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دراولین فرصت بچاپ میرسدولی مقاالت
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* ازطریق ئی میل به آدرس زیر با
ما درارتباط باشید
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تایپ کرده وبه یکی از آدرسهای
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دردنیای سیاست چه می گذرد؟

صفحه ۶

هنری

اما کدام معیار برای رفاه جسمی وروانی
زن ایرانی وبطور کلی خانواده ایرانی
درحکومت اسالمی درنظرگرفته شده
است ؟
هنوز سالهای سال تا رسیدن به آزادی
وبرابری زنان در جهان و ایران ما فاصله
است  .ووقتی به حقوقی که زنان ایران
درزمان پهلوی اول و دوم بدست آوردند
می نگریم به اهمیت کاراین دو ابر مرد
تاریخ کشورمان و به کاردانی این پدرو
پسر پی می بریم  .روانشان شاد و به امید
تجدید گذشته ی پرافتخار برای زنان و
مردان ایرانی .

* حق اشتراک سالیانه  50دالرفقط برای
داخل آمریکاست و برای خارج ازآمریکا،
اشتراک یکسال  50دالر باضافه هزینه
پُست است .برای کسب اطالعات بیشتر
با تلفن زیر ازساعت 9صبح تا  12ظهر به
وقت شرق آمریکا تماس بگیرید.

رقابت دردنیای مسلمین( دکتر کاظم ودیعی)

صفحه 4

اجتماعی

میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی در (1966میالدی)]]
به اجرا درآمد و  ۱۴۸کشور هماکنون
عضو آن هستند ،حقوق بشری که این
میثاق میکوشد ترویج و حمایت کند
شامل:
حق کار کردن در شرایط عادالنه و
مناسب.
حق برخورداری از حمایت اجتماعی،
معیار زندگی رضایت بخش و عالیترین
معیارهای قابل حصول رفاه جسمی و
روانی.
حق آموزش و پرورش ،برخورداری از
مزایای آزادی فرهنگی و پیشرفت علمی.
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اعطای حقوق برابر مردان به زنان در
سطح جهانی نیز عمر طوالنی ندارد.
برای مثال « :کنوانسیون امحای کلیه
اشکال تبعیض علیه زنان یا کنوانسیون
رفع هر گونه تبعیض علیه زنان بصورت
معاهده بینالمللی در  ۱۸دسامبر ۱۹۷۹
مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل
متحد قرار گرفت و در  ۳سپتامبر ۱۹۸۱
به اجرا درآمد ».پس می بینیم پادشاهان
پهلوی فرسنگها از جوامع بین المللی
جلوتر بودند.
دراواخر قرن نوزدهم حضور زنان در
محیط کار روبه فزونی نهاد و در سال
 ۱۹۰۳اتحادیه زنان کارمند تأسیس
شد که اتفاق ًا همین اتحادیه باعث رونق
قوانین تبعیض آمیز بین زن ومردشد.
بمنظور حفظ ونگهداری اساس خانواده
برای مثال زنان ساعات کمتری درگیر
کارروزانه می شدند  ،که وجود خود این
قوانین بیانگر تفاوت ها بین زن ومرد بود.
اولین نتیجه ای که زنان تالشگر در جهان
و درایران به آن دست یافتند شرکت
درانتخابات و گرفتن حق برای انتخاب
کردن و انتخاب شدن بود.
درسال  ۱۸۴۸اولین قانون حق مالکیت
زنان متأهل در نیویورک به تصویب
رسیدکه بر مبنای آن زن می توانست
بدون اجازه شوهر به فروش امالک خود
و یا خرید امالک جدید بپردازد .اما این
قانون هم با حق طبیعی زنان که باید
درهمه چیز با مرد برابر باشند مغایر بود
و بجای ایجاد محیط خانوادگی گرم و
متحد ،
خانواده ها از هم پراکنده شدند .و عمال
این قانون خواست زنان را برای کسب
برابری با مردان تأمین نکرد.
تا کنون بیش از  ۲۰میلیون زن آمریکایی
قربانی خشونت های جنسی شده اند .و
در همین روزها شاهد پیدایش جنبشی
هستیم که «منهم» یا ( )Me tooنام دارد
و زنان از هر قشر وطبقه ای در رسانه ها
به سوء استفاده های جنسی که در محیط
کار از آنهاشده است اعتراف می کنند.

نشریه ماهانه
اجتماعی  -ادبی -هنری
شماره پیاپی  - ۱۰۷سال نهم
اول دی ماه ۱۳۹۷
انتشارات رسانه گروهی پارس
مدیر مسئول  :مرتضی پاریزی
زیر نظر شورای نویسندگان
* برای اشتراک مجله با آدرس
زیرمکاتبه کنید:
Pars Mass Media,Inc
P.O.Box 455
Westwood, MA 02090

یادداشت
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آزادی

....وخدا زن را آفرید تا شریک زندگی
مرد باشد  .اورا از جنسی دیگر ساخت
تا مرد بتواند از وجودش لذت ببرد ...اورا
لطیف تراز مرد ساخت تا مرد رغبت
کند بااو همصحبت و هم بالین شود...
اورا آفرید تا شورو هیجان را به زندگی
مرد ببخشاید.وازهمه مهمتر زن را آفرید
تا مکمل مردباشد نه بیشترازاو ...نه
کمترازاو ...و امروزمردهااز این موجود
ظریف و جذاب در بعضی از جوامع بشری
لذت می برند  ،به وجودش محتاجند و هر
کوششی که درزندگی می کنند بخاطر به
دست آوردن اوست  ،اما حاضر نیستند
اورادر هرآنچه دارند سهیم کنند .باز
در بعضی از جوامع با استناد به قوانین
مذهبی سهم اورا در مال ومنال دنیا
نصف سهم مرد می دانند .خون او دربرابر
خون مرد ارزش ناچیزی دارد .حتی بیرون
رفتن او از خانه باید با اجازه مرد او باشد.
دراین جوامع زن کاالست  .خریده می
شود به مبلغی معلوم که کابین یا صداق
یا مهریه نام دارد.دراین دیار ناکسان ،
زنان حتی اگر به مقام رفیع علم ودانش
نیز دست یافته باشند برده واسیر مردی
بیسوادند که بنام شوهر طوق اسارت را
به گردن آنها می اندازد .دخترانی معصوم
وخردسال که باید با عروسک خود بازی
کنند تا خوابشان ببرد  ،خود عروسک
مردانی هوسباز می شوند که پایشان لب
گور است اما هنوز می خواهند از لذت
هماغوشی با زن  ،جوانی ازسرگیرند.
تاریخ ادبیات ما سرشار از ابیات شاعران
و کتابت کاتبانی است که ازاین غصه
دختران عروسکی قصه ها دارند.
در ایران ما هم زمان با کشورهای پیشرفته
جهان که برای زن مقام وارزشی درخور
و همپایه ی مرد قائل شدند  ،با خواست
زنان تالشگر و با اراده ی « بزرگ مرد
تاریخ» اعلیحضرت رضا شاه کبیر
حقوق زن محترم شمرده شد و درروز
 ۱۷دی ماه  ۱۳۱۴حجاب  ،سمبل اسارت
وبردگی زن ایرانی با تأکید بر حفظ عفت
وعصمت ازسر زنان برداشته شد وزنان

اجازه یافتند تا در فعالیت های اجتماعی
همپای مردان و دوشادوش آنها سهیم
شوند و ایرن را بسازند .درعهد سلطنت
پهلوی دوم نیز توجه به حقوق زنان بیشتر
شدو آنها توانستند به وزارت و وکالت و
مدیریت ادارات مختلف مملکت برسند..
این تساوی حقوق به ارزانی بدست نیامد.
خونها بپایش ریخته شد .و اگر به گزاف
نگوئیم  ،محمدرضاشاه پهلوی تخت وتاج
خودرا بخاطر اعطای این آزادی ازدست
داد .در آستانه رفراندوم ششم بهمن ماه
 ۱۳۴۲که شاه ،اصلی بنام آزادی زنان
در انتخابات را ازاصول ششگانه اولیه
انقالب سفید پیشنهاد کرده بود فریاد
وااسالمای دکانداران دین گوش فلک را
کر کرد .وسرانجام  ۱۵سال بعد تومار
پادشاهی  ۲۵۰۰ساله ی این مرزوبوم
به دست همین دکانداران دین درهم
پیچید و یاسای دینداران بر مملکت
حاکم شدوباردیگر همه حقوقی که به
زنان ایران داده شده بود از آنها گرفته
شد .دوباره زن ایرانی به قرن های گذشته
برگشت  .به زمانی که هیچ حق وحقوقی
نداشت  .باز با چماق وبسبک قرون وسطا
برسر زنان کوبیدند که باید با حجاب در
ادارات حاضر شوند .با حجاب به خیابان
بیایند .باحجاب به دوران عصر جاهلیت
بازگردند .اما اکنون زن در عصر آگاهی
ها می زیست  .درعصری بود که نمی
توانست به دست وپای خود زنجیر اسارت
ببیند .الجرم به خیابان آمد و با حکومت
تازه به چالش پرداخت .
حکومت اسالمی تعدادی را مضروب کرد ،
برخی را دستگیر کرد و مجموعه تظاهر
کنندگان را از قماش فاحشه ها و بدکاره
ها خواند .جنبش آزادی خواهی زنان پا
نگرفت و سرکوب گردید و اکنون چهل
سال است که زن ایرانی نه تنها به خانه
اول که بافاصله ای زیادتراز آن به عقب
رانده شده است  .بنا به خواست حکومت
بسیاری از دختران به روسپیگری شرعی
که صیغه نامیده می شود تن در داده اند.
بسیاری جالی وطن کرده اند .خانواده
های گرم و پرشور از هم پاشیده شده اند.
داغ فرزندان بر دل مادران مانده است .

آزادی
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و شوهران براثر بیکاری و فقر شرمنده
از دیدار خانواده های خویشند.. .و این ها
حکایاتی است که در سالروز به حکومت
رسیدن ضحاک زمان باید به آن پرداخته
شود.
درمورد حقوق زنان دراسالم روحانی ها
می گویند اسالم به زن مقام و مرتبتی
بزرگ بخشید .و یکی از افتخارات اسالم
را اینگونه ذکر می کنند که قرآن مرد را
ق ّیم زن قرار داده است  .چه افتخاربزرگی
نصیب زنان مسلمان شده است که باید
قیم داشته باشند .معموال ق ّیم را برای
افراد صغیر  ،دیوانه و یا کسانی که برای
ادامه حیات نیاز به کمک دیگران دارند
تعیین می کنند .واسالم همه زنان را صغیر
و ناتوان و فارغ از قدرت تعقل می داند.

برخی سالها این خشونتهارا تحمل کرده و
دم فرو بسته بودند اما اکنون جرأت یافته
اند تا از سوء استفاده کنندگان که برخی
از قدرت مالی و بعضی از قدرت سیاسی
برخوردارند شکایت کنند.
درایران نیز درطول  ۴۰سال حکومت
اسالمی زنان همواره با خشونت مردان
ثروتمند و یا باقدرت  ،روبرو بوده ومورد
سوء استفاده های جنسی قرار گرفته
اند .اما مبارزه زنان برای کسب آزادی
ها اگرچه با شکست روبرو گردیده اما
متوقف نشده است و شجاعت زنان در
مبارزه با حکومت مورد احترام وستایش
جوامع بین المللی قرار گرفته است  .در
سال جاری بارها شاهد حضور دختران
وزنان شجاع ایرانی در میدان ها ویا
مکان های پررفت و آمد شهر ها بوده
ایم که بربلندی قرار گرفته و حجاب ازسر
برداشته اند .واین کاررا بعنوان سمبل
برای کسب حقوق اجتماعی و سیاسی
برابر با مردان انجام داده و می دهند.
مردم نیز به این زنان عنوان « دختران
انقالب » ر ا داده اند  .اگرچه این عنوان
زیاد هم گویا نیست  .اما بازگو کننده
شجاعت و دلیری دختران و زنان ایرانی
دربرابر شکنجه ها  ،حبس ها  ،و اخراج از
محیط کار و گاهی نیز رفتن تا پای چوبه
دار است .

آنچه درشماره ۱۰۷
دی ماه ۱۳۹۷
میخوانید

هیچ کس بقدر اردوغان تشنه ی
احیای قدرت عثمانیان درترکیه تز
بعدازآتاتورک نبود .فرض اردوغان این
بود که اسالم فاقد یک قدرت مرکزی
است که در نهی معایب سعودیان متحجر
کوشا باشد.پس در عهده آنکاراست که
میراث سیاسی عثمانیان را پشتوانه خود
وحکام سربدامانِ آمریکا نهاده را
کند.
ِ
نفی کند .گاهی فرض کردند که اردوغان
درسیاست احیای میراث عثمانیان مقلد
روسیه پوتنی است که میراث شوروی
را به متامی نفی نکرده تا دموکراسی را
قاتل قدرت کرملنی نکند .این نظریه
درست نیست  .اردوغان وارث یا میراث
دار خالفت اسالمی ومکاتب بسیار
متنوع آن است در حالیکه پوتنی وارث
یا میراث دار یک قدرت آرمانی است که
نه ریشه در دین دارد ونه اعتبار و جاذبه
ای در جتارت جهانی  .پس کرملنی به
عهد پوتنی به تغییر روش رفت .
ترکیه قبل از اردوغان سر به طاعت
آمریکا نهاد ولی زود دریافت که آمریکا
درهمه جا می گیرد و هیچ منی دهد  ،بجز
تلقنی ترس ووحشت ازروسیه  ..این شد
که باوجود عضویت درناتو به تقویت
اقتصاد ملی وبرکشیدن استقالل عمل
دربرابر آمریکا رفت وبرای منایشی در ناهنجار اما صمیمانه هستند.ودست در
دموکراسی طلبی داوطلب عضویت در گردن همند.
احتادیه اروپا شد اما اروپا ثابت کرد که اگر پوتنی  ،اوکراین و استونی را زد و
ترکیه به بیست سال مترین دردموکراسی ایران به سوریه و لبنان رفت  ،ترکیه هم
نیاز دارد و عضویت این کشور در سوریه وسودان را نشانه گرفت و کردها را
احتادیه اروپا  ،در شرایط امروزی  ،نفی کرد ولی در هرفرصت که پیش آمد
شدنی نیست  .پس ترکیه با ظهور
آشفتگی های خاور میانه متوجه روسیه
پوتنی و تهران شد .وامروز سه کشور
روسیه وایران وترکیه در نظام هائی

آزادی
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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.

ریاض را زد تا راه را بر احیای میراث
عثمانی ها باز بدارد.
اگر اردوغان منکر صداقت وعدالت و
حراست اسالم ریاض است  ،هدف او زدن
یک طایفه ی سعودی است و بر کشیدن
نظامی است که به آمریکا باج ندهد و

آزادی

ترک ها و اعراب دو رقیب تاریخی
درحکومت برجهان مسلمنی اند .طی قرن
ها.
ایرانی ها به مدد تشییع خود مخالف
ابدی اعراب  ،اما در لباس نفی ونهی
مفتی ها ،همه ی مکاتب اسالمیرا دور
زدند .وچنان استقالل خودرا جا انداختند
که األزهر  -جز دریک دوره ی کم وکوتاه
اجازه تدریس اصول فکری رهبران قدمی
وجدید مذهب شیعه را صادر نکرد.
به عهد جدید بعضی از علمای سنی
وشیعه درنزدیک کردن همه مکاتب
اسالمی کوشیدند و مکتب « تقریب»
را هم تأسیس کردند  .اما دربرابر قدرت
حرکات اسالمی چند دهه اخیر دوام
نیاوردند.
خلفای بغداد نشنی از بعداز حمله وسیع
ترکان جای خودرا چنان به ترک ها سپردند
که ظهور امپراتوری عثمانی بدیهی بنظر
رسید .این امپراتوری عثمانی به دلیل
های جغرافیائی خود درآسیای صغیر
طی پنج قرن برخاورمیانه و اروپای
مرکزی و آمریکای شمالی وشرقی
ومرکزی استیال یافت .وسراجنام بسبب
دوری ازفهم ودرک جتدد و علوم تازه
و ضدیت با دموکراسی اروپا  ،درشکل
ترکیه آتاتورک تسلیم غرب استعمار گرا
شدند .
پدیده ی سعودیان وازدواج وادغام قدرت
طایفه ای آنها با مکتب و هاب و
قبول سروری آمریکای پیروز در دو
جنگ جهانی منتهی به قدرت بی سابقه
و بسیار پسگرای ریاض وعربستان
سعودی شد.
آنگونه که آمریکا در جهان عرب به
استیال رفت ودرقلمرو سابق انگلستان
مسعمره چی  ،جای گرفت بسیار از
روال استعمار انگلیس مستملکه طلب
متفاوت است .
اگر آمریکا با نفت ونزوئال و ذخایر
نفتی خود صنایع خودرا مدیریت می
کرد دنیائی دیگر نصیب خاور میانه و
آمریکای جنوبی می شد.
اما دسترسی به نفت ارزان و فراوان
عربستان دربرابر نفت گران ونزوئال دنیای
تازه ای را آفرید.
بنابراین ریاض برای آمریکا کعبه نفت و
بازار فروش هرچه بیشتر سالح نظامی
شد واروپا هم سر بر همان سیاست
آمریکای پیروز در جنگ های جهانی
نهاد.

از:د کتر کاظم ودیعی

همه ی ملل ومکاتب اسالمی را مدددهد
ترکیه به قرارداددوستی ها باایران شیعه
به بهانه حسن همجواری می نازد ودر
باطن خود  ،مالمت اردوغان به ریاض
در دو اصل عقب ماندگی عربستان است
و بد سگالی با ملل مسلمان ودوستی
موذیانه با اسرائیل و آمریکا که در نهایت
منتهی به یأس مردم از دین ودولت شده
است  .اینکه ترکیه هادی مسلمنی باشد
یانه هنوز مهم نیست .
واقعه یا فاجعه ی قتل و نابودی جمال
خاشقجی به اردوغان فرصتی داد تا در آمریکا سرزبانهاست  .یعنی که رسانه آن همه امتیاز داده است ؟ آیا تدارک تضعیف آنکارا و تطهیر سعودی ؟
نظام سعودی و پرنس را  ،یک سره قاتل ها در آمریکا باجگیری آمریکارا زیر بر آن سایه اندازی فوق الذکر نیست ؟ کدامیک به سود آمریکاست ؟
خطاب رکند .این موضع فکری مورد سرپوش امنیت عربستان می نهند واز محمد بن سلمان ضعیف شده  ،دراتهام چرا وال استریت جورنال در شماره ۲۷
انتقاد آمریکا قرار نگرفت و ترامپ باج نگرفته ی ترکیه حرف می زنند.
است  .ولی هنوز سود آمریکا مقدم بر اکتبر خود بطوری مبسوط و دندان گیر
***
می کوشد سیمای سلطانی اردوغان را
حراست اوست .
گفت  :قتل خاشقجی پیامدی شدید
برای عربستان خواهد داشت  .یعنی که خاشقجی کمی قبل از فقدان خود گفته در مصاحبه های اخیر بودن نخست وزیر که کم وبیش در اذهان جا سازی شده را
اردوغان و ترامپ در نگاه به فساد بود  « :ترکیه تنها کشوری است که لبنان در کنار محمد بن سلمان به معنی دردوصفحه  ،بیش از حد بزرگ بدارد.
ریاض در نزدیک شدن ها هستند .جز شایستگی رهبری جهان اسالم را دارد ».دراز شدن سایه وی برسر لبنان است  .اختالفات موجود در میان کشورهای
اینکه ترامپ شادمانی تهران را منی ریشه ی قتل او نشسته درهمنی حرف بی کمک ریاض حزب الله لبنان را مسلمان درحال حاضر چنان در ملت
بیند ولی آنکارا ازداشنت ایران بسیار اوست  .او بی شک خودرا درهمدلی ها قبضه می کند واما محمد بن سلمان نه گرائی هریک از آنها نشسته است که
با اردوغان لو داد .حرف او آرمانی بود با اسرائیل ترک همدلی می کند و نه در راه به هیچ سلطانی منی دهد ولی هستند
خوشوقت است .
اعراب و بویژه سعودی ها دل خوشی از نه سیاسی  .ادعای سعودیان بر پرده آشتی با ایران جرأت بخرج می د هد .مؤسساتی پژوهشگر که پای برآن می
ترک ها ندارند ضمن اینکه منکر پنج داری مکه ومدینه حرفی است  .اما چرا بعید نیست فردا بشنومی که پرنس فشارند .از سوی دیگر بنی تطهیر ریاض
قرن خالفت آنها هم نیستند .تر ک ها و سعودی ها به ملوک بودن رفتند نه به در فاجعه خاشقجی نقشی نداشته و تقصیر آنکارا فرق است  .درنتیجه :
بویژه منکر سعودی ها و نظام دنباله رو خالفت ؟
و گروهکی از متعصبان وهابی ضد فشار برترکیه اردوغان بسود غرب است
 .و فشار بر عربستان به زیان غرب .
ریاض اند .وحتمل منی کنند آنهمه امتیاز
آمریکا و اروپای متحد بر تضعیف
دادن به آمریکا و غفلت از بی بضاعتی
ترکیه اردوغان متحد روسیه درنهان
مسلمنی در سرزمینهای دور و نزدیک
هم آوازی ها دارند.عربستان مباند وترکیه
را .این استراتژی « برادری اسالمی »
فساد کند بهتر از آن است که اردوغان
مفهوم آمریکا نیست .
تعادل خاورمیانه را به زیان آمریکا برهم
اردوغان از قطر به وقتی که ریاض این
زند.
کشوررا به محاصره برد دفاع کرد.
اگر آمریکا بااردوغان درشورش یکی
ترکیه حرکت بهار عرب را ستود و
دوساله ترکیه در همدلی بود ازرقیب
خاشقجی و یاران اردوغان درایام حرکت
او حمایت منی کرد  .آمریکا بسیار از
بهار عرب به همکاری ها رفتند .این
همدلی اردوغان و پوتنی نفرت دارد.
استراتژی به سود اعراب بود  .اما ترکیه
حتم ًا توجه دارید که آمریکا ایران
آن پول بی حساب ریاض را نداشت تا
وروسیه و ترکیه را یکجا هم اکنون
حرکت بهار عرب فائق شود.
در انواع حترمیات نهاده است  .در چننی
دولت آمریکا ومؤسسات پژوهشی این
شرایط زدن ریاض از دید کاخ سفید
کشور درسیمای اردوغان یک سلطان
یک اشتباه جبران ناپذیر است .
عثما نی دیروزی می بینندودرعنی حال
ازدید آمریکا عربستان در نوعی بی
چشم بر استبداد و فساد همه جانبه
احتیاطی غلتیده است اما ترکیه در خاور
عربستان سعودی می بندند .ملوک
میانه و در سودان وسوریه مسئولیتی
عربستان دررسانه های صوتی  ،سیمائی
عظیم دارد .باقی را درمی یابید.
ونوشتاری غرب دست دارند .برای غرب
ضمن ًا بیاد آورمی  :مالقات مصلحتی
این یک کسب و کار است و برای ریاض
اردوغان وپرنس محمد بن سلمان
یک رشوه و یا یک حق السکوت .
رادراجالس گروه  ۲۰در چنی بسال
تقاضای
این نیز به دستور آمریکا یا به
یکی همیشه خندان و دیگری عبوس  ۲۰۱۶که اردوغان « وِ ِلنگ و واز» و
اروپای غربی است که عربستان گاه بگاه
باید به مخالفان در هرکشور کمک کند زیرا خالفت برجهان مسلمنی ضوابطی سیاست اردوغان و آن روزنامه نگار اخمو و پرنس  ،جمع وجور بالبخند بود.
و ترکیه افشا گر این روشهاست  .هیچ دارد که سعودی ها فاقد آنند.
دوست او دست به این جنایت زدند .در ونیز بیاد آورمی که چند هفته قبل محمد
معلوم نیست عربستان محمد بن سلمان اینک می شنومی که پرنس محمد بن سلمان این صورت محمد بن سلمان و آمریکای بن سلمان گفت با ترکیه به مذاکرات
« ولیعهد بدل از ملک» چگونه سرو ته اگر به سال ِ
رفت پدر به جای او نشیند ترامپ بااین فرضیه تطهیر سعودیان را سازنده خواهیم رفت  .که بعید است .
***
فاجعه قتل خاشقجی را بهم آرد .ترامپ سعی برآن دارد تا سایه خالفت روحانی درنظر دارند ووای بر اردوغان اگر ورق
از کشف این فاجعه وحشت دارد  .خطر بر سرزمنی های اسالمی اندازدولی برگردد و افشاگر اتهام زن خود به اتهام خاشقجی سیاسی نبود یا بود مهم نیست
قطع موقت فروش سالح برای آمریکا آیا آمریکا به وی مهلت می دهد؟ رود .شکست اردوغان آرزوی ریاض  .مهم خروج او بود از حرفه اش  .ومهمتر
خود فاجعه ای است  .وبدترازآن موضع این سئوال مطرح است که پرنس محمد
و واشنگنت است  .باری  :باید پرسید از آن ورود ناشیانه او بود بعنوان یک
سیاسی کار بعدی
بن سلمان چرا به امارات متحده ومصر تضعیف ریاض و برکشیدن آنکارا؟
ترکیه ای که فرض باجگیری آن
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*ترکیه زود د ریافت که آمریکا د رهمه جا
می گیرد و هیچ نمی د هد.
* سعود ی ها د ل خوشی از ترک ها ند ارند
اما منکر پنج قرن خالفت آنها هم نیستند.

رقابت د ر مد یریت د نیای مسلمین
(ترک ها و اعراب)

* محمد بن سلمان نه با اسرائیل ت ِ
َرک همد لی می کند و نه د ر آشتی با
ایران جرأت بخرج می د هد.
* خالفت بر جهان مسلمین ضوابطی دارد که سعود ی ها فاقد آن هستند.
*عربستان گاه بگاه باید به مخالفان د ر هرکشور کمک کند و ترکیه
افشا گر این روشهاست .

واشنگتن باید یک کره
شمالی هسته ای را بپذیرد

آزادی

به گزارش « ،CNNکره شمالی حتت
نظارت رهبر کیم جونگ اون ،سالح جدید
بسیار پیشرفته ای را آزمایش کرده است.
رسانه های دولتی روز جمعه  ۱۶نوامبر
درحالیکه مذاکرات خلع سالح هسته ای با
ایاالت متحده ادامه دارد .این خبررا پخش
کردند».
پس رویکرد مناسب با کره شمالی
چیست؟آنیت پاندا  Ankit Pandaنویسنده
فارین افرزدر امور خارجی استدالل می کند
که «واشنگنت باید قبول کند که کره شمالی
به عنوان یک نیروی هسته ای برای آینده
قابل پیش بینی باقی مباند ».کیم جونگ اون
«سالح هسته ای را به عنوان ضرورتی برای
بقاء رژمی و در نهایت امنیتش می داند».
«جدای ازآن که سیاستمداران ایاالت متحده
مایل به پذیرفنت آن باشند یا خیر ،کره شمالی
سومنی مخالف ایاالت متحده است که به
سالح امتی مجهز است .برای دفاع از متحدان
ایاالت متحده وخودآمریکا ،واشنگنت نیازمند
تالش جدی است تا تفکر کیم رادرباره
زرادخانه اش درک کند» .
«یک رابطه بازدارنده پایدار نیازاست تا کیم
در مورد زرادخانه خود احساس اطمینان کند
نه ناامنی».

سیاست مهاجرتی کارآمد
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یک قاضی فدرال در سانفرانسیسکو روز ۱۹
نوامبردر «رییس جمهور دونالد ترامپ را برای
بازنویسی قواننی مهاجرت مورد انتقاد قرارداد
وبطورموقت دستورداد دولت نبایدپناهجویانی
را که از مرزهای جنوبی قصد ورود به
آمریکارا دارند متوقف کند)CNN( ».
اما ایاالت متحده چگونه می تواند سیستم
«مهاجرت خود راکه سال ها ادامه داشته و
میلیون ها کارگر غیرقانونی رادرخود جای
داده است اصالح کند در حالی که برای حفظ
رقابت در بازار جهانی تالش می کند؟»
ِ
کریشنادو کاالمور برای
برای شروع،
آتالنتیک می نویسد :به برنامه مهاجرت
اقتصادی کشورهایی مانند نیوزیلند و
استرالیا نگاه کنید .آنها «برای هرکسی که
می تواند کارکند خیلی ساده اجازه ورود می
دهندو مسیری دقیق را که برای شهروند شدن
باید پیمود به آنها نشان می دهند»
یک سیستم جدید برای ایاالت متحده نیز
نیاز به «کارگران کم مهارت» دارد .مهاجرین

آسیا نیز با سیاست مهاجرت
مبارزه می کند
سید منیر خسرو برای نیکی آسیا می
نویسد« :در حالی که رهبران آسه آن
[ملل آسیای جنوب شرقی] در ماه نوامبر
در سنگاپور جلسه داشتند درباره ی
تجارت وسرمایه گذاری سخن می
گفتند ،اما در مورد مسئله مهم دیگر
منطقه یعنی مهاجرت بحثی نکردند.
این کشورهای آسیایی «جنبش های
بسیاربزرگتری از گروه های دیگررا
که روزانه مرزهای کشورخودرا در
جستجوی یک زندگی بهتر» پشت سر
می گذارند نادیده گرفتند.
«مهاجران ،که تعداد آنها حدود
۶/۵میلیون نفر است ،عمدتا از روند
وابستگی به آسه آن خارج شده اند».

***

پوپولیسم اروپا
ماتیس روودایینMatthijs Rooduijn ،

متخصص جامعه شناسی سیاسی  ،در پاسخ
به تحقیقات جدید در مورد  31کشور
اروپایی که توسط  The Guardianمنتشر
شد،می نویسد «:احزاب پوپولیست در 20
سال گذشته در اروپا سه برابر شده اند.

خداحافظ دوبی
سرمایه گذاران خارجی در هفته های اخیر
دوران تلخ خودرا باعربستان سعودی آغاز
کرده اند ،اما به گزارش زینب فتاح برای
بلومبرگ در همسایگی عربستان ،در
کشور امارات متحده عربی ،نیز چیزهای
زیادی را می توان دنبال کرد.
فتاح با اشاره به کارشناسی بنام جیم
کرین می نویسد« :دبی به عنوان سوئیس
در خلیج فارس ،جایی است که بدون
توجه به رقابت های خشن خاورمیانه به
تجارت مشغول است  ».در حال حاضر

توانمند سازی زنان فقیر جهان
بر اساس گزارش جدید برنامه خانواده
درسال ،2020تعداد کل زنان و دخترانی
که از روش مدرن پیشگیری از بارداری
استفاده می کنند در  69کشور با پایین
ترین درآمد به  317میلیون نفر افزایش
خواهدیافت ،.این رقم درمقایسه با سال
 ۲۰۱۲حدود  46میلیون نفر افزایش
نشان می دهد.
این گروه برآورد می کند که پیشگیری
مدرن از بارداری  ،در این کشورها از 119
میلیون بارداری ناخواسته 20 ،میلیون سقط
جنین خطرناک و  137000مرگ و میر
در یک سال جلوگیری کرده است.
تأثیربرنامه خانواده نه تنها درنجات زندگی
بلکه درتغییر زندگی است« .وقتی یک
زن یا دختر نوجوانی می تواند برای خود
تصمیم بگیرد چه موقع و چه زمانی باردار
شود ،می تواند مسیر زندگی اش را شکل
دهد .او به احتمال زیاد بیشتر می تواند به
مدرسه برود ،تحصیالت عالی را ادامه دهد
و اگر بخواهد ،به بازارکار واردشود و بکار
بپردازد».

آیا آمریکا در اوج است؟
«عقب نشینی آمریکا یک دنیای بهتر را
تولید نخواهد کرد .فریدذکریا در واشنگتن
پست ،می نویسد« :روندی کثیف و زشت
درجریان است».
درنشست « G20ایاالت متحده هنوز در
مرکز جهان ایستاده است ».اما در اطراف
چه میگذرد؟
«ازنظراقتصاد جهانی به نظر می رسد که

وقتینفرتفراگیرمیشود...

توضیح وپوزش  :در توضیح عکس پشت
جلد شماره پیش بجای سال ، ۱۹۸۶
باید سال  ۱۹۷۶ذکر شود .ضمن پوزش
استدعا می شود این اشتباه را تصحیح
فرمائید.

آزادی

سرویس جهانی  BBCدرروز چهارشنبه ۲۱
نوامبر در بخش خبری خود اعالم کرد :تا
کنون  ۸۵هزار کودک مینی بخاطرجنگ درمین
و عدم تغذیه مناسب جان خودرا ازدست داده
اند.
آگاهان براین باورند که این رویداد بزرگترین
بی عدالتی وبی توجهی به کودکان درقرن
بیست ویکم است .
عربستان سعودی و متحدینش با حمایت
آمریکا از یکسو و حوثی های مین با حمایت
جمهوری اسالمی ازسوی دیگر درگیرجنگی
شده اند که از عوامل عمده ی این مرگ ومیر
کودکان بشمار میرود.

سال نهم شماره  ۱۰۷صفحه7

مرگ کود کان دریمن

بحث در مورد استراتژی های چپگرا برای
«غیر فعال کردن موشک های کره شمالی قبل
از آنکه مورد استفاده قرارگیرند» به استدالل
پاندا کمک منی کند« .وزارت دفاع ایاالت
متحده در دولت اوباما  ...شروع به مطالعه
تکنیک های چپ گرایانه برای خرابکاری
درسامانه های کره شمالی کرد ».اما این
فقط «کره شمالی را برای ساخت یک سیستم
بزرگتر و متنوعتر ،ترغیب کرد و قبل از اینکه
ایاالت متحده بتواند کره شمالی را خلع سالح
کند .اولنی موشک امتی خودرا آزمایش کرد».
پس چه بایدکرد؟ «پنتاگون باید یک
گزارش عمومی» در مورد آنچه که ایاالت
متحده در « غیرفعال کردن سیستم های
دشمن با توامنندی هسته ای» به دست می
آورد منتشر کند.
«کنگره ،در عنی حال ،باید سیاستهای وزارت
دفاع را در مورد اینکه ایاالت متحده چگونه
بر روی مدیریت این خطرات کار می کند،
مورد تأیید قراردهد ».و ایاالت متحده باید
به شناسایی راه هایی که پیونگ یانگ بطور
محرمانه دکترین هسته ای خودرا دنبال می
کند بپردازد.».

کم مهارت در حال حاضر در بخش غذا و
کشاورزی ،مراقبت های اجتماعی و مراقبت
های بهداشتی مشغول بکارند .مهاجرت
های فامیلی یک «شبکه حمایتی برای تازه
واردین ،مراقبت از کودکان و خویشاوندان و
حتی وام های جتاری» را فراهم می کند».
«عده ای ممکن است به طور جدی استدالل
کنند که ایاالت متحده با مهاجرت خانواده ها
از نظر اقتصادی آسیب می بیند .اما اقتصاد
آمریکا بزرگترین اقتصاد جهان و ازجمله
رقابتی ترین آن ها است» .
حتی اگر «مهاجرین بخشی کوچک از نظام
مهاجرت کشوری ثرومتند باشند» ،بااینهمه
هنوز «مرکز بحث های شدید سیاسی در
اروپا و ایاالت متحده» هستند ،زیرا آنها
توسط منتقدانشان به عنوان کسانی در نظر
گرفته می شوند که منابع را بخود اختصاص
می دهند»(به این معنی نیست که از ترس،
بصورتی ناعادالنه بگوییم که افراط گرایان
ممکن است از سیستم مهاجرت استفاده
کنند تا به کشورهای غربی برسند« ).اما
کشورهایی مانند سوئد» براین باورند که
پذیرش پناهندگان درزمان حاضر می تواند
برای آینده سودمند باشد« .« .اقتصاد سوئد
در حال رشد است و عاملنی بسیاری از آن
رشد افرادمهاجر هستند».

خسرو استدالل می کند« :این روش
باید تغییر کند.اکنون وقت آن است
که آسه آن ،برای پاسخگویی سریع
به نیازهای مهاجران با سیاست های
هماهنگ ،هم برای پناهندگان و هم
برای تعداد بسیار بیشتری از مهاجران
اقتصادی..باید قوانین مشترکی وضع
کند تا حمایت و کرامت بیشتر مهاجران
را تضمین کند».
«مهاجرین غیرقانونی اقتصادی در
کشورهای آسیایی ،بابسیاری از
بدرفتاریها روبروهستند  ...عدم پرداخت
حقوق ،دستمزد کم ،ساعات کار طوالنی،
و استانداردهای ایمنی ضعیف برای
کارگران ازآنجمله اند .نقض حقوق بشر
برای مهاجران شامل«:خشونت فیزیکی
و بازداشت غیرقانونی ،قاچاق و سوء
استفاده جنسی از .مهاجران زن ،است
که به عنوان مثال در کامبوج ،میانمار و
فیلیپین ،بعضی اوقات با آنها مانند برده
های مدرن رفتار می شود» .
خسرو می نویسد:آسه آن باید
«معیارهای سنجش در برابر
استانداردهای بین المللی قوی
کشورهای اتحادیه اروپا باشد .من
نهضت آزاد اتحادیه اروپا را پیشنهاد
نمی کنم اما روشی در چهارچوب
قوانین اتحادیه اروپا درزمینه ی
حقوق بشر پناهندگان و مهاجران را،
می پسندم».
«برای سازمانی مانند آسه آن ،برکناری
از عدم دخالت ،و ایجاد سیاست های
مشترک در یک مسئله پیچیده مانند
مهاجرت چالش برانگیز است .اما برای
سازمان دهی و تبدیل شدن به شبه
اتحادیه اروپا ،باید موضوعات سخت ،از
جمله مهاجرت را حل کند» .

آنها در  11کشور اروپایی فعالند .بیش از
یک چهارم اروپایی ها در آخرین انتخابات
خود به پوپولیست رأی دادند» .
اما چهره پوپولیسم متفاوت است .به عنوان
مثال ،پوپولیسم در جاهایی که احزاب چپ
وراست ازنظر ایدئولوژی همگام می شوند
ظهور می کند .برای مثال در فرانسه ،جبهه
ملی راست افراطی علیه راست میانه و
چپ میانه دست به چالش زد
«در شمال اروپا» ،از دانمارک تا سوئد،
«پوپولیست های موفق عمدتا پوپولیست
های رادیکال جبهه راست هستند .که
دیدگاه ناسیونالیستی جنون آمیزی
دارند».در مقابل ،در کشورهای اروپای
جنوبی مانند اسپانیا و یونان ،که «بحران
مالی ضربه ای سخت تر از دیگر نقاط
اروپا به آنهازد« ،احزاب پوپولیستی»
پوپولیسم خود را با ایدئولوژی اصلی
چپگرای رادیکال ترکیب می کنند .جنبش
پنج ستاره ایتالیایی «ترکیبی از پوپولیسم
رابا مجموعه ای متنوع از موقعیت های
ایدئولوژیک می پسندد ».در اروپای شرقی،
در عین حال ،احزاب میانه رو بودند که
پوپولیسم را پذیرفتند و حتی بعدها نیزملی
گرایی را پذیرفتند».
اما  Rooduijnمی گوید« :بسیاری از
شهروندان این دیدگاه را مطرح می کند
که افراد عادی با فضیلت توسط یک نخبه
فاسد و خائن ،نادیده گرفته شده یا مورد
سوء استفاده قرار می گیرد ».در عین حال،
«بحران ها می توانند فعالیت نگرش های
پوپولیستی را بیشتر کنند .اما«بحران مالی
وبحران پناهندگان » دراین مورد کمکی
نکرد.

امارات متحده عربی «در این درگیری ها
بازیکنی فعال است ،در جنگ های داخلی
از لیبی تا یمن مبارزه می کند و به تحریم
قطر تحت هدایت عربستان پیوسته است».
که سرمایه گذاران را می ترساند.
دبی نیز از قیمت های پایین نفت و رفتن
جهان به سوی محافظه کاری رنج می برد.
حاکمانش «یک روستای ماهیگیری را به
یک مرکز مالی ،تجاری و گردشگری در
منطقه تبدیل کرده اند  -اما اکنون این
منطقه شاید برای همیشه در حال تغییر
است.» ،

آمریکادر اوج قرار دارد .بازارهای سهام
ایاالت متحده در دهه گذشته نسبت به
سایر نقاط جهان پیشرفت كرده اند» اما
«این نوع روند زیاد دوام نمی آورد ».این
بهبود به دلیل ركود است .اما جمعیت
سالخورده آمریکایی ثبات آن را تشدید
می کند.
با اوج گرفتن اقتصاد ایاالت متحده،
چین به عنوان «بزرگترین شریک تجاری
اقتصادهای بزرگ در آمریکای التین،
آفریقا و آسیا» نیزرو به رشد است« .طرح
های اقتصادی چین» تعدادی متحدو وابسته
را برای چین مهیا می کند .چین کنترل خود
را بر دریای جنوبی چین گسترش می دهد
به طریقی که نه دولت اوباما و نه دولت
ترامپ نتوانسته اند مانع این گسترش
شوند » .درسیاستهای فعلی  ،ترامپ به
دنبال برقراری ارتباط کمتر با جهان از
لحاظ سیاسی و اقتصادی است» .
به عنوان مثال ،خروج ایاالت متحده از
طرح های خاورمیانه خالء قدرت را دراین
منطقه باعث شده که در آن «ایران ،ترکیه
و عربستان سعودی همه برای نفوذ بیشر
تالش می کنند» .در ضمن ،ایاالت متحده
اساسا «رفتار بی پروای سعودی ها» را
تشویق می کند« ،در نتیجه بحران شدید
انسانی در جهانرا ،باعث می شود .جنگ در
یمن 12 ،میلیون نفررا در آستانه قحطی
قرار داده است» .
فرید ذکریا می نویسد :ایاالت متحده
باید درپی«تقویت نهادها وهنجارهای بین
المللی» برای حفظ ثبات و «منافع و ارزش
های آمریکا» باشد .در مورد چین ،ایاالت
متحده باید یک استراتژی «زیرکانه»
رادنبال کند تا «پکن» را مجبور به همراهی
با جامعه بین المللی کند .چین این را می
داند و تالش می کند خود را از بندگروه
های چند جانبه آزاد کند» .
اما ،فریدذکریا می گوید« :هیچ چیزی
بیشتر از مخالفت با گروههای چند جانبه
باعث تضعیف دولت ترامپ نمی شود .و
به این ترتیب ،جهان بی نظم تر می شود،
نیروهایی که می توانند نظم را فراهم کنند،
فرسوده می شوند .چین به آرامی تماشا می
کند ومنافع زیادی را به جیب می زند».

جاناتان گرین بلَت پس از کشتاری که
در عبادتگاه یهودیان پیتسبورگ صورت
گرفت  ،در نیویورک تایمز نوشت :
این روزها جامعه یهودیان لحظات سختی
را می گذراند -مراسم میتصوا که به
نامگذاری اطفال و گردهم آیی خانواده ها
و ستایش خدای یگانه اختصاص دارد به
قتل عام ختم میگردد -واین مرگبارترین
حمله ضد یهودی در تاریخ آمریکاست
که در شهر پیتسبورگ اتفاق می افتد.
اگرچه خبر این قتل عام بسیار تکان دهنده
بود اما چندان عجیب نبود .آمریکا بیش از
یک قرن است که با عقاید نژادپرستانه ی
ضد یهود می جنگد.اما رفتار خوب
آمریکایی ها با یهودیان و کارهای بزرگی
که آنها انجام داده اند درآمریکا بازتاب
نیافته است  .از سال  ۱۹۷۹که اتحادیه
ضد افترا Anti-Defamation League
تأسیس شد تاکنون  ،تنها درسال ۲۰۱۷
ضدیت با جامعه یهود  ۵۷درصد افزایش
داشت  .این رقم شامل رویدادهای
بسیاربد نظیر رژه عوامل نئو نازی در
شارلوت ویل تا رویدادهای کم اهمیت تر
نظیر حمله فیزیکی به یهودیان و سردادن
شعار «یهودیان نباید در آمریکا باشند» و
یا دزدیدن اموال آنها و.حمله به سازمان
های یهودی ..می شود.
تحقیقات نشان می دهد که طی دوسال
اخیر حمله به یهودیان در دانشگاهها و
مدارس دوبرابر شده است  .اف .بی  .آی
نیز ارقامی دارد که حکایت می کند کل
جرائم ناشی از نفرت که گزارش شده
است  ۵درصد افزایش داشته و لی جرائمی
که دررابطه با نفرت از یهودیان است ۳۵
درصد افزایش نشان می دهد .ابراز نفرت
نسبت به یهودیان توسط راست افراطی و
گروه All rightدرفضای مجازی نیز رو به
افزایش است .توئیتر نیز هرروز با انبوهی از
پیامهای ضد یهودی همراه است .....

آزادی

جنگهای جهانی ناشدنی شدند .انقالب
دیگر بازاری ندارد .چاه کن ها همه جا
خاصه درایران ته چاهند.
نازیسم همان آلمان و « باالی همه» به
قباحت ها رفت .
اما امروز هستند رهبرانی که درلباس
نئو ناسیونالیسم و پوپولیسم ادای وطن
گرایی در می آورند که « اول ما» یا« اول
وطن من»
توجه کنید به چندرقم ازباب بازده
جنگ جهانی  ۱۹۱۴-۱۸که ما درآن
سالها در بلبشوی بعداز انقالب مشروطه
بودیم وجامعه ما سرازآن درست درنمی
آورد:
 ده میلیون کشته .  ۶میلیون زخمی ومعلول .  ۳میلیون بیوه . ۶میلیون یتیم . ومیلیونها قربانی غیر نظامی یک میلیارد گلوله توپ فقط نصیبیک کشور فرانسه شد
« به استناد مکرون»
معهذا جنگ جهانی اول تکرار
شد.درابعادی وسیع تر و شد دومین .
«تنها  ۱۷میلیون کشته درروسیه » یعنی
که آدم ها یا آدم نماها قادر به تکرار
خطاهای خودند و عبرت نمی گیرند.
وحوش درلباس
وامروز همان
ناسیونالیسم اختراعی واژه وطن پرستی
را دستکاری می کنند تا به ارضای غرایز
حیوانی خود برسند .پس برطبل دفاع از
توده ها زیر عنوان پوپولیسم می کوبند
وجامعه خودرا در سحر سودی اندک
که امروزی را دارد ونه حتم ًا فردایی
رادرمهار جاه جویی ها ی فردی اسیر
ولی معترض نگهدارند.
چه بیدادها که بنام دفاع ازکارگر ،
پرولتر  ،محرومان  ،مستضعفان  ،وخلق
برجوامع نرفت  .وچه بهره وری ها بنام
درمان عقب ماندگی از همان درمانده ها
بظهورنرسید.

درجنگ جهانی اول بیش از یک میلیارد گلوله توپ
فقط برروی فرانسه فروافتاد.
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که به این معنی است که آمریکای
نیرومند از همه برتر.
چگونه ممکن است در دنیائی که هرآن
در رابطه ای اجتناب ناپذیر است فریاد
جدا سری زد والبته این خود باال تر بین
ها همان ها هستند که اگر از دیگران
نگیرند به زور یا مدد سخاوت  ،عمرشان
بسیار کوتاه می شود .خواهند گفت
بحکم قانون طبیعی اقوبا برنده اند.
همیشه وپیوسته دنیا به انتخاب اصلح
می رود.
وفراموش می کنند که همین دنیا به
مدد ضعفا بسیاری از بیعدالتی هارا به
برکت آگاهی ها نابود کرده است  .واین
آگاهی ها فقط در فناوری ها ی امروزین
خالصه نمی شود .باید بذر امید کاشت
 .از تشابهات و نیاز های مشترک نوع
بشر حرف زد تا چانه ی پُر و بد گوها به
چاید .باید امید هارا جمع زد تا سرجمع
ها راهگشای ما شوند.

