١٠٢١كه ساقى نامه اش با مطلع ِ :
آن جلوه كه در پرده روشهاى نهان داشت
از پرده بر آمد روشى خوشتر از آن داشت
حاوى دقايق انديشه ژرف حكيمانه
ومتضمن مضامين بلند عارفانه ايست
كه آنرا در شمار تركيب بند هاى عالى
شعر فارسى قرار مى دهد  .يا فصيحى (
سد ِ
س
متوفى به  )١٠٤٩كه در بحر رمل ُم َّ
َمخْ ِ
ْ
حذوف ،فعالتن فعالتن فعلن
بون َم
تركيب بندى سرود كه مطلع بند اولش
چنين است:
ساقيا آن قدح نور بيار
آن چراغ دل منصور بيار
ادامه دارد

سالمت بدن

عناصر معدنی  Inorganicکه دربدن
ساخته نمی شوند  ،ولی در طبیعت
وجوددارند نقش بسیار مهم در انجام
وظایف اعضاء وسالمت بدن دارند.
این نوشتار گزارش چند پژوهش
در کشورهای مختلف در مجله
 Mineralsدرباره ی عناضر معدنی
مهم می باشد.

* سدیم وکلر
اثرات  :تعادل مایعات  ،انتقال عصبی
و انقباض عضالت.
منابع غذائی :نمک  ،نمک دریائي
هیمالیا حاوی  ۸۴عنصراست.
مقدار مورد نیاز روزانه  ۱۵۰۰ :میلی
گرم درروز

*پتاسیم
اثرات  :تعادل مایعات  ،انتقال عصبی
وانقباض عضالت
منابع غذائی :موز  ،انجیر خشک ،
آجیل و اووکادو
مقدار مورد نیازروزانه  ۴۰۷ :گرم .

*کلسیم

آزادی

اثرات  :استحکام دندانهاواستخوانها
انقباض وانبساط عضالت  ،انعقاد خون،
تنظیم فشارخون  ،و سالمت دستگاه
ایمنی
منابع غذائی :لبنیات  ،ساردین ،
سبزیجات  ،انجیر خشک  ،صدف ،
وآبهای معدنی که دارای میزان
کلسیم باال وکمی سدیم هستند.
مقدار مورد نیاز  ۱۰۰ :تا  ۱۲۰۰میلی گرم
درروز.
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اثرات  :تسهیل کار عضالت.
منابع غذائی  :ماهی  ،گوشت گاوومرغ ،
زرده ی تخم مرغ  ،لوبیا  ،نارگیل ،
موز وسیر.
مقدار مورد نیازروزانه ۶ :میلی گرم
اسیدهای آمینه برای هر پاوند وزن
بدن.

* فسفر

* منگنز

اثرات  :همراه با کلسیم برای استحکام
استخوان ها وترمیم سلول ها.
منابع غذائي  :ماهی آزاد ،ماست ،
گوشت بوقلمون  ،عدس و بادام
مقدارمورد نیازروزانه  ۷۰۰ :میلی گرم .

اثرات  :سالمت دستگاه ایمنی
منابع غذائي  :آجیل  ،سبزیجات دارای
برگ سبز و دانه ها
مقدارمورد نیازروزانه  ۱۱ :میلی گرم

* منیزیم
اثرات  :استحکام استخوانها  ،تأمین
انرژی بدن و سالمت فکری .
منابع غذائي  :سبزیجات دارای برگ
سبز  ،آجیل  ،وغذاهای دارای مواد
لیفی .
مقدارمورد نیاز روزانه  ۳۱۰ :تا ۳۲۰
میلی گرم برای زنها و  ۴۱۰تا  ۴۲۰میلی
گرم برای مردها.

* آهن
اثرات  :ساختن هموگلوبین خون.
منابع غذائی  :سریال حاوی آهن ،
لوبیای سفید  ،شکالت تیره  ،جگر
واسفناج .
مقدار مورد نیازروزانه  ۱۸ :میلی گرم
برای زنها  ۸ ،میلی گرم برای مردها.

* روی
اثرات  :رفع سرماخوردگی  ،کمک به
فعالیت جنسی.
منابع غذائي ۲ :دف  ،گوشت قرمز،
آجیل و غذاهای دانه ی کامل
مقدار مورد نیاز روزانه  ۹ :میلی گرم
برای زنان  ۱۱ ،میلی گرم برای مردها.

* مس
اثرات  :کمک به کار آنزیم ها.
منابع غذائي  :گوشت  ،غذاهای دانه
کامل  ،وسبزیجات بابرگ سبز.
مقدارموردنیازروزانه  ۹۰۰ :میکروگرم .

* ُید
اثرات  :کمک به کارغده تیروئید،
سالمت پوست ،وناخن ها ،

منابع غذائی  :گوشت بوقلمون ،
کرنبری  ،لوبیا  ،نمک دارای یُد .
مقدار موردنیاز روزانه  ۱۵۰ :میکرو گرم.

* سلنیوم
اثرات  :کاهش خطر سرطان .
منابع غذائی  :بادام برزیلی  ،ماهی تونا ،
گوشت بوقلمون
مقدار مورد نیازروزانه  ۵۵ :میکرو گرم

* مولیبدِ نُم
اثرات  :کمک به ساخت آنزیمها
منابع غذائی  :لوبیا  ،گل کلم .نخود
وسویا
مقدار مورد نیازروزانه  ۴۵ :میکروگرم.

* کروم
اثرات  :کاهش مقاومت به انسولین
وکاهش کلسترول.
منابع غذائی  :گوشت کم چربی ،
غذاهای دانه کامل  ،براکلی  ،لوبیا سبز
مقدارمورد نیاز روزانه  ۲۵ :میکروگرم
برای زنان باللغ  ۳۵ ،میکروگرم برای
مردان بالغ.

یادا ستاد

 ...به یک ایرانی مقیم ایتالیا که برای
امور تجارت به رومانی آمده بود
برخوردم  .دوستی ما گرم شد  .چون
بوی دوست می داد .این آقای خضرائی
تنها کسی بود که دردم مرگ عباس
اقبال بربالین او حضورداشت  .ارادت
او به آن استاد بی سرانجام یا به قول
کرمانی ها « بی درکجا» عالقه واشتیاق
وارادت مرا به او صدچندان کرد .این
دوست عزیز  ،ایرانی تاجرپیشه روشن
اندیشه ای است که در چند کشور
سرمایه گذاشته  ،اهل شعروذوق
وادبیات تاریخ وحال ومرد تجارت
وپول وثروت است  .ضمن صحبت
های دورودراز اوازمن پرسید :پس از
یکماه اقامت دررومانی وضمن اینکه
نان ونمک (سرخ جامگان) و محمره
و(سرخ علمان) را خورده ای بنظر تو
این مملکت ودورنمای سوسیالیسم
سرخ چگونه می آید؟ آیا
میتوانی با مملکت خودمان یک نظر
مقایسه ای ابراز کنی ؟ آیا نظام فکری
وحکومتی اینها درفکرتو اثری داشت ؟
من گفتم بیان این نکته مشکل است
ونمی توانم با ضرس قاطع دراین باب
سخن بگویم  ،خصوص ًا همانطور که
تو گفتی حق نان ونمک هم دربین
است .درهمین لحظه حکایتی بخاطرم
آمد که برای او گفتم وبد نیست اصل
آن را برای شما عین ًا نقل کنم ومقاله
خودراهم دراینجا باهمین حکایت
خاتمه دهم :
معروف است که فضل بن سهل وزیر
مشاور ومشیر مأمون خلیفه عباسی -
که مأمون را درواقع به کرسی خالفت
نشاند  -دراوایل کار که دردستگاه
هارون الرشید ودربارهزارویکشب
بغداد به نان ونوائی رسید وتا کرسی
وزارت پیش رفت برای اینکه نقطه
ضعفی از نظر ضبط کرسی وزارت
ودریافت لقب «ذوالریاستین» برایش
نماند  ،مثل بسیاری ازاین طبقه که
دراین راه پاکباز می شوند  ،او نیز به
همه چیز تن درداد.وازآن جمله قبول
کرد که درآن سن وسال اورا ختنه
نمایند(.بمیری ای وزارت که برای
تکیه زدن به متکای تو چه کارها که

نمی کنند!) باری  .ظاهرا ً این کار چون
درسنین باال صورت گرفته بود احتیاج
به مراقبت شدیدو پانسمان مرتب
داشت  .و جبرئیل بن بختیشوع که
از اطبای معروف دربار خلفا وتحصیل
کرده مدرسه جندی شاپور بود به
جناب وزیر « فالن بریده» سرکشی
می کرد .یک روز هنگام گفت وگو
واقعه ای پیش آمد که بهتر است آن
را عین ًا از ترجمه «تاریخ الحماءقفطی
نقل کنم واینک آن ماجرا:
جبرئیل بن بختیشوع می گوید:
«داخل شدم روزی بر فضل بن سهل
ذی الریاستین  .بعداز آنکه اسالم
آورد ووی را ختنه کرده بودند دیدم
مصحفی در پیش دارد وتالوت می -

نماید  .گفتم چون بینی نامه ایزدی
را؟یعنی بنظر تو کالم خدا چگونه می آید؟
گفت  :خوشه وچون کلیله ودمنه».
بدون اینکه سودائی
بنده هم
درسرداشته باشم یا اینکه بالهائی که
برسر فضل در آخرعمر آورده اند به
سرم آورده باشند وبدون اینکه کتاب
«کاپیتال» کارل مارکس دربرابرم
باشد وبخواهم با چیزی آن را مقایسه
کنم  ،باوجود همه اینها باید بگویم
که اینجاهم خوشه وچون کلیله ! حتی
شاید ازاین هم پیشتر روم وبیادشهر
رؤیاخیز بیابانی خودمان بیفتم و هم
قول خواجه شوم که گفت :
خوشا باد عنبر نسیم سحر
که برخاک کرمانش باشد گذر

و چه بسا که هم سحن عارف بزرگ
«شاه ولی» شوم که فرمود:
هرچند که ازروی کریمان خجلیم
غم نیست که پرورده ی این آب وگلیم
درروی زمین نیست چو کرمان جائی
کرمان دل آدم است وما اهل دلیم
باألخره رازدل وعقیده باطنی خودرا با
زبان شعر حبیب یغمائی فاش کنم که
گفت :
من وآن خاک «گران ریگ» که دردامن
خویش
« لنگری » دارد و «ماهانی» و « پاریز» و
«بمی»
(ازکتاب « ازپاریز تا پاریس» استاد
محمدابراهیم باستانی پاریزی صفحه
 ۴۲۳ببعد)

طبیعت پاریز

آزادی

ترکیبات معدنی مؤثر برای
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ُکهدم برود ومسأله ی دیگر اینکه ممکن
است دیرباوران با توجه به پنهانکاری بی
موردآحسن از این ازدواج ،آن رااز بُن
ساختگی وبارداری گلبانورادر ده ویا جای
دیگروازشخصی دیگربه پندارند و....اما از
آنجا که من شخص ًاآقاحسن وخانواده ی
شریف اش رابه خوبی می شناسم،گفته
هایش راباور کردم وبراساس همین
باورداشت از شما دوستان نه تنها برای
چاره جویی ویا راهنمایی بلکه بیشتربرای
آگاهی درست وبی شایبه از ماجرا وبرائت
گلبانواین دختر پاکدامن ونجیب ازبدنامی
دعوت کرده ام ومن وهمسرم ازاینکه این
دختربه خاطر بارداری ونگاه پرمعنی این
وآن دست از ادامه تحصیل کشیده است
متأسفیم.
دراین لحظه با همهمه ی حاضران
،پدرم از گفتار باز می ماند،یکی
گفت:آقای گلشهری کیست که شما
وآحسن وخانواده اش رابه درستی گفتار
وکردار نشناسد ،حرف واستنباط شما
از برای همه ی ما سند است  ،آنگاه رو
به حاضران کرد وپرسید:آقایان اینطور
نیست ؟ همه گفته ی اورا تصدیق می
کنند.
دیگری گفت:آحسن مرد صاف
وصادقی است وشیله پیله درکارش
نیست وروی همین صفات است که همه
ی ما درگفتگوهای خودمانی ازاو بانام
حسن درویش یاد می کنیم ....
حاج حبیب بنکدارکه از جمله حاضران
بودگفت :من این نامرد ُح ّقه بازرا خوب
شناخته بودم،اگرآحسن یک ِ
نوک پا به
شهر می آمد وبامن مشورت میکرد،بدون
درنگ به ُکهدم می رفتم گوش اورا می
گرفتم وازده بیرونش میکردم،او اهل
حساس
خود ُکشی نبود،قلب خیلی
ّ
ورقیقی می خواهد تا کسی دست به خود
کشی بزند،آن مرددروغگو فاقد هرگونه
ر ّقت قلب واحساس انسانی بود.
پدرم باردیگررشته سخن را
بدست گرفت وگفت:بسیار ممنونم که
صادقانه نظرتان راابرازکردید،آحسن
نیزسپاسگزاز شمااست ،به هر حال کاری
که نباید بشود شد،اما از آنجا که گفته

اندکاراز محکم کاری عیب نمی کند وجای
کمترین شک ُ
وشبهه ای باقی نمانده
باشد،دوسه روزپیش که ایشان ماجرارا
از برایم بازگوکردازاو پرسیدم آیا عاقد
عقد شرعی حاضر است به شهر آمده
درحضور جمعی انجام این کارراتأیید
کند؟پاسخ ایشان مثبت بود،بنابراین
وطی نامه ای از
یکی را به ده فرستادم
ّ
حضرت ُم ُّلتقاضا کردم که منّت برمن
بگذارد وبرای امر خیری ،همراه پیک نزد
ما تشریف بیاورند،خوشبختانه هم اکنون
که باشما عزیزان سرگرم صحبت میباشم
به من اطالع داده اند که جناب
ُمالآمده اندودراتاقی دیگرنشسته اند
ورفع خستگی می فرمایند،اجازه بدهید
خدمت شان برسم وایشان رابه حضورتان
بیاورم.
پدرم سپس جلسه را ترک میکند
ونزد ُمال میرودوپس از احوالپرسی وعذر
خواهی از زحمتی که که به اودر آمدن به
شهر داده است،اورا همراه خود به اتاق
جلسه می ب َ َرد ودرصدرمجلس می نشاند.
با ورود ُمال به جلسه همه ی
حاضران به احترام او ازجای خود برمی
خیزند تا نسبت به ُمال ادای احترام
کرده باشندوپس ازاینکه همگان برسر
جای خود قرارگرفتند،پدرم رو به ُمال
کردوگفت :جناب ُمالاز زحمتی که به
شما داده ام تا به شهر آمده ودراین
جمع که همگی از دوستان ومهربانان
میباشند،حضور داشته باشید،پوزش
می خواهم ،لزوم وجود شما دراین جمع
به خاطرمسأله ای است که به شرح آن
خواهم پرداخت ،اما اجازه بدهید قب ً
ال
مقدمه ای عرض کنم وآن اینکه هرگاه
ّ
برای یکی ازاهل محل مشکلی پیش
بیاید عده ای ازمعتمدین محل ودوستان
دورهم جمع میشویم تا راهی برای
گشودن گره ی کاراوپیدا کنیم وبا این
تدبیر تا کنون به همت ولطف این دوستان
بسیاری از مشکالت نیازمندان چه از بابت
مالی وچه ازبابت سایرمسایل حل وفصل
شده است،اینک برای یکی از دوستان ما
که دراین مجلس
حضوردارد مشکلی پیش آمده که با

قسمت ششم
شهادت شما این مشکل که حیث ّیتی
حد زیادی برطرف خواهد شد
است تا ّ
واو کسی بجز آ حسن همسر دختر آقا
نیست که خوشبختانه شما او وخانواده
اش زهرایی را به خوبی می شناسیدوگویا
شما عاقد عقدشرعی دخترش با جوانی
بنام اسماعیل سهراب پوربوده اید .دراین
هنگام ُمال چشمان خودرا به جهت یافتن
آ حسن به چهره ی یکایک حاضران
می دوزد ،همینکه چشمش به آحسن
که سرش را از فرط درماندگی وخجالت
زدگی به زیر انداخته بود افتادمیگوید :آ
حسن چه شده  ،چه اتفاقی افتاده،غم
ودردت ازبرای چیست،خدای نخواسته
چه گرفتاری ازبرای تو پیش آمده ؟ بیا
در کنار من بنشین وازبرایم تعریف کن
تااگر کاری ازدستم ساخته باشد باکمال
میل انجام دهم.
آحسن درحالیکه می گریست از
جایش برمی خیزد ودر کنار ُمال می
نشیند ودست به گردن ُمال می اندازد با
صدای بُغض آلودمیگوید:جناب ُمالبه این
دوستان بگوکه برای دخترتیره بختم در
ده ودرحضور شما چه اتفاقی افتاده است،
آبروی مانزد این دوستان وهمسایگان
رفته است ،کاش آن روز سیاه پای من
وگلبانو می شکست تا ان عقد لعنتی
بسته نمیشد،ایکاش گوش به حرف
کربالیی عباس میدادم،به بخشید که با
این حال خرابم نتوانستم درلحظه ی ورود
شما به این جلسه عرض ادب کنم .
ُمال همچنانکه دست نوازش برسرآ
حسن می کشید از پدرم پرسید :مگر
این عقد که من عاقدآن درحدود دوماه
پیش بوده ام چه اشکالی پیدا کرده
است،چراباید این ازدواج برای احسن ما
وخانواده اش که ارادت زیادی به ایشان
وخانواده ی ایشان دارم ،مایه ی درد سر
وآبرو ریزی شده باشد و به همین خاطر
تشکیل چنین جلسه ای را ایجاب کند
ونیازبه شهادت من باشد؟ازدواجی که
براساس حکم ودستورشرع توسط این
حقیر درحضور پدر ومادر عروس وتنی
چند ازبستگان واهل ده صورت گرفته
است ،من شخص ًا ُخطبه ی عقد را خواندم

آزادی

...اگر چه تصدیق میکنم که با توجه به
تجربه ی چندی پیش دربرخورد با این
مردح ّقه باز می بایست بادقت بیشتر
ُ
وبا چشمان بازبااوبرخورد می کردم واز
تهدیدات او به خودکشی نمی هراسیدم
وبه حرفهای دلسوزانه ی برادر دخترآقا
که مخالف سر سخت این پیوند بود گوش
می کردم اما متأسفانه فریب خوردم
ودختر بیگناهم راکه بخاطرمن از واهمه
ای
که از جهت خودکشی آن نامردداشتم ،
باهمه ی مخالفتش به این ازدواج به
عقداودرآوردم،می پذیرم که مستحق
سرزنش هستم ،بیچاره دخترم.
دراینجابُغض آنچنان راه گلوی
آحسن را گرفته بود که ازادامه ی
شدت گریست
گفتن باز ماند وبه
ّ
وحاضران با شنیدن سخنان آحسن
درپی سکوت او،باهم درگوشی
مطالبی می گفتند وابراز نظرمیکردند.
پدرم با شنیدن پچ وپچ حاضران،آنان
رابه سکوت برای شنیدن مطلبی
دیگردرهمین زمینه دعوت کردوگفت:آ
حسن به خاطرتأثّری که به او دست
داده نمی تواند بقیه ی مطالبی را که باید
دراین مجلس مطرح می کرد تاآقایان به
یک نتیجه گیری درست برسند،بیان
کند ،اما ازآنجا که قب ً
ال ماجرایی را که
از برای اووخانواده اش ُرخ داده با من
درمیان نهاده است ،از سوی ایشان
بازگو میکنم،پس از پایان گفتارم بدیهی
است که ازرأی وراهنمایی های شما
بهره گیری خواهدشد،اما عمده مشکل
ونگرانیهای وی وخانواده اش غیبت به
دور ازانتظار سهراب پور نیست،بلکه عدم
برائت ازبدنامی است،که محتمل است
عده ای از این ماجرابرداشت نادرستی
بکنند،چرا که قض ّیه ظاهرا ً باور کردنی
نیست که سهراب پورپس اززخمی
شدن درجبهه ی جنگ وفرار،تصادف ًا
گذارش به د ِه ُکهدم بیفتد و باز تصادف ًا
به خانه ا ی پناه ببردکه آن خانه متعلق
به کربالیی عباس برادر دخترآقا بوده
باشد واتفاق ًا درست درهمین زمان آ
حسن ما دست زن وبچه اش را بگیرد وبه
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وبرای این زوج جوان باتالوت چند آیه
ازقرآن ،خواستار خوشبختی شدم
وقراربراین بود که به محض مراجعت
به شهر،این ازدواج به صورت رسمی
دریکی از دفترخانه های اسنادرسمی
ثبت شود،مگرنشده است؟ضمن ًا درهمان
روز پس از انجام مراسم عقد با دستخط
وامضائ خودم مراتب را گواهی کردم وبه
دست آحسن دادم،آن گواهی درحکم
شهادت من است وبرای رفع هرگونه
شک ُ
وشبهه کافی است،سپس از آ حسن
پرسید :مگر آن گواهی را به آقایان ارائه
ندادی؟
پدرم گفت  :آقاحسن آن گواهی رابه
من نشان داده است،اما چون دوستان با
خط وامضائ شماآشنایی ندارند،از کجا
دانسته باشندویقین کنند که این گواهی
ساختگی نیست؟ برهمین اساس به
صالح ومصلحت دیدم تا با حضور شما
دراین جمع وشهادتی که خواهیدداد،رفع
آبروی
هرگونه ُشبهه بشود وبا این کار
ِ
این خانواده ی نجیب با شایعه سازیها
وبرداشتهای نادرست نریزدوآنچه که
موجب نگرانی وتشویش خاطرآقا حسن
وخانواده وحتی دوستدارانشان شده
است این است که درهمان چندروزی که
آحسن وخانواده اش وسهراب پور پس
ازانجام مراسم عقد درده بوده اند،گلبانو
خانم از آقاداماد باردار میشودوازاینکه
به خاطرهمین مسایل مزاحم شما شده
ام باردیگر پوزش می خواهم،یقین ًا جبران
زحمات خواهد شد.
ُمال باشنیدن سخنان پدرم،درحالیکه
چشمانش را به آحسن دوخته بود ودانه
های تسبیحی را که دردست داشت به این
سو وآنسو می فرستادگفت :لعنة اهلل علی
قوم ّ
الظالمین ،خدالعنتش کند که ُمس ّبب
اینهمه گرفتاریها شده است ،عجب مرد
ُح ّقه بازی،خدا ازسرتقصیراتش نگذرد....
پدرم گفت :بدیهی است که
آحسن بیکار نخواهدنشست وبرای
آگاهی از چگونگی غیبت بدور
ازانتظارسهراب پورفردا به تهران خواهد
رفت تابادریافت نشانی سهراب پوراز
ستاد ارتش ،به دیدار او برود ،آنگاه به
حاضران گفت :چون حضرت آقا ازراه
دوری آمده وخسته انداگر دوستان
پرسشی ازمحضر ایشتان ندارندبروند
واستراحت کنند ،سپس همراه پدرم از
جلسه خارج وبرای استراحت وپذیرایی
شام به اتاق دیگر هدایت شد.
پدرم به اتاق جلسه به منظوراعالم
ّ
وتشکر دوباره ازحاضران
ختم جلسه
برمیگردد،به هنگام خداحافظی تنی
چند گفتند :ما نه تنها براین باوریم که
مطالب ابراز شده از سوی آحسن و ُمال
کام ً
ال درست و یک واقع ّیت تأثّر آور
است وبااووخانواده ی او همدردی می
کنیم،بلکه همه ی ما حاضریم کمکی به

