21 Feb., 2019 . Published by Pars Mass Media , Inc

No 1 Vol.10

ردپی این ربف واین رسمای سخت
میرسد اینک بهارای نیک بخت

با آثاری از * :دکتر همایون آرام *م.ع.آشنا* ناصر امینی * هما برازنده * منوچهربرومند * دکتر طلعت بصاری *کیخسروبهروزی
* زنده یاد جهانگیر پارساخو * مرتضی پاریزی * مجیدزندیه *دکتر محمدعلی صوتی * دکتر سیمین ملک افضلی
* دکتر کاظم ودیعی * استادعالمه جالل الدین ُهمائی * ک .هومان * غزاله یزدی

آزادی

رهی مااههن
اجتماعی  ،ادبی  ،هنری

AZADI

شماره  -۱۰۹سال دهم صفحه 1

آزادی
نش

شماره اول سال دهم  -شماره پیاپی  -۱۰۹اول اسفند ماه ۱۳۹۷

* برای اشتراک مجله با آدرس
زیرمکاتبه کنید:
Pars Mass Media,Inc
P.O.Box 455
Westwood, MA 02090

Tel:(781)769-5190

* ازطریق ئی میل به آدرس زیر با
ما درارتباط باشید
لطفا مقاالت خودرا به فارسی
تایپ کرده وبه یکی از آدرسهای
زیر ایمیل کنید:
azadi@parsmassmedia.org
azadimagazine@aol.com
* آرشیو مجله برروی سایت زیر
برای همگان قابل دسترسی است:
www.parsmassmedia.org

* نظر نویسندگان الزام ًا با نظر
مسئول ماهنامه همخوانی ندارد.

چرا ترامپ به انزوا میرود؟( دکتر کاظم ودیعی)

صفحه ۶

دردنیای سیاست چه می گذرد؟ ( ازالبالی مطبوعات جهان)

صفحه 8

دردنیای سیاست چه می گذرد؟( تحریم های ترامپ علیه ایران)

صفحه 10

آخرین فصل از یادمانده ها( کیخسرو بهروزی)

صفحه ۱۲

درگذشت نخستین بانوی اول پاکستان

صفحه ۱۵

برآیند  ۲۲۸سال پادشاهی صفویان

صفحه ۱۶

آشنایی با طب سنتی ( دکتر سیمین ملک افضلی)

صفحه ۱۸

درگذشت دو ترانه ُسرای بزرگ وهنرمند

صفحه ۱۹

گوشه هایی اززندگی رضاشاه

صفحه ۲۱

زنان شاهنامه (دکتر طلعت بصاری)

صفحه ۲۲

شاه ایران ( روز شمار زندگی محمدرضاشاه پهلوی)

صفحه ۲۳

کوتاه وخواندنی

صفحه۲۴

پرسش و پاسخ علمی

صفحه ۲۶

چهارشنبه سوری ( هما برزنده)

صفحه ۲۸

) گوناگون  :ناصر امینی(

صفحه ۲۹

ازاینجا  ،ازآنجا  ،ازهمه جا

صفحه ۳۰

از اریحا تا مکزیکو ) منوچهربرومند(

صفحه ۳۲

تازه های پزشکی ( دکتر همایون آرام)

صفحه ۳۴

گشتی درمیان کتابها(م.ع.آشنا)

صفحه ۳۵

نازنین ( ک .هومان)

صفحه ۳۶

فنون صناعت وبالغت ادبی ( استادعالمه جالل الدین همائی )

صفحه ۳۸

درپرندنیلی شعروغزل

صفحه ۴۰

بچه های کوچه ما ( ترجمه دکتر محمدعلی صوتی)

صفحه ۴۲

غم مخور

صفحه ۴۴

هنر خوشنویسی

صفحه ۴۶

زنده یاد جهانگیر پارساخو)جدول کلمات متقاطع(

صفحه ۴۹

خبرهای هنری

صفحه۵۰

یادی از استاد پرویز یاحقی

صفحه ۵۲

بخش انگلیسی

صفحه ۵۴

ادبی

* زمانی که مدت اشتراک به
پایان میرسد لطف ًا نسبت به
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* مقاالتی که بفارسی تایپ شده
وازطریق ئی میل دریافت میشود
دراولین فرصت بچاپ میرسدولی مقاالت
دیگر باید درنوبت تایپ شدن باقی
بمانند.
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اجتماعی

* 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.
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درطول ده سال یک نوزاد می تواند
حدود  ۱۶۰سانتیمتر بربلندای خود
بیفزاید  ،یک کودک نوپا می تواند
درظرف ده سال به نوجوان خوش
سخن و خوش سیما تبدیل شود۰و
یک اتومبیل آخرین سیستم می
تواند درطول یک د هه به پاره
آهنی تبد یل شودو یک نهال تازه
جوانه زده به درختی بارور تبدیل
گرددو هزاران مورد مثبت ومنفی
دیگر را بعنوان مثال می توان ذکر
کرد ۰ماهنامه آزادی هم از همین
موارد است که به تصدیق خودشما
رشدی در جهت مثبت داشته
است اما نصیب دست اندرکاران
آن خستگی زیاد ،تضعیف قوای
جسمانی و صرف سرمایه وحرام
شدن همه خوشی های زندگی
بوده است  ۰واین از ویژگی های
یک رسانه فارسی زبان درغربت
است ۰وقتی به پیشینیان خود فکر
می کنیم که مثال وقایع اتفاقیه یا
کاغذ اخباررا منتشر می کردند و
یا مطبوعاتی که در هندوستان و یا
ترکیه عثمانی به زبان فارسی با
عدم وسایل مورد نیاز برای چاپ
نشریه  ،درغربت منتشر می شدند
درمی یابیم که آنها چه خدمتی به
فرهنگ و زبان فارسی ما کرده
اند ۰والبته نقش رهبری سیاسی
این نشریات نیز درآن زمان بسیار
درخور اهمیت بود ،که امروز
چنین نقشی بر عهده هیچیک از
نشریات داخل و یا خارج ایران
نیست  ۰امروز نشریات فارسی
زبان نیاز به یک مجموعه ای
برای معرفی خوددارند تا نقش
هریک در تاریخ هجرت بزرگ
ایرانی ها درآن ثبت شود تا در
فردای ایران آزاد مشخص گردد

چه کسانی برای امرار معاش دست
به انتشار یک نشریه در غربت
زدند و چه کسانی برای خدمت
به زبان وفرهنگ ایران از موج
سبکباران ساحلها کنار کشیدند
و با صرف سرمایه های شخصی برای
آگاهی هموطنان خودکوشیدند ۰
ما درطول ده سال گذشته
وام
بیش از یکصدهزاردالر
گر فتیم تا بتوانیم به حیات
« آزادی» ادامه دهیم ۰
وقتی منبع وام خشکید و دیگر
نتوانستیم خانه ای یا ملکی گرو
بگذاریم بعضی از خوانندگان  ،به
یاری ما آمدند  ،بعضی با تأمین
بخش قابل توجهی از هزینه های
مجله وبرخی با پرداخت مبلغی
بیش از حق اشتراک سالیانه از ما
حمایت کردند ۰تعدادی از هموطنان
بر ما خرده گرفتند که شما با
قبول حمایتهای مالی مجبورید
از حامیان خود وطرزفکر آنها در
نوشته هایتان مطالبی را بیاورید
که احتماال مورد قبول همگان
نیست ۰و به این ترتیب استقالل
نشریه را نادیده می گیرید۰
حتی بعضی از همکاران ما که
قسمت اعظم نوشته ها و راه
وروش های نشریه و اعتبار نشریه
ما به آنها وابسته است مارا به عدم
استقالل متهم می کنند ۰فعال
بنا نداریم دراین مورد بیشتر
توضیح بدهیم و مواردی را که
مورد اعتراض بعضی همکاران و یا
خوانندگان است بیشتر بشکافیم ۰
شاید اگر الزم بود درزمانی دیگر به
تشریح جزئیات خواهیم پرداخت ۰
اصوال یک نشریه زمانی می تواند
روی پای خود بایستد و با استقالل
کامل به حیات خود ادامه دهد که

نشریه ماهانه
اجتماعی  -ادبی -هنری
شماره پیاپی - ۱۰۹سال دهم
اول اسفند ماه ۱۳۹۷
انتشارات رسانه گروهی پارس
مدیر مسئول  :مرتضی پاریزی
زیر نظر شورای نویسندگان

آزادی

ده یساهل
شد م

آزادی
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از طریق مشترکین خود بتواند
هزینه هایش را تأمین کند ۰حتی
نشریه ای که به چاپ آگهی می
پردازد نیز به نظر ما استقالل
نداردو باید هزار جور منت آگهی
دهنده را بکشد و نظیر آنچه
در مث ً
ال فاکس نیوز شاهد بودیم
آگهی دهندگان به برنامه ای خاص ،
به دالیل سیاسی آگهی ندادند و
آن برنامه تعطیل شد۰پس متکی
بودن به آگهی نیز استقالل رسانه
را خدشه دار می کند ۰اما عدم
استقالل بخاطر چاپ آگهی و عدم
استقالل بخاطر کمک های یک
هموطن دلسوز باهم تفاوت های
اساسی دارد۰
« آزادی» یا
مشترک شدن
کمک مالی به نشریه ما هرگز
به کسی تحمیل نشده است ۰
وعالقمندان به
خوانندگان
نشریات فارسی با دیدن «آزادی»
عاشق آن شده اند و با یک تلفن
به جمع مشترکین ما پیوسته اند۰
و یا کسانی که به اهمیت انتشار
مجالتی نظیر «آزادی» واقف بوده
اند باتصمیم خود به ما کمک مالی
کرده اند۰
هم اکنون تعداد زیادی هم مشترک
رایگان در ایالت های مختلف آمریکا
داریم واین درحالی است که حتی
بعضی از همکاران مطبوعاتی که
مجله مارا دریافت می دارند نشریه
خودرا برای ما نمی فرستند و برای
ارسال آن تقاضای حق اشتراک
می کنند ۰اگرچه درایران برطبق
قانونی نانوشته ،مطبوعاتی ها ،
نشریات خودرا برایگان برای
یکدیگر می فرستادند۰
ما عالوه بر ارسال مجله رایگان
به ایالتهای دیگر حتی هزینه
پست زیادی را هم متحمل می
شویم و همه اینها درحالی است
که نشریات پراز آگهی نیز جز در
ایالت خودشان به جای دیگری
نشریه رایگان نمی فرستند۰
در  ۹سال گذشته هرسال یک
یلوپیج فارسی منتشر می کردیم
که اختصاص به آگهی دهندگان
ایرانی در ایالت ماساچوست داشت
وازدرآمد آن قسمتی از هزینه های
مجله را تأمین می کردیم ۰
امسال نتوانستیم این مهم را انجام
دهیم ودلیل آن هم عدم فرصت
کافی برای این کار و نبودن آگهی