مردم کره شمالی وجنوبی به مدد
رهبران خود اخیرا ً پست های مرزی
شمال وجنوب را برداشته اند زیرا این دو
جزء از یک تنه اند .ویکی خواهند شد.
داشتن یارفتن به اسلحه اتمی یک بهانه
برای همان دردها دراین قبیل کشورها
نیست .
اینک دو صدا در سراسر محافل سیاسی
جهان بگوش می رسد .صدای باهمی ها
و نغمه ی بی همی ها .
صدای همکاری و یا فرمان تکروی
دروغین چون هیچ کشور در دنیای بهم
محتاج امروزی  ،قادر به تک روی نیست .
من نبوغ وتالش آمریکائیان را همیشه
تحسین می کنم  .ولی وقتی دیدم
ترامپ به پاریس آمد نامحبوب  ،و حرفها
زد نامطبوع ومردم سوت کشیدند و
بازگشت حیرت کردم که چرا؟
چرا آمریکا چنین نمایش داده شود
بوسیله ی رهبری یکسو نگر که از

فناوری های جنگی در دسترس همگان
است  .هرکس فکر کند بهترین وبرترین
آنهارا دارد کور می خواند .جلوگیری از
جنگ به مدد یافتن وساختن یک سالح
برتر ،یک بعدی دیدن ابعاد جنگ است .
درجنگ جهانی دوم  ،آمریکا دربرتری
های سالح ها بود .آیزنهاور بسیار کوشید
قبل از قوای شوروی به قلب برلن برسد.
نتوانست  .سربازان شوروی بفرماندهی
ژوکف  ،سریع ًا پرچم شوروی را برفراز
رایشتاک برافراشتند .واین برتری آرمانی
بود وبر مذاکرات صلح دریالتا بسود
استالین تأثیر گذارد .آمریکا یک کشوری
آرمانی نیست  .قدرت آمریکا در دو بعد
فناوری ودالر( بهتر بگوییم دالر ضامن
فناوری) خالصه می شود .خطر درهمین
نکته است  .درفاجعه دو برج آمریکای

رهبران دوکره دیدار می کنند .دو کره از یک تنه اند .ویکی خواهند شد.

آزادی

دکتر کاظم ودیعی  -پاریس

درایران مثل بسیاری از کشورها تجدد
را ناسیونالیسم خواندند ودین به مذهب
تبدیل شد و خودرا به فرقه ها چسباندکه
مکتب ومکاتب  ۷۲ملیتی اش خواندند
ولی فقها با هزار سریشم تالی ائمه و تالی
رسول خداشدند.وملت مهجور  ،عنان
خودرا به امت گراها سپردونه بصورتی
آگاهانه بلکه مثل هرجای دیگر با افسون
مواعید و تعزیز خوار وخفیف شده ها.
***
وهم امروز نفرت از مهاجران قربانی
اشغال با دستمایه تحریک کارگران شده
که بهوش آئید مهاجران در کمین گرفتن
جای شمایند.
رهبران یکسونگر که رأی را از تحریک
وتحریض شده ها می گیرند اینک
درنقش منجی آالم جامعه می خروشند.
تادرجنگ جهانی وجنگ سرد وجنگ
تجارتی الهامی زهرآلود بگیرند ونظم
طبیعی جوامع را به هرج ومرج کشانند.
وکمترین حاصل هرج ومرج هرجا که
روی دهد مرگ ومیر است .
آنها ابا ندارند از اینکه دین ومذاهب را
دستکاری کنند و کوربینی را ساری
وجاری همه مردمان سازند.
***
درهردوجنگ جهانی خشونت جنگ
آفرین  ،چنان شناخته شد که از دورترین
نقاط جهان مردان وزنان حق جو  ،راهی
جبهه ها شدند وجهان دموکرات  ،بستر
عدل اجتماعی شد  .واین آگاهی اقبال
بزرگی بود تا اژدهای خائنان به بشریت
مهار شوند.
درآن زمان درایران مردم شیفته ی
تبلیغات غرب علیه کشورهای عضو
محور بودند -که همساالن من همه را
دریاد دارند .مالحظه می کنید که ادعای
کارسازی فرهنگ وتمدن  ،صنایع
وفناوری ها  ،گرهی از مسائل بشریت
نگشود .وامروز که رفاه نسبی همگانی
شده بیش از همیشه درنفاق ونفرت
از همدیگریم  .اخالق سیاسی رهبران
هرگز ابعادی نگرفت  .حرف از آن بود ،
خودش نبود و حقوق بشر نوشته شد.
وبه امضاء رفت و بعمل در آمدنش اینجا
و آنجا مسئله شد.
جنگهای مذهبی وغیر مذهبی هیچ جا
آزادی و عد الت اجتماعی را به تخت

توفیقنرسانید.
وامروز شاهدیم که کسانی منکر
جهانی بودن نوع بشرند .وآقای ترامپ
بخود مفتخر است که دربرابر  ۶۹رهبر
کشورها بگوید « هرکس برای خودش »

آن رئیس مملکتی که از مهاجران به
کشور خود با رکیک ترین واژه ها یاد می
کند ضد بشر است ونادی ومنادی نفرت
علیه دیگری است  .ودنیارا نمی شود با
دامن زدن نفرت ها مدیریت کرد.

هوشی نپرورده برخورداراست ونه از
عقالنیتیسیاسی.
ترامپ از روسیه پوتین می ترسد .چاره
ی آن را درالغای قرارداد منع گسترش
سالح اتمی می بیند .یعنی از بد به
بدتررفتن  .ترامپ هرگز به توسعه روابط
با کشورهای مخالف فکر نمی کند .او به
ذات ،بسازوبفروش است و این گروه ابدا ً
مسئولیت پذیر نیستند .میفروشند و
خریداررا به کم وکسری خانه فروخته
شده وامی نهند .
بی جهت نیست که مردم اروپا جنگ
را شدنی حس می کنند  .درفرانسه ۶۲
درصد از مردم برآن باور دارند.
***
مک آرتورها بجنگ با ُکره می نازیدند.
جنگ کره برای آمریکا  ۳۳هزار کشته
بار آورد .و فاتحی نداشت  .واگرنه به
تقسیم کره منتهی نمی شد .افسوس
به رزمندگان آمریکائی حقایق رانگفتند
و امروز هستند بازماندگانی که خودرا
قهرمان وفاتح فرض می کنند .ازاین گونه
خلط مبحث ها بازهم داریم  .یادمان نرود
که جرج واکر بوش هم درمورد عراق
اعالم فتح الفتوحی کرد«عوضی» .
وامروز آمریکای ترامپ که خودرا به اوج
برد ودرمورد سالحهای کیم تازه دریافته
که مبالغی از سالحها در کوهستان های
شمالی شکامول پنهانند .ترامپ از جنس
تند و زود و نادقیق گویان است  .و جان
بولتون باید دائم ًا از کره شمالی تقاضای
مذاکره ای جدید کند.
سفیر سابق آمریکا  ،که ضمن ًا پژوهشگر
مؤسسه روابط جهانی واستراتژی هاست
می نویسد «:آمریکا از لحاظ دموکراسی
به آسیب پذیری ها می رود (لوموند ۱۸
نوامبر  )۲۰۱۸بقلم جفری هاوکین» وبه
یک نکته اساسی تکیه می کند و آن
اینکه « پدران بنیادگذار ،از اکثریت غیر
قابل کنترل وحشت داشتند ».ونقشی
مهم به ایاالت خاص دادند  .اثر آن
رادرانتخابات  ۲۰۱۶دیدیم که ترامپ
رأی مردم را بقدر کافی نداشت وهیلزی
کلینتون داشت  .ولی ترامپ رأی ایاالت
را داشت ونه هیلری  .وی ایرادهای بسیار
بر انتخابات دارد ونتیجه آن که آمریکا
انتخابات ملی ندارد.
مراد آقای جفری هاوکین نفی دموکراسی

در آمریکا نیست  .او مایل است منافذی
بدست دهد که به مدد آنها می شود به
دموکراسی آمریکا خدشه وارد کرد.
انتخابات میان دوره ای فلوریدا بنظر
آقای ترامپ « شرم آور» است  .بگردید
ببینید چرا؟ .ظاهرا ً اعمال نفوذ حاکم آن
ایالت بوده است  .وبیاد آورید که حکام
چه نقشی در انتخاب شدن خود ترامپ
داشتند .پس رطب خورده منع رطب می
کند .جامعه بشری بصورتی ناجور در
خطر س.ء استفاده ازقدرت فناوری های
اتمی الکترونیک است  .که راه بر بد لفظ
ها گشوده است  .وراست افراطی دربهره
برداری از بدگوها وسهل انگارهاست .
های وهوی پوپولیستی موجب شده
که وضع مالی دنیا رو بکاهش رود.
سرمایه نهی در کشورها ُکند شده است
 .ودستمزدها دربخش خصوصی به تنزل
می روند.

جلوگیری همیشه شدنی نیست .

صاحب برترین فناوری وسیستم امنیتی
فوق تصور آن  ،چرا غافلگیر شد؟ عبرت.
اینک تر امپ درکار آن است که ازاروپای
دوست وبهترین دوست  ،یک دشمن
وبدترین دشمن بسازد.اینکار با نفی
فرانسه وآلمان شروع شده است  .پس
این دو کشور به تأسیس ارتش واقعی
اروپایی می روند.
دورازماست که آرزوی جنگ کنیم .
ولی اگر از صلح درست دفاع نشود
ناراضیان از آمریکا درسراسر جهان
بااروپا خواهند شد .ازسر نفرت ها که از
تحریم ها واشغال ها ودخالتهای آمریکا
که دیگران را مایل است فدای اول بودن
خود کند.
دنیای گله مند آمریکا همیشه آرمانی
عمل کرده است جز اینکه اسرائیل و
عربستان در زدنهای دستوری اند.
***
بسبب بدلفظی های ترامپ که درسفر
اخیر به فرانسه مردم اورا تحویل
نگرفتند اینک اروپا درافشای موارد
جاسوسی های آمریکا درکارخانه های
فرانسه اند (.رسانه ها)
هم امروز  ۱۸نوامبر  ۲۰۱۸تعدادی
سازمانهای اطالعاتی اسناد مهمی را
درج کرده اند.
درآن میان دخالتهای آمریکا درامور
تجارتی وفضانوردی وطب والکترونیک
وتحقیقات دانشگاه ها وامور هسته ای
وارتباطات که جز بخشی از کل نیست .
این افشاگری ها امضای سازمان های
اطالعاتی را درپای خود دارند .از جمله
« »DGSIفرانسه .
هنربزرگ آمریکای ترامپ دشمن تراشی
است به عمد .آیا وی از ناراحتی های
درون به عذاب است وکسی اورا در
تسالی خاطر ندیده است  .هربامداد اگر
زهر خودرا در توئیتر نریزد روزش آغاز
نمی شود.
اما باید رو کرد به فرضیات روانگاوان یا
سعی کرد وفهمید کجا او حق دارد و
مجا به ناحق می رود .به هرحال وی برکه
ی جوشانی است و مضر صلح و اقتصاد
جهانی .
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آغاز افشاگری ها در جاسوسی های

آمریکا( از جنگ لفظی تا افشاگری ها)

روز آزادی زانن اریان

زن درایران پیش ازاین گوئی که ایرانی نبود (پروین اعتصامی)
« ارتجاع سیاه چه می خواهد؟ دربند
کشیدن زن  ،بستن دانشگاهها و مدارس
عالی  ،فقروبدبختی وسرانجام نکبت
وعقب ماندگی وبیماری  .ارتجاع سیاه می
گوید زن ایرانی یکبار دیگر باید با چادر
سیاه و چاقچ.ر و روبنده در اجتماع ظاهر
شود .بساط دانشگاه ها باید برچیده شود
 .کسب علم گناهی کبیره است ووجود
مکتب خانه هائی به مدیریت مالیان بی
سواد عین ثواب است  .ارتجاع سیاه می
گوید که آب لوله کشی و تصفیه شده
و مصرف آن خالف شرع است  .آب
آشامیدنی تنها کافی است ُکر و اسالمی
باشد».
( ازسخنان پادشاه فقید محمدرضاشاه
در خرداد  ۱۳۴۲در قم)
***
آن روزی که این کلمات اززبان پادشاه
شنیده شد صدای او از خشم می لرزید.
اما به دل و گوش کسی ننشست .کسی
آن را درک نکرد .آنان هم که کمی آن
را دریافتند ازاین گوش شنیدند وازآن
گوش به در کردند.
عده ای هم که گوششان بدهکار
این حرف ها نبود وبه همه چیز با
عینک سیاه می نگریستند  .بطور
کلی مردوزن ایرانی هنوز آن طور که
باید وشاید با ارتجاع سیاه آشنائی
نداشت و آنها که سالخورده تر بودند و
شخص ًا تجربه داشتند براثر مرور زمان
چهره ی واقعی آن را به فراموشی
سپرده بودند و اگر نمائی کمرنگ

هم از آن به نظرشان می رسید
چنان سدی از نسل جوان وروشنفکر
ومترقی مقابل خود می دیدند که این
خطر را احساس نمی کردندوصدای
زنگ خطر آن را نمی شنیدند
صدای شاه  ،درهرحال مانند ناقوس خطر
بود ،ناقوسی که زنگ آن را نشنیده
گرفتیم .
دریغ ودرد! ارتجاع سیاه سال های سال
همچون بومی شوم باالی سرمان بود و
آن را ندیدیم .!.

مگرزن درمیان ما بشر نیست؟

هفدهم دی ماه ۱۳۱۴
روز کشف حجاب

 ۱۷دی ماه روزی بود که زن ایرانی
احساس کرد ازقیدوبندی ننگین و
تحقیر آمیز رها گشته وگام به دنیای
نوین گذاشته است  .دنیائی که دیگر به
او به چشم ضعیفه و ناقص العقل نمی
نگریست .
البته شکستن این سنت و اعتقاد دیرین
مذهبی  ،گسستن زنجیر از پاهائی بود
که صدسال به زمین میخکوب شده بود و
آموزش درست گام برداشتن کار ساده
و آسانی نبود.
داستانش را شنیده اید؛ تعریف می کنند
دریک حمام زنانه ناگهان قسمتی از سقف
فرو ریخت  .زنان برای حفظ جان خود
مجبور به فرار شدند .اما می دانید آنها چه
کردند؟ پارچه هائی را که بعنوان لنگ به
کمر بسته بودند از کمر باز کردند و به

آزادی
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درزمان قاجار بعضی اززنان سبیل داشتند چون آرایش صورت را گناه می دانستند

سرو روی خود انداختند و درحالیکه
به زحمت مقابل خودرا می دیدند راه
فرار رادرپیش گرفتند .چون شناسائی
چهره آنان ونداشتن جچاب چهره و
مو همان  ،وداغ ننگ بر پیشانی آنان
وخانواده هایشان همان  .ارتجاع سیاه
زنان ایرانی را تا این مرحله از فهم وشعور
می خواست .
افسوس که زنان ودختران جوان و
تحصیل کرده و فرنگ دیده ی ما این
حقیقت را درک نکرده بودند! آنها بقول
خود بعنوان اعتراضچادر به سر کردند و
به استقبال رهبر رفتند .بی آنکه بدانند
که راه رابرای اسارت خود هموار می
کنند و ننگ روسری یا توسری را بخود

می خرند.
خواننده گرامی  ،دختر نازنینم  ،خواهر
عزیزم  ،هیچ انسان با شعوری  ،هیچ
زن اندیشمند ی نمی خواست سعادت ،
خوشبختی و آزادی  ،اینچنین زیر پای
یک عده مرتجع لگدمال و نابود شود.
مالها قرن ها زنان ایرانی را تعقیب
می کردند تا دام برسر راهشان
بگسترندوسرانجام آن تله ی سیاه و
منحوس گریبان ظریف آنان را گرفت  .اما
اگر زنان ایران این بار بتوانند بند اسارت
و بردگی را پاره کنند و از قفس بگریزند
معنای سعادت  ،خوشبختی و آزادی را با
تمام ذرات وجود خود احساس خواهند
کرد.

خدایا تا کی این مردان به خوابند؟
زنان تا کی گرفتار حجابند؟
چرادرپرده باشد طلعت یار؟/
خدایا زین معما پردذه بردار
مگر زن در میان ما بشر نیست؟
مگردرزن تمیز خیر و شر نیست؟
چوزن خواهد که گیرد باتو پیوند
نه چادر مانعش گردد نه روبند
زنان را عصمت و عفت ضرور است
نه چادر الزم و نه چاقچوراست
زن روبسته را ادراک و ُهش نیست
تآترورستوران ناموس ُکش نیست
اگرزن را بود آهنگ هیزی
بود یکسان تآترو پای دیزی
پریرو تاب مستوری ندارد
در اَر بندی زروزن سر برآرد
ناموس
اگرزن را بیاموزند
زندبی پرده بربام فلک کوس
به مستوری اگر پی برده باشد
همان بهتر که خود بی پرده باشد
برون آیند و با مردان بجوشند
به تهذیب خصال خود بکوشند
چوزن تعلیم دیدو دانش آموخت
روان وجان به نور بینش افروخت
به هیچ افسون زعصمت بر نگردد
به دریا گربیفتد تر نگردد
چو خور بر عالمی پرتو فشاند
ولی خود از تعرض دور مان َد
کالژ دیده فاکولته
زن رفته
اگر آید به پیشت بادکولته
چودروی عفت و آزرم بینی
توهم دروی به چشم شرم بینی
تمنای غلط ازوی محال است
خیال بد دراو کردن محال است
***

آزادی

 ۱۷دی

جمهوری والیت فقیه از همان روزهای
نخست سال  ۱۳۵۷بنام خداوند عادل و
متعال وباالهام ازقوانین قرآن ودستورات
پیغمبران و امامان سرکوب غیر انسانی
زنان را آغاز کرد وقوانین ناب محمدی را
درحق آنان جاری ساخت .
درهمان سال  ، ۱۳۵۷خمینی در مصاحبه
باروزنامه گاردین گفت  :زنان درانتخابات
فعالیت و سرنوشت و همچنین پوشش
خود بارعایت موازین آزادند .ودربهمن
ماه همان سال  ،در مصاحبه با روزنامه
السفیر گفت  :زنان مسلمان به دلیل
تربیت اسالمی خود پوشیدن چادررا
انتخاب کرده اند .درآینده زنان آزاد
خواهند بود که دراین باره تصمیم
بگیرند .مافقط لباس های جلف را ممنوع
خواهیم کرد.
تناقض آشکار درسخنرانی ها ومصاحبه
های خمینی  ،با عملکرد او ناشی از
کهولت  ،جاهلیت و افکار ارتجاعی او
نبود .بلکه به این سبب بود که هنوز
پایه های حکومت ارتجاع اسالمی را
محکم نکرده و برای این کار احتیاج به
زمان داشت  .او از بیان صریح اهداف
خود درزمینه حجاب  ،قانون قصاص و
غیره اجتناب می کرد .اما کسانی که با
قوانین قرآن ودستورات رهبران اسالم
آشنائی داشتند و مخالفت صریح اورا
با تساوی حقوق زن ومرد شنیده بودند
می دانستند که خمینی آشکارا دروغ
می گوید.
درتاریخ شانزدهم اسفند  ۵۷خمینی
خطاب به زنان گفت:
کارکردن زنان درادارات ممنوع نیست
اما باید حجاب اسالمی باشد .روز هفدهم
اسفند (  ۸مارچ) درروز جهانی زن  ،به
این مناسبت و بخاطر اعتراض به سخنان
خمینی  ،بیش از ده هزار نفر اززنان در
تهران راهپیمائی کردذند .آنان شعار می
دادند  :می جنگیم  ،می جنگیم برای
آزادی .روز زن نه شرقی است نه غربی
 ،جهانی است  .زن ومرد هردو شهید
دادند .هردو باید آزاد باشند؛ زنده باد
آزادی  .حجاب اجباری کفن آزادی است
.بعدازاین راهپیمائی  ،روی دیوارهای
تهران ودیگر شهرهای ایران  ،زیر عنوان
مبارزه با فحشا شعارهائی ازاین قبیل
توسط مأمورین رژیم نوشته شد:
«بی حجابی گسترش زناکاری است» « ،
بی حجابی غربزدگی است و غربزدگی
فحشا»  ،بی حجابی زن بی شرافتی مرد
است».
بنا به نوشته روزنامه اطالعات  ،تاریخ ۱۱
تیرماه  ، ۱۳۵۸برای اولین بار به حکم
قوانین اسالمی زن جوانی به  ۳۰ضربه
شالق محکوم شد .دربهار سال ۱۳۵۸
حق قضاوت اززنان قاضی سلب گردید
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کیخسرو بهروزی

زن ایرانی باید تالش کند که آزاد شود،
خوشبختی حق آنان است  .آنان باید
قدم به دنیای شاد  ،آزاد و زیبا بگذراند.
آزادی زن ایرانی مجزا از مسئله وسع
آزادی جامعه ی ایرانی نیست .
وما ملت ایران به این عذر که فع ً
ال
بایستی برای آزادی به معنای کل آن
جنگید نمی توانیم مسئله خاص آزادی
زن را عم ً
ال مسکوت گذاریم .
حکومت آینده ایران هر شکلی که داشته
باشد بایستی تأمین آزادی زن واستقرار
حقوق و فرصت های مساوی برای زنان را
در صدر برنامه های خود قرار دهد .به
یک معنا تأمین آزادی زن تضمینی برای
حفظ آزادی درایران خواهد بود.
ایرج میرزا شاعربزرگ  ،متجدد و
ترقی خواه چیزی حدود صد سال
پیش در عارفنامه سخنانی دارد در
مورد زنان ایران که گوئی وضعیت
امروز آنان را بیان کرده است .خالصه ی
آن را درزیر می خوانید:

زنان در جمهوری اسالمی

قانون حمایت از خانواده ملغی اعالم
شد وحق طالق به مراجع شرعی واگذار
گردید .سن ازدواج دختران از  ۱۵سال به
 ۱۳سال تقلیل یافت  .مراکز رفاه خانواده
به حالت تعطیل در آمد.
مجلس شور ای اسالمی (برطبق اصل
 ۱۱قانون اساسی جمهوری اسالمی)
تصویب کرد که رئیس جمهوری باید
از میان مردان انتخاب شود  .پاسداران
انقالب درتابستان  ۱۳۵۸به شهرنو
(محله زنان تن فروش) حمله کرده
وتمام فواحش را دستگیر وروانه زندان
کردند .رژیم مستضعفین بسیاری از
آنهارا اعدام کردوده ها نفر از آنان که
به درد جمهوری اسالمی می خوردند
توبه داده شده ودرزندان ها ودرگشت
های امربه معروف ونهی از منکروادار به
همکاری بارژیم شدند.فحشا نیز باید
مثل هرپدیده دیگر  ،اسالمی می شد.
رفسنجانی ودیگر کارگزاران رژیم بارها
درنماز جمعه ومجامع مختلف خواهان
لزوم ترویج صیغه و ایجاد مراکزی برای
انجام آن شدند .این امر اکنون بخصوص
درشهرهای مذهبی رواج زیادی گرفته
وبسیاری از هتل ها و مسافرخانه ها به
صیغه خانه تبدیل شده اند وزنان بسیاری
ازروی فقر ودرماندگی ناچار ند با مهریه
ناچیزی صیغه شوند و یادرحقیقت تن
فروشی اسالمی کرده وازاین راه امرار
معاش کنند .به علت فقر مطلق و بیکاری
و نبودن امکانات زندگی برای خانواده ها ،
در تعدادی از شهرها والدین ،دختران
جوان خودرا به قیمتی نازل می فروشند .
اوائل خردادماه  ۱۳۵۹تعدادی از دختران
بی حجاب در ارومیه به ضرب چاقو
مجروح شدند و تعدادی دیگر مورد
ضرب وشتم حزب الهی ها قرار گرفتند.
در  ۸تیرماه  ۱۳۵۹فرمان انقالب اداری
و حجاب اجباری از جانب خمینی
صادرشد.
 ۱۴تیر ماه  ۱۳۵۹هزاران نفر علیه فرمان
خمینی تظاهرات کردند ومتعاقب آن
مجازات بی حجابی ازطرف آیت اهلل
صانعی (دادستان انقالب) اعالم شد که :
« بی حجابی  ۴۵روز زندان یا  ۷۶ضربه
شالق و یا  ۲۰۰۰تومان جریمه نقدی دارد» .
همچنین دادستان انقالب به کارمندان
زن هشدارداد که اگر حجاب اسالمی را
رعایت نکنند حقوق ومزایای آنان قطع
خواهد شد.
ازروز  ۱۴تیرماه  ۱۳۵۹رعایت حجاب
اسالمی درکلیه ادارات کشور اجباری
گردید .بعداز این اقدامات قانونی و
اجباری برای تثبیت حجاب اجباری ،
نیروهای فشار از قبیل گشت های ثاراهلل
 ،امر به معروف و نهی از منکرو غیره
نیز بوجود آمدند که وظیفه آنان ارشاد
و تنبیه زنان بدحجاب در خیابان ها
واماکن عمومی بود.
دربسیاری از موارد زنان دستگیر شده

درصورتی آزاد می شدند که اقرار کنند
تا آن زمان فاحشه درجه دوم بوده اند.
وزارت آموزش وپرورش درتاریخ ۱۵
تیرماه  ۱۳۵۹طی بخشنامه ای به مدارس
کشور دستور می دهد که :
 -۱مدارس مختلط بطور کلی برچیده
شوند.
 -۲معلمین زن فقط در مدارس دخترانه
و معلمین مرد فقط در مدارس پسرانه
می توانند تدریس کنند .همچنین بدنبال
فتوای خمینی مبنی بررعایت حجاب
اسالمی  ،اقدامات زیادی ازسوی ارگان
های مختلف انجام می گیرد ازجمله:
 جداسازی مردان وزنان دراتوبوسهایشرکت واحد
 جداسازی آرایشگاههای مردانه وزنانه جداسازی پرستاران زن ومرد دربخشهای زنان ومردان
 معاینه بیماران زن توسط پزشکان زنومعاینه بیماران مرد توسط پزشکان
مرد.
 جداسازی محل کا ِر کارمندان وکارگرانزن از محل کار مردان
 جداسازی غذاخوری زنان ومرداندرکارخانه ها وادارات و دانشگاه ها
 جداسازی د ِر ورودی وخروجی مردانوزنان درادارات و کارخانه ها ودانشگاه ها
طبق قانون حقوق زن دراسالم  ،اگر
دختر باکره ای کشته شود به بهشت
می رود بنابراین قانون  ،دختران قبل
از اعدام مورد اجاوز جنسی پاسداران
انقالب اسالمی قرار می گیرند تاباکره از
دنیا نروند.
درشهریورماه  ۱۳۶۲رژیم  ۱۷دختر
زندانی را اعدام کرده وبرای خانواده
های هریک  ۳۰تومان پول ویک جعبه
شیرینی فرستاده به این عنوان که قبل
از اعدام به عقد برادران پاسداردرآمده
اند واین مهریه آنهاست .
درگزارش سومین سفر نماینده ویژه
کمیسیون حقوق بشر به ایران که در
هفته نامه بین المللی ایران تریبیون
شماره  ۱۰و ۱۱منعکس شده چنین
آمده است «:مطابق قانون قصاص ،
دیه زن نصف مرد است  .خروج زن از
کشور منوط به اجازه شوهراوست  .حق
ارث زن نصف مرد است  .امکان ورزش
کردن برای زنان بسیار محدود است حق
آموزش برای دختران درروستاها بسیار
محدود است .حجاب اجباری همچنان
برقرار است ومجازات تخلف از آن ۷۴
ضربه شالق ودر مواردی سنگسار است
 .بدرفتاری بازنان ودخالت درزندگی آنان
شیوه معمول است  » .آنچه رفت قطره ای
بود از دریا درمورد اجحاف و سرکوبی که
به زنان وحق وحقوق آنان در جمهوری
والیت فقیه دراین چهل سال صورت
گرفته است  .دراین مورد صدها کتاب
می شود نوشت وشما خوانندگان گرامی
بخوبی ازاین ظلم بقیه درصفحه ۴۸

پاریس
-امینی
ناصر
پاریس
امینی
ناصر

سفر پادشاه ایران به

آرذبایجان پس ازراهیی آن ازدست رفهق دمورکات

کت علـی
ق
ن
کن
ی ی هب
در
جاودانگی پیوست
یادبادآنکه سرکوی توأم منزل بود
دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود
دردلم بود که بی دوست نباشم هرگز
چه توان کرد که سعی من ودل باطل بود

آزادی
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دکتر علی نقی کنی درسال ۱۳۰۴
درتهران دیده به جهان گشود.پس
ازتحصیالت ابتدایی ومتوسطه به دانشکده
حقوق نوشاتل سویس واردشدو پس از
اخذ دکترای حقوق به انگلستان رفت وبه
مطالعات حقوقی وقضائی پرداخت .
دکتر کنی در حافظ شناسی و تفسیر قرآن
و ادبیات گران ارج ایران استادی ق ََدر
و توانا بود وچنان شیوا و خوش آهنگ
سخن می گفت که عطر معنی آن شنونده
را مشتاقانه به سوی دشتهای بیکران
ورنگارنگ فرهنگ و هنرو ادب ایرانی می
بُرد .درخلوت عارفانه ی خویش سه تار
می نواخت و حافظانه زمزمه می کرد.
حافظه ی قوی  ،تسلط به زبان های ملل
دیگر  ،دانش ژرف  ،تواضع عارفانه و
آگاهانه  ،رفیق نوازی  ،وفا  ،خیرخواهی ،
حق ستایی  ،وقت شناسی و دقت دربرخورد
های روزانه از ویژگی های بارز او بود.
دکتر علینقی کنی درسال ۱۳۴۱
درکابینه اسداهلل علم معاونت اداری
واجرایی نخست وزیر راعهده داربود وتا

سعدی شیرازی

دکتر علینقی کنی بیشتراوقات درشهر
مونترو سویس و جنوب فرانسه ایام می
گذرانید وسرانجام در  ۱۶نوامبر ۲۰۱۸
دیده از جهان فروبست ودوستان و
عاشقانش را غمگین ساخت .
یاد او همواره گرامی است .
درزیر تصویری از هنرستان موقوفه دکتر
کنی درقائم شهر را مشاهده می کنید.

آزادی

شهریار غریبی  -مونترو

آخر کابینه ی علم بااو همراهی داشت .
درسال  ۱۳۴۶به دبیر کلی حزب مردم
انتخاب شد  .متأسفانه با نخست وزیروقت
به علت عقاید سیاسی واختالف سلیقه ها
نتوانست بکار ادامه دهداگرچه از قشر
مردم آگاه ودانشگاهیان ونسل های
نوخیزوروشنفکر طرفداران بسیاری داشت.
دکتر کنی چندسال ریاست بنیاد شاهزاده
رضا پهلوی را برعهده داشت وصد ها
مشتاق تحصیل بورسیه را یاری داد تا در
نقاط مختلف جهان پی علم ودرس وبحث
رفتند وهمیشه قدردان بیدریغ دکتر کنی
بوده وهستند.
دکتر علینقی کنی با آن همه اندیشه های
ناب ومتعالی و خاطرات زیادی که داشت
حاضر نشد خاطراتش را بنگارد وبراین
اعتقاد استوار بود که میان سیاسیون دیگر
نباید خودرا غیرمسئول ودیگران را مسئول
کم کاری وناتوانی امور مملکتی بدانند
و معموالً درجمع دوستان مشتاق قدیم
وصمیم ازفرهنگ غنی ایرانی و گفتگوی
تمدنها حرف میزد وسخنان سیاسی را با
حوصله وانصاف و امانتداری بیان می کرد.
دراقصای عالم بگشتم بسی
بسربردم ایام باهرکسی
تمتع به هرگوشه ای یافتم
زهر خرمنی خوشه ای یافتم

دکتر علینقی کنی با آموخته ها و تعالیم
معنوی  ،مردی خوش قامت ،خوش
برخورد  ،با نگاهی مهربان و همراه  ،شیک
پوش  ،با لباسها ی هماهنگ  ،بود.او قدم
هایش دیپلماتیک  ،سخنانش سنجیده ،
رفتارش خردمندانه ومهربانانه شهره
وسرمشق همگان بود.
زادگاه مادری دکتر کنی مازندران
بود واو عالقه وافری به مادرخویش
بانوسکینه علی آبادی که ازبزرگ
زادگان مازندران بود داشت .وبااین
عشق به گویش مازِنی مسلط بود
وزمزمه های کتولی وامیری وخاطرات
تپه ماهورهای امپرسیونیست گونه ی
مازندران درسینه ی پاکش جای داشت
وبه این سبب تالش خیرخواهانه ای

درقائم شهر نمود وهنرستان حرفه ای
چندطبقه با نمای آجرپخته برنگ قهوه
ای سوخته بنا کرد( .عکس زیر)وهمچنین
بیمارستان معلولین مشهد هم از تالش
های خیرخواهانه این مرد بزرگ بود.
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درآذرماه سال  ۱۳۲۵ارتش  ،منطقه
زنجان را اشغال ومردم نجیب وستمدیده
آن ناحیه را از تعدیات یکساله حکومت
اراذل واوباش (دموکرات ها) نجات
داد ودرخردادماه  ، ۱۳۲۶نزدیک به
هفتادویک سال پیش  ،پس از رفع غائله
آذربایجان من (ناصرامینی) به عهنوان
خبر نگار رادیو تهران با قطارراه آهن
همراه شاه به آذربایجان رفتم .
آن روز ها رادیو تهران نوپابود .دراهمیت
رادیو تهران همین بس که اخباررادیو
هرشب روی کاغذ استنسیل تکثیر وبه
تمام جرائد فرستاده می شد .درحقیقت
خبرگزاری پارس که من نماینده وخبر
نگار اعزامی آن به آذربایجان بودم
خبرگزاری رسمی ایران بود که مطالب
آن دراختیار تمام خبرگزاریهای مهم
دنیا قرار می گرفت .ودرسراسر جهان
انعکاس پیدا می کرد  .درشهر زنجان
برادران ذوالفقاری میزبان شاه وهمراهان
بودند.که درپذیرایی سنگ تمام
گذاشتندوچون دموکراتها عنگام عقب
نشینی وفرار  ،پل دختر را که قطار تهران
 تبریز ازروی آن می گذشت منفجزکرده بودند دنباله مسافرت تا تبریز با
اتومبیل انجام شد .درتمام مسیر راه ،
طاق نصرت برپا بود .صدها گاو وگوسفند
جلوی پای شاه قربانی شد .حتی درشهر
میانه یک روستایی می خواست فرزندش
را قربانی کند که مانع کاراوشدند ( .این
رسم حتی تا آخرین روزهای اقامت شاه
درایران رایج بود .درروز  ۱۲آذر ۱۳۵۷که
پادشاه آخرین دیداررسمی خودرا انجام
می داد در فرماندهی آموزشهای هوایی
واقع در تهران نو یکی از افسران که در
جمع خانواده خودبود از میان هزاران نفر
از خانواده نظامیان و میهمانان آنها خودرا
به شاه رسانید و پسر  ۶-۵ساله خودرا
باالی سربرد که دراین موقع فرمانده کل
قوا بچه را با دو دست گرفتند وفرمودند:
دیوانه شدی ؟ چکار می کنی ؟ واو گفت
میخواهم بچه ام را فدای پادشاهم کنم .
وآن بچه مورد لطف و مهر شاه قرارگرفت
ومن همه ی این لحظات را فیلمبرداری
می کردم که فکر می کنم هم اکنون در
مرکز اسناد ومدارک جمهوری اسالمی
موجود باشد .م .پ)
دربازگشت به تهران وقتی این موضوع

رابرای محمد مسعود ودیرروزنامه
مردامروز تعریف کردم به من گفت :
چرابه آن دهاتی که چاقو بدست می
خواست سر فرزندش را ازبدن جدا
کند نگفتی  ،عمواوقلی  ،مردحسابی این
چاقورا می خواستی به شکم غالم یحیی
و پیشه وری فرو کنی !!
دراین سفر مردم شهرها ودهکده ها
بدون اینکه کسی جلوی آنهارا بگیرد
مستقیما ً باشاه گفتگو می کردند وبیش
از صد عریضه را خودشان شخص ًا بدست
شاه دادند  .یداهلل خان اسلحه دارباشی
محافظ مخصوص رضاشاه دراین سفر
تنها محافظ وبه اصطالح امروزی ها
(بادی گارد) اعلیحضرت بود.واو چون
عادت کرده بود از دور مواظب رضاشاه
باشد درمورد محمدرضاشاه نیز همواره
درسایه ها بود وچهره مردانه او باسبیل
های کلفت و خوش طرحش را هیچ
کس در هیچیک از عکس ها ندید(.قب ً
ال
درباره ی او در آزادی نوشته ام ن.ا).
منصورالملک
زمان
درآن
ا ستا ند ا ر آ ذ ر با یجا ن
وسپهبد شاه بختی فرمانده لشگر
آذربایجان بودند .سناتور آموزگار نیز
جزو همراهان بود واغلب با منصورالملک
صحبت می کرد .ازتصادف روزگار
دردوران (جوان گرایی) هردو فرزندان
این دو نفر  ،جمشید آموزگار و حسنعلی
منصور که در آنموقع نوجوان ودراروپا
مشغول تحصیل بودند بعدا ً نخست وزیر
ایران شدند .سروان قره باغی و سروان
شفقت که هردو بعدها به درجه ارتشبدی
رسیند نیز جزو همراهان بودند .از اینان
گذشته بقیه همراهان همگی ُمسن
بودند ازقبیل شکوه الملک رئیس
دفتر مخصوص  ،قره ُگزلو رئیس کل
تشریفات سلطنتی  ،منصورالسلطنه
عدل  ،غالمحسین خان فروهر وزیر راه
 ،حشمت الدوله واالتبار و تعدادی دیگر
که نام آنها بخاطر گذشت زمان فراموشم
شده است .
درهیئت همراهان شاعری هم بود به نام
دیهیم که ما به هرشهرو دیاری که می
رسیدیم در مدخل شهر پس از آنکه
فرماندار خیر مقدم میگفت وفرمانده
لشکر یا هنگ و یا سپاه گزارش نظامی
می داد آقای دیهیم هم درزیر تاق نصرت

شعری می خواند وورودشاه رابه آن شهر
به فال نیک می گرفت .
درشهرمرزی ماکو آقای دیهیم کسالت
داشت ونتوانست برنامه همیشگی خودرا
اجرا کند ودرزیر تاق نصرت زیبایی
که ازطرف خانم ماکوئی برپاشده بود
شعرش را بخواند  .هنوز گرد وخاک
راه روی پلک چشمانمان بود که پس
از خاتمه گزارش فرمانده هنگ ماکو ،
اعلیحضرت پرسیدند:
پس دیهیم کو که بیاید شعرش را
بخواند؟!
درمدخل شهر مهاباد عمرخان شکاک
سواربر اسب سفید با صدها تن از
پیروان خود که همگی سواربر اسب
ودریک خط مستقیم ایستاده بودند از
شاه استقبال کردندودراینجابود که تمام
همراهان لبخند رضایت شاه را ازدیدن
آن مرزبانان رشید  ،مشاهده کردند.
دراین شهر بود که شاه صورت یک
کودک را به وزیر بهداری نشان دادوگفت
منصورالملک
:
آقای وزیر این لکه سفید که بر صورت
این بچه است چیست ؟
وزیر بهداری که گویا لقمان الملک ادهم
بود پاسخ داد :قربان از آفتابزدگی این
لکه های سفید برروی صورت ظاهر می
شود.
شاه گفت  :خیر اشتباه می کنید این
لکه ها از کمبود ویتامین است  .شاه
درست تشخیص داده بود .درهمه جا فقر
وسیه روزی که حاصل حکومت یکساله
حبیب آموزگار
دموکراتها بود به چشم می خورد.
درشهر رضائیه بازد ید از دبیرستان
خانه ذوالفقاری ها د رزنجان که د رسفر همایونی به آذربایجان محل سکونت شاه
وهمراهان بودوامروز به موزه تبد یل شد ه است.

د خترانه شاهدخت نیز جزو برنامه بود
ولی تقریب ًا تمام همراهان اعلیحضرت که
سن وسالشان ازشصت هفتاد متجاوز
بود در حیاط دبیرستان ایستادند وشاه
جوان با چند نفر ازپله ها باال رفتند
تاازکالسهای درس درطبقات دوم وسوم
بازدید نمایند.
درکالس پنجم متوسطه این دبیرستان
بود که تمام دختران هفده هیجده ساله
به دست وپای شاه افتادند وبدون استثناء
صورت اورا بوسیدند.

آزادی
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دراین جنگ شاه اسماعیل به سختی
شکست خورد وبخش وسیعی ازخاک
ایران در غرب از جمله دیار بکرو بغداد
از پیکر ایران جدا شد ،اگرچه در زمان
شاه عباس اول این سرزمینها به شرحی
که خواهد آمد؛ از تسلط عثمانیها خارج
وهمچنان به پیکر اصلی خود پیوست ،اما
پس از او به خاطر جانشینان ناالیقی که
از خود باقی گذاشته بود ،این سرزمینها
برای همیشه از خاک ایران جدا و ضمیمۀ
خاک عثمانی گردید وجنگ وخونریزی
با دولتهای وقت عثمانی وویرانگری ها
وبه اسارت رفتن های هم میهنان آذری
ما به خاطر اختالف مذهبی تا سالهایی
درازهمچنان ادامه داشت ،به ویژه اینکه
آذربایگان در پی یورشهای پی درپی
عثمانی ها بار ها به اشغال آن دولت
درآمد که حتا یکبار به مدت بیست سال
در تصرف آن دولت باقی ماند که تنها
طی پیمانی که بین دولت
شهر اردبیل ّ
صفوی وعثمانی بسته شده بود ،در دست
دولت ایران باقی مانده بود.
در جنگ چالدران و در پی شکست
شاه اسماعیل شهر تبریزبه تصرف
عثمانیها درآمد؛ آنها پس از کشتار وتاراج
شهربسیاری از زنان ودختران را اسیر
وبا خودبُردند ودر بازارهای استانبول
واروپا فروختند که از جملۀ آنان دوتن از
همسران شاه اسماعیل نیز اسیر شدند که
یکی موفق به فرار گردید ودیگری به امر
سلطان سلیم به همسری یکی ازسرداران
ینی چری درآمد  .در این جنگ ایران
نزدیک به 28هزارتن از جنگجویانش
را از دست داد وتمامی اسیران جنگی
ایرانی نیز به دستور سلطان سلیم به
قتل رسیدند ونتیجۀ جنگ یک پیروزی

به شاه اسماعیل پیشنهاد شده بود که
عثمانیها به سالح آتشین از جمله توپ
مج ّهزند وما برای
وشمخال وخمپاره انداز ّ
مقابله با آن دولت به این نوع سالح ها نیاز
مندیم ،اما شاه اسماعیل این توصیه را
نپذیرفت و می خواست نیروی نظامی اش
همچون گذشته ،با سپر وشمشیر ونیزه
وتبرزین وخفتان ُم ّجهز باشد .شاید بر
این گمان بود که عشق به امامان ونذر
ونیازکارساز خواهد بود! اما دیری نپایید
که زیان این بی اعتنایی وطعم تلخ آن را
در جنگ چالدران به شدید ترین وجهی
کشید. .
راجر سیوری در کتاب تحقیقی خود
درباره ی بی اعتنایی شاه اسماعیل
به ته ّیۀ سالح آتشین ( توپ وشمخال
وخمپاره انداز) ،می نویسد که «:استفاده
از آن را بُزدلی می دانسته است» .
برگ38
برخی ازتاریخ نگاران ما زمانی که به
تاریخ صفویان می پردازند ،به یکپارچه
شدن ایران وازبین رفتن ملوک الطوایفی
درزمان آنان اشاره می کنند وشاهان
صفوی را مورد ستایش قرار می دهند
ومی گویند با گذشت 900سال پس از
سقوط ساسانیان ،یک سلسله پادشاهی
متمرکز ایرانی توانست بر سراسر ایران
آن روزگاران فرمانروایی کند ،صفاریان،
سامانیان ،آل زیار،آل بویه وسربداران
پادشاهان ایرانی از سلسله های گوناگون
روی کار آمدند ،اما هیچیک از آنها
نتوانستند تمام ایران را زیر پوشش یک
دولت درآورند ومیان تمام نواحی ومناطق
جغرافیایی ایران در آن دوران یکپارچگی
پدید آورند ووو -که دردرستی چنین
دیدگاهی جای کمترین تردید نیست،
اما به زیانهای فاحش فرهنگی واجتماعی
توجه دارند که این
وسیا سی آن کمتر ّ
نادیده گرفتنها زاییده ی چند عامل
است که از جملۀ آنها می تواند شیعی
تعصب ناشی از آن باشد
بودن آنان و ّ
تعصبی باشد
ویا مالحظه ازج ّو آلوده به ّ
که از زمان صفویان تاکنون برسرزمین ما

سایه افکنده است ،ازاین رو به نتایج زیان
بار رسم ّیت یافتن مذهب ودخالت همه
جانبۀ آن در کار دولت مداری اهم ّیت
چندان نمی دهند وچشم شان را بیشتر
به چند کار عمرانی درزمان شاه عباس
اول از قبیل ساختن کاروانسراها ،پل ها
وچند جاده وعمارت به ویژه در اصفهان
وسرکوب عشایر وخانهای یاغی وخود
مختار و توفیق او دریکپارچگی ایران که
تا زمان نامبرده بطور کامل تحقق نیافته
بود ،دوخته اند .
هر کشوری ویا هر دولتی برای پیشرفت
وتعالی؛ به جامعه یی علمی نیاز دارد نه
جامعه یی شریعتی که به چیزی جزاجرای
احکام جزمی و گوش فرا دادن به روایات
واحادیث؛ نمی اندیشد وهرباوری را که در
تضاد با باورهای دیانت ومذهب او باشد،
حد
تحمل نمی کند و عدم تسامح تا ّ
خونریزی ومصادرۀ اموال و ایجاد تنگناها
ودشمنی ها با بخشی دیگر ازهم میهنان
مسلمانی که به دیگر باور های اسالمی
باشند را تجویز می کند.
رفع ودفع مشکالت سلطنت وجامعه را
به فتوای فقها موکول کردن و مردم را با
خرافات وروایات وسینه زنی وعزا داری
وجنبل وجادو ونذر ونیاز سر گرم کردن،
که تا هم اکنون همچنان در جامعۀ ما
برقرار مانده است ،زیانش به مراتب
بسیار بیشترازخدماتی است که با ازمیان
برداشتن سیستم ملوک الطوایفی که به
هرحال خودرا ایرانی میدانستند ویا خان
ازبک را کشتن وپیکرش را به معده ی
آدمخواران پادشاهی ریختن صورت می
گرفت ،نفاق و وتفرقه وکینه ودشمنی
و واپسگرایی ونا آگاهی ضربۀ ُمهلکی
بود( وهست) که بر پیکر جامعه ای که
ضرورت داشت (ودارد) ،یکپارچه ومتفق
برای ساختن کشوری آباد و پیشرو به
حیاتش ادامه دهد ،وروی پای خود
بایستد ،درزمان صفویان وارد شده بود.
آیا از آنچه که از زمان روی کار آمدن
حکومت جزمی صفوی تا به امروز ،بر
ایران وایرانی گذشته ،برهان قاطعی برای
اثبات خساراتی که صفویان برپیکر کشور
وجا معه وارد ساختند نیست؟ آیا به خاطر
ساختن چند بنا ومیدان وکاروانسرا وبازار
وجاده ،آنهمه گرفتاریهایی را که از برای
جامعۀ ما فراهم آورده اند باید انکارکرد؟
در اینصورت؛ مسئوالن ویا عوامل تیره
روزی ها وعقب ماندگیهای ما چه کسانی
ویا چه چیزهایی بوده ومی باشند؟

آزادی

شاه اسماعیل چون برای تثبیت مقام
والیی خود عالوه بر زور شمشیربه
فتوی وپشتیبانی فقهای شیعی و اشاعۀ
هرچه سریع تروهمه گیر مذهب تش ّیع
نیاز ُمبرم داشت ،شماری ازآخوندهای
مقیم در عراق عرب را به ایران دعوت
کرد و از این زمان است که سلسله ای
با ملغمه ای از تص ّوف پرخاشجووتش ّیع
عبوس ،با میدان دادن به جماعتی به
حد شرعی واجبار
نام آخوند وبر قراری ّ
وتع ّبد در انجام فرایض مذهبی شیعی،
وتعصب ورواج
چنان فضایی از خشم
ّ
روایات واحادیث نادرست واغلب سخیف
وعقل گریز بر قرار کرد که شمار زیادی
از دیگر باورمندان مذهبی؛ چون جرأت
ابراز دیدگاه های خودرا نداشتند ،جالی
وطن کردند وبه دیگر دیار رفتند وآنان که
پای رفتن در خود نمی دیدند ،ناگزیر به
ترک مذهب وپذیرا شدن مذهب دوازده
امامی شدند ویا دم فرو بستند وخاموشی
اختیار کردند واز این زمان بود که ابراز هر
گونه دیدگاه علمی مخالف با باور مذهب
رسمی؛ به کفر گویی وارتداد تعبیر وبا
فتوای فقیه شیعی حکم قتل آن عالم یا
پژوهشگر صادر می شد؛ ازاین رو کسی از
بیم جان ،به دنبال پژوهش علمی ودانش
نرفت،آنچنانکه در اروپا تازمان رویداد
رنسانس وکاهش ُسلطۀ واتیکان برقرار
بود.
عبدالحسین زر کوب در این باره می
نویسد «:واو[شاه اسماعیل] از آنجا[بغداد]
به زیارت روضۀ ائ ّمه رفت وعلمای شیعه
را هم به ایران دعوت کرد» .روزگاران -
برگ 668
بنا برعقاید شیعیان چون ابوبکر وعمر
وعثمان ؛ غاصبان حق علی بن ابی طالب
قلمداد می شوند ،لعن و ناسزا به آنان را
از وظایف مذهبی وخشنودی خداوند
دانستند!
واینگونه ناسزا گویی درهر کوی وبرزن
ومنبر؛ بدعتی بود که شاه اسماعیل بنیان
نهاده بود
متعصب شاه اسماعیل
از این رو هواداران
ّ
وذوب شده در والیت او ،به پیروی از
خواست او ،خود را تب ّراییان می نامیدند(
یعنی دوری وبیزاری ازخلفا وصحابۀ
شدت هرچه بیشتر به
پیامبراسالم ) ،و با ّ
کشتار ُسنی وزیدی واسماعیلی مذهبانی
که حاضر به دست کشیدن از باور مذهبی
خود نبودند پرداختند.
کسروی در کتاب شیعه گری می نویسد:

« نوبت به شاه اسماعیل رسید که چون
برخاست به ُسنّی ُکشی پرداخت وبزور
شمشیر ،شیعیگری را به همه ی ایران
رسانیده نفرین و ُدشنام به ابوبکر وعمر
ودیگریاران پیغمبر را پیشه ی ایرانیان
گردانید وسلطان سلیم ،پادشاه عثمانی به
تالفی دستور قتل عام ُسنی مذهبان در
تبریزاز سوی شاه اسماعیل ،دستور قتل
عام شیعیان را درکشورعثمانی با دریافت
فتوی از علمای ُسنی صادر کرد و چهل
هزار تن دراین وحشی گری ها کشته
شدند ،وآنگاه جهت گوشمالی دادن به
جنگ شاه اسماعیل شتافت ودرچالدران
اورا شکسته گردانید» .داوری  -برگ20

مقطعی برای عثمانی ها بود ولی برای
صفویان به ویژه شاه اسماعیل یک فاجعه
شد و در پایان همین جنگ بود که دیار
بکر وبغداد به تصرف دولت عثمانی درآمد
که پس از جنگ جهانی نخست؛ از خاک
آن دولت ُمجزّا و به نام کردستان ترکیه
وکردستان عراق وسوریه نامیده شد .