آ حسن کرده باشیم ،حال بفرمایید چه
خدمتی از ما انتظار میرودتا انجام دهیم؟
پدرم گفت :شما هیچ وظیفه ای
ندارید،منظور از این گرد همآیی همانگونه
که فب ً
ال نیز تشریح شد این بود که اهل
محل ودوستان وآشنایان بدانندکه
حاملگی گلبانو به خاطر ارتکاب عمل
خالف ع ّفت
وشرع نبود،تا مباداشایعات وحرف
وحدیثی خالف واقع از حاملگی این
دخترنجیب ازاین دهان به آن دهان
جاری شود واحیان ًا بعضی اورا مورداستهزا
قرارداده ومتلگی بگوید که درچنین
صورتی بدون تردید با جان دختر جوان
وپاک ومعصوم بازی میشد واو به احتمال
زیاد دست به خودکشی میزد،هنوزکه
شدت شرم از رفتن
طوری نشده او از ّ
به مدرسه خودداری میکندتا مواجه
با تهمت وافتراهای شاگردان مدرسه
نشود،او چون نمی تواند برای اثبات بی
گناهی اش جلسه ای این چنینی برای
مدیر وآموزگاران وشاگردان مدرسه
برپا کند وشاهد بیاورد،ازاین رو با توجه
به بار فرهنگی جامعه ی ما ،ناگزیر به
ترک ادامه ی تحصیل شده است که
من به راستی ازبرایش دل میسوزانم،
امید است سهراب پورسروکله اش
هرچه زودتر پیداشودواین خانواده از
این پریشانی ونگرانی بیرون بیایند،حال
اجازه بدهید بق ّیه ی کارها یعنی جستجو
برای دسترسی به سهراب پوربرعهده ی
آحسن باشد،بدیهی است که در انتظار
نتیجه ی این جستجو خواهیم بود تا
هرآینه نیاز به کمک ما باشد هر یک
از ما به فراخور حال وامکانات به کمک
اوخواهیمشتافت.
حاج حبیب بنکدار با صدایی بلند
پس از درخواست ازحاضران که سکوت
کنند تااو بتواند مطالبش رابگوش همه
برساندروبه آحسن کرد وگفت :هیچ
نگران نباش،به فرض اینکه سهراب
پورنامرد بی غیرت پیدایش نشود،پسرم
را همه ی شما می شناسید،پسری است
تحصیلکرده که امسال ازدانشسرای عالی
فارغ التحصیل خواهد شد،من ومادرش
به دنبال یک عروس عفیف از خانواده
ای نجیب هستیم،گلبانورا هم خیلی
خوب می شناسیم که چه دخترپاکدامن
وباکفایتی است،چه کسی بهتر ازاو برای
پسرم؟ بچه ای را هم که بارداراست ،بچه
ی ما خواهد بود،پسرم نیز همیشه از
گلبانو خوشش می آمده وبارها ازوجاهت
ونجابتش باما صحبت می کرده است .
دراین هنگام آحسن بسوی حاج حبیب
می رودودرحالیکه اشک می ریخت به
عنوان سپاس از آنهمه جوانمردی ولوطی
گری اورا درآغوش می گیرد وشانه هایش
را می بوسد،حاضران در آن جلسه نیز به
دور آ حسن گرد آمدند وضمن دلداری

،اورا بوسیدندوآحسن نیز از یکایک آنان
سپاسگزاری کردوجلسه به پایان رسیدو
حسن درویش با خیالی نسبت ًا آسوده
ضمن خداحافظی ،پدرم را بوسید وهمراه
دیگران منزل مارا ترک کرد.
ازآن روز تامدتی ماجرای ازدواج
گلبانوباسهراب پورورد زبان اهل محل
وآشنایان ودوستان بودوضمن دلسوزی
نسبت به خانواده آحسن به ویژه برای
گلبانوی جوان،ناسزا ونفرین نثار سهراب
پورمی کردند.
گلبانو با همه ی ذوق وشوقی که به
ادامه ی تحصیل داشت،به خاطر حاملگی
ازرفتن به مدرسه خودداری کردوهمین
امر ُمس ّبب غم سنگین دیگری بود که
جان وتن گلبامو را تحلیل می بُرد،کارش
شب وروز گریه وکِزکردن درگوشه ای و
کم غذایی شده بود.
پس ازآن ماجرا،گلبانو را که قب ً
ال
اغلب باچهره ای شاد وپر نشاط دیده
میشد ،دیگر کسی ندید،به گفته ی
مادرش کار گلبانوشب وروز گریه ون ُدبه
بودوحاضر نبود قدمی از خانه بیرون
بگذارد،او دایم ًا می گفت اگر اسماعیل
پیدایش نشود خودم را سر به نیست
خواهم کرد،خانه ی آحسن خانه ی عزا
شده بود،دلداریهای پدر ومادرش حتی
گفته ی حاج حبیب بنکداربرای آمادگی
ازدواج پسرش بااو ،اورا تسکین نمیداد
،نگرانیهای آحسن ودخترآقا روز بروز
بیشتر میشد وترس شان این بود که
نکندگلبانو زیر فشا ِرنگرانیها واندوه
زیادتاب نیاورد ودست به خودکشی
بزند.درچنین حال وشرایطی آحسن بنا
برتوصیه ی پدرم به تهران می رود تا
ازستاد ارتش سراغ سهراب پوررا بگیرد.
درستاد ارتش پاسخ شنید که
سهراب پور به لشکر اصفهان منتقل شده
است،آحسن ناگزیر به آن شهر میرودو
درآنجا میشنود که افسر نامبرده برای
مقابله با اشرار همراه ستون اعزامی به
سمیرم رفته است ودراردوی نظامی بسر
ُ
می ب َ َرد ودیدار بااوامکان پذیر نخواهد بود،
ناچار مراجعت وهرروز با خرید روزنامه،
نتیجه ی کا ِر نیروی اعزامی به سمیرم
وپایان مأموریت نیروی مزبورراتعقیب
میکند.
پس از گذشت سه ماه که برای همه ی
خانواده ی آحسن بیش از سه سال به نظر
می رسید،در روزنامه میخواند که اردوی
اعزامی پس از دفع اشراروبرقراری نظم
وامن ّیت در منطقه ی سمیرم وپیرامون
آن ،به اصفهان برگشته است،آقاحسن با
آگاهی ازاین خبربرای باردوم به اصفهان
می رود وبه ستاد لشکرمراجعه میکند،به
او گفته میشود که سهراب پور به خاطر
تیری که به پایش در جنگ با اشرار
خورده است دربیمارستان بستری است.
درآن روزگاران رسم فرستادن ویا

بُردن دسته گل برای بیمار چندان متداول
نبود،اما شیرینی مرسوم بود،آقا حسن
نیز باهمه ی کدورت خاطری که ازرفتار
وجه ی سهراب پورداشت،روی ُخلق
نا ُم ّ
وخوی مهربانش،دوجعبه گز بید مشکی
اعال می خرد وبا خود به بیمارستان می
بردتا ازاو عیادت کندوضمن ًااز چگونگی
ُخلف وعده اش واینکه چراتا آن زمان
اطالعی ازوضع وحالش نداده است
وهمچنین اززمان آمدنش به رشت آگاه
شود،او پس از رسیدن به بیمارستان
،پرسان پرسان به اتاقی که سهراب پور
درآن بستری شده بودمی رود وخودرا
به کنار تختخوابش می رساند وسالمی
میکند وجویای حالش میشود.
سهراب پور درحالیکه نشان میداد
تعجب
عیادت کننده رانمی شناسد،با ّ
پرسید شما کی هستید!؟
آ حسن با خنده وبه شوخی گفت
:شنیده ام که تیر به پای تو خورده ولی از
قرار معلوم به مغزت خورده است،شوخی
نکن که حال وحوصله ی شنیدن شوخی
را ندارم،از حالت بگو،چرا دراین مدت
نسبت ًا طوالنی مارا از خودت بی خبر
گذاشته ای،مگر قرار نبود پس از روشن
شدن وضع خدمتی ات،بی درنگ
نزدمابیایی؟
سهراب پور پاسخ می دهد من باکسی
شوخی ندارم،شماراهم نمی شناسم
بفرمایید زحمت را کم کنید.
ــ عجب ،مرا نمی شناسی،حسن
درویش،پدر گلبانو،د ِه ُکهدم رابیاد نمی
آوری!؟
سهراب پور پس از اندک مکث که
نشان دهد درحال مرور ذهنی است تا
چنین نامهایی را به یاد بیاورد،با تعجب
پرسید :حسن درویش ،گلبانو ،د ِه ُکهدم
؟ نه این اسامی را بیاد نمی آورم،حتم ًا
عوضی گرفته ای ،خواهش میکنم بیش از
این مزاحم من نشو ،حالم مساعد برای
شنیدن پرت وپالهای تونیست،مرا تنها
بگذار،ضمن ًا جعبه هایی را هم که آورده
ای با خودت ببر،من از کسی که اورا نمی
شناسم چیزی به هر عنوان قبول نمی
کنم وآنگاه به عنوان ختم گفتگو ملحفه
رختخواب را به سر خود کشیدوخاموش
شد.
آحسن که از تعجب هاج وواج
مانده بودوانتظار شنیدن این حرفهارا
با آنهمه التهاب وشوقی که در ده
ُکهدم از عشق راستین خود به
گلبانووازدواج بااو از خودنشان میداده
است،نداشت،درحالیکه نشان میداد
نمی خواهد آنچه را که سهراب پورگفته
جدی بگیردوباورکندگفت :میدانم
است ّ
که شوخی میکنی،چند ماهی است که
به دنبالت هستم تا تورا پیدا کنم وبه تو
بگویم که گلبانواز تو باردار شده است
وبرای دیدار تو روزشماری میکند .ناتمام

مربع ترکیب  ،مخمس ترکیب ،
ومسدس ترکیب که گاهی آنرا مربع
 ،ومخمس و ُمسدس نیز می گویند
نوعی از ترکیب بنداست که خانه های
آن کوچک وکوتاه باشد  ،پس به عدد
مصراع های هرخانه ای نام گذاری
کنند.
مثال اگر هرخانه ای چهار مصراع باشد
آن را مربع یا مربع ترکیب وترکیب
مربع گویند ،وچون پنج مصراع باشد
مخمس یا نخمس ترکیب وترکیب
مخمس خوانند.؛ وبراین قیاس است
مسدس ترکیب که همه خانه ها شش
مصراعی است .
برای مثال نمونه ای ازمربع ومسدس
سعدی ووحشی بافقی را ذکر می کنیم
:

مربع ترکیب ازسعدی

آزادی

آن ماه دوهفته درنقاب است
یاحوری دست درخضاب است
وآن وسمه برابروان دلبند
یاقوس ِ قزح برآفتاب است
سیالب زسرگذشت یارا
زاندازه بدر مبر جفارا
بازآی که ازغم تومارا
چشمی وهزارچشمه آب است
تندی وجفا وزشت خوئی
هرچند که می کنی نکوئی
فرمان برمت به هرچه گوئی
جان برلب وگوش برخطاب است
ای روی توازبهشت بابی
دل بر نمک لبت کبابی
گفتم بزنم برآتش آبی
وین آتش دل نه جای آب است
....
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دوستان شرح پریشانی من گوش کنید
داستان غم پنهانی من گوش کنید
قصه بی سروسامانی من گوش کنید
گفت وگوی من وحیرانی من گوش کنید
شرح این آتش جانسوز نگفتن تاکی
سوختم سوختم این رازنهفتن تاکی
روزگاری من ودل ساکن کوئی بودیم
ساکن کوی بت عربده جوئی بودیم
عقل ودین باخته  ،دیوانه رویی بودیم
بسته سلسله سلسله موئی بودیم

مسدس ترکیب از :وحشی بافقی

ای گل تازه که بویی زوفانیست ترا
خبرازسرزنش خارجفانیست ترا
رحم بر بلبل بیبرگ ونوانیست ترا
التفاتی به اسیران بال نیست ترا
مااسیرغم واصالغم مانیست ترا
بااسیرغم خود رحم چرا نیست ترا؟
فارغ از عاشق غمناک نمی بایدبود
جان من این همه بی باک نمی باید بود
همچو گل چند به روی همه خندان باشی؟
همره غیر به گل گشت گلستان باشی؟
هرزمان با دگری دست وگریبان باشی؟
زان بیندیش که ازکرده پشیمان باشی
جمع ما جمع نباشد توپریشان باشی
یادحیرانی ما آری وحیران باشی
مانباشیم که باشد که جفای توکند؟
به جفاسازدوصدجور برای تو کشد؟
شب به کاشانه اغیار نمی باید بود
غیررا شمع شب تار نمی بایدبود
همه جا با همه کس یار نمی باید بود
یاراغیار دل آزار نمی باید بود

تضمین :

اما تضمین به گونه ی دیگر که معمول
گویندگان قدیم نیزبوده آن است که
درضمن اشعار خود یک مصراع یا یک
بیت و دوبیت را برسبیل ت َمث ّ
ُل وعاریت
ازشعرای دیگر بیاورند باذکرنام آن شاعر
یا شهرتی که مستغنی ازذکرنام باشد
بطوری که بوی سرقت وانتحال ندهد.
برای مثال حافظ درغزلی به مطلع :
زلف بربادمده تا ندهی بربادم
نازبنیاد مکن تانکنی بنیادم
یک مصراع ازغزل سعدی :
حافظ از جورتو حاشا که بگرداندروی
« من از آن روز که دربندتوام آزادم».
ودرغزل:
جوزاسحر نهاد حمایل برابرم
یعنی غالم شاهم وسوگند می خورم
یک بیت از کمال الدین اسمعیل
شاعرمعروف قرن هفتم ( ۶۳۵میالدی)
راتضمین کرده است :
ورباورت نمی کند ازبنده این حدیث
ازگفته ی کمال  ،دلیلی بیاورم
« گربرکنم دل ازتو وبردارم ازتو مهر
آن مهربرکه افکنم آن دل کجابرم»
مستزاد:
مستزاد آن است که درآخر هر مصراع
رباعی یا غزل و قطعه وامثال آن جمله
ای کوتاه ازنوع نثر مسجع بیفزایندکه
درمعنی با آن مصراع مربوط  ،اما ازوزن
اصلی شعر خارج وزاید باشدوبه همین

مثال رباعی مستزاد

گر نر ِد فسون به من نبازی چه شود؟
ای شعبده باز
بابلبل خویش اگر بسازی  ،چه شود؟
ای گل ُبن ناز
توخواجه ی من  ،منم کمین بنده تو
یک بار زلطف
گربنده ی خویش رانوازی چه شود؟
ای بنده نواز
مشتاق اصفهانی

گفتار دوم

صنایع معنوی بدیع
دراین بخش  ،صنایع معنوی مهم
بدیع ازقبیل تشبیه واستعاره و مجاز
وحسن تعلیل وامثال آن را
و کنایه ُ
از صناعات دیگر بدیع ذکر می کنیم .

بدیع لفظی ومعنوی

فرق مابین صنایع لفظی ومعنوی
بدیع را  ،در گفتارنخستین نوشتم،.
اینجا باافزودن نکته ای که به منزله
ی توضیح یا متمم قیود تعریف است ،
آن را تکرار می کنم .
صنایع معنوی بدیع  ،یابدیع معنوی ،
آن است که مستقیم ًا مربوط به معنی
است واگر بهره ای از ُحسن وزیبایی
ادبی عاید الفاظ نیز بشود تابع معانی
است .
وبعبارت دیگر ُ ،حسن صنعت معنوی ،

تشبیه :

تشبیه آن است که چیزی را به چیزی
درصفتی مانند کنند.
امراول را ُم َش ّبه ودوم را ُمش َب ٌه به
وصفت مشترک مابین آنهارا وجه َش َبه
وکلمه ای را که داللت برمعنی تشبیه
داشته باشد ادات تشبیه می گویند:
وبدین قرار ارکان تشبیه چهار چیز
است :
ُ -۱مشبه  -۲مشبه به  -۳وجه شبه
 -۴ادات تشبیه
مث ً
ال چون می گوئیم  :چهره ی محبوب
مانند آفتاب می درخشد ،
چهره محبوب ُ :م َش َبه ،
آفتاب ُ :م َش َبه به
درخشیدن :وجه َش َبه،
مانند :ازادات تشبیه است .
وهمچنین چون می گوییم  « :منوچهر
دردالوری مانند رستم ودر بخشندگی
مانند حاتم است » دو تشبیه کرده ایم
 :یکی تشبیه منوچهر درصفت دلیری
ودالوری به رستم ودیگر تشبیه او در
َک َرم و بخشندگی به حاتم .
منوچهری می گوید:
شبی چون چاه بیژن تنگ وتاریک
چو بیژن درمیان چاه او من
شب را درصفت تنگی وتاریکی  ،به
چاه بیژن مانند کرده وادات تشبیهش
کلمه ی چون است .ضمن ًا دراین بیت ،
صنعت « تلمیح» است که بعدا ً خواهیم
گفت.
وجه شبه  :وجه شبه چنانکه گفتیم
صفت مشترک مابین مشبه و ُمشبه
به است  .اما درهرمورد ،آن صفتی
است که منظور گوینده باشد .وازاین
جهت است که درمورد مدح وستایش

انواع تشبیه :حسی و غیر حسی

ومشبه به
گاهی هردوطرف مشبه
ٌ
حسی است یعنی با حواس ظاهر
درک می شود .چنانکه بگوئیم « :
خسرو درشجاعت مانند شیراست »
که خسرو وشیر هردو با چشم دیده
می شوند.
وگاه هردو طرف تشبیه غیر حسی
است  .چنانکه بگوئیم  «:علم ودانش
همچون حیات است » .چه حقیقت
دانش وحیات هیچکدام رابایکی از
حواس ظاهر نمی توان درک کرد