به اندازه کافی بود۰
هزینه پست از نخستین شماره که
منتشر کردیم تا به امروز تقریب ًا
هرسال افزایش یافته است ،
درهمین ماه دوباره هزینه پست
افزایش یافت۰هزینه چاپ نیز
بهمین ترتیب  ۰اما حق اشتراک را
افزایش ندادیم ۰
 ۴صفحه بر صفحات مجله افزودیم
که بیشتر به مطالب انگلیسی
اختصاص داده ایم  ۰تمام صفحات
مجله را بصورت رنگی چاپ می
کنیم تا رغبت خواننده را برای
خواندن مطالب سودمند افزایش
دهیم  ۰و باز حتی یک سنت به
حق اشتراک نیفزودیم ۰
همه این عوامل ثابت می کنند که
هدف ما از انتشار «آزادی» کسب
مال و تأمین رزق وروزی نیست
وتنها خدمت به ایران عزیزمان و
معرفی بیشتر فرهنگ ایران به
هموطنان و ازطریق آنها به غیر
ایرانی هاست ۰
شهرت مجله
درسال گذشته
به دانشگاههای ماساچوست هم
کشید و چندتن از دانشجویان
آمریکائی دانشگاه بوستن و
باستون کالج که دررشته زبان
فارسی تحصیل می کردند به
زبان شیرین فارسی برای ما مطلب
می نوشتند وامسال هم قراراست
بجای آنها که فارغ التحصیل
شدند دانشجویان دیگری به جمع
نویسندگان ما بپیوندند۰
درخاتمه برخود الزم می دانم
ازهمه همکاران عزیزی که بدون
چشمداشت مالی و باصطالح
دریافت حق التحریر دراین ده
سال با ما همکاری کردند وحتی
به مجله ای که متعلق به خودشان
است حق اشتراک پرداختند
سپاسگزاری کنم و به آنها اطمینان
دهم که یکی از عوامل بقای «آزادی»
تک تک نویسندگان ما بوده اند که
از داخل آمریکا و از کشورهای
اروپا وحتی از داخل ایران برای ما
مطلب فرستاده اند۰
دست همه آنهارا می فشارم و
به همکاریشان ارج می نهم  ۰از
کسانیکه با حمایتهای مالی خود
ادامه راه رابرای ما هموار کردند
۰وازمهرخوانندگان
سپاسگزارم
خوب مجله نیز ممنون ومفتخرم۰
مرتضی پاریزی

آنچه درشماره ۱09
اسفند ماه ۱۳۹۷
میخوانید

با درود وباعرض شادباش بمناسبت
آغاز دهمین سال انتشار ماهنامه
آزادی به شما و همه نویسندگان
ارزشمند شما ۰هرصفحه از ماهنامه
آزادی مطلب جالبی است که با خواندن
آن می آموزیم و لذت می بریم ۰
بچه های من همه در خارج ازایران
متولد شده اند اما فارسی را خوب می
فهمند و می خوانند و می نویسند۰
یکی از دالیل آن سماجتی است که
من و همسرم دراین راه به خرج دادیم
و خوشبختانه سه فرزند ما اکنون ازما
سپاسگزارند که از کودکی آنهارا بازبان
مادری خود آشنا کرده ایم  ۰از همه
هموطنان عزیز می خواهیم که آنهاهم
نسبت به این امر کوشا باشند وبچه
هایشان را با زبان فارسی آشنا کنند۰
ازاینکه دوباره صفحه پیام هارا به راه
انداختید ازشما ممنونیم  ۰چه کار
خوبی کردید ۰امیدوارم سالهای سال
سالمت باشید تا بتوانید به انجام این
کارمهم یعنی انتشار آزادی بپردازید۰
من هرجا که جمعی ازایرانیان جمع
هستند آزادی را به آنها معرفی می
کنم  ۰نمی دانم چند نفرازآنها مشترک
شده اند ولی میدانم که بعضی از
دوستان مشترک شده وبسیارهم
راضی هستند ۰از دیگر خوانندگان
عزیز هم درخواست می کنم درمعرفی
آزادی که هیچ تبلیغی هم در هیچ کجا
حق اشتراک یکسال مجله آزادی
برای کشورهای مختلف به شرح
زیراست:

آزادی

آمریکا
		
کانادا
		
اروپا
خاورمیانه
		
استرالیا
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 50دالر
 100دالر
 150دالر
 160دالر
 180دالر

نشریه برای مشترکین با پست
سریع ارسال می شود.
حق اشتراک برای یکسال
پیشاپیش دریافت می شود .از
حمایت وهمراهیتانسپاسگزاریم.

هنوز مشخص نیست
با درود و شادباش بمناسبت آغاز
دهمین سال انتشار آزادی  ۰ما هنوز
نفهمیدیم که آقای ترامپ درمورد
ایران چه تصمیمی دارد ۰آیا درصدد
تغییر رژیم است یا درصدد معامله
کردن با رژیم مافیایی است  ۰اگر
می خواهد رژیم را تغییر بدهد چرا
اصراردارد تا مقامات را به پای میز
مذاکره بکشاند؟ و اگر می خواهد
مذاکره کند پس دلیلی برای تعویض
رژیم باقی نمی ماند ۰آیا دراین مورد
می شود مارا روشن کنید؟
بسیار ممنون
اعتماد از آمریکا
با درود برشما آیا واقع ًا شما منتظر
تغییر رژیم بدست آقای ترامپ
هستید؟ هرگز فکر کرده اید که قدرت
شما در تغییر دادن رژیم حاکم بر ایران

همکاری
من گاهی برای سرگرم کردن خودم به
ترجمه مقاالت انگلیسی می پردازم ۰
البته درترجمه این مقاالت نثر من
چندان روان نمی باشد اما بسیار به
این کار عالقمندم  ۰اگر می شود من را
راهنمایی کنید تا بدانم برای پیشرفت
دراین زمینه چه باید بکنم ؟ وآیا اگر
مطالبم رابرای شما بفرستم آن را در
مجله چاپ می کنید یاخیر؟
با احترام نفیسه -ل ۰از ویرجینیا
خانم عزیز بدانید که هیچ نویسنده
یا مترجمی قبل از پرداختن به این

سرمای بی سابقه
بادرود این روزها کشورهای دنیا با
آقای ترامپ برسر خروج آمریکا از
قرارداد پاریس درزمینه اوضاع جوی
بگو ومگو دارند وبراین باورند که تا ده

اشک مارا درآوردید
با عکس روی جلد شماره قبل اشک
مارا درآوردید  ۰مقایسه جالبی بود۰
خدا وند روح پادشاه مارا شاد و اورا
مرهون رحمت خویش کند ۰هرچه
درباره وطن پرستی او بگوییم کم
گفته ایم  ۰او سرفرازی  ،خوشبختی و
شادمانی ملتش را و پیشرفت وعظمت
کشورش را می خواست  ۰و خمینی
ازهمه این خواست ها بدوربود ۰او
شاید فقط به اسالم فکر می کرد ولی
بزرگترین ضربه هارا به اسالم زد۰
وواقع ًا همه خوشبختی و خوبی هارا
ازملت ما گرفت و ایران را نیز جزء
کشورهای عقب افتاده قرارداد۰
خداوند از تقصیراتش بگذرد ولی ما
ملت ایران اورا وجانشینانش را هرگز
نمی بخشیم ۰
خودمان راهم نمی بخشیم که بااینهمه
مصیبت که بر ملت ما میرود هنوز
نشسته ایم و چشم به قلدری از
قلدران جهان داریم که بیاید ومارا
نجات دهد ۰هیهات !
قربانعلی  -ج ۰از شرق آمریکا
با سپاس از مهر شما  ۰انتخاب دوتصویر
روی جلد شماره قبل بدون برنامه
ریزی قبلی بود و فقط وقتی مطالب
مجله حاضرشد و منتظر تعیین عکس
برای روی جلد بودیم ناخودآگاه این
دوعکس در نظر آمد وانتخاب گردید

واقعیت همان است که شما نوشته اید۰
خمینی اگرهم درد دین ومذهب داشت
نا دانسته تیشه بر ریشه اسالم زد۰
سپاس از مهرتان ۰