پژوهشی از ک  .هومان

سال نهم شماره  ۱۰۷صفحه15

قسمت سوم

برآیند 228سال پادشاهی صفویان

جای تأسف اینکه مقارن همین ایام ودر
چنان شرایطی که مردم ایران بسر می
بردند ،کشورها ی اروپایی با کنار نهادن
حکومت مذهبی وکوتاه کردن دست
پاپ وکشیش ها از امر ونهی مذهبی ،با
سرعتی زیاد به سوی پیشرفت وترقی
گام بر می داشتند وبا بهره گیری ازبی
خبری گردانندگان وزعمای سرزمینهایی
که غرق در خرافات مذهبی واختالفات
ناشی از آن بودند ،سود جستند وبر
وسعت مستعمرات واستثمار مردم
و نفوذسیاسی خود درآن سرزمینها
افزودند.
در سالهایی که مقارن با دوران صفویان
بود ،با تحولی که با کوتاه شدن دست پاپ
ها وکشیش ها در بسیاری از کشورهای
اروپا به وجود آمده بود ،دانشمندانی
از جمله لئون باتیستا آلبرتی،لئونارد
وداوینچی ،نیکالس کوپرنیک ،ویلیام
گیل برت ،تیکوبراهه ،فرانسیس بیکن،
گالیله  ،یوهانس کپلر ،رنه دکارت ،
واسحاق نیوتُن وچند تنی دیگرتوانستند
دستاوردها وکشف ّیات خود را آشکارا بیان
کنند ،در مورد گالیله باید اشاره کنیم
که چون گالیله در ُرم زندگی می کرد و
قدرت ونفوذ پاپ درسرزمین ایتالیا هنوز
کاستی نگرفته بود ،گفته ی او اینکه زمین
به دور خورشید می چرخد؛ از سوی پاپ
«اروین هشتم» به کفر گویی متهم و
پس از شش ماه زندانی کشیدن؛ دربرابر
دادگاه تفتیش عقاید مجمع روحان ّیت
«بارگاه مقدس» ناگزیر به امضای توبه نامه
ای شد که توسط دادگاه نوشته شده بود.
زیان فرهنگی و اجتماعی حکومتی
شریعتمدار که خود را بر گزیده ی خدا
وپیامبر وامامان ومأمور وموظف به
رسم ّیت بخشیدن باور مذهبی خود به
زور شمشیر می داند ودست به کشتن
دیگر باورمندان مذهبی ومصادرۀ اموال
آنان می زند ودر همین راستا به رواج
خرافات و روایات واحادیث نادرست وگاه
عقل سوزمی پردازد وجامعه را ازفضیلت
اخالقی وکسب دانش وپیشرفت وتعالی
باز می دارد و موجد دشمنی ونفاق و
آزردگی بین آحاد کشور وبرقراری
محدودیّتهای شاق وفضایی پُر تنش می
شود ،حاصلش چیزی ُجز پرداخت تاوانی
سنگین نیست که مردم ما تا هم اکنون
به سنگین ترین وجهی پرداخته ومی
پردازند ،سقوط تحقیر آمیز صفویان
و آنچه که بر سر میهن ومردم ما در
دوران قاجار ها وسپس از برپایی رژیم
مذهبی آمده است ،می تواند گویای
روشنی ازنتایج مساعی شاه اسماعیل
وجانشینانش دربر پایی حکومت
شریعتمدارباشد.
اگرچه اختالف ونفاق ولعن وطعنی که
تا پیش از روی کارآمدن صفویان ،بین
مذاهب گوناگونی از دین اسالم(شیعیان

وسنیان ِو زیدی ها واسماعیلیها) در
ُ
جامعۀ ما کم وبیش وبا کمترین صدمه
یی وجود داشت ،اما با ظهور صفویان ،نه
تنها آن اختالفات ونفاق بین باورمندان
مذاهب دامنه دار تر و خشن تر شد،
بلکه به شکل گسترده ترهمراه با کشتن
ومصادره؛ حکومت دررواج وبرپایی چنان
نفاق وکینه ورزی بین اتباع خود نقشی
مؤثر و ُمش ّوق داشت.
پویایی یک جامعه به سوی پیشرفت
وتعالی زمانی مِح ّقق می شود وانسجام
می یابد که ملتی از هر دین وآیین در کنار
هم با مهربانی وسلوک وتسامح زندگی
کنند ،بذری را که شاه اسماعیل افشانده
بود وجانشینانش برای تداوم سلطنت
وبقای خود؛ ناگزیر به پیروی ازمشی
اوشده بودند ،توانستند با زور شمشیر
قزلباشها و کشت کشتارو انداختن ُرعب
وهراس در دل مردم؛ به سلطنت خود
بیش از دوسده ادامه دهند و با رواج
روایات واحادیث دروغین واغواگرانه
ُ
ونشرخرافه با به میدان
وواپسگرانه
آوردن گروهی با عنوان فقیه وآخوند
وتوسعۀ هرچه بیشتر حوزه های طلبگی
وتکثیر تکایا ومساجد ویژه ی شیعیان ،
وسرگرم کردن مردم شیعی مذهب که
اینک برشمارشان بیش از دیگر فرقه ها
افزوده شده بود ،به زیارت بقاع وامامزاده
ها که اغلب دارای هویتی ساختگی بودند
واعتقاد به سعد ونحس ستارگان و جادو
وجنبل وطالع بینی و رونق بخشیدن به
کار رمالها و جن گیرها وسر کتاب نویسان
و انتساب خود به خاندان پیامبر اسالم
و ُم ّدعی نیابت خود از سوی مهدی موعود؛
بر پایه ی روایات ساختگی وفتاوی فقها؛
آنهم با همه ی آلودگی اغلب شان به
خدر از
ُشرب شراب واستعمال مواد ُم ّ
قبیل نوشیدن شربت کوکنار ویا خوردن
تریاک ویا کشیدن حشیش وچرس و
بعض ًا اَم َرد بازی( همجنس بازی) وبرخی
دیگراز منه ّیات که با شریعت اسالم در
تقابُل بود ،مردم را درگیر وسرگرم کردند
و موجبات عقب ماندگی جامعه را از
فرهنگ و دانشی پویا فراهم ساختند.
سعید نفیسی می نویسد «:این عقب
ماندگی ها ونا آگاهی ها از آنچه که در
غرب می گذشت ،سبب شده بود که
دولتهای نیرومند جهان برای تص ّرف
نواحی زرخیز آسیا وافریقا؛ از این ضعف
سود جسته وهر دولت آسیایی وافریقایی
را که گرفتار این عوامل عقب ماندگی .نا
آگاهی بودند ونیروی مادی ومعنوی برای
برابری با این اوضاع ودفاع از خاک خود
نداشتند ،قهرا ً وبا سرعتی شگفت از پا در
آورند ومستعمره ویا تحت حمایت یکی
از دولتهای اروپایی قرار گیرند ...وضع
ایران بیشتر از این حیث دشوار بود که
پادشاهان صفوی مدت نزدیک به دویست
وپنجاه سال در هر چهارسوی ایران

جنگ کرده بودند وهمه ی همسایگان
ایران مانند دولت عثمانی ودولت روسیه
وحکومت بخارا وافغانستان وهندوستان
وتازیان ساکن خلیج فارس از ایران
رنجش بسیار داشتند .سیاست مذهبی
...تعصب شدیدی در ایران فراهم
صفویه
ّ
کرد که در میان ایران وهمسایگانش چه
ترکان عثمانی وچه ازبکان وافغانها وچه
ارمنیان وگرجیان دشمنی سختی پیش
آورده بود .»...تاریخ اجتماعی وسیاسی
ایران  .جلد اول  .برگ  77و81
شاه اسماعیل آن اندازه که درپی وحدت
مذهبی بود ،در پی وحدت ملی نبود،
درکشوری که مذاهب ودین ها وآیین ها
مختلفی وجود دارد ،وحدت ملی تنها از
راه تسامح و مدارا ی دولت با مردم از هر
مذهب وآیین و دینی ویا هر نوع اندیشه
تأمین می شود ،اجبار مردم به وحدت
دینی یا مذهبی ،ویا هرآنچه که حکومت
می خواهد ،ثمره اش چیزی جز افشاندن
تخم نفاق ودرگیری وویرانگری و نفرت در
جامعه وفقدان اندیشه وران ومردان الیق
وفرهیخته نخواهد بود ،شاهد این ُم ّدعا
چه بهتر وگویا تر از آنچه که هم اکنون در
میهن ما می گذرد؟
همانگونه که پیش از این اشاره شد ،اگر چه
پیش از شاه اسماعیل ،اختالفات مذهبی
بین ُسنّی ها وشیعیان و فضایی آلوده
به تکفیر ومذ ّمت وتحقیروتخفیف نسبت
به یکدیگر وجود داشته است (که هم
اکنون نیز دارد) ،اما در این ماجراهیچگاه
از سوی حکومت شمشیر از نیام کشیده
نشد وگروهی به نام تبراییان یا با هر نام
دیگردر ریختن خون مردم بیگناه وجود
نداشت و از سوی هیچیک از پادشاهان
ایرانی از طاهریان گرفته تا صفویان؛
دستور قتل عام اتباع ایرانی در هر دین
وآیینی ،صادرنشد و اگر نزاعی چه لفظی
وچه فیزیکی بین پیروان مذاهب مورد
نظر به وجود می آمد ،این چنین ماجرا
ها از سوی فقها وقاضی ّ
القضاتها ومردم
نادانی بود که تبلیغات فقها ووعاظ بر آنان
اثر گذار بود واین فتنه ها و در گیری ها در
هر جامعه یی نیزوجود داشته است ودارد
که هر کس گفته های پیامبران را به قدر
درک وفهم خود ویا به جهت ریاست
طلبی و ُمقتدایی ،در مقام فقیه یا کشیش
وپاپ واسقف ویا مؤبد ویا خاخام ،تعبیر
وتفسیر میکرده ومی کند وازهمین جهت
از یک دین؛ ده ها فرقه وگروه ساخته شد.
اروپا زمانی به پیشرفتهای علمی وتعالی
دست یافت که توانست دست پاپها را
ازتکفیرو آزار دگر اندیشان کوتاه کند .
حکومت شیعی مذهب آل بویه را
در نظر بگیرید که بیش از  120سال
فرمانروایی خود بر بخش بزرگی ازایران
وبین النّهرین ،با تسامحی که از خود
نشان می دادند ،در زمان آنان؛ صائبی
های خوزستان وزردشتیان در فارس و

ُسنّی مذهبان که در اکثریّت بودند ،از
آزادی بر خوردار بودند ودر دستگاه شان
وزراء و شماری از دبیران ،مستوفیان از
مسیحیان،زردشتیوصائبیوجودداشت،
عمادالدوله درفارس کاتبی مسیجی به
نام«ابوسعید» داشت که به منزلۀ وزیر
بود ،عضدالدوله دبیری مسیحی به نام«
نصربن هارون » داشت ،در دستگاه
ُمعزّالدوله مردی زردشتی به نام«ابوسعید
ماهک بن بندار رازی» مورد اعتماد بود و
شخصی مسیحی به نام«ابوالعالءعیسی
بن حسن» کا تب معتمد ووفادار او بود
«صاحب ابن عباد» ُسنّی مذهب و از ادبای
بزرگ ایران؛ از جمله وزیران آل بویه
بود و«محمد زکریای رازی» ،دانشمند
نامدار وبزرگ ایرانی در زمان همین
سلسله توانست به دور از هرگونه فشار
وبرخورد ،به تحقیقات علمی وانتشار آن
ادامه دهد ویا ابو علی سینا حتا در زمان
شمس الدوله از شاهان آل بویه به گرمی
پذیرا شد وبه وزارت هم رسید ،رکن
الدوله(حسن) دیلمی ،زمانی که بر بغداد
دست یافت ،تنها المستکفی باهلل خلیفۀ
وقت عباسی را برکنار وفضل بن جعفر،
معروف به المطیع باهلل را به جای او نشاند،
بدون آنکه اورا مجبور به پذیرا شدن
مذهب زیدی کند ،اما شاه تهماسب ،خان
احمد خان حکمران سلسلۀ کیاییان در
گیالن را مجبور به ترک مذهب زیدی و
پذیرا شدن مذهب دوازده امامی کرد و از
او خواست که اتباع خود را نیزبه مذهب
رسمی کشور فرا بخواند ،وگرنه او واتباع
گیالنی او باید از جان خود بگذرند واو
ناگزیر به اجرای حکم بی گذشت شاه
تهماسب شد ،ویا در زمان شیعی مذهبان
آل زیار ،ابوریحان بیرونی قدر ومنزلتی
یافت و همچنین در دیگر سلسله های
پادشاهی می توان این تساهل ومدارا را
نسبت به اتباع زیر فرمان وحکومت شان
به روشنی مشاهده کرد.
زمانیکه شاه اسماعیل ،پادشاهی
صفویان را در ایران بنیان نهاد،
شرایط زمان با تحولی که به نام
در اروپا ،همسایه ی
ُرنسانس
نه چندان دور ایران شکل می گرفت،
با زمانهای پیش تفاوت ما هوی داشت و
اروپا در حال تکوین وگسترش دانش
جهان بینی و دنیوی فارغ ازامر ونهی
خدا وندگاران و راهنمایان دیانت مسیح
و گذر ازسده های میانی بود و دست
دخالتگر و قدرتمند وخفقان زای پاپ ها
از سر راه روشنفکران وپژوهشگران
دربسیاری از کشورهای اروپا یی کوتاه
شده بود ویا دربرخی دیگر در حال کوتاه
شدن بود ،دیگر گالیله ها به دستور پاپ
ها به زندان نمی افتادند وبه قتل تهدید
نمی شدند ،که تا پیش از ُرنسانس؛ پاپ
ها با برپایی نهادی به نام «تفتیش عقاید»،
بقیه درصفحه ۴۸

آزادی

در ادامه بررسى مزاج ها دراين نوشتار به
بررسى مزاج دم  ،خصوصيات افراد دموى
وغلبه مزاج دم وراههاى پيشگيرى از ان
مى پردازيم
دم به معناى خون ومزاج دم مزاج گرمى
وترى است ،معادل عنصر هوا(باد)در
طبيعت مى باشد .هوا بيشترين حجم
را در نظام زيستى اشغال مى كند
وتوان جابجايى دارد وهرچه گرمى
بيشتر،گرايش به باال وآسمان بيشتر
وهرچه سردى ،بيشتر گرايش زمينى تر
شدن را مى يابد.
فصل بهار نيز فصل گرم وتر واغلب غلبه
مزاج دم را بهمراه دارد.
هرخوراكى كه مصرف ميشود پس از طی
مراحلی به خون تبديل ميشودودر واقع
تغذيه بافتها وسلول ها را به عهده دارد
ورشد ونمو را باعث ميشود .
مزاج (خلط)خون ،با خون موجود در
جريان بدن تفاوت دارد ،در واقع خون
موجود در عروق شامل همه أخالط
ميباشد ،اما بيشترين حجم تشكيل
دهنده بافت خون را خلط خون تشكيل
ميدهد
*عاليم مزاج دم و راههاى تشخيص مزاج
دموى
افراد دموى پوستى گندمگونوچهره اى گلگون دارند كه با استرس
وعصبانيت ،سرخى چهره افزايش مى
يابد.اغلب افرادى درشت اندام با سر
بزرگ وبينى وچانه اى درشت هستند
چشمها مشكى وگاهى ميشى  ،موهايى
مشكى يا خرمايى دارند.موها اغلب مجعد
وضخيم است وچون رشد مو تابع رطوبت
وپرپشتى مو تابع گرمى است پراكندگى
مو در روى سينه وشانه اين افراد ديده
ميشود .ريزش مو اگر دراين افراد اتفاق
بيافتد اغلب درمركز سر است.رگها
برجسته ،نبض قوى و رنگ زبان ،قرمز پر
رنگ است.
از جنبه شخصيتى ،افرادى اجتماعى ،
تنوع طلب ،جسور وشجاع ،تيز هوش
وپرتحرك هستند .همچون هوا انعطاف
پذيرى بااليى دارند واهل سير وسفرند.
عشق وشور ومحبت بيشترى دارند وطبع
شعر وشاعرى هم گاهى در بعضى از اين
افراد ديده ميشود.
آنها از توان مديريت بااليى برخوردار
هستند .تمايل به شيرينى دارندواز انرژى

بااليى بهره مند هستند گوارش وهضم
دراين ها به خوبى انجام ميشود.
با افزايش دم از تعريق زياد رنج مى برند
خوابشان زياد ميشود تمايل به ترشى
پيدا مى كنند .جوش واكنه در صورت
وكتف ها ديده ميشود احساس خواب
الودگى ،سنگينى سر وچشم ،احساس
خستگى وماللت پيدا مى كنند .سرخى
چهره افزايش مى يابد وامكان خونريزى
از بينى ولثه وساير نقاط بدن قابل پيش
بينى است .
استعداد بيماريهاى قلبى وعروقى
وفشارخون دراين افراد بيشتر است
وميتواند همراه با افزايش چربى خون
(كلسترول و ترى گليسريد)باشد.ضربان
قلب تند و استعداد گرفتگى عروق
كرونر(عروق تغذيه كننده عضله قلب)
در اين افراد بيشتر از سايرين است.وهمه
اين عاليم در فصل بهار شايع تر است

*توصيههاوپيشگيرى
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توصيه به كم خورى واستفاده از غذاهاىساده (غير متنوع)
مصرف سبزيجات وميوه هاى تازه هرفصل واستفاده از مسهل هاى گياهى ،
خاكشير،بارهنگو...
مصر ف سوپ وآش جومصرف ترشيجات طبيعى مانند زرشك ،آلو بخارا  ،انار و...
مصرف روزانه شش ليوان آب خنك كهبایدنيم ساعت قبل از غذا َويا دو ونيم
ساعت بعد از غذا بنوشند وبهتر است از
مصرف نوشيدنى ها در حين غذا خوردن
ونوشابه ودوغ هم پرهيز شود.
روزانه بيش از هشت ساعت نخوابندورزش هاى سبك نرمش وپياده روىمفيد خواهد بود
اهداى خون برای اين افراد در ساليكبار توصيه ميشود
اين افراد درهواى سرد خود راگرم ودرهواى گرم خود راسرد نگه دارند تا از
بيماريها درامان باشند
هرچه به سمت سردى بروند بعلت
افزايش سودا اشتها بيشتر وبوى دهان
افزايش مى يابد
همانطوركه ذكر شد دموى ها بهترين
مزاج را دارندزيرا گرما ورطوبت را كه عامل
رشد وقوت بدن مى باشدرا دارا هستند

وكمتر دچار بيمارى گوارشى وكليوى
وَ ...ويا عارضه روانى ميشوند اما غلبه دم
ميتواند باعث اختالالت قلبى وعروقى
ازجمله فشار خون وسكته هاى قلبى
ومغزى شود .درمانهاى اختصاصى در
موارد غلبه دم ميتواند داروهاى گياهى ،
باشدومهمترين درمان كه قدمت چندين
هزارسالهداردانجامحجامتبراىاينافراد

بخصوص در فصل بهار توصیه می شود.
اميد است كه در نوشتار بعدى به بررسى
چهارمين مزاج ،مزاج صفرا بپردازيم و
دراين راستا با آشنايى كامل مزاج ها
مزاج فردى خويش را بهتر بشناسيم
وبا رعايت وپيشگيرى هاى مناسب به
سالمت اجتماعى وروانى وجسمى دست
.ادامه دارد...
يابيم...

بوزد  ،تمایل پیدا می کند.
بی فرهنگی عمومی  ،به راهنمائی
متجاوزین حیله گر  ،راه بر اندیشه سالم
می بندد .شاید دلیلش این باشد که
نگذاشتند فرهنگ وعلم  ،دوش بدوش
تجدد پیشرفت کند .و امروز که راه
اندیشه سالم از هرطرف مسدود است ،
هرکس باسرمایه کم  ،خودرا دانای کامل
می داندو ازهیچکسی طاقت شنیدن
کوچکترین انتقادرا ندارد وسخن مخالف

را پذیرا نیست .
درکشورهای غربی آبادی و آزادی هست
ولی معنویت پابپای آن وجود ندارد .هر
دولتی می کوشد سالح بیشتر بسازد.
ملت ها هم چون ازاین راه خطرناک سود
می برند  ،دربرابر دولت ها سکوت می
کنند .دربعضی کشورهای اروپا  ،مردم
دربرابر کارخانه های اسلحه سازی دست
به اعتراض زده اند .اما تا این مسئله همه
گیر و همه جا پسند شود  ،راه درازی
درپیش است  .هرکشوری که قدرت
وپول بیشتردارد  ،می خواهد باز هم
قدرت وپول بیشتر بدست بیاورد تا
کشورهای دیگر را مغلوب خود سازد.
اینهمه آوارگان که در دنیا سرگردان
شده اند وهمراه با زن وفرزند  ،خودرا به
آب و آتش میزنند تا محلی برای زیستن

بیابند  ،قربانیان همین خودخواهی ها
وزیاده طلبی ها هستند.
ایران  ،ازدیرباز تاریخ  ،کشوری
بافرهنگ بوده است  .احترام به پدرو
مادر ومعلم ورعایت ادب ازخصوصیات
ایرانی بوده است  .مافرزندان فردوسی و
حافظ وسعدی و هزاران متفکر ودانشمند
هستیم  .معنویت همیشه نزد ایرانیان
مقام ارجمندی میداشته است  .اگر امروز
شرایط سخت  ،مارا ازهم بیگانه کرده است

نباید معنای حیات واصل برابری وبرادری
را کنار بگذاریم  .اگر بکوشیم دموکراسی
ورواداری را با معنویتی که جزو فرهنگ
ماست باهم بیامیزیم  ،شرایط زندگی
برای همه ی ما آسان تر ومطبوع تر
خواهد شد.
تاریخ مدون ما بیش از  ۲۵قرن تداوم
موجودیت مارا بعنوان یک واحد
سیاسی مدنی ثبت کرده است  .دردوره
های طوالنی ازاین تاریخ  ،ما پرچمدار
تمدن بشری درقسمت بزرگی از جهان
متمدن وقت بوده ایم  .پس از گذراز
بسیار فرازو نشیب های تاریخی  ،امروز
نباید سرنوشت خودرا بدست ق ّیم
وسرپرست بسپاریم .اگر ما به کرامت
انسانی باورداریم  ،اگر تاریخ به ما می
آموزد که بکمک اتحاد واتفاق وبه نیروی

آزادی

آشنائی با طب سنتى ايران

حیم
 :دکتر عفت رباردان ر ی
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دکتر سیمین ملک افضلی

زنده یاد مصطفی رحیمی  ،جائی نوشته
بود «:مقایسه ی چند شاخص فرهنگی
درسه کشور ایران  ،ترکیه ومصر که
تقریب ًا جمعیتی همانند دارند  ،نشان
می دهد که آمارها از نظر ایران تأسف
آوراست  .درایران  ۶۹درصد بزرگساالن
باسوادند ،درترکیه  ۸۲درصد  .ایران ۲۶
کتابخانه عمومی دارد  ،ترکیه  ۱۱۷۱ومصر
 .۱۰۵تعداد کتابخانه های دانشگاهی
ترکیه دوبرابر ایران است وکتابخانه های
مصر نزدیک به  ۴برابر و ترکیه نزدیک
سه برابر بیش از کتابخانه ملی ایران
کتاب دارد».
«واگر گامی فراتر نهیم  ،چشم انداز
راازاینکه هست تیره تر می بینیم  .برای
مثال  :تعداد کتابهای ملی کشور چک ،
بیش از  ۱۴میلیون  ،گرجستان بیش از
ده میلیون  ،اتریش وبلژیک ودانمارک
بیش از  ۴میلیون است  .ترکیه ومصر
هریک بیش از یک میلیون و کشور
فردوسی وحافظ فقط  ۴۱۱۰۰۰جلد!»
این فواصل امروز که سالها ازاین نوشته
می گذرد  ،بسیار بیشتر است .
قبل از هرچیز  ،باید توجه کرد که عامل
بدبختی یک کشور جهل ونادانی مردم
آن کشوراست  .زیرا هرگونه تجاوز به
منافع معنوی ومادی یک کشور از جانب
متجاوزین استعمارگر و استثمارکننده ،
ازطریق همین جهل وناآگاهی مردم  ،به
آنها تحمیل می شود .جهل عمومی که با
هرگونه دانش وآگاهی  ،به ستیز بر می
خیزد  ،راه را برای ورود و سروری ِ دشمن
علم ودانش هموار می کند وخیلی زود
ملت جاهل  ،چشم بسته اسیر متجاوز و
ستمکار می گردد .پائین بودن سطح تیراژ
کتاب در کشورما نشان بی عالقگی مردم
وعادت نداشتن آنها به مطالعه است .
ترویج زبان فارسی وتشویق مردم به
مطالعه وفراهم ساختن کتابخانه های
عمومی درهمه ی شهرهای کشور
بزرگترین ومهم ترین وظیفه ی ملی
است .
وقتی کم فرهنگی در جامعه حاکم باشد
،زرنگی جای فهم وفرهنگ را می گیرد
وهرکس می خواهد از معرکه عقب نماند!
بااین تصور که اگر رعایت دیگران را
بکند کارش انجام نخواهد شد.
نوع دیگر بی فرهنگی  ،بی توجهی
وناباوری به فرهنگ ایرانی وروی آوردن
به بیگانه است  .وقتی بی نظمی وبی
قانونی رایج باشد  ،هرکس به راه خود می
رود  .یکی بسوی مسکو توجه می کند
ودیگری کشور دیگری را انتخاب می کند
وآنوقت از خود بیگانگی ونفاق جامعه
را دربر می گیرد و جای مناتسبی برای
تاخت وتاز متجاوز حیله گر می گردد.
آنجا که اعتقاد به خود وبه تاریخ
وفرهنگ خود درمیان نباشد  ،زیر پا
سست می شود وانسان بهر طرف باد

بی یشـسی
م
هب اریان ند

بزرگ معنوی که از پدرانمان به میراث
برده ایم بارها بر مشکالت غلبه کرده ایم
 ،این بارهم می توانیم باردیگر مشکالت
را باکمک همدیگر از میان برداریم
وزندگی شرافتمندانه وبدون هرج ومرج
اقتصادی واخالقی  ،برای خود پایه ریزی
کنیم .
مشکل بزرگ ما ضعف حافظه ی تاریخی
ماست  .واینکه نمی کوشیم ازتاریخ
بیاموزیم وناچار هربار راه پیموده شده
را با اجبار دوباره می پیمائیم وهرگاه با
بن بست مواجه می شویم  ،متحیرانه
فکر می کنیم چاره ای نداریم جز اینکه
گذشته راازنو تجربه کنیم .
تاریخ جهان قرن بیستم  ،شکست
تجربه های متعدد دولتهای ایدئولوژیک
رادررابطه ی لجوجانه سیاسی واجتماعی
با دیگر کشورها  ،فراوان دارد .آگاهی از
احوال کشورهایی که در مدتی کوتاه از
ما پیشی گرفته اند وبا شتاب در مسیر
اکامل مدنی گام بر می دارند  ،بما می
آموزد که برای تحقق ِ ایران ِ آرمانی
خود چه مسیری را باید درپیش بگیریم
 .تجربه چشمگیر پیشرفتهای علمی ،
صنعتی واقتصادی در کشور فقیری مثل
هند بزرگترین دموکراسی دنیا از حیث
تعدادجمعیت  ،لزوم اولویت فرهنگ
براقتصاد را حتی ازدیدگاه اقتصادی
کام ً
ال نشان داد .بزرگان فکر واندیشه
کشور با رهبری دلسوزانه و عاقالنه ی
خود کشوررا هدایت کردند.
درطول تاریخ طوالنی وپرحادثه ی
کشورما  ،اقوام مختلف ازقبیل ترک و
یونانی و مغول وعرب باهم زیسته اند واز
مواهب و فرهنگ این کشور سودبرده اند.
ایران  ،همراه با هند  ،چین  ،روم  ،یونان
ومصر جزو  ۶کشوری است که هزاران
سال خودرا تا امروز برسر پا نگهداشته
وبارها یکی از دوقدرت بزرگ جهان بوده
است  .این کشور از لحاظ جغرافیایی
مرکز جهان شناخته شده بود ودائم ًا در
معرض حوادث دنیا وتمدن های مختلف
بوده است .
ازطریق جاده ی ابریشم برسر راه شرق
وغرب واقع شده وبعداز حمله ی اعراب
به ایران  ،امپراطوری فرهنگی ایران ،
فرهنگ مسلط دنیای شناخته شده آنروز
بوده است .
این فرهنگ که از فرهنگهای گوناگون
تأثیر پذیرفته  ،به مرور به فرهنگ
مستقلی تبدیل شده که خاص ایران
است .
این کشور از لحاظ مادی یکی از غنی
ترین کشورهای دنیاست واز نادر
ممالکی است که خاک حاصلخیز
وطبیعت مختلف در خوددارد.وبادریای
خزر درشمال و خلیج فارس در جنوب ،
نقش بزرگی درسرنوشت دنیا بازی می
کند.

در ُام القرای اسالمی چه خبر؟
به خاطر اینست
«وحضرت امیرالمؤمنین فرمود :مردی که
کارهای او را زنی تدبیر کند ،ملعونست».
اندر باب حق زن و شوهر -حلیةالمتقین-
مال محمد باقر مجلسی
چند شب پیش با چند تا از یاران قدیمی
گرم عیش و نوش بودیم که گفتگو به
اوضاع درهم برهم ایران از برکت انقالب با
شکوه امتی کشید .ریشه یابی این رخداد
هولناک تاریخی که چگونه مردمی که
از آزادیهای فردی و اجتماعی برخوردار
بودند و سری در سرها داشتند پشت
پا به همه چیز زدند ،از حال و حوصله
این نوشتار بدور است  .ولی آنچه که
گمانی درش نیست آنست که ریشه
فرهنگی دارد .مردمی که هنوز در خواب
غفلت و امکان بیداری آنان و آشنایی با
خردگرایی بسیار کم میباشد ،محکوم
به ناهنجاریهای اجتماعی واقتصادی و
واپسماندگی از پیشرفت و بهروزی و
بهزیستی میشود .وای به روزی که این
مردم بشوند همه کاره مملکت .آنهم
از بدترین جنسش یعنی مذهبی و از
نابترین مذاهب ،اسالم عزیز و از گل سر
سبدش ،شیعه دوازده سیزده امامی .راه
و روش مملکت داری و فرهنگ سازی بر
مبنای مهمالت و موهومات و خرافات و
قوانین مشتی عرب بیابانگرد و شترچران
است نه از راه خرد و منطق و تجارب
بدست آمده بشریت.

آزادی

از اینکه اوضاع اقتصادی خراب و در
حال سقوط است نمیشود فرار کرد .بی
لیاقتی رژیم در گرداندن امورات مملکت
کامأل نمایان است .با زور و چماق مشغول
اسالمیزه کردن مردم ایران طبق همان
قوانین عقب مانده هستند .ثروت ملی
ایران را حساب بانکی شخصی خودشان
کرده اند و آنرا به تاراج برده اند وسرمایه
ملی را خرج کشورهای بدبخت بیچاره
منطقه میکنند .در راستای هذیان
امپراطوری اسالمی بجای اینکه مشکالت
مردم ایران را حل کنند ،خرج اماکن
مذهبی و نذری داد به امت اسالم میکنند.
به گزارش ایسنا ،حسن پالرک رییس

ستاد بازسازی عتبات عالیات با بیان
اینکه فاز نخست طرح توسعه حرم
مطهر امام حسین (ع) تا کنون  ۳۲درصد
پیشرفت فیزیکی داشته است ،گفت:
« ..برای توسعه حرم در کربال ب ه دلیل باال
بودن سطح آب زیر بستر شهر ،با روش
مهندسی پیشرفتهای به خشک کردن
زمین حرم تا عمق حدود  ۱۵متر اقدام
و سپس گودبرداری کردیم .با پایان فاز
نخست طرح توسعه حرم امام حسین
(ع) تا سه چهار سال آینده ،فضای این
حرم  ۱۴برابر وسیعتر میشود»...
نشانه های حماقت و عقب ماندگی ذهنی
در این امت اسالمزده بسیار است .روش
مهندسی پیشرفت ه خشک کردن زمین
را در ایران با موفقیت تجربه کردند و با
زدن چاه و سدهای بی رویه منابع آبی
عراقی ها را هم نابود خواهند کرد .این
اواخر هم بخاطر مراسم عزاداری اربعین
دسته دسته امت خرافی و شهیدپرور
با تسهیالت دولتی راهی نجف و کربال
شدند تا برای یک مشت موهومات که
هزارو چهارصد سال پیش فقر فرهنگی
و خواری را برایشان به ارمغان آورده اند
گریه زاری کنند.
به گزارش ایلنا عبدالرضا رحمانیفضلی
در جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران
اظهارکرد ...»:پرزیدنت روحانی ساخت

پل خرمشهر به بصره را مجددأ دستور
داده اند .یکی از مشکالت حمل و نقل
ما در اربعین مسیر مهران تا نجف است
که جاده باریکی دارد و همین مسئله
موجب ایجاد ترافیک میشود .قرار شد
با طرف عراقی مذاکره داشته باشیم و
با همکاری آنها برای ساخت این جاده
اقدام کنیم .این پل بسیار مهم است .ما
همچنان به دنبال بازگشایی مرز خسروی
هستیم و اگر این مرز سال آینده باز شود،
تمام مسائل حمل و نقلی ما در اربعین
حل میشود .ما میتوانیم در طول هفت
هشت سال آینده تا  ۱۰میلیون زائر برای
اربعین اعزام کنیم و باید در این زمینه
برنامهریزی داشته باشیم »...هنگامی
که تورم  ،فقر ،بیکاری و ناامیدی بیداد
میکند این امت فلکزده در فکر جاده و
پل به صحرای بیخردی و خرافات و مرده
پرستی است.
گذشته از نمایشهای مسخره تعذیه
خوانی و شمر و یزید بازی ،مزخرفات
آخوندی و یاوه گویی هایی است که باید
آنرا طال گرفته و به سر در سازمان ملل
آویزان کرد تا دنیا از آن درس بگیرد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنالین ،آخوند
علیرضا پناهیان نایب رئیس قرارگاه حمار!
در برنامه جاذبه شبکه افق ،درباره اینکه
اگر قرار باشد یک نفر را به راهپیمایی

پیاده بسوی کربال برای شرکت درمراسم اربعین:
ایجادتفرقه بزرگ بین شیعه و سنی توسط رژیم اسالمی

اربعین بیاورد ،آن یک نفر کیست؟ گفت
...»:من آقای مل گیبسون را میآورم،
اتفاقا سال های قبل شنیدم که او با
زندگی امام حسین آشنا شده است و
گفته که تعجب میکنم چرا تا االن فیلم
سینمایی این شخصیت بزرگ ساخته
نشده است »...بعله این آخوند چماقدار
بسیجی قرار است بشود نماینده ولی فقیه
در هالیوود که آنجا را هم با منویات اسالم
عزیز پهن مالی کنند .او ادامه داد...« :
برای این مل گیبسون را میآورم تا فریاد
آزادی و حماسههایی که در کارهایش به
دنبال آن است را در مسیر راهپیمایی
اربعین ببیند تا شاید راهپیمایی اربعین
از غربت در بیاید »...منظور از آزادی که
استاد فرمودند  ،اعدام دگراندیشان و
دگردینان و حماسه نیزهمان عزاداری و
خاک به سر مالیدن و شیون و ناله است.

سال نهم شماره ۱۰۷

دست بر قضا آقای مل گیبسون از این
واقعه تاریخی و حماسی که بین چند
قبیله عرب پابرهنه برای بدست آوردن
قدرت و سواری بر امت اسالم بود ،
کامأل آگاه است و کتابهای تاریخ نگاران
اسالمی از قبیل ابن طاووس را از بر دارد.
و آنطوریکه ما در فیس بوک و اینستاگرام
دیدیم  ،قرار است ایشان یک فیلم پر
خرج و حماسی در باره این واقعه تاریخی
که مسیر پیشرفت بشریت را عوض کرد،
بسازد  .شایع است که بازیکنان آنرا هم
استخدام کرده است .آقای تام کروز در
نقش امام حسین (ع) ،خانم سلما هایک
در نقش حضرت فاطمه (ع) ،خانم کیم
کارداشیان در نقش حضرت زینب (ع)،
آقای آرنولد شوارتزنگر در نقش یزید بن
معاویه ،آقای سیلوستر استالن در نقش
مسلم بن عقیل و برادران بالدوین در
نقش شمر وعمر!!! خرج و برج فیلم هم
را یهودیان خشکه مذهبی هوادار دکتر
احمدی نژاد هزینه خواهند کرد.

صفحه 18

استاد پناهیان حسابی قاطی کرده ولی
از این امت نخبه به غیر از این نمیتوان
انتظار داشت و شوربختانه از این نابخردان
بسیار زیادند .ریشه واپسگرایی را باید در
آغاز پرورش فرزندان این آب و خاک
خشکاند واهمیت مادران و نقش آنان
بسیار مهم است .برای رسیدن به این

به گزارش خبرگزاری حوزه دکترفرشته
روح افزا فارغ التحصیل رشته
الکترونیک در مقطع دکترا از دانشگاه
منچستر انگلستان ،پژوهشگر و محقق
برجسته حوزه زنان و خانواده ،مدیر
رصد و آمار شورای زنان در گفتگو با
خبرنگار خبرگزاری حوزه در تهران به
بررسی وضع عفاف و حجاب در چهل
سالگی انقالب ،آسیب های حوزه زنان،
مسئله حضور بانوان در ورزشگاه ها،
اجرای پنهانی سند  ۲۰۳۰در دانشگاه ها
و  ...پرداخته است  .اینهم چند نمونه از
ترشحات مسموم یک زن امتی .ایشان
گفتند :
«...متاسفانه دولت ها زیاد بر روی حجاب
تاکید نداشتند ما کی درباره حجاب کار
کردیم که حاال بخواهیم نتیجه آن را
ببینیم؛ بایستی به ما فرصت کار بدهند.
تریبون سینما را بدهند تا من  ۴تا فیلم
بسازم و نشان بدهم یک زن بی حجاب
چطور در جامعه مورد تعرض اخالقی،
رفتاری و شخصیتی و احساس کمبود
و مورد سوء استفاده قرار می گیرد»...
از کجای این بدبختی باید گفت؟ رشته
الکترونیک در مقطع دکترا از دانشگاه
منچستر انگلستان چه ربطی به
مدیریت امور زنان دارد؟ و بعد تازه آنهم
چه مدیریت نابی؟ بهتر از این نمیتوان
پیدا کرد .خود گرگ را برای چوپانی
گوسفندان گذاشتن همین است ،زنان
ضد زن و واپسگرایی نسل اندر نسل.
هرگونه برابری حقوق زنان برای این امت
نخاله به صورت دغدغه و دردسر است.
ضعیفههمچنینگفت:
«...آیا درباره آیات عفاف و حجاب هم
فیلم درست کردیم ،این که نگاه به
نامحرم تیری از جانب شیطان است
و نتیجه آن موجب از هم پاشیدگی
خانواده و به جای گذاشتن بچه های
طالق و به دنبال آن اعتیاد می شود
چنین محتوایی به تصویر کشیده نشده
است »...خب پس به حساب این ابله
بسیجی اگر زن در کیسه و گونی بماند نه
طالق میماند و نه اعتیاد .به عبارت ساده
تر بقیه جمعیت دنیا از هم پاشیده اند
چون دنباله رو مزخرفات مذهبی
نیستند .از قرار معلوم تیر شیطان به مغز
اینان خورده است وبخاطر اینست که
امت بینوا محکوم به عقبماندگی است.
Teymour_Shahabi@yahoo.com
Facebook.com/Teymour Shahabi

آزادی

تیمور شهابی

رضاتجدد،نماینده ی دوره های
ّ
4و5و14مجلس شورای ملی ومترجم
کتاب الفهرست ابن ندیم،ضن شرح
بخشی از خاطراتش میگوید...«:بنده
خوب یادم می آید که درسال1290بودکه
رفتم به مازندران،وضع ّیت مازندران به
طوری تأثرانگیزبود که واقع ًاآدم شرمش
می آمدباآن وضع زندگانی بکند،برای
نمونه عرض می کنم عبدالسالمی بود
تاجرباشی روس که به َس َم ِ
ت آگنتی
دولت روس معین شده بود،این شخص
هرچه دلش می خواست اجرا می
کرد وبه قدری درمردم ایجاد ُرعب
وبیم کرده بود که تاامروزدرمازندران
معروف است که وقتی مردم ازکوچه
ی عبدالسالم ردمی شدند قریب ظهر
کفشهارا ازپادر می آوردند که مبادا
کفش روی سنگ صدابکند وعبدالسالم
ناراحت بشودوبیاید آنهارا اذیت بکند.
شنیدم که همین عبدالسالم مالقاتی
با استاندار مازندران کرد وآن شخص
ازرجال بختیاری بود...وقتی عبدالسالم
وارد اتاق می شود،استاندارفورا ً برای
اوازجاقیام نمی کند،تاوقتی که اووسط
اتاق می رسد جلوی پایش برمی خیزد،او
به استاندارکه می رسد[توضیح اینکه
درآن زمان هنوز واژه ی استانداربه
جای حاکم وضع نشده بود،بنابراین
منظورایشان حاکم مازندران بود).دست
دراز می کند،گوش استانداررا می گیرد
میکشد باخودش تادراتاق میگویدبرای
استقبال من تااینجا بیایی...این وضع
ایران بود.
نامبرده سپس به ماجرایی درزمان
سردارسپهی رضا خان اشاره می کند
ومیگوید:بنده رفته بودم شرفیاب
بشوم...وارداتاق شدم،طرف شمال آن
اتاق یک کاناپت بود که سردارسپه
آنجا نشسته بودند،دست چپ،دکتر
احیاءالسلطنه بودودبیراعظم رئیس
دفتر وزارت جنگ درمقابل ایشان،
طرف جنوب بین ستونها پنجره های
سمت خیابان مرحوم حاج آقارضا
رفیع نشسته بودند،امر فرمودند من
کنارشان نشستم...دیدم درحیاط
وستاهل رئیس نظم ّیۀ وقت داردمی
آید،چیزی نگذشت که دراتاق باز
شد وستاهل به حال سالم دستش
را باال آورد،سردارسپه اول توجهی
نکردند ،چند ثانیه ای گذشت،صورت
را برگرداندند بایک نگاه غضب آلودی
سراپای اورا ورانداز کردند،بعد رو به
دکتر احیاءالسلطنه کردند فرمودند به
او بگوهر پیرزنی گزارش این شهررا به
من می دهد جزتو،اگردست ازاین رویّه
برنداری می دهم زیردیوارنظم ّیه دفنت

کنند...فرمودنددوباره به او بگو،دکتر
احیاءالسلطنه این بیانات سردارسپه را
برای او به فرانسه می گفت ،دوباره که
به او گفت باانگشت س ّبابه به اواشاره
کردند برو،اورفت.
او در ادامۀ این مطالب میگوید:
ایران رابین این دوقسمت نگه
دارید ،نگاه بکنید فرق بین وجود
اعلیحضرت[رضاشاه] را بادورۀ
عبدالسالم (.»...ازکتاب درآئینۀ
خاطرات).
توضیح اینکه وستاهل[وستداهل]
افسر سوئدی بود که در زمان
قاجارطی قراردادی بادولت سوئد،
برای سرپرستی واصالح وسازماندهی
نیروی پلیس ایران استخدام شده بود.
***
تعصب شدیدی به میهن
رضاشاه
ّ
دوستی وبیگانه ستیزی داشت که حتا
سرریدربوالرد وزیر مختار انگلیس
درایران درزمان پادشاهی رضاشاه
که یکی از مخالفان وبدخواهان او بود
درکتاب خاطراتش به این خصیصۀ او
اشاره می کندواین ذهن ّیت چیزی نبود
جزاینکه سالها شاهد رفتارارباب گونه ی
ُع ّمال دولت روسیه وانگلیس نسبت
حساس
به ایرانیان بودکه روح
ّ
حساس ّیت او حتا
اورا می آزرد.این ّ
به واژه های بیگانه نیزکشیده شد
وازاین رو بنابه دستوراوفرهنگستان
زبان با شرکت چندتن ازدانشمندان
واستادان دانشگاه پا گرفت وواژه های
پارسی تاآنجا که مقدوربودجایگزین
شد.
بیگانه
های
واژه
علی اصغرحکمت از دولتمردان
دورۀ پهلوی دراین باره میگوید:
«.اعلیحضرت همیشه می فرمودند
برای مؤسسات واصطالحات قدیم
یک اصطالحات فارسی جدید وضع
کنید...اصطالحات عربی رابه صورت
اصطالحات فارسی درآورید...بنده
گزارش به عرض رساندم که البته این
کارصحیح است واقدام بجاوشایسته
ای است،ولی اجازه بفرماییدکه یک
جلسه تشکیل بدهیم به عنوان
آکادمی واسمش را پیشنهادکردم که
فرهنگستان بگذاریم ودرآنجا ازروی
د ّقت وبصیرت با مالحظۀ سوابق لُغوی
وتاریخی الفاظ به جای واژه های ثقیل
ونامطلوب ،کلمات فارسی مطلوب
گذاشته شود،مرحوم فروغی بامن کام ً
ال
هم عقیده بود وازاین لجام گسیختگی
که هرکس یک لغتی وضع می کرد
خوشنودنبود،ایشان این پیشنهادرا به
عرض رسانیدواجازه فرمودندومجلسی
فراهم کردیم به اسم فرهنگستان که

درآنجا سی نفر ازاستادان فاضل ولغت
شناسان ودانشمندان وهمچنین بعضی
نظامی ها هم درآن شرکت کردند ،ویک
سلسله لغات درفرهنگستان وضع شد...
اعلیحضرت فقیدهم شخص ًا این لغت
هارا رسیدگی می کردند،یک وقت نامه
ای برای ایشان بردند ازطرف مجلس
شورای ملی که نوشته شده بود قانونی
صحه وامضا ِء مبارک فرستاده می
برای ّ
شود دراین نامه خطاب به رئیس دربار
نوشته بودند«:برای دستینه همایونی»،
اعلیحضرت تعجب کردند که دستینه
یعنی چه!؟ چه معنی دارد؟مرحوم
شکوه الملک عرض کرده بود گویا
مقصودشان امضاءاست،فرمودند که
این لغات ُمضحک چیست وضع می
کنند،بعدازاین بیاورندمن خودم به
بینم،ازآن تاریخ به بعد لغت ها را به
عرض ایشان می رساندندو(.»...کتاب
درآئینه خاطرات).
گردآورنده ی این مطالب چندین
سال پیش دریکی ازرسانه هاخواندم
که رضا شاه دریکی از شرفیابی هااززنده
یاد فروغی درباره ی وضع واژه های
نوجویا می شود ،فروغی درپاسخ
میگوید:تاپاسی از دیشب بااعضای
فرهنگستان برای جایگزینی واژه های
بیگانه به پارسی  ،انبازی داشتیم.شاه
می پرسد گفتی چه داشتید!؟فروغی
میگوید:انبازی داشتیم.می پرسد
به جای کدام کلمۀ بیگانه؟ فروغی
میگوید«:مشارکت».شاه می گوید:چه
بازی کثیفی! بهتر نبود به جای این کلمه،
همبازیبگویید؟
گفتنی است که اگرچه واژه ی
«انباز»دربسیاری ازکتابها واشعار
شعرا از سده های پیش آمده است
،اما نکته سنجی وتیز بینی رضاشاه
نیزدرخورتوجهاست.
***
پس ازفتح تهران به دست رضاخان عده
متحصن شدند.
ای درسفارت انگلیس
ّ
رضاخان به سفارت انگلیس پیغام داد
که آنها رابیرون کنند،آنهارا تهدیدنمود.
سیدضیاءالدینمینویسد:
رضاخان درصدد محاصرۀ سفارت
انگلیس برآمد،هرچه خواستیم
اوراازخرشیطان پایین بیاوریم مو ّفق
نشد یم .محاصرۀ سفارت انگلیس
کشید،سرانجام
چندروزطول
مستراسمارت به دفتررضاخان رفت
ورضاخان گفت باید بست نشینان
راتحویل دهند.آنهاچون دیدند درمقابل
ارادۀ رضاخان توانایی مقاومت
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هدف باید به مقام زن و آزادی او احترام
گذاشت که از میدان افکار و باورهای
اسالم عزیز بدور است .پس تا این دایره
مینا شکسته نشود ،کارخانه امت سازی
تعطیل نخواهد شد و آش همین است و
کاسه همین.