آزادی

درشماره گذشته ترجیع بند و ترکیب
بندرا تعریف کردیم و گفتیم که تفاوت
آنها دراین است که بیت فاصله در
ترجیع بند یکی است ولی درترکیب
بند متفاوت است .مثال ترجیع بند
وانواع آن را نیز درشماره گذشته
خواندید .اینک به مثال ترکیب بند
وانواع آن به نقل از استاد عالمه جالل
الدین همائی می پردازیم :
ترکیب بندزیر از جمال الدین
محمدبن عبدالرزاق اصفهانی است
درمدح پیامبر
ای از ب َ ِر سدره شاه راهت
وی قبه عرش تکیه گاهت
ای طاق نهم رواق باال
بشکسته زگوشه ی کالهت
هم عقل دویده دررکابت
هم شرع خزیده درپناهت
ای چرخ کبود  ،ژنده دلقی
درگردن پیر خانقاهت
....
ایزد که رقیب جان خرد کرد
نام تو ردیف نام خود کرد
ای مسندتو ورای افالک
صدرتو وخاک توده خاشاک
درراه تو زخم محض مرهم
بریادتو زهر عین تریاک
طغرای جالل تو ل َ َعم َرک
منشوروالیت تو لوالک
...
ینام قلبی
وال
تو
خواب
ُ
عند ربی
خوان تو اَب َ ُ
یت َ
ای حجره دل بتو منور
وی عالم جان زتو معطر
ای شخص تو عصمت مجسم
وی ذات تو رحمت مصور
....
طاووس مالیکه بریدت
سرخیل مقربان مریدت
هر آدمسی که او ثنا گفت
هرچ آن نه ثنای تو  ،خطاگفت
خودخاطر شاعری چه سنجد
نعت تو سزای تو  ،خداگفت
گرچه نه سزای حضرت توست
بپذیر هرآنچه این گداگفت
....
چون نیست بضاعتی زطاعت
ازماگنه و زتو شفاعت

انواع ترکیب بند

کس درآن سلسله غیرازمن ودل بند نبود
یک گرفتار ازاین جمله که هستند نبود
نرگس غمزه زنش اینهمه بیمار نداشت
سنبل پرشکنش هیچ گرفتار نداشت
اینهمه مشتری وگرمی بازار نداشت
یوسفی بود ولی هیچ خریدارنداشت
اول آنکس که خریدارشدش من بودم
باعث گرمی بازارشدش من بودم
عشق من شد سبب خوبی ورعنایی او
دادرسوایی من شهرت زیبایی او
بس که دادم همه جا شرح دالرایی او
شهر پرگشت زغوغای تماشایی او
این زمان عاشق سرگشته فراوان دارد
کی سر وبرگ من بی سروسامان دارد
چاره این است وندارم به ازاین رای دگر
که دهم جای دگر دل به دل آرای دگر
چشم خودفرش کنم زیر کف پای دگر
برکف پای دگر بوسه زنم جای دگر
بعدازاینرایمنایناستوهمینخواهدبود
من براین هستم والبته چنین خواهدبود
....
گرچه ازخاطروحشی هوس روی تورفت
وزدلش آرزوی قامت دلجوی تورفت
شد دل آزرده و آزرده دل ازکوی تورفت
بادل پرگله از ناخوشی خوی تورفت
حاش هلل که وفای تو فراموش کند
سخن مصلحت آمیز کسان گوش کند
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فنون بالغت وصناعت ادبی

تشنه خون من زار نمی باید بود
تا به این مرتبه خونخوار نمی باید بود
من اگر کشته شوم باعث بدنامی توست
موجب شهرت بی باکی وخودکامی توست
....
ازسرکوی تو بادیده ترخواهم رفت
چهره آلوده به خوناب جگر خواهم رفت
تا نظر می کنی ازپیش نظر خواهم رفت
گرنرفتم زدرت شام  ،سحرخواهم رفت
نه که این بار چو هرباردگر خواهم رفت
نیست بازآمدنم بازاگر خواهم رفت
از جفای تو من زار چورفتم رفتم
لطف کن لطف که این بار چورفتم رفتم .
مربع و ُمخمس ومسدس تضمین
باید دانست که اصطالح مربع ومخمس
ومسدس وامثال آنرا درمورد تضمین نیز
بکار می برند که داخل درنوع مسمطات
می شود ؛ به این معنی که مثال غزلی رااز
سعدی یا حافظ تضمین کرده  ،باضمیمه
کردن ابیاتی که هموزن وهم قافیه
مصراع های اول اشعار آن غزل باشد ،
آنرابصورت مسمط چهارمصراعی یا پنج
مصراعی وشش مصراعی در می آورند .
استاد همایی توضیح داده اند و نوشته اند
«این نوع تضمین درقدیم معمول نبوده
ومخصوص عده ای شعرای متأخراست »
که مانیز از ذکرآن درمی گذریم .

مناسبت آن نوع شعررا مستزاد نامیده
اند ،مانند:
ای ریخته سودای تو خون دل مارا
بی هیچ گناهی
بنوازدمی خسته ی شمشیرجفارا
باری به نگاهی
بادسحر ازروضه ی رضوان خبرآورد
امروز به گلزار
اس سرو روان هست ن=مگر پیک صبارا
درکوی توراهی؟
کس نیست که بربوی گلستان جمالت
درباغ طرب نیست
چون الله زغم چاک زده جیب قبارا
وافکنده کالهی
زنجیرسرزلف ترا باهمه خوبی
سنبل نتوان گفت
هرگز نکند هیچکسی مشک ختارا
نسبت به گیاهی
بشکست همی لشکر سلطان کواکب
برهرطرف امروز
کان زلف زره پوش تواز عنبرسارا
آوردسپاهی
دردایره خوش نظران بازبصدسال
حقاکه نیاورد
دردورقمر مادر ایام نگارا
مانند تو ماهی
الی آخر
کمال خجندی

دردرجه ی اول متوجه معانی می شود
ودردرجه دوم ممکن است به الفاظ نیز ،
سرایت داشته باشد.
اما صنایع لفظی بدیه یا بدیع لفظی
دردرجه ی اول مستقیم ًا مربوط
ومتوجه به الفاظ می شود واگر ُحسن
بدیعی  ،اثری هم در معانی بخشید  ،به
تبع الفاظ است نه به استقالل .توضیح
فوق را ازاین جهت افزودم که توهم
نکنند که مث ً
ال حسن صنایع معنوی
درهمه جا فقط مقضور در معانی است
وهیچ کجا اثری درالفاظ نمی بخشد؛
وهمچنین درصنایع لفظی گمان نرود
که مخصوص به الفاظ است وبه هیچ
وجه ودرهیچ کجا اثری در تحسین
معانی ندارد ؛ بل که ممکن است
اثرزیبایی الفاظ به معانی  ،وبرعکس ،
اثر حسن معانی به الفاظ نیز سرایت
داشته باشد.
***
اکنون که صنایع لفظی را خوب
شناختیم  ،به ذکر صنایع مهم معنوی
می پردازیم .

یا هجو ونکوهش وهمچنین درمورد
سخن جدی یا کالم شوخی وفکاهی
وجه شبه مختلف می شود .ازباب
مثال معمول است که شخص منافق
دوروی را به «گل» ورخسارزیبارا هم
به «گل» تشبیه می کنند ؛ اما وجه
شبه دردومورد بایکدیگر تفاوت دارد.
وهمچنین در تشبیه « چشم زیبا»
به «نرگس »و «ابرو ومژگان» به
«تیروکمان» حالت مخصوص ذوقی
ولطیفه ادبی مراداست  ،نه این که
«چشم» مانند «نرگس» زردو گرد ،
و «ابرو» و«مژگان» به بزرگی «تیر»
و«کمان» باشد.
مشبه به رادرموارد
ونیز ممکن است که
ٌ
مختلف تغییر بدهند  .مث ً
ال هرگاه
قدوقامت کسی را دراعتدال وبلندی
وراستی به سرو تشبیه کنند  ،نشان
تعریف وستایش  ،اما اگر چنار ودرخت
تبریزی را ُم َش َب ٌه ب ِه قراردهند عالمت
مرمت یا شوخی ومزاح است .
ادات تشبیه  :کلمه ای است که بر
تشبیه داللت داشته باشد  .ازقبیل :
چون  ،همچون  ،مانند  ،چنانچون ،
مثل  ،مانا  ،همانا ،گوئی  ،ونظایر آن .
از تشبیهات بدیع ولطیف مولوی
درمثنوی :
این زبان چون سنگ و َف ْم آهن وش است
بج َهد از زبان آن آتش است
وآنچه ْ
( فم به معنی دهان وکام است )
سنگ وآهن را مزن برهم گزاف
گه زروی نقل وگه ازروی الف
زانکه تاریک است وهرسو پنبه زار
درمیان پنبه چون باشد شرار؟
نکته ای کان جست ناگه اززبان
همچو تیری دان که آن جست از کمان
ونیز ازمثالهای تشبیه مطبوع از
شاهنامه فردوسی :
شبی چون َش َبه روی شسته به قیر
نه بهرام پیدا نه کیوان  ،نه تیر
سپاه شب تیره بردشت وراغ
یکی فرش افکنده چون پَ ّر زاغ
آن چادر نیلگون
زمین زیر
تو گفتی شدستی به خواب اندرون
به هردم که برزد یکی بادسرد
چوزنگی برانگیخت زانگِ شت  ،گرد
( انگِ شت به معنی ذغال است )

وآنچه محسوس می شود آثارعلم
وحیات است .نه خود علم وحیات .
وگاه یک طرف تشبیه  ،حسی وطرف
دیگر ش غیر محسوس است  .مثل
آنکه بگوئیم «مرگ مثل گرگ درنده
است  ».زیرا حقیقت مرگ هم مانند
حیات باحواس ظاهر درک نمی شود.
وآنچه محسوس باشد از آثار خارجی
آنهاست .
مثال :
پیچیدن افعی به کمندت ماند
آتش به سنان دیو بندت ماند
اندیشه به َجستن سمندت ماند
خورشید به همت بلندت ماند
در«پیچیدن افعی به کمند» درمصراع
اول  ،وهمچنین تشبیه «آتش به
سنان» درمصراع دوم هردوطرف
تشبیه حسی است  .اما درمصراع سوم
وچهارم یکی ازدوطرف تشبیه حسی
ودیگر غیر حسی است  .بااین تفاوت
که درمصراع سوم ُم َش َبه (اندیشه)
غیر حسی و ُم َش َب ٌه به (جستن
سمند) حسی است .ودرمصراع چهارم
برعکس  ،مشبه (خورشید) حسی و
مشبه به ( همت) غیر حسی است .
ٌ
توضیح  :بعض ارباب فن بدیع مانند
صاحب حدائق السحر والمعجم ،
بهترین قسم تشبیه آن را دانسته
اند که اگر عکس کنند  ،یعنی مشبه
ٌ به را مشبه قرار دهند سخن درست
وتشبیه کامل باشد  ،مانند تشبیه زلف
به «شب» و تشبیه « نعل اسب» به
«هالل» که عکس آن هم ممکن است .
وبعضی آن قسم تشبیه را پسندیده
تر ومطبوع تر شمرده اند که اگر
مشبه وجود خارجی داشته باشد ،
مشبه به نیز همین طور دارای وجود
خارجی باشد .مانند تشبیه افعی به
سنان و هالل به گوشواره  ،که هردو
طرف تشبیه  ،حسی است ووجود
مشبه به یک
خارجی دارد .اما اگر
ٌ
امر خیالی وموهوم باشد این قسم
تشبیه را نمی پسندند؛ مث ً
ال هرگاه
خرمن زغال افروخته را تشبیه کنند
به دریای مشک که موج زرین داشته
باشد  ،مشبه موجود خارجی است ،
مشبه به وجود خارجی ندارد  ،یعنی
اما
ٌ
ما ،دریای مشک که موج زرین داشته
باشد درخارج نداریم واین نوع تشبیه
را پاره ای از ادبا نپسندیده وامثال
ارزقی را که دراین نوع تشبیهات
افراط داشته است  ،نکوهیده اند.اما
حق در مقام بنظر ما این است که
حسن تشبیه بسته به پسند وناپسند
طبع است وهرکجا مقصود ازتشبیه ،
یعنی مجسم ساختن صفتی درچیزی
یاکسی بهتر پرورانده شود وذوق
سلیم آن را بپسندد  ،پسندیده
ونیکوست ....
ادامه دارد.

رهی معیری
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سال نهم شماره ۱۰۶

صفحه 38

گشته مغز آشفته ازسودای آذربایجان
خسته جان زاندیشه ی فردای آذربایجان
سنگ آذربایجان برسینه کوبند ای عجب
درلباس دوستی اعــدای آذربایجان
وین چنین نیرنگ را پوشیده نتوان داشتن
ازجهان بین دیده ی بینای آذربایجان
کانکه با معماری بیگانه طرحی تازه ریخت
پایه افکن گشت وبام اندای آذربایجان
نابکاری کز َد ِم بیگانه جوید زندگی
َد ْم زند بی خجلت از احیای آذربایجان
لفظ استقالل دارد ظاهری زیبنده لیک
نیست خوش این جامه بر باالی آذربایجان
جزئی ازایران بود آن سرزمین بگشای گوش
کاین سخن را بشنوی زاجزای آذربایجان
جز خروش مهر ایران برنخواهد خاستن
گرتوبخراشیچوچنگاعضایآذربایجان
ای امید ملک جم ای قبله گاه زردهشت
عافیت گو باش ساکن آی آذربایجان
برسر بی مغز دشمن مشت پوالدین بکوب
کز سرش بیرون فتد سودای آذربایجان
چندتن ناپاکزاد ِ بی وطن گردیده اند
مرشما را پیشوا ای وایِ آذربایجان
سرخط ُحریّت وفرمان مشروطیت است
پُرفروغ از ایزدی طغرای آذربایجان
هرزمانکزکوششیمردانهبایدساختکار
سربرآرد ملت کوشای آذربایجان
روی ایران شدسفید وروزدشمن شد سیاه
قرن ها از تیغ خون پاالی آذربایجان
دورمان َددست ناپاکانازآن دامان پاک
بکر مان َد تا ابَد عذرای آذربایجان

اسماعیل نواب صفا

آزادی آرذبایجان

زنده شد آزادی از کردار آذربایجان
یافت پایان دوره ی ادبارآذربایجان
کرده آذربایجان درراه آزادی قیام
آفرین بر شیوه و رفتار آذربایجان
بهراستقالل ایران است واضمحالل ظلم
این همه جانبازی احرار آذربایجان
مشعل آزادی اندر مهد زرتشت بزرگ
روزوشب روشن بود از نار آذربایجان
هرکه بر خودنام آذربایجانی می نهد
جان خودرا می کند ایثار آذربایجان
یافت آذربایجان آزادی و الحق نگشت
لطمه ای وارد به استقرار آذربایجان
گربهم طومار آذربایجان پیچیده بود
گشته اکنون منتظم طومار آذربایجان
هرچه آذربایجان گوید بسود میهن است
ما هم آهنگیم با گفتــار آذربایجان
کرده آذربایجان چون بهر اخذ حق قیام
دست حق پیوسته بادا یار آذربایجان
تا به کی باید که مشتی ظالم میهن فروش
دست اندازند اندر کار آذربایجان
تا به کی باید که روزوشب ببارد چون مطر
اشک غم ازدیده بیدار آذربایجان؟
زین جنایتها که دیدی طاقتش گردید طاق
ملت غم دیده و هشیار آذربایجان
می خورم سوگند برایران که دراین گیرودار
جز به ایران نیست استظهار آذربایجان
فاش می گویم حقیقت را و باکی نیستم
کوربادا دشمن خونخوار آذربایجان
ملک الشعرای بهار
صبا شبگیرکن از خاورستان
گذر کن از ب ِر کوه سهندش
بچم بر ساحل سرخاب رودش
غبار وادیش را تاج سر کن

به آذربایجان شو ،بامدادان
عبیرآمیز کن پست و بلندش
بده از چشم مشتاقان درودش
سرابش را ز آب دیده تر کن

علی اکبر دیهیم

آرذبایجان

زایران است آذربایجانم
چو جانان من آذربایجان است
زخون برخاک ایران می نگارم
نمکخوردمنمکداننشکنممن

مرا ذکری بجــز ایران نباشد
منم « دیهیم» گیالنی ولیکن
زالهیجانمولیکنمساویاست
بگفتم این چکامه از تــه دل

جدائی نیست بین جسم وجانم
جـدائی کی زجانان میتوانم
به حنجرگر دو نیم آیدمیانم
چوهست ازخوان ایران آب ونانم
ازآن ایـــــران بود ورد زبانم
زبان حــال آذربایجــانم
خـــــراسان و ری و مازندرانم
خدایا واقفی تو از نهــانم

اسداهلل طلعت

آزادیستان (آرذبایجان)

آنچنان ازسوزش دل درگرفت آتش بجانم
کآتش از جان برگذشت وزد بمغز استخوانم
سوختم  ،بودم بدان دلخوش که دارم آشیانی
چون کنم  ،بگرفت آتش دیگر اندرآشیانم
منت ازدشمن نخواهم بُرد هرگز گو بسوزم
با جفای دوست میسازم بجان تا می توانم
باکی اندر دل مرا ازدشمن خونخوار نبَْ َود
هست این تلواسه از دزدورفیق کاروانم
مرکز اصالح ایران غیر آذربایجان نیست
ای فــدای همت مردان آذربایجانم
شهـرمن تبریز زیبا سرزمین انقالبی
آزادیستانم
کشــور آزادگان و شهر
ْ

باردگر آذرفــــرخ رسید
دست خداپرده ی ظلمت درید
بهرسیه کاران چون شام مرگ
میهن خواهان را چون بام عیـد
نیروی اهریمن شــد زی عدم
فــــر اهورائی آمـــــد پدید
ّ
بیست ویک روز زآذر چورفت
آذرزرتشت زبانـــه کشیـــد
آذریِ پُرهنـــر شیـــــر مرد
راند برون روبه زشت پلیـــد
ارتش شــــاهنشهی ِ رزم زن
ازپُل ِ دختــــر نگذشته سپاه		
آن کـــه زدی الف زمردانگی		
گوئی شد آب و به چاهی نشست		
لیک نرست از شــرر انتقام		
آری اینست مکافات ظــلم		
			
باده فراز آر که دشمن نماند
باده فرازآرکه چون روی دوست		
		
نوبت غم رفت ببــاید نشاط
محمدحسین کسرائی

سالم رب تبرزی

لرزه بدین هفت سپهر افکنید
گوئی جان ازتن دشمن رمید
آنکه کسی مردمی ازوی ندید
گوئی شد مرغ و به کوهی پرید
دید بالئی که مرآنرا سزید
نوش  ،کس از نیش نیارد چشید
دل زطــرب دربریاران تپید
غنچه ی امیـد بدل بشکفید
شادی این فتح بباید نبید
کسری

آرذبایجان

خدای خواست که ایران شودقرین جالل

حبذا ای خاک گوهر خیز آذربایجان

مال داد به اهلش جمال داد به شهر

چونبهرفعتخواندمتچونآسمانباکیمنیست

جمال داد به تبریز و آفرید کمال
که پایداربمانند

هردو درهرحال

گویندگانت ازخوبی
کمال شاعرو
ْ
شدست شاهدو ضرب المثال دراقوال
چگونه می رود ازیاد خلق قطرانت

که بود شعر روانبخش او چو آب زالل

ای تورا رفعت بسان رفعت هفت آسمان
زآنکه آذربایجانی  ،زادگاه پردالن

جنبش مشروطه ات کی میرودازیادخلق

وان دلیری های نوردیده ات ستارخان
ممتحن شهر گهر خیزت ارومیه است چون

داده درروز فداکاری به میهن امتحان

زشهریار که براو هزاررحمت باد

بهشت گشته مرا جای و نیست جای مالل

آزادی

فغان که آتش کین آشیان ما را سوخت
به غیر ناله نخیزد نوایی از دهنی
گسست رشته پیوند ،یار دشمن خوی
شکست حقه الفت ،حریف حق شکنی
جفای زاغ و زغن بین که از سیاه دلی
به بلبالن نگذارند گوشه چمنی
به تیره بختی ما شمع انجمن سوزد
به هرکجا که حریفان کنند انجمنی
بنای خانه بیداد واژگون گردد
به دست تیر زنی یا به آه پیرزنی
کسی که بد به وطن گفت بی وطن بادا
که بر وطن نزند طعنه غیر بی وطنی
اگر میانه و تبریز و اردبیل افتاد
به دست غیر ،چو گنجی به دست راهزنی
به صبر کوش تو ای دل که حق رها نکند
«چنین عزیز نگینی ،به دست اهرمنی »

بیست ویکم آرذ
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فتنهآرذبایجان

ن
ل
ی
شع
ردرپند ی روزغل
حسین پژمان بختیاری

احمدعلی رجائی

سحر حالل
نظیراو که سخن گفت همچو ْ

دالوران تو

ستارخان وباقرخان

که یافت خاک وطن زان دوفرد استقالل

توآن بزرگ فرزانه ای که از عظمت
ستایش تو نگنجد به حد وهم و خیال

دراین دوروزه که آسوده ام درآغوشت

اینچنینشهریکهدرآغوشخودپروردهای

خاک آن گوهر نشان ومردمانش مهربان
هرچه دروصف توخواهم تا بدفتر آورم
باز می بینم به توصیفت بودکوته بیان

خاکپاکتچونکهکانصدهزارانگوهرست
شدبهمدحتطبع«کسری»اینچنینگوهرنشان

اشاره  :دوهفته پیش خبرگزاری ایسنا
دوتن از خبرنگاران خود بنامهای
ساره دستاران و ندا ولیپور را به
سراغ عظیم زرین کوب برادر دکتر
عبدالحسین زرین کوب می فرستد تا
باایشان پیرامون مقام علمی دکترزرین
کوب گفت وگو کنند .وآنچه درزیر
می خوانید حاصل این گفتگوست .
متأسفانه آنگونه که بایدوشاید از مقام
علمی دکترزرین کوب چه درزمان
حیات و چه پس از مرگش تجلیلی
رسمی بعمل نیامده است لذا این
گفتگورا بپاس داشت مقام او در آزادی
به چاپ می رسانیم  .باشد که تاحدی
جبران فراموشی ها بشود.