جمهوری اسالمی چه کرد!
با درود اوال از مطالب دکتر ودیعی
بسیار استفاده می کنیم ومی آموزیم ۰
سالهاست من با نوشته های دکتر
ودیعی آشنایم  ۰ایشان هرگز به
کسی حمله نمی کند و همیشه آبروی
مخاطبش را حفظ می کند که نشان
از بزرگواری او دارد ۰با آنکه خودمن
ازطرفداران پرزیدنت ترامپ هستم اما
انتقادات ایشان را درمورد ترامپ می
پذیرم  ۰خداوند به ایشان سالمتی عطا
کند تا همچنان برای آزادی بنویسند۰
ثانی ًا آقای ناصر امینی مطلبی درمورد
دکتر یزدی نوشته بودند که باید
عرض کنم یک صدم جنایاتی که این
پزشک تحصیلکرده درایران ما انجام
داد دراین مقاله ذکر نشده بود ۰اما
درهرحال مطلب بجایی بود ۰دست
نویسندگان شمارا ازدور می فشارم
وبرای همه شما بهترین هارا آرزو دارم ۰
درضمن سالروز انتشار مجله را نیز
بهمه دست اندرکاران و خوانندگان وفا
دارش شادباش می گویم ۰
فرهاد  -گ ازلوس آنجلس
بنده ازطرف همه نویسندگان این مجله
ازمهر وصفای شما سپاسگزاری می
کنم وبرای پروفسور ودیعی عزیز هم
که متأسفانه چندروزی دربستر بیماری
و گرفتار ناراحتی های قلبی بودند
آرزوی سالمتی می کنم ۰

منار جنبان ها
با درود بسیار بر همه دست اندرکاران
ماهنامه دوست داشتنی و آموزنده
آزادی ۰آغاز دهمین سال انتشاررا به
شما شادباش می گویم  ۰درشماره های
قبل مطلبی درباره منارجنبان نوشته

بدینوسیله از دوستان  ،هنرمندان وسروران گرامی که با تلفن ،
ایمیل وگفتارو نوشته هایشان دررسانه های گروهی واجتماعی
وبافرستادن گل و باحضور درمراسم خاکسپاری ویادبود دکتر
بیژن سمندر  ،ابراز همدردی فرمودند بسیار سپاسگزاریم :
خانمها وآقایان  :بیژن وسهیال بودا ،خانم وآقای نوجوکی  ،حسن
ستار  ،مرتضی برجسته  ،اندی  ،خسرو سمنانی  ،بهمن فتحی ،
صادق نمازی خواه  ،فریده و کیخسرو بهروزی  ،پری اباصلتی ،
هوشنگ میرهاشم  ،هما ونجات سرشار  ،ملیحه وفریدون
توفیقی  ،نادرآزادراد  ،فرانک وحبیب اهلل فرهودی  ،فریدا صبا،
علی لیمونادی  ،مهدی ذکائی (مدیر وسردبیر مجله جوانان)
مهدی ذکائی (نوشا) محمد ذکائی (هومن) فرهنگ فرهی  ،رضا
جواهری پور  ،مسعود عسگری سروستانی  ،مرتضی پاریزی ،
مسعود خلف بیگی  ،سیفی شرقی  ،مسعود اسدالهی  ،شهرام
بروخیم  ،حسن شهپری  ،بیژن اسدی پور  ،جهانگیر صداقت فر،
سیاوش آذری  ،قاسم بیگ زاده ،فضل اهلل روحانی  ،مهرداد
حقیقی  ،شهنام ارشدی  ،لقمان ادهمی  ،پرویزقریب افشار،
پرویز قاضی سعید ،پرویز کاردان  ،ناناز پیرزنیا ،سوزی خاتمی ،
سیروس شرفشاهی  ،هوشمند عقیلی  ،محمدسعید حبشی
وبانو ،بیژن خلیلی  ،حسین حجازی  ،عسل وعباس پهلوان ،
علیرضا نوری زاده  ،حسن بنی جمالی ۰۰۰
وباعذرخواهی از دیگر سرورانی که بعلت تألمات روحی ما
نامشان ازقلم افتاده است  ،برای همگی تندرستی و بقای عمر
آرزو می کنیم ۰
ازطرف خانواده سمندر وخانواده های وابسته  :ژاله سمندر
بودید ۰باید اعتراف کنم که تابحال
فکر می کردم فقط یک منار جنبان در
جهان وجود دارد و آن هم منارجنبان
معروف اصفهان است اما با خواندن
آن مقاله متوجه شدم که چندین منار
جنبان دیگرهم وجوددارد ۰بسیار مقاله
جالبی بود ۰بازهم ازاین دست مقاالت
چاپ کنید بسیار آموزنده است ۰
با سپاس نگین -ش ۰از آمریکا
با درود به شما وتوجهی که به مطالب
مجله مبذول می فرمائید ۰درجایی
می خواندم که اصوال همه مناره ها به
نوعی جنبان هستند ۰منتهی بعضی
جنبیدنشان احساس می شود و برخی
قابل احساس نیستند ۰ازاینکه این
مطلب مورد توجه شما قرارگرفته
بسیار خوشحالیم ۰

موسیقی سنتی
با درود بر کارکنان ماهنامه آزادی
در سال گذشته یکی از خوانندگان
شما درخواست کرده بود که درباره

گوشه های دستگاههای ایرانی
مطالبی بنویسید ۰بنده ضمن یادآوری
می خواهم این درخواست را تکرار
کنم  ۰چنانچه این مطلب همراه با
نت باشد آشنایان با موسیقی که نت
خوانی را می دانند می توانند بخوبی
دستگاهها و گوشه های موسیقی
ایرانی را فرا بگیرند۰
ازاین که بذل توجهی دراین زمینه
مبذول می فرمایید سپاسگزارم۰
هوشنگ  -ک ۰نیویورک
بله حق باشماست  ۰یادمان نرفته ولی
هرچه فکر می کنیم نوشتن درمورد
دستگاههای موسیقی ایرانی نمی
تواند برای عالقمندان مفید فایده
باشد ۰وآن عده هم که نت می دانند
و می توانند ازاین مطالب سودببرند
تعدادشان اندک است  ۰فعال طرفداران
چنین مطلبی از ۲امتیاز برخوردارند
چنانچه خواستاران زیادتری به این
جمع بپیوندند حتما به چاپ مطلب
درباره دستگاهها و گوشه های
موسیقی سنتی مان خواهیم پرداخت۰
شادباشید ۰

آزادی

چه کارخوبی

ندارد کوشا باشند۰
موفقیت شما وهمه نویسندگان خوب
شما بویژه دکتر ودیعی عزیز و آقای
بهروزی و آقای هومان و آقای زندیه
و دکتر آرام و دکتر ملک افضلی ،دکتر
طلعت بصاری و آقای شهابی و دیگران
را ازخدای بزرگ خواستارم ۰
ارادتمند مهناز از کالیفرنیا
از مهر شما و توجهی که به زبان
وفرهنگ پارسی دارید بسیار
سپاسگزارم

از قدرت آقای ترامپ بیشتر است ؟
درنهایت اگر آقای ترامپ بخواهد رژیم
ایران تغییر کند باید به مردم ایران
متوسل شود ۰باحمایت از مردم و البته
بدون الس زدن بارژیم درخفا ۰ما
درفرهنگمان یک ویژگی داریم که باید
سرانجام آن را اصالح کنیم وآن متکی
بودن به دیگران است  ۰همانطورکه
شاهدیم درگذشته وحال بسیاری ازما
برای انجام کارهای خانه از کلفت ونوکر
استفاده می کنیم که درفرهنگهای
دیگر بسیار کمتر متداول است و یا
اصال وجود ندارد ۰حاال برمبنای همین
فرهنگ از آقای ترامپ می خواهیم که
بجای ما رژیم را عوض کند ۰تغییر
رژیم تنها با حرکت وخیزش مردم
ایران صورت می گیرد و بس۰

کار ،نویسنده ویا مترجم از مادر زاده
نشده است  ۰البته کمی ذوق و عالقه
دراین کار مؤثر است اما باید استعداد
این کاررا داشته باشید ۰یک موسیقی
دان باید به علم موسیقی آشناباشد اما
موفقیت او بیشتر در بکارگرفتن ذوق
واستعدادی است که دارد ۰شماهم اگر
ذوق واستعداد رادارید باید سعی کنید
ابتدا بیشتر بخوانید وکمتر بنویسید و
بعد که به کمی پیشرفت دست یافتید
بیشتر وبیشتر بنویسید ۰براثر تمرین
وممارست دراین کار موفق خواهید
شد ۰البته ماهم باکمال میل در چاپ
مطالب شما اقدام خواهیم کرد و البته
اگر حک واصالحی هم الزم داشته
باشد بااجازه خودشما آن را اصالح و
بعد چاپ خواهیم کرد ۰درایران یک
مدرسه عالی ترجمه داشتیم که فنون
این کاررا به دانشجویان می آموخت ۰
مهمترین آن فنون ،آشنابودن به
دستورزبان فارسی و زبانی که می
خواهید ازآن مطلبی را ترجمه کنید
است ۰غیرازآن تمرین و تمرین
وتمرین الزم است  ۰موفقیت شمارا
خواهانیم ۰

سپاسگزاری
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پبام های
خوانندگان

 دوازده سال دیگر قراراست دمایهوای دنیا حدود یک درجه گرمتر
شود ۰اما امسال دراروپا وآمریکا سرما
بحدی است که برای مثال این روزها
همه فعالیت ها در شیکاگو تعطیل
شده است وازمردم خواسته اند که
از خانه های خود بیرون نیایند ۰ویا
اخیرا ً درآلمان برف وسرمای شدیدی
حاکم بود ۰همینطور در دیگر نقاط
اروپا  ۰سئوال این است که اگر قرار
است دمای هوا هرروز گرمترشود چرا
اکنون هوا درحدی بی سابقه بس
ناجوانمردانه سرداست و همه را آزار
می دهد؟ کدام حرف را باید قبول کرد ؟
گرم شدن هوا یا سرمایی که بارگ
وپوست واستخوانمان آن را حس می
کنیم ؟
امیرمنصور-د ۰از اروپا
واال بنده سررشته ای درامور
هواشناسی ندارم  ۰ولی بگو مگوی
رهبران کشورها با آقای ترامپ تا
حدزیادی جنبه سیاسی دارد و یک
درصدی هم ممکن است واقعیت داشته
باشتد تازه اگرهم واقعیت داشته باشد
یک درجه تا ده  -دوازده سال دیگر
که اینهمه دعوا ندارد ۰درهرحال هوا
پس است ۰