گوشه هائی از زندگی رضاشاه کبیر

بقیه درصفحه ۴۸

صفحات روزنامه ای بنام « پنسیلوینیا
جورنال اند و یکلی ادورتایزر » که در

زمانی یک ارمنی بنام آلبرت به ایتالیا
رفت و مد تی مقیم شدونام خود
را برروی د ر خانه به زبان ایتالیائی
نوشت«:آلبرتو دولینا بُبرینی» .
یک ایرانی که از آنجا عبور می کرد
عبارت را خواند ه وگفته بود « :گمانم
شغل این آقا آلبرت ختنه کردن بچه ها
باشد ».

پنج شخصیت معروف تصویر ی را که
بشر از جهان داشت بکلی د گرگون
ساختند:

پیش بینی دوگل وناپلئون
ایالت پنسیلوانیا منتشر می شد اخیرا ً در
نیوجرسی پیداشد .این صفحات مربوط به
 ۲۴۴سال قبل است .گفته می شود ارزش
آن حدود  ۱۶هزار دالر است .
آنچه اهمیت دارد شعاری است که بر
صفحه اول این روزنامه نقش بسته است :
«متحد باش یا بمیر» .تصویر زیر صفحه
اول همین روزنامه را که چندسال پیش
ازآن منتشر شد ه نشان می د هد.

ژنرال د وگل زمانی به روسها گفته بود :
«باألخره یک روز چینی ها شمارا
ازسیبری بیرون خواهند راند».
و ناپلئون هم گفته بود:
« چین  ،این اژد های زرد را بگذارید
بخوابد  .آن ر ا بید ار نکنید.زیرا اگر به
حرکت د رآید جهان را تکان می د هد».

توصیفشاعراززاهد
قائم مقام فراهانی د ر یک دو بیتی زیبا
زاهد را اینگونه توصیف کرد ه است :
زاهد  ،چه بالئی تو که این رشته تسبیح
از د ست تو سوراخ به سوراخ گریزد
خلق ار که بد نبال تو افتند عجب نیست
ّ
زسلخ گریزد.
یک ب ّره ند ید م که

دست تنها

آزادی

درکرمان  ،ساالر مظفر که پد ر زیباترین
کود کان شهربود از مرحوم واعظی
شهداد ی پرسید ه بود:
آخوند  ،چرا بچه هایت اینقد ر الغرومرد نی هستند؟
او جواب داد ه بود:
 حضرت واال  ،بچه توی د ه  ،دست تنها ،بهترازاین نمیشود.
ازپاریز تا پاریس -باستانی پاریزی

موسی گفت  :قانون همه چیز است .
عیسی گفت  :عشق همه چیز است .
مارکس گفت پول همه چیز است
فروید گفت  :سکس همه چیز است .
واینشتین گفت  :همه چیز نسبی است .

همه چیز درشاهنامه
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واقع ًا هیچ چیز نیست که نشود
درشاهنامه برای آن شاهد پیدا کرد
حکایت فاضل آخوند خراسانی است
که می گفت  «:ال رطب و ال یابس ّال فی
کتاب مبین »( آیه  ۴۹سوره انعام)
ظریفی ازاوپرسید  :حضرت آقا اسم من
هم د ر کتاب کریم هست ؟ حاجی فاضل
سئوال کرد  :اسمت چیست ؟ گفت :
امراهلل
حاجی جواب د اد اسمت که هیچ حتی
شغلت هم درکنارش آمد ه است .مگر
نشنید ی اینکه فرمود وکان امراهلل
مفعوال(آیه  ۴۷سوره نسا)

گورهایدستهجمعیدرعراق
بیش از  ۲۰۲گور د سته جمعی حاوی
هزاران جسد د ر عراق کشف گرد ید.این
گورها د ر منطقه ای که مد تی تحت
کنترل د اعش بود به د ست آمد ه است .
سازمان ملل متحد د ر بیانیه ای که روز
 ۶نوامبر  ۲۰۱۸منتشر کرد این گورهارا
حاصل جنایات جنگی و جنایت علیه
بشریت و قتل عام انسانها قلمد اد کرد.

توسعه آمازون

نخستین ستاد اداری آمازون در بوستون
دایرشد  .اینک آمازون می خواهد
دوستاد د یگر د ر النگ آیلند نیویورک
و کریستال سیتی ویرجینیا د ایر کند.

یک افسر اس اس در دادگاه
یک مأمور محافظ اس اس که د رد وران
جنگ جهانی د وم صد ها تن از زندانیان
ارد وگاه های نازی را به قتل رساند ه است
در آلمان محاکمه می شود .این مأمور که
یوهان ریبوگن نام دارد هم اکنون ۹۴
ساله است .او ازسال  ۱۹۴۲تا  ۱۹۴۴د ر
کمپ اشتوت هاف که د رشمال لهستان
فعلی است به خدمت مشغول بود ه است .
اکثر این مأمورین که به چنگ قانون افتاد ه
و محاکمه شد ه اند د رد اد گاه گفته اند
آنها فکر می کرد ند با اجرای مإموریتهای

بیایید چهار سال مجلس را تعطیل کنید و
حقوق نمایندگان را به خرید گاو شیرده
اختصاص بدهید280 ،نماینده داریم که
حقوق هر کدام 20میلیون تومان است.،
نرخ هر گاو شیری معمولی  5میلیون
یعنی با حقوق ماهیانه یک نماینده می
توان  4گاوخرید ،یعنی در یک ماه
1120گاو شیرده ،که در سال این عدد
به13440گاو با تولید یک میلیون لیتر
شیر می رسد ،که این عدد در چهارسال
میشود53760گاو و یک میلیارد لیتر
شیر! که برابر است با کل تولید شیر
دانمارک  ،که کشورشان را با این مقدار
تولید اداره می کنند ،برای تامین علوفه
گاوها می توان از هزینه تغذیه و سفرهای
نمایندگان استفاده کرد که زیادی هم می آید!

فرق رئیس جمهوروشاه
شخصی تعریف میکرد من يك مادر
بزرگ داشتم بعداز انقالب ميگفت:
شاه بهتر بود.
ميگفتيم :عزيز چرا؟
خيلى ساده ميگفت :شاه مثل صاحب
خونه ميمونه ،ولى رييس جمهور مثل
مستاجره .هر چهار سال بايد جایش
راعوض كنه .پسرم صاحب خونه
به فكر خونشه اما مستاجر هيچوقت
بفكر خونه اى كه توی آن نشسته
نيست ،چون مال خودش نيست دلش
نميسوزه
عجب نکته جالبی است

ﻧﺨﻞ خرما وفرهنگ
وقتی نخلی رامی خواهند قطع کنند میگویند
ُ
بکشش
ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻫﺎ بیشترازاین موضوع آگاهند .انگار
این درخت ﭼﯿﺰﯼ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺁﺩﻣﯿﺰﺍﺩ ﺍﺳﺖ ﻭ
ﺑﯽ ﺟﻬﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﺁﻥهم چون
ﺁﺩﻣﯿﺎﻥ ،ﻧﻔﺮ ﺍﺳﺖ.
ﻧﺨﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭﺧﺘﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺳﺮﺵ ﺭﺍ ﻗﻄﻊ
ﮐﻨﯽ میمیرد ،ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻫﻤﻪ ﺩﺭﺧﺖ ﻫﺎ ﮐﻪ
ﺳﺮﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﮐﻪ میزنی ﺑﺎﺭ ﻭ ﺑﺮﮒ ﺷﺎﻥ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ
ﻫﻢ میشود.
ﺍﻣﺎ ﻧﺨﻞ ،ﻧﻪ ! ﺳﺮﺵ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻗﻄﻊ ﮐﺮﺩ ﯼ میمیرد
ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺭﯾﺸﻪﺍﺵ ﺩﺭ ﺧﺎﮎ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻧﺨﻞِ ﺑﯽ ﺳﺮ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﺩ!

وطن در خطر است
برمیگرد د .د ر این سال کوهنوردان
باسابقهی کشور پیشنهاد ی را مبنی بر ساخت
و نصب یک مجسمه با موضوع کوهنورد
ان ایرانی به فد راسیون کوهنورد ی
د اد ند .سرهنگ بیات که د ر آن سالها
رییس فد راسیون کوهنورد ی بود با این
پیشنهاد موافقت کرد و با همکاری و حمایت
مالی شهرد اری تهران کار ساخت مجسمه
آغاز شد.
سرهنگ بیات ،امیر شاهقد می را به عنوان مد
ل به استاد رضا لعلریاحی ،مجسمهساز و استاد
د انشکد ه هنرهای زیبا معرفی کرد .شاهقد
می حدود هشت ماه و روزی هفت ساعت نزد
ریاحی میرفت و به شکلی که گفته شد ه
بود ،ژست میگرفت تا پیکر مجسمه تراشید ه
شود.

عبارت وطن در خطر است یک اصطالح
فرانسوی وتلفظ آن به زبان فرانسه «:
ال پاتری ا ِ آن دانژه» La Patrie est en
 dangerمی باشد.ود رموارد ومواقعی بکار
برد ه می شود که وطن واقع ًا د ر خطری
بزرگ باشد .منشأ فرانسوی این اصطالح برای
آنها سال  ۱۷۲۹بود که ابتدا اطریش وسپس
انگلستان و آلمان واسپانیا وهلند دسته جمعی
علیه فرانسه وارد جنگ شدندو دریک چنین
موقع ومورد ی مجلس ملی فرانسه  ،با توسل
به این جمله  ،ملت را با هم متحد و آماد ه
د فاع کرد (..نقل از خواند نیها شهریورماه
)۱۳۵۷

همراهی مردم

داستان مجسمه در بند
مجسمهی «کوهنورد ایرانی» میدان
دربند ،این روزها شاهد رفت و آمد
کسانی است که با آغاز روزهای سرد
سال ،برای انجام ورزشهای زمستانی و
کوهنوردی به ارتفاعات تهران میروند؛
اما شاید کمتر کسی از ماجرای ساخت این
مجسمه خبر داشته باشد.
به گزارش خبرنگار بخش تجسمی
خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،
حدود  50سال است که مجسمهی سه متری
نصب شد ه در د ربند ،نماد کوهنوردان
ایرانی است .مجسمهای که بسیاری از
کوهنوردان خاطراتشان از ورزش را با او
به یاد میآورند و سالهاست که استوار ،به
تماشای رهگذران ایستاد ه است.

یکی به شیخ فضل اهلل نوری گفته بود :
حضرت آقا اینقدر با مشروطه مخالفت نکن
 .مردم باتو بد می شوند.
اوجواب داده بود :مؤمن ! من چهل هزار
صیغه ی عقد ازد واج د راین شهر جاری
کرد ه ام .جوانان آن د ر حکم فرزند ان من
هستند .چطور با من بد می شوند؟

حکایت دزد و خر سواری
حاکمی درمشهد رسم بنهاد هرکه
از مسافران وساکنان دزدی کند آن
شخص را سوار االغ به مدت یک هفته
درشهربگردانند.

وعد ه های بهشتی
از عالمه مجلسی کتابهای زیادی دردست است
که نشان می دهد این دکاندار دین چه روزگاری
سرشار از نعمت های دربار ی داشته است  .از
جمله اودروصف بهشت می نویسد«:حضرت
علی فرمودند هرکه دربهشت جای گرفت دیگر
بیرون منی رود وپیر منی شود و ساکن درآن فقیر
منی گردد.
همنی شخص در جای دیگری می نویسد :امام
باقر می گوید «:برباالی درهای بهشت نوشته شده
است  :صدقه ده اجر داردولی وام دادن هجده
پاداش دارد».
حال این دو جمله را مقایسه کنید تا به دروغهای
این افراد واقف شوید .اگرساکن بهشت فقیر منی
شود پس وام و صدقه برای چیست ؟
به این می گویند دکانداری دین .

آزادی

قدیمی ترین روزنامه

شغل ختنه کردن

تعبیر های مختلف

گفته می شود با د ایر کردن این د وستاد
نزد یک به  ۵۰هزار شغل جد ید برای مرد م
این د و ایالت ایجاد خواهد شد .بسیاری
از کارشناسان امور سیاسی براین باورند
که آمازون با این گسترد گی وسرمایه
میلیارد ی و نیروی انسانی که د ارد می
تواند بر تصمیم گیری های سیاسی
دولت آمریکا مؤثرباشد و به مد اخله
بپردازد.مد تی است آمازون روزنامه
معروف واشنگتن پست را نیز خرید اری
کرد ه است .

پیشنهاد بلوچ ایرانی به رهبر

شخصی از د یگری حلوا دزدید وبخورد .به
جرم دزدی به محکمه اش بردند وچون
محکوم شد طبق حکم حاکم سواربراالغی
اورا درشهر مشهد بگرداندند و بچرخاندند.
مردم درکوچه وبازار بادیدن آن حالت بسیار
هیاهو کردند  .هنگام چرخاندن دزد درشهر
نگهبان ازاو پرسید بسیار سخت می گذرد ؟
دزد گفت نه  .حلوارا که خوردم االغ هم
که سوارم  .مردم هم که شادی می کنند و
خوشحالند  .ازاین بهتر درعالم چیست ؟
این روزها حلوا به بیت المال تبدیل شده و االغ
نیز به بنزهای آخرین مدل و ...
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خ واندن ی
ک واته و

آدمکشی به عظمت و بزرگی کشورشان
خدمت می کنند.

ﺩﮐﺘﺮ ﮐﺮﯾﻢ ﻣﺠﺘﻬﺪﯼ ،ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ  :ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺜﻞ ﺩﺭﺧﺖ
ﻧﺨﻞﺍﺳﺖ
ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺭﯾﺸﻪ ﺍﺕ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﺧﺎﮎ
ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﺳﺖ
ﻣﻬﻢ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﺕ ﻫﻢ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ! ﯾﻌﻨﯽ
ﻧﻤﻮﺩ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺕ ﻫﻢ ﺳﺎﻟﻢ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺍﮔﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﯼ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺷﺪ،
ﺁﻥ ﻓﺮﻫﻨﮓ میمیرد ،ﻭﻟﻮ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺳﺎﻝ ﺭﯾﺸﻪ
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ...

سابقه ساخت این مجسمه به سال ۱۳۳۷

رستم گفت :اگر با زر و سیم بسیار به صورت بازرگانان به توران زمین رویم و با بخشش زر
و سیم و پوشیدنی جای بیژن را بیابیم ،میتوانیم او را رهایی بخشیم

آزادی

زال به گیو گفت تا شب هنگام با ما به
شادی بنشین تا رستم از شکار بازگردد.
تهمتن از شکارگاه بازگشت و گیو را
غمگین یافت .از اسب به زیر آمد و او را به
برگرفت و از حال پهلوانان و بزرگان جویا
شد ،چون گیو نام بیژن را از رستم شنید
خروشی برآورد و گفت شاه آگاه در جام
جهان نما دیده است که بیژن در توران
زمین به چاهی در بند است ،اینک مرا نزد
جهان پهلوان فرستاده است تا برای رهایی
بیژن بکوشد .رستم نامه شاه را خواند و
به گیو گفت از دیدار تو خرسند گشتم
و از غم تو ناالن  ،من هم به اندازه تو از
گرفتاری بیژن در رنجم اما به نیروی یزدان
و بخت شاهنشاه او را نجات خواهم داد
به نیروی یزدان ببندم کمر
به بخت شهنشاه پیروزگر
بیارمش زان بند تاریک چاه
نشانمش با شاه در پیشگاه
سه روز گیو به استراحت پرداخت و روز
چهارم با رستم جهان پهلوان روی به
پیشگاه نهاد .چون به ایرانزمین رسید گیو ،
شاه را از آمدن تهمتن با خبر ساخت.
بزرگان به پیشواز رستم رفتند و رستم
ستایش کنان نزد خسرو دوید و او را
نیایش کرد .کیخسرو فرمان داد تختی
شاهانه برای رستم مهیا کنند .رستم بر آن
قرار گرفت.کیخسرو به رستم گفت
کنون چاره کار بیژن بجوی
که او را ز توران بد آمد به روی
رستم گفت چاره در جنگ و خونریزی
نیست  ،باید با تدبیر راهی جست
کلید چنین بند باشد فریب
نه هنگام گرز است و روز نهیب
پهلوانان همچون گودرز و فریبرز و فرهاد
و شاپور بر رستم آفرین گفتند .خبر به
گرگین رسید که پهلوان زمان از زابلستان
برای یافتن بیژن به ایرانزمین آمده است.
گرگین التماس کنان برای او پیغام فرستاد
که از وی نزد شاه شفاعت کند تا از بند
رهایی یابد و در خدمت رستم برای یافتن
بیژن جانفشانی نماید .رستم در پاسخ گفت
با اینکه تو چون روباه پیر به کار بیژن مکر
نمودی و شایسته نیست که نام تو نزد شاه
برده شود ،ولی چون از روی بیچارگطلب
بخشش میکنی  ،عفو تو را از شاه خواهم
خواست به شرط اینکه دست از مکر و

فریب برداری و اگر غیر از این رفتار کنی
از سرو جان خود دست بشوی.
روز دوم رستم از شاه تقاضا کرد که گرگین
را ببخشد  ،شاه به سپهدار بزرگ گفت من
سوگند یاد کرده ام تا بیژن از بند رهایی
نیابد ،گرگین جز بال از من نخواهد دید.
سرانجام شاه گرگین را به رستم بخشید.
کیخسرو از رستم پرسید برای رهایی بیژن
چه تدبیری اندیشیده است .رستم گفت با
جنگ نمیتوان بیژن را نجات داد ،چه بسا
اگر افراسیاب از قصد ما آگاه گردد  ،بیژن
را سر از تن جدا سازد .اندیشیده ام اگر
با زر و سیم بسیار به صورت بازرگانان به
توران زمین رویم و با بخشش زر و سیم و
پوشیدنی جای بیژن را بیابیم ،میتوانیم او را
رهایی بخشیم .شاه رای او را پسندید زر
و سیم بی حساب در اختیارش گذاشت .
رستم با گرگین و دیگر پهلوانان با لشکری
آراسته روی به توران نهاد.
چون نزدیک مرز توران رسید ،پهلوانان
را خواست و بدانان گفت سپاه را همینجا
بگذاریم و خود با لباس بازرگانان به توران

زمین رویم .کاروان بازرگانان با مال و
خواسته فراوان به راه افتاد.
رستم و پهلوانان به ختن رسیدند و رستم
با تغییرلباس و صورت به نزد پیران رفت
بدانسان که پیران او را نشناخت .از او
پرسید از کجا هستی و به چه مقصدی
بدین سرزمین آمده ای؟ رستم به او
گفت بازرگانی از ایرانزمین هستم که
هم فروشنده ام وهم خریدار .اینک به نزد
پهلوان آمده ام تا
مرا از حمایت خویش برخوردار سازد
هدیه های فراوان نیز به پیران داد .پیران
بر او آفرین گفت و وی را نواخت.
که رو شاد و ایمن به شهر اندر آ
کنون نزد خویشت بسازیم جا
پیران به رستم گفت که در منزل فرزند
من مقام کن .رستم گفت چون عده
زیادی همراه من هستند بهتر آنست که
در شهر جایی را برای اقامت برگزینیم.
پیران موافقت کرد و رستم محلی را
تعیین کرد و با کاروانیان در آنجا مقیم
شد .از هر سو برای خرید و فروش به
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نزد او میآمدند .منیژه خبر یافت که
کاروانی از ایرانزمین به توران آمده
است .با چشم پرآب بنزد رستم آمد بر او
آفرین گفت
که برخوردی از جان و از گنج خویش
مبادت پشیمانی از رنج خویش
به کام تو بادا سپهر بلند
ز چشم بدانت مبادا گزند
آنگاه از او پرسید که از گردان ایران چه
خبر داری؟ آیا از بیژن و گرفتاریهای او به
شاه ایران خبر رسیده است ؟
که چون او جوانی ز گرد زمان
همی بگسالند به سختی میان
بسو دست و پایش ز بند گران
دو دستش ز مسمار آهنگران
نیابم ز درویشی خویش خواب
ز نالیدن او دو چشمم پرآب
رستم از گفتارش ترسید و بر او بانگ زد
که از پیش من دور شو که من نه خسرو
میشناسم و نه رستم از گودرز و گیو هم
خبر ندارم و سرم را به گفتار بی مغز
درد میاور .منیژه به رستم نگاه کرد و
زار گریست و گفت ای مهتر پر خرد از
تو سخن سرد گفتن شایسته نیست اگر
بر زخم من مرهم نیستی با نیش زبان مرا
مران مگر آیین ایرانیان چنین است که
گوش به گفته درویش ندهند؟
رستم به او گفت ای زن شاید شیطان تو را
بدینجا روانه کرده که بازار مرا به هم ریزی
مرا غصه کار به تندی واداشت از من مرنج
و نیز من در شهر کیخسرو اقامت ندارم و از
بزرگان هم که نام برده ی بیخبرم و
آنان را نمیشناسم  ،اما فرمان داد از
خوردنی هر چه بود بنزد درویش (منیژه)
نهند و از او پرسید که چرا روزگار بر تو
چنین پسندیده است ؟ چرا از شاه ایران
و بزرگان و پهلوانان آن پرسش میکنی؟
منیژه به رستم گفت که از بخت بد و
غصه بسیار من چه خبر داری؟ من از سر
چاه با دلی پر درد و لبی پر آه به نزد تو
آمدم که شنیده ام از ایران آمده ای تا
مگر برای بیژن چاره ای بیندیشی اما تو از
داور داوران نترسیدی به تو پناه آوردم و تو
چون جنگآوران بر من بانگ زدی من منیژه
دختر افراسیابم
منیژه منم دخت افراسیاب
برهنه ندیدی رخم آفتاب
کنون دیده پرخون و دل پر ز درد
از این در بدان در دوان گرد گرد
همی نان کشکین فراز آورم
چنین راند یزدان قضا بر سرم
ادامه دارد

سال  ۱۹۶۸میالدی

 ۶ژانویه ۱۹۶۸

۱۳۴۷- ۱۳۴۶
 ۶ژانویه  ۱۶( ۱۹۶۸دی ماه )۱۳۴۶
روز نامه ی واشنگتن پست شهبانورا به
عنوان زن سال برمیگزیند .این عنوان
بیش از آنکه بقی پرافتخاری باشد،
پیروزی بزرگی است  .طبع ًا روزنامه
نگاران به جذابیت این بانو که انگلیسی
را به سرعت فراگرفته وآن را به روانی
فرانسه حرف می زند بی اعتنا نیستند.
ولی واشنگتن پست می نویسد که وی
خودرا وقف امور اجتماعی کرده است به
وضع جذامیان نیز توجه دارد وازاینکه
روحانیون ایران مداوای این گروه را
به میسیونرهای مسیحی واگذاشته اند
ابراز تعجب می کند .عکس زیر شهبانورا
دربازدید از جذامیان در بهکده ی راجی
نشان می دهد.

 ۲۲فوریه ( ۱۹۶۸سوم اسفند )۱۳۴۶
مدیران کارخانه ی نساجی درسمنان
اعالم کرده اند که  ۴میلیون ریال سهم
کارگران ازسود کارخانه بین آنان تقسیم
شده است  .شاه از فکر دوگل الهام گرفته
و آن را بکار بسته است  .تقسیم سود نه
فقط در سمنان بلکه درتمام کارخانه
های بخش خصوصی ودولتی طبق
رهنمودهای بسیار محکم و جدی انجام
می پذیرد .دلیل این امررا باید در توجه
به تعادل جامعه سراغ کرد  .درلزوم از
میان بردن نابرابری هایی که موجب
کشمکش می شود  .هیچکس نباید
ازرفاه بی نصیب بماند.
 ۲۱مارس  ( ۱۹۶۸اول فروردین )۱۳۴۷
شهبانو برای اولین بار درمراسم سالم

نوروز حضور پیدا می کنند.
اول آوریل  ۱۲(۱۹۶۸فروردین )۱۳۴۷
ایران پس از مدتی مخالفت ،کشور تازه
تأسیس امارات متحده ی عربی را به
رسمیت می شناسد  .ایران می خواهد
سرزمینهای ایرانی را که انگلستان
اشغال کرده بود بازپس بگیرد.
 ۱۲ژوئن  ۲۲( ۱۹۶۸خرداد)۱۳۴۷
دراین روز در دانشگاه هاروارد در شهر
کمبریج ماساچوست شاه ایران دکترای
افتخاری دریافت می کند.
مراسم در فضایی آکنده از شادی صورت
می گیرد .برگزار کننده مراسم دانشگاه
هاروارد است وشاه از دریافت این
دکترای افتخاری که با قبلی ها تفاوت
بسیار داردخشنود است  .این دکترا
درآمریکا ودر مرکز اعالی روشنفکری
به او داده می شودکه بمنزله ی تأیید
درستی سیاست شاه است  .برخوردهای

کوچکی که ظرف سالهای اخیر بین
دو کشور پیش آمده توسط مسببین
برخوردها خاتمه یافته است  .آمریکا و
تمامی دنیا از نیرویی که ایرانیان صرف
کرده اند تا ظرف یک نسل مقام کشوری
مغرور و قابل را کسب کنند  ،در اعجابند.
اختالفاتی که گاه بین ایران و آمریکا
بروز کرده از نوع اختالفاتی است که
گاه بین فرانسه و آمریکا بروز می کند.
ایران در عین تمایل به انتخاب متحدان
خویش اساس ًا وابسته به جهان آزاد است
 .این نکته را هم لیندون جانسون و هم
مقامات خزانه داری آمریکا دریافته اند.
به ایران  ۲۵میلیون دالر کمک اعطا
می شود  .این توجه که نشانه ی قدرت
ایران نیز هست بسیاری را به نگرانی
می اندازد.

ازجمله سفارت ایران دردمشق توسط
گروهی خشمگین غارت می شود.

 ۱۰اوت  ۱۹(۱۹۶۸مرداد )۱۳۴۷
حزب بعث قدرت را در عراق به دست
می گیرد .چهارشنبه  ۱۷ژوئیه ( ۲۶تیرماه
 )۱۳۴۷یک کودتای بعثی حکومت
عبدالرحمان را ساقط کرده است .
برادر عبدالسالم عارف رهبر پیشین
عراق که  ۱۳آوریل  ۱۹۶۶دریک سانحه
هلیکوپتر کشته شد بهای دودلی های
سیاسی وشکست در جنگ شش روزه
را می پردازدوبا خشونت از کاربرکنار می
شود .حسن البکر بعداز کودتا دستجات
نظامی تحت نام « جهاز جنین» ایجاد
کرده است که به بازو سبزان شهرت
یافته اندهرکس با آنها نیست دشمن
آنهاست  .بی ترحم وبی محابا می ُکشند.
رهبری آنها با صدام حسین است که

دائم ًا درسلسله مراتب بعث ترقی می
کند .ومعاون شورای فرماندهی انقالب

عراق است که  ۱۵عضو دارد.
 ۲۸اوت  ۶(۱۹۵۸شهریور )۱۳۴۷
اولین وزیر زن ایران بحضور شاهنشاه
معرفی می شود بانو فرخ رو پارسا وزیر
آموزش وپرورش است .
 ۱۸سپتامبر  ۲۷ (۱۹۶۸شهریور )۱۳۴۷
اولین هواپیمای فانتوم اف  ۴-به نیروی
هوائی شاهنشاهی تحویل می گردد.
 ۱۲اکتبر  ۲۰(۱۹۶۸مهر )۱۳۴۷
اسقف اعظم دونالد کوگان در یورک
بر درخشان بودن ثمرات فعالیت سپاه
دانش که تا آن زمان موفق به باسواد کردن
یک میلیون نفرشده است تأکید می ورزد
ادامه دارد

 ۱۲نوامبر  ۲۱( ۱۹۶۸آبان ماه )۱۳۴۷
شاه برای مراسم حج به مکه میرود .اردشیر زاهدی در کنار اوست احرام بستن
نشانه ی فروتنی زائر است شاه قب ً
ال هم یک بار درسال  ۱۹۵۷به حج رفته بود.

آزادی

( منیژه -قسمت چهارم)

شاه ایران
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دکتر طلعت بصاری (قبله)

زانن شاهناهم

بخش بیست وچهارم

روز شمار زندگی محمدرضاشاه پهلوی

امید تازه ای برای مبتالیان به سرطان
پیداشده است که با کمک ژن درمانی
سالمت خودرا بازیابند .در  ۱۵نوامبر
سال  ۲۰۱۷سازمان موادغذایی و دارو
درآمریکا درمان سرطان ازطریق ژن را
تصویب کرد ۴۶۸ .ژن که در رشد غده
های سرطانی مؤثرند با یک آزمایش
ساده مورد شناسائی قرار می گیرندوبا
ازبین بردن آنها از تشکیل غده سرطانی
جلوگیری می کنند .این آزمایش MSK-
 IMPACTنام داردکه می تواند پزشکان
را به تشخیص هرنوع سرطان و نحوه ی
مداوای آن در کوتاه ترین مدت یاری
دهد.

درمان سکته مغزی
آزادی
سال نهم شماره ۱۰۷
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چه پیشرفتهایی در زمینه جلوگیری از
سکته مغزی به دست آمده است ؟
پزشکان ازاین ببعد قادر خواهند بود
بکمک نرمافزارجدیدکامپیوتری نقطهای
از مغزرا که رگهای آن مسدود شده اند
شناسائی کرده وبه ترمیم آن بپردازند.
این روش برای درمان کسانی که معلوم
نیست در چه زمانی با سکته مغزی
روبرو شده اند و حتی برای بیمارانی که
در خواب به سکته مغزی دچارشده اند
مورد استفاده قرار می گیرد.
این دستگاه درسال  ۲۰۱۴در هوستون
تکزاس بطور آزمایشی مورد استفاده قرار

بسیاری از آمبوالنس ها نیز به این
دستگاه مجهز شده اند تا درراه رساندن
بیماران به بیمارستان محل سکته مغزی
را در مغز تشخیص دهند تا حتی یک
لحظه از درمان بیمار به تعویق نیفتد.

به تقریب می توان گفت یک میلیون
آمریکایی باالی  ۵۵سال درمعرض
حمالت صرع قراردارند.واین بدان
معناست که هرلحظه آنها ممکن است
بااین حمالت روبروشده و بیهوش
برزمین بیفتند .اداره موادغذایی و داروی
آمریکا اکنون نخستین داروی مقابله
باصرع را برای استفاده در دونوع شدید
صرع Lennox-Gastaut syndrome -
و  -Dravet Syndromeکه از دوران
کودکی آغاز می گردند تصویب کرده
است  .این دارو نخستین دارویی است
که در آمریکا برای مقابله باصرع از موادی

طول عمر ارثی است ؟
بسیاری براین باورند که چون عمر
والدینشان طوالنی بوده است آنها نیز
از عمر طوالنی برخوردارند .ویا برعکس
چون والدینشان عمر کوتاهی داشته
اند آنها نیز عمرشان کوتاه خواهد بود.
هیچیک ازاین دو دسته حدسشان
درست نیست  .مطالعات ژنتیکی که
برروی بیش از  ۴۰۰میلیون نفر صورت
گرفته است نشان می دهد عمر پدرو
مادر هیچ رابطه ای ژنتیکی با عمر
فرزندانشان ندارد.

ساخته شده که از ماری جوآنا گرفته
می شود.درنخستین آزمایش ها این
دارو برروی بیماران مبتال به Lennox-
 Gastautکه درسنین بین  ۲تا  ۵۵سال
بودند تأثیر داشته وتعداد دفعات حمله
صرع را بشدت کاهش داده است .

ناشنوائی درمان پذیر است ؟
چند شرکت داروسازی هم اکنون برروی
داروهایی کار می کنند تا بتوانند قدرت
شنوایی از دست رفته را باز گردانند.
فرکانس درمانی هم اکنون آزمایش
مرحله دوم برروی دارویی بنام FX-322
را آغاز کرده است  .این دارو بااستفاده از
سلولهای بنیادین می تواند باعث ترمیم
سلولهای موئین در گوش داخلی شده و
قدرت شنوایی را به بیمار برگرداند.

فشارخون و فراموشی

آیا فشار خون با فراموشی درسنین
باال ارتباطی دارد؟ بررسی ها نشان می
دهد کسانی که فشار سیستولیک آنها
( عدد باالیی) زیر  ( ۱۲۰درایران )۱۲
باشد تقریب ًا  ۲۰درصد کمتر از کسانی
که عدد سیستولیک فشارخونشان
 ۱۴۰است به فراموشی دچارمی شوند.
بنا به آخرین گزارش کالج آمریکائی
کاردیولوژی مؤثرترین درمان فشار خون
با سه قرص توأم  ،صورت می گیردکه
سه داروی تصویب شده زیر درآنها
وجوددارد telmisartan :و amlodipine
و chlorthalidone

مزایای جنبی وایاگرا

آیا راهی برای جلوگیری از سرطان پوست
وجوددارد؟
پژوهشگران استرالیائی به «جامعه
آمریکایی تومورشناسی بالینی » گفته اند
« در اولین مراحل رؤیت عالئم سرطان
های پوست می توان آنهارا با استفاده از
ویتامین های ارزان قیمت مهار کردواز
پیشرفت آنها جلوگیری کرد.آنها گفته اند

با آزمایشاتی که برروی سلولهای پایه
کارسینوما  basal cell carcinomaانجام
داده اند دریافته اند  ۲۳درصدبیمارانی که
با ویتامین  B3مورد درمان قرار گرفتند
بعداز مدتی هیچ عالئمی از مالنوما در آنها
دیده نشده است  .به عقیده این پزشکان
ویتامین  B3به سلولهای پوست کمک
می کند تا DNAآسیب دیده ی خودرا
ترمیمکنند.

کلسترول خوب و بد
درخون ما دونوع کلسترول وجوددارد.
بد وخوب  .اگر کلسترول بد در حد زیاد
داشتهباشیمباخطربیماریهایقلبیروبرو
خواهیم بودو اگر کلسترول خوب ما نیز
در حد باالیی باشد همان خطر مارا تهدید
می کند .بررسی های اخیر حاکی ازآن
است که اگر کلسترول خوب ما کمتراز
 ۴۰میلی گرم در دسی لیترویا بیش از ۶۰
باشد بیماریهای قلبی مارا تهدید می کند.
بنابراین یافته ها  ،کلسترول خوب باید
بین  ۴۰و ۶۰درنوسان باشد.
دکتر ساناز مجد که برروی این پروژه
کار می کند می گوید بااینهمه هنوز زود
است که بتوانیم دراینمورد حکم قطعی
صادر کنیم  .زیرا یافته های دیگری

دکتر سانازمجد

آزمایش اعتیاد

ازطریق چه آزمایشاتی می توان به
مصرف مواد مخدر در یک فرد آگاه شد؟
با آزمایش خون درصورتیکه ماده مخدر
تازه مصرف شده باشد می توان به وجود
آن دربدن فرد آگاهی پیدا کرد .بااینهمه
آزمایش خون اطالعات زیادی درمورد
مصرف مواد مخدردر اختیار نمی گذارد
اما با آزمایش ادرارمی توان به راحتی
به وجود ماده مخدر دربدن فرد دست
یافت .همچنین ازطریق پوست بدن  ،آب
دهان وموی اشخاص نیزمی توان تاحدی
به اعتیاد شخص پی برد.
با آزمایش ادرار می توان به مصرف
کوکائین در ۲۴تا  ۳۶ساعت قبل پی
برد.و با آزمایش موی شخص می توانیم
به مصرف کوکائین توسط او تا یک سال
قبل دسترسی پیدا کنیم

طول فصل ها
چرا طول فصل های سال با هم تفاوت
دارند؟
دلیل این امر آن است که گردش زمین
به دور خورشید درمداری به شکل بیضی
صورت می گیرد نه برروی مداری دایره
ای  .بنابراین وقتی کره زمین درماه ژانویه
به خورشید نزدیک ترین فاصله را دارد
نیروی جاذبه باعث می شود که زمین
سریعتر از تابستان که دورترین فاصله را
نسبت به خورشید دارد به حرکت انتقالی
خود ادامه دهد .درنتیجه پائیز و زمستان
در نیمکره شمالی کمی کوتاه تراز بهار
و تابستان خواهند بود .بطور کلی بهار
 ۹۲/۷۶روز  ،تابستان  ۹۳/۶۵روز  ،پائیز
 ۸۹/۸۴روز و زمستان  ۸۹/۹۹روز طول
می کشد.

ماخ واحدی معادل سرعت صوت است.
وقتی می گوئیم سرعتی معادل دو
ماخ یعنی سرعتی دوبرابر سرعت
صوت  .ویا  ./۵ماخ به معنی سرعتی
معادل نیم برابر سرعت صوت است .
هواپیمای  X-15A-2که با راکت
X-15پرواز می کند سرعتی برابر
 ۶/۷۲ماخ دارد که معادل ۷۲۹۵
کیلومتر درساعت است  .این هواپیما
درسال  ۱۹۵۴طاحی شد ودرسال
 ۱۹۵۹اولین پرواز خودرا انجام داد.
زمانی که سرعت هواپیما از سرعت
صوت بیشترشود صدای مهیبی ایجاد
می شود که به آن لحظه ی عبوراز
دیوار صوتی می گویند.

نخستین کاربران اعداد

جلوگیری از بارداری
تا قبل از اختراع کاندوم به چه طریق از
آبستنی های ناخواسته جلوگیری می
کردند؟
جلوگیری از بارداری درطول تاریخ با
وسایلی صورت می گرفته است .سنتی
ترین آن استفاده از اسفنج هایی بود که
باسرکه خیس می شدند .تا آنکه پزشک
مخصوص چارلز دوم پادشاه انگلستان
( )۱۶۳۰-۱۶۸۵از روده گوسفند ورقه ای
ارتجاعی درست کرد که پادشاه را از

ماخ چیست ؟

معنی  AMو PMچیست؟
حروفی که برای نمایش ساعت پس از
اعداد  ۱تا  ۱۲بکار میرود مخفف چه واژه
هایی است ؟
حروف  AMمخفف عبارت التین ante
 meridianبه معنی قبل از ظهر و حروف
 PMمخفف post meridianبه معنی
بعدازظهر است .

بُردموشکها
موشک هسته ای زمین به زمین بنام
پرشینگ با ده ونیم متر بلندی و ده
هزار پاوند معادل  ۴۵۳۶کیلوگرم وزن
 ۱۸۰۰کیلومتر بُرد دارد.موشک مینت من
 ۱۸۰۰کیلومتر  ،موشک پوالریس ۴۶۰۰

نخستین قومی که اعدادو شمارش را
بکار گرفتند ایالمی ها بودند که جزئی
از ایران باستان محسوب می شدند.
این قوم در جنوب غربی فالت ایران
در پایان هزاره سوم قبل از میالد
میزیستند و در دوره ی هخامنشیان
به منطقه جغرافیایی سوزیانا شوش
( )Susaتقلیل یافت .ایالمیان
کشورشان را «هَلتَمتی» (Ha(l)tamti/
 )Hatamtiبهمعنی «سرزمین خدا»
میخواندند.

آزادی

سرطان وژن درمانی

گرفت و اکنون بصورتی گسترده درهمه
ایالت ها مورد استفاده قرار می گیرد.

آیا ماری جوآنا داروست ؟

نوع دیگری از دارو نیز بر مبنای ارتباط
دادن سیناپس ها بیکدیگر است تابتواند
عمل شنوایی را احیا کند  .این دارو هنوز
در مرحله آزمایش برروی حیوانات است .

جلوگیری ازسرطان پوست
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پرسش و پاسخ
علمی

بااستفاده از موادشیمیایی یا داروها یی
نظیر وایاگرا که برای قدرت جنسی
مردان استفاده می شود رگها درحالت
استراحت قرارمیگیرند ،فشار خون
کاهش پیدا میکند و خون در مغز وقلب
بیشتر جریان می یابد .اما موضوع مهم
برای پژوهشگران آن است که ویاگرا از
بروز سرطان جلوگیری می کند و مانع
ایجاد پولیپ ها در جدار روده می گردد.
پولیپ های روده باعث سرطان روده می
شوند..

درست عکس این موضوع را می گوید .
بنابراین هنوز به تحقیقات بیشتری دراین
زمینه نیاز داریم تا بتوانیم نظر قطعی را
ابراز کنیم .

بیماری سفلیس بهنگام همبسترشدن با
زنان بیگانه درامان دارد .این اولین نوع
کاندوم بود که مورد استفاده قرار گرفت
وچون نام پزشک پادشاه « کاندوم» بود
این ورقه ارتجاعی نیز « کاندوم » نام
گرفت  .بعدها شرکت دانلپ این ورقه
را بصورت کاندوم امروزی از جنس
الستیک ساخت  .اما قبل از کاندوم نیز
یک آناتومیست ایتالیایی بنام گابریل
فالوپیوس ( )۱۵۲۳-۱۵۶۲غالفی برای
آلت تناسلی مردان ساخته بود که از
جنس کتان بود .و به علت ضخیم بودن و
زمختی موفقیتی به دست نیاورد .

کیلومتر  ،وموشک تاماهاک حدود ده
هزار کیلومتر بُرد دارند .بدیهی است
موشکهای نوع دیگر نیز وجوددارد که از
آنجمله موشکهای هدایت شونده هستند
که با GPSکار می کنند.