تصویر میکند که در دوران بیماری
در پی یافتن یک کتاب چه ریاضتها
میکشد و چگونه کار میکند .همچنین
از خاطره آخرین دیدار میگوید و
زرینکوبی که «طلبه» بود.

«قمر دیگه به من دکتر نگو»

سه روز از نوروز پیرترم

«ماهنامه آزادی»

آزادی

پسر کوچکی که روزی گفت «مرگ بر
صوفی» ،حدود  ۵۰سال از عمرش را
بر سر تحقیق درباره عرفان و تصوف
گذاشت و یکی از نویسندگان برجسته
این عرصه شد .او که در روزگار کودکی
پنهانی «شاهنامه» را تورق کرد تا روی
آن خوابش برد ،عمرش را برای فرهنگ
و ادب و تاریخ ایران گذاشت و عاشق
ایران و ایرانی بود.
 ۱۹سال از درگذشت عبدالحسین
زرینکوب ( ۲۴شهریور )۱۳۷۸
میگذرد؛ چهره نامآشنای فرهنگ
ایران که کتابهای زیادی را از خود به
جا گذاشته است.
به همین مناسبت پای حرفهای
عظیم زرینکوب ،برادر عبدالحسین
زرینکوب ،مینشینیم .او از خاطراتی
میگوید که تا کنون جایی آنها را بازگو
یا منتشر نکرده است .نقبی میزند به
کودکی عبدالحسین زرینکوب و
خاطراتی از آن دوران ،از ویژگیهای
شخصیتی او میگوید و از عالیقش ،تا
میرسد به انتقاد از برخی بیتوجهیها.
در عین حال از توجه و عالقه مردم به
آثار عبدالحسین زرینکوب حرف
میزند .عظیم زرینکوب همچنین از
واکنش برادرش به برنامه «هویت» [که
ازتلویزیون جمهوری اسالمی سالها
پیش پخش شد]میگوید.
در این گفتوگو حبیباهلل شریفی که
خود را شاگرد و از دوستان عبدالحسین
زرینکوب معرفی میکند نیز حضور
دارد .او هم زرینکوب عاشقی را

شود ،اخالق و ادب او بود که باعث شد
در جامعه در میان آدمهای معمولی
و کمسواد گرفته تا دیگران شناخته
شود .حتی آدمهای کمسواد و کاسب
آثار زرینکوب را خواندهاند و به او
عالقهمند هستند .همچنین میگویند
از نظر انسانی و اخالقی پندهایی از
زرینکوب یاد گرفتهایم که شاید در
طول عمرمان نه از پدر و مادر و نه
از مدرسه یاد نگرفتهایم .این است
که یک نویسنده و انسان اهل فکر و
فرهنگ را بزرگ میکند؛ این موضوع
جدا از دانش اوست.

عبدالحسین زرین کوب
عظیم زرینکوب صحبتهایش را با
بیان ویژگیهای اخالقی عبدالحسین
زرینکوب شروع میکند؛ اینکه
دوست نداشته به او «استاد» و «دکتر»
بگویند.
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عظیم زرین کوب
او با بیان اینکه خودش هیچگاه از
این عنوانها برای زرینکوب استفاده
نکرده است ،میگوید :خانم آریان در
جلسههای دوشنبه گاهی او را دکتر
یا استاد صدا میزد .زرینکوب بعد
از جلسه میگفت «قمر دیگه به من
دکتر نگو» .در مدتی هم که پدر و
مادر ما زنده بودند ،هیچگاه نمیگفتند
پسرمان دکتر شده است .نه پدر و
مادرم از این مسائل خوششان میآمد
و نه زرینکوب .فکر میکنم قبل از
آنکه دانش زرینکوب در نظر گرفته

زرینکوب سپس درباره اصل و
نسبشان میگوید و مختصری از
زندگی عبدالحسین زرینکوب را
به این شرح بازگو میکند :ما از یک
خانواده اصالتا خوانساری اصفهانی
هستیم .جد ما یک دانشمند و
فقیه به نام مال علیاکبر خوانساری
اصفهانی بود که در حوزه اصفهان
درس خوانده و از شاگردان مرحوم
حجتاالسالم سیدمحمدباقر شفتی
بود .جد ما چهار پسر داشت ،بعد از
مرگ پدربزرگم ،عموی پدرم که در
کار جواهر بود ،پدرم را به لرستان
میبرد .به همین دلیل زرینکوب
و ما در بروجرد به دنیا میآییم اما
اصالتا خوانساری اصفهانی هستیم.
زرینکوب  ۲۷اسفند سال  ۱۳۰۱به
دنیا میآید .خودش میگوید سه روز
از نوروز پیرترم ،یعنی از نوروز ۱۳۲۰
پیرتر است .دوره ابتدایی و قسمتی
از متوسطه را در بروجرد میخواند.
سال  ۱۳۱۹تحصیالت متوسطه را تمام
میکند .سال  ۱۳۲۰به دانشگاه تهران
میآید و در دانشکده حقوق امتحان
میدهد و شاگرد اول میشود .اما به
الزام پدرم به بروجرد برمیگردد و در
بروجرد و خرمآباد به معلمی میپردازد،
تمام دروس دبیرستانی را از فارسی و
حساب و عربی و زبان فرانسه گرفته تا
انگلیسی تعلیم میدهد .در این سالها
با دوستانش در بروجرد موسسه
روشنفکری راه میاندازد .سال ۱۳۲۴
دوباره به تهران میآید و در دانشکده
معقول و منقول آن زمان (دانشکده

الهیات و معارف اسالمی) و دانشکده
ادبیات شرکت میکند .در دو رشته
قبول میشود اما ادبیات را انتخاب
میکند .سال  ۱۳۲۷از دانشکده ادبیات
فارغ میشود و لیسانس میگیرد .سال
 ۱۳۲۸شروع به خواندن دوره دکتری
ادبیات میکند .رسالهاش را با عنوان
«نقد ادبی و اصول و مبانی نقد»
به راهنمایی بدیعالزمان فروزانفر
میگیرد ،زرینکوب تمام منابع و
مآخذی را که برای دکتریاش استفاده
کرد ،منابع درجه اول بود و مانند خیلی
از اهل قلم به منابع درجه دوم و سوم
اکتفا نمیکند .او در دوره دبیرستان
زبان فرانسه را فراگرفته بود .در
جنگ جهانی دوم نیز توسط افسران
ایتالیایی و آلمانی با این زبانها آشنا
میشود .سال  ۱۳۳۴در دوره دکتری
موفق به کسب مدرک میشود ،دکتر
فروزانفر از او میخواهد در دانشگاه با
سمت دانشیاری در دانشکده «معقول
و منقول» ،تاریخ ایران ،تاریخ اسالم
و مجادالت فرق تدریس کند .هیچ
استادی اینطور نبوده که از دبیری به
دانشیاری برسد.

دانشکده ادبیات او را قاپید
او میافزاید :زرینکوب سال  ۴۷به
دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا دعوت
میشود و در آنجا تا سال  ۴۹تاریخ
ایران ،تاریخ تصوف و ادبیات فارسی
درس میدهد .سال  ۴۹به ایران
برمیگردد و به قول معروف ،دانشکده
ادبیات او را میقاپد .هم در گروه ادبیات
و هم در گروه تاریخ تا سال  ۵۷تدریس
میکرد .با وقوع انقالب همکاریاش با
دانشگاه قطع میشود .بعد از ایشان
دکترشریفی

«سر نی» در
نوشتن ّ
دوران بیماری
در ادامه گفتوگو ،حبیباهلل شریفی
که استاد دانشگاه سوربن فرانسه
بوده و کتابی با نام «دکتر عبدالحسین
زرینکوب؛ شخصیت ،اندیشه و آثار»
نوشته درباره آشنایی خود با زرینکوب
ی من
و خاطراتش با او میگوید :آشنای 
با زرینکوب از تلمذ شروع میشود.
زرینکوب روزهای دوشنبه این اجازه
را به تعدادی از دوستان و دانشگاهیان
داده بود که به خدمتشان برسند ،از
کسانی که در این روز شرکت میکرد
میتوانم از شفیعی کدکنی نام ببرم.
دکتر زرینکوب در این جلسات بیش
از اینکه خودشان صحبت کنند اجازه
میدادند دیگران مبحثی را که فردی
آغاز کرده ادامه بدهند .خودشان
گاهگاهی تصحیح میکردند یا چیزی
میگفتند .روزهای دوشنبه روزهای
پرغنیمتی برای ما بود.
او ادامه میدهد :بعد از اینکه برای
تحقیق به فرانسه رفته بودم ،دکتر به
همراه خانم دکتر قمر آریان به فرانسه
آمدند .دوره اول بیماریشان بود .ضمن
درمان بیماریشان تحقیق میکردند.
من شاهد نوشتن کتاب «س ّر نی»
بودم .نکتهای در تحریر ایشان وجود
داشت؛ او در پاریس اتاق کوچکی را
برای نوشتن انتخاب کرده بود که
کسی اجازه وارد شدن به آن اتاق را
نداشت .به اتاق میرفت ،در را میبست
و مشغول نوشتن میشد .اتاقش شامل
یک میز و صندلی و مقداری کاغذ بود
عظیم زرین کوب و حبیب اهلل شریفی

زرینکوب طلبه بود
این استاد دانشگاه سپس خاطرهای از
حضور زرینکوب در پاریس به خاطر
پیدا کردن جلد دوم یک کتاب نایاب
تعریف میکند و میگوید :آقای دکتر
زرین کوب به همسرشان گفته بود با
من تماس بگیرند و بگویند دکتر برای
دو روز به خاطر پیدا کردن جلد دوم
کتابی که به زبان آلمانی نوشته شده
بود ،با قطار لندن به پاریس میآید.
این کتاب را در لندن نتوانسته بود پیدا
کند و به او گفته بودند در کتابخانهای
در پاریس این کتاب وجود دارد .من
به دنبال او به ایستگاه راهآهن رفتم.
دکتر زرینکوب به خاطر عملی که
در لندن داشت بدنش بسیار ضعیف
شده بود .او از من خواست ساعت
 ۷:۳۰صبح دنبالش بروم تا به کتابخانه
برویم .ما رفتیم ،اما کتابخانه روزهای
دوشنبه تعطیل بود .زرینکوب زمانی
که این موضوع را فهمید ،به من گفت
آیا در این مورد تحقیق نکردید؟! من
هم گفتم این روال است که شنبه
و یکشنبه تعطیل باشند و دوشنبه
کار کنند ،نمیدانستم اینها شنبه و
یکشنبه کار میکنند و دوشنبه تعطیل
هستند .سپس به من گفت از آنها
بپرس کتابخانه دیگری وجود دارد که
روز دوشنبه باز باشد و این کتاب را
داشته باشد .من هم پرسیدم و گفتند
کتابخانهای نزدیک راهآهن در شمال
شهر پاریس وجود دارد .ما با مترو به
آنجا رفتیم .هوا هم به شدت سرد
بود و باران میآمد ،زرینکوب هم
حالش خوب نبود .از ایستگاه مترو تا
کتابخانه فاصله زیادی بود .زرینکوب
خواست پیاده به آنجا برویم .مسافت
زیاد بود ،در حدی که من خسته شده
بودم اما آقای دکتر با وجود آنکه عمل

خواند و خواند و نوشت
سپس عظیم زرینکوب درباره عالقه
عبدالحسین زرینکوب به موسیقی
میگوید :زرینکوب به موسیقی
اصیل ایرانی عالقه خاصی داشت.
او به سه خواننده عالقهمند بود:
ادیب خوانساری ،غالمحسین بنان و
استاد شهیدی .او عاشق صدای ساز
حسن کسایی بود .البته ما به صورت
خانوادگی عاشق صدای ساز نی و ساز
استاد کسایی هستیم ،یادم میآید
بچه که بودیم و شلوغ میکردیم،
زمانی که رادیو میگفت نوای ساز
استاد کسایی است ،مادرم میگفت:
«هیس! سیدحسن میخواهد نی بزند،
حرف نزنید» .زرینکوب زمانی که
ت
میخواست به فرانسه برود به من گف 
«از استاد کسایی چیزی درنیامده؟»
من هم گفتم چرا ،دو کاست از او به
تازگی منتشر شده است .من دو کاست
را در اختیار ایشان گذاشتم .خانمش
تعریف میکرد زرینکوب زمانی که

شروع به نوشتن «س ّر نی» میکرد،
کاست کسایی را برایش میگذاشتم،
خود زرینکوب هم میگوید با نوای نی
کسایی «س ّر نی» را نوشتم.
او ادامه میدهد :وقتی کسی عاشق
باشد چنین است « عشق ،حقیـقی
است مجـازی مگیر /ایـن دم شـیر
اسـت بـه بـازی مگـیر» .زرینکوب
عاشق تمام علوم انسانی ،تاریخ،
ادبیات ،عرفان ،فرهنگ و هنر این
مملکت بود و درباره تمام موضوعات و
مسائل تحقیق کرد و خواند و نوشت.
 ۷۷سال عمر کرد .از هفتسالگی در
این مسائل کار کرد ،خواند و خواند و
خواند و بیش از اینکه بنویسد خواند و
بعد نوشت و شد زرینکوب و آثار ۷۰
جلدیاش را پدید آورد که متأسفانه ۱۰
یا  ۱۵جلد زمانی که هنوز چاپ نشده
بود ،گم یا دزدیده شد.

آخرین دیدار با زرینکوب
در بخشی از گفتوگو ،حبیباهلل
کتاب
از
مقدمهای
شریفی
«عبدالحسین زرینکوب؛ شخصیت،
آثار و اندیشه» را برایمان میخواند:
«نوشتن در باب شخصیت ،آثار و تالیف
استاد زرینکوب کار آسانی نیست .این
معنا نه از قلت مطلب و مدرک است،
چه بسا از وفور و کثرت آنهاست.
مشکل از آنجا آغاز میشود که
نمیتوان موضوعی را بر موضوع دیگر
رجحان داد ،چه هر گوشه و زاویه ،این
بحر عظیم دامنهای مواج و جوشان
دارد و این «بحر را در کوزه» آوردن،
به حقیقت ممکن نیست ،مگر «قسمت
یکروزهای» که «هم به قدر تشنگی
باید چشید».
او بیان میکند :یکی از افتخارات من
این است که فهرست مطالب کتاب را با
نظر خود دکتر زرینکوب تنظیم کردم.
اما درباره نوشتن مطالب چیزی به من
نگفتند و جاهایی که درباره زندگی
شخصیشان بود از خودشان پرسیدم.
این استاد دانشگاه درباره آخرین
بقیه درصفحه ۴۷

آزادی

دکتر عبدالحسین زرین کوب
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خاطرات منتشر نشده از :

دعوت میکنند دوباره تدریس کند
اما به خاطر عمل قلب باز و نوشتن
کتابها این کار را قبول نمیکند .بعد،
از او میخواهند دانشجویان به منزلش
بیایند و دیگر در خانه تدریس میکند.
زرینکوب سالهای  ۶۰-۵۸برای
معالجه به فرانسه میرود که حاصل
این دو سال «س ّر نی» (نقد و شرح
تحلیلی و تطبیقی مثنوی موالنا) بود.
او از سال  ۶۸تا  ۷۵همچنان به تدریس
و تحقیق مشغول بود.

و کتابی در آنجا وجود نداشت .در
واقع او بدون آنکه منبعی داشته باشد
گاهی حدود چهار ساعت مینشست و
مینوشت .حتی برای غذا خوردن هم
به سختی بیرون میآمد .قمر خانم
میرفتند دنبالشان میگفتند «عبدی
اگر شما گرسنه نمیشی ،دیگران
گرسنهاند».
حبیباهلل شریفی سپس میگوید :دکتر
زرینکوب همیشه باادب بودند و خیلی
مراعات میکردند .برای تحقیقاتی که
در دست داشت «چنان پر شد فضای
سینه از دوست /که فکر خویش گم
شد از ضمیرم» بود .من ادعا نمیکنم
که کتاب «س ّر نی» بعدا تدوین و تنظیم
نشده است ،مسلما این کار انجام
شده ،که بعدها این کتاب عالیترین
کتاب در زمینه تصوف شناخته شد.

کرده بود ،به شوق پیدا کردن کتاب تا
آنجا رفت.
او میافزاید :از آنها پرسیدند آیا جلد
دوم کتاب را دارند و وقتی با جواب
مثبت مواجه شدند ،خیلی خوشحال
شدند .انگار که به او گنجینه باارزشی
یا قباله زمینی را داده باشند .اما به
ما گفتند دیر آمدید و باید تا ساعت
 ۲بعداز ظهر منتظر بمانید .آنها
خیلی به زمان مقید هستند و تعارفی
ندارند .من به آنها گفتم که دکتر چه
کسی است و کمی حواسشان را جمع
کردند .بعد از پیدا کردن کتاب و کپی
گرفتن از آن که حدود ساعت  ۴شده
بود ،به خانه برگشتیم .زمانی که به
خانه رسیدیم ،خیلی خسته بودیم؛
به صورتی که همسر من و خانم قمر
آریان مانند بچهها پاهای ما را در وان
حمام گذاشتند تا بتوانیم بنشینیم.
غرض من از گفتن این خاطره مسئله
خواستن و طلبگی زرینکوب بود.
ایشان واقعا طلبه بود .سن آقای دکتر
آن زمان باالی  ۶۰سال بود اما در آن
روز و با آن حال طلبه بود و به من
یاد داد وقتی طلبه باشی باید اینطور
باشی و پی کاری بروی حتی اگر بیمار
هستی .او عالقهمند به کتاب ،کسب
اطالعات بیشتر و افزودن به افزودهها
بود .تکمیل چیزهایی که همه فکر
میکردند تکمیل است .ایشان تا آخر
میگفتند برای علم و یافتن هیچگاه
انسان تکمیل نیست« .گفتند یافت
مینشود جستهایم ما /گفت آنک
یافت مینشود ،آنم آرزوست» .دکتر
زرینکوب این بود.

عبدالحسین زرین کوب

پوزش  :درشماره گذشته لوگوی
این صفحه متأسفانه با تیتر یکی
دیگر از مقاالت تداخل کرده بود
که باعث شرمندگی ماشد  .پوزش
مارا بپذیرید.