دکتر کاظم ودیعی -پاریس

آزادی

ماتیس وزیر جنگ سابق وپومپئو
وزیرامورخارجه وجان بولتن مخالف
بیرون رفتن قشون آمریکا ازسوریه
بودند ۰معهذا اراده پرزیدنت آمریکا
اعالم
برخروج نیروها ازسوریه
ودرحال اجراست۰
چرا؟!
زیرا ترکیه اردوغان آقای ترامپ
راقانع کرد که قوای ترکیه برمواضع
مسلط اند بعالوه دولت ترکیه مصمم
است برخرید سه میلیارددالر اسلحه
ازآمریکا ازنوع است ودراین اقدام به
نظر ناتو هم اعتنا نشدو به نظر دولت
بریتانیای کبیر دایر براینکه درسوریه
خطر داعش کام ً
ال دفع نشده وهنوز
بین  ۱۵۰۰تا  ۲۰۰۰رزمنده داعش
دردره فرات بُزخو کرده منتظر فرصت
اند نیز اعتنا نشد۰
دربرابر این تک وتوک مضراب ها
ترامپ گفته بود «:ماداعش رادرسوریه
منکوب کردیم که البته دلواپسی من
بود)۱۲/۱۹/۲۰۱۸(»۰
درحقیقت آمریکا به سوریه آمد ،
درست بوقتی که نمی بایست بیاید و
به وقتی ترک سوریه می کند که وقت
آن نیست ۰
وکیست که نداند آمدنش درراستای
منافع سعودی جهادگر پرور بود  ،که
دروحشت ابوبکر بغدادی داعشی بسر
می بردوبهمین بهانه والبته بسبب
نفرت سعودیان از « اسدها»  ،مؤتلفان
باکمک مهم سعودی وبعضی امرای
خلیج فارس بوجودآمدند۰
اینک این گذشته مد نظر ترامپ
نیست  ۰مهم این است که ترکیه سه
میلیارد دالر اسلحه از آمریکا بخرد
هرچند این کشور دربعضی تحریمها
ی آمریکا بسر می برد ۰مهم تر آنکه
آمریکا به اردوغان یقین دهد که فتح
اهلل گولن رقیب او « دیگر خطری برای
اردوغان نیست »۰مهم این است که
همه این تصمیمات موجب رضامندی
خاطر پوتین رافراهم کند که شاهد

*آمریکای ترامپ به دوستی پنهان وآشکاری با پوتین نیازمند است تا بتواند درمذاکره ها باچین
دست باالرا داشته باشد*۰ترامپ مانع مبارزه ایرانیان علیه نظام خودکامه ایران است زیرا تحریم ،
مردم ر ا به حمایت نظام برده است۰
آن شدیم  ۰آری آمریکای ترامپ به
دوستی پنهان وآشکاری با پوتین
نیازمند است تا بتواند درمذاکره ها
باچین دست باالرا داشته باشد۰
بغیر از سود آنی ازباب فروش سه
میلیارددالری بیرون رفتن قوای
آمریکا هدف سیما سازی ها دارد
درتدارک انتخابات دور دوم آقای
ترامپ ۰البته مریدان به پرزیدنتی که
می گیرد ونمی دهد ،نمی جنگد و می
ب َ َرد رأی می دهند ومسلم ًا برای این
مریدان رأی آفرین  ،اینکه کردها
درترکیه ازسر عدم حمایت قربانی
شوند ( مسئله  ،مسئله آنهاست
 تکیه کالم) اینکه روسیه هرباردرخاورمیانه ببرد «یک هدیه کوچکی
است دربرابر معضل چین بخاطر
نزدیکی به روسیه» واینکه اردوغان
در خط جاه طلبانه رهبری جهان
اسالم باشد  ،باشد ۰واینکه اسرائیل
نگران ترک قوای آمریکا وتحکیم
قدرت ترکیه هم باشد  ،باشد زیرا
این اسرائیل با آنهمه اصرار ترامپ
با همسایه به همزیستی نرفته است ۰
ونیز اینکه عربستان سعودی وحشت
کند از قدرت گیری اردوغان مهم
عربستان پرنس محمدبن
نیست زیرا
ِ
سلمان دربدنامی هاست و بجز آن ۱۲۵
میلیارد دالر خرید اسلحه از آمریکا ،
بازهم آمریکا می تواند پرنس وپدرش
رادرفشار اتهامات بچالند ۰ازسوی
دیگر اینکه اسد به لطف روسیه

وایران هم هم سرکار بماند چیز چندان
بدی برای آمریکا نیست وچه بسا به
گشودن منافذ سیاسی وپنجره های
دیپلماسی کمک شود۰
***
بااینهمه بُرد برای ترامپ چرادرمحافل
ورسانه ها حرفها ازباب « انزوای
ترامپ» است ؟
ترامپ از آغاز در کار « برافراشتن
پرچم خودستایی های ملی» بود۰
اومقاطعه کاری ورزیده بود و کاسبی
فعال  ۰وکوشید ناآگاهانه فرهنگ
حرفه های خودرا به جای فرهنگ
سیاسی وفرهمندی آن بگیرد۰
وامروز رهبری است تنها  ،فارغ از
حس مسئولیت درقبال مسائل کلیدی
جهان ازجمله  :اقلیم وامنیت ورشد
اقتصاد جهان بسبب تحریمها در۲۰
کشور عمده دنیا ۰ودائم ًا درتهدید این
وآن (ازدرون تهی وازبرون مهیب)۰
انزوای ترامپ مهم نیست انزوای
پرزیدنت ترامپ خطرناک وزیان
آوراست ۰
ترامپ منکر ظرفیت سیاسی همه
یاران خوداست  ۰آنهارا بر میگزیند
ومیچالند وبی آبرو می کند ودور می
اندازد ۰ونمی بیند که چگونه خودرا
تنها میسازد۰
ترک سوریه بسودایران است همان
ایرانی که آمریکا دائم ًا درتهدید آن
است  ۰گویی دنیا یک مسئله دارد
آنهم ایران درحداکثر فشار است ۰
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وی بزودی از پومپئو شاید ب ُبرد ۰زیرا
طرح «اقدام » او حتی مورد اعتنای
ایرانیان ضدوالیت فقیه درون وبیرون
این کشور نیست ۰
روزی بود دنیای غرب با تکیه
بر«حرمت حقوق بشر» دیگران را
الاقل به حزم واحتیاط ورودربایستی
های سیاسی می برد ۰ترامپ باالسیدن
به پوپولیستی من درآوردی  ،جوی را
درست درراستای ضدیت با حقوق
بشرآفریده است ۰رئیس افتخاری
فدراسیون جهانی بسیجیان آقای
 Gui AAurencheشهرتی دارد بسبب
پروژه اش ازباب وبرای لغو شکنجه ،
بسیارمأیوس است ؛ زیرا امسال حتی
جشن سالروز اعالمیه حقوق بشر «۷۰
ساله» را هیچ دولتی جشن نگرفت۰
بیادآورید که اول کار رژیم والیی ایران
نفی حقوق بشر بود باین دلیل که « ما
حقوق بشر خودرا داریم » پس معلوم
می شود این سیه دالن  ،پُر به بیراهه
ها نرفته اند ۰ترامپ خوب می داند که
درایران حرف ازبرابری ها یا ترمیم
وضع معاش ناداران ( مستضعف)
نیست وتقاضاها در حد بخورونمیر
است  ۰معهذا با تحریمات جامعه ایران
را به همان نفرت از آمریکا می برد که
فقها واصحاب آنها برده اند۰
دانلد ترامپ آمریکار را دربی ثباتی ها
نگهداشته است  ۰آقای Gilles
 Blassetteدرروزنامه ی دین گرای
درتاریخ  ۲۶دسامبر
Lacroix
۲۰۱۸می نویسد « آمریکا به یک رکورد
 Shutdownطوالنی میرود ۰سخن او
مستند است به اسناد مدیریت فدرال
آمریکا ۰وی می گوید  :وقت آنست
که از خود بپرسیم آیا تحمل دوسال
باقی حکومت آقای ترامپ راداریم
یانه ؟ سهام درتنزل اند  ،خانواده ها
درآمریکا بیمناک تنزل بورسها دروال
استریت هستند  ۰ده روز بعد حرف
فوق با تنزل سهام تصدیق شد۰
***
بیست دولت از جمله ایران درفشارهای
ناشی از تحریمات هستند ۰رئیس

پرزیدنت ترامپ تصمیم گرفته است
نیروهای آمریکارا ازسوریه بیرون
بکشد که ازنظر سیاسی قصوری
نیست ونمیتوان ازاو خرده گرفت ۰
اودرزمان مبارزات انتخاباتی خود نیز
باوری را مطرح می کرد که باید
مورد تإیید قراردادو آن پایان دادن
به هزینه های سنگین درگیری
های ارتش آمریکا در مخاصمات
خاورمیانه واروپا است تمایل عدم
مداخله ی آقای ترامپ همیشه
با تیمی که انتخاب کرده است
همخوانی نداشته است  ۰۰۰به نظر
می رسد خواست رئیس جمهور،
حداقل درحال حاضر ،برنظر دیگران
ارجحیت دارد که تصمیم خود را
برای خروج  2000نیروی آمریکایی
از سوریه وهمینطور  ۷۰۰۰سرباز
آمریکایی از افغانستان درتوئیتر
اعالم کرد ۰
ازآن ببعد جنگی گیج کننده بین
رئیس جمهوری و تیم امنیت ملی
او بوجودآمده که برای همه پراز
ابهام است  ۰مشخص نیست که آیاا
ایاالت متحده تصمیم دارد فورا ً از
سوریه خارج شود ویا اینکه بصورت
تدریجی سوریه ر ا ترک خواهد
کرد؟ آیا صبر می کند تا داعش کامال
شکست بخورد و یا براین باوراست
که درحال حاضر داعش را کامال
شکست داده است ؟ آیا میخواهد
متحدین ُکرد خودرا حمایت کند ؟
وآیا مایل است به حضورایران در
سوریه پایان دهد یاخیر۰
عدم تصمیم گیری هیئت دولت
ترامپ تعجب آورنیستتعجب دراین
است که درمیان منتقدین پرزیدنت