آزادی

اشاره  :درسال  ۱۳۵۷کتابی باعنوان
«شهیدراه آزادی» شرح زندگانی سید
جمال واعظ اصفهانی چاپ شد که فرزند
او محمدعلی جمالزاده پیشگفتاری برآن
نوشت و استاد محمدابراهیم باستانی پاریزی
نیز مقدمه ای برآن نگاشتند .دراینجا
برای آگاهی نسل جوان به روش نگارش
پیشکسوتان ما ،پیشگفتار زنده یاد
محمدعلی جمالزاده را براین کتاب درج می
کنیم :
وای برمن که هموطنامن مرا نویسنده می
خوانند وشرح حال پدرم بالید به قلم دیگری
به رشته حتریر درآید .تنها عذر و تسلیتم
این است که خودم هرگز بدین خوبی منی
توانستم از عهده برآمی .
پدرم سید جمال الدین واعظ مشهور به
اصفهانی درتابستان سال  ۱۳۲۸هجری
قمری پس از آنکه آتش استبداد وندانی
وعدوان مجلس شورای ملی را درگهواره
درهم ریخت  ،درشهر بروجرد به شهادت
رسید.
درهمان آخرین ایام شهادت خود اززندان
بروجرد درنامه ای که به من نوشت ودرهمان
اوقات درروزنامه « حبل املتنی» منطبعه
کلکته به چاپ رسید نوشته بودکه :
تو فرزند ارشد من هستی وباید همان راهی
را پی منایی که من پیمودم  .این نامه را
بوسیله جوان شیرپاک خورده ای که درزندان
بروجرد ازراه اخالص مندی خدمتگزاری
کرده بود  ،باانگشتر عقیقی از نقره که
همیشه درانگشت داشت  ،برامی به بیروت
که تازه دوسه ماهی بود مرا با ماهی پانزده
تومان برای حتصیل بداجنا فرستاده بود
ارسال داشته بود .توصیه فرموده بود که
به آن جوان مهربانی منامی ولی زیارت آن
جوامنرد هرگز نصیبم نگردیدوهمینقدراست که
نام نامی اورا به قهرمان اولنی داستانی که
باعنوان « فارسی شکراست»پ دوازده سال
پس از آن تاریخ نوشتم دادم  .امروز متأسف
وشرمنده ام که منی توامن بگومی  :پدرم روضه
رضوان به دو گندم بفروخت
ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم .
طالعم بلند نبود واستعداد کافی نصیبم
نشده بود وامروز که در حدود هشتادوهشت
سال قمری از عمرم می گذرد دخدارا شکر
می گومی که مرد مردانه ای از دودمان فضل
وکمال به نام اقبال یغمایی نعم البدل من از
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همه چیز محروم گردیده واجنام این کار ثواب
را به عهده همت بلند خود گرفته است .
پدرم مرد کام ًال وبه متام معنی آزادی بود.
هرگز فراموش منی کنم روزی را که در
بهار سال میالدی  ۱۹۰۸که با کالسکه
عزیز گاری چی قفقازی از جلو درِ میدان
مشق تهران برای رفنت به بیروت ازراه رشت
وبامو و باطوم واستانبول عازم حرکت بودمی
یک تن از رفقایش که اهل عمامه وردا
بود خطاب به او گفت  :آقا سید جمال ،
برو درگوش پسرت اذان مسافرت بخوان .
صدای الله اکبر  ،الله اکبر پدرم بلند شد
ودرحالی که سوره احلمدرا به صدای بلند
تالوت می فرمود به من نزدیک شد ودهانش
را برگوشم نزدیک ساخت وآهسته گفت :
پسرم  ،برو درس بخوان وسعی کن تا آدم
بشوی  .وآنگاه با صدای بلند دنباله سوره
فاحته را گرفت .
ازپدرم حکایتهای شنیدنی بسیاردارم  .مرابا
صغر سن محرم خود می دانست .وبسیاری
از سرگذشت های خودش را برامی نقل می
کرد.
خوب به خاطردارم که با درویش پاک
وپاکیزه خوش سیما وخوش آوازی که در
کوچه وبازار پایتخت اشعار درمدح وستایش
آزادی وعدالت و مشروطیت می خواند
آشناشده بودوبه او سپرده بود هرهفته یک
روز معنی (گویا روزهای سه شنبه) برای
صرف نهار به منزل ما درکوچه امنی التجار
کردستانی درمحله سید ناصرالدین که امروز
بصورت خیابان در آمده وبه نام « خیابان
خیام» خوانده می شود  ،بیاید .درویش
مرتب ًا می آمد وباپدرم ومن سه نفری ناهار
صسرف می کردمی  .روزی ازروزها که باز
درویش برای صرف ناهار آمده بود پدرم مرا
به گوشه ای کشید وبطوری که کس دیگری
نشنود آهسته بیخ گوشم گفت که ممل جان
(پدرم بجای محمدعلی مرا «ممل » می
خواند) این درویش هربار از کتابخانه من
یک کتاب بر می دارد ودربغل پنهان می
سازد وبا خود می برد .ومن بروی خود نیاورده
ام ولی امروز دیوان سعدی مرا که در حاشیه
آن یادداشتهای بسیار نوشته ام وبدان سخت
عالقمندم برداشته است ودلم خیلی می
خواهد که به یک ترتیبی ازاو پس بگیری
 .برای من طفل خردسال یازده دوازده ساله
کار آسانی نبود وفهماندم که چننی کاری از
من ساخته نیست  .پدرم که چاره را منحصر
دید باحلن شوخی به درویش گفت فالنی من

می دامن که البد به رسم یادگار از کتابخانه
(باید دانست که اطاق پذیرایی واطاق خواب
واطاق کتابخانه پدرم) ومن (منحصر به همان
یک اطاق یک دری بود) برداشته ای  ،من
اتفاق ًا به این کتاب سخت عالقمندم وفرض ًا
که درصدد فروش آن هم باشی خودم حاضرم
به هرقیمتی که خودت معنی کنی آن را ازتو
بخرم  .درویش به غایت خجل وبرخاسته
از منزل ما بیرون رفت ودیگر برنگشت
وحتی شنیده شد که پشت سر آقاسید جمال
بسیار حرفهای بد می زده است  .پدرم می
گفت تقصیر با من است که فراموش کردم
که شکم گرسنه امیان ندارد.
من می توامن قصه های بسیار از همنی دست
از کارها وحرفهای پدرم حکایت کنم ولی
آیا بهتر نیست دعا کنیم که خداوند امثال
این نوع بندگان خودرا زیاد کند تااز فردای
خودمان ودنیا بیم وهراسی نداشته باشیم
وبتوانیم با خاطر آسوده شکر خدارا بجا
بیاورمی واز نعمت امن وامان وآزادی ورفاه
برخوردارباشیم .
سید آدم الغر وسفیدپوست وکوسه وضعیف
اجلثه ای بود باچشم هائی که از فرط مطالعه
وکتاب خواندن از همان جوانی ضعیف
شده بود وبدون عینک منی توانست چیزی
بخواند .آدم دل رحم ورئوفی بود وهیچ
بخاطر ندارم که حتی یک مرتبه نسبت

به کلفت اصفهانی پیرمان ننه حسنی ویا
نوکرمان مشهدی مهدی اصفهانی ویا خانه
شاگرد بسیار وفادارمان مرتضی پسر حسن
زغالی اصفهانی که کام ًال با من همسن
بود وازاصفهان باخود به تهران آورده بودمی
بدحرفی و پرخاش مناید .این مرتضی را پس
از توپ بسنت به مجلس شورای ملی وقتی
برای دستگیر کردن پدرم به خانه ما ریخته
بودند باخود به قزاقخانه برده بودند وبرای
اینکه بروز بدهد که پدرم در کجا پنهان
شده است چوب الی انگستهایش گذاشته
وچندان فشار داده بودند که سه انگشت از
انگشتهایش افتاده بود .وازشدت درد خودرا
به صاحب منصب قزاقی که که فرمانده
بود( بعدها که ملیون وارد تهران شدند اورا
تیرباران کردند) رسانیده دست بر دامان او
انداخته ورانش را چنان گزیده بود که خون
راه افتاده بود.
روزی که پدرم دربروجر د به شهادت
رسید چهارپسر ویک دخترداشت  .مادرم
اصفهانی بود وسه تن ازاین چهارپسرکه من
ارظشد آنهابودم وخواهرم انیسه که هنوز
درقید حیات است ودرتهران بافرزندان
ذکور واناثش زندگی می کند دراصفهان
تولد یافته بودمی وتنها آخرین فرزند پدرم
در تهران به دنیا آمده بود .خوب بخاطر
دارم که عنی الدوله پدرم را درماه محرم

خواهرت باشی.
مخلص کالم آنکه سید جمال الدین
واعظ به متام معنی واعظ وخطیب واز
پیشقدمان انقالب وبیداری وآزادیخواهی
هموطنانش بود ومردانه وصادقانه وبی ریا
کوشید ودرراه آنچه مقصودش بود هم به
شهادت رسید وماباید از خدای عادل که
به بندگان خود مژده داده است « َف َس َی ْع َل ُم
ذین َظ َلموا َا ّی ُمن َق ِلب َی ْن َقلبون» ازدل وجان
ا ّل َ
خواستارباشیم که مخلوق سیه روزی را
که در هرنقطه از نقاط جهان گرفتار بی
عدالتی وفقروجهل هستند از نعمت ُعظمای
سعادمتندی که چهره تابناکش جزدرآئینه متدن
وآدمیت حقیقی منودار منی گردد برخوردار
ژنو  ۱۵ ،دی ۲۵۳۶
سازد.
سیدمحمدعلی جمال زاده

آزادی

پای منبر یک واعظ شهیدراه آزادی

منارجنبان های متعددی وجوددارد که
معروفترین آن منارجنبان اصفهان است .
اما شاید ندانید که منارجنبان های دیگری
هم در ایران وجهان وجود دارد .ازجمله منار
جنبان صبران  ،منار جنبان اردکان  ،منارجنبان
داالهو و ....است .
منارجنبان اصفهان دومناری است که در
دوسوی ایوان آرامگاه عمو عبدالله بن
محمدبن محمود سقال در دهکده کارالدان
درشش کیلومتری اصفهان ساخته شده است
.محمد حسن سمسار در ماهنامه هنرومردم
مهرماه  ۱۳۵۲می نویسد « :مناره های
سردر شمالی مسجد اشتر جان در۳۶
کیلومتری جنوب غربی اصفهان که بسال
 ۷۱۵ه .بنا گردیده است نیز چون منار های
آرامگاه عمو عبدالله متحرک است ».
عالوه بر ایران در کشورهای دیگر نیز منار
جنبان هایی وجوددارند .ازجمله دربصره ،
دریکی از بالد آندلس بنام برشانه نیز
منارهایی که با تکان دادنشان به جنبش در
می آیند وجوددارد.
ابن بطوطه در سفرنامه خود به منارجنبان
بصره که در مسجد علی قرار داشته نوشته
است و اشاره می کند که مردم معتقد بودند
که با بردن نام علی وتکان دادن چوبهای
مخصوصی که در بدنه مناره ها کار گذاشته
بودند مناربه جنبش در می آید .اما او که
سنی مذهب بوده است نام ابوبکررا برده و
مناره باز بروال خود به حرکت در آمده است .
و ابوالقاسم محمدبن جزی کلبی از
معاصرین ابن بطوطه درمورد منار جنبان
برشانه می نویسد «:درشهربرشانه از قرای
شهربزرگ اشبیلیه  ،سویل حالیه  ،درکنار
الوادی الکبیر ازبالد آندلس یکی از مناره
های مسجدبزرگ آ نرا دیدم که در موقع
تکان دادن به جنبش می آمد بی آنکه حرفی
یا دعائی خوانده شود» .
دکتر محمدحسن سمسار درمورد منارجنبان
صبران می نویسد «:شهر صبران یا سوران

در کنار راست سیحون (سیردریا) بفاصله
ی کمی در شمال شهر فاراب یا اترار
قراردارد».
د کتر سمسار به نقل از مقدسی می نویسد:
«سوران شهری بزرگ است دارای هفت قلعه
وبارو یکی پشت دیگری  .مسجد جامع
در شهرداخلی و ربض آن داخل باروهاست».
زین العابدین محمدبن عبداجللیل واصفی
از نویسند گان سد ه د هم هجری متولد هرات
درکتاب خود بنام « بد ایع الوقایع» منارجنبان
صبران را به خوبی توصیف کر د ه است .
او ضمن شرح زندگی مردم شرق ایران دراین
کتاب سفر خود به صبران را اینگونه توضیح
می د هد:
« واز امور غریبه که در ترکستان مشاهده
کردمی آن بود که امیر عرب دریک فرسنگی
صبران دو کاریز جاری کرده بودند که
مسافران ب ّر و بحر عالم مثال آن دو کاریز
به آبادانی و معموری در معموره ی عالم
نشان منی دادند .وقریب به دویست غالم
هندوستانی الینقطع درآن کاریز کار می
کردند .وبرسرآن دو کاریز قلعه ای بنا

کرد ه که درج فتح به مفاتیح تدابیر بشر
مفتوح نگردد وغوامض مشکالت تسخیرش
با مساطیر وحواشی ضمیر هیچ وزیر وامیر
مشروح نشود ....چون بشهر صبران درآمدمی
 ،وآنچنان شهریست که ازروی استحکام با
بنای فلک نیلی فام پهلوی مبادات می
زند ...بردوکتف ایوانش دومناره رفیع
مقدار ترتیب یافته درغایت بلندی ونهایت
ارجمندی که اگر سپهر در محاذیش شکم
خودرا در نپیچیدی از نوک منجوق عیوق
شکافش تهی گاه خود را چاک چاک بیند.
یکی از خوش طبعان آن مدرسه آن ایوان
را بضحاک ماران تشبیه کرده ونزدیک
به گلدسته ی آن دومناره زجنیری بسته اند
ودرحتت قبه ی هریک ازآن دو مناره چوبی
تعبیه کرده اند که هرگاه کسی یک چوب
را بقوت حرکت می دهد آن زجنیر بجنبش
درمی آید وکسی که در مناره ی محاذی
آنست اورا توهم میشود که مناره ازهم فرو
خواهد ریخت واین از عجایب عالم است ».
الزم بیادآوری است که منارجنبان اصفهان
نسبت به صبران قدمیی تر ومهمتر است .
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زنده یاد سید محمدعلی جمالزاده

وصفر به قم تبعید کرده بود ( من ونوکرمان
مشهدی مهدی هم همراه سید با کالسکه
سلطنتی به قم رفتیم  ).وتازه براه افتاده بودمی
که مر تضی دوان دوان خودرا به ما رسانید
که مادرم آبسنت بود از زائیدن فارغ شده
وپسری زائیده است ومنتظرند که پدرم به آن
نوزاد اسمی بدهد .پدرم گفت رضا برضاء
الله واسم آخرین برادرم که آخرین فرزند
پدرومادر م بود رضاشد.ازسیدرضا جمالزاده
عکسی باقی مانده است که دربروجرد
موقعی که به زیارت آرامگاه پدرش رفته
بوده است برداشته شده است.
باز بخاطردارم که چندین بار هنگامی که
پدرم برای رفنت به مجالس خطبه ووعظ می
خواست از خانه بیرون برود مادرم پنج طفل
خردسال خودرا به جلو می انداخت وگریه
کنان به پدرم می گفت اگر به خودت
رحم منی کنی براین اطفال صغیر ترحم کن
وباالی منبر حرفی نزن که ترا بگیرند و به قتل
برسانند.واین بچه ها بی کس و یتیم شوند
وپدرم هم ازسرراستی و تصمیم قول می داد
که محتاط خواهد بود ولی همینکه پایش
به عرشه منبر می رسید ودهانش گرم می شد
برقی شبیه به شعله در چشمانش مشتعل
می گردید وزن وبچه .دنیاومافیهارا فراموش
می کرد وهرنوع احتیاط وحتی گاهی اعتدال
را یکباره فراموش می کرد وصدایش اوج می
گرفت وباصراحت وجرأتی حیرت انگیز به
مذمت ونکوهش ظلم وظالم و اعمال وافعال
دیوانیان (ازباال تا به پائنی ومالهای بی
امیان که شریک ظلم واجحاف بودند) می
پرداخت .
صدایش هرچند زیر و لی سخت رسا وشبیه
به فریاد بودوروزهائی که منبررا درصحن
مسجد شاه درجلو شبستان ودوراز حوض
می گذاشتند ومتام صحن مسجد وشبستان
وحتی بام های مسجد(چه بسا درگلدسته
وحتی مناره ها هم مردم می رفتند) پراز
جمعیت می شد چنانکه مجبور می شدند
که هرسه در مسجد راببندند بازصدایش به
همه جا می رسید.
چنانکه درطی همنی کتاب خواهید
دید سید درنهایت سادگی وحتی گاهی
با فقر وتنگدستی زندگی می کرد وروزی
که از دنیارفت تا جائی که در خاطر دارم
ومادرم بعدها برامی حکایت کرد گویا درحدود
ششصد تومان هم به همسایه روبروی منزملان
مرحوم آقای شیخ حسن دالل (پسرش
بعدها بنام مرتضی کشوری ازوکالی مبرز
دادگستری درتهران گردید)که با پدرم دوستی
ورفاقت پیدا کرده بود مقروض بود .بطوری
که پس از آنکه به شهادت رسید مادرم
به من به بیروت کاغذ نوشت (مادرم خواندن
ونوشنت منی توانست والبد کاغذرا نویسانیده
بود) که برای من دیگر مقدور نیست که
حتی یک قران برای تو بفرستم  .پس با آنکه
بسیار دلم می سوزد که پس از آن که تازه
وارد مدرسه شده ای و آرزوی پدرت بود که
درس بخوانی باید هرطور شده سعی کنی
برگردی وشریک زندگانی مادر وبرادران و

منار جنبان های ایران و جهان
وجهان

عکسی خاطره انگیز از شاعران ما

سالم شاهنشاهی بجای سرود جمهوری اسالمی
در هنگام توزیع مدالدختران تکواندوکار
ایران درتایوان ،مسئولین برگزاری به جای
سرود ملی جمهوری اسالمی ایران ،سرود
شاهنشاهی را که یکی از سه سرود رسمی
ایران در زمان حکومت پهلوی بود ،در سالن
پخشکردند.
ورزشکاران ایرانی که دست خود را به
احترام بر روی قلب گذاشته و به سمت
پرچمایستادهبودند،پسازچندثانیهمتوجه
شدند که آنچه از بلندگو پخش میشود
سرود ملی جمهوری اسالمی ایران نیست.
در تصاویر منتشر شده به وضوح میتوان

ا
ز
ه

مه

آزادی

:BBCسازمان هوا فضای آمریکا ،ناسا،
از فرود جدیدترین کاوشگر خود بر سطح
مریخ خبر داده است.
هدف از اعزام کاوشگر اینسایت بررسی
اعماق مریخ است .این تنها سیاره به غیر
از زمین خواهد بود که الیه های درونی
آن مورد بررسی قرار می گیرد.
اینسایت قرار است اطالعاتی را درباره
ساختار درونی مریخ به زمین ارسال کند
تا دانشمندان ضمن آشنایی بیشتر با این
سیاره بتوانند دانسته های خود را درباره
پیدایش منظومه شمسی گسترش دهند.
اینسایت که نخستین کاوشگر پرتاب
شده به مریخ در  ۶سال گذشته است،
در ماه اردیبهشت راهی این سیاره شد.
فرود اینسایت بر روی سطح مریخ هفت
دقیقه طول کشید و این کاوشگر لحظه به
لحظه مراحل فرود خود را به مرکز کنترل
ناسا گزارش می کرد.
اینسایت در یک دشت در نزدیکی خط

فشارفیفابر جمهوری اسالمی

استوای مریخ فرود آمده است.
فرود موفق این کاوشگر حوالی
ساعت۱۹:۵.روز ۲۶نوامبر  ۲۰۱۸به
وقت گرینویچ اعالم شد کاوشگر با
سرعتی بیش از گلوله تفنگ وارد

اتمسفر مریخ شد که با کمک ترکیبی
از یک سپرحرارتی ،چتر و راکت
هایی برای کاستن از سرعت آن بود.

اکنون «اینسایت» برای دوام آوردن
در محیط نامالیم سطح مریخ باید
صفحات خورشیدی اش را باز کند.
این روبات برای گرم کردن تجهیزاتش
در هوای دایما زیر صفر مریخ نیاز
به تولید الکتریسیته دارد و بعد از
آن است که ناسا خواهد توانست به
ماموریت علمی کاوشگر بیاندیشد
عکس زیر این کاوشگررا بهنگام
تمرین برروی زمین نشان می دهد.
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صدای آلمان :کارشناسان حقوق
بشر فدراسیون بینالمللی فوتبال،
موسوم به فیفا ،میخواهند برای رفع
ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاهها
فشار به ایران را افزایش دهند.
برای این منظور فیفا میخواهد برای ایران
مهلت قانونی تعیینکند.
به گزارش آسوشیتدپرس یکی از
کارشناسان هیئت مشاور حقوق بشری
فیفا در این باره گفت« :فیفا باید به
صراحت عمل کند و برای فدراسیون
ایران جدول زمانبندی شدهای تعیین
کند و هشدار بدهد که در غیر این
صورت برای این کشور محدودیتهایی
را به وجود میآورد».
مقررات فیفا اعمال هر گونه تبعیض
جنسی را در این فدراسیون منع میکند؛
در مهرماه گذشته تعدادی از زنان

منتخب ایرانی با فشار فیفا اجازه
یافتند برای تماشای مسابقه فوتبال در
بازیدوستانه میان ایران و بولیوی در
جایگاه ویژه بانوان در استادیوم صدهزار
نفری آزادی حضور پیدا کنند.
در  ۱۹آبان ( ۱۰نوامبر) سال جاری نیز
به حدود  ۸۰۰تماشاگر زن اجازه داده
شد بازی فینال جام باشگاههای آسیا میان
پرسپولیس و کاشیما را از نزدیک تماشا
کنند.
نزدیک به چهل سال است که از حضور
زنان در ایران برای تماشای بازیهای
فوتبال جلوگیری به عمل میآید .در طی
این سالها زنان در حرکات اعتراضی
گوناگون در جلوی ورزشگاهها به این
موضوع اعتراض کردهاند.
تا کنون به کرات زنان زیادی به دلیل
این مخالفتها بازداشت شده اند.

انورخامه ای یکی از  ۵۳نفر ،د رگذشت
دکتر انور خامهای اقتصاددان ،پژوهشگر،
روزنامهنگار و نویسنده ایرانی در سن
 ۱۰۲سالگی به دلیل نارسایی ریوی چشم
بر دنیا بست و راهی زندگی جاوید شد .او
شاهد زنده و دست اول تاریخ معاصر بود
که فراز و نشیبهای عرصه سیاسی ایران
را از دوران تاجگذاری رضا شاه تا ۲۹
سالگی والیت سیدعلی خامنهای را درک
کرد و در بیشتر اوقات یک قرن زندگی
پویایش در متن تحوالت فکری ،سیاسی و
اجتماعی ایران فعال بود.

کهنسال ترین زوج زند ه جهان

انور خامهای آخرین بازمانده  ۵۳زندانی
چپ در دوران پادشاهی رضاشاه بود.
همچنین او را میتوان مسنترین فعال
سیاسی ،روشنفکر و نویسنده ایرانی نیز
به شمار آورد .قوای جسمانی و روانی
خوب در کنار احساس مسئولیت ،پشتکار
فراوان ،تواناییهای ذهنی و دانش باال
باعث شده بود او حتی در دوران کهولت
نیز دست از فعالیت بر ندارد و مرتب
مقاالتی را مینوشت و در نشریات داخل
ایران منتشر میکرد(.خبرگزاری فارس)

یک جراحی مغز موفق

کیرا الکنتی ،دختر نوزده سالهای که حرفه خوانندگی تئاتر موزیکال را پی گرفته بود،
به دلیل ابتال به تومور مغزی از چندی پیش توانایی خواندن روی نت را از دست داد.
جراحان مغز بیمارستان کودکان در سیاتل آمریکا تصمیم گرفتند طی عمل جراحی
این تومور را خارج کنند .این دخترعالقمند به موسیقی تنها ۴۸ساعت پس از عمل جراحی
توانست به راحتی نتها را تشخیص دهد و بخواند.

نام یک زوج سالخورده ژاپنی به عنوان
کسانیکهبیشترینطولزندگیمشترکرا
در جهان دارند ،در گینس ثبت شد.
ژاپنبهدلیلداشتنشهروندانیباعمربیشتر
باالی صد سال معروف است ،اما اکنون
معلوم شده است که افرادی با طوالنیترین
دوران زندگی مشترک نیز در این کشور
زندگیمیکنند.
ماسائو ماتسوموتو  ۱۰۸ساله و زن ۱۰۰
سالهاش به نام میاکو در سال ۱۹۳۷میالدی
با یکدیگر ازدواج کردند و اکنون ۸۰
سال با هم بودن آنها به عنوان طوالنیترین
دوران زندگی مشترک انسانهای زنده

در جهان ،در کتاب رکوردهای گینس
ثبت شده است.
خانم ماتسوموتو درباره این عشق پایدار
میگوید« :بسیار خوشحالم .راستش این
موضوع به لطف حوصله و صبرم حاصل
شده است .شکرگزارم و اشک شوق
میریزم».
این زوج ژاپنی در هنگام ازدواج ،جشن
عروسی نگرفتند چون در آن زمان
کشورشان درگیر جنگ بود و ماسائو به
عنوان سرباز به جبهه اعزام شده بود.
حاصل ازدواج این دو شهروند ژاپنی ۲۵
فرزند و نوه و نتیجه و نبیره است

آزادی

کاوشگر اینسایت برسطح مریخ فرود آمد

از اینجــــا

ازآنجــــا
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تصویر باال مربوط به سال  ۱۳۳۰است که شماری از چهره های ادبی
آن زمان را درکنار هم نشان می دهد .ازراست به چپ :
منصوره نادرپور( خواهر نادر) سیمین بهبهانی  ،لعبت واال  ،محمد قاضی ،
نادر نادرپور ،هوشنگ ابتهاج (سایه) فروغ فرخ زاد و فریدون مشیری
ازاین جمع تنها منصوره نادرپور ،ابتهاج و لعبت واال درقید حیات هستند
و بقیه رخ در نقاب خاک کشیده اند.

تعجب این ورزشکاران را دید.
عالوه بر اعتراض سرپرست تیم به کمیته
برگزاری در سالن که عذرخواهی میزبان
را به همراه داشت ،فدراسیون تکواندوی
ایران نیز طی نامهای به فدراسیون جهانی
و فدراسیون تکواندوی چین ،خواستار
پاسخگویی نسبت به این اتفاق شدند.
مسابقات قهرمانی جهان پومسه (حرکات
نمایشی تکواندو) از روز پنجشنبه  ۲۴آبان
درتایوان آغاز شد و به مدت چهار روز
ادامه داشت.
نقل از یورو نیوز

آزادی

اهلى شيرازى از سخنوران قرن نهم هجرى
نيزساقى نامه اى دارد حاوى يكصد ودو
رباعى كه مقدمه اى منثور بر آن نوشته ،
رباعى آغازين ساقى نامه ى وى چنين
است:
ساقى قدحى كه كار سازست خدا
وز رحمت خود بنده نوازست خدا
مى خور به نياز وناز وطاعت مفروش
كز طاعت خلق بى نيازست خدا ()٤
يكى ديگراز ساقى نامه سرايان معروف ،
ميررضى الدين ،سيد محمد حسينى
آرتيمانى ،عارف سخنور عصر صفوى است
كه در نيمه دوم سده دهم هجرى يعنى
سال  ٩٧٨ه در آرتيمان از توابع تويسركان
همدان به دنيا آمد  .در سال  ١٠٣٧ه
چشم از جهان فروبست .در خانقاهش به
خاك آرميد .وى از شاگردان مير مرشد
بروجردى و ميرزا ابراهيم حسنى همدانى
بود ( .)٥در جوانى به خدمات ديوانى
روى آورد .درجمع منشيان و ميرزايان
توجه شاه عباس قرار
دربار صفوى  ،مورد ّ
گرفت .در عداد دامادان وى در آمد.
پيشوند مير به تبع همين پيشه ى منشيانه
اش ،به نام وى افزوده شد .اوبيش از آنكه
به منصب وجاه نظر داشته باشد ،به تربيّت
همت عارفانه مى كوشيد
نفس وتكميل ّ
.پس از مدتى اقامت در اصفهان به قصد
تدريس وبحث وپرداختن به مبادى عرفانى
وپيمودن مراحل سير وسلوك عارفانه به
آرتيمان بازگشت  .تا پايان عمر در آن
روستا زيست .به فرمان پادشاه صفوى شيخ
االسالمى تويسركان را بر عهده گرفت .وى
از ساقى نامه سرايانى است كه با آنكه در
تذكره هاى خالصه األشعار ،هفت اقليم ،
مجمع الخواص وميخانه ()٦به شرح احوال
وآثار وى اشاره اى نشده  ،ساقى نامه ى
شور انگيزش در بين عموم اهل ادب
معروفيت دارد .بيشتر تذكره نويسانى كه از
وى ياد كرده اند.وسعت مشرب عرفانيش
را ستوده اند.
چنانكه نصرآبادى در باره اش مى نويسد :
ميرزا رضى آرتيمانى ،سر حلقه عارفان
آگاه ومسند معرفت را شاه بود ،با وجود قيد
وصالح وسعت مشرب اونهايت نداشته ،
كمال شكستگى و گذشتگى را با جذبه ى
عرفان جمع كرده بود ( تذكره نصر آبادى
ص)٢٧٤-٢٧٣(:
خوشگو نيز در موردش مى گويد :
ميرزارضى آرتيمانى كمال زهد وصالح و
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وسعت مشرب او حدى نداشت  ،به نهايت
شكستگى موصوف ،وبه عرفان واز خود
گذشتگى معروف ،صاحب كمال وقت خود
ست ،ودر شاعرى مرتبه اى يافته  ،ميرزا
ابراهيم ادهم ، .......پسر ارشد اوست .
«(سفينه خوشگو» به نقل از ص٩٣٧
تذكره ى ميخانه زير نويس احمد گلچين
معانى)
آذر بيگدلى در تذكره ى آتشكده ذيل
همدان اورا سيدى كريم الطبع و َح َسن
الخُ لق معرفى مى كند
هدايت با اعزاز تمام مى نويسد :اسم
شريفش ميرزا محمد رضى از سادات رفيع
الدرجات آرتيمان من محال تويسركان
من توابع همدان ،سيديست صاحب ذوق
وحال وعارفى با افضال در معارف الهيه
مسلم آفاق ودر مدارج حقانيه در عالم
طاق معاصر شاه عباس ماضى صفوى و
والد ميرزا ابراهيم متخلص به ادهم است
 .وى كه از رندان مست وعارفان پاكدل و
صوفيان صافى دل است  .علوم نقلى وعقلى
را چون حجابى مى بيند كه انسان را به خود
متوجه مى سازد  .واز عشق به معشوق يكتا
ّ
باز مى دارد .يكهزار بيت ديوان دارد ،تيمن ًا
وتبركاًبرخى از أشعارش نوشته ميشود (
رياض العارفين هدايت ص )١٣١ -١٢٩
سيد على حسن خان در تذكره ى صبح
گلشن درمعرفيش اظهار ميدارد :مير رضى
از سادات آرتيمان وميرزايان دفتر شاه
عباس ماضى والى ايران است  ،در علوم
درسيه استعدادش كامل بود وبه احكام
رضيه ى آباى كرام خودش عامل (صبح
گلشن ص ١٧٩چاپ هند)
زين العابدين شيروانى در بستان السياحه
از وى چنين ياد مى كند:سيد رضى الدين
آرتيمانى كه در زمان شاه عباس ماضى
صاحب ديوان وساقى نامه ى مشهور است
.از قريه ى آرتيمان است .ا ّما اوالد وى
اكنون از ِّ
جد خويش نصيب وبهره نبرده
اند.
اعتمادالسلطنه ،مرگ اورا را درزير وقايع
سال  ١٠٣٧ثبت كرده است ( منتظم
ناصرى)
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ساقى نامه ميررضى الدين با اينكه
حدودا ًحاوى  ١٥٧بيت است .از ساقى
نامه هاى كوتاه دوره ى صفويست .كه
به مدح شاه عباس بزرگ پايان مى
پذيرد .به واسطه ى شور انگيزى ناشى
ازسادگى لفظ ورقت عواطف وروانى بيان

و نداشتن تكلّف سخنورانه از دير باز،نزد
دوستداران شعر وعالقه مندان به مبانى
ومناسك عرفانى مقبوليتى مقرون به نام
آورى يافته است .به نحوى كه افزون بر
ساقى نامه هاى ديگرشهرت دارد .به تبع
اشتهار ساقى نامه و انديشه هاى عرفانى
مندرج در ساير سروده هاى اوست ،كه
تذكره نويسان از وى با إعزاز و اكرامى
در خور ياد كرده اند  .ولى سروده هاى
وى كه غالبا با بيانى انتقادى ،رياكارى
وزاهد نمايى وفريبكارى سالوسيان را
بر مال مى سازد.گرچه حاوى انديشه ى
متين ومتعالى است  .به لحاظ سخنورى
چندان سخت نيست  .وى را در رده ى
اعاظم سخنوران قرار نمى دهد  .بلكه در
عداد سرايندگان «متوسط «جاى گزين مى
كند )٧( .
برخى از ابيات ساقى نامه ىِ وى نيز در
برخى از نسخ به ابيات سرايندگان ديگر
ِ
است.مانند اين بيت:
آميختگى يافته
مرا موميايى ده از الى خم
كه پايم شكستست در پاى خم
كه به شهادت دو تذكره نويس معتبر تقى
الدين اوحدى و عبدالنبى فخرالزمانى ،از
ابيات ساقى نامه افضل خان دكنى متخلص
به فسونى است (ميخانه ص  ٤٧٣س ١٠
به نقل از ص  ٩٤٣تذكره ميخانه زير
نويس گلچين معانى)
در فهرست عكس هاى نسخ خطى مندرج
در دائره المعارف بزرگ اسالمى،نام نسخه
اى از ديوان مير رضى آرتيمانى مؤ ِّرخ
هشتم شعبان ١٠٩٣به چشم مى خورد
 .كه شماره  ٣٠٩/١دارد  .سيد على بن
عبدالباقى ،از نوادگان وى مجمع آورى
كرده است.
نسخه ى ناقص بدون تاريخى از ديوان
او مشتمل بر هزارو صد بيت ،فاقد ساقى
نامه وقصائد ورباعيات منضم به ديوان
مرتضى قلى سلطان شاملو وصفى قلى
بيك نيزدر كتابخانه ملى ملك به شماره
 ٤٥٦٨موجودست .كه ظاهرا ً در أوائل
قرن دوازدهم نوشته شده است  ( .گلچين
معانى زير نويس ص ٩٣٨تذكره ى
ميخانه)
ديوان مير رضى الدين ،مشتمل بر
ساقى نامه ،سوگند نامه ،غزليات ،قصائد
،رباعيات  ،مقطعات ،مفردات ،و ترجيع
بند مجموعاهزار وپانصد بيت مى شود.
به كوشش محمد على امامى ،جمع آورى
شده  ،به همت مؤسسه خيام تهران در سال

 ١٣٤٦انتشار يافته است.
برخى ازابيات ساقى نامه موالنا رضى
الدين به قرار زير است :
الهى به مستان ميخانه ات
به عقل آفرينان ديوانه ات
به نور ِ ِ
دل صبح خيزان ِعشق
زشادى به انده گريزان ِعشق
به انده پرستان ِبى پا و سر
به شادى فروشان ِبى شور وشر
به رندان ِ
ِ
سرمست آگاه دل
كه هرگز نرفتند جز راه ِدل
به مخمور با مرگ در اشتلم
به ناخن كبودان شب هاى سرد
كه خاكم گل از آب ِ انگور كن
سراپاى من آتش طور كن
خدايا به جان خراباتيان
كزين تهمت هستيم وارهان
به ميخانه ى وحدتم راه ده
ِ
ِ
جان آگاه ده
دل زنده و
كه از كثرت خلق تنگ آمدم
بهر سو شدم سر به سنگ آمدم
خرابات را گر زيارت كنى
تجلّى به خروار غارت كنى
بيا تا بساقى كنيم اتفاق
درون ها مصفا كنيم از نفاق
بياييد تا جمله مستان شويم
زمجموع هستى پريشان شويم
چو مستان به هم مهربانى كنيم
دمى بى ريا زندگانى كنيم
منوچهر برومند م ب سها

زير نويس ها:

:١بر حسب مقاله ى محمد جعفر محجوب
در شماره يكم از سال يازدهم مجله ى
سخن فخرالدين اسعد گرگانى نيز ساقى
نامه اى در بحر متقارب مثمن مقصور يا(
محذوف) سروده كه شور بختانه از آن
جز چند بينى پراكنده مندرج در برخى
فرهنگها باقى بر جانيست .دو بيت زيراز
منظومه ى اوست  .كه زنده ياد محجوب
 ،از فرهنگ جهانگيرى ،شاهد مثال آورده
است.
بيار ساقى آن آب صافى فروغ
كه از دل برد زنگ واز جان ُو ُروغ
سرود
:الف :مغنى بيا وبيار آن
كه ريزم زهر ديده صد زنده رود
الفُ :و ُروغ :با اول وثانى مضموم و واو
مجهول  ،به معنى تيرگى وكدورت و
اختالل است ،آنرابه صورت ورغ نيز

نظامى گنجوى،كليات به تصحيح وحيد
دستگردى  ،تهران نشر افكار ١٣٨٧
رهى معيرى ،گلهاى جاويدان ،تهران
نشر پارسا ،چاپ دوم ، ١٣٦٧،صص
 ٥٧٤و) ٥٧٥
ذبيح اهلل صفا،تاريخ ادبيات درايران،
تهران نشرفردوس،چاپ يازدهم ،١٣٧٣
ج سوم ،بخش اول ،صص.)٣٣٥-٣٣٤
//
//
همان //
چاپ نهم ،١٣٧٣ج پنجم،بخش اول ،
صص ٦١٥تا .)٦٢١
نشراقبال،چاپ١٣٤٠صص-١٦١
)٣٦٥-٣٢٥-٢٦٢-٢٤٣- ١٧٣
عبدالنبى فخرالزمانى قزوينى ،تذكره
ميخانه ،به تصحيح و اهتمام احمد گلچين
معانى،تهران

اینکه ماراست  ،بگوئید کجایش وطن است ؟
گـروطن خانه آسایش مرداست وزن است		
وطن اینجاست؟ که آزاد همان راهزن است؟
		
وطن اینجاست ؟ که پاکان  ،همه اینجا بندند!
ِ
خانه ساالر وخداوند  ،وسر انجمن است؟
این وطن شد؟که درآن  ،هرکس دیوانه ودزد		
پرده بر پرده فریب است ودروغ است و فن است؟
		
این وطن شد؟ کـه بهر گوشه آن درنگری
وطن اینجاست ! که چون مرد هنــرمند ُبمرد		فارغ از داشتن گورو امید کفن است ؟
عاقبت کارش  ،ازگرسنگی سوختن است ؟
وطن اینجاست ! که هرکس که ندزدید ونساخت		
خودبگوئید ؟ کجا اینهمه بسته دهن است؟
		
اینهمـه مردم ناراضی کاینجاست کجاست؟
باغبانراچهازآنگلبنوازاینچمناست؟
گیـــرم این باغ ســـراپا چمن و گل گردد		
کاندر او جایگه سلمان  ،یا بَر َه َمن است؟
		
گرمرافــــایده ازخانه من نیست  ،چه فرق
ُمردن و کشته شدن  ،بهتر ازاین زیستن است !
بو د بدتر نیست		
زندگانی دگراز اینــکه َ
کو امیـــدی که بدان شاد  ،دل بیوه زن است؟
		
گر وزیران و وکیالن همه شب می رقصند
		تاجری کو که دراین ملک بجز راهزن است !
یک تن از مردم دانا که گدا نیست کجاست ؟
معنی مهـر وطن سوختن و ساختن است !؟
		
معنی ملک همین است ؟ که ما می بینیم
وطن آنجاست؟ که آنجا همه شور وفتن است!
وطن آنجاست ؟ که آنجا نفسی شادی نیست		
هر گداخانه  ،همه شهرمن وملک من است !
		
اگراین است؟ که هرزندان  ،هرقبرستان
عشق برزندان ،کی درخور عقل وفطن است؟
غم ایران چه خورم ؟ ایران زانها به نیست		
خسته آن دل که به مهر وطنی مرتهن است !
گروطن جایگهـــی زینسان ازبهر بالست		
ناخلف من ! اگرم هیچ هوای وطن است !
معنی ملک وطن هیچ گراین است که هست		
***
کیست آنکس که به عشق تو چومن مفتتن است؟
		
من به قربان تو ای ایران  ،ای خانه عش
زانکه دردل شده این عشق مرا بالبن است
عشق تو گربـــــرودازدل  ،با جان برود		
ورنه خاشاک تو پیش من  ،سروسمن است
		
من براین روز سیاه تو همـی بارم خون
ورنه خاک تو به چشم من ُ ،مشک ُختن است !
		
من براین مردم کز مرگ تو گرید  ،خندم
باغبان روز خزان ازهمـــــه افسرده تر است	شـــاعران را غم کشـــــورها رنجی کهن است
عینمهــراستوکسیداندکاهلسخناست!
ورنه بی مهـــری من برتو دراین چامه نغـــز		

آزادی

منوچهربرومند  -پاریس

اریان خاهن ی عشق
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ساقی انهم رسائی ردادبیا ت اریان

بخ
( ش دوم)

نويسند وبر وزن طرق نيز خوانند
:٢متقارب ُمث ََمن محذوف :فَعول ُن
،فَعول ُن ،فَعول ُنَ ،ف َعلْ
متقارب ُمث ََمن مقصور :فعولن ،فعولن
،فعولن  ،فَعول
:٣تذكره ى ميخانه مشتمل بر تراجم
احوال ساقى نامه سرايان وساقى نامه
هاى ايشانست  .كه مال عبدالنبى
فخرالزمانى قزوينى به سال (١٠٢٨ه)
تاليف كرد در سال (١٩٢٦م) به
كوشش پروفسور محمد شفيع در الهور
چاب سنگى شد .
در سال ١٣٤٠به تصحيح وتحشيه ى
شادروان احمد گلچين معانى در تهران
تجديدانتشار يافت .
مال عبدالنبى فخرالزمانى در باره ى
ساقى نامه ى نظامى چنين نوشته « :بر
راى معنى آراى ارباب دانش..... .......
پوشيده نماند كه حضرت شيخ ساقى
نامه ى بسامانى نگفته ،بانى ميخانه
........از آخر هر داستان كتاب اسكندر
نامه دوبيت دريوزه نموده،با چند بيت
متفرقه ى ديگر كه مناسبتى بساقى
نامه داشت ،ترتيب داده برسبيل تيمن
وتبرك ....اوراق پريشان بر بياض برد
.تا از بركت سخن آن سردفتر اصحاب
حقيقت ،اين مختصر در نظر ارباب هنر
مطلوب جلوه گرآيد(.ميخانه ص)١٥
:٤كليات اهلى شيرازى نسخه ى
١١٣١مجلس شوراص٥٣٧تا٥٥٠
 :٥مآثر رحيمى ج ٣به نقل از صفا
،تاريخ ادبيات ج ، ٢/٥همان ص
١٠٦٩
 :٦ساقى نامه ى ميرزا رضى الدين
آرتيمانى مندرج در تذكره ى چاپى
مصحح است .
ميخانه ،الحاقى
ّ
 :٧صفا ،تاريخ ادبيات ج  ٢/٥همان
ص ١٠٧٠
منابع و مستندات:

شعری از مهدی حمیدی شیرازی

گش
ت
ب
ک
م
ی رد یان تا ها

رابطه کلسترول با بیماری های قلبی

* ۷۵میلیون آمریکائی درحال حاضر ازبیماری های قلبی رنج می برند
* مطالعات گسترده آشکار ساخت که مصرف کلسترول دررژیم غذائی بابیماری قلبی رابطه ندارد.

آزادی

برخالف نظریات قبلی  ،میزان کلسترول
خون آنطورکه تصور می شد با بیماری
قلبی رابطه ندارد .درگذشته میزان باالی
کلسترول را بابیماری قلبی مربوط می
دانستند .با تحقیقات بیشتر  ،برخی
پزشکان دراین مورد تجدید نظر کرده اند.
آمار منتشر شده توسط انجمن
بیماریهای قلب آمریکا نشان می دهد
که  ۷۵میلیون آمریکائی در حال
حاضر ازبیماریهای قلبی رنج می برند.
باوجود این که یک چهارم این بیماران
از داروهای ضد کلسترول استفاده می
کنند ومیزان چربی خون آنها کاهش
یافته است  ،افراد بیشتری نسبت به
گذشته به سبب بیماری قلبی جان
خودرا ازدست می دهند.
پژوهش های اخیر نشان داده است که
داروهای استاتین Statinمانند لیپیتور
Lipitorکه برای کم کردن چربی خون
بکار میروند در جلوگیری از مرگ غالب
بیماران مؤثر نمی باشند .مطالعات
گسترده انجمن قلب فرامینگهم آشکار
ساخت که مصرف کلسترول دررژیم
غذائی بابیماری قلبی رابطه ندارد.
آمار مرگ ومیر در مردها وزنهایی که
دارای کلسترول باالتراز طبیعی بودند
درمقایسه با آنهایی که دارای میزان
کلسترول پایین تر بودند یکسان بود.
دیگر از یافته های اخیر پزشکان این بود
که مصرف غذاهای سرشار از کلسترول
میزان کلسترول خون را برخالف تصور
قبلی باال نمی برد.
Ancel Keysپیشگام نظریه « کلسترول
خطر بیماری قلبی را افزایش می دهد»
اخیرا ً چنین اظهار نظر کرده است:
« رابطه ای بین کلسترول درغذا و
کلسترول درخون وجود ندارد».
پرسش برانگیز است که دراین صورت
چه عاملی سبب بیماری قلبی است ؟
بسیاری از کارشناسان وپژوهندگان
باوردارند که عامل التهاب اکسیژن
( )Oxidative Stressسبب اصلی بیماری
قلبی هستند .بنا به گزارش Dwight
 Lundellجراح قلب و مؤلف کتاب
«دروغ بزرگ کلسترول» غذاهایی مانند

شکر تصفیه شده  ،روغن های نباتی ،

حاوی مواد نگاهدارندهPreservative
وغذاهای  Processedسبب التهاب شده

ومنجر به بیماری قلبی می گردند..
واکنش دستگاه ایمنی بدن نسبت به
یک عامل زیان آور سبب التهاب است .
غذاهای سرشار از شکر وچربی های
اشباع شده التهاب را تشدید می کنند.
باکتری ها وسایر ترکیبات نامطلوب در
بدن نیز در ایجاد التهاب دخالت دارند.

برای مقابله با واکنش التهابی از نحوه
غذایی سالم مانند مصرف ماهی چرب ،
فرآورده های دانه کامل (،)Whole Grain
سبزیجات بابرگ سبز  ،فرآورده های
لیفی ( )Fiberو آجیل باید پیروی کرد.
فعالیت جسمی نیز به کاهش التهاب
کمک می کند .بررسی های Mark
 Hamerازدانشگاه لندن آشکار ساخت
که صرفنظر از  BMIیا وزن بیمارانی که
 ۲/۵ساعت ورزش مالیم در هفته انجام

دادندعالیم التهابی آنها  ۲۵درصد کمتر
گردید.وقتی شخص فعالیت جسمی می
کند نسج عضالنی پروتئین موسوم به
 Cytokineرا آزاد می کند .این پروتئین
به کاهش التهاب کمک می کند .هرنوع
حرکت جسمی که ضربان قلب را
افزایش دهد در کاهش التهاب نیز مؤثر
است  .نتیجه اینکه عامل التهاب نقش
بیشتری دربروز بیماری قلب را دارا می
باشد.

شب یلدا

صب
ح ـصادق نددم ات شب یلدا رنود

سعدی
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دی ماه درایران کهن چهار جشن را
دربرداشت .
 نخستین روز ماه دی وروزهای هشتم ،پانزدهم و بیست وسوم سه روزی که نام
ماه ونام روز یکی بود .امروز این چهار
جشن تنها شب نخستین روز دی ماه
یا شب یلدا را جشن می گیرند .یعنی
آخرین شب پائیز ،نخستین شب زمستان
،ؤ درازترین شب سال .
واژه بلدا ُسریانی وبه معنای والدت است .
والدت خورشید(مهر ،میترا) ،بنابر
باور پیشینیان درپایان این درازشب
که اهریمنی ونامبارکش می دانستند
ومیدانند  ،تاریکی شکست می خورد ،
روشنائی پیروزوخورشید زاده می شود.
وروزها رو به بلندی می نهد .زایش
خورشید وآغاز دی را  ،آئین هاو
فرهنگهای بسیاری ازسرزمین های کهن
آغاز سال قراردادند به شگون روزی که
خورشید از چنگ شب های اهریمنی
نجات می یافت وروزی مقدس برای
مهرپرستان بود.
درسده چهارم میالدی براثر اشتباهی که
درمحاسبه کبیسه هارخ داد  ،روز ۲۵
دسامبر را ( بجای روز  ۲۱دسامبر ) روز
تولد میترا دانستندو تولد عیسی مسیح
را نیز در آغاز سال قراردادند .اشاره
سنائی به این تقارن است :
بهصاحبدولتیپیونداگرنامیهمیجوئی
که از پیوند با عیسی چنان معروف شد یلدا
انگیزه های پایدارماندن این جشن را می
توان ازجمله بدینگونه برشمرد:
 -۱شب زایش خورشید(مهر) است
ازباورهای دینی کهن
 -۲بلندترین شب سال  ،یعنی طوالنی
ترین تاریکی است ،نشانه اهریمنی ،
شبی شوم وناخوشایند که از فردا به
کوتاهی می گراید.
 -۳پایان برداشت محصول صیفی وآغاز
فصل استراحت در جامعه کشاورزی است
 ،همه قشرها وگروههاییکه ازفرآورده
های کشاورزی وتالش کشاورزان بهره -
مندند،درجشن نخستین روز دی ماه

درسده چهارم میالدی براثر اشتباهی که درمحاسبه
کبیسه هارخ داد  ،روز  ۲۵دسامبر را ( بجای روز ۲۱
دسامبر ) روز تولد میترا دانستندو تولد عیسی مسیح
را نیز در آغاز سال قراردادند.