۱۵

آزادی

اُمیمه مثل همیشه  ،وقتی که فقط یک
ستاره درآسمان باقی مانده بود ،
از خواب پرید .ادهم را صدازد واو
با ُغرولُند بیدارشد.مردبرخاست وآهسته
وخواب آلود به اتاق مجاور که« قدری»
و «همام » درآنجا خوابیده بودند رفت
وآنان را ازخواب بیدار کرد .کلبه شان
بزرگتر شده وبه خانه ای کوچک شبیه
بود .حیاط پشت خانه محصوربه دیواری
بود برای آغل گوسفندان .
پیچک  ،دیواررا پوشانده بود ونمائی
خوش منظر داشت  .همه اینها حکایت از
آن داشت اُمیمه هنوز ازرؤیای قدیمش
برای بهبود کلبه شان  -تا حد ممکن
 نظیر خانه ی بزرگ  ،دست برنداشتهاست  .مردان دور سطل آب جمع
شدندوصورتهایشان را شستند ولباس
کارشان را پوشیدند .ازدرون کلبه بوی
چوب سوخته وصدای گریه ی برادر
کوچکترشان می آمد.
باألخره دور میزی دم در کلبه تشستند
ومشغول خوردن باقالی پخته شدند.
هوای پائیزی دراین صبح زود  ،مرطوب و
خنک بود نسیم مالیمی می وزید  ،اما اندام
تنومند آنان تاب تحمل تندباد راداشت
 .درفاصله ای دورتر کلبه ی ادریس دیده
می شد ،که آنهم بزرگترشده بود .اما
خانه ی بزرگ ساکت درخودفرو رفته
بود ،انگاری هیچ ارتباطی باعالم خارج
نداشت .اُمیمه با ظرف شیر تازه آمدوآن
راروی میز گذاشت ونشست .
«قدری» به طعنه گفت :
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 چرا به پدربزرگ محترممان شیر نمیفروشید؟
ادهم به طرف قدری سربرگرداند-
موهای شقیقه اش سفید شده بود وگفت
:
 بخور وساکت باش  .سکوت تنها چیزیاست که ازتو انتظار دارم .
اُمیمه با دهان پُر لف لف کنان گفت :
 موقع انداختن ترشی لیمو  ،زیتونوفلفل سبز است  .قدری تو ازروزهای
ترشی انداختن خوشت می آمد .یادت
می آید چطور کمک می کردی ظرف را
ازلیمو پُر کنم ؟
قدری با تلخی گفت :
 ما همیشه دردوران کودکی خوشحالبودیم  .حتی بی دلیل .
ادهم درحالی که ظرف شیر را سر میز می
گذاشت  ،پرسید:
 امروز چی شده ابوزید هاللی ؟(اوازقهرمانان افسانه های عامیانه است).
قدری  ،خندید ولی چیزی نگفت  .همام
گفت :
 بازارروز نزدیک است .باید گوسفندانرا آماده کنیم .
مادرباحرکت سر تصدیق کرد  .ادهم
بطرف قدری برگشت وگفت :
 قدری  ،دردسر درست نکن  .با هرکسبرمی خورم که ترا می شناسد از دستت
شکایت دارد .ازاین واهمه دارم که دراین
دنیا رفتار عمویت را تقلید کنی و
 یا رفتار جدمان .چشمان ادهم با نارضایی برق زد وگفت :
 ازپدربزرگت بدگوئی نکن  .آیاهیچوقت ازمن چنین چیزی شنیده ای
؟ او هیچ بدی به تو نکرده .
قدری با اعتراض گفت :
 مادام که به تو بدی کرده  ،انگاری به ماهم بدی کرده .
 ساکت شو  ،لطف ًا ساکت باش . به خاطر او ما دچار این وضعیت زندگیهستیم  .همین طور برای دخترعموی ما.
ادهم اخم کرد وگفت :
 هند چه ربطی به ما دارد؟ پدرش علتهمه مصیبتهاست .
 منظورم این است عادالنه نیست زنیهم خون ما دربیابان بایر بی آب وعلف

ترجمه دکتر محمد علی صوتی

رشد کند .به من بگوئید چه کسی حاضر
است بااو ازدواج کند؟
 شیطانی مثل خودش  .زندگی او چهربطی به مادارد؟ بی شک حیوان درنده
ایمثل پدرش است .
ونگاهی به همسرش برای تأیید گفتارش
کرد و اُمیمه گفت :
 بله مثل پدرش است .ادهم آب دهان انداخت وگفت :
 لعنت به او وپدرش .ُهمام گفت :
 این بگو مگو اشتهامان را کور می کند.اُمیمه با مالطفت گفت :
 اغراق مکن  ...شادترین وقت ما زمانیاست که دور هم جمع می شویم .
ناگهان صدای ادریس از دورترها شنیده
شد که با وقاحت دشنام می داد  .ادهم با
انزجار گفت :
 نماز صبح شروع شد.ولقمه ی آخررا خورد وبرخاست  .به طرف
چرخ دستی اش رفت وآن را براه انداخت
.وگفت :
 « خدانگهدار» .وبقیه جواب دادند:« بسالمت» .او به سوی جمالیه از آنجا
دورشد .همام برخاست واز کنار خانه
بطرف حصار پشت خانه رفت  .گوسفندان
با صدای بلند بع بع می کردند و ُس ّم به
زمین می کوفتند .اودررابازکرد وآنها به
خارج هجوم بردند« .قدری» هم بلند شد
وچوبدستی رابه عالمت خداحافظی از
مادرش تاب داد وبه برادرش پیوست .
همین که به کلبه ادریس نزدیک شدند،
ادریس سرراهشان ایستاد وبه کنایه
پرسید:
 جوانها کجا؟قدری  ،با کنجکاوی به او خیره شد و
همام از نگاه کردن به او پرهیز کرد.
ادریس با پافشاری پرسید:
 یکی ازشما پسران خیارفروش نمیتواند جواب بدهد؟
قدری  ،با تعرض جواب داد:
 اگر می خواهی بخری برو بازار.ادریس قهقهه زد :
 اگربخواهم یکی بردارم چی ؟صدای هند از داخل کلبه آمد که می
گفت :

 پدر آبروریزی نکن !ادریس به آرامی جواب داد:
 سرت به کار خودت باشد .من دارم باپسران همسایه ام صحبت می کنم .
همام گفت :
 ما مزاحم تو نیستیم  .توهم مزاحم مانشو.
 آه  ،همان حرفهای ادهم  .شماباید بینگوسفندان باشید نه پشت آنها.
همام با عصبانیت گفت :
 پدرم گفته ما جواب فضولی های تراندهیم .
 خدا به او جزای خیر بدهد .اگر بخاطراونبود من این چنین رسوا نشده بودم ! (
سپس بالحنی خشن گفت )  ...شما به
برکت اسم من آدمهای محترمی شده
اید .لعنت خدا برهمه شما باد! از جلوی
چشمم دورشوید.
آن دو به راه افتادند وگاهگاهی
چوبدستی شان را تاب می دادند .همام
همچنان خشمگین ورنگ پریده بود وبه
قدری گفت :
 عجب حرامزاده ی نفرت انگیزی !حتی دراین ساعت صبح نفسش بوی
گند عرق می دهد.
آنان گوسفندان رابه طرف صحرا بردند.
قدری گفت :
 او زیاد حرف می زند ،اما هرگز آسیبیبما نرسانده .
همام اعتراض کرد:
 او بیش از یک باربه گوسفندان مادستبرد زده .
 او دائم الخمر است ومتأسفانه عمویماست  .چاره دیگری هم نیست .
به تخته سنگ بزرگ که رسیدند  ،ازبین
ابرهای پراکنده درآسمان  ،خورشید
برشنهای صحرا می تابید.
همام از آنچه می خواست بگوید  ،نمی
توانست خودش را نگهدارد:
 تو اشتباه بزرگی می کنی اگرباخانوادهی او وصلت کنی .
چشمان قدری از خشم شعله ورشد
وگفت :
 نصیحت هایت رابرای خودت نگهدار .پدرم به اندازه کافی به من نصیحت می
کند.

۱۶

خانواده ی ادهم جلوی کلبه نشسته
بودند وزیر نور ضعیف ستارگان شام
می خوردند .ناگهان اتفاقی افتاد که
کسی دراین بیابان برهوت اززمان
طرد ادهم شاهد چنین چیزی نبود ؛
دروازه ی خانه ی بزرگ بازشد وشبحی
با چراغ ازآن بیرون آمد .همه ی
نگاهها بطرف چراغ برگشت .وازاین
حادثه ی غیر مترقبه زبانشان بند
آمد .نور چراغ را مانند یک ستاره
زمینی دنبال کردند  .وقتی به میانه ی
راه بین خانه ی بزرگ و کلبه رسید ،
همه ی چشمها به قیافه ی کسی که
می آمد متمرکز شده بود که درانعکاس
نور چراغ دیده می شد .تااینکه ادهم
گفت  «:اوکریم دربان خانه است ».
تعجبشان دوبرابرشد وقتی که دیدند
او به طرفشان می آید.همه برخاستند.
بعضی هنوز لقمه در دستشان بود
وتعدادی هم در دهانشان  .همه بی
حرکت مانده بودند .مرد پیش آمد
ودستش را بلند کرد وگفت :
 آقا ادهم  ،عصربخیر.ادهم ازشنیدن صدائی که نخستین بار
بعداز بیست سال می شنید  ،برخود
لرزید .درژرفای خاطراتش صدای
جدی پدرش  ،بوی یاسمین  ،حنا
و غم غربت واندوه زنده شد .زمین
تاب تحمل اورا نداشت  .بغضش را

آزادی

قسمت دهم

بچه اهی کوهچ ما
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همام که هنوز از اهانتهای ادریس
برافروخته بود گفت :
 زندگی مابه اندازه ی کافی سخت است .بدتراز اینش نکن .
 این بدبختی حقتان است  ،برای اینکهخودتان آن ر ا به وجود آوردید .من
هرکاری دلم خواست می کنم .
به محل چرای گوسفندان رسیدند همام
به طرف برادرش برگشت وپرسید:
 فکر می کنی خودتو از کاری که میکنی لطمه نخواهی خورد؟
قدری  ،شانه ی اورا گرفت وفریادزد:
 تو حسودی .همام یکه خورد  .ازبرادرش انتظار چنین
کاری نداشت ؛ گرچه بارفتارناگهانی وغیر
عادی او عادت کرده بود .دست برادرش را
ازشانه اش برداشت وگفت :
 خدامارا حفظ کند.قدری دستش راروی سینه اش جمع کرد
وباتمسخر سرتکان داد .پس همام گفت :
 بهترین کار این است ترابه حال خودتبگذارم تااظهار تأسف کنی  .تواشتباهت
را نمی پذیری تووقتی به اشتباهت پی
می بری که فرصت ازدست رفته است .
وراهش را کشید ورفت زیر سایه صخره .
قدری با صورت عبوس زیر آفتاب
ایستاده بود.

فروخورد وگفت :
 عصربخیر  ،عموکریم .مرد که نمی توانست تأثرش را پنهان
کند  ،گفت :
 امیدوارم تو وخانواده ات سالمتباشید.
 شکر خدا عموکریم .مردبامالیمت گفت :
 کاش می توانستم آنچه دردلم هستبگویم  .اما حاال باید به تو ابالغ کنم
سروربزرگ من قصد دارد هرچه
زودتر با پسرت همام مالقات کند.
همه ساکت بودند وبا حیرت بیکدیگر
نگاه می کردند  ،تااینکه کسی پرسید:
 فقط همام ؟با عصبانیت بطرف ادریس برگشتند
که درآن نزدیکی گوش ایستاده بود.
اما عموکریم جواب نداد ودستش را به
عالمت خداحافظی بلند کرد وبطرف
خانه بزرگ برگشت وآنان را درتاریکی
ترک کرد .ادریس عصبانی سراو
دادکشید:
 مادرقحبه بدون جواب راهت راکشیدی ورفتی ؟
«قدری» که تازه ازضربه ی روحی
بخود آمده بود  ،باخشم گفت :
 چرا فقط همام ؟ادریس تکرارکرد:
 بله  ،چرافقط همام ؟ادهم انگاری مخاطبی پیدا کرده که

ازوضعیت بحرانی رهایی پیدا کند،
گفت :
 به کلبه ات برگرد ومارا راحت بگذار. راحت ؟ من هرجا که دلم بخواهدمی ایستم .
همام ساکت به خانه ی بزرگ نگاه کرد ،
قلبش به شدت می تپید .به خیالش
رسید صدایی از کوه مقطم طنین
انداخت که پدرش بالحنی حاکی از
تسلیم به او می گفت :
 همام نزد جدت برو  ،بسالمت .«قدری» به پدرش رو کرد و با تهدید
گفت :
من چی ؟ مگر من مثل او پسر تو
نیستم ؟
 قدری  ،مثل ادریس حرف نزن .توهم مانند او پسر منی وکمترین
شکی دراین نیست  .مرا سرزنش نکن .
من اورا دعوت نکرده ام .
ادریس اعتراض کرد:
 اما تو می توانی مانع تبعیض او بیندو برادر شوی .
 این به تو مربوط نیست (سپس بههمام گفت) تو باید بروی  .نوبت قدری
هم خواهد رسید .من مطمئنم .
ادریس درحالی که آنجارا ترک می کرد
گفت :
 توهم مثل پدرت  ،پدرظالمی هستی .طفلکی قدری  .چرا او بیگناه مجازات

شده ؟
لعنت برخانواده ما که اول لعنت برفرد
ممتاز آن نازل شد .لعنت براین
خانواده ی دیوانه !
اورفت وتاریکی اورادرخودفروبرد.
دراین موقع قدری فریاد زد:
 پدر تو به من ستم می کنی . حرفهای ادریس را تکرار نکن .«قدری» بیا «همام» راه بیفت .
همام با نگرانی گفت :
 امیدواربودم برادرم هم با من میآمد.اوهم بعدازتو خواهد آمد.
قدری  ،با غیظ فریاد زد:
 این چه ظلمی است ؟! چرا اورابرمنترجیح داده ؟ او هیچ یک ازمارا نمی
شناسد  .پس چرا ازاو دعوت کرد؟
ادهم همام را به جلو راند وگفت :
 بروهمام راه افتاد واُمیمه زمزمه کرد:
 مواظب باش .وقدری راباچشم گریان بغل کرد اما
قدری دستهای اورا کنارزد وبه دنبال
برادرش براه افتاد .ادهم فریادزد:
 قدری  ،برگرد .آینده ات را خرابنکن .
قدری غضبناک گفت :
 هیچ قدرتی روی زمین نمی تواندمراوادار به بازگشت کند.
اُمیمه باصدای بلند به گریه افتاد .
کودک درون کلبه هم گریه می کرد.
قدری  ،برای اینکه به برادرش برسد
برسرعت قدمهایش افزود .وقتی به او
رسید درتاریکی شبح ادریس را دیدند
که دست هندرا گرفته بود ومی آمد .به
دروازه ی خانه رسیدند .ادریس قدری
رابه طرف چپ همام هل دادوهندرا
درطرف راست او قرارداد وچندقدم به
عقب برگشت وفریادزد:
 عمو کریم دررابازکن  .نوه ها آمده اندپدربزرگشان راببینند.
دروازه بازشد وکریم درآستانه ی در
ظاهرشدباچراغی دردست وباادب
گفت :
 آقای همام بفرما داخل شوادریس دادزد:
 این  ،قدری  ،برادرش است واینهم هند شبیه مادرم است که گریان
ازدنیارفت.
عموکریم مؤدبانه گفت :
 آقا ادریس خودتان می دانید هیچکس بدون اجازه تمی تواند به اینجا
داخل شود سپس به همام اشاره
کرد واو داخل شد .قدری  ،به دنبال
اوراه افتاد درحالی که دست هندرا
گرفته بود .ناگهان صدائی ازداخل باغ
بلندشد وادریس آن رابازشناخت که با
جدیت می گفت :
 ای شما دوتن ناپاکان  ،به گناهانتانبرگردید.
ادامه دارد.

پس
گوش کن پندای ر وزبهر دنیا غم مخور

گف
تمت چون دور حدیثی رگتوانی داشت هوش

مح لح
مد صا ی آرام
حافظ

صالحی آرام با نشریات توفیق  ،حاجی فیروز  ،تهران مصور  ،کاریکاتور و اطالعات کار کرده است
این دفترهم به پایان آمد

آزادی

بعنوان توضیح وخداحافظی خدمتتان
عرض می کنم که این آخرین گفت
وگو با طنزپردازان خواهد بود که می
خوانید .چون گفت وگوی دیگری با
این اهالی قلم ندارم  .البته هستند
طنز پردازانی که عمرشان درازباد ،
اما یا من نمی شناسم یا آنهائی را هم
که می شناسم باهمه ی کوششی که
دراین چندسال کرده ام دسترسی
به آنان امکان نیافت واگر یافت
آنان بعلل مختلف حاضر به گفت وگو
نشدند .صفحات غم مخور همچنان
پابرجا خواهد بود وبا درج فکاهیات
وشوخی ها امیدوارم لبخندی به لبان
شما بیاورد .شادباشید.
***
درشماره پیش  ،بعنوان مقدمه
مختصری درباره فکاهه وشوخی
نویسی نوشتم وچون دیدم مطلب دارد
برای خوانندگان این صفحات خسته
کننده می شود آن را درز گرفتم وبقیه
را به این شماره حوالت دادم .حال
پیش از معرفی زندگی وآثارشوخی
نویس این شماره مختصری دراین
باب بعرض می رسانم .
فکاهی نویس این ارزش رادارد که
در کشورهای استبدادی ِ مالیم ،
حس انتقاد مردم را تسکین می دهد.
ودرحکومت های دموکراسی  ،موجب
تشویق احساسات مردم می شود
وحاکم ورهبر راازآن مقام ومنزلت
و آنم جاه وجالل وجبروتی که عوام
برایش قائل شده اند پائین می آورد
ومورد استهزاء قرار می دهد .این
بزرگترین اثری است که فکاهی نویس
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می تواند از خود بجا بگذارد وجز این
هم از فکاهی نویس نباید توقع داشت .
البته باید درنظر داشت که باشوخی
ومسخرگی ودلقک بازی نمی توان
مردم را به تفکروتعمق درباره مسائل
واداشت  .چون  ،چه بسا مردم فکاهی
پسند اصوالً متوجه منظورفکاهی
نویس نشوند وجز خنده ای ساده
چیزی به فکرشان خطور نکند .تازه
این درموردی است که فکاهی واقع ًا
ارزش اجتماعی خودرا حفظ کرده
وبصورت مبتذل درنیامده باشد .بگفته
شوپنهاور  « :درپس این شوخی ،
عمیق ترین خشونتی نهفته است
که از میان خنده ظهور کند ».واال اگر
فکاهی بصورت مسخره بیرون بیاید
وهمان وضعی را پیدا کند که دربرنامه
های کمدی رادیو وتلویزیون وبعضی
جراید است درابتذالش بحثی نیست .
عرض کردم که درفکاهی نه مسخره
چه بسا مردم اصوالً متوجه افکار و
مسائل مورد نظر فکاهی نویس نمی
شوند ،چه رسد به این که راجع به آن
مسائل فکر کنندودالیلی له وعلیه آن
افکار پیدا کنند ودرستی ونادرستی آن
را باخرد بسنجند .گرچه معروف است
که فکاهی نویس با دنیای عوام وارد
پیکار می شود  ،ولی بازهم فهم مسائل
مورد نظر فکاهی نویس برای عوام
سهل است که برای خواص هم دربرخی
موارد مشکلی است که به آسانی نمی
تواند بآن پی ببرد .برای مثال موش
وگربه ی عبید زاکانی را عرض می کنم
که از معروفترین منظومه های طنز و
فکاهی است وشاید هیچ فارسی زبانی
نباشد که این قصه هارا بارها نخوانده
وازوقایع جذاب ومضامین بکرش لذت
نبرده باشد .ولی کمتر کسی است که

از هدف اصلی عبید آگاه باشد ومنظور
نهائی اورا دریابد.
ازاینها گذشته  ،آنچه که درفکاهی
موجب خنده می شود  ،تقلید  ،تکرار
 ،اشتباه  ،شبیه سازی انسان به حیوان
وجماد و سایر مواردی است که همه ی
اینها مستلزم علم و آگاهی به حقیقت
و تطبیق فکاهیات برآن حقایق است
واال فکاهیات بخودی خود بدون
تطبیق آن با حقایق وواقعیات موجب
خنده نمی شود.
واینک آخرین گفتگو با طنز پردازان
س :درودفراوان برآقای محمد صالحی
آرام.

ج :منهم به شما سالم می کنم
وبرایتان سالمتی آرزو می کنم .
س :من هم امیدوارم شما حال
واحوالتان خوب باشد واجازه بدهید
گفت وگوئی باهم داشته باشیم .
ج :درچه موردی ؟
س  :درمورد طنز و فکاهه نویسی
وفعالیت های شما دراین زمینه .
ج :اگر مختصر باشد اشکالی ندارد.
چون می بخشید که من وضع مزاجی
درستی ندارم  .بله  .بفرمائید .پرسش
هایتان را مطرح کنید و به من هم
اجازه بدهید که هرسئوالی را بتوانم
پاسخ دهم .

آش خاله!
دیدم به خواب ناز بدستم قباله بود
اما«جهیز» نسیه بدولت حواله بود
سی سال رنج وغصه  ،سرانجام «ازدواج»

بنگر چه ها نصیب من این چندساله بود
ُک ّل حقوق  ،می شودم خرج «هفته» ای
«روزی ما زخوان َق َدر این نواله بود»
ّ
ازسبزه وبنفشه و ازیاس سهم ما
تنها نظاره برچمن « پارک الله» بود
هرروزمان به داخل صف  ،شد بانتظار
شب سهممان زبرق فقط آه وناله بود
پابندازآن شدیم به این دوره ی حیات
کاین عمروزندگی به َمثَل « آش خاله» بود
س :متشکرم  .درپاسخ به پرسش
من که پرسیدم  :ازچه سالی شروع
به نوشتن کردید؟ فرمودید  :ازسال
 ۱۳۳۵همزمان باکارتدریس  .آیا کار
تدریس موقتی بود یا همیشه به شغل
شریف آموزگاری اشتغال داشتید؟
ج :نه خیر این شغل شریف عمر نسبت ًا
کوتاهی داشت .
س  :بعدبرای امرار معاش چه کردید؟
ج :کارهای مختلف  .چندسال
مسئولیت انتشار ات روابط عمومی
وزارت آموزش را بعهده داشتم  .یک
دوره هم سردبیری نشریه ی دفتر
وزارتی آن وزارتخانه بعهده ی من بود.
حاال هم چندسالی است که بازنشسته
شده ام وبا حقوق بخورونمیری زندگی
می کنم .
س  :می دانم وحس می کنم که از
نظر سالمتی متأسفانه درشرایط خوبی
نیستید .بنابراین همین اندازه که لطف
کردید و به چند پرسش من پاسخ
دادید ازشما بسیار سپاسگزارم.
فقط می خواهم خواهش کنم اگر زیاد
باعث ناراحتیتان نمی شود یکی دوتا
شعربرایمان بخوانید.
ج :بنده هم ازلطف ومحبت شما
سپاسگزارم وباپوزش  ،با دوقطعه شعر

با شما خداحافظی می کنم .