آزادی

* انزوای ترامپ مهم نیست انزوای پرزیدنت ترامپ خطرناک وزیان آوراست ۰

صندوق جهانی پول ماه هاست
درسکوت است  ۰وی اولین اخطاررا
یکسال پیش داد اثر نکرد ۰چرا اوکه
همیشه فعال وآگاهی دهنده بود
درسکوت است ؟
ترامپ مانع مبارزه ایرانیان علیه نظام
خودکامه ایران است زیرا تحریم ،
مردم را به حمایت نظام برده است ۰
***
آقای ترامپ با تجارت جهانی مخالف
است  ۰آمارها ازسوی سازمان های
دست اندر کار تجارت جهانی اعالم
می دارند که تجارت جهان نه فقط
عقب نکشیده بلکه پیوسته رو بجلو
است  ۰بدون شک اگر آقای ترامپ
بازهم بر افزایش حقوق گمرکات
بیفزاید ممکن است درسال  ۲۰۱۹این
رشد کاهش یابد ۰اگر رشد تجارت
جهانی افتی برابر با  ۱۲درصد داشته
باشد باستناد گزارشگر گروه ۲۰
آقای آنتوان ابوندوA.Abuondo
بحران حتمی است ۰
آقای ترامپ اخطاری دوماهه به روسیه
پوتین داده است ازباب موشک هایی
با برد متوسط در نیروهای هسته ای
متوسط الحال  ۰البته اروپابااین اخطار
موافق است  ۰اگر روسیه تن به این
اخطار ندهد وآمریکا قرارداد  FNIرا
یکطرفه لغو کند چه خواهد شد؟
توضیحی الزم است ۰در سال ۱۹۸۷
رونالد ریگان ومیکائیل گورباچف
قراردادی بستند تا هیچیک از این
دو کشور به آزمایش وتولید وتوسعه
موشک های هسته ای با برد  ۵۰۰تا
 ۵۵۰۰کیلومتری نروند( یعنی حراست
تا غرب اروپا) امروز آمریکا مدعی
است که روسیه این قرارداد را لغو
کرده و به ساختن موشک Novator
 9M729دست زده است  ۰باری این
موشک اروپای غربی را درخطر
قرارداده است ۰
آلمان و فرانسه نگران پس کشیدن
آمریکا از قرارداد  FNIمی باشند۰
مکرون رئیس جمهور فرانسه گفت :
اگر آمریکا پس بکشد ما مجبوریم به
ایجاد یک ارتش صرف ًا اروپایی برای
مقاومت دربرابر تحمیالت روسیه
وچین و آمریکا۰
این سخن  ،ترامپ را بسیار خشمگین
کرد وآن را حتی توهین تلقی کرد و
توطئه ها به نطفه رفتند ۰ولی اروپا

می گوید اگر قراردادی عیبی دارد
باید عیب را با قراردادی دیگر برطرف
کرد نه اینکه فورا ً نفی امضاء کرد ۰
این قضیه تکرار همان اشتباه آقای
ترامپ است درمورد برجام که بال
آفرید و به راه حل نرسید۰
آخر اینکه نمی شود هربار قراردادی
بسته شود بهر بهانه آنرا بی اعتبار
کرد بجای ترمیم آن  ۰ترامپ برای
نمایش قدرت شخصی هربار یک
طرفه نفی امضاء می کند ۰باستناد
مفسران ومردم عادی  ،ترامپ مایل
است بااین یک سویه عمل کردن ها
مثل مورد برجام دست آمریکا را در
تولید و تکثیر موشکها از هرنوع که
بخواهد باز بدارد  ۰از قرار چین در
کار تولید همان موشک روسی است
وآمریکا مایل به ساختن آن است تا
در زورآزمایی ها در شرق دور از چین
عقب نماند ۰چین که عضو قرارداد
 FNIنیست فع ً
ال آسوده خاطر است ۰
وقتی رئیس دولتی آنهم مثل دولت
آمریکا درک جهانی شدن هارا
نداشته باشد وعواقب شوم آن را
به حساب نگیرد ودرعین حال برای
منافع خود درهرمنطقه در دخالت ها
باشد سرانجام به حال ووضع آقای
ترامپ می رسد که صلح جمعی را
طالب نیست و پیروزی هایی هم
نصیب خود نمی کند۰
***
دنیای بی ترامپ تا همین دوسه
سال پیش درنوعی همکاری جهانی
وهمروانیهای سازنده می زیست ۰
هرچه نبود نبود اما امیدها همه جا پر
می زدند ۰سران کشورها در اجالس ها
صمیمانه بهم لبخند میزدند ۰عکس
هارا مقایسه کنید  ۰امروز ترشرویی ها
عام اجالس ها شده است  ۰من گشتم
وندیدم یک لحظه ی دلپذیر در
اجالس ها ۰انگار همه جا روحیات قهر
ونفرت در غلبه است  ۰دنیا در کار یک
جنگ بزرگ جهانی نیست ولی درگیر
نقارهای همه روزه است  ۰آدمها هرجا
که هستند تنهایند ۰پس تنهایی ویژه
پرزیدنت ترامپ نیست  ۰ملل کوچک
حرفها دارند ولی حرفشان در گلو
مانده است  ۰بغض کرده اند ۰ودرایران
بغض همگانی شده است وما گاهی در
یک شادی تصنعی دست وپا می زنیم ۰
سال جهان ما اینگونه آغاز شد ۰عبرت۰

By Jon Finer& Robert Malley

New York Times,Jan.11,2019

ترامپ نه تنها سروصدای جمهوری
بلند شده است بلکه
خواهان
صدای چپ ها نیز برخاسته است۰
مخالفین نظرات ترامپ باید دربرابر
اشتباهات خود مقاومت کنند ۰ما
نمیدانیم که سیاست واقعی چیست
تازمانی که آقای ترامپ خواست
خودرا به وضوح اعالم کند بااین حال
تصمیم او مبنی بر اینکه درسوریه
وافغانستان باید آمریکا از اقدامات
خود بکاهد تصمیم درستی است ۰
 ۰۰۰آقای ترامپ دراعالم این موضوع
شکست
درمملکت که داعش
خورده است اشتباه کرداما بحث
اینکه سایه ی آمریکا بایدبرای
شکست بقایای داعش برسوریه
بماند ضروری است  ،زیرا تروریست
ها نسل اندرنسل میمانند که باید
با آنها درگیرشد ومقابله کرد اما
یکشبه نابود و محو نمی شوند۰
درحقیقت بسیاری از گروه راست
که ازتصمیم ترامپ انتقاد می کنند
دراصل به این خاطر است که سوریه
را عاملی برای مقابله با ایران درنظر
می گیرند۰
اما این هدفی گمراه کننده وخطرناک
است زیرا بسیار سخت است
که فکر کنیم چند هزارنفر سرباز
آمریکایی قادرند ده ها هزار نیروی
ایرانی و نیروهای مورد حمایت ایران
و متحد مسکو و پرزیدنت بشار اسد
را که درجنگ داخلی پیروزی های
زیادی بدست آورده است را شکست
دهند۰۰۰
تصمیم پرزیدنت ترامپ برای
خروج نیروهای آمریکایی از سوریه
وافغانستان بستگی به نحوه اجرای
آن داردوگرنه خروج نیروها تصمیم
درستی است۰
ترجمه به اختصار
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چرا ترامپ به انزوا می رود؟

مکرون رئیس جمهور فرانسه  :اگر آمریکا پس
بکشد ما مجبوریم یک ارتش صرف ًا اروپایی
برای مقاومت دربرابر تحمیالت روسیه وچین
و آمریکا ایجاد کنیم۰

حق با ترامپ است

از البالی
مطبوعات
جهان

آرامش شکننده رقه Raqqa

آزادی

حمله داعش باعث مرگ چهار
آمریکایی در منبیج سوریه شد ،روز
چهارشنبه  ۱۶ژانویه  ۲۰۱۹اخبار
مربوط به حضور آمریکا در سوریه
سواالتی رادرباره تصمیم رئیس جمهور
ترامپ برای خروج نیروهای آمریکایی
از سوریه و استراتژی گسترده تر
خاورمیانه ای او ،دوباره مطرح کرد.
رقه پایتخت سابق دولت اسالمی عراق
وشام (داعش) شاهد فاجعه دیگری
بود ۰روزنامه نگار Gayle Tzemach
 Lemmonدرفارین افرز می نویسد:
علیرغم خرابکاری اخیر ،در رقه
«عصبانیت رنج آور اخیر ،کار مغازه
ها ،رستوران ها ،رامختل نکرده است».
این عادت شاید برجسته ترین ویژگی
شهر باشد که مردم را علیه ISIS
مجهزساخته است«.حضور» نسبت ًا
«نامرئی» ایاالت متحده درسوریه