وبرداشت محصول درشگون وشادی
کشاورزان شرکت می کنند .ابوریحان در
آثارالباقیه چنین یاد می کند :دراین روز
پادشاه با دهقانان و برزگران مجالست
می کرد ودریک سفره باایشان غذا می
خوردو می گفت قوام دنیا به کارهایی
است که به دست شما می شود .آئین
جشن شب یلدا یاشب چله بزرگ تابه
امروز درتمامی سرزمین کهنسال ایران
ودربین همه قشرها وخانواده ها برگزار
می شود .یلدا را همچنین می توان جشن
وگردهم آیی خانوادگی دانست  .درشب
یلدا خویشاوندان نزدیک درخانه بزرگ
خانواده گرد می آیند .به بیانی دیگر ،

بی گمان برای جوانان نسل امروز کرسی
گذاشتن  ،کنار یا دور کرسی نشستن

درسرمای آغازین زمستان دور کرسی
نشستن وتا نیمه شب میوه وآجیل و
غذا خوردن و به فال حافظ گوش کردن
ازویژگی های شب یلداست .
جشن خانوادگی  :برگزاری مراسم بلدا ،
اگر بتوان نام جشن بر آن گذاشت ،
آئین خانوادگی است  .گردهم آئی ها به

نیاز به توضیح وتوصیف دارد  .ابزارهای
گرمازای تکنولوژی جدید  -ونیز عامل
های دیگر  -کرسی وفرهنگ مربوط به
آن را به دست فراموشی سپرده است .
درزمستانها استفاده از کرسی برای گرم
کردن خانه ودور کرسی نشستن ،
معموالً از شب یلدا نخستین شب

خویشاوندان ودوستان نزدیک محدود
می شود .درکتابها وسندهای تاریخی به
برگزاری شب یلدا اشاره ای نشده است .
ابوریحان بیرونی از جشن روز اول دی
ماه که آن را « خرم روز» نامند ،
دردستگاه حکومتی وپادشاهی یاد می
کند ونامی ازشب یلدا درمیان نیست .
که می توان به دلیل خانوادگی و و غیر
رسمی بودن آن دانست .
کنار کرسی :

زمستان شروع می شد وتا پایان چله
بزرگ  -ودربرخی خانواده ها تاپایان چله
کوچک  -ادامه داشت  .اعضای خانواده از
کوچک وبزرگ دور کرسی که روی آن را
میوه وآجیل پوشانده بود می نشستند :
تامیتوان زفرش چو کرسی جدا مباش
آتش به فرق ریز ومکن اختیاربرف
( میرالهی همدانی)

خوراک:
درهمه جشن ها وآئین ها  ،در جامعه
های ابتدائی  ،خوردن وآشامیدن ،
بخشی از مشغولیت ها وسرگرمی های
جمع را تشکیل می دهد.
بیاددارم تاسال  ۱۳۲۳که در کوهبنان
(ازبخش های کرمان) بودم در خانه
روستائی ما خربزه وهندوانه وانار را
درانبارهای گندم می گذاشتند و انگوررا
یا همچنان که بر درخت بود  ،در کیسه
می کردند ویا درجائی خنک یه بند
می آویختند ودرشب یلدا تمام آنها می
بایستی خورده شود .آجیل شب چره
که شامل دانه هائی چون گندم ونخود
برشته  ،تخمه هندوانه و کدو  ،بادام ،
پسته  ،فندق  ،کشمش وانجیر و توت
خشک است و ...خوردنی شب یلدا
درواقع میوه و آجیل است نه غذا .یکی
از رسم های شب یلدا فال حافظ گرفتن
است  .امروز نمود برگزاری آئین ورسم
شب یلدا را می توان درروز های  ۲۹و ۳۰
آذر دربازارها وفروشگاهها میوه وآجیل
فروشی هم دید.
باشد که این جشن وآئین که در حد
جشن نوروز وبه روایتی خود جشن
نوروز وسال نو بوده  ،با وجود اشاعه
ودگرگونی های فنی وصنعتی امروز ،
بعنوان گوشه ای از نمودهای فرهنگی
وقومی وتاریخی این مرزوبوم به دست
فراموشی سپرده نشود.
همه شبهای غم آبستن روزطرب است
یوسف روز زچاه شب یلدا آید
(نقل از کتاب آئین ها وجشنهای کهن
درایران امروز اثر شادروان دکتر محمود
روح األمینی )

آزادی

جدیدترین یافته ها درباره :
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ارتش وروشن شدن وضع خدمتی ومحل
مأموریتت به شهر ما آمده تادریکی
از دفتر خانه های رسمی ،گلبانو را به
عقد رسمی خود در بیاوری،مگرعقلت
رادر جنگ با یاغیان از دست داده ای
که اینگونه همه چیزرا ازبیخ وبُن حاشا
میکنی،آیا مغزت آنقدر صدمه دیده که
داری پرت وپال میگویی و!....؟
اما در برابر انهمه یادآوری ها ،سهراب
پورمیگوید:اینقدر مزخرف نگو،فورا ً
گورت را ازاین اتاق ُگم کن وبرو وگرنه
میدهم تورا که مزاحم یک افسر فداکا ِرو
بیمارشده ای ،با اُردنگی از این اتاق بیرون
بیاندازند.
آ حسن با تعجب زیادمیگوید :ستوان
راست راستی تو اینقدر بی وجدان بودی
وما نمی دانستیم وبا همه ی سابقه ی
ذهنی بدی که همه ی ما اهل محل ازتو
داشتیم فریب ُح ّقه بازیها وزبان بازیهای
تورا خوردیم ودخترمان را سیاه بخت
کردیم،تُف برغیرت تو وتُف بروجدان
کثیف تو!وپس از ادای این عبارات
با حالی زاروپریشان وقلبی شکسته
ومجروح ازاتاق بیرون میرود واز شدت
ناراحتی دقایقی درگوشه ای از راهروی
بیمارستان درحالیکه تکیه به دیوارداده
بودبه شوربختی خود وهمسرش وگلبانو
می اندیشد،از فریبی که خورده بود بخود
لعنت می فرستد،برخورد غیر منتظره
وبه دور از اخالق وشرف انسانی سهراب
پوراورا مات ومبهوت کرده بود ،مدتی
درپای دیوار راهرو ُچمباتمه میزند وضمن
تسبیح زدن چشمانش را به کف راهرو
وبه یک نقطه میدوزد وبا درونش به نجوا
می پردازدوگاه به خود میگوید نکند به
راستی آنکس که به عیادتش رفته است
دیگری بوده باشد،نه سهراب پور،اما
نه ،اشتباه نمی کنم هموسهراب پور
است،آخِ ر چگونه میشود که این بیمار از
لحاظ شباهت چهره وآهنگ صدا کمترین
تفاوتی با سهراب پور نداشته باشد به
ویژه آنکه گفته است افسر ارتش است
،آیا خواب می بینم!؟
پرستاری که ضمن چند باررفت وآمد
به جهت انجام کارش،آحسن رابا آن حال

دیده بود ،نزدش میرود وازاو می پرسد:آقا
می توانم بپرسم به دنبال چه کسی یا چه
چیزی هستی،آیا می توانم به شما کمکی
کرده باشم؟
آ حسن از جا برمی خیزدوضمن سالم
وتشکربه پرستارمیگوید :به دنبال یافتن
اتاق بیماری به نام ستوان سهراب پور
میباشم که درجنگ با اشرار زخمی شده
ودراین بیمارستان بستری شده است.
پاسخ می شنود که بلی،ایشان دراین
بیمارستان بستری هستند وآنگاه با اشاره
ی دست اتاقی را که سهراب پورد رآن
بستری بودبه آ حسن نشان میدهد.
آحسن برای اطمینان خاطربیشترمی
پرسدآیا شما مطمئن هستید که آن اتاق
همان اتاقی است که ستوان سهراب
پوردرآن بستری است؟
پاسخ می شنود که آری همان اتاق
است وهرروز چندبار به جهت پانسمان
زخمش ودادن دارو،به او سر می زنم
وپرستار مراقب او هستم .
آحسن می پرسد:به بخشید ،می
توانم بپرسم که آیا ایشان فقط درپا زخم
برداشته یا به مغزش نیز آسیبی رسیده
است؟
پرستار :مااصوالً مجاز به اعالم نوع
بیماری بیماران نیستیم ولی این بیمار یک
تفاوت با اغلب بیماران دارد،اودر جنگ با
یاغی ها ودرراه خدمت به کشورومردمش
تیر خورده است وگفته اند که شجاعت
واز خودگذشتگی بسیار ازخودنشان
داده وبه دریافت مدال شجاعت نیز نایل
آمده است وچه بهتر که همه بدانند این
افسر کیست ودرراه خدمت به میهن چه
برسرش آمده است،بنابراین مانعی برای
شرح بیماری او نخواهد بود،ضمن ًا شما
که قراراست به سراغ او بروید چراضمن
عیادت ماجراراازخوداو نمی پرسید؟آیا
می توانم بپرسم چه نسبتی با ایشان
دارید؟آقا حسن پس از کشیدن آهی
سرد وعمیق گفت :ایشان یک زمانی
همسر دختروپدر نوه ام که هنوزبه
دنیانیامده است ،بود،سپس افزودازاینکه
وقت شمارا گرفته ام شرمنده ام خواهید
بخشید،عرضدیگرندارم.

قسمت هفتم
آحسن پس از آن گفتگو با
پرستار،باقلبی پردرد درحالیکه کمترین
تردیدی از برایش باقی نمانده بود که
سهراب پور روی منظور خاصی آنچنان
رفتاری بااو داشته است،دوباره وارد اتاق
شدوباصدایی بُغض آلود وپر آهنگ تر
ازپیش گفت :گفتی که مارا نمی شناسی
!؟ بااین انکارنشان دادی که همان ستوان
اشکبوس نامردوبد طینت هستنی ،موش
ُمردگی ات درد ِه ُکهدم ازترس واز بدذاتی
وشهوت طلبی بود،حال که زبان خوش
وانسان ّیت سرت نمی شود،ازراه قانون به
تو نامر ِد پست فطرت خواهم فهماندکه
با چه کسی طرف هستی،او سپس
درحالیکه از اتاق خارج میشد،افزود:
خاک برسرت بکنند مرتیکه ی بد قلب
وبدذات.
آحسن پس از برگشت ازاصفهان،
دردیداری با پدرم به شرح برخوردسهراب
پور باوی،می پردازدو پدرم باشنیدن
داستان غم انگیزوشگفت آورنامردی
گفت:باتوجه به آشنایی تو
سهراب پور
ّ
با دادستان وسایر اولیای دادگستری
ووکالی مدافع،چرا برای احقاق حق تان
به آنان مراجعه نمی کنی تاراه وچاره ی
قانونی پیش پای تو بگذارند؟
 -بامدادامروز به دادستان مراجعهکردم وداستان راازبرایش شرح دادم،او
باشنیدن ماجراگفت:بااین حال ووضع
کشورمان که سگ صاحبش را نمی
شناسد،با طرح شکایت جزاینکه هزینه
ای روی دستت بگذاری،کار چندانی
ازپیش نخواهی بُرد،واگرهم امید
موفق ّیتی بوده باشدبرای رسیدن به آن
،مدت ها بایددوندگی کنی،چراکه
مرحله ّ
کارخیلی به درازا خواهدکشید،تا چنان
کسی اعتراف کندکه گلبانوازاو باردار
شده است،حال آمدیم واو طبق حکم
دادگاه با گلبانو بطور رسمی ازدواج کرد،با
ُخلق وخویی که ازاو تعریف کرده ای
حاضر به انجام مراسمی آبرومندانه وقبول
حد متعارف نخواهد شد
مهریّه ای در ّ
وبدون تردیدپس از عقدرسمی بالفاصله
دخترت را طالق خواهدداد،بنابراین جز
دوندگی واتالف وقت وبیا وبرو وتحمل

آزادی

و واز اینکه این دیدار تاکنون به تعویق
افتاده سخت رنجور است وغم سنگینی
دردل دارد وبه مادرش گفته است که
اگرسهراب پور برسرپیمانش نباشد خود
وبچه ای را که درشکم داردخواهد ُکشت،
بهتر است دست از شوخی برداری ومزه
پرانی نکنی ،این دومین بار است که برای
دیدار باتو به اصفهان می آیبم،میدانی که
این روزها سفرراه دورودراز خیلی سخت
ومشکل است،من تا بهبودی تو که گفته
اند کمتر از یک هفته خواهد بود در
اصفهان می مانم تا باهم به شهرما برویم
وپس از انجام مراسم عقد رسمی دست
همسرت را بگیروبا خودت هر کجا که
مأموریت یافتی ببر.
سهراب پور در حالیکه ملحفه ای
را که برسر خود کشیده بودکنارزده
بودگفت:من قب ً
ال هم گفتم که باکسی
شوخی ندارم،گفته هایم کام ً
جدی
ال ّ
بود،شمارا اصال نه می شناسم ونه تا به
امروز در جایی دیده ام ،گلبانو چه کسی
است،اگر گلبانو دخترشمااست وآبستن
شده است بهتراست هرچه زودترتا دختر
تان خودکشی نکرده به جستجوی پدر
بچه بروید ،وقت تان را دراینجا بیهوده
تلفنکنید!
آ حسن به گمان اینکه ممکن است
در جنگ بایاغیانُ ،مخ او نیز صدمه دیده
باشد،سعی کرد با بازگوکردن رخدادهای
گذشته به یاد او بیاورد که با گلبانو در
ده ُکهدم شرع ًا ازدواج کرده وپدر جنین
،کسی بجز او نیست ،ازاین رو پرسید:
مگرپیش از شهریوردرتیپ رشت خدمت
نمی کردی،مگرتو درکوچه ی ُز ُم ّرد منزل
نداشتی ،مگریک شب مرابابی رحمی وبا
چوبدستی ُکتک نزدی وسپس روز بعد
به فرماندهی تیپ از من وحاج حبیب
شکایت نکردی،مگرپس از اصابت پاره
ی ُخمپاره در جبهه ،لنگ لنگان به د ِه
ُکهدم وبه منزل کربالیی عباس زهرایی
پناه نبردی،یادت رفته که با چه سماجتی
ابراز عشق وعاشقی نسبت به گلبانو
میکردی ومیگفتی اگر به وصال اونرسم
خودم راسر به نیست خواهم کرد،مگر
قرارنبودپس از معرفی خود به ستاد

نی
انز ن
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ز دوندگی واتالف وقت وبیا وبرو وتحمل
هزینه زیاد وجنگ اعصاب،چیزی عاید
تان نخواهد شد ،قانون هم درباره ی طالق
زن،حق را به مردمیدهد،حتی او می تواند
دخترت را غیابی طالق دهد،پرسیدم
تکلیف بچه چه میشود،آیا بچه نباید
پدروشناسنامه داشته باشد؟
دادستان پاسخ داد که اگراوکمترین
مح ّبت ودلبستگی به فرزند میداشت،باتو
آنگونه رفتار نمی کرد،او خواهد گفت :برای
اینکه مرا واداربه ازدوج با گلبانو کنند،
درآن مدتی که نزد آنان حضور نداشتم
ودر مأموریت بودم ،واداشتند که گلبانو
از مرد دیگری باردار شود،بنابراین منکر
همخوابگی با دخترت خواهد شد ،آنگاه
چه کسی است که بارداری دخترت را از
سهراب پورتأیید کند ،اثباتش کار چندان
ساده ای نخواهد بود واین خود یکی از
دالیل جاری شدن طالق خواهد بود.
دراینجا باید نکته ای رایادآورشوم که
متأسفانه درآن ایام هنوز دانش پزشکی به
ّ
آن درجه ازپیشرفت نرسیده بودتابابهره
گیری از آزمایش خون و()DNAبتوان
آن چه کسی است.
گفت که فرزند از ِ
حسن درویش درادامه ی سخنانش
افزودکه:ازدادستان پرسیدم چطوراست
برای دادخواهی به ارتش مراجعه کنم
؟پاسخ داد که ازاین کارهم سودی نخواهی
بُرد،چراکه مقامات مربوطه خواهند گفت
رسیدگی به اینگونه امورربطی به ارتش
ندارد به مقامات قضایی مراجعه کن.
پدرم باشنیدن سخنان آقا حسن
گفت :دادستان درست میگوید،بااین
حال وهوایی که کشورما باتجاوز ارتش
بیگانه پیداکرده است با شکایت بهره
ای نخواهی برد،به نظر من عمده مسأله
حفظ آبروی شما بود که درآن جلسه حل
ورفع نگرانی شدچرا که پس از آن جلسه
باهرکسی از اهل محل ویا کسانیکه شمارا
میشناسند برخورد کرده ام وصحبت شما
به میان آمده است،جملگی ازبرای شما
دل میسوزانند ولعن ونفرین نثارسهراب
پورمی کنند،مطمئن باش که روزی چوب
این نامردی را از دست طبیعت خواهد
خورد،به خاطر این پیش آمد زیاد بی تابی
نکنید،گلبانو جوان وبسیار زیبا وشایسته
است،بسیاری از جوانان خواهان ازدواج
با چنین دختری هستند،اوراروی دست
می برند،به تو قول میدهم،مگریادت
رفته که حاج حبیب درآن جلسه چه
گفته بود،به راستی پسرش یک پارچه
آقاست،تحصیلکرده هم هست،خانواده
ی حاج حبیب راهم که خوب می شناسی
نیاز به معرفی وتعریف ندارد ومطمئن باش
که پایان شب سیه سپیداست.
حسن درویش بالبخند ساختگی
که حکایت از اندوه وتأثّر ژرف درونش
میکردگفت :حتی باداشتن یک بچه
دربغل!؟

پدرم گفت:بلی بلی،مگر داشتن
یک بچه چه اشکالی دارد؟ هزاران هزار
زن وشوهر با داشتن بچه یا بچه هایی به
هردلیلی از هم جدا میشوند وبسیاری
از این زنان برای باردیگر به عقدازدواج
همسری دیگر در می آیند واززندگی
درخانه ی همسردوم بسیارراضی
وخوشحال شده اند،مگر حاج حبیب
نگفت بچه ی گلبانو هم درحکم نوه ی
من خواهد بود،اگرچه تردیدی ندارم
که محال است دختر آقاآن بچه را
لحظه ای از خودش دورکند،حتی توهم
راضی نخواهی شد که فرزندتنهابچه
تان را یک لحظه نبینی،بهتراست فکر
سهراب پورراازاین پس از مغزتان خارج
کنیدوبدانیدکه او تحفه ای نبود که
خواهان زندگی دخترت بااوباشی،دنیا هم
برای گلبانو به پایان نرسیده است.
آحسن که باشنیدن واژه ی «نوه»
خوشحال شده ولبخند برلبانش نشسته
بودگفت :بایک کوه غم نزدشماآمدم
وبایک موی غم ازنزد شمامیروم،خدابه
شما عمرباعزّت وشادکامی بدهد،خیر
عزیزان تان را به بینید،شما همیشه به
ما لطف داشته اید وهیچگاه از مساعدت
ومح ّبت دریغ نکرده اید،خواهش این بار
من ازشما این است که شبی به منزل
ما بیایید وباحرف وکالم دلنشین تان
گلبانو ومادرش را ازنگرانی وتشویش
بیرون بیاورید،مطمئنّم که سخنان متین
ومهربانانه ی شما درآنان اثر خواهد
کرد ،آنان به شما وشهربانو خانم خیلی
اعتقاددارند،من نگران حال تنها فرزندم
هستم.
پدرم گفت :باکمال میل،تعیین وقت
باشما،هرزمان که بگویی با شهربانوبه
منزل تان خواهیم آمد،فکر میکنم
سخنان ودلداریهای شهربانو مؤثّرتراز
گفتار من بوده باشد.
بنابه خواسته ی آحسن پدرومادرم
یکی دوشب بعد به منزل او میروند،مادرم
میگفت دختر آقا وگلبانورادوهفته ای بود
که ندیده بودم،ولی نگران حال آن دو
بودم،چندبار مصمم شدم برای آگاهی
از وضع وحالشان ودلداری به منزل
شان بروم امافکر میکردم این کار من
ممکن است به س َرک کشیدن وفضولی
تعبیر شود،امازمانیکه از پدرت شنیدم
که آحسن مارا برای تسکین نگرانیهای
گلبانو ومادرش به منزل خود دعوت
کرده است با تمامی میل ورغبت همراه
پدرت به منزل آنان رفتم،دخترآقاراکه
تادم د ِر خانه شان به پیشواز ما آمده
ِ
بودبسیارپریشان وشوریده حال دیدم
،بسیار رنجوروزرد گونه شده بودواز
آن گونه های شاداب وگلگون خبری
نبوداورادرآغوش گرفتم وچهره اش
رابوسیدم،ناگهان بُغض اش ترکید وهق
هق گریه اش بلندشد ومن درحالیکه

دستم را به پُشتش گرفته بودم اورا به
سوی اتاق بردم ودلداریش دادم.
می گفت :شهربانو خانم نمی دانید
این روزها چه کشیدم ومی کشم!
گفتم :شما یک خانم مقاوم وباشعوری
هستی چراباخودت اینگونه دشمنی
میکنی،نگرانی شما ازبرای چیست ؟همه
ی اهل محل ودوستان وآشنایان صمیمانه
پذیرفتند که سهراب پور همسر شرعی
گلبانو نامردی کرده است،مگرهزاران زن
وشوهر حتی با داشتن بچه یا بچه هایی
از هم جدا نشده اند،مگر سهراب پور
چه تُحفه ای هست که ازبرای او اینهمه
درد و ُمصیبت را بر خودتان هموارمی
کنید،مگر شوهر خوب وبااخالق برای
گلبانوعزی ِز همه ی ما قحط است؟همه
ی محاسن براو تمام است،تاآنجا که
من میدانم وشاهد هستم چند خانواده
محترم آرزودارند چنین عروس زیبا
وفهمیده ونجیبی نصیب شان شود،چه
بهتر که آن آدم بیشعوروبی وجدان
گورش را ُگم کردواززندگی شما خارج
شد،نگرانی شما موردندارد همه ی آنان
که شمارا می شناسند به پاکی وسالمت
نفس شما ایمان دارند.
غصه ی من
دخترآقاگفت:شهربانوخانم ّ
وآحسن ازبابت بدذاتی ونامردی سهراب
پور نیست،همانگونه که گفته اید هزاران
زن وشوهر از هم جدا میشوند وهریک پی
کار خود میرود،دردما گلبانواست که به
هیچ حرف ودلیل آرام نمی گیرد،هرقدر
من وپدرش به او دلداری می دهیم نتیجه
ای نمی گیریم،ازبامدادتاشام زانوی غم
در بغل می گیردواز اتاقش بیرون نمی
آید،غذایش شده آب وکمی شیرآنهم
باهزار خواهش،اگراورا ببینید نخواهید
شناخت،ازروزیکه دانست حامله شده
واز سهراب پور هم خبری نشده است
،می خواهد خودکشی کند،چندروز پیش
اگر بموقع وبرحسب تصادف نرسیده بودم
خودش را حلق آویز کرده بود،به همین
خاطر جرأت اینکه پااز خانه بیرون
بگذارم،ندارم،روزها من وشبهاآحسن
باهمه ی کارروزانه وخستگیُ ،مژه برهم
نمیزنیمومراقباوهستیمتانکندکاریبه
دست خودومابدهد،پدرش چندروزپیش
به قصدانصراف اوازخودکشی به اوگفت
میدانی جزای زنهایی که بچه ای درشکم
دارند ودست به خودکشی می زنند
درآن دنیا چیست؟جزای این چنین
زنی درحکم جزای یک قاتل است،یعنی
آن زن با کشتن خودش که این کار نیز
خودیک گناه نابخشودنی است،عالم ًاو
عامدا ً مرتکب قتل یک انسان بی گناه
دیگر میشود ودرآن دنیا جایش درجهنّم
خواهدبود،بدترازهمه ُگرزی است که
مالک جهنّم روزی چندین بار برمغز او
خواهد کوبیدو!...ظاهرا ً با حرف پدرش
رضایت داد پیش از به دنیا آمدن بچه

دست به خودکشی نزندولی تص ّور نمی
کنم بااین کم غذایی ودرتاریکی نشستن
،دوام بیاورد.
مادرم می گفت :باشنیدن سخنان
دختر آقا نزد گلبانو که در اتاقی
دیگرنشسته بود رفتم ،وقتی گلبانو
تعجب سرجایم خشک
رادیدم از
ّ
شدم،به احترام من از جایش برخاست
وبه سوی من آمد،سرش رابه زیرانداخته
بودوآرام آرام اشک می ریخت چنان
ژولیده ورنگ از چهره پریده بود که در
ابتدا باورم نشد که او همان گلبانوی زیبا
وپُرنشاط است،بسیار متأثّر شدم وبه
حالش ر ّقت آوردم،اورا درآغوش گرفتم
ونه تنهااوچون ابربهاری می گریست که
منهم تاب نیاوردم وگریستم،دقایقی به
همین منوال گذشت ،پس ازآن ،گونه های
مهربان وغمزده اش راچندباربوسیدم
ودر کنارم نشاندمش،نمی دانستم باغم
سنگینی که دارد ازکجاوچگونه آغاز
مطلب کنم،به راستی بادیدن اوباآن وضع
وحال دستپاچه شده بودم وبرای لحظاتی
فراموش کرده بودم که به چه منظورنزداو
آمده ام،باالخره براعصابم مس ّلط شدم
ودرحالیکه نوازشش می کردم،گفتم
عزیزم میدانی که من وگلشهری
چقدرپدرومادرتورا دوست داریم،غم
شما به راستی غم ماهم هست،از خدامی
خواستم که دختری نصیبم میشدکه
سجایای اخالقی تورا میداشت،حال که
صاحب دختری نشده ام ازروزیکه دیدمت
وشناختمت،مثل دخترم به حساب آوردم
ومی آورم،فکرمیکنم بادانایی وهوشی که
درتوسراغ دارم متوجه شده باشی که
چقدر دوستت دارم،امشب اینجانیامده
ام که با زبان آوری ونصیحت بی
موردآرامت کنم،میدانم که غم تو،غم
سنگینی است به ویژه برای امثال توکه
جوان هستید وسردوگرم روزگاررا
نچشیده اید،رفتارناپسند وغیر انسانی
دیگران درشما اثر بسیاردردآورو ُکشنده
دارد،دربین این جوانان سرد وگرم
ندیده عده ای هستند که به خاطرطبع
تندوآتشین مزاج بودن هیچ دلیل وبُرهان
ونصیحتی را پذیرا نمی باشند ومانند در،
به یک پاشنه می چرخند وباالخره به
خاطر توجیه نسنجیده خود نه تنهاخودرا
به تباهی می کشند بلکه روزگار سایر
اعضاء خانواده به ویژه پدران ومادران
خودرا که جان وجوانی شان را به منظور
تأمین سعادت ونیک بختی فرزندان شان
مایه گذارده اند،به سیاهی می کشانند،
دربرابراین دسته از جوانان ،عده ای
دیگرازجوانانهستندکهاگرچهابتدابرای
مدتی کوتاه دربرخورد بانامالیمات
ورفتارغیرانسانی وبه دور از انتظار گیج
ومنگ میشوند وسلسله اعصاب شان
بهم میریزدو قادر به تصمیم گیری
درست وسنجیده نمیباشند...ادامه دارد

آزادی

درشماره پیش کمی درباره ی صنایع
بدیع نوشتیم و از انواع تشبیه حسی
وغیر حسی بحث کردیم و اینک دنباله ی
آن.
به این تشبیه فردوسی توجه کنید:
چنان گشت باغ ولب جویبار
کجا موج خیزد زدریای قار
این تشبیهی بسیار پسندیده ومطبوع
است  ،باوجود اینکه مشبه (شب)
موجود خارجی است ودریای قار(= قیر)
که مواج باشد  ،یعنی مشبه به وجود
خارجی ندارد ؛ وهمچنین این تشبیه
ارزقی که جزو تشبیهات وهمی وخیالی
است  ،هیچ ناپسندیده بنظر نمی رسد:
فلک چو بیضه عنبر نمود و انجم ازاو
چنان که بار کنی سندروس باعنبر
مج ّره درفلک ایدون چو سبز دریایی
فکنده توده ی کافور خام کف برسر
( سندروس  :صمغ وماده ی زرد رنگی
است شبیه کهربا و مج ّره  :کهکشان که
انبوه ستارگان است)
مقصودش از توده ی کافور خام در
مصراع چهارم  ،ستارگان است و
همچنین برعکس ممکن است شرایط
فوق دریک مورد جمع ومعذالک تشبیه
رکیک وناخوشایند باشد .مانند تشبیه
قامت محبوب به چنار ودرخت تبریزی
و سپیدار در موقع تغزل و تشبیب.
خالصه اینکه میزان ُحسن و ُقبح
تشبیه همانا پسند و ناپسند ذوق سلیم
وسلزقه ی مستقیم است  ،وشرط خوبی
تشبیه وجود خارجی داشتن یا قابل
عکس کردن تشبیه نیست .
(به علت طوالنی بودن مبحث تشبیه
و عدم لزوم آن در سرودن شعر برای
مبتدی ها از ذکر بقیه تشبیه وانواع
آن که در کتاب استاد همائی آمده است
خودداری می شود).
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حقیقت و مجاز

صفحه 36

حقیقت  :عبارتست از استعمال لفظ
در معنی موضوع له اصلی .چنانکه لفظ
دست و پای را بگویند و اندام مخصوص
اراده کنند مثال  « :فالن کس دست به
شمشیر برد و پای فرا پیش نهاد ».یا
«دونده ای درخیابان به زمین خورد و
دست وپای او شکست ».دراین موارد

مقصود از دست وپا  ،همان دست وپای
حقیقی است که اندام مخصوص باشد.
مجاز :استعمال لفظ است در غیر معنی
اصلی وموضوع له حقیقی به مناسبتی .
وآن مناسبت را دراصطالح فن بدیع
عالقه می گویند چنانکه همان لفظ دست
وپای را بگویند و از دست معنی قدرت
و تسلط و از پای معنی ثبات و مقاومت
اراده کنند « :فالن کس را برتو دستی
نیست و در دوستی تو پای ندارد ».مث ً
ال
گاهی کلمه ی دست رادرمعنی مجازی
درمورد کسی می گوئیم که اص ً
ال دست
ندارد .مثل اینکه بگوئیم  «:فالن کس در
دزدی دست دارد ».درمورد دزدی که
دست اورابریده باشند .پس معلوم می
شود که کلمه دست دراینجا  ،به معنی
مهارت و چیرگی است نه به معنی اقدام
مخصوص .

قرینه ی مجاز
همانطور که مجاز محتاج عالقه است ،
به قرینه نیز احتیاج دارد تا معلوم شود
که مر اد گوینده  ،معنی مجازی است نه
حقیقی .
قرینه  :عبارت است از لفظ یا حالتی که
داللت کند براین که مقصود گوینده ،
معنی اصلی حقیقی کلمه نیست  ،بلکه
مرادش معنی مجازی است ؛ وچون این
لفظ یا این حالت د  ،مقرون و چسبیده
به جمله مجاز می شود آن را قرینه گفته
اند ودراصطالح قرینه ی صارفه می
گویند .برای اینکه ذهن شنونده رااز
معنی حقیق منصرف و به مفهوم مجازی
معطوف ومتوجه می سازد.

قرینه لفظی ومعنوی
یا حالی و مقالی
قرینه به دوقسم تقسیم می شود :لفظی
ومعنوی یا حالی و مقالی
 -۱قرینه لفظی یا مقالی  :لفظی است
که قرینه ی مجاز شده باشد .گنانکه
درتعریف یک نفر سرباز شجاع چابک
پردل می گویند « :شیر شمشیرزن » یا
«شیر تیرانداز» است .
کلمه ی « شمشیر زن» و « تیرانداز»

قرینه است براینکه  ،منظور از کلمه ی
شیر  ،مردشجاع دلیر است  ،نه حیوان
درنده وحشی که آن را دربیابان یا درباغ
وحش دیده باشند.
وهمچنین مانند اینکه می خواهید مرد
دانشمند بزرگی را تعریف کنید  ،می
رگوئید « :دریایی رابرکرسی درس
دیدم ».یا « دریایی در کالس درس
نشسته بود» .جمله ی « برکرسی درس
دیدن» و « درکالس درس نشستن قرینه
است براینکه مراد شما  ،از (دریا) مرد
فن خود
دانشمند متبح ّری است که در ّ
احاطه داشته باشد  ،نه مث ً
ال دریای شمال
یا جنوب کشور.
 -۲قرینه معنوی یا حالی  :هرگاه لفظی
در کار نباشد اما حالت ووضع و چگونگی
گفتار گوینده  ،خود داللت کند براینکه
مقصوداو معنی مجازی است  ،آن قرینه
ی معنوی وحالی می نامند .مثل اینکه
شما در میدان گوی بازی با کشتی
گیری ایستاده اید ودرتعریف یک نفر
بازیگر یا کشتی گیر چابک شجاع می
گویید « :عجب شیری است ».در اینجا
وضع ومکان وحالت شما دلیل است بر
اینکه مقصودتان از (شیر) حیوان درنده
معروف نیست بلکه مراد معنی مجازی
کلمه  ،یعنی همان بازیگر یا کشتی گیر
دالور و چاالک است .
اما اگر به تماشای باغ وحش رفته باشید
که نره شیر بزرگی رادرآن نگاه داشته
باشند وبگوئید « عجب شیری است »
پیداست که مقصود شما  ،معنی حقیقی
شیسر  ،یعنی همان حیوان وحشی
معروف است .

عالقه مجاز مرسل واستعاره
دانستیم که استعمال لفظ درغیر معنی
اصلی  ،باید مناسبتی داشته باشد که
آن مناسبت را عالقه می گویند .اکنون
عالوه می کنیم که :
عالقه انواع متعدد دارد .مانند عالقه ی
سبب و مسبب و عالقه حال ومحل
و عالقه جر وکل و عالقه مجاورت
ومالزمت و عالقه مشابهت و امثال آن .
درصورتی که عالقه ی میان معنی
مجازی وحقیقی  ،عالقه مشابهت باشد ،
آن را استعاره گویند.واگر عالقه چیزی

اقساماستعاره
معروف ترین اقسام استعاره  :دوقسم
استعاره تحقیقیه و استعاره ی مکنیه
است که درذیل شرح می دهیم :
 -۱استعاره تحقیقیه که آن را استعاره ی
محققه و مصرحه نیز گویند آن است
که فقط مشبه به در لفظ آمده ومنظور
گوینده مشبه باشد مانند:
با کاروان حله برفتم زسیستان
با حله ی تنیده زدل بافته زجان
مقصودش از «حله» همان شعر وقصیده
ای است که خود فرخی ساخته است.
مثال دیگر:
تابادخزان ح ّله برون کرد زگلزار
ابر آمدو پیچید قصب برسر ُکهسار
یا:
چون پرند نیلگون برروی پوشد مرعزار
پرنیان هفت رنگ اندر سر آرد کوهسار
دربیت اول مقصودش از حله گلها و
سبزه ها و از قصب مراد برف است و
دربیت دوم مقصود از پرند  ،ابر بهاری
است و از پرنیان  ،گلهای رنگارنگ مر اد
است .
 -۲استعاره بالکنایه یا استعاره مکنیه:
آن است که تشبیه دردل گوینده مستور
و مضمرباشد ومش ّبه را ذکر کرده  ،مش ّب ٌه
به رادرلفظ نیاورند اما ازلوازم مش ّب ٌه به
قرینه ای درلفظ بیاورند که دلیل بر
مش ّبه ٌ به باشد  .مانند شعرانوری :
هزار نقش برآرد زمانه ونبود
یکی چنانکه در آئینه ی تصور ماست
زمانه را به نقاش صورت ساز تشبیه
کرده و مش ّب ٌه به را نیاورده اما « نقش »
و« نقاشی» را که قرینه ی الزم مش ّب ٌه به
است به « زمانه» نسبت داده است...
دوقسم اصلی استعاره را شناختیم ؛ )
اقسام دیگری هم برای استعاره ذکر شده
که از آن صرفنظر می شود ).واکنون به
کنایه می پردازیم:

کنایه
کنایه درلفت به معنی پوشیده سخن
گفتن است ودراصطالح سخنی است که

فرق مجاز و کنایه
در مجاز چنان که گفتیم قرینه ی صارفه
وجوددارد که ذهن شنونده راازتوجه
به معنی اصلی کلمه باز می دارد ،یعنی
در مجاز نمی توان  ،معنی اصلی کلمه
را اراده کرد؛ اما در کنایه اراده ی معنی
اصلی نیز ،جایز وممکن است .
توضیح  :درقدیم اصطالح کنایه را به
مفهوم کلی بکار می بردند ،که شامل
مجازو استعاره نیز می شد  ،یعنی آن
را اصطالح مخصوصی در مقابل مجاز و
استعاره نمی شمردند و اصطالح جدید
کنایه که با مجاز و استعاره فرق داشته
باشد  ،از موضوعات ادبای متأخر است .

مراعات نظیر= تناسب = مؤاخات
آن است که درسخن اموری را بیاورند
که در معنی با یکدیگر متناسب باشند،
خواه تناسب آنها  ،از جهت همجنس
بودن باشد  ،مانند [ :گل والله] [ ،ریحان
و ارغوان]  [ ،آفتاب وماه وستاره کیوان
وبهرام]  [ ،لب وچشم ودهن]  [ ،گریبان
و دامن] وامثال آن  .وخواه تناسب آنها از
جهت مشابهت یا تضمن ومالزمت باشد،
مانند[ :شمع وپروانه]  [ ،تیروکمان] ،
[ خسرو وشیرین]  [ ،لیلی ومجنون]،
[دهن وغنچه ] [ ،چشم و نرگس ] [ ،قد
وسرو][ ،حلقه و بی سروپا] و امثال آن.
دلم از مدرسه و صحبت شیخ است ملول
ای خوشا دامن صحرا و گریبان چاکی
(مسکیناصفهانی)
ازآن زصحبت یاران کشیده دامانم
که صحبت دگری می کشد گریبانم

ُحسنتعلیل
آن است که برای صفتی یا مطلبی که
درسخن آورده اند  ،علتی ذکر کنند که با
آن مطلب مناسبت لطیف داشته باشدو
بیشتر ادبا شرط کرده اند که این علت
ادعایی باشد نه حقیقی  .مثالش :
آن زلف مشکبار برآن روی چون بهار
گر کوته است کوتهی ازوی عجب مدار
شب در بهار  ،روی نهد سوی کوتهی
وان زلف چون شب آمد و آن روی چون بهار
( امیر معزی)
پیداست که کوتاهی زلف برای آن است
که اص ً
ال کوتاه است یا عمدا ً با قیچی آن
را کوتاه کرده اند.اما شاعربرای این امر
یک علت ادبی ادعایی آورده است که
چون شب دربهار کوتاه می شود وزلف
محبوب چون شب است ورخسار او چون
بهار  ،بدین سبب زلف او کوتاه است .
مثال دیگر از عنصری :
گرنه مشک است ازچه معنی شد سرزلفین یار
مشکبویومشکرنگومشکسایومشکبار
ورنگشته ست ابرویش عاشق  ،چراشدگوژپشت؟

ورنهمیخوردهستچشمشازچهباشددرخمار

***

مبالغهواغراق
مبالغه واغراق آن است که درصفت کردن
وستایش ونکوهش کسی یا چیزی
افراط و زیاده روی کنند  .چندانکه از

آزادی
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فنون بالغت وصناعت ادبی

غیراز مشابهت باشد  ،آن را مجاز مرسل
می نامند.
وکلمه ی استعاره دراصل بمعنی عاریت
خواستن و بعاریت گرفتن است و مرسل
دراصل به معنی رها و آزاد است .
بنابر آنچه گفتیم باید درتعریف استعاره
چنین گفت :
استعاره عبارت است از آنکه  ،یکی
ازدوطرف تشبیه راذکر وطرف دیگررا
اراده کرده باشند.
لفظ را مستعار و معنی مراد یا مشبه را
مستعارله و مشبه به را مستعار منه و
وجه شبه را جامع می گویند.

دارای دو معنی قریب و بعید باشدواین
دو معنی الزم وملزوم یکدیگرباشند.
پس گوینده آن جمله را چنان ترکیب
کندوبکارب َرد که ذهن شنونده از معنی
نزدیک به معنی دور منتقل گردد،
چنانکه بگویند « پخته خوار» به معنی
مردم تنبلی که از دسترنج آماده ی
دیگران استفاده می کنند  ،یا بگویند :
«فالن کس بند شمشیرش دراز است».
یعنی قامتش بلند است  ،یا «:پشت
گوش او فراخ است» یعنی دیر جنب
است وکمتر به گفته ها ووعده های خود
عمل می کند؛ یا به گفتار دیگران چندان
وقعی نمی گذارد.
وهمچنین است « دست درازی» کنایه
از تعدی وتجاوز وطمع کاری به مال
دیگران و « کوتاه دستی » کنایه از بی
طعمی یا بی عرضگی .
عابدانی که روی بر خلقند
پشت برقبله می کنند نماز
« روی بر خلق کردن» و « پشت برقبله
کردن» هردو کنایه است از ریا کاری و
ازخدای  ،به خلق پرداختن.

(فیضی دکنی)
مابین (گریبان ودامان)  ،صنعت مراعات
النظیر است .
مثال دیگر:
از مشک همی تیرزند نرگس چشمت
زان الله ی روی تو زره ساخت زعنبر
بین ( مشک وعنبر) و ( تیر و زره) و
(نرگس والله) و( چشم و روی) صنعت
تناسب و مراعات النظیر است .
مثال دیگر:
بیستونکندنفرهادنهکاریاستشگفت
شورشیرینبهسرهرکهفتد کوهکن است
( همای شیرازی)
کلمه ی کوهکن بافرهاد و شیرین
تناسب دارد.
مثال دیگر:
چون فندق مهر تو زبانم بر بست
بارغم تو چو جوز پشتم بشکست
هرتیر که از چشم چو بادام تو جست
در خسته دلم چو مغز در پسته نشست
( رشید وطواط)
***
دراینجا چند نکته مهم داریم که باید آن
را توضیح داد:
 -۱صنعت «تناسب » و»مرعات نظیر» از
لوازم اولیه ی سخن ادبی است  .یعنی در
مکتب قدیم اصل ادب فارسی  ،ذسخن
نظم و نثر  ،وقتی ارزش ادبی پیدا می کند
که مابین اجزای کالم تناسب و تقارب
وجود داشته باشد  .این است که کمتر ،
نظم ونثر مصنوع ادبی فارسی وعربی از
قدما می توان یافت که صنعت « مراعات
د نظیر» نداشته باشد؛ و سبب اهمیتی
که این صنعت در ادبیات دارد آن را به
اسامی و اصطالحات متعدد نامیده اند از
قبیل مؤاخات  ،توفیق  ،تلفیق  ،ائتالف ،
تناسب  ،مراعات نظیر.
 -۲جمع مابین اشیاء متناسب را  ،وقتی
جزو صنعت بدیع می توان شمرد که
گوینده یا نویسنده  ،مابین چندکلمه و
چند چیز مخ ّیر و مختار باشد.واز میان
آنها آن را اختیار کند که با کلمات دیگر
 ،متناسب باشد .مص ً
ال دربیت اول مثالها
«ای خوشا دامن صحرا »...ممکن بود که
به جای دامن بگوید  « :ای خوشا ساحت
صحرا »...ولیکن عمدا ً دامن را اختیار
کرده است تا با گریبان تناسب داشته
باشد.
 -۳صنعت « تناسب» و « مر اعات نظیر»
به این شرط داخل صنایع بدیع معنوی
است که دایر مدار لفظ بخصوص نباشد؛
یعنی معانی الفاظ رادرنظر گرفته باشیم
نه خود الفاظ را و اگر ُحسنی در الفاظ
وجود می گیرد تابع معانی باشد ؛ مث ً
ال
درتناسب مابین ( آفتاب  ،ماه  ،ستاره
 ،کیوان  ،بهرام) هرگاه الفاظ را تغییر
بدهیم ومرادفات آنهارا بیاوریم (شمس ،
قمر  ،نجم  ،زحل  ،مریخ ) باز همان ُحسن
« تناسب» و« مراعات نظیر» به جای خود

باقی است .
وهمچنین هرگاه (تیروکمان) رابه (سهم
وقوس) و ( حلقه ی بی سروپا) را به
(دایره ی بی سروپا) تبدیل کنیم باز
همچنان صنعت « تناسب» به حال خود
برقرار است .
اماهرگاه«تناسب»دایرمدارلفظبخصوص
باشد ،چنانکه اگر آن را به مرادفاتش
تبدیل کنیم ؛ خصوصیت وخاصیت آن
تناسب ازبین می رود آن را بعنوان
ائتالف لفظ به لفظ جزو صنایع لفظی
شمرده اند وما آنرا تناسب لفظی می
نامیم .
عالوه می کنم که در کتب بدیع پاره ای
از شواهد و امثله ی « تناسب معنوی »
را برای « تناسب لفظی» و « ائتالف لفظ
به لفظ» آورده اند .شاید به این مالحظه
که فرق مابین دو صنعت منوط به تقدیر
واعتبار نظر گوینده است ؛ یعنی هرگاه
نظر تنها متوجه لفظ باشد « تناسب
لفظی»« است وهرگاه به معنی و لفظ
هردو توجه داشته باشند « تناسب
معنوی» است  .چرا که دربدیع معنوی
حسن لفظی نیز ممکن است وجود پیدا
کند اما تابع حسن معنوی است ؛ ودر
بدیع لفظی زیبایی متوجه لفظ است .
واهلل العالم

حد عادت معمول بگذرد وبرای شنونده
ّ
شگفت انگیز باشد.
هرگاه اغراق ومبالغه را به درجه ای
رسانده باشند که درعقل وعادت ،
ممکن و باورکردنی نباشد  ،آن را غل ّو
می گویند .که معنی اصلی این است که
دراظهار عقیده ومسلکی چنان تعصب و
افراط بخرج دهند که از حد عادت خارج
باشد .واغراق دراصل لغت به معنی سخت
کشیدن کمان است .
اغراق ومبالغه درجاتی دارد که بعضی به
عقل وعادت نزدیک تر و بعضی دورتر
است چنانکه از مثالهای ذیل معلوم می
شود:
همی بکشتی تادرعدو نمان ْد شجاع
همی بدادی تا در ِولی نماند فقیر
(رودکی)
شودکوه آهن چو دریای آب
اگر بشنود نام افراسیاب
***
زسم ستوران درآن پهن دشت
زمین شد شش و آسمان گشت هشت
***
که من از گشاد کمان روز کین
بدوزم همی آسمان برزمین
(فردوسی)
ظهیر فاریابی می گوید:
ن ُه کرسی فلک نهد اندیشه زیر پای
تا بوسه بر رکاب قزل ارسالن دهد
برتر زکاینات بپ ّرد هزار سال
سیمرغ وهم تا زجنابت نشان دهد
سعدی به طور نقد ادبی و تعریض گونه
ای گفته است :
چه حاجت که ن ُه کرسی آسمان
نهی زیر پای قزل ارسالن
مگو پای عزت برافالک ن ِه
بگو روی اخالص بر خاک نه
توضیح  :مبالغه واغراق  ،مانند « تناسب
ومراعات نظیر» و « تشبیه » و « کنایه »
در جزو صنایع بسیار مهم متداول شعرا
ونویسندگان فارسی وعربی است  ،به
طوری که کمتر اتفاق می افتد که سخن
ادبی نظم ونثر از این نوع صنایع خالی
باشد .مخصوص ًا صنعت مبالغه واغراق
به جائی رسید که میدان طبع آزمائی
شعراونویسندگان گردید .چندانکه
هرقدر شعر با اغراق و مبالغه ی بیشتر
توأم بود آنرا ارزش بیشتر می دادند واز
اینجاست که این جمله َمثَل شده است
که می گویند :ا َ ْح َس ُن ِ
الشع ْر ا َ ْک َذب ُ ُه یعنی
بهترین شعر آن است که دروغ تر  ،یعنی
مبالغه واغراقش بیشتر باشد.
نظامی می گوید:
درشعر مپیچ ودر فن او
ب اوست ا َ ْح َس ِن او
چون ا َ ْک َذ ِ
ولیکن حق آنست که مبالغه واغراق را
مشمول سخن دروغ وکذب نباید شمرد.
ادامه دارد

ویژه زن بمناسبت روز
 ۱۷دی

پروین اعتصامی

رفشته انس
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درآن سرای که زن نیست  ،اُنس و اُلفت نیست
درآن وجود که دل ُمرده مرده است روان
به هیچ مبحث و دیباچه ای  ،قضا ننوشت
برای مرد کمال و برای زن ن ُقصان
زن از نخست ب ُ َود ُرکن خانه ی هستی
که ساخت خانه ی بی پای بست و بی بنیان؟
زن ار به راه متاعب نمی گداخت چو شمع
نمی شناخت کس این راه تیره را پایان
چو مهر گر که نمی تافت ز ن به کوه ِ وجود
نداشت گوهری ِ عشق  ،گوهر اندر کان
فرشته بود زن  ،آن ساعتی که چهره نمود
فرشته بین  ،که براو طعنه می زند شیطان
وظیفه ی زن ومرد  ،ای حکیم  ،دانی چیست؟
یکیست کشتی و آن دیگریست کشتیبان
توان و توش ره مرد چیست ؟ یاری زن
ُحطام و ثروت زن چیست ؟ مهر فرزندان
زن نکوی  ،نه بانوی خانه تنها بود
طبیب بود و پرستار و شحنه ودربان
زبیش وکم  ،زن دانا نکرد روی ت ُُرش
به حرف زشت  ،نیالود نیک مرد دهان
چه زن  ،چه مرد ،کسی شد بزرگ وکامروا
که داشت میوه ای از باغ علم در دامان
زنی که گوهر تعلیم و تربیت نخرید
فروخت گوهر عمر عزیز راارزان
نه بانو است که خودرا بزرگ می شمرد
به گوشواره و طوق و به یاره ی مرجان
چو آب ورنگ فضیلت به چهره نیست چه سود
زرنگ جامه ی زربفت و زیور رخشان
برای گردن ودست زن نکو « پروین»
سزاست گوهر دانش  ،نه گوهر الوان

تنها توماند ی ای زن ایرانی
خواهی اگر که پاره شود این بند

د ربند ظلم ونکبت و بد بختی
د ستی بزن به د امن سـرسختی

		
تسلیم حرف زور مشو هرگز
سیلی بشو زنفرت وخشم ود رد

باوعد ه هـای خوش منشین از پا
سنگ گران ظلم بکن ازجــا

آغوش گرم توست که پرورده
لبخندشادتوستکهمیبخشد

این مر ِد پُر زنخوت و شوکت را
برقلب او حرارت و قوت را

آنکسکهآفریدهیدستتوست

ُرجحان و برتریش ترا ننگ است
درانتظار و باتو هماهنگ است

زین بند گی وخواری و بدبختی
کومرد پُرغرور...؟ بگو باید

خفتن به گور تیره ترا خوش تر
زین پس به درگه تو بساید سـر

کومرد پُرغرور ...؟ بگو برخیز
حرفشحقاستودررهحقهرگز

کاین جا زنی به جنگتومیخیزد

ای زن بخود بجنب که دنیائی

کنون که هست به دستت لوای آزادی
نثار کن سرت ای زن به پای آزادی
قفس شکسته نگر بندها گسسته زهم
نما کنون طیران درفضای آزادی
حیات نو به شما بانوان مبارک باد
که سود نظم کهن سر به پای آزادی
زخار غم نشود خاطرت دگر خسته
شکفت چون گل باغ صفای آزادی
تویی فرشته ا ُنس ومحبت و احسان
زتوست رونق دولت سـرای آزادی
سزاست تا که بریزی به جام محرومان
زراه مهـــر می غم ُز دایِ آزادی
سزاست تا که به دست لطیف تو ماند
همیشـــــه محکم وبرجا بنای آزادی
ِ
مهرفروزان چرخ آزادی
تویی چو
مهل که بندگی آید به جای آزادی
به قدرت هنـروعلم وعفت وتقوی
نشان بده که شناسی بهـای آزادی
گره گشــا زفرو بستگی ِ کار وطن
بگوش هوش بود این صالی آزادی
به پای خیز پی خدمت و به همنوعان
بود این ندای آزادی
شفیق شو کـه َ
به صلح کوش که تا جغد جنگ ننشیند
بــه جایگاه بلنـــد همای آزادی
زند به پای تو ماه زمین فلک بوسه
کنی اگر جوالن در هوای آزادی
پی گرفتن حق جنبشی نما « طلعت»
به حق اگر که شدی آشنای آزادی
از کتاب مجموعه اشعار « یادباد»
اشعار طلعت بصاری

ازروی ضعف اشک نمی ریزد

ماه شرف خانم (مستوره کردستانی)

من آن زنم

من آن زنم که به ملک عفاف صدر گزینم
زخیل پردگیان نیست درزمانه قرینم
به زیر مقنعه مارا سری است الیق افسر
ولی چه سود که دوران نموده خوار چنینم

نظام وفا

زن داان

دانش و تقــوا برای مرد و زن

هست همچون جان و دل در جسم و تن

لیک زن چون آینه پا تا سراست

جلوه ی دانش در او زیبــــاتر است

زن نخست آموزگار منزل است

تمشیت در خانه بی زن مشکل است

در کنــار مادری دانش شعار

کودک نادان نمی آیـــــد به بار.....