مناظره ی«بنز» و «ژیان»
به بنزی گفت با حسرت ژیانی
که ای ماشین خوشبختان چه سانی؟
بگفتا بنز :حالم خوب خوب است
که بنزینم به جریان مثل «جوب» است
مرادرکیف ِ راکب تا ب ُ َود پول
بود بنزین من هم تا ابد فول
توفکرخودبکن  ،ماشین « ُقزمیت»
که ترکیبت بود چون قاب کبریت
نه تو تنها چنین هستی بداقبال
که دردنیا ضعیفانند  ،پامال
ژیان گفتا به وی  :کای بنز خوشبخت
که می بالی به مال صاحبت  ،سخت
کنون «حق» باتو و «باک» ات بود پُر
بخوانی ازبرای بنده ُکر ُکر
اگرروزی نگردد دنده ات چاق
کند اوراقچی  ،اعضات اوراق
تراهم وقت رفتن آخر آید
که عمر زورمندان هم سر آید

آزادی

غم مخور

کیمیاگراز مکافاتت رها  ،دود
مسعود نشد کس
بال دود  ،ای بال دود  ،ای بال دود
جوان وپیرو کودک  ،جمله ناالن
چه غوغائی توکردستی بپا  ،دود
ُجزآن اگزوزکه مارا قیرگون کرد
زمین دودوزمان دودوهوا دود
زیاد خویش مارا جمله بردند،
فقط تنها تو هستی با وفا دود
نه مستضعف  ،نه مستکبرشناسی
نه دارا و گدا وبی نوا  ،دود
دراین شهری که تهران نام دارد
چه ها گردیده جزتو ،سهم ما  ،دود
نشینی برسرو برروی گونه
نمائی رخنه درزیر قبا  ،دود
به شلواراندرون  ،گاهی کشی سر
نداری ذره ای شرم وحیا  ،دود
« زدستت یکدم آسایش ندارم»
بگویم تابه کی  ،هردم خدا ،دود
نه روز ونه شبی  ،یا تادم صبح
نشد کس از مکافاتت رها  ،دود
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کیخسروبهروزی

س :بله ِ ،شما مختارید جواب بدهید یا
ندهید  .بفرمائید درچه سالی ودرکجا
متولد شده اید؟
ج :بنده درسال  ۱۳۱۷شمسی درهمدان
زاده شده ام .
س  :ازپدرو مادر و خانواده بفرمائید
ج :از آنها بگذرید.
س  :از تحصیالت  ،دوران دبستان ،
دبیرستان وادامه ی تحصیل بگوئید.
ج :اینهات هم دردی را دوا نمی کند.
س :از چه سالی شروع به نوشتن
کردید؟
ج :ازسال  ۱۳۳۵همزمان با کار
تدریس  ،درروزنامه اطالعات به نوشتن
پرداختم .
س :طنز می نوشتید یا جدی ؟
ج :هم شوخی وهم جدی ؛ اما
کارفکاهی نویسی حرفه ای رادرسال
 ۱۳۳۷درمجله اطالعات هفتگی
باصفحه نمکدون شروع کردم .
س  :غیر ازاین با نشریات دیگرهم
درزمینه طنز کار کرده اید؟
ج :بله  .مدت کوتاهی هم با نشریه
توفیق کار کردم  .یعنی کارهای من را
چاپ می کرد  .ودرسال  ۱۳۴۴بامجله
حاجی فیروز همکاری می کردم  .یعد
در کشکیات که بصورت ضمیمه مجله
تهران مصور درهشت صفحه منتشر
می شد اشعار ونوشته های طنز من به
چاپ میرسید .پس از تعطیل کشکیات
با مجله کاریکاتور کار می کردم .
س :من از خوانندگان پروپاقرص
صفحه طنزوانتقادی شما زیر آسمان
کبود بودم  .نمی خواهید دراین باره
صحبت کنید؟
ج :چرا  ،درسته  ،خوب شد که یاد
آوری کردید .درسال  ۱۳۵۴درروزنامه
اطالعات صفحه طنزو انتقادی بود زیر
عنوان زیر آسمان کبود که من آن
را می نوشتم که تا سال  ۱۳۶۱ادامه
داشت .
س :وبعداز آن چه کردید؟
صفحه
ج :بعداز آن مسئولیت
طنزوفکاهیات درروزنامه اطالعات به
بنده واگذارشد.
س  :معموالً طنزو فکاهی نویسان
چندین نام مستعار دارند.
ج :بله  ،بنده هم با نام های مستعار
«صالح الشعرای همدانی»  «،مالصالح »
و « مال صالح همدانی» می نوشتم .
س :اگر شعری دم دست دارید لطف ًا
برایمان بخوانید.
ج :بله روی چشم  .عنوان این شعر:

دکتر
آشنائی بیشتر
بال ،با دود

آزادی

معروف بغدادی از خوشنویسان اواخر
قرن هشتم ونیمه اول قرن نهم است .
وی در بغداد متولد شد وهمانجا کسب
دانش وهنر نمود  .کسانیکه زندگی
اورا بررسی کرده اند مانند صاحب
« گلستان هنر» و «حبیب السیر»
ودیگران وی را به انواع فضائل
وحسن خط و لطف
وکماالت وهنر ُ
طبع و شیرین سخنی ووفور استعداد ،
ستوده اند.واورا سرآمد مستعدان
جهان و نادره ی دوران دانسته اند.
بااینکه «معروف» را به خوشنویسی
یاد کرده اند ولی آثار زیادی از وی
باقی نمانده است بجز یک مجموعه
در کتابخانه سلطنتی سابق تهران که
نمونه ی هنر خوشنویسی وحسن
سلیقه وسخن دانی و سخن گوئی
اوست .
هنگامی که سلطان احمد جالیر
بسال  ۷۸۴هجری قمری قیام کرد
و برسلطان جالل الدین حسین برادر
خود چیره شد وبرآذربایجان مستولی
گردید و بغدادرا از دست عمال شاه
شجاع آزاد ساخت ودربغداد مسکن
گزید « معروف» به خدمت وی
پیوست .
سلطان احمد جالیر عالوه بر سیاست
مملکت داری صاحب ذوق وقریحه
بود واز موسیقی بهره داشت وشعر
می گفت وشعرا را مورد لطف قرار
می داد واهل هنر را تشویق می
نمود.در درباروی جمعی از هنرمندان
از هر صنف گرد آمده بودند که از
آنجمله « معروف بغدادی» بود که
مدتی مالزمت سلطان را داشت ودر

هن خ شن یس
رو و ی
معرو ف بغدادی

دربار وی به امر کتابت مشغول بود.
ولی چون خوی تند ورفتار ناهنجار
سلطان احمد نسبت به خویشان
باب طبع « معروف» نبود ازبغداد به
اصفهان رخت سفر بست وهمانجا بود
که حکومت فارس واصفهان به میرزا
اسکندر گورکانی داده شد و « معروف»
بدربار وی راه یافت ودر کتابخانه او
به کار کتابت پرداخت ومقررشد که
روزی پانصد بیت کتابت کند .یکبار
وی به مدت سه روز دست از کتابت
کشید ومیرزا اسکندر علت این کاررا
ازاو جویا شد  « .معروف» درجواب به
حاکم اظهار داشت که یک روزه قصد
دارد کارسه روزرا انجام دهد  .بهمین
خاطر میرزا اسکندر دستورداد در
میدان اصفهان یک سایه بان وبارگاه
برای او برافراشتند ویکی از شاگردان
او به کار تراشیدن قلم مشغول شد و
معروف بی وقفه بکار کتابت پرداخت .
روز دیگر به هنگام نماز یکهزار وپانصد
بیت را که بسیارزیبا نوشته بود به

میرزا اسکندر نشان داد وبهمین
خاطر میرزا اسکندر به او انعام فراوان
داد..
« معروف» همچنان در دربار میرزا
اسکندر به کار کتابت مشغول بود تا
اینکه درسال  ۸۱۷شاهرخ پسر تیمور
از خراسان به اصفهان آمد وحکومت را
از میرزا اسکندر باز گرفت و به برادر
او میرزا رستم تفویض کرد وهنگام
بازگشت به خراسان « معروف» را
همراه خود به هرات برد.واورا کاتب
خاص خود گردانید.
« معروف» که مردی خوش محاوره
و نیک محضر بود بزودی توجه
دانشمندان وهنرمندان وهنردوستان
را جلب کرد به حدی که جمعی از
معاریف به دور او گرد آمدند که
از آنجمله اند :تاج األئمه خوارزمی
وهنر مند دیگری بنام « شمس الدین
هروی» که استاد خوشنویس و معلم
بایسنقر میرزا بود که اینها هم از
شاگردان « معروف بغدادی» بودند.

مجیدزندهی
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« معروف» درمعاشرت بزرگ منش
وخویشتن دار بود ولی به بزرگان
و رجال کم اعتنا می کرد چنانچه
گویند شاهزاده بایسنقر میرزا فرزند
شاهرخ خواست که « معروف» یک
نسخه خمسه نظامی را برای او به خط
خوش بنویسد بهمین خاطر برای وی
کاغذ مرغوب فرستاد ولی « معروف»
پس از یک سال کاغذ را نا نوشته نزد
شاهزاده بازپس فرستاد که به مذاق
شاهزاده خوش نیامد.
درسال  ۸۳۰هجری شخصی بنام «
احمد لر» در مسجد جامع هرات به
هنگام نماز به شاهرخ سوء قصد کرد
وبا چاقو پهلوی شاهرخ را درید .چون
« احمد لر» از مصاحبان « معروف »
بود « معروف» را نیز دستگیر کردند
وتحت بازجوئی قراردادند وچندین
بار اورا پای چوبه دار بردند ولی از
قتل او چشم پوشیدند واورا درقلعه
« اختیارالدین» زندانی کردند که در
همان زندان بدرود زندگی گفت .
دکتر مهدی بیانی که این مقاله
ازنوشته های او اقتباس شده است می
افزاید که نسخه ای از وی دردست
دارد که شامل اشعار شعرا است و
بخط « معروف بغدادی» نوشته شده
است  . .او می نویسد که این نسخه
بایستی بین سنوات  ۷۸۴تا ۷۸۸
هجری مکتوب شده باشد و زیبائی
خط او متوسط خوب است و به حد
خوشنویسانی چون میرعماد وامثال
ادامه دارد.
او نمی رسد....
قلعه اختیارالدین درهرات محبس
«معروف بغدادی » اودرهمینجافوت کرد

عاشق ایران و ایرانی بود
از برادر عبدالحسین زرینکوب
میپرسیم عشق زرینکوب به ایران
از کجا آمده است و او در پاسخ اظهار
میکند :از بچگی عشق به ایران در
وجود او بود .خودش میگفت از طریق
«شاهنامه» حکیم بزرگ فردوسی به
عشق تاریخ رسیدم و از طریق تاریخ
عاشق ایران و سرزمین ایران شد.
زرینکوب واقعا عاشق ایران و ایرانی
و عاشق جامعه و مردم بود .او به
تاریخ و فرهنگ عالقهمند بود.

کتک خوردن به خاطر
«شاهنامه»
سپس خاطر ه آشنایی زرینکوب با
«شاهنامه» را برایمان تعریف میکند
و میگوید این خاطره در هیچ کتابی
نیامده است :پدربزرگ ما (پدر مادرم)
در بروجرد داروخانهای داشت .او به
زرینکوب که نوه بزرگش بود و خیلی
دوستش داشت گفته بود زمانی که از
مدرسه میآید ،پیش او برود .خود
زرینکوب میگفت زمانی که پیش
پدربزرگم رفته بودم آقای قدبلندی با
لباس لری آمد و گفت« :این شاهنامه
است و این کتاب را به فالنی برسان».
زمانی که پدربزرگم مشغول کار شد
پارچه را کنار زدم و دیدم کتاب پر از
تصاویر اسفندیار و دیو و رستم و ...
است .چیزی نگفتم ،کتاب را بستم،
بعد هم پشت قفسه داروها قایم شدم.
پدربزرگم فکر کرد ،رفتم چیزی بخرم
و بعدش به خانه برگردم.
غروب که میشود ،پدربزرگم
داروخانه را میبندد .وقتی هوا
تاریک میشود چون آن زمان برق
هم نبود ،زرینکوب چراغ گردسوزی
را روشن میکند و سپس مشغول
خواندن «شاهنامه» میشود .چنان

از «مرگ بر صوفی» تا صرف
عمر در راه عرفان و تصوف
او خاطره دیگری از کودکی زرینکوب
ش سال داشته برایمان
زمانی که ش 
اینگونه بازگو میکند و تأکید دارد
این خاطرهها جایی گفته یا چاپ
نشده است :پدر من و دوستانش
جلسهای داشتند که از موالنا ،حافظ،
سعدی و فردوسی شعر میخواندند.
مادرم تعریف میکرد از بس به بچه
گفته بودند صوفیها دین ندارند و
کافر هستند بچه باورش شده بود.
در یکی از این جلسات ،یکی از
دوستان پدرم که عارف و صوفی بود
و شعرهای موالنا را میخواند شرکت
کرده بود .زرینکوب آن زمان که
شش سال داشته وارد جلسه شده
و گفته «مرگ بر صوفی» و سپس
فرار کرده است .دوست پدرم به او
میگوید من به شما چیزی میگویم،
این بچه زمانی که بزرگ شود یکی
از نویسندگان بزرگ عرفان و تصوف
میشود .همین هم شد .زرینکوب در
 ۷۷سالی که عمر کرد اقال  ۵۰سال
از عمرش بلکه بیشتر را در عرفان و

زرینکوب حافظه قویای
داشت
عظیم زرینکوب سپس خاطراتی
درباره حافظه قوی برادرش برایمان
تعریف میکند :زرینکوب کتابخانهای
در ساختمان بهجتآباد داشت .هر
سال من این کتابخانه را مرتب و
تمیز کردم .در سال  ۷۴زمانی که
کتابخانه را تمیز میکردم دو کارتن
دیدم که شامل رسالههای لیسانس و
فوق لیسانس دوره دانشکده معقول و
منقول بود .احتیاجی به آن رسالهها
نبود و من آنها را کنار میگذاشتم.
به رسالهای رسیدم که جلد قهوهای
داشت و رویش چیزی نوشته نشده
بود .زمانی که خواستم کتاب را کنار
بگذارم ،گفت« :آن را دور نریز ،این
رسالهای است از یک دانشجو که در
سال  ۱۳۳۶با عنوان فالن موضوع
نوشته شده است و چقدر عالی نوشته،
این کتاب باید چاپ شود ».زرینکوب
سال تحصیلی دانشجو ،اسم و فامیل
و موضوع رساله را به صورت دقیق
گفت .در حالیکه  ۴۰سال از آن زمان
گذشته بود .چیزی که زرینکوب را
زرینکوب کرد کالسهای درس و
دانشگاه نبود؛ زرینکوب میگفت:
«دانشجو کسی است که برود و
دانش را بجوید .دانشگاه چیزی به
آدم نمیدهد و خود فرد باید دنبالش
برود».

نامهای برای زرینکوب
برادر زرینکوب چاپ اول کتاب
«فلسفه شعر یا تاریخ تطور شعر و
شاعری در ایران» را که زرینکوب
در سال  ۱۳۱۹زمانی که معلم بوده،
نوشته و سال  ۱۳۲۳در چاپخانه
الویان بروجرد به چاپ رسانده ،به
همراه خود آورد بود تا به ما نشان
بدهد .در ابتدای کتاب ،نامه دکتر
رضازاده شفق درج شده است.
عظیم زرینکوب میگوید :رضازاده
شفق که خیال میکرده صاحب
کتاب یک نویسنده و محقق ۸۰-۷۰
ساله شهرستانی است نامهای به این
شرح برایش فرستاده است« :دوست
فرزانه ارجمند ،رساله فلسفه شعر
را که بیمقدمه جزو جزوات متعدد
از پست رسیده بود به تصادف باز
کردم و اوراق آنرا بهم زدم و یکباره
دیدم شبیه به معمول و مکرر نیست
و رایحه نازکی و نسیم لطف ذوق از

مخاطبان زرینکوب
عظیم زرینکوب همچنین خاطراتی
از شناخت مردم از عبدالحسین
زرینکوب تعریف میکند؛ از قصابی
که در کشو کار خود در کنار قرآن،
کتاب «دو قرن سکوت» عبدالحسین
زرینکوب را داشته تا لولهکشی
که آثار زرینکوب را خوانده بود .او
یادآور میشود :من خودم اینها را
که میگویم عشق میکنم که مردم
ما به تاریخ و فرهنگ و بزرگان خود
عالقهمند هستند.
شریفی هم درباره تاریخ و تاریخنگاری
از نظر زرینکوب برایمان میگوید؛
اینکه از نظر زرینکوب تاریخنگاری
شامل شرح وقایع تاریخی ارزش
چندانی ندارد ،البته ارزش این را دارد
که چه کسی لشکرکشی کرده است
و کجا را فتح کرده ،اما رویدادهای
تاریخی با فلسفه تاریخ اهمیت
دارد که زرینکوب از آن به عنوان
تاریخنگری یاد میکرد و میگفت
تاریخنگری بهتر از تاریخنگاری است.

واکنش عبدالحسین زرینکوب
به برنامه «هویت» تلویزیون
در ادامه گفتوگو از واکنش
عبدالحسین زرینکوب به برنامه
تلویزیونی «هویت» میپرسیم .عظیم
زرینکوب میگوید :واکنشی نداشت.
زمانی که من به زرینکوب گفتم
چنین برنامهای ساختهاند لبخندی زد
و چیزی نگفت .البته خیلی کار بدی
کردند ،اما زرینکوب اهمیتی نمیداد.
بعد از آنکه از آمریکا برگشت و بعد
از انقالب فقط به نوشتن پرداخت یا به
تحقیق و تدریس .شاید  ۱۵-۱۰جلد
از کتابهایش را بعد از بیماری و در
 ۱۵سال آخری که زنده بود نوشت.
در  ۲۴شهریور  ۷۸از دنیا رفت۱۹ .
سال از درگذشت ایشان میگذرد.
بعدا پشیمان شدند و بعد از مرگشان
چندین بار از تلویزیون آمدند پیش
بنده که مصاحبه کنند ،اما قبول
بقیه درصفحه ۴۸
نکردم.

آزادی

خوشنویسان اریان و

دیدارش با زرینکوب با بغض و
حسرت برایمان میگوید :زمانی
که دکتر زرینکوب میخواست از
فرانسه به آمریکا برود ،در فرودگاه
به او گفتم دوست دارم سری بعد که
به فرانسه تشریف آوردید در سوربن
بزرگداشتی برای شما برگزار کنم
تا درباره آثار شما صحبت شود ،اما
آن موقع حالش خیلی بد بود ،نگاه
معصومانهای به من کرد و گفت« :بشد
که یاد خوشش باد روزگار وصال» این
را که گفتند یعنی کار من دیگر تمام
است و آمدنی در کار نیست.
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بقیه  :دکتر زرین کوب

عاشق کتاب شده و مشغول خواندن
بوده که معلوم نیست کی خوابش
میبرد.
پدربزرگم به خانه
زمانی که
برمیگردد ،مادرم میپرسد «عبدی
کجاست؟» .بعد پدربزرگم میگوید
«مگر به خانه نیامده است؟» بعد همه
شهر و محله را به دنبالش میگردند.
حتی النه سگش را( .عبدالحسین در
کودکی سگی داشته که برایش النه
ساخته بود .معموال وقتی از مدرسه
به خانه برمیگشت قبل از اینکه
وارد خانه شود و لباسش را عوض
کند به النه سگش میرفت و با او
بازی میکرد ).تا نیمههای شب که
دنبالش میگردند او را نمییابند.
تصمیم میگیرند به پلیس آن زمان
اطالع بدهند ،بعد از گشتن ،یکی
از پاسبانها به پدربزرگم میگوید
دکتر برویم داروخانه شما را هم
وقتی آنجا میروند،
بگردیم.
میبینند چراغش روشن است .در
را که باز میکنند میبینند بچه روی
«شاهنامه» خوابش برده است.
خود زرین کوب میگفت ،شب من
را که به خانه بردند ،پدرم به حرمت
پدربزرگم چیزی نگفت ولی فردایش
چنان کتکی به من زد که تا یک هفته
نمیتوانستم تکان بخورم .پدربزرگم
زمانی که متوجه تنبیه او میشود،
عین همان «شاهنامه» را برایش
میخرد.