نگاه فیس بوک به
خارج ازآمریکا
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فیس بوک نقش فزاینده ای در
سیاست جهانی ایفا می کند ،زیرا
اطالعات گسترده غلط و در بعضی
موارد خشونت ها در میانمار ،سریالنکا
و مکزیک را پیگیری می کند .داستان
اخیری که در نیویورک تایمز ،به چاپ
رسید تالش های ناشیانه ناظران امور
برای تحقق استانداردهای یک جامعه
در سراسر جهان ،را نشان می دهد که
برمبنای اقدام سیاسی است و با زبانی
منحصر بفرد ،توضیح داده میشود.
برنامه نظارت بر تبلیغات سیاسی در
ایاالت متحده  ،در پاسخ به بررسی
دقیق بعد از تداخل تبلیغات انتخاباتی
 ،2016شدیدتر شد ،به عنوان مثال،
برای کسب تأیید هویت آگهی
دهندگان در داخل آمریکا ،نیاز به
افشای صاحبان آگهی بود فیس بوک
به رویترز می گوید :کنترلهای مشابه
در هند ،نیجریه ،اوکراین و اتحادیه
اروپا پیش از برگزاری انتخابات درآنجا
الزم است  ۰سئوال این است که
وقتی فیس بوک به طور فزاینده ای
در انتشار اطالعات ،نظارت و تبلیغات
سیاسی،به صورت یک مر کز عمل
می کند آیا می تواند دراندازه های
خودبادموکراسی جهانی هماهنگ
باشد؟ و آیا سایر سیستم های عامل و
سرویس هایی مانند  WhatsAppمی
توانند اطمینان همگان را جلب کنند
که نقشی سالم در انتخابات سراسر
جهان بازی می کنند؟
***

تقاضای تهیه طرح حمله به ایران
مقاماتی راکه خطر شروع جنگ را
روبه افزایش می بینند نگران کرده
است۰
مقامات بلند پایه وزارت دفاع آمریکا
ازاینکه ممکن است جان بولتن مشاور
امنیتی ترامپ برخورد با ایران را وقتی
ترامپ با بیرون کشیدن نیروهای
آمریکایی از خاورمیانه باشکست
مواجه می شود  ،مطرح کند  ،عمیق ًا
در هراسند۰
وزارت دفاع و مقامات بلندپایه آمریکا
روز یکشنبه  ۱۳ژانویه  ۲۰۱۹اعالم
کردند که سال گذشته آقای بولتن
درشورای امنیت ملی از پنتاگون
درخواست کرده بود گزینه حمله
نظامی به ایران را مورد توجه قرار
دهد ۰این درخواست درسپتامبر
گذشته زمانی مطرح شده بود که شبه
نظامیان مورد حمایت ایران سه راکت
به سفارت آمریکا در بغداد شلیک
کردند که در حیاط این سفارتخانه
فرود آمده بود۰
درپاسخ به درخواست آقای بولتن که
اولین دفعه وال استریت جورنال آن
را منتشر کرد  ،پنتاگون گزینه های
عمومی تری را مطرح کرد ۰ازجمله
هدف قراردادن تأسیسات نظامی ایران
باحمله هوایی که بیشتر می توانست
جنبه سمبولیک داشته باشد ۰اما آقای
ماتیس و دیگر مقامات نظامی مخالف
هرگونه عمل انتقامجویانه درمقابل
حمله ایران به سفارت آمریکا در بغداد
بودند واین حمله به سفارت را ناچیز و
بی اهمیت تلقی می کردند ۰وسرانجام
مقامات پنتاگون در این گفتگوها بر
بولتن و تیم او پیروز شدند۰
بگفته یکی از مقامات ارشد پنتاگون
که خواست نامش فاش نشود انجام
* اینمقالهبقلماریکاشمیتومارکلندل ِر
در نیویورک تایمز بین المللی درتاریخ
 ۱۶ژانویه  ۲۰۱۹منتشر شده است ۰

تا با نفوذ ایران در این منطقه جلوگیری
کند ۰واین خواست بولتن تنها چندهفته
قبل از اینکه ترامپ دستور خروج
نیروهای آمریکا ازسوریه را صادر کند
مطرح شده بود۰
درمورد درخواست بولتن برای گزینه
نظامی یکی از مقامات ارشد پنتاگون
می گوید آقای بولتن نقش خودراصرف ًا
بعنوان مشاور امنیت ملی ایفا می کند ۰و
نیروهای شبه نظامی تحت حمایت ایران
نیز به کنسولگری آمریکا دربصره حمله
می کنند۰
آقای  Garrett Marquisسخنگوی
شورای امنیت ملی می گوید «:شورای

موشکها قدرت حمل کالهک هسته ای
را تا خاک آمریکا و کشورهای دیگر
خواهند داشت ۰
بیانیه ی آقای پومپیو نشانگر این بود که
می خواهد پرونده ای سیاسی و نظامی
علیه برنامه موشکی ایران بوجود آورد۰
اقدام آقای پومپیو تعجب برانگیز بود
زیرا ازسال  ۲۰۰۵ایران در نظر دارد
ازاین موشکها برای پرتاب ماهواره
ومأموریتهای فضایی استفاده کند!!
یک مقام ارشد پنتاگون می گوید که
وزارت دفاع و آژانس های اطالعاتی
آمریکا با برداشت آقای پومپیو که پرتاب
ماهواره تهدید محسوب می شود موافق

تعطیلی بخشی از دولت
محبوبیت ترامپ را افزایش داد
آقای ترامپ در مبارزات انتخاباتیش قول
داده بود که درمرزهای جنوبی دیواری
برای باالبردن امنیت آمریکا بسازد۰
واکنون برسر این دیوار دموکراتها با
ترامپ به مخالفت برخاستند و نانسی
پلوسی رئیس مجلس نمایندگان می
گوید حتی یک دالر برای ساختن دیوار
به ترامپ نمی دهیم  ۰درنتیجه هزینه
دیوار که در بودجه گنجانده شده است
باید از آن خارج شود تا دموکراتها برای
تصویب بودجه رأی بدهند و چون ترامپ
حاضر به خارج کردن حدود  ۶میلیارد
دالر هزینه دیوار حاضر به کوتاه آمدن
دربرابر دموکراتها نیست لذا بودجه
تصویب نشده و الجرم دولت بخشی از
فعالیتهای خودرا متوقف کرده است ۰
با آنکه دموکراتها سعی داشتند از این
حربه ذ علیه ترامپ استفاده کنند آمار
ها نشان می دهد که محبوبیت ترامپ
پس از این تعطیلی بخشی از فعالیتهای
دولت نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش
نیز داشته است  ۰البته آمار ها که توسط
رسانه های طرفدار دموکراتها کمتر و
رسانه های زرفدار جمهوریخواهان درصد
بیشتری را نشان می دهد اما در مجموع
هردو منبع حکایت از افزایش محبوبیت
ترامپ دارند۰

ماه آینده پرزیدنت ترامپ و کیم جونگ تجربه هیمالیا در درآمد جهانی
 اون یکبار دیگر باهم مالقات خواهندداشت واین سؤال هنوز بی پاسخ مانده
است  :وقتی موضوع خلع سالح اتمی
پیش می آید آیا هردو طرف می توانند
نظر یکسان داشته باشند؟ واگر جواب
منفی است چه بالعث دیدار بعدی
خواهدبود؟
پیونگ یانگ تأکید می کند که سالح
های اتمی خودرا نابود نمی کند مگر
اینکه « تهدید اتمی آمریکا» درمورد
کره شمالی از میان برداشته شود -یعنی
بسته شدن چتر حمایت اتمی آمریکا
برسر کره جنوبی ۰معلوم نیست که آیا
پرزیدنت ترامپ مایل است به آن جبهه
کشیده شود و متعاقب آن مذاکرات تا
کجا دنبال خواهدشد۰

خروج ازسوریه
پس ازیک مکالمه تلفنی با رجب طیب
اردوغان رئیس جمهوری ترکیه-یکی از
متحدین چپ  -پرزیدنت ترامپ تصمیم
خودرا مبنی بر بیرون کشیدن نیروهای
آمریکا از سوریه اعالم کرد ۰برت مک
گورک نماینده سابق آمریکا در ائتالف
بین المللی علیه داعش درواشنگتن
پست نوشت که پرزیدنت ترامپ چگونه
تصمیم خروج نیروهای آمریکا ازسوریه را
گرفت ۰
مک گورک می نویسد :ترامپ حتی
تصمیم داشت که متحدین خودرا از
تعهد آمریکا مبنی بر شرکت درجنگ
علیه داعش مطمئن سازد اما برعکس
چنین تصمیمی را گرفت ۰مک گورک
پس از دریافت این فرمان که بنظر او
غیر قابل اجرابود از مقام خود استعفا
کرد ۰البته مک گورک تنها نبود که بااین
دستور مخالف بود ۰بسیاری از نیروهای
منطقه نیز ازبیرون رفتن نیروهای
آمریکا ازسوریه نگران شدندزیرا آنها
به تالشهای آمریکا که باعث مرگ و
دستگیری صدها عضو داعش شده بود
امید بسته بودند که این تالش ها ادامه

درآمد اولیه جهانی  -دراصل  ،پول برای
همه  -دست کم در دنیای سیاست
بیشتر مورد بحث قرار گرفته است ۰
مارک زاکربرگ مؤسس فیس بوک
درسال  ۲۰۱۷ازاین پدیده حمایت کرد۰
هم زمان بنوئیت ها ُمن کاندیدای ریاست
جمهوری فرانسه از حزب عمده متمایل
به چپ ؛ و حزب دموکرات کالیفرنیا نیز
درسال  ۲۰۱۸بااین نظریه موافق بودند۰
این نظریه دریکی از ایالتهای کوچک
هند بنام سی کیم به تجربه کشیده شده
است  ۰به گزارش تلگراف حزب حاکم
دراین استان اعالم کرده است که تا سال
 ۲۰۲۲طرح های خودرا دراین زمینه به
اجرا خواهد گذاشت  -۰اگر این تجربه
عملی شود یکی ازبزرگترین تجربه
ها در مورد درآمد اولیه مردم جهان
خواهدبود۰اما این نظریه ویژگی های
زیادی دارد ۰روزنامه چاینا مورنینگ
پست د راین مورد می نویسد:
این ایالت با جمعیتی برابر با  ۶۱۰۵۷۷نفر
از  ۲/۵میلیون توریست درسال و فروش
 ۹۰درصد از محصول نیروگاه آبی خود
درآمد میلیارددالری دارد۰

قتل فرزند بدلیل گرسنگی
درایران زنی فقیر که بهدلیل گرسنگی
لونیمهاش ،را به قتل
شدید دختر یکسا 
رساند ،وقتی پشت تریبون دادگاه قرار
گرفت ،گفت :آنقدر غذا نخورده بودم
که شیرم خشک شد ه بود .مجبور بودم
برای بچه شیرخشک بخرم و از داروخانه
قسطی شیرخشک میخریدم اما بدهیام
را نتوانستم بدهم و دیگر داروخانه هم به
من شیرخشک نداد .به گزارش شرق،
لونیمهشان به
این مادر فرزند یکسا 
نام المیرا را به قتل رساند وبعددست به
خودکشی زدکه نجات داده شد۰
این در حالیست که جمهوری اسالمی بر
بودجه تبلیغات دینی و سپاه پاسداران و
بسیج هزاران میلیارد تومان افزوده است.