آزادی

ن
ل
ی
شع
ردرپند ی روزغل

رسود پی کار

زن وآزادی
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فروغ فرخ زاد

دکتر طلعت بصاری

ادریس به سوی تاریکی فرار کرد وبا آنچه
درتوان داشت فریاد می زد :هند! هند!

همام پشت سر عمو کریم اززیر آالچیق
یاسمین به طرف مهتابی به راع افتاد.
برای او امشب باغ  ،جای جدید و
ناشناخته ای بود .شیرین ودلپسند  ،بوی
گل و گیاه تا اعماق وجودش نفوذ می
کرد .جوان محو تماشای جالل و شکوه
این مکان شده بود.
می دانست که این زمان از مهمترین
لحظات عمرش است  .اززیر چشم
نور پشت بعضی از پنجره ها را
دیدونورشدیدی که از تاالر پذیرائی
برزمین باغ به اشکال هندسی می تابید
مشاهده کرد .وقتی زندگی درااقهای
پشت این پنجره ها را تصور کرد  ،قلبش
به تپش افتاد .آنجا چگونه جائی است .
کی آنجا زندگی می کند؟
ضربان قلبش وقتی بیشتر شد که این
حقیقت از خاطرش گذشت ؛ او نیز یکی از

آزادی

آنان خشکشان زد ودروازه بسته شد.
ادریس شانه های آن دورا محکم گرفت
.وبا صدائی لرزان از خشم پرسید:
 منظو.رش از گناه چه بود؟هند از دور جیغ کشید .دراین حین
«قدری » ناگهان به طرف ادریس چرخید
ودست ادریس راازشانه ی خودش و هند
گنارزد .هند برگشت وپا بفرار گذاشت
و به سرعت درتاریکی گم شد .ادریس
کمی عقب رفت و مشت محکمی به
«قدری» زد که خارج از تحمل جوان بود.
قدری  ،درعوض مشت محکمتری به
او زد .آن دو با وحشیگری و قساوت با
مشت و لگد زیر دیوار خانه ی بزرگ به
جان هم افتادند.
ادریس فریادزد:
 می کشمت مادر جنده .قدری  ،داد کشید:
 پیش از اینکه مرا بکشی من ترا میکشم .
آن قدر به یکدیگر ضربه زدند تا اینکه
خون از دهان و بینی « قدری» جاری
شد .ادهم دوان دوان دیوانه وار آد و
فریادزد:
 ادریس  ،پسرم را رها کن .ادریس جیغ کشید:
 برای جنایتی که مرتکب شده  ،میکشمش .
 نمی گذ ارم اورا بکشی .اگراورا بکشی ،زنده ات نمی گذارم .
مادرهند ولوله کنان آمدوفریادزد:
 ادریس  ،هند فرار کرد .پیش از آنکهسربه نیست شود  ،پیدایش کن .
ادهم خودش رابین ادریس و قدری
انداخت و سر برادرش داد کشید:
کوتاهبیا ،توبیجهت دعواراهانداختهایبه دختر پاکدامنت کسی دست نزده .
تو اورا ترساندی واوهم فرار کرد .پیش از
آنکه پنهان شود برو پیدایش کن .
و«قدری» را محکم گرفت واورا به سرعت
عقب کشید وگفت :
 عجله کن  ...وقتی مادرت را ترک کردمدرحال اغما بود.
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هند دختر ادریس

ترجمه دکتر محمد علی صوتی

افراد این خانه ی بزرگ است وثمره ی
این زندگی  .اکنون پابرهنه دراین لباس
آبی ساده وعرق چین رنگ ورورفته
رودرروی آن است  .ازپله های مهتابی
باال رفتند و به راست بطرف یک در
کوچک پیچیدند که به پلکانی باز می
شد  .درسکوت پله هارا طی کردند و به
اتاقی بزرگ رسیدند .که چراغی از سقفی
تزئین شده آویزان بود .سپس به سوی
دری بزرگ درآن طرف اتاق رفتند .همام
باتأثر بخودش گفت  « :شاید در جائی
مثل این اتاق بزرگ  ،درباالی این پلکان
 ،مادرم بیست سال پیش نگران ایستاده
بود؛ چه خاطره ی غم انگیزی! »
عموکریم برای اجازه ی ورود چند
ضربه به دربزرگ زد و همام رابا مالیمت
راهنمائی کرد وخودش کنار ایستادوبه او
اشاره کرد که وارد شود.
جوان آرام و مؤدب با اندکی ترس پیش
رفت .او بسته شدن دررا پشت سرش
نشنید .نوری که ازسقف وگوشه ها می
تابید به او احساس عجیبی می داد .همه
ی توجهش به وسط اتاق به مردی که

روی نیمکت چهارزانو نشسته بود جلب
شد .او هرگز پدربزرگش را ندیده بود.
اما شکی درهویت کسی که روبرویش
نشسته بود  ،نداشت  .پس چه کسی غیر
از پدربزرگش می تواند باشد که با چنین
ابهتی نشسته ؛ همان کسی که درباره
اش چیزهای اعجاب آوری شنیده
بود؟ به او که با چشمان درشتش به او
خیره شده بود نزدیک شد .دراین حال
دلش مطمئن و آرام بود .خم شد  .آن
چنان که پیشانی اش گوشه ی نیمکت
را لمس کرد .دست پیش برد ودیگری هم
دستش را جلو آورد .همام با احترام آن
رابوسید وبا شجاعتی غیر منتظره گفت :
 شب بخیر پدربزرگ.همام درشنیدن پاسخ او با صدائی قوی
که نغمه ی رحمت ازآن بگوش میرسید ،
یکه خورد.
 پسرم خوش آمدی  ،بنشین .جوان به سمت صندلی که درطرف
راست نیمکت بود رفت وبرلبه ی آن
نشست .وس جبالوی گفت :
 راحت بنشین .همام روی صندلی به عقب جابجا
شد .قلبش از شادی ماالمال بود .برای
سپاسگزاری لبهایش آهسته به هم
خورد .به نقش ونگارسجاده ی زیر پایش
نگاه می کرد .تأثیر چشمانی که به او
می نگریست  ،احساس کرد  ،درست
مثل خورشیدی که به ما می تابد بدون
اینکه ما آن را ببینیم  .ناگهان توجهش
به پستوئی که درسمت راست بود ،
جلب شدوباترس و اندوه به آن نگاه کرد.
مردازاوپرسید:
 درباره ی آن در چه میدانی ؟دست وپایش لرزید و تعجب کرد.اوچطور
همه چیزرا می بیند .بافروتنی گفت :
 آنچه من می دانم همه ی بدبختی هایما از آن شروع شد.
 وقتی داستان را شنیدی درباره دیپدربزرگت چه فکر کردی ؟
همام خواست دهان باز کند اما جبالوی
پیشدستیکرد:
 راستش را به من بگو.همام آنچنان مرعوب لحن کالم او قرار
گرفت که تردیدی نداشت جز اینکه

همام به کلبه برگشت ودید خانواده اش
نشسته اند ومنتظر بازگشت او هستند.
ناگهان دورش جمع شدند و سئوال
پیچش کردند  .ادهم با بی صبری پرسید:
 پسرم  ،صحبت درباره چه بود؟همام متوجه نوارزخم بندی روی یکی
از چشمهای قدری شد وپیش رفت تا
صورت اورا از نزدیک وارسی کند .ادهم
با تأثر گفت :
 دعوا وکتک کاری بین برادرت و آنمرد بود.
وبادست به کلبه ی ادریس که درظلمت
وسکوت فرو رفته بود  ،اشاره کرد .دراین
بین « قدری» غضبناک گفت :
 همه ی اینها بخاطر تهمت زشتوناروائی بود که از داخل خانه به هند
زده شد.
همام به کلبه ادریس اشاره کرد وبا
ناراحتیپرسید:
 آنجا چه خبر است ؟ادهم با اندوه گفت :
زن وشوهر رفتند که دخترشان را پیدا
کنند.
قدری فریاد زد:
 هیچ کس جز آن مرد نکبتی لعینمسئول نیست .
اُمیمه با تضرع گفت :
 صدایت را پائین بیاور.قدری با عصبانیت فریاد زد:
 از چه می ترسید؟ ...این چیزی نیستمگر طمع به بازگشتی که هرگز اتفاق
نخواهد افتاد.حرف مرا باور کنید  .شما
هرگز این کلبه را تازمان مرگ ترک
نخواهید کرد.
ادهم پرخاش کرد:
 هذیان گوئی بس است  .به حقآفریدگار جهان دیوانه شده ای  .مگر می
خواهی با آن دختر ازدواج کنی ؟
 بله ازدواج می کنم . خفه شو  .من از حماقتهای تو خستهشده ام .

ادریس به سوی تاریکی فرار کرد و فریاد می زد :هند! هند!

آزادی

قسمت یازدهم

بچه اهی کوهچ ما
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نجیب محفوظ

صادق باشد:
 به نظر من پدرم خطای بزرگی مرتکبشد  .آنچنان که به عقوبت سختی دچار
گردید.
جبالوی لبخندی زد:
 این نزدیک به همان چیزی است که توفکر می کنی  .من از دروغ و فریب متنفرم
 .برای همین هرکس خودرا به ننگ آلوده
کند ازاین خانه بیرون می اندازم .
چشمان همام از اشک پرشد .پدربزرگ
گفت:
 به نظرمن تو جوان پاکی هستی  .برایهمین خواستم اینجا بیائی.
همام با صدائی آغشته به اشک گفت :
 -سپاسگزارم سرور من .پدربزرگ به آرامی گفت :
 من تصمیم گرفته ام به تو فرصتیبدهم که تا به حال به هیچ کس خارج از
اینجا این فرصت داده نشده است و آن
اینکه دراین خانه زندگی کنی  .دراینجا
ازدواج کنی و زندگی تازه ای بیاغازی.
قلب همام از خوشحالی لبریز شده بودو
منتظر نغمات دیگری بودکه این لحن
بدیع را کامل کند .درست مثل شنونده
ای که پس از پیش درآمد انتظار آواز
رادارد .اما مرد ساکت شد .همام اندکی
دودل شد  .سپس گفت :
 از لطف تو متشکرم . تو مستحق آن هستی .نگاه جوان بین پدربزرگ و سجاده در
تناوب بود وسپس بادلواپسی گفت :
 وخانواده ام ؟چبالوی پرخاش کرد:
 من بروشنی گفتم چه اراده کرده ام .همام ملتمسانه گفت :
 آنان هم مستحق رحمت وعفو توهستند.جبالوی به سردی گفت :
 مثل اینکه نشنیدی من چه گفتم ؟ بلی  ،ولی مادرم  ،پدرم  ،وبرادرانم پ .وپدرم مردی است که ...
 نشنیدی چه گفتم ؟لحن صدا خشن وعصبانی بود وسکوت
حکمفرماشد .مرد برای ختم گفتگو گفت:
 نزد خانواده ات برای وداع برو و بهاینجا برگرد.
همام برخاست ودست پدربزرگ رابوسید
وعموکریم را پشت در منتظر دید .مرد
همام را دنبال کرد .وقتی به مهتابی
رسیدند همام درروشنائی باغ دختری
را دید که بسرعت از نظر ناپدید شد.
او فقط نیمرخ  ،گردن واندام باریک اورا
دید .صدای پدربزرگ درگوشش طنین
انداخت  «:دراین خانه زندگی کرده
وازدواج کن  ».با دختری مانند این ،
وزندگی که پدرم از آن گفته بود .چگونه
یک بازی خطرناک زندگی اش را خراب
کرد؟ حال چگونه وبا چه دل وجرأتی
این زندگی پشت گاری دستی را تحمل
می کند؟ این فرصت مساعد مانند یک

رؤیاست  ،رؤیای پدرم دربیست سال
گذشته .

اُمیمه با تشویش گفت :
 همسایگی با ادریس ازاین هم بدترخواهد شد.
ادهم به همام رو کرد وپرسید:
 از تو پرسیدم صحبت درباره ی چه بود؟همام بالحنی حاکی از ناخرسندی گفت :
 پدربزرگ از من خواست درخانه یبزرگ اقامت کنم .
ادهم منتظر بقیه ی گفتگو بود ولی جوان
دیگر چیزی نگفت  .پس نومیدانه پرسید:
 پس ما چی ؟ درباره ی ما چه گفت ؟همام با اندوه سر تکان داد وزیر لب
گفت :
 هیچ .قدری  ،با خنده ای مانند نیشعقرب با تمسخر پرسید:
 پس اینجا چکار می کنی ؟ « اله  ،چرا به اینجا برگشتم ؟ نمی دانممگر اینکه این سعادتی نیست که من
وامثال من از آن برخوردارشویم  ».همام
بااندوه گفت :
 من فراموش نکردم درباره شما بااوصحبت کنم .
قدری با تحقیر گفت :
 خیلی ممنون  .اما چرا ترا برما ترجیحداد؟
 خودتان می دانید که من دراین بارهچیزی نمی دانم .
ادهم آهی کشید وگفت :
 بی شک تو ازهمه ی ماها بهتری .«قدری» با تلخی فریادزد:
 پدر ،توهمیشه ازاو بخوبی یاد می کنی .چیزی که استحقاقش را ندارد!
ادهم گفت :
 تو هیچ چیز نمی فهمی . آن مرد بدتراز پسرش ادریس است .امیمه با تأسف گفت :
 تو قلب مرا می شکنی وهمه ی درهایامیدواری را به روی خودت می بندی .
قدری  ،با تحقیر گفت :
 هیچ جای امیدواری نیست مگر همینصحر ای برهوت  .همین را دریابید و
خیال خودتان ر اراحت کنید  .امیدتان
راازاین خانه ی لعنت شده برگیرید .من
ازاین صسحرا نمی ترسم  .حتی از خود
ادریس هم نمی ترسم .من توانائی این
را دارم در مقابل هرضربه ای که به من

می زند  ،با دو ضشربه تالفی کنم  .به
این خانه تف بیندازید وخیال خودتان
را راحت کنید.
ادهم از خودش می پرسید «:آیا تا ابد
ز ندگی به همین گونه خواهد گذشت ؟
ای پدر پیش از اینکه راضشی به عفو
ما بشوی  ،چرا مارا به خودت امیدوار
کردی ؟ بعدازاین همه مدت چه چیزی
دل ترا نرم می کند؟ چه حاصلی دراین
امید هست ؟آیا این همه عذاب و رنج
مارا تزکیه نکرده است که ازرحمت کسی
که دوستش داریم  ،برخوردارشویم ؟» وبا
صدائی به تیرگی شامگاه گفت :
همامبگو دیگرچه؟همامشرمزدهگفت: به من گفت برو خداحافظی کن وبرگرد.امیمه در تاریکی نمی توانست از گریه
خودداری کند « .قدری» با خبث نیت
گفت :
 پس چر ا ایستادی ؟ادهم با قاطعیت گفت :
 همام  ،برو به سالمت  .دعای خیر مابدرقه ی راهت .
قدری  ،با لحن جدی و دروغین گفت :
 برو دالور  ،به احدی هم فکر مکن !ادهم فریاد زد:
 برادر مهر بانت را مسخره نکن .قدری  ،خندید :
 او از همه ی ما بدتراست .همام با صدای بلند گفت :
 اگر تصمیم بگیرم بمانم نیازی بهتشکر شما ندارم .
ادهم التماس کرد:
 اما برو  ،تردید مکن .اُمیمه گریه کنان گفت :
 بله  ....برو بسالمت .همام گفت :
 نه مادر  ،من نمی روم .ادهم پرسید:
 همام  ،تو دیوانه شدی ؟ نه پدر .این امر نیاز به تفکر و مشاورهدارد.
 به هیچ چیز نیاز نیست  .مرابه گناهدیگری آلوده نکن .
همام به کلبه ی ادریس اشاره کرد و با
قاطعیت گفت :
 غکر می کنم آنجا خبرهائی هست .« قدری » به مسخره گفت :
 تو ضعیف ترازآن هستی که مشکالتخودت را حل کنی  .دیگران را به حال
خودشان بگذ ار.
همام با تحقیر گفت :
 بهتر است حرف ترا نشنیده بگیرم .ادهم بازهم اورا تشویق کرد :
 برو همام .همام در حالی که به طرف کلبه می رفت
گفت :
 -من نزد شما می مانم .

ادامه دارد

سفارش جدید
رئیس کارخانه وقتی وارد دفتر کارخانه
شد از دفتردارپرسید:
 برای امروز سفارش تازه ای نگرفته ای؟دفتردار جواب داد:
 چرا دوتا سفارش اززنم دارم  .یکیاینکه شب زودتر بروم خانه و یکی هم
این که یادم باشه برایش یک کیلو سیب
زمینی بخرم !

کناردریا
خسرو کوچولو ی پنج ساله که برای اولین
بار با خانواده اش به کنار دریا رفته بود
چشمش به قایقی افتاد که دونفر در آن
نشسته بودند و داشتند پارو می زدند.
خسرو فورا ً نزد پدرش رفت وگفت :
 بابا  ،بابا ،بیا ببین دونفردارند دریاراجارو میزنند.

آزادی
سال نهم شماره ۱۰۷

خانم  :که گفتی آشپزی هم بلدی؟
خدمتکار :بله خانم دوجورهم .
خانم ( با تعجب) :چطور؟ دو جور؟
خدمتکار :بله خانم  .این موضوع بستگی
داره به اینکه آیا دلتون میخواد مهمونی
را که به خانه دعوت کرده اید بازهم به
خونه تون بیاد یانه!

درپادگان
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سرباز :جناب سروان سه روز مرخصی
میخوام
افسر :تو که هفته ی پیش سه روز

نون و پنیر آوردیم  ،دخترتونو بردیم
-.دخترمون ارزونیتون  ،نون و پنیر
بدید بهمون .
(تاثیر افزایش قیمت نان) “ -مراسم
خواستگاری امروز”

مرخصی گرفتی وگفتی بابام مرده!
سرباز :درسته قربان بااین زحمت
سختی که ما اینجا داریم فکر نمی کنم
تا آخر دوره ی خدمتم کسی از فک
وفامیالم زنده بمونه!

خجالت

دعا
بگفتا :جان رها از چاه محنت
شود  ،گر آن بت زیبا بیاید
دلم بر حال زارش سوخت  ،گفتم:
الهی جان تو باال بیاید
« ابوتراب جلی»

مادر :پرویز! خجالت نکشیدی کیک
به این بزرگی رو تنها خوردی و فکر
خواهر کوچولوت نبودی؟
پرویز :چرا مامان  ،اتفاق ًا همه اش فکر
خواهر کوچیکم بودم که مبادا سر
برسه!

کارگردان دانا

مهمان خونسرد

هنرپیشه تازه کار وپرمدعا روکرد به
کارگردانتآتروگفت:
 قربان  ،اگر شما موافق باشین بهترهبنده درپرده ی سوم به جای َسم از
تپانچه استفاده کنم .
کارگردان به عالمت نفی  ،سرش را باال
برد و گفت:
 نه جانم  ،الزم نیست  ،تماشاچیان ازخواب می پرند و بیشتر بدو بیراه میگن.

هوسهایبیپایان

خدمتکارزرنگ

خواستگاری

مردی با عصبانیت وناراحتی پیش
روانپزشک رفت و گفت :
 آقای دکتر دارم از دست زنم دیونهمیشم  .هردقیقه یه چیزی از من
میخواد.
روان پزشک به او گفت :
 برای مدتی همه ی خواسته های زنترا قبول کن چون باألخره هوس های
او کم خواهد شد.
مرد درماندخ موافقت کرد و از مطب
خارج شد .هفته بعد خوشحال و
خندان پیش روانپزشک برگشت و
گفت:
 قربونت برم دکتر جون نتیجه عالیبود اون هفته هرچی زنم خواست
قبول کردم  .لباس نوخواست واسش
خریدم  .کفش خواست خریدم .
انگشتر خواست خریدم  .تادیروز که
وقتی بر گشتم خونه حرف عجیبی زد

گفت  :دلم میخواد از طبقه پنجم که
آپارتمان ماست بپرم توباغچه !
دکتر :خوب بعد چی شد؟

گفت  :چی می خواستین بشه ؟ خیال
می کنین من حاضربودم کاری بکنم
که خالف دستور شما باشه ؟

کرایه تاکسی

یک روستائی که تازه وارد تهران شده
بود سوار تاکسی شد ودر مقصد یک
سکه پنج ریالی به راننده دادو پیاده شد.
راننده سرش را ازشیشه ماشین بیرون
.

بق

یه ا

شچ

ی؟

آورد و به او گفت :
 آقا  ،پس بقیه اش چی ؟روستائی :قابلی نداره بابا  ،بقیه اش
مال خودت

شخصی در منزل دوست خود به
ناهار دعوت داشت  .اتفاق ًا وقتی وارد
خانه شد زن وشوهر باهم سخت دعوا
داشتند .زن بشقابی به طرف شوهرش
پرت کرد  .مرد مهمان خودرا کنار
کشید و بشقاب از پنجره به حیاط
افتاد.
این دفعه شوهر لیوانی به طرف زن
انداخت که او جا خالی داد ولیوان افتاد
توی باغچه  .دراین میان مهمان رفت
یک کارد  ،یک چنگال و یک بطری
آب برداشت و می خواست بیرون رود
که صاحبخانه جلویش را گرفت وگفت:
 تو دیگه چی میگی ؟ اینارو ورداشتیکجا می بری؟
میهمان  :آخه من خیال کردم می
خواهید ناهار را توی حیاط بخوریم .

خواب وحشتناک
دیشب به خواب دیدم  ،دیوی زدردرآمد
باگرز آتشینی  ،نزدیک بستر آمد
فریاد جانخراشی  ،ناگه زدل کشیدم
گفتی زجانب من ،آوای تندرآمد
گفتم  :بگو که باشی؟ از جان من چه خواهی؟

اما نکرد وقعی  ،کم کم جلوترآمد
گفتم  :مشو مزاحم فورا ً بگو که هستی ؟
لب وا چو کرد دیدم مامان همسر آمد
« ناصرداروگر کرمانی»

عاقل ها و احمق ها
اولی  :آدمهای عاقل کلمات قصار
را بوجود می آورند و آدم های احمق
آنهارا تکرار می کنند.
دومی  :کام ً
ال درسته اما راستی  ،این
جمله را کدام عاقلی گفته است ؟

گدا :آقا ! لطف ًا بیست تومن بدین به
من ناهار بخورم.
عابر :پول نمیدم  ،اما بیا برات ناهار
بخرم بخور.
گدا :نه بابا نخواستم  .تا حاال برای
بیست تومن شیش دفعه ناهار خوردم!

مطب های امروزی
بیمار :ببخشید من بیماری قلبی دارم.
مطب دکتر متخصص قلب کجاست ؟
دربان ساختمان پزشکان  :دویست

دادستان  ... :بله آقایان قضات  .این
مرد با نهایت زیرکی  ،مهارت  ،درعین
استادی و تردستی دست به چنین
سرقتی زده ...
متهم  :متشکرم آقای دادستان  .من
شسایسته ی این همه تعریف و تمجید
شمت نیستم .

مجلس عروسی
مادر عروس  :عروسی را درکدام هتل
می گیرید؟
داماد :عروسی را نمی دانم  .ولی
با اینهمه مخارجی که شما گردنم
گذاشتید مجلس پاگشارا حتم ًا
درزندان خواهیم گرفت .

علت گریه
زن همسایه  :هوشی جون  ،چرا این
بچه ای که مامانت تازگی زاییده اینقدر
گریه می کنه؟
هوشنگ  :اگه شما جای اون بودید
بیشتر گریه میکردین  .اگه شماروهم
دندوناتونو می کشیدن  ،همه ی موهای
سرتونو می کندن و بعدهم شمارو تو
قنداق می پیچیدن  ،می خندیدین ؟
علیرضا رضایی ،طنزپرداز ایرانی ،در ۴۴سالگی در لیل فرانسه درگذشت .رضایی از جمله به
دلیل همکاری در برنامه پارازیت صدای آمریکا معروف بود .او پس از اعتراض ها به نتیجه
انتخابات  ۸۸ایران را ترک کرد .پدرومادراو هردو از افسران نیروی هوایی بودند .اودوسال
پیشدرتوئیترخودنوشت«:منکهمردمجسدموازهموندرپشتیفرودگاهببریدبندازیدتو
بیابون خدا جک و جونورا تغذیه کنن خوشحال بشن .فقط منو ببرید ایران».

علت اداره نرفتن
زن به شوهرش گفت  :ساعت هشت
شده  ،چرا نمیروی سر کارت ؟
مرد :دیروز رئیس اداره حرفی به من زد
که تا آن را پس نگیرد قدم به اداره
نمی گذارم.
زن  :مگر او چه گفت که اینقدر ناراحت
شده ای؟
شوهر :او گفت که ازفردا دیگه حق
نداری قدم به اداره بگذاری!

پُر رو!
اولی  :روز جمعه قراربود ده تا از
قوم خویشام بیان خونه ی من ولی
هیچکدومشون را ندیدم.
دومی  :چرا؟

تومن بده تا بهت بگم .
بیمار :اینم دویست تومن.
دربان  :ازاین پله ها برو باال  ،طبقه
پنجم دست چپ د ِر چهارم یک
میلیون تومن بده خانم منشی  ،بعد
چهار پنج ساعت بشین تا خانم منشی
ترا بفرستد پیش دکتر.
بیمار :خیلی ممنون  ،ازهمین جا یک
راست میرم بهشت زهرا  ،راحت تره .

خسیس
مرد اسکاتلندی می خواست روزنامه
صبح را بخرد که چشمش به تیتر خبر
مربوط به تصادف قطار افتاد .پولی را
که آماده کرده بود دوباره در جیبش
گذاشت و باخود گفت  :هرچه باشد
زن من هم سوار همین قطار بوده .
می گذارم روزنامه عصررا می خرم تا

این شاعرها
شاعراولی :قصیده ای ساخته ام که
درآن وصیت کرده ام تازنده هستم
چاپ نکنند.
شاعردومی  :از خداوند خواستارم به
حضرت عالی عمر نوح عطا فرماید!

مرد چیست؟
مردموجود بد شانسی است که موقع
تولدش میگن:
حال مادرش چطوره؟؟
موقع عروسیش میگن :
چه عروس خوشگلی!!
موقع مرگش میگن:
بیچاره زن و بچش!!
ولی بعد از مرگش هر خطایی از بچه
هایش سر بزند میگن:
تو روح پدرش با این بچه تربیت
کردنش!

آزادی

گف
تمت چون رد حدیثی رگتوانی داشت گوش

(حافظ)

رفتم کاغذ دیواری بخرم...متری  90تا
 450هزار تومن!!
حساب کردم دیدم اگر بخوام اسکناس
 1000تومانی جاش بچسبونم  82تومن
درمیاد!!
تازه می شه بهش ناخونکم زد !!

خانمی یک تومان به گدای شلی داد و
از راه دلسوزی گفت :
 تو که فقط یک پایت کوتاه است ،خوب نیست ازاین راه زندگی کنی .
کدا :البد به خاطر این یک تومن که
به من دادی دلت می خواست هم
کوربودم وهم یک دست نداشتم .

ناهار

مسعود کیمیاگر

دردادگاه
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پس
گوش کن پند ای ر وز بهر د نیا غم مخور

کاغذ دیواری

پُرادعا

دکتراسامی کشته شدگان را
الاقلبا صورت
مسافرت ،بیشتر
اولی  :چون روز جمعه رفتمآشنائی
خونه نبودم .
هم بخوانم .

میرزا ابوالقاـسم اقئم مقام ـفرااهـنی

مقام را به پایتخت احضار وحکم عزل
اورا صادر کرد .دوره ی عزل قائم مقام
سه سال بطول انجامید ودراین مدت از
دشمنان خود رنجها ونامالیمات فراوان

دید چنانچه اموالش را بغارت بردند
و امالکش را تصاحب کردند .درسال
 ۱۲۴۱قمری که اوضاع آذربایجان بخاطر
جنگهای ایران وروس نابسامان شده

آزادی
سال نهم شماره ۱۰۷
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بود وی را برای باردوم به پیشکاری
آذربایجان دعوت کردند ولی این بار
نیز وی را باتهام دوستی با روسیه تزاری
متهم ساختند و بدین لحاظ فتحعلیشاه
اورا به سال  ۱۲۴۱به مشهد تبعید کرد .
بعداز اینکه ایران ازروسیه شکست
خورد واوضاع تبریز ناهنجار گشت
دوباره فتحعلیشاه پیامی به قائم مقام
فرستاد و اورا بکار دعوت کرد .این
درسال  ۱۲۴۳بود .فتحعلیشاه این بار
از قائم مقام عذرها خواست واورا به امور
آذربایجان گمارد واو کار مصالحه را به
نحو دلخواه بانجام رساند وتا سال ۱۲۴۸
درآذربایجان به انتظام امور کشوری
ولشکری مشغول بود .دراین تاریخ باتفاق
عباس میرزا مأمور محاصره هرات شد.
دراین هنگام عباس میرزا دچار بیماری
گردید ودر مشهد برای استراحت باقی
ماند .بدینجهت قائم مقام همراه فرزند
عباس میرزا بنام محمد میرزا به محاصره
هرات پرداختند ودراین زمان قائم مقام
باتفاق محمد میرزا به عیادت عباس
میرزا به مشهد رفت ونایب السلطنه
عباس میرزا فرزند خود محمد میرزا را
به قائم مقام سپرد .بعداز این عیادت قائم
مقام ومحمد میرزا عازم هرات شدند
ولی دراینموقع خبر درگذشت عباس
میرزا بآنها رسید وقائم مقام صالح در
آن دید که با هراتیان ازدرصلح درآید.
وسپس باتفاق محمد میرزا به مشهد
بازگشت ودرتاریخ صفر  ۱۲۵۰به سرعت
به تهران سفر کرد.وبا مجاهدت خود
مراسم والیتعهدی محمد میرزا را
جشن گرفت واین بار با محمد میرزا
بعنوان ولیعهد عازم تبریز شد .چند ماه

مجلس امضای قرارداد ترکمانچای

نمونه خط شکسته نستعلیق قائم مقام

مینمود تا حدی که بالغتش به قبول
طبع شاه افتاد در کتابت اسرار خاص
شاهنشاهی منصوب شد واغلب اوقات
خاطرهمایون را ازپایه ی فضل و غایت
حفظش تعجب می افزود وزیاد انفاق
افتاد که مطالب درخواست شده را فی
الفور به نقش نیکو وخطی دلجو نگاشته
تا حدی که خاطر همایونی ازاین باب
شاد می گردید و»...
سپهر درباره ی قائم مقام می گوید« :
شرف سیادت را نایل است وپدربرپدر
وزارت آذربایجان داشت و خود وزارت
دربار شاهنشاه محمدشاه قاجاررا
دریافت ودرعلم وادب سر آمدروزگارشد
و شعر تازی و دری فرمود  -تحریر
شکسته را کمتر کسی به آن شیوائی و
شیرینی نوشت و نستعلیق را خوش می
نگاشت و سبک سیاق را عنوانش تازه
کرد و مأخذش را تسهیل فرمود
درقدرت حافظه ضرب المثل شد
ومیدان بالعت را گوی فصاحت ربود.
کتاب ُمنشآتش را اگر به گلستان
سعدی رجحان ندهند کمتراز آنش هیچ
نخوانند .سال قتل او  ۱۲۵۰ضبط شده
است »....
دکتر مهدی بیانی که شرح زندگی قائم
مقام را قلمی کرده است اضافه می نماید
که بااینکه قائم مقام لوایح را بسرعت
مینگاشته است ولی درقلمش استواری
است که در کمتر خطاطی مشاهده می
شود..

دیباچه ی عهد نامه ی ترکمانچای بخط قائم مقام فراهانی

آزادی

میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی یکی
از معروفترین وزراء  ،ادبا  ،سیاستمداران
ومنشیان دوران پادشاهی سلسله
ی قاجار است  .ودرباره ی زندگی وی
 ،مقاالت و رساالت و کتابها برشته
ی تحریر در آمده است وبمناسبت
خوشنویسی وی  ،تاریخ زندگی اورا
شرح میدهیم :
میرزا ابوالقاسم فرزند میرزا عیسی
مشهور به میرزا بزرگ قائم مقام فراهانی
بسال  ۱۱۹۳هجری قمری متولد شد و
تحصیالت ابتدائی رادرفراهان وتهران
گذرانید .درسال  ۱۲۲۶که برادربزرگتر وی
بنام میرزا حسن وزیر عباس میرزا نایب
السلطنه درآذربایجان درگذشت میرزا
بزرگ اورا ازتهران به تبریز فراخواند
وبجای برادرش به کار گماشت وخود
انزوا گزید .میرزا ابوالقاسم بدستور پدر به
رتق وفتق امور آذربایجان مشغول شد
ودرسفروحضر مالزم خدمت عباس
میرزا بود .میرزا بزرگ درسال ۱۲۳۷
هجری قمری درگذشت وپس از مرگ
او مقام قائم مقامی وحقوق ومناصب وی
ولقب سیدالوزرائی به میرزا ابوالقاسم
تفویض شد .اودرعین حال که پیشکاری
واداره امور کشوری ولشکری آذربایجان
را عهده داربود منشی خاص عباس میرزا
بود.وبسیاری از مکاتیب و احکام نایب
السلطنه را بخط زیبا و انشای شیوای
خود می نوشت  .بعداز یکی دوسال نایب
السلطنه به قائم مقام بدبین شد و این
بدلیل بدگوئی حاسدان درنزد نایب
السلطنه بود .بدینجهت نایب السلطنه
بطور محرمانه عزل وی را ازفتحعلیشاه
خواستار گردید.وشاه به سال  ۱۲۳۹قائم

هن خ شن یس
رو و ی

مجیدزندهی
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خوشنویسان اریان و

بعد فتحعلیشاه در اصفهان درگذشت
وقائم مقام محمدشاه را درتبریز به تخت
سلطنت نشاند وخود به منصب صدارت
رسید وباشتاب روانه ی پایتخت شدند.
قائم مقام همراه محمد شاه درتاریخ ۱۹
شعبان  ۱۲۵۰به تهران رسید ودرچهارم
ماه رمضان محمد شاه را برتخت سلطنت
ایران بجای فتحعلیشاه نشانید .ومدت
یکسال با تمام قدرت بانتظام امور
مملکت پرداخت  .دراین مدت دشمنان
قائم مقام محمد شاه را ازاو برحذر
داشتند واورا به قتل قائم مقام واداشتند.
درتاریخ  ۲۴ماه صفر  ۱۲۵۱هجری قمری
قائم مقام به کاخ سلطنتی نگارستان
احضارشد وچندروز بعد درآخرماه صفر
جنازه ی اورا مخفیانه از کاخ سلطنتی
به زاویه ی حضرت عبدالعظیم منتقل
کردندودرجوار مزار شیخ ابوالفتوح رازی
بخاک سپردند.
اینک عین روایت بعضی از مورخان
معاصر قائم مقام که نماینده ی عقاید
ونظریات آنها درباره ی اوست عین ًا نقل
می شود:
عبدالرزاق بیک دنبلی در کتاب
«نگارستان دارا» که بسال  ۱۲۴۱تألیف
شده است دراحوال قائم مقام چنین
مینویسد «:درتبریزوتهران یادرهرملک
که بوده است از احترام خاصی
برخوردار بوده است  .چه ازطرف جد
یا پدر یا اقوام  -سی وسه سال است
که در آستان این دولت چاکری کرده
و بالفعل لقب سیدالوزرائی ومنصب
قائم مقامی دارد واین لقب ومنصب
را بسعی کد و حسن خدمت دریافته
است  .در مناصب ارباب قلم از مشاقی
دفتر تا نیابت صدراعظم هیچ مرتبه
ومرحله ای نیست که سرتاسر آن را با
اقدام واهتمام نپیموده باشد .ابتدا که در
دیوان خاقان مغفور تحریر و کتابت می
آموخت سرعت ضبط وقدرت حافظه
ی عجیبی داشت که هرچه یکبار در
دفتر مینگاشت چنان در خاطر ثبت
میکرد که باردگر برهمان ترتیب وقوالی
ازبر می نوشت وهر دستوری را که قب ً
ال
نوشته بود هروقت ضرورتی می شد
تمام آنرا از دفتر خاطره وحافظه می
خواند ویک حرف آن با نسخه ی اصلی
مخالف نمی بود .چون نوبت سلطنت
به خواجه ی خسروان « فتحعلیشاه
قاجار» رسید یک چند در ملک عراق
باستیفای ملک زادگان اختصاصی یافت
وبعدا ً مدت هفت سال روزوشب درسفر
وحضر خدمت صدر اجل اعظم میرزا
محمد شفیع را مواظب و مراقب شد و
نوعی در مزاج او مدخل کرد که چون
حضرت صدارات را اوالد ذکور نمی ماند
این سید جلیل را بجای فرزند برداشت
وعزیزودلبند می داشت وامین وصدیق
می دید.واموری که از دیوان همایون
خاصه ی او بود باین ذات شریف محول

صفحه ای از منشآت قائم مقام

از زنده یاد حبیب یغمائی

یک روز در محضر فروغی بودیم  .چند
صباحی قبل از شهریور  ۱۳۲۰و دیوان
سعدی تصحیح می کردیم ..من به این
غزل معروف رسیده بودم ومی خواندم :
بخت آئینه ندارم که بدو می نگری
خاک بازار نیرزم که براو می گذری
من چنان فتنه برویت که زخود بی خبرم
توچنان فتنه به خویشی که زما بی خبری
تا آنجا رسیدم که این بیت را خواندم :
به فلک می رود آه سحرازسینه ی من
توهمی برنکنی دیده زخواب سحری
خفتگان را خبرازعالم بیداران نیست
تاغمت پیش نیاید غم مردم نخوری
دراین لحظه  ،فروغی چنان تحت تأثیر
قرارگرفت که به گریه افتاد  .مدتی
گریست سپس کتاب را بست وگفت :
امروز دیگر بس است  ،تعطیل کنیم .

یش
بقیه  :هباریانبیند یم

بخ
ئـی
ت آ نه

قمرالملوک

قمر زنی بود که در میان تمام زنهای
معاصر خود و حتی خوانندگان امروز از
همه ما برتر وواالتر بود
« روح اهلل خالقی»
این هنرمند واال تبار بخشنده بود  ،یاور
دردمندان بود ودستگیر درماندگان .
هرچه بکف میآورد کریمانه وبی دریغ
نثار نیاز مندان میکرد .هیچگاه روح
وفکر خودراباپول نیالود و هر گز دلی را
نشکست .

زندگی قمر

 شانه خالی کنم معلوم نیست دیگریچگونه قراردادی خواهد بست .

من از غوغای عوام باک ندارم ».
نقل از مجله خواندنیها تاریخ شهریور ۵۷
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کتاب خاطرات محمدعلی فروغی
محمدعلی فروغی مشهور به ذکاءالملک (دوم) چه رهای شناخته شده و موثر در
تاریخ و فرهنگ ایران است و نیاز به معرفی ندارد .فروغی از  ۲۶سالگی به نوشتن
وقایع زندگی خود پرداخته و امروزه به لحاظ سندنگاری و خاطرهنویسی از سرآمدان
روزگار ماست.وی در مدرنیزه کردن ادارات و نهادهای فرسوده و نیز گسترش روابط
بینالمللی از قبیل عضویت در شورای جامعه ملل یا برقراری روابط دیپلماتیک با
کشورهای دیگر و همچنین تاسیس نهادهای مدنی مانند دانشگاه تهران و فرهنگستان
ایران و  ...تاثیر عمدهای داشته و در ایجاد همه این موارد از خود سند و نوشته به
جای گذاشته است .وی عالوه بر موارد مذکور ،تمامی وقایع روزانه خود را نیز در
چند دفتر یادداشت کرده که تقریب ًا بیشتر آنها به تازگی در نزد خانواده فروغی یافت
شده و خوشبختانه خانواده فروغی با تحویل اصل و تصاویر آن به گنجینه پژوهشی
ایرج افشار ،مقدمات چاپ آنها را فراهم کردهاند.کتاب خاطرات محمدعلی فروغی
دربردارنده رسالهای در سرگذشت خود و پدر بزرگوارش و یادداشتهای روزانه
سالهای ،۱۳۱۴ ،۱۳۱۳ ،۱۳۱۱ ،۱۳۰۹-۱۳۰۵ ،۱۲۹۷ ،۱۲۹۴ ،۱۲۹۴ ،۱۲۹۳
 ۱۳۱۹ ،۱۳۱۸ ،۱۳۱۷و  .۱۳۲۰ش است .پیوستهای این اثر شامل کمالالملک،
راپرتها و مشروح مالقاتها و مذاکرات ،نامهها و شرح مخارج است.این کتاب توسط
انتشارات سخن و با همکاری گنجینه پژوهشی ایرج افشار ،در قطع وزیری و در ۱۰۶۰
صفحه و در شمارگان  ۱۱۰۰به چاپ رسیده است.نقل از پایگاه اطالع رسانی مجلس

آزادی

آزادی

قمر درسال  ۱۲۸۴خورشیدی در
تاکستان قزوین چشم به جهان گشود.
پدرش قبل از تولد او از دنیارفت  .چند
ماهه بود که مادرش راهم از دست داد
و مادربزرگش « خیرالنساء» ملقب به
افتخارالذاکرین سرپرستی اورا بعهده
گرفت « .خیرالنساء» بانوئی بود خوش
نام  ،متدین  ،مهربان و نیکوکار که در
دربار ناصرالدینشاه مرثیه خوان وروضه
خوان زنان حرم بودودرتمام این مراسم
قمررا نیز با خود می برد  .قمربا زمزمه
کردن مرثیه های مادربزرگ زبان باز کرد
وباتشویق مادربزرگ بعضی از اشعار
مذهبی را حفظ می کرد وباهم دوصدائی
آنهارا اجرا میکردند وسوزوگداز بیشتری
به مجالس عزاداری می دادند.
قمر می گفت  «:من مدیون همان تربیت
اولیه خودم هستم  .چرا که همان
پامنبری خواندن ها به من جرأت
خوانندگی داد ».پس از مرگ خیرالنساء
سرپرستی وحمایت قمر را «بحرینی» که
مردی ثروتمند وهنردوست بود بعهده
گرفت  .قمر دختر شانزده ساله ای بود
که بخاطر زیبائی صدای خوشش شهره
شهر بود .اعیان واشراف شهر به میزبانی
او افتخار می کردند .درهر مجلسی که پا
می گذشت شورو نشاطی برپا می کرد
ومقدمش را گلباران می کردند.
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چنین کشوری با این سابقه ی تاریخی
توانسته است اینهمه قرن درحوادث
دنیا پابرجا بماند .امروز  ،درشرایط سخت
ونادلخواه  ،با پشت گرمی این سابقه
ی عظیم تاریخی  ،می توانیم مطمئن
باشیم که این موج ازپادرآورنده را نیز
ازسر خواهیم گذراند وبا اتکا به فرزندان
دانشمند و دلسوز این کشوذ  ،باردیگر
خودرا باز خواهیم یافت .
اعتقاد بخود و تقویت حافظه ی تاریخی
را باید بکار گرفت  .آنچه می تواند ملتی
را که گرفتار یأس و حرمان شده است
دوباره بر خود مسلط سازد  ،این است که
بخود بباوراند که همه ی انسان ها توان
و شعور و قابلیت رشد الزم برای اینکه
سرنوشت خودرا خود بدست بگیرند
 ،دارند.باور عمیق به شرافت وکرامت
انسانی است که همه ی مشکالت ر ا از
میان بر میدارد و با همت ویاری یکدیگر
کوه مشکالت از میان برداشته می شود.
ایجادروحیه همبستگی و مشارکت و
تشویق مردم برای شرکت در مصالح
کشور بیش از پرداختن به منافع شخصی
و مطبوعات آزاد بوسیله نویسندگان
دانشمندودلسوز درسراسر دنیا راه
قانونی آینده را با اتکاء به گذشته و با
تکیه بر فرهنگ که بزرگترین تکیه گاه
این ملت است طرح ریزی خواهد کرد.