تصوف سیر کرد و در تاریخ؛ او تاریخ
را از عینک ادبیات دید و ادبیات را از
عینک تاریخ.

آن میوزد ،پس دمی توقف کردم و به
نظر متوجهتر بدان پرداختم و با خود
یا بیخود گفتم اگر هر دم نباشد گاهی
و دمهائی بری از این باغ پریشان
میرسد ».دکتر پرویز ناتل خانلری
هم که آن زمان استاد دانشگاه و
مدیر مجله سخن بوده درباره این
کتاب چهار صفحه نوشته و زرینکوب
میگوید همان نقدی که دکتر خانلری
نوشت من را وادار کرد به نقد بیشتر
بپردازم.

آزادی
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الزم به یادآوری است استاد احسان
یارشاطر اخیرا ً درسن  ۹۸سالگی در
کالیفرنیا درگذشت .

3 2 1

شما خجالت نمی کشید ازیک طرف
درس آزادی به مردم می دهید وازیک
طرف کتابهایتان را می فرستید دربار که
چاپ آنرا توصیه کند؟کتاب را درست
ترجمه نکرده ایدوخیلی اشتباه دارد من
از چاپ آن معذورم  .درضمن  ،شما که
زبان فرانسه نمی دانید اص ً
ال برچه اساسی
اززبان فرانسه به فارسی ترجمه می کنید؟
درواقع من ترجمه ی آل احمدرا داده بودم
به سیروس پرهام که زبان فرانسه را خوب
می دانست وخواسته بودم چنان که رسم
بنگاه بود آن را با اصل مقابله کند  .اوهم
با دقت متن را با اصل مقابله کرده بود وبه
من گفته بود که آن ترجمه پراز غلط است.
می توانید تصور کنید که بعداز این
داستان  ،میانه آل احمد با من بد شد».

4

بقیه :دوروئی آل احمد
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شرقی دریای خزر  -۱۲چین وشکن  -دریا -حرف ربط  -زبان یکی از طایفه
های ایرانی  -۱۳تنها -جایگاه حیوانات چرنده ودرنده  -شخصیت خارجی
 عدد اول  -۱۴موجود افسانه ای  -ایاالت متحده  -۱۵مسابقه شرنجیکه بین او و«ویلهلم بادر» انجام گرفت مدت بیست سال طول کشید -تی
.یو ۱۴۴.آن کنکورد شوروی سابق بود .
(حل درشماره آینده)
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خاشقجی مثل هر عرب دیگر یک
تنه عمل می کرد .ذهن او پراز وطنی
اسالمی بود اما زندگی او سراسر در
ضوابط غربی می گذشت  .برخی اورا
مأمور انتقام از پرنس محمدبن سلمان
درداستان کودتای سفید فرض کرده
اند  .بعید است این نظریه به اثبات
رود .مثل هرفرد عرب خاشقجی
فرهنگ قبیله ای  -دینی اش  ،اورا به
قدرت معتقد کرد .اوبی شک سوار
کاری برجسته بود ولی هرگز سر سم
زدن اسب خودرا ندید .آزادی بیان او
دربستر فرهنگ و دمکراسی آمریکا
بس.د سرویس های اطالعاتی غرب
تمام شد .تا بی هیچ هزینه بادست پر
باریاض صحبت کنند.
خاشقجی نه سازمان داشت ونه مرید
باز بود .فکر می کرد باقلم خود امید
به تغییر را درذهن ناراضیان میکارد
وامیدداشت برخی از سران ومؤثران
فوریت اقدام را دریابند.
مبارزات اعراب وکشورهای آنها
معموالً به ثمر نمی رسد زیرا آنها
فرهنگشان بند پایشان شده است .واین
فرهنگ دین را مقدم بر تجدد و تفکر
وعقالنیت ها می داند.
مبارزه خاشقجی فردی  ،ودر قالب های
اطالعاتی بود.نحوه قتل اوهم آنگونه که
ترکها بررسی کرده اند ازنوع گردن
زنی عربی است  .ازجاکندن یک نظام
قبیله ای عربی  -دینی وجابجا کردن
سرکرده ها دلیل تحول جامعه نیست.
عربستان آخرین کشوری خواهد بود که
درآن بوی آزادی بمشام مردمش رسد.

برادر عبدالحسین زرینکوب سپس
با بیان اینکه در تهران یک موسسه
فرهنگی یا جایی را به نام او
نگذاشتهاند ،میگوید :چند سال پیش با
رئیس فرهنگستان علوم تاجیکستان به
نام پروفسور مال احمد آشنا شدم .او که
زبان فارسی را بهتر از استادان کنونی
ادبیات فارسی دانشگاه تهران صحبت
میکرد ،به من گفت ،فکر میکنم
مردم تاجیکستان بیش از مردم ایران
با بزرگان شما به ویژه دکتر زرینکوب
آشنا هستند؛ به خاطر اینکه «دو قرن
سکوت» ایشان در هر خانهای پیدا
میشود ،اگر یک کتاب قرآن هست ،یک
«دو قرن سکوت» هم هست .حتی یکی
از بزرگراههای تاجیکستان را به اسم
زرینکوب گذاشتهاند ،اما در کشورمان
برای زرینکوب برنامه «هویت» و
«چراغ» میسازند و از بزرگان فرهنگ و
ادبشان اینطور یاد میکنند .مملکتی
که تاریخ و فرهنگش جهانی است باید
با بزرگانش این کار را بکند؟! افسوس!
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بقیه  :درباره خاشقجی

تاجیکستان برای زرینکوب چه
کرده؛ ما چه میکنیم؟!

فق

ا ی-۱.نوعی میمون  -نوعی غذای ایتالیایی که اکنون درهمه جای دنیا
طرفداردارد -۲مرکز جمهوری ازبکستان  -ستونی در چادر -۳غذای
رقیق بیمار -حیله گر -پایتخت پرو -عددورزشی -۴نوردهنده  -رودی
دراروپا -کوه وشبه جزیره آن معروف است  -دشمنی وعداوت  -۵دختر
کوچک  -زبانه آتش  -پایتخت قدیم آشور -۶سمبل زیبائی  -آلت مورد نیاز
مهندسین  -ضمیرجمع  -۷کشیدن  -شاهکاری درپیکرتراشی اثر میکل
آنژ-همدم چوپان  -ثروت  -۸هرتابستان بازارش گرم می شود -تجویز
کننده  -۹برترازگوهر -فعل امر ازمصدر رفتن  -گرداگرد خانه  -نخستین
کسی که ماشین بخاررا ساخت  -۱۰پوستین  -شکار -قسمتی ازدست
 -۱۱عکس العمل  -خرقه درویش  -مشهورترین آمارگر جهان  -۱۲گیرنده
طبیعی  -پرگو وبیهوده گو  -بدی وفساد -مارک اتومبیلی است  -۱۳زدنی
است  -بزرگوار -طفیلی  -پهلوان  -۱۴گلی است  -یکی از عوامل فساد-۱۵
این حیوانات کوچک بیش از کشتار تمام جنگهای تاریخ انسان را به کشتن
داده اند  -مسلسل دستی شوروی سابق

س
اپ خ جدول کلمات متقاطع شماره پیش

افقی-۱:کومنیکاتور-ازت  -۲ابله  -امسال -قمری  -۳مات -ب-
کتب -سرجنگ -۴پل  -ساز-ر-کر-دار -۵ی -لوزان  -گریز-بد-۶
وفور -جمشید-اد-و  -۷ترابی  -کال -زیبا  -۸را -ولی -ه -فنر -رگ
 -۹توتو -دیم  -ابدار  -۱۰ا -نا -مانور-ریکا  -۱۱ت ت  -نهنگ
 ماهور -ز -۱۲ -ورک  -لش  -ب  -ملخ  -مو -۱۳ژکیدن  -ولت -و  -نوح  -۱۴یمنی  -البال -یورش  -۱۵رنگ  -قبیله تاسادی
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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
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می کنیم ودراختیارتان می گذاریم

Kolbeh Ketab
1518Westwood Blvd. Los Angeles,CA 90024

Tel:(310)446-6151

آزادی

اعراب مسلمان به ایران در هشت سده
پیش؛ مجبوربه ترک باورهای دینی
خود می شدند ،تفاوتی که بین اعراب
مسلمان و حاکمان صفوی وجود داشت
این بود که درآن زمان باورمندان هر
دین با پرداخت جزیه؛ ناگزیر به ترک
باور مذهبی خود نبودند ،اما صفویان
این راه رانیز برباورمندان تسنّن وزیدی
واسماعیلی مذهبان بسته بودند .تفاوت
دیگر اینکه شاه اسماعیل در مقام یک
هم میهن ایرانی ،هم میهنان ُسنّی و چهار
امامی واسماعیلی را قتل عام می کرد
ولطف چندانی هم به ایرانیان باورمند به
دیگر ادیان وآیین نیزنداشت.
شاه اسماعیل که دلی پُرازکینه نسبت
به ُسنیان به خاطر رفتار یعقوب بیک
ُسنّی مذهب پادشاه آق قویونلوها و دایی
خودداشت ،شیوه ی زشت ُدشنام ونفرین
نسبت به اولیا ی مذهبی باورمندان دیگر
شاخه های اسالمی به ویژه ُسنیان را به
رواج گذاشت ،اززمان او درویشانی به
نام«تب ّراییان»به وجود آمدند که جلوی
اسب وزیری یا امیری به راه می افتادند
وبه ناسزاگویی به ابوبکروعمرو عثمان می
پرداختند و رهگذران مجبور به گفتن«
بیش باد کم مباد» بودند ،چرا که در
صورت سکوت؛ خطر کشته شدن ،آنان
را تهدید می کرد.
اگرچه پیش از برآمدن شاه اسماعیل ،
مذهب تش ُیع در گوشه وکنارایران به
ویژه در گیالن ومازندران وبخشی از
خراسان وآذربایگان وغرب وجنوب
غرب ایران رواج داشته و حتا موفق به
تشکیل سلسله های پادشاهی به نامهای
آل زیار وآل بویه و مرعشیان یا علویان
وسربداران وقره قویونلوها و ُمشعشعیان
(در جنوب غربی ایران) شدند که به جزاین
سلسلۀ اخیر که چندان نفوذ وگسترشی
در گستره ی ایران نداشت ،دیگر سلسله
های نامبرده ،در حوزۀ اقتدارشان؛ مذهب
شیعی را به عنوان مذهب رسمی به کار
نبردند ،از این روست که می بینیم با روی
کارآمدن سلسله های ایرانی که پس
ازگذشت دویست واندی سال از زمان
حملۀ اعراب به ایران برسر کار آمدند ،تا
ظهور صفویان ،در هیچ سلسله ای وبا هر
گونه باور مذهبی ،رسم ّیت یافتن دین یا
مذهب یا آیینی مطرح نبود ،بدین معنا
که شاهان آن سلسله های پادشاهی خود
را موظف به نگهبانی وترویج مذهب خود
نمی دیدند.
شاه اسماعیل با همه ی کوششی که
از برای یکپارچگی ایران وگسترش
مذهب دوازده امامی به عمل آورده بود،
توفیق چندانی حاصل نکرد ،او اگر چه
تا سال 914توانسته بود با شکست آق
قویونلوها که همچنان بر عراق عرب

سربازآنهم به فرماندهی رضاخان ،به
برگزاری کارناوال می رفتند!تنها گفته
ی درست س ّید همانا نخستین دیداراو
با رضاخان درکرج در جریان کودتا
واینکه رضاخان گفته بود :
«آتاماژور چه خری است؟» می باشد.
آنچه که موجب تعبیر وتفسیرهای
نادرست ازعامل اصلی بودن سیدضیاء
دررویداد کودتا گردید این بوده
وهست که پس از پیروزی کودتا ،او
به مقام نخست وزیری رسید.
پیوستن سید ضیاءالدین که پیشینه
ُ
وشهرت وابستگی به سفارت انگلیس
را داشت به کودتا چیان درد ِه مهرآباد ،
سبب گردیدتارضاخان با ذکاوت
ودرک درست دریابد که دررسیدن
به هدفش موفق خواهد بود،ازاین
روحضور سید ضیاء الدین در اردورا
(به عنوان بازوی سیاسی کودتا چیان )
با همه ی نفرتی که نسبت به
ایرانیان وابسته به بیگانگان داشت
غنیمت شمرد،چراکه از برای اوجهت
رسیدن به هدفی که از سالها پیش
درسرداشت،همراهی سیدضیاءالدین
وسیله ای درخورتوجیه بود،بدین
معنی که رضاخان براین گمان که پیش
باتوجه به شرایط سیاسی
از پیروزی
ّ
واجتماعی ایران درآن سالهادرصورت
عدم پذیرش سیدضیاءالدین دچار
مشکالت ودرد سرهایی از سوی
سفارت مزبور وعوامل پر نفوذ آن ،
ازجمله خانها وعشایرو...خواهد
شد،اوراپذیرا گردید.
درتأیید این دیدگاه وتفسیر می
بینیم که رضاخان چند ماه بعد پس
از محکم کردن پایه های قدرتش ،
سید ضیاء را از اریکۀ قدرت ساقط
ودر بیان ّیۀ دوم اسفندماه 1300از
جمله نوشت«:اگر علی الظاهر یکی
دونفر رادیدید که چندصباحی عرض
اندام کردندوسطح ًا راهی پیمودند،نه
این بودکه اعماق قلب آنها درنظرمن
مخفی ومستور باشد،همه را می
دانستم واستنباط کرده بودم فقط
احتیاجات موقع مرا ُملزم می کرد که
موقت ًا دست خودرا برسینه ی آنهاآشنا
نسازم تازمانیکه ایران را آئینه ی
فداکاری کارهای خود قرارداده
ونامحرمان را از محفل اُنس خارج
سازم .چنانچه دیدیدوشنیدید.

بعد هم برنامهای برای یادبود ساختند،
بزرگداشت و اینها .اما گذشته بود .او
آنچنان واکنشی نداشت زیرا غرق در
فرهنگ و ادب و تاریخ مملکت بود.
اینها هم مسئلهای نبود.

جدول کلمات متقاطع

سال نهم شماره  ۱۰۶صفحه49

بقیه  :برآیند  ۲۳۸سال

واصفهان وفارس وکرمان حکومت می
راندند ودیگر حکومتگرانی را هم که
درگیالن ومازندران وخراسان حکمرانی
داشتند ،ساقط ویا به اطاعت خود درآورد
و بربخش گسترده ای از ایران مسلط
شود ،اما لرستان در دست امرای لُرو
الر وسرزمینهای بخش ساحلی دریای
عمان در دست حکام آن سامان که ُسنّی
مذهب و داعیه ی سلطنت واستقالل
داشتند ،همچنان تا عهد شاه عباس
باقی ماندند واگرچه مردم کردستان
وترکمن ها دراستراباد(گرگان کنونی)
وبخش نسبت ًا قابل توجهی در شرق
خراسان وافغانستان(که آن زمان جزیی
از خاک ایران شمرده می شد) وسیستان
وبلوچستان وسرزمینهای ساحلی ویا
نزدیک به ساحل دریای عمان و بخش
نسبت ًا بزرگی از تالش ،همچنان بر تسنّن
باقی ماندند ،اما از تنگناها وتحقیرها و
فشارها وخشم حکام وکارگزاران شیعی
مذهب صفوی بر کنار نماندند.
ادامه دارد

بقیه  :گوشه هائی از زندگی

بقیه  :استاد زرین کوب

طرح اززنده یادچهانگیرپارساخو
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سودابه مرتضایی ،فیلمساز ایرانیتبار
اتریش با فیلم «جوی» برنده بهترین
فیلم جشنواره فیلم لندن شده است.
«جوی» که فیلمی با ساختار فیلمهای
مستند است درباره دختران آفریقایی
است که برای بردگی جنسی به
اتریش برده میشوند .داستان در
باره دختر جوانی به نام جوی است
که برای بازپرداخت بدهیها و حمایت
از خانوادهاش مجبور به تنفروشی
میشود.
خانم مرتضایی جایزه ستاره برنز
جشنواره فیلم لندن را در مرکز شهر
دریافت کرد و پس از آن فیلمش برای
مردم به نمایش گذاشته شد.
لنی آبرامسون ،کارگردان ایرلندی و
رئیس هیات داوران بخش مسابقه از

این فیلم ستایش کرده و آن را فیلمی
بینظیر خوانده است .او همچنین
سبک فیلمسازی سودابه مرتضایی،
که یکی از شش کارگردان زن بخش
مسابقه بود را تحسین کرده است.
سودابه مرتضایی چهار سال پیش با
فیلم «ماکاندو» در جشنواره برلین
شرکت کرده بود .او با این فیلم جایزه
شهر وین را در جشنواره بین المللی
فیلم وین (ویناله) دریافت کرد.
داستان ماکاندو هم داستان پسری به
نام رمضان در اردوی پناهجویان در
اطراف شهر وین بود.
سودابه مرتضایی سازنده مستندهایی
چون «در بازار جنسیت» و «فرزندان
پیامبر» است.
« نقل از بی بی سی»

شرکت بیشتر زنان در صنعت سینما

حراج آثار نقاشان بزرگ در لندن
گالری سوآن قراراست دراول نوامبر
آثاری از نقاشان زمان های دور تا
عصر حاضر را به حراج بگذارد .از
جمله ی این آثار یکی اثر حکاکی
شده آلبرشت دورر است که درسال
 ۱۵۱۴خلق شده وتصویر آن را درزیر
می بینید.

قیمت این اثر بین  ۶۰هزار تا نود هزار
دالر تخمین زده می شود .دیگری
اثری از پیکاسو است که درسال ۱۹۰۴
آن را بوجود آورده و قیمت آن بین ۱۰۰
هزار تا  ۱۵۰هزار دالر برآورد می شود.
(تصویر زیر)

آزادی

شرکت دادن بیشتر زنان درسینما در
غرب بسیار چشمگیر بود واکنون نوبت
به ژاپن رسیده است تا از زنان درصنعت
فیلم بیشتر استفاده کند ..جشنواره فیلم
بین المللی توکیو ادعا می کند که به زنان
بیشتر توجه خواهد کرد.
جشنواره های بزرگ مدتهای مدیدی
است که تحت سلطه مردان قرار گرفته اند
و تعداد کمی از زنان در میان مدیران
جشنواره هاو برنامه نویسان دیده
می شوند و در بخش های مسابقه
نیزفیلمسازان زن که آثارشان در
جشنواره ها شرکت داده می شود بسیار
کم هستند.
جشنواره توکیو نیز یک استثنا نیست:
همه مدیرانش و همچنین تقریبا تمام
برنامه نویسان اصلی آن از زمان آغاز

فعالیت این فستیوال در سال  1985از
مردان بوده اند .فیلمسازان زن در رقابت
و دیگر بخش های اصلی ظاهر شده اند،
اما تعادل جنسیتی در برنامه های این
سال هاهنوز شدید است.
 ،Takeo Hisamatsuمدیر  ،TIFFیا
فستیوال بین المللی فیلم توکیو حمایت
خود را از مشارکت زنان هم در جشنواره،
وهم درصنعت فیلم به طور کلی ابراز می
دارد .او می گوید« :من همواره از نظر
کارکنان زن و متخصصان صنعت فیلم،
پیروی کرده ام .این مسئله از نگرانی های
عمیق من است ومن سعی می کنم پاسخ
هایی رابرای آنچه که می توانیم دریک
جشنواره بین المللی فیلم انجام دهیم ،
پیدا کنیم ».
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بیشتر مایلند تا با این شرکتها همکاری
داشته باشند و مانند کار در هالیوود
چندماه پرکار و یا چندماه بیکار نباشند.
از جمله هنرمندان پرآوازه ای که
برای شرکت در سریالهای تلویزیونی
شرکت آمازون دعوت به همکاری شده
است جولیا رابرتز است  .او درسریال
 Homecomingبه کارگردانی َس ْم
اسماعیل بازی می کند که از دوم نوامبر
در آمازون به نمایش در آمده است .فصل
اول این سریال شامل ده اپیزود است .