آزادی

خروج انگلستان از اتحادیه اروپا یک
معامله مرده است ۰اما نخست وزیر
ترزا می ازرأی عدم اعتماد رهبر
حزب کارگر جرمی کوربین جان
سالم به دربرد ۰با این حال ،بخشی
از اظهارنظرها که به خارج از پارلمان
درز کرده است نشان می دهد که هیچ
کس ازاین معامله راضی نیست وازآن
پشتیبانی نمی کند ،گزارش گاردین
حکایت از آن داردکه «:اکثریت به
وضوح علیه این اتفاق هستند».
فیلیپ استفنز،دبیر هیئت تحریریه
فینانشال تایمز می نویسد:راه حل
خوب «به این معنی است که «می»
باید از طرفداران خودکشی خروج
از اتحادیه فاصله بگیرد تا بتواند
پشتیبانی احزاب مختلف را برای ادامه
عضویت در اتحادیه گمرکی اروپا و
بازار واحد آن جلب کند۰
روزهای آینده سرنوشت بریتانیا در
اتحادیه اروپا و همچنین سرنوشت
ترزا می در پارلمان انگلیس مشخص
خواهدشد۰

ترامپ و کیم  :دوردوم
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خروج از اتحادیه اروپا

«نتایج واقعی» خودرا پیرامون خروج
شتابزده نیروهای آمریکایی ازسوریه،
و نیروهای کردکه توسط ترکیه تهدید
می شوند نشان می دهد ،که می تواند
مردم را در معرض خطر قرار دهد :لمون
می گوید« :همه می دانند که لحظه ای
خطرناک است .شما می توانیدباحرکت
دراطراف شهر این خطررا احساس
کنید :همه چیز خوب است تا زمانی که
واقعه بدی جای آن ر ابگیرد».

هشدار پنتاگون
درمورد ایران*

حمله انتقامجویانه می توانست برخورد
مسلحانه ای را باعث شود و عراق را وا
می داشت تا خواستار خروج نیروهای
آمریکا از عراق شود۰
آقای بولتن سیاست هیئت دولت ترامپ
را درمورد منزوی کردن ایران و وارد
کردن فشار برایران شدت بخشید -۰که
این اقدام او ریشه در زمانی داشت که در
کابینه جرج واکر بوش عهده دار سمت
رسمی بودوخواستار عملیاتی علیه رهبر
ایران گردیده بود۰بعدها نیز بعنوان یک
شهروند عادی خواستار حمله به ایران و
تغییر رژیم این کشور شده بود۰
آقای بولتن به دنبال چند موضوع بود۰
اول اینکه آقای ترامپ را ترغیب کرد تا از
معاهده بر جام خودرا کناربکشد ۰اما در
موضوعات دیگر موفقیتی بدست نیاورد
ازجمله او می خواست ترامپ نیروهای
آمریکارا در شمال شرق سوریه نگهدارد

امنیت ملی سیاستهارا هم آهنگ کرده
وگزینه هایی را دراختیار رئیس جمهوری
قرار می دهد تا بسته به نوع تهدیدها
گزینه ای را انتخاب کند» ۰
آقای بولتن  ۷۰ساله تنها مخالف
جمهوری اسالمی در حلقه ی مشاورین
ارشدآقای ترامپ نیست  ۰وزیر امور
خارجه مایک پومپیو نیز در یک
سخنرانی در دانشگاه آمریکایی قاهره
درسفر اخیرش به خاورمیانه ادعا کرد
که « کشورها بصورتی فزاینده درک می
کنند که ما باید با آیت اهلل ها برخورد
کنیم نه اینکه آنهارا مورد نوازش قرار
دهیم ۰
دراوایل ژانویه امسال آقای بولتن علیه
پرتاب سه موشک فضایی که بعنوان
پیشاهنگ آزمایشات تکنولوژی موشکی
خواندهمیشدبهایرانهشداردادهبوداین

نیستند۰
آقای پومپیو درمصاحبه ای در امارات
متحده عربی هنگام بازدید ازابوظبی به
سی ۰بی  ۰اس ۰گفت :تصمیم ترامپ برای
بیرون کشیدن  ۲۰۰۰سرباز آمریکایی
ازسوریه هدفهای دیگر آمریکارا در
خاورمیانه تسهیل می کند ۰او گفت :
«مسلما این اهداف در سوریه و درصورت
لزوم قطع ًا دررابطه با ایران خواهد بود»۰
آقای پومپیو هم از مخالفین حمله هوایی
به ایران برای مقابله با حمله نیروهای
تحت حمایت ایران به سفارت آمریکا
در بغداد بود۰اما آقای پومپیو افسر سابق
ارتش آمریکا می گوید درصورت لزوم
با ایران مقابله خواهد کرد و نمی گوید
دست به اقدام نظامی خواهیم زد۰

یابد ۰اما برعکس با تصمیمی مواجه شدند
که با خواست آنها فاصله زیادی داشت ۰

By Colin H. Kahl
for Foreign Affairs

همانطور که مقامات دولت ترامپ
نیزخاطرنشان می کنند ،این واقعیت

وجودداشت که ایران می توانست
درسال  ۲۰۲۵و ( ۲۰۳۰درمدت ده و
پانزده سال) ظرفیت اورانیوم غنی
شده خودرا احیاء کند ۰اما عوامل
کلیدی دیگر مانند کنترل معادن
اورانیوم و کارگاههای تولید اورانیوم
غنی شده وسانتریفیوژها تا ۲۵-۲۰
سال ادامه می یافت و برطبق معاهده
برجام ایران هرگز اجازه تولید سالح
اتمی را پیدا نمی کردواین ممنوعیت

است باعث خواهد شد که ایران به یک
معامله بهتر تن دردهد  -واین یکی از
آن مواردی است که در غیبت برجام که
بخش قابل توجهی از زرادخانه موشک
های بالستیک ایران را تخریب می کرد،
حمایت ایران از تروریسم وستیزه جویان
منطقه را متوقف می ساخت ،ورژیم را
به رعایت حقوق بشر در داخل ملزم
می کرد -دیگر ازبین می رود  ۰ترامپ
ممکن است امیدوار باشد که ت ه ران را

مقابله با ایران

آزادی

چندی پیش مایک پومپئو ،استراتژی
رئیس جمهور دونالد ترامپ را برای
«مقابله با ایران» تشریح کرد .پومپیو
می گوید رژیم ایران مایل است به
هرقیمتی بر خاور میانه مسلط شود
و ترامپ قصد دارد تارژیمی را که
دولتهای قبلی آمریکا  -بویژه دولت
اوباما -نتوانستندبرای حذف مالهای
تهران اقدام کنند  ،سرنگون کند۰
به طور خاص ،پومپیو انتقاد دولت
ترامپ را درباره مذاکره هسته ای
ایران در سال  ۲۰۱۵میان دولت اوباما،
اعضای دیگر به اصطالح ( ۵+۱چین،
فرانسه ،آلمان ،روسیه و انگلستان)
را تکرارکرد وگفت ،این قرارداد به
طور دائم جمهوری اسالمی را از
پیگیری سالح های هسته ای بازنمی
دارد .پومپو همچنین ادعا می کند
که کاهش تحریم های ایاالت متحده
در معاهده غنی سازی  ،رژیم ایران
وبخصوص سپاه پاسداران انقالب
اسالمی را تقویت کرد تا بتواند به
بی ثباتی در افغانستان ،غزه ،عراق،
لبنان ،سوریه ،یمن و جاهای دیگر
بپردازد .در مقابل ،پومپو ادعا می کند
که سیاست «حداکثر فشار» از جمله
خروج آمریکا از توافق هسته ای در
ماه مه ،۲۰۱۷تحریم مجدد اقتصادی،
تهدیدهای نظامی معتبر و تالش برای
افشای فساد اداری و نقض حقوق بشر
راشامل می شود -همه اقدامات قبلی
را معکوس میکند تا یک معامله هسته
ای بهتر امضاء شود ،ایران منزوی گردد
و فعالیت های نابخردانه ایران در
سراسر خاورمیانه متوقف شود.