من بصورت شوخی به مرحوم فروغی
گفتم :
قربان اگرروزی دوباره به ریاست وزراء
رسیدید امیدوارم این شعررا فراموش
نفرمائید.
فروغی درعین بیماری وپیری وخستگی
بود وچندسال بود که پس از قتل اسدی -
کار حسابی نداشت  .سری جنباند وگفت :
 من دیگر رئیس الوزراء نمی شوم کهنصیحت سرکاررا بکار بندم .
اتفاق ًا در شهریور  ۱۳۲۰پیش آمد و
فروغی رئیس الوزراء شد.
روزهای حکومت واپسین فروغی از
روزهای سخت مملکت بودوجمعی کثیر
از مردم ایران  -مخصوص ًا طبقه ای که
طرفدار آلمان ها بودند  -بااو بد شده
بودند .واورا ازاینکه با متفقین  ،انگلیسها
و آمریکایی ها و روسها  -همراه شده
سخت سرزنش می کردند .ولی او صالح
مملکت را دراین دوستی می دانست و
ُمص ّر بود که قراردادی بسته شود ودرآن
قرارداد تمامیت ارضی ایران وخروج
متفقین ازایران پس از پایان جنگ
گنجانده شود.
یک روز خدمت ایشان بودم وگفتم :
 برای تبریک ریاست وزراء شما آمده ام .مرحوم فروغی گفت :
 متأسفانه دوماه این کار دیر شده ،امروز دیگر تبریک ندارد .اگر دوماه پیش
به اینکار رسیده بودم شاید کار به اینجا
نمی رسید که سه سپاه درایران مقیم
شده باشند.
من مصلحت ًا گفتم :
 حضرت اجل  ،مردم به شما خوشبیننیستندو از مماشات با متفقین بد می
گویند ..خوب است برای حفظ نام نیک
خود وآرامش خیال خود  ،این مقام را
ترک کنید .امروز برای ریاست وزراء شما
مناسب نیست  .الاقل شما این قراردادرا
نبندید وبرای دیگری بگذارید.
مرحوم فروغی فرمود:
 فرزند ،تو اشتباه می کنی  .اتفاق ًاهمین امروز روز ریاست وزرائی من
است  .مملکت  ،شصت سال به من نان
وآب داده که در چنین روزی بکار آیم .
برخالف نظر شما این قرار دادرا من باید
ببندم نه دیگری  .من باید ببندم که یک
« واو» درآن برخالف مصلحت مملکت
گنجانده نشود  .اگر من امروز اززیر بار
 -به عنوان حفظ ظاهر وعوام فریبی

محمدعلی دولتشاهی
یادی از:

نی داود وقمر

دریکی از همین شبها قمرونی داود
سرراه هم قرار گرفتند .دیداری که شاید
اگر اتفاق نمی افتاد نه قمر قمر می شد
نه نی داود نی داود.
نی داود می گوید :اولین بار که قمررا دیدم
سنش خیلی کم بود .درحدود هفده سال
داشت .این دیدار در محفلی پیش آمد که
من هم به آن دعوت شده بودم یکی از
حاضران  ،ساز می زد ولی من ازطرز

نواختنش خوشم نمی آمد .اما همین که
قمر شروع به خواندن کرد به واقعیت
عجیبی پی بردم  .پی بردم که صدای
این دختر به اندازه ای نیرومند است
که باور کردنی نیست  ،ودرعین حال
به قدری گر م  ،که آن هم باورکردنی
نبود .چون صفات « گرم وقوی» به
ندرت ممکن است درصدای یکنفر جمع
شود  .هرصدای نیرومند ممکن نیست
خشونتی نداشته باشدوهر صدای گرمی
ضعفی دارد .ازصاحبخانه ساز خواستم .
وباصدای قمر شروع به نواختن کردم  .باو
گفتم  « :دختر جانتو صدای فوق العاده ای
داری ولی یک چیز کم داری .آموختن
گوشه های موسیقی ایرانی ».
مدتی گذشت کالس موسیقی من در
خیابان عالء الدوله (فردوسی بعدی)
درکوچه ای که فروشگاه فردوسی نبش
آن واقع شده است ومعروف به کوچه
بختیاری ها بود قرار داشت  .قمر آمد
آنجا وگفت  « :گفتی صدای من گرم وهم
قوی است  .دو صفتی که باهم کمتر جمع
می شود حاال آمده ام تا هرسه را باهم
داشته باشم  :صدای گرم  ،قوی وشناخت
گوشه های موسیقی » .بعدازآن آمد وبه
آموختن موسیقی پرداخت .
استادمرتضی نیداود کاشفقمر میگفت:
« درسال  ۱۳۱۰شمسی برای افتتاح
سینمائی در همدان به آن شهر دعوت
شدم  .با آنکه مردم گر ایش کمی به هنر

وصیت انهم قمرالملوک وزریی

من مرده ام اما خاطره حیات هنریام
نمرده است .وقتی که تو ،این درد
دلهای مرا میخوانی ،من زیر خروارها
خاک سرد و سیاه خفته ام .دیگر از
حنجره خشکم صوتی بر نمیخیزد
و دنیایم تاریک و خاموش است اما
روحم عظمتش را از دست نداده
و هنرم را بنده زور و زر و خیانت
نکردم .مطمئنم کسی بعد از مرگم ،از
من بدگویی نمیکند.
من هیچ ثروتی ندارم ،اما دلهای
یتیمانی را دارم که به خاطر مرگم از
غم ماالمال میشوند .چشمهایی را
دارم که در فقدانم اشک می ریزند.
همان هایی که با پولم پرورش یافتند،
شوهر کردند ،داماد شدند و به جای
اینکه جایشان در مراکز فساد و زندان
باشد ،انسانهای خوشبختی هستند.
بعضیها میگفتند :ما باید هرچه بیشتر
پول بگیریم تا قمر نشویم.نمیدانند
که کنسرتهایم با آن چنان استقبالی
روبرو میشد که مردم از در و دیوارش

باال میرفتند و بلیط ها را به  10برابر
قیمت میخریدند .اما تمام آنچه را
که میگرفتم به موسسات خیریه و
داراالیتام میبخشیدم که برایم لذتی
وصف نشدنی داشت.
شبی نزدیک خانه ام مردی را دیدم
که به دیوار تکیه داده و چشمانش
پر اشک است .گفتم مرا میشناسی؟
اشکهایش را پنهان و گفت :کیست
که تو را نشناسد .با زحمت و اصرار
وادارش کردم درد دلش را بگوید.
گفت :زنم دوقلو زاییده ،یکی مرده و
حاال پس از خاکسپاری طفل ،بخاطر
بی پولی روی رفتن به خانه را ندارم .با
سماجت راضی اش کردم تا مرا بخانه
اش ببرد.
اطاقی نمناک که زیلوی پاره و
رختخوابی پارهتر و نور شمعی که پت
پت میکرد ،تزیینات خانه اش بود .زن
بی حال بود و طفلبیگناه سینه خشک
مادرش را میمکید .دلم آنقدر به درد
آمد که وصفنشدنی بود .پول دادم و

موسیقی داشتند  ،بلیط زیادی فروخته
شده بود وازقرار پول هنگفتی به
قمررسیده بود .اما وقتی به تهران رسید
دیناری پول نداشت واز هدایایی هم که
گرفته بود  ،حتی یکی را برای خود نگه
نداشتهبودوهمهرابهمستمندان بخشیده
بود ».قمر حتی درروز های پیری که خود
درفقروتنگدستی بسر می برد  ،دست
از بذل وبخشش برنداشت  .میگویند
یکی از دوستدارانش به نام « عمواوغلی»

یک قالی نفیس مشهدی برایش فرستاد
که شعر معروف یکی از شعرا درباره قمر
دورادور آن بافته شده بود  .این قالی
بی نهایت زیبا و چشمگیر بود وقمر
نیز همین را فروخت و به مستمندان
ازخود مستمندتر هدیه کرد .استاد نی
داود درمورد بخشش قمر وروزهای
تنگدستی چنین می گوید:قمر خانه ای
در خیابان جامی تهران خریده بود
که هنوزهم وجوددارد .مردم هدایای
زیادی به این مناسبت به او پیشکش
کردند  .ولی باألخره روزی رسید که
قمر خانه را فروخت .اثاثیه ی خانه
را حراج کرد و دچار وضعی شد که آه
دربساط نداشت وحتی دراوج فقر هم
وقتی پولی ازفروش اثاثیه به دستش می
رسید  ،بازفراموش می کرد که چه روزگار
سختی را می گذران َد .یعنی همان پول را
هم به جای خرج معاش با دوا ودرمان به
مستمندان می داد».
قمر درسال  ۱۳۰۹سفری به خراسان کرد
وسرلشکر امان اهلل جهانبانی ازاو تقاضا
کرد برای کمک به آرامگاه فردوسی که
قراربود برای بزرگداشت هزارمین سال
تولد شاعر ساخته شود کنسرت بدهد و
قمر پذیرفت ...
نویسنده مشهور عبدالرحمن فرامرزی در
تأیید مطلب فوق می نویسد  :شبی در
مشهد کنسرتیدادهبود.چهارهزارتومان
ازاین کنسرت درآورده وتمام ًا به خیریه
داده بود .چهارهزار تومان آنوقت الاقل
چهارصدهزار تومان (دهه پنجاه) بود.
بقیه درصفحه بعد
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آزادی
سال نهم شماره ۱۰۷

صفحه 48

بقیه  :رضاشاه
ندارندآن کاررا انجام دادند.نماینده ی
انگلیس دربحرین تلگرافی رضاخان
را تهدیدکرد،ولی اوتلگراف را درسبد
انداخت وگفت من انگلیسی نمی
دانم(.ازکتاب ایران درعصر پهلوی،
جلدنخست )
ادامه دارد

(حل درشماره آینده)
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ادامه دارد روانش شاد

مرد را راهی کردمچندپرسچلوکباب،تخم
مرغ ،شیر ،خرما و اقالم دیگر بخرد .طفل را
تروخشک و قنداق پاره را عوض کردم و
تمام  5000تومان (100سال پیش) دستمزد
آن شبم را الی قنداق طفل گذاشتم.
شبی دیگر که از کنسرت بخانه برمیگشتم
تا درشکه چی الله زار مرا بخانه ببرد.
درشکه چی مرا نشناخت و زبان شکوه
از وضع ناگوارش کرد .گفت :فردا عروسی
پسرم است ،شرمنده رویش که نمی توانم
جشن مفصلی برایش بگیرم.
فردایش با پرس و جوی فراوان بدون
اینکه درشکهچی بویی ببرد ،آدرس
منزلش را یافتم و کلیه اقالم و امکانات
را برایش فراهم و خانه اش را چراغانی
کردم و در مجلس عروسی با افتخار
خواندم ،شوقی که آن لحظه درچهره
مرد دیدم ،باالترین شادی و افتخار برایم
بود و احساس عظمت کردم .انگار تمام
فرشتگان و ارواح مقدس زیر گوشم
زمزمه میکنند :قمر تو بهترین زن دنیایی.
ای بد خواهان بدانید که قمر با افتخار و
بزرگی ،باهنر زیست .امروز که زیر خروارها
خاک خفته ام ،نه دلی را شکسته ام و نه
کسی از من کینه به دل دارد .میدانم دلهای
عاشقان هنرم در غمم شکسته .ما رفتیم
اما شما که این هنر ملی و فاخر را به مادیات
میفروشید و آلوده میکنید و نقطه روشنی
در زندگی ندارید ،گناهتان نابخشودنی
است.

عم
ودی -۱نوعی عدد -بزرگترین کانال جهان بطول  ۲۹۳کیل.متر وعرض
 ۶۸۶متر  -۲محل ومکان  -حیله وتزویر  -هدر -پابرجا وبرقرار  -۳چین
وشکن  -آلتی بر اسب سواری دهنده  -ناوکوچک  -۴لقبی اشرافی
دراروپا -حیوانی وحشی  -چهار من تبریز -حرکت عده ای ازسرزمینی به
سرزمین دیگر -۵فرهنگ لغت مشهور انگلیسی  -انواع مختلف دارد وتا
حدودی جبران کننده خسارت است  -سست وبیحال  -۶نوعی جامه  -عزم
واراده  -مایه حیات  -۷سرگرم کننده ای درحال حاضر  -۸بیه.ده میزنند-
گل بتونه  -۹قاره های سفیدوسیاه  -۱۰کمترازاندازه  -ره طویل  -تکراریک
حرف  -۱۱باپدر نسبت نزدیک دارد -پنهان -کوباراسرزمین آن لقب داده
اند -۱۲پسوندی است  -یکی از ا ِعراب یا حرکات حروف  -ترس  -عالمت
اختصاری پیمان آتالنتیک شمالی  -۱۳استحکام  -اصطالحی درشعر -مارک
نوعی دیزل  -۱۴دشمن پنیر  -کشوری درشمال شرقی آفریقا -فرزند غربال
 جانب  -۱۵پزشک معروف انگلیسی که به هنگام مرگ دریافتند او زنبود وبخاطر تحصیل دررشته پزشکی به جامه مردان درآمده بود ! -دانه
برف که نام یگانه گوریل سفید دنیا بود.
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صفویان ،با کشتتن ُسنی و زیدی
واسماعیلی مذهبان و توهین ها
وناسزاگویی ها به سه تن از خلفای
راشدین(ابوبکر وعمر وعثمان) وچند تن
از صحابۀ پیامبر اسالم به ویژه عایشه
همسر سوگلی وکاتب وحی برخی از آیه
های قرآن ،همراه با مصادرۀ اموال شان؛
ودر تنگنا قراردادن پیروان سایر ادیان
ونجس خواندن وتحقیر آنان که حکایتگر
ناکارآمدی شان در سیاست داخلی بود،
در سیاست خارجی نیز با فراهم آوردن
دشمنی دراز مدت با همسایگان ُسنّی
مذهب ،ناکارآمدی خودرا نشان دادند،
که حاصلی جز جنگ دراز مدت و زیانبار(
چه مالی چه انسانی) وویرانی برای

بقیه  :وصیتنامه قمر

فق

ا ی -۱.شگفت انگیز و حقیقی (دوکلمه) -باری که مشکل به مقصد می
رسد -۲خانواده مرکبات -نوعی طاقچه  -خانم فرنگی  -۳رود مرزی ایران
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پرچمها  -اسم اشاره  -شمشیر تازی -۱۰حرف نفی  -بنیانگزار هتل  -مهره
ای درعرصه شطرنج  -بین  -۱۱دوتایش یکی است  -نوعی خواهروبرادر-
میوه پرآب  -۱۲عقب  -بدان وآگاه باش  -کمترین  -حاصل صابون -۱۳
نوعی ظرف  -چاره داشته باشد بیچاره می شود -سرزمین خوردنی -۱۴
مدرسه انگلیسی  -سعی وکوشش  -یکه سواری  -۱۵ -واحد سیگار -اختراع
تازه ای که دربازیهای المپیک موردبهره برداری قرار خواهد گرفت
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بیائید باهنر وادب آشتی کنیم

کتابهای موردنظرتان را برای شما پُست می کنیم وکتابهای کمیاب شمارا
می خریم وکتاب کمیاب موردنظرشمارا برایتان تهیه
می کنیم ودراختیارتان می گذاریم

Kolbeh Ketab
1518Westwood Blvd. Los Angeles,CA 90024

Tel:(310)446-6151

آزادی

ا ما شاهان صفوی ،جزدر امور بازرگانی
وساخت دیر هنگام سالح های آتشین از
قبیل توپ وشمخال و خمپاره انداز که از
زمان شاه عباس اول آغاز شد ،به آنچه که
در اروپا؛ در سطح جامعه می گذشت و در
حال تح ّول بود ،کمترین اعتنایی نداشتند
وهمچنان به کار ترویج خرافات وروایات
با کمک فقها ویا قتل عام ُسنّی وزیدی
واسماعیلی مذهبان ،چه خود رأس ًا وچه
به فتوا وتکفیرآنها پرداختند ،اگرچه
کشور به ظاهریکپارچه می نمود ولی این
یکپارچگی نه بر پایه ی عدالت و مدارا
و همبستگی وهمدلی بین اقشار کشور؛
بالرعب» به زور
بلکه به مصداق« النّصر ُ
شمشیر به دست آمده بود وآینده نشان
داد که پس از شاه عباس اول ،همینکه
قدرت سلطنت به خاطر روی کار آمدن
جانشینان بی کفایت او کاستی گرفت،
وکار طوایف قزلباش به تفرقه و حذف
یکدیگر وسستی کشید وصوفیان مواجه
با بی مهری شدند ،الجرم ُسنّی مذهبان
قندهار( از والیات ایران) ،آزرده از تبعیض
و فشار وتنگنا وتحقیر ،کارصفویان را
ساختند.

کدام خواننده ای است که امروز
چهارصد هزارتومان به خیریه بدهد؟
رضا وهدانی دراین زمینه می نویسد:
یک شب بعداز اجرای کنسرت در
گراند هتل واوج شهرت قمر بود
که تیمورتاش وزیر دربار رضاشاه
ازمهمانی مجللی یادداشتی برای قمر
فرستاد وازاو خواست که به خانه اش
برود .قمر ازرفتن خودداری کرد وزیر
نامه نوشت  « :اگر تو تیمورتاش هستی
 ،من هم قمرم» ماهنامه آدینه دکتر
داریوش صفوت موسیقیدان وموسیقی
شناس در مقام معنوی ومرتبه
هنری شخصیت مورد بحث  ،اینطور
اظهار نظر می کند :قمرهم از آن
هنرمندانی است که شایسته است
درباره اش کتاب نوشته شود .نه فقط
بدان جهت که هنرمند بی نظیری بود ،
بلکه ازآن رو که نمونه ای بود از انسانیت
وبزرگواری  .قمر دردوران زندگی پرثمر
خود ثروت هنگفتی بدست آورد
ولی همه را به بینوایان  ،مستمندان
بخشید .او کودکان بسیاری را که از
نعمت داشتن پدر ومادر محروم بودند
مادرانه پروراند .از هیچ به تنهائی لذت
نمی برد .باید دیگران هم درشادیهایش
شریک می شدند .روح اهلل خالقی در
مورد این هنرمند می گوید:
تاریخ موسیقی ایران زن خواننده ای
نظیر او بیاد ندارد  .چه خوبست سبک
هنری وروش انسانی زندگی او مورد
توجه هنرمندان امروزی قرار گیرد.
زنده یاد ملک الشعرامحمدتقی بهار
دروصف جمال وکمال او چنین گفته
است :
ای نوگل باغ زندگانی
ای براروبهترازجوانی
ای شبنم صبح درلطافت
ای سبزه تازه درنظافت
مام تو چو آفتاب زاده
نامت زچه رو قمر نهاده؟
ناگفته نماند  ،شاعران پرآوازه آن
دوران مانند ملک الشعرای بهار ،
میرزاده عشقی  ،عارف  ،ایرج میرزا و
بویژه شهریار قمررا چون نگین پربها
درحلقه خود می گرفتند.
براثر نامالیمات روزگار این ستاره
هنردرسال  ۱۳۳۸درسن  ۵۴سالگی به
خاموشی رفت شهریار ابیاتی درفقدان
این هنرمند بزرگ بااین مطلع سرود:
قمربرفت که یک وقت آفتابی بود
چه آفتابی که باوی چه آب وتابی بود
قمربه تیغ تجلی حجابها بدرید
درآن زمان که به رخسارزن نقابی بود.

وجورها آگاهید و صفحات آزادی هم بسیار
محدود  .این مختصر تنها به عنوان یادآوری
بود بمناسبت روز  ۱۷دی  ،روز آزادی زنان
ایران که بدست با کفایت رضاشاه کبیر
صورت گرفت و بدبختانه همگی را خمینی
و عواملش زیر پا نهاده و موقعیت زن
ایرانی را به  ۱۴۰۰سال پیش برگرداندند.
اما زنان امروز ایران با هوشیاری ،
دانش و آگاهی دراین چهل سال به مبارزه
بی امان و شجاعانه ی خود برای بدست
آوردن آزادی و سروری و موقعیتی که
شایسته آنان است ادامه داده و بزودی به
آزادی وحق وحقوق خود خواهند رسید .به
امید آن روز.

جدول کلمات متقاطع
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بقیه  :صفویان
هر صدا ویا نظر مخالف با آنچه که در
تورات وانجیل آمده است ویا خود تعبیر
وتفسیر کرده و فتوی می دادند ،در گلو
خفه می کردند و شاه اسماعیل از آنچه
که در اروپا می گذشت کم وبیش آگاه
بود .راجر سیوری ،تاریخنگار انگلیسی
می نویسد «:چارلز اول پادشاه اسپانیا
ولودویک دوم پادشاه مجارستان
در1523م 929/30/در برابر پیشنهادشان
جهت اتحاد علیه سلطان عثمانی ،نامه ای
به التین برای چارلز ،که اکنون امپراتور
چارلز پنجم شده بود فرستاد ودر آن از
اینکه قدرتهای اروپایی به جای پیوستن
به یکدیگر برای نابودی ترکها به جنگ
در میان خودشان پرداخته بودند ،ابراز
شگفتی کرد» .ایران در عصر صفویّه .
برگ 94

ایرانیان نداشت.
سلطان سلیم ،پادشاه عثمانی به تالفی کار
شاه اسماعیل در کشتن چندین هزار هم
میهن ُسنی مذهب خود؛ به کشتن بیش
از چهل هزارشیعی مذهبان در محدودۀ
حکومت خود پرداخت .احمد کسروی در
کتاب آذری درباره ی لطمات وزیانهایی
که ازجنگ ویورشهای عثمانی ها بر
ایرانیان به ویژه هم میهنان آذری ما وارد
شد می نویسد... «:در زمان صفویان چون
میان ایران وعثمانی دشمنی سختی پدید
آمد ،عثمانیان بارها لشکربه آذربایجان
کشیدند وبارها به آنجا دست یافته تا
تبریز ُکرسی آنجا پیش آمدند .نخست
سلطان سلیم در سال[920ه ق]چون
درچالدران شاه اسماعیل را بشکست از
دنبال او تا تبریز پیش آمده سه روز باهمه
ی سپاهیان وپیرامونیان انبوه خود در این
شهر ماند .پس از اوسلطان سلیمان در
جنگهای خود با شاه تهماسب ،سه بار(
یکی درسال  940ودیگری در سال941
وسومی درسال )956به آذربایجان در
آمده در هربار زمانی در تبریز درنگ کرد.
پس ازاو درزمان مراد سوم وخدابنده،
پدرشاه عباس که عثمانیان به شیروان
وقفقاز دست یافته بودند در سال
 993عثمان پاشا با لشکر بس انبوهی
به آذربایجان آمد وبا جنگ اینجا را
فراگرفت ودرتبریز سه روز کشتار کرد
ودر این بار بود که عثمانیان در آذربایجان
استوار نشستند وبا پیمانی که در میانه
بسته گردید ،دربار صفوی آذربایجان را
بجز اردبیل همه به ایشان واگزاشت وآنان
بیست سال کما بیش در آنجا نشستند
و سپس چون درسال 1012شاه عباس
آنجارا باز پس گرفت ،چون تا ده واند
سال دیگر جنگ ودشمنی با عثمانیان در
میان می بود ،دوسه بار دیگرآنان لشکر
برسرآذربایجان آوردند وچون شاه عباس
ازجنگ روبرو پرهیز می نمود ،تاتبریز یا
نزدیکی های آن پیش آمدند ...سلطان
مراد چهارم خود تا تبریز پیش آمد
وشهرهای آذربایجان را که مردم رها
کرده وگریخته بودند ویرانه ساختند وباز
گشتند ،نیز در آخرپادشاهی صفویان
هنگامی که افغانان اسپهان را گرفتند،
عثمانیان نیز بر آذربایجان وشهرهای
غربی ایران تاختند وبا جنگ وخونریزی
اینهارا بگشادند وسالیانی در آنجا بودند تا
نادر بیرون شان کرد» .برگ 55و - 56که
علت وبهانه عثمانیها وازبکها از جنگ با
ایران که ویرانیها وخسارات جانی ومالی
غیر قابل جبرانی را در طول پادشاهی
صفویان به بارآورد ،بهانه یی بود که به
خاطرسنّی ُکشی وناسزا گویی به اولیا
ُ
وشخص ّیت های مورد احترام وپرستش
آنها در ایران به راه افتاده بود.

بقیه  :یادی ازقمر

بقیه ۱۷ :دی ماه

طرح اززنده یادچهانگیرپارساخو
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نمایشنامه مولن روژ که سناریوی آن
از فیلمی بهمین نام بازنویسی شده
است در ۲۵ژوئیه  ۲۰۱۹دربرادوی بروی
صحنه خواهد رفت بازیکنا.ن این نمایش
از بوستن انتخاب می شوند و از آنجا به
نبیویورک می روند تا دراین نمایشنامه

اجرای نقش کنند.
این نمایشنامه تابستان گذشته در بوستن
بروی صحنه رفت و تمام بلیط های آن
بفروش رسید.وبنظر می رسد همه هزینه
 ۳۰میلیون دالری آن با اجرای بوستن
تأمین شد.

دو جایزه اسکار بهترین فیلم حراج میشوند

آزادی

در نشست خبری کنسرت ارکستر
«چکاوک» مطرح شد که مافیای موسیقی
تنها از سبک پاپ حمایت میکند و مانع
مطرح شدن خوانندگان سنتی میشوند.
به گزارش ایسنا ،نشست خبری کنسرت
ارکستر «چکاوک» روز  ۲۹آبان ماه در
تاالر وحدت با حضور رضا شایسته ـ
سرپرست ارکستر ـ و محمد افروز و
مجید حسین خانی به عنوان خوانندگان
ارکستر ،برگزار شد.
شایسته گفت :در این کنسرت آثاری را
اجرا خواهیم کرد که بعد از انقالب دیگر
اجرا نشده است.
او اظهار کرد که در حال حاضر اوضاع
موسیقی اصیل ایرانی بسیار وخیم است.
او در همین راستا ادامه داد :در حال
حاضر جز یک خواننده سبک سنتی که
کنسرتهایش با استقبال خوبی روبرو
میشود و البته سبک او کمی هم گرایش
پاپ دارد ،کنسرتهای دیگر خوانندههای
سنتی با استقبال خوبی روبرو نمیشوند.
شایسته بیان کرد :در حال حاضر اکثر
خوانندگان سبک موسیقی سنتی
خانهنشین شدهاند گرچه که قبل از انقالب
خوانندگانی همچون استاد گلپایگانی با
استقبال زیادی روبرو میشدند .امیدوارم
بتوانیم فضای مناسبی برای رقابت بین
خوانندگان این عرصه ایجاد کنیم بلکه
فعالیت آنها از سر گرفته شود.

سرپرست ارکستر «چکاوک» درباره
حمایت از گروههای موسیقی سنتی گفت:
با توجه به شرایط سخت حاضر اقتصادی
و مشکالت جامعه ،مردم ترجیح میدهند
به کنسرتهایی با فضای شاد بروند و
حال و هوایشان عوض شود.همچنین
مافیای موسیقی و صدا و سیما تنها از
موسیقی پاپ حمایت میکنند .به همین
دلیل نیز مردم از موسیقی فاخر و اصیل
ایرانی فاصله گرفتهاند .البته در حال
حاضر اکثر نوازندگان موسیقی سنتی
به دلیل کم طرفدار بودن این سبک به
موسیقی پاپ روی آوردهاند.
وی بیان کرد که قصد داشتهاند این
کنسرت را با حضور ایرج خواجه امیری
برگزار کنند ولی مجوز اجرای ایرج در
تهران به آنها داده نشد.
او در پایان سخنان خود خواستار حمایت
ارکستر ملی از تمامی خوانندگان سنتی
و ایرانی شد.
مجید حسینخانی با بیان اینکه سالها
مکتب موسیقی محمدرضا شجریان را
از طریق بسطامی کار کرده است ،گفت:
در سالهای متوالی فعالیتم همیشه
با مشکالت زیادی از جهت حمایت از
فعاالن و خوانندگان موسیقی سنتی و
ایرانی روبرو بودهام و معتقدم مردم به
دلیل حمایت نشدن از این موسیقی با آن
فاصلهگرفتهاند.
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«فدریکو آلبانیز» ،موسیقیدان و نوازنده ایتالیایی برای برپایی
کنسرت به ایران میآید.
 ،فدریکو آلبانیز  ،موسیقی دان و نوازنده ایتالیایی متولد سال ۱۹۸۲
در میالن است .او سالهاست که با ساز تخصصی پیانو شناخته شده
و ساختههای او اشاراتی به سبک های پاپ ،کالسیک و نئوکالسیک
دارد.این موسیقیدان برای اولین بار در ایران کنسرتی را در تاریخ
 ۱۶آذر ماه به مدت یک شب در تاالر اندیشه برپا کرد.

نیکول کیدمن و تهیه کننده سریال تلویزیونی
نیکول کیدمن که حدود دوازده سال
است با خواننده کانتری میوزیک بنام
کیت اوربان ازدواج کرده و زندگی
عاشقانه ای را ادامه می دهد درسریالی
بنام «بزرگ دروغهای کوچک» برای
شبکه اچ .بی  .ا ُ  HBOبازی می کند.
تهیه کننده این سریال جوان خوش قیافه
ای است بنام  Per Saariنیکول می گوید

باید اعتراف کنم که من دو شوهردارم .
یکی شوهر م کیت که بااو زندگی عاشقانه
ای دارم و یکی هم «پر» که درحقیقت
شوهر کاری من است  .البته منظور خانم
کیدمن مشاجراتی است که گاهی بین
آنها در می گیرد و شبیه به دعواعاهای
زن وشوهر هاست  .آنها مشترک ًادرحال
ساختن پروژه های زیادی هستند.

نمایی از سریال بزرگ دروغهای کوچک,

نمایش تک نفره هیو جکمن
هیو جکمن در حال آماده کردن نمایش
یک نفره ای است و تصمیم دارد این
نمایش را در شهرهای مختلف بروی
صحنه ببرد Jackman .برای جذب
طرفداران خود آهنگهایی از فیلم بینوایان
و بزرگترین شومن را باز خوانی خواهد
کرد.
هنوز مسیر تور این نمایش هیو جکمن
اعالم نشده است

بهترین فیلم سال ۲۰۱۸
انجمن منتقدین فیلم نیویورک « فیلم ُرم»
را بعنوان بهترین فیلم سال  ۲۰۱۸برگزید.
آلفونوسو کوارون ،عنوان بهترین کارگردان
وفیلمبرداررا به خود اختصاص داده است
است .اتان هاوک («اولین اصالح شده»)
و رجینا هال («حمایت از دختران») عنوان
بهترین بازیگران گروه را دریافت کردند،
در حالی که ریچارد ای .گرانت («آیا می
توانستید همیشه من را ببخشید؟») و رجینا
کینگ («اگر خیابان بیلی می توانست
صحبت کند ») عنوان بهترین هنرپیشگان
نقش دوم راتصاحب کردند..

انجمن منتقدین فیلم نیویورک برای

تخستین بار درسال  ،1936باشناختن «The
 »Informerبعنوان بهترین فیلم آن سال

کارخودرا آغاز کرد .دیگر برندگان امسال
«جنگ سرد» بهترین فیلم خارجی و «مرد
عنکبوتی» بعنوان بهترین انیمیشن .پل شرادر
بهترین فیلمنامه «اولین بار اصالح شده»
را به دست آوردند .مراسم اهدای جوایز
هشتادوچهارمین جشنواره فیلم نیویورک در
تاریخ  7ژانویه  ۲۰۱۹برگزار خواهد شد.
کارگردان  ،نویسنده  ،فیلمبردار وتهیه کننده
فیلم ُرم آلفونسو کوآرون است.

آزادی

با وجود قوانین بسیار سخت آکادمی
اسکار درباره فروش مجسمههای این
جوایز ،دو مجسمه اسکار بهترین فیلم
قرار است به زود ی در یک حراج به
فروش برسد.
به گزارش ایسنا به نقل از هالیوود
ریپورتر ،حراج مجسمههای اسکار بسیار
به ندرت اتفاق میافتد چرا که بر اساس
قوانین آکادمی علوم و هنرهای سینمایی
اسکار ،برندگان و وارثهای این جایزه از
سال  ۱۹۵۱به بعد پیش از فروش جوایز
خود به فرد دیگری میبایست آن را برای
فروش به قیمت  ۱دالر به آکادمی اسکار
پیشنهاددهند.
« »Profiles in Historyکه بزرگترین
خانه حراج مربوط به هالیوود است اعالم
کرده که دو مجسمه اسکار بهترین فیلم
متعلق به فیلمهای «شورش در بونتی»
( )۱۹۳۶و «قرارداد شرافتمندانه» ()۱۹۴۸
روز  ۱۱دسامبر در لسآنجلس چوب حراج
میخورند.
پیشبینی میشود مجسمه اسکار فیلم
«شورش در بونتی» بین  ۲۰۰تا ۳۰۰
هزار دالر به فروش برسد ،این جایزه را
«فرانک کاپرا» در سال  ۱۹۳۶و در هتل
بالیتمور به «اروینگ تالبرگ» اعطاء کرد،
زمانی که کمتر از  ۱۰سال از عمر جوایز
سینمایی اسکار میگذشت .این جایزه
برای اولین بار توسط خانواده «تالبرگ»
به عنوان یکی از چهرههای کلیدی در
تاریخ هالیوود به حراج گذاشته میشود.
همچنین جایزه اسکار بهترین فیلم
«قرارداد شرافتمندانه» با بازی «گریگوری

پک» نیز  ۱۵۰تا  ۲۰۰هزار دالر برآورد
قیمت شده است و فروشنده آن خواسته
نامش فاش نشود.
اسکار بهترین کارگردانی هنری «هانس
دییر» که در سال  ۱۹۵۰برای فیلم
«سانست بلوار» به وی اعطاء شد و
همچنین تندیس گلدن گلوب «گلورا
سوانسون» برای بازی در این فیلم نیز
از جمله دیگر مواردی هستند که در این
حراجی به فروش گذاشته خواهند شد.
آکادمی معتقد است این جوایز را باید
برنده شد و نه خرید .این دو مجسمه نیز با
توجه به این که مربوط به قبل سال ۱۹۵۱
میشوند قابلیت فروش دارند.
البته برخی از جوایز مربوط به سال ۱۹۵۱به
بعد نیز هر از گاهی و دور از قوانین اسکار با
هزینههای باالیی خرید و فروش میشوند.
«مایکل جکسون» ستاره درگذشته
موسیقی پاپ در سال  ۱۹۹۹میالدی
جایزه اسکار بهترین فیلم «دیوید
او.سلزنیک» تهیهکننده فیلم «برباد
رفته» را با قیمت رکوردشکن  ۱.۵میلیون
دالر خریداری کرد .همچنین جایزه
اسکار متعلق به «اورسن ولز» برای فیلم
«همشهری کین» نیز در سال  ۲۰۰۱به
رقمی بالغ بر  ۸۶۱هزار دالر فروش رفت.
در سال  ۲۰۱۴میالدی نیز جایزه اسکار
بهترین بازیگر «جیمز کاگنی» برای فیلم
«احمق آمریکایی خوشتیپ» ()۱۹۴۲
که حداقل قیمت  ۸۰۰هزار دالری برای
آن در نظر گرفته شد به دلیل نرسیدن
پیشنهادها به این رقم به فروش نرفت.

یکی از اجراهای گروه چکاوک

برناردو برتولوچی ،فیلمساز سرشناس
ایتالیایی ،روز دوشنبه  ۲۶نوامبر در سن
 ۷۷سالگی ،پس از یک دوره بیماری
طوالنی در بیمارستانی در شهر رم
درگذشت.
برتولوچی طی دوران زندگی حرفهای
خود جوایز سینمایی زیادی را کسب
کرده بود .از میان آنها میتوان به
جایزه اسکار بهترین کارگردانی برای
فیلم «آخرین امپراتور» ( )۱۹۸۷و
بهترین فیلمنامه برای «آخرین امپراتور»
( )۱۹۸۷اشاره کرد.
وی همچنین در شصت و چهارمین
دوره جشنواره بینالمللی فیلم کن ،در
سال  ۲۰۱۱میالدی ،جایزه نخل طالی
افتخاری و در جشنواره بینالمللی فیلم
ونیز سال  ۲۰۰۷جایزه شیر طالیی را به
خاطر یک عمر فعالیت سینمایی دریافت

کرده بود.
برناردو برتولوچی در  ۱۶ماه مارس سال
 ۱۹۴۰در شهر پارما ایتالیا به دنیا آمد.
وی از کارگردانان سبک نئورئالیست
ایتالیا به شمار میرود .برتولوچی ،اولین
فعالیت سینمایی خود را در مقام دستیار
پیر پائولو پازولینی در فیلم «آکاتونه»
در سال  ۱۹۶۱شروع کرد.
پدر برتولوچی شاعر و منتقد فیلم بود
که به پازولینی(  ۱۹۲۲-۱۹۷۵میالدی)،
فیلمساز سرشناس ایتالیایی برای انتشار
کتاب «پیر پائولو پازولینی» کمک
کرد و پازولینی نیز در مقابل برناردو
برتولوچی را به عنوان دستیار اول خود
برگزید .از آثار فیلمساز فقید میتوان
به «پیش از انقالب» («،)۱۹۶۴بودای
کوچک» ( ،)۱۹۹۳زیبایی ربوده
شده( )۱۹۹۶اشاره کرد.
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مجوز اجرای کنسرت ایرج در تهران داده نشد

نمایشنامه موزیکال مولن روژ دربرادوی

کارگرد ان« آخرین تانگو د رپاریس» د رگذشت

which invaded my country.
It was a clear- cut case of
aggression and a grave error.
Because Iraq or any other
neighboring country would
not be able to defeat Iran’s
military patriots. Iraq has
now been punished and the
time for peaceful coexistance
is at hand. I strongly believe
that Iran has to have
fraternal relations with all
its neighbors, including , of
course , the Soviet Union,
as was the case under the
Shah. This is a war in which
there can be no victors,
no vanquished . But if
Khomeini were mad enough
to close the gulf , how long
do you think it would take
the US Navy , working with
British and French fleets
and Saudi and Omani
minesweepers, to open
the straits and guarantee
freedom of navigation? Less
than a week. He woild be
cutting off his nose despite
his face.
Q: Would that be the end of
Khomeini?
A: Not necessarily. But such
events could precipitate a
general uprising and or a
military coup against the
regime.
Q: What is the state of the
Iranian resistance movement
abroad today?
A: Well, Gen. Oveissi’s
assassination,
along
with that of his younger
brother,
proves
that
the Khomeiniregime is
worried about its growing
effectiveness.
Terrorism
is a sign of weakness
and desperation. But the
real resistance is inside
the country, as it was in
occupied Europe under the
Nazis. And the new Shah is
now recognized by several
major opposition groups as
the only legitimate symbol of
national unity.
Q: Do you see parallels
between Jimmy Carter’s

commitment to the late Shah
and Ronald Reagan ‘s to
Lebanon’s President Gemayel,
which the media are drawing
in Europe?
A: No. There is no
comparison between the
late Shah and the leader
of one lebanese Christian
faction. The problem was(a)
Israel’s invasion of Lebanon
which was a tragic mistake
and (b) your total lack of
understandingof Lebanese
history. And I do not think
the United States should
be part of an international
peacekeeping force.
Q: The parallel being drawn
is between two examples
of U.S. unreliability, of
commitments made and then
abandoned when the going
gets tough.
A: We have a proverb in
Persian which says that the
bowl cannot be hotter than
the soup. If a leader cannot
even control his own capital
with the help of some 40
warships from the United
States, France and Italy,
then the time has come to cut
one’s losses. I do not think
you deployed enough power
on the ground to begin
with. In 1958, President
Eisenhower deployed 15,000
Marines against virtually no
resistance , and democracy
was saved in Lebanon.
America’s enemies got the
message loud and clear.
This time the message was
that you were not really
serious. Day in and day
out, we heard media and
congressional voices calling
for the withdrawal of a
token force of Marines. The
president , as seen by a
foreigner from this distance,
is being undercut in the
exercise of his principal
responsibilitynational
and international security.
If this situation continues,
no foreign policy will be
possible-except retreat or

surrender.
Q: What is your perception of
who is emerging victorious in
the Mideast following the U.S.
withdrawal from Lebanon?
A: It’s too early to tell. The
Saudis - with Egyptian and
Jordanian backing - have
worked hard to limit the
damage . But the danger is
all too clear ; the same forces
of darkness that took over
my beloved country.
Q: What are the long -term
consequencesof
Khomeini
-style Moslem fundamentalism
for the region and for the
world?
A:
Disastrous. The
movement
is
cleverly
penetrated and manipulated
by Marxists who encourage
excesses, hoping they will
themselves emerge as the
lesser of two evils. The
Iranian regime’s closer
allies are Syria and Lybia.
In a recent interview, Col.
Qaddafi said his so-called
Third Universal Theory is
marching along parallel
lines with Marxism- both
on a collision course with
capitalism.
Q: Do you feel personally
threatened?
A: Of course. I’ve been on
Khomeini’s short hit- list
from day one. In fact, I was
given word by one western
security service just a few
hours ago that the hit squad
that killed Gen.Oveissi was
still at large and had plans
for me and six otherson
March 21, the Iranian New
Year.I have had a number of
similar warnings during the
last five years.The liberation
of my country from these
tyrants is now my only
preoccupation.
* AZADI: This interview
was published in Washington
Times on Thursday,March
15,1984 . we reprinted because
contains many Important facts
to refresh Iranian memories
about Our beloved country.
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Marx and Islam. Or, still
worse, a Tudeh man who
would be a Soviet operative
from the very beginning.
There are many people who
would readily agree that
anything would be better
than the mullahs- even
communism.
Khomeini
took Iran back to the
dark ages. You should also
remember that at the time of
Mossadegh,when the Shah
was first forced into exile in
1953, an exile that only lasted
a few days before my father
(Gen. Zahedi) restored the
situation,there were several
hundred Tudeh “sleepers”
in the officer corps waiting
to be activated by Moscow.
It was a miracle that we
didn’t become a communist
state at that time.
The third faction in the
military today is made
up of monarchists who
are keeping quiet and who
would favor the return
of the young Shah as a
constitutional monarch,like
the King Juan Carlos in
Spain.
Q: Is one of the reasons
Khomeini keeps the war
going against Iraq the fear of
what the army might do to his
regime when it returns to the
barracks?
A: There is little doubt in
my mind about that.
Q: So if Khomeini is
determined to keep the war
going , what are the prospects
for ending it? Iraq feels the
time has come for shock
therapy, such as chemical
weapons, such as cutting off
Iran’s oil exports through
Kharg Island, the way Iran
has already interrupted most
of Iraq’s oil. Khomeini has
said he will close the Strait of
Hormuz if that happens, thus
depriving the world of about
8 million barrels of gulf oil a
day.Do you take that scenario
seriously?
A: First of all, it was Iraq

In the next issue of AZADI, on the occasion of 40th anniversary of so-called Islamic
Revolution of Iran, we will have a detailed interview with H.E. Zahedi, who have been
with the late Shah,Mohammad Reza Pahlavi,Aryamehr, until the last moments of the
Shah’s life. We are inviting you to read this very important and informative interview in
the special next issue .
Correction: On the cover of last issue the year of Liz Taylor’s trip to Iran mentioned 1986
which is not correct. As most of you noticed the correct date is 1976 when the first non-stop
flight of Iran Air from New York to Tehran started. Please accept our apology.
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since the monarchy was
overtrown in 1958. Nasser
kept
his
homegrown
communists in prison and
enjoyed close relations
with the Soviet Union and
as much Soviet military
hardware as he needed
, even after his defeat in
the Six -Day War in 1967.
And Nasser also had his
disagreements with
the
Soviets. In Iraq, it’s almost
identical.
Q: Tudeh has taken a few hard
knocks recently. A military
tribunal sentenced 10 Tudeh
members to death and sent 80
more to prison, most of them
accused of spying for the
Soviet Union.
A: If these had
been
Iranians accused of working
for the CIA , they would all
have been executed. For
example, I read the other
day that an air force captain
lpeaded guilty to turning
over top secret military
manuals to the Soviets and
he only got five years. Isn’t
that rather lenient for a
notoriously
bloodthirsty
regime?
Q: Testimony before the
military tribunal spoke about
seven communist cells within
the military. Where dose the
military stand vis a vis the
regime?
A: you must remember that
almost all the former senior
officers under the Shah
down to the rank of colonel
have been executed, purged
or are in exile. The recently
promoted
younger
generation are split in two or
three camps. But they must
tread very cautiosly. Every
staff meeting , very meal in an
officers mess is attendedby a
mullah who is an informer
for the ayatollahs. The
situation may throw up
an Iranian Qaddafi-type
after Khomeini ‘s death,
a relatively junior officer
mouthing a heady brew of

Thursday,March 15,1984

Q&A: Late Shah’s Kin reviews Iran’s Past, Present....

Q: You recently attended
in Paris the
funeral
of
Gen.
Oveissi,who
was
assassinated
by
Khomeini’s hit men. The
BBC described him as
“ the butcher of Tehran”
What was your reaction?

A: That shameful ,
Insulting sobriquet was
coined by Khomeini and
repeated by the
BBC
and other media outlets
without attribution. This
is a frightening example
of how disinformation
becomes part of the
media’s
institutional
memory. Gen. Oveissi
was a personal friend, a
man of great integrity and
an excellent soldier who
became a four-star general
and army commander.
As military governor of
Tehran during martial
law, his job was to contain
the revolutionary mobs .
When
troops opened
fire in Joleh Square in
September 1978, the media
said 5,000 had been killed.
A preposterous figure. If
that had been true, the
removal of the dead
would have required
several days and the media,
which
was operating

in Tehran in those days,
would have been aware of
what was happening.
Q: How many were killed
that day?
A: Not more than 150
and many more were
wounded. After that the
Shah did not want any
more bloodshed and the
mob, sensing that the only
thing they had to fear
was tear gas, rifle butts,
truncheons and water
cannons, gradually took
over the streets. In the
Syrian city of Hama in
February 1982, Amnesty
International
reported
that
from 10,000 to
15,000 people
were
killed by security forces
to suppress a dissident
movement. Some media
estimates were as high
as 25,000. But I never
saww President Assad, or
his brother Rifaat, who

آزادی

In the United States,
Ardeshir Zahedi was
the best-known Iranian
after the Shah. He was
the
Shah”s
former
son-in-law, married to
his
daughter,Princess
Shahnaz Pahlavi , in
1957, and divorced in
1964. He served twice as
ambassador to the United
States , from 1959-62,
and from 1972 until the
Shah was overthrown by
the Khomeini revolution
five years ago. As foreign
minister from 1967, Mr.
Zahedi was the Shah’s
personal
emissary
on
countless secret
missions to the world’s
principal heads of state
and government. Mr.
Zahedi,55, has known
and worked with seven
American
presidents.
After
declining
all
interview requests after
the Shah went into exile,
he recently sat down in
Paris with prize-winning
journalist Arnuad DE
Borchgrave
Excerpts
from their conversation
follow:

The Washington Post
reported that President
Assad and Khomeini
were the twin instigators
of the bomb plots that
blew up the U.S.Embassy
in
Beirut and killed
almost 300 U.S. and
French
peacekeeping
troops in their sleep last
Oct,23. Again neither
Assad nor Khomeini
were described
as
butchers.
The
accusations against Gen.
Oveissi are slanderous
disinformation.
Q: What do you think
of the Western media’s
coverage of Iran since the
revolution?
A: THere have been
some excellent articles
in
European
mass
media publications but
at times I feel that some
important U.S. media
have taken leave of their
critical faculties. For two
years we heard about
the courageous dissident
Polish labor leader Lech
Walensa and his brave
Solidarity
Movement
which the Polish regime
recognized and then
gradually crushed with
hardly any bloodletting.
Editorilas
denounced
the suppression
of
freedom in Poland and
the U.S. administration
imposed trade sanctions.
But apparently it didn’t
occur to the media to
express similar outrage
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Ardeshir Zahedi
on the state of
Iran today:

is in charge of security,
described as butchers or
murderers.
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freely

the head and beaten. That
is just one of thousands
upon thousands of cases.
I have spoken to scores of
people who were tortured
and subsequently managed
to escape into Turkey and
Pakistan.
Officially,
the
regime
admits to about 6,000
executions. It is at least
four times that number.
And
some
250,000
youngsters have been
killed on the Iraqi front
in the last four years. They
are first indoctrinated ,
fanaticized and then sent
across minefields to clear a
path for the tanks.
Q: But the revolutionary
guards and their terror
alone cannot prop up a
hated regime forever?
A: Of course not. Some
2 million people have
benefited from this return
to the dark ages. There is
also a new ruling class of
totally corrupt mullahs,
who have taken over the
nicest houses and even
erected walls around in
Mercedes 450s and 600s
with smoked glass windows
and keep loads of armed
guards front and back,
all under the banner of
Islamic fundamentalism
. They brought”1984”
to Iran - along with
“ thought crime” and
“thought police,” and big
brother, and his newspeak
of love is hate and good is
bad and a lie is the truth
and America is Satan.
The silence of most of
your media about this
has finally exposed the
campaign against
the
Shah’s rule for what it
waswell-orchestrated
disinformation designed
to discredit a close U.S.
ally whose regime was the
principal guarantor of the
security interests not only

of Iran, but also of the
United
States,
West
Europe and Japan in the
Persian Gulf. With 20-20
hindsight, only a dishonest
person, or a naive dupe
who believed all those lies,
would not concede that
the Shah was, by Middle
Eastern standards , an
enlightened liberal.
Q: How does Iran survive
after four years of war
against Iraq?
A: With more than $20
billion in oil revenue.
About the same amount
Iran made in the days of
the Shah. Now it’s a little
over 2 million barrels a
day- vs. between 4 and 6
million in the past- at a
much higher world price.
I heard that Khomeini’s
fegime recently signed a
$1.5 billion barter trade
deal with Turkey , so that
Iran now gets its fresh
meat and vegetables and
other basic staples from
Turkey. Pakistan
also
helps sustain the regime
with almost $1 billion
worth of trade.
Q: Where are the ayatollahs
getting their weopons?
A: What I’ve heard is from
North Korea, which makes
Soviet-type hardware, and
from the Soviet Union and
East Germany via Syria
and Libya. Some critical
spare parts are also coming
from the West under the
counter.
Q: Why is the Soviet Union
helping Iraq,too?
A: Maybe destabilization
of Persian Gulf region
suits Moscow’s purposes
for the gtime being. Long
-standing Soviet treaty
commitments with Iraq
are also a factor. And by
assisting both sides , the
Soviets also ensure that
they will not be caught on
the losing side.

Q: Does Israel still help
Iran with spare parts for
U.S. made aircraft bought
during the Shah’s reign?
A: THat has stopped,as
far as I know. Perhaps
Israel has come to realize
that the enemy-of- myenemy-is
-my-freind
does’t apply in this war.
Israel
has
probably
realized , belatedly, that if
Khomeini defeats Saddam
Hussein’s regime in Iraq,
the kind of fanatical
fundamentalism we have
seen in Iran would spread
like a prairie fire through
Iraq,Jordan,Saudi Arabia,
Algeria and Morocco.
There is no telling where it
would end. As we have seen
quite recently, Khomeini’s
agents were behind the
violence in Kuwait, Egypt,
Tunisia and Morocco In
these last two countries
President Bourguiba and
King Hassan suppressed
the troublemakers swiftly
and effectively.
Q: Khomeini has expelled a
number of Soviet diplomats ,
denounced
the
Soviet
occupation of Afghanistan and
assisted the Afghan resistance
movement. How do you read
those signals?
A:I think that’s tokenism, a
phony plague-on-both-yoursuperpower -houses posture.
The ayatollah’s regime , even
his own entourage, is deeply
penetrated by Soviet agents
who pretend to be fanatica
fundamentalists.
Q: The Communist Tudeh
Party has
supported
Khomeini since he was first
exiled by the Shah in 1964.
But Khomeini banned
Tudeh as a legal party in
April 1983 and put 1,500 of
its members in jail.
A: There was a similar
situation in Egypt under
Nasser and in Iraq under
most of its military regimes
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Where are the protests
and demonstrations we
saw all over the Western
world during the days
of the Shah? What
happened to the media’s
ceaseless drumbeat of
denunciations of human
rights violations that the
Shah was accused of? The
few reporters that the
Khomeini dictatorship
has vetted and allowed
into Iran have barely
scratched the surface.
Peopole
are terrified
to be seen talking to a
Western reporter. And
journalists who have been
favored by the regime are
apparently anxious to
keep the franchise. Their
reporting is certainly
more inhibited than it
ever was prior to the socalled revolution.
Q: How long do you think
the regime can last?
A: It can survive for some
time through the sheer
terror exercised by young
Pasdaran(Revolutionary
guards)- many of them
kids of 13 and 14 one
used to give a few cents
to when they gave your
windshield a quick onceover- lightly at a traffic
light. Now they carry
gleaming new automatic
weapons and have the
power of life and death.
A young woman I know
escaped recently and now
has to reconstruct her face
after the horrible tortures
she was subjected to. One
day she was stopped by
a pasdaran who noticed
she was wearing barely
a hint of lipstick.rced her
into a van,accused her
of being a prostitute and
slashed her mouth with
a knife. Then for good
measure he gashed both
cheeks. she was thrown
into prison and kicked in
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Merry Christmas
and
Happy New Year 2019
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