است چیزی بیاد نمی آورد.
داستانی که اسماعیل آن را به فیلم برگردانده
به خوبی بیانگر این حقیقت است که
سیاستمداران ،انستیتوها ،وشرکتهایتجاری
چگونه از سربازان در جهت نگهداری قدرت
خود و یا سودمالی  ،سوء استفاده می کنند.
از نکات جالب این سریال شرکت هنرمند
قدیمی سیدنی پوآتیه در صحنه هایی از این
سریال است که بویژه برای ما ایرانی ها یادآور

خاطرات زیادی از گذشته های دوراست .
همچنین نت فلیکس نیز از  ۲۴اکتبر ۲۰۱۸
سریال بادی گارد را به مخاطبین خود عرضه
داشته است که آنهم سرگذشت سربازانی
است که در جنگ های افغانستان شرکت
داشته اند و دچار آسیب های روانی گردیده
اند .
یادمان نرفته است که در کشورخودما نیز به
سربازانی که از جبهه های عراق باز می گشتند
و دچار آسیب های روحی بودند « موجی» می
گفتیم .

آزادی

سودابه مرتضایی و جایزه بهترین فیلم جشنواره لندن

درسال  ۲۰۱۹نمایشگاه هایی از آثار
ونسان ون گوگ در شهرهای هوستون ،
لندن  ،آمستردام و دن بوش برگزار
خواهد شد .بیش از  ۲۰۰تابلو اثر ون
گوگ که در اختیار بازماندگان او بوده
است ویا درموزه ها قراردارد جمع
آوری وقراراست درسال آینده به
نمایش عمومی گذاشته شود .گفته
می شود از این هنرمند بیش از ۵۵۰
تابلو باقی مانده که در کلکسیون های
خصوصی و موزه های معتبر جهان
نگهداری می شود.
این نمایشگاه در ماه مارس  ۲۰۱۹در
هوستون تکزاس افتتاح خواهدشدکه
نمایشگاه
اولین
خواهدبود و به زندگی
هنری او اختصاص
دارد  .موزه هنرهای
هوستون
معاصر
محل برگزاری این
نمایشگاه است .
نمایشگاه از دهم
مارس تا  ۲۷ژوئن
 ۲۰۱۹در هوستون
برپا خواهد بود.
نمایشگاه آثار ون
گوگ در لندن نیز از
 27مارس تا  11اوت
 2019برای تماشای
عموم در نمایشگاه
 EYبرپا می شود.

ودرآن  ۴۵اثر ون گوگ را در دو غرفه
به نمایش می گذارند.
یک غرفه مربوط به دوره ای است که
ون گوگ درسالهای  ۱۸۷۳تا ۱۸۷۶
درانگلستان نقاشی می کردو تحت
تأثیر هنرمندان انگلیسی بودوقسمت
دیگر نقاشی هایی از ون گوگ
رادربردارد که برروی نقاشان انگلیسی
تأثیر گذار بوده است .
نمایشگاه دیگر از اول ژوئن تا اول
سپتامبر  ۲۰۱۹در آمستردام برگزار
می شود .وسرانجام نمایشگاهی نیز
درسپتامبر  ۲۰۱۹در Den Bosch
برگزار خواهد شد.

بعضی از رسانه های فارسی زبان با انتشار
این عکس بصورتی تلویحی اشاره کرده
اند که سینمای ما زمانی با هنرمندان
بزرگ بین المللی مراوده داشت و اکنون
گرفتار متحجرین روزبروز به عقب می
رود.عکس زیر تصویری جالب از پیر

پائولو پازولینی کارگردان و شاعر مشهور
ایتالیایی ،مربوط به سال  ۱۳۵۲است که
فیلم «داستان های
برای فیلمبرداری
ِ
هزار و یک شب» به ایران سفر کرده بود
و بخشی از فیلم در مسجد جامع اصفهان
فیلمبرداریشد.

نت فلیکس  ،آمازون  ،هولو و تعدادی
دیگر از شرکتهای جدید که درحقیقت
با هالیوود رقابت سرسختانه ای دارند
هرلحظه در حال تولید فیلم سینمايی و
سریال های تلویزیونی هستند .اگرچه
این تهیه کنندگان نیز از هنرپیشه
های هالیوودی استفاده می کنند اما به
علت عدم محدودیت در زمان پخش
آنها سریالهایشان طوالنی تر است
و بینندگان آنهارا بیشتر راضی می
کند .زیرا مانند سریال های تلویزیونی
بخاطر پخش آگهی های تجارتی قطع
نمی شوند و با اعصاب بیننده بازی نمی
کنند.بسیاری از فیلمهای سینمائی آنها
از سکس بیشترین استفاده را می برند
و بهمین دلیل مخاطبان زیادتری دارند.
با مدیر شبکه و مخاطبین ریز بین و
نقاد هم سروکاری ندارند تا سریالشان
در وسط یک فصل ممنوع بشمار رود و
پخش آن قطع گردد .با حق اشتراکی که
از میلیونها مخاطب خود می گیرند نیز
هرماه درآمد سرشاری به حسابهایشان
واریز می شود و هنرپیشگان هم با
دستمزدهای مشخص و تقریب ًا دائمی

جولیا رابرتز درنقش هایدی برگمن
روانشناس حرفه ای دراین سریال
ظاهر می شود .این روانشناس زمانی
برنامه ای تجربی را اجرا می کرد که
 Homecomingنام داشت .این پروژه
سعی داشت تا سربازانی را که به علت
شرکت درجنگ دچار آسیب های روحی
می شدند به جامعه بازگرداند.
سالها بعدازاین که او به ناگهان از این
برنامه تجربی خودرا کنار می کشد با
بازرسان وزارت دفاع روبرو می شود که
ازاو درباره یکی از بیمارانش بنام والتر
کروز از او سئوال می کنند  .و آن زمان
است که هایدی متوجه می شود از آنچه
در تشکیالت  Homecomingانجام داده
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نمایشگاه های آثار ون گوگ درسال آینده

زمانی که پیر پائولو پازولینی به ایران می آمدو...

فیلمها وسریال هایی از رقبای هالیوود

WHEN AMERICANS DO
BUSINESS IN IRANQ Mr.Ambassador, what
advice do you have for
Americans who want to do
business in Iran or make
investments there?
A I would say to them that
they should deal directly
with our officials and not
try to use a middleman,
or be corrupt in any way.
I have told your officials
that if we find a foreign
businessman
paying a
bribe or a commission to
those who should not get
the money, then we will
deduct that amount from the
monet that is specified in the
contract.

Q Have Americans paid
bribes to get business in
Iran?
A Unfortunately, many
of them have in the past.
The corruption is from both
sides- the man who gives and
the man who takes. We are
going to fight against this
very strongly, and I hope
this message gets to your
business men because it will
make for a more healthy
relationship between our
two countries.
Any person who wants to
do business with Iran can
come first to our Embassy.
We will be at his service
24 hours a day.Under the
joint -commission agreement
between our two countries,
there is 15 billion dollars to
be spent by Iran . And if
an American comes to us
openly instead of trying to
buy off Mr.X or Mr. Y in our
country.,then I can vouch
for him as an honest person
and will see that he gets the
information and contacts
that he needs.
We think that there is a
great future in co-operation
between Iran and United
States if we can sit down and
Iron out these differences
over oil prices and the cost
of your commodities and
products.

H.E. Kofi Annan, former Secretary General
of the United Nations and Nobel Peace
Laureate, passes away

***
This interview was held
in 1976 which coincided
with the 200th anniversary
of the United States The
significance of this dialogue
is in the context of a credible
magazine, such as U.S.News
and a World Report, has
volunteered to talk to Iran’s
ambassador to the United
States. At that time, many
statesmen from different
countries should be in the
waiting list for interview
with U.S. Medias.
AZADI monthly Magazine
reprints
this
interview
to show its readers how
important our country was
at that time.
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Q You are painting a picture
of Iran as the fulcrum in
military and political terms
for a large part of Western
and Southern Asia. Do you
think you will succeed in that
role?
A I certainly hope so. If
one considers all nations
from Japan to Portugal,
from east to west , one will
not find any one nation
which enjoys such political,
social and economic stability
as exists in Iran. We do not
seek to dominate any areas .
We do not want even inches
more of land for ourselves;
we have enough to do to
build our own country.
So we have formed a
grouping - Regional CoOperation for Developementwith its headquarters in
Tehran. Now the members
are
Iran,Pakistan
and
Turkey, but we are open
to many others-the Arab
countries of the Persian
Gulf, Afghanistan,Malaysia.
Singapore, Indonesia and
Thailand.We must develop
together to preserve peace.
Inthis regard,His Imperial
Majesty has pronounced
Iran’s desire to co-operate
with the littoral states of the
Persian Gulf to insure the
security and stability of this
region.
Q Does Iran plan to
develop nuclear weapons?
A We think it is foolish
and unrealistic for countries
the size of Iran to acqire
nuclear devices.Whom are
we goingto frighten-the
Soviet Union? Of course not.
They would be able to hit us
many times for every time
we hit them, and theirs is a
much larger country.
Iran was one of the
first to sign the nuclear

continuing economic prosperity of the West, since it
is primarily America’s,
Europe’s
and
Japan’s
demand for oil which
determines the size of oil
revenues to be made available
for Iran’s industrialization
drive. By the same token,
the West has a direct stake in
the security, well-being and
expansion of Iran’s economy
and society.
From the beginning
we have wanted to have
the developing countries
included in this conference
because many of them
export key commodities,
such as copper, bauxite, tin
and so on. We think they
should have a voice. The
United States opposed that
for a long time, wanting only
to have the oil producers in
OPEC sit down with the oil
consumers.
Now you have come around
to our way of thinking, and
there was such a meeting held
in Paris in mid -December.
The basis eas laid for future
conferences
to
discuss
our
mutual problems. I
hope that time you have
learned
from your
mistakes. I talked to some
of your officials about this
two years ago and told them
we wanted consultation, not
confrontation, but then they
would not listen , so time has
been lost.
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“WE DO NOT SEEK TO
DOMINATE”-

nonproliferation treaty.Not
only that, we have joined
wiyh other nations in the
Middle East to declare the
area a nonnuclear zone.This
was passed at the United
Nations in 1974. Iran has
also given its support and
endorsement to the concept
of establishing the Indian
Ocean as a zone of peace.
Q Does Iran plan to use
nuclear power for generation
of electricity?
A We hope by 1985 to
generate 90 per cent of our
electricity from
atomic
power plants. This is part
of our plan to conserve oil
for petrochemicals and the
thousands of products that
can be made from it, rather
than burning up this finite
resource as a fuel.
We expect to have a total
of 20 atomic power plants
operating by 1985.We have
made contracts with France
and Germany to supply
some of these, and are in
negotiations with companies
in the United States for
contracts to provide several.
There is some difficulty
in this regard, as your
Government is insisting on
certain guarantees that Iran
cannot accept as a sovereign
state.
Q To return to the matter
of oil prices: Iran has been
urging a producer-consumer
conference at which underdeveloped nations would also
be represented.What could
such a meeting accomplish?
A Iran has been the
leader in this movement
because we think
there
should be some link between
the price of oil and other
vital commodities, in world
trade- what some call
“indexing” , if intermediary
and capital goods as well
as other commodities, such
as wheat and sugar, go up
in price,then the cost of
oil would go up. If they go
down, oil would go down.
You see,then we would all be
riding in the same boat.
We live in an interdependent
world. Iran
has vested
interest in the well-being and
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Government of Oman’s
request for our military aid
there.
Also, we must be militarily
strong to help the security
of Pakistan,which is of vital
importance to Iran.

A You do not have to
buy the oil. Neither do the
Europeans or the Japanese.
If you do not like the price,
why do you not use other
sources of energy? The
answer , of course, is that
other sources - such as coal
and nuclear power- are
going to cost far more than
the price of oil.
You are a free country.
Your people should go out
and
invest their money
in developing these other
sources if you believe the
price of our oil is too high.
None of these other energy
sources, we think, is going
to cost you less than a
comparable price of $12 to
$14 a barrel of oil.
Once our oil resources are
exhausted, how much ,will
you charge us for your shale
oil or liquefied coal? Will
you ask us what we think is
a fair price?
Q Is Iran prepared to

economists have published.
In the world, only 1.5 to 2
per cent of inflation has been
causedby
higher
oil
prices,according
to
the
figures published by some of
your own leading economists
as well as
OPEC and
international organizations.
yet you Americans - and
the Europeans and Japanese
- want to blame it all on
us. We are blamed because
inflation has got out of
hand, But look- you in the
United States have devalued
your dollar twice. Do you
realize what that has doneto
our investments in your
banks? In England, wage
increases to the labor unions
are enormous. These are
someof the reasons why your
economies are theeatened.
Actually, you get our oil at
reasonable prices,but you
charge your people more
than
they should paybased on the cost of crude
petroleum.Let’s say you pay
50 cents a gallon for gasoline
- just to take a round figure,
though it is more. There
are 42 gallons in a barrel
of oil. Multiply that by 50
cents and you find American
consumers are paying at
least $21 per barrel,while
we are charging your your
oil companies only 11.50 a
barrel.
Q What about the impact
of higher oil prices on the
developing countries- the
so-called “third world”?
A recent report by the
International
Monetary
Fund stated that these poor

nations had a trade deficit of
9 billion dollars in 1973 that
jumped to 28 billion in 1974
and would rise to 35 billion
in 1975. The major cause is
given as higher oil pricesA My answer is that Iran
and the other oil-producing
countries are doing more
to help
the developing
countries than is the U.S.
and Western Europe.
Economic aid from the
United States to other
countries over the past 15
to 20 years has been well
below aid figures suggested
by the United Nations,
and amounted to 0.33 per
cent of your GNP[gross
nationl product] in 1974
and was expected to decline
to 0.23 per cent in 1975.
And I noticed the other day
that countries like Sweden
in Western Europe were
being urged to give 1 per
cent of their GNP in aid to
undeveloped nations.
Cpmpare that to what we
have done in Iran. Here is
a country that is itself still
developing, which in 1950
was 100 per cent dependent
on aid from the United
States. I was a witness to that
and saw your Point Four
program at work to assist
our country, and for this we
are grateful.
Today, Iran is helping
others. We have commited
our selves to 11.9 billion
dollars in economic aidgrants and loans- over a
two-year period. That is 7
per cent of our GNP.Of this

use.Iran, as a major supplier
of oil, does not believe in
using this commodity as a
political weapon. As soon
as our oil is pumped into
tankers,where it goes is no
longer our concern. We
are simply intersted in the
economics of oil- sand not its
politics.
Not only are we not
blackmailing, but we are
spending billions for the
security of the Persian Gulf.
If the outlet from the Persian
Gulf through the Strait of
Hormuz, which is only 12
to 14 miles across, were
closed,what would happen
to those tankers that pass
through there-one everyfive
or six minutes-carrying oil to
Japan,Western Europe and
the United States?
Q Can you give some
details of Iran’s plans to
assure the security of the
Persian Gulf?
A We have taken many
initiatives in that area. Iraq ,
the Arab country swhich is
our neighbor, quarreled with
us over the waters of Shatt al
Arab,where the Euphrates
and the Tigris flow into the
Persian Gulf, and also was
involed in a civil war with
the Kurds of Iraq.
on the initiative of His
Majesty, the Shah , we now
have a lasting agreement
between Iran and Iraq
which provides Iraq with
an opening to the West
rather
than
continued
dependence on the Soviet
Union. His Majesty has also
brought an end to the war
between the Kurds and the
Government of Iraq.
We promised to respect
the choice of the people of
Bahrain in a referendum,
though that island was
Iranian for more than 3,000
years.Their
choice
was
independence, and we now
respect this.
We recognized the danger
to the whole Persian Gulf
in the Communist-inspired
rebellion in southern Oman ,
where the rebels have the
Soviet-made SAM-7 missiles,
and responded to the

آزادی

Q The report shows that
a barrel of oil sold by OPEC
now buys nearly three
times as much in terms
of commodties and more
than four times as much in
manufactured goods than in
the base year of 1955. That is
quite an advantage-

Mr. Zahedi: « your people
should invest their money
in developing other
[energy] sources if you
believe the price of our oil
is too high. None of these
sources,we think, is going
to cost you less than a
comparable price for oil.»

total, over 5.6 billion dollars
has already been spent,
and the amount of aid to
underdeveloped countries,
international organizations
and industrialized nations is
rising.
We have extended loans
and financial assistance to
Turkey in a recent agreement
during my sovereign’s visit
to that country for 1.287
billion dollars .
Our money has gone not
only to our neighbors, but
goes as well to many African
countries.
We have also given 5 billion
dollars in credits to France
and 2 billion to England,
Italy and Denmark. We
have signed an agreement
with your country for an
Iran-United States joint
commission providing 15
billion dollars that will come
to America.
Q
Mr.Ambassador,
there are reports that Iran
has a serious cash-flow
problem,with its imports
running ahead of its oil
exports. Just what is the
situation?
A Today, we are a
borrower. We have been
spending so much that, with
the cut in oil production, we
have to eliminate some of
the many things we hoping
to build for Iran. We have
set up a committee that will
determine which projects
are to have priority.
Q In a recent interview
in this magazine, members
of OPEC were referred to
as “blackmailers”who are
holding up the American
public with the high cost of
oil. What is your answer to
that?
A You Americans should
remember that in ArabIsraeli war in 1967 and again
in 1973, Iran -which is not
Arab- was the only country
in the Mideast that did not
embargo shipment of oil
to Europe and the United
States.
But we have always said
that oil in today’s world is
like bread and water:you
cannot deprive people of its
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The oil cartel keeps raising its prices despite
warnings that high- cost fule is slowing
recovery around the world. Why? The
magazine invited to its conference room a top
envoy of one of the Mideast’s most important
producers to give his country’s views.
Q Mr.Ambassador, is there In 1966 it was at $55 a ton. It
to be no end to these oil-price is now around $935 to $1,000
increases? Do Iran and other a ton. and three months ago
producers intend to push the we had to pay $1,650. Here
cost higher and higher?
is paper- in 1966 at $234.64 a
ton, and in 1974 up to $499.
A That depends on a And here you have vegetable
number of things, but oil, increasing from $275 a
most important of all is ton to $732.
the problem of worldwide
Here is Du pont , a very
inflation. If that continues famous company in the
at the present rate, then United States. Thirteen
Iran and others in OPEC months ago we made an
[Organization of Petroleum agreement
with
them
Exporting Countries] must involving 250 million dollars.
demand higher prices for Now they are asking us 450
their oil. How else can we million dollars - an increase
afford to buy the things we of 200 million.
need?
The Japanese, 11 months
Here is Great Britain with ago, made a contact with us
an inflation rate of around involving 1 billion dollars.
26 per cent. In Israel, it is 39 Today , they asking 1.9
per cent. In West Germany- billion.
from whom Iran buys many
things - it is about 6 per cent.
Q You ars selecting
Here in the Unites States od individual
items
or
America, you have between contracts, but according to
17 and 18 per cent.
a recent report from the U.S.
Treasury, the increase in
Q Sir, the U.S. inflation prices charged for oil by the
rate peaked at 12.2 per cent OPEC cartel, of which Iran
in December,1974, and at is a member, is far greater
least report was 7.3 per cent- than justified byu the average
increase in commodities or in
A Be that as it may, we know manfactured goods. Do you
in Iran what we have had to find that report in error?
pay for many commodities
that we buy from you and
A I don’t agree with that
others to whom we sell out oil. at all.
I have figures on raw sugar.

A There has been a drop
in OPEC production, but
that does not worry us too
much. We would be happy
to see the United States
become self- sufficient in oil
and other energy fuels. Iran
is a leader among those who
say that we must not continue
to use up the world’s oil at
such a rapid rate.
In the United States , you
thought you had about 75 to
80 years of reserves. Now I
have been told by geologists
in your country that there
is not more than 20 to 25
years of supply left . It is the
same elsewhere . In Iran
we are producing nearly 5
million barrels a day, and
our reserves are 65 to 70
billion barrels. At that rate,
we have 30 years’ supply
left. Even in Saudi Arabia,
if production is increased
to 10 million barrels a day,
reserves would run out in 45
to 50 years.
We in Iran think that oil
is too valuable to be burned
up only as fuel. Here is a
product from which you
can make 70,000 different
products- from which even
greater revenues than the
current price of oil can be
derived.Iran would like to
see oil conserved for these
uses through petrochemical
production.
Q Does it worry you that the
high cost of oil - a factor in
present worldwide inflation
- could possibly bankrupt
some industrialized nations
which
are
your
best
customers?
A I am grateful for that
question. I will explain the
realities of your inflation,
which your politicians have
led the public to believe is
the fault of oil prices,
About one half of 1 per cent
of the inflation in the United
States is caused by the
increase in cost of petroleum.
That is the figure that your
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reduce its oil production if
that becomes necessary to
maintain the current price of
around $11.50 a barrel at the
Persian Gulf?
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Elizabeth Taylor and Connie Stevens, two famous Hollywood stars in 1976, travel to Iran by the invitation of Iran's
Ambassador to Washington, H.E. Ardeshir Zahedi, with the first flight of Iran Air.
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