شود) به فسخ توافقی مبادرت ورزیده
است که محدودیت های طوالنی مدت
و قابل اطمینان را در توانایی ایران در
تولید سالح های هسته ای ایجاد می
کرد .پیش از این ،ایران می توانست
به مدت دو تا سه ماه مواد الزم برای
ساخت سالح های هسته ای تولید
کند .تعداد سانتریفیوژهای عملیاتی
ایران را تا دو سوم کاهش داد و ذخایر
اورانیوم با غنای پایین کشور را به طور
چشمگیری کاهش داد و این کار را تا
حداقل یک سال ادامه داد .این معامله
همچنین راکتور پلوتونیوم ایران را که
مسیر دیگری برای تولید بمب هسته ای
بود خنثی کرد و دقیق ترین بازرسی
ها رابرقرارکردو این باعث شد که ایران
نتواند حتی در خفابه تولید سالح های
هسته ای بپردازد۰
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تحریک آمریكا
ترامپ با کنار گذاشتن توافقنامه ایران
(که به طور رسمی به عنوان برنامه
جامع مشترک یا برجام شناخته می

تحریم ها کار نخواهند کرد؟
عمق مبارزه ترامپ باایران ازطریق
واردآوردن فشار ،برقراری تحریم
های قدرتمند ثانوی اقتصادی است
که با تصویب برجام متوقف شده
بودند ،و شرکت های خارجی و بانک
ها برای متوقف ساختن تجارت با ایران
یا پذیرفتن ریسک خارج شدن از
سیستم مالی ایاالت متحده تحت فشار
قرارگرفتند .موج اول تحریم های ایاالت
متحده در ماه اوت مجددا اعمال شد؛ موج
دوم و به طور بالقوه بسیار مخرب موجب
شدتا بخش های بانکی و انرژی ایران در 5
نوامبرهدف این تحریمها قرارگیرد۰
کارآیی تحریم ها در نهایت برصادرات
نفت ایرانی ها تأثیر می گذاردکه شاهرگ
حیاتی اقتصاد کشوراست  ۰قبل از
برقراری تحریمهای ثانویه در نوامبر
 ۲۰۱۸صدورنفت ایران که روزانه
 ۲/۷میلیون بشکه بود به  ۱/۹میلیون
بشکه درسپتامبر کاهش یافت و پس
از برقراری تحریم این رقم با کاهش
افزونتری روبرو گردید۰و کابینه ترامپ
بگفته ی پامپیو درصدداست تا صادرات
نفت ایران را به صفر برساند۰۰۰
گفته می شود باخروج آمریکا ازبرجام
تالشها برای واردآوردن فشاربرایران
کم اثرترشده است  ۰پمپیو به درستی
اشاره کرد که متحدین اروپایی آمریکا
درمورد تهدیدات ایران و تمایلش برای
دست یابی به هدفهای هسته ای اش
درک مشترکی با آمریکادارند ۰به همین
دلیل دربهار گذشته فرانسه  ،آلمان ،
و بریتانیا آماده شند تا با دولت ترامپ
همکاری کنند تا تحریم هایی علیه ایران
بخاطر برنامه های موشکی اش و حزب
اهلل لبنان برقرار کنند ۰اما تصمیم ترامپ
که می خواست قرارداد برجام را بعنوان

حرکت سریع و
درهم شکستن همه چیز

به احتمال بسیار کم ،هدف دولت
ترامپ درمورد استراتژی ایران
دستیابی به اهداف اعالم شده نیست،
این ظن وجود دارد که هدف واقعی
آن چیز دیگری است :تغییر رژیم .در
واقع ،پومپیو بارها بر موفقیت رونالد
ریگان در فشار واردآوردن بر رژیم
شوروی اشاره کرده است که می تواند
به عنوان طرحی برای مقابله با ایران
باشد .علیرغم اعتراضاتی که ترامپ
فقط به دنبال تغییر رفتاررژیم است،
دولت او به وضوح امیدوار است که
انتقاد عمومی از فساد رژیم و نقض
حقوق بشر همراه با نارضایتی اقتصادی
که تحریم ها علیه انقالب ایران ایجاد
می کند تشدید شود وبه انقالب دیگری
درایران بیانجامد .این که آیا این طرح
کار خواهد کرد یا اوضاع را بهتر میکند
 یک سوال بی پاسخ است.واضح است که اقتصاد ایران رو به

آزادی

چه مواردی از سیاست خارجی
ترامپ درموردایران اشتباه است

برای همیشه ادامه می یافت ۰
«غروب خورشید» برجام همواره در
نظر گرفته شده بود وبرجام آزمونی
برای هدفهای ایران بود .از آنجایی
که دولت اوباما و شرکای  ۵+۱نتیجه
گرفتند که برنامه غنی سازی اورانیوم
ایران به طور دائم قطع نشود ،هدف این
بود که مدت زمان زیادی برای تأیید
اهداف منحصرا صلح آمیز این برنامه
فراهم شود .اگر ایران در این آزمایش
شکست میخورد ،ایاالت متحده می
توانست به راحتی جامعه بین المللی را
در اختیار بگیرد تا تهران را تحت فشار
قرار داده و محدودیت های برجام
را گسترش دهند .اما دولت ترامپ،
بحران هسته ای راکه برای سال 2030
پیش بینی شده بودبه سال 2018
منتقل کرد -و این کار را به گونه ای
انجام می دهد که کمترین حمایت بین
المللی ازسیاست های ترامپ درقبال
ایران بچشم نمی خورد۰
پومپیو تأکید می کند که سیاست
حداکثر فشار که مورد نظر ترامپ

منزوی کند ،اما این واشنگتن است که به
اندازه کافی خودش را به انزوا می کشاند.
مخالفت گسترده بین المللی با سیاست
ایران ستیزی ترامپ  -با این واقعیت که
ایران همچنان به تعهدات هسته ای خود
در قبال برجام پایبنداست -چشم انداز
یک جانبه تحمیل شرایط بهتر را کم می
کند.

اقدام خود جلوه دهد باعث شد که آنها
از حمایت سیاستهای دولت ترامپ دست
بردارند ۰متعاقب ًا بیشترین شرکتهای
چند ملیتی اروپا  -مانند مرسک  ،پژو،
توتال  ،زیمنس و ولوو  -فعالیتهای خودرا
درایران تعطیل کردند ۰اتحادیه اروپا راه
کاری اندیشید تا تجارت بین المللی را با
ایران تسهیل کند و بدینطریق برجام را
احیا کند ۰جزئیات این برنامه هنوز فاش
نشده است  ۰اما گزارشها حاکی است که
این راه کار به اعتبار پیچیده ای مربوط
می شود که نوعی معامله پایاپای را پایه
گذاری می کند که برمبنای آن شرکتهای
اروپایی وکشورهایی نظیر چین ،
هندوستان  ،و روسیه می توانند
دادوستدخودرابایرانادامهدهند(ازجمله
خرید نفت را) واین سیستم از طریق
کانالی خاص است که جدا ازسیستم
بانکی آمریکا خواهد بود ۰هنوز معلوم
نیست که شرکتهای بزرگ که با بازار
آمریکا کار می کنند آیا این خطر را می
پذیرند که ازطریق این سیستم با ایران
به معامله بپردازند یاخیر؟ اما شرکتهای
کوچک ومتوسط که تجارت مهمی با
آمریکا ندارند ممکن است به این سیستم
بپیوندند۰
نتیجه گیری این است که تحریم های
ترامپ  ،احتماال مجازات کننده خواهد
بود ،اما این موافقت بین المللی ،پراکنده
تر و ضعیف تر از مواردی است که در دوره
قبل از برجام وجود داشت و این که فرصت
های ایران برای بازی کردن باقدرت های
جهانی بیشترشده است که به معنی
فشار کمتر برایران است و دشوار است
تصور کنید که  200درصد از موافقتنامه
کنونی هسته ای را با کمتر از  100درصد
از اهرم فشار بتوان دریافت کرد.
حتی تحت فشار  ،ایران دالیل زیادی
دارد که تسلیم خواسته های ترامپ
نشود۰
رژیم ایران منابع عظیم و مشروعیت
داخلی را در دفاع از حقوق هسته ای
خود سرمایه گذاری کرده است .با
توجه به این که لیست طوالنی ترامپ
از نیازهای غیر هسته ای برای یک
معامله بهتر ،به هسته اصلی هویت
انقالبی جمهوری اسالمی برمی گردد،
رهبر ایران ،آیت اهلل علی خامنه ای و

سایر تندروهای ایران احتماالسرزنش
شدن توسط طرفدارانشان را به عنوان
یک خطر بزرگ برای رژیم خود تلقی
می کنند ۰از آنجایی که تالش رژیم
ایران برای آرام کردن هوای طوفانی
است .بنابراین ،هیچ کس نباید تعجب
کند که رهبران ایران گفته اند که با
دولت ترامپ مذاکره نخواهند کرد،
مگر اینکه ایاالت متحده به برجام
برگردد ،و ترجیح می دهد که به جایی
نرسد و منتظربماند تا ترامپ ازکاخ
سفید برود.
پومپیو حق دارد تا بر نقش بی ثبات
کننده ایران و سپاه پاسداران آن در
خاورمیانه تأکید داشته باشد .اما این
مفهوم که تحریم های ایاالت متحده
رژیم را دربرابر پول نقد مورد نیاز برای
ماجراجویی هایش گرسنه نگهمیدارد،
خواب وخیالی بیش نیست.
در سال  ،2017کل بودجه دفاعی و
امنیتی ایران حدود  16میلیارد دالر
بود .حدود  7تا  8میلیارد دالر از این
پول به سپاه پاسداران می رسد ۰عالوه
براین ،سپاه درآمد بیشتری را از بخش
هایی از اقتصاد ایران که درکنترل خود
دارد بدست می آورد ۰و بخشی ازاین
پول نقد به زیرمجموعه سپاه ،جناح
برون مرزی آن بنام نیروی قدس می
رسد .همانطور که این ارقام نشان می
دهد ،ایران منابع عظیم زیادی برای
تأمین فعالیت های بی ثبات کننده خود
دارد .به همین دلیل ایران می تواند
حمایت گسترده ای از حزب اهلل ،رژیم
بشار اسد در سوریه ،شبه نظامیان
شیعه در عراق ،حماس در غزه و
شورشیان حوثی در یمن راداشته
باشد .و بهمین دلیل است که تا به
امروز تحریم های آقای ترامپ هیچ
اقدامی برای محدود کردن تخاصمات
ایران انجام نداده است .درحقیقت
تحریمهای ترامپ ممکن است باعث
افزایش بودجه سپاه شود .حرکات
ایران برای جلوگیری اززیان تحریم
ها احتماال میزان و ارزش کاالهای
قاچاق را افزایش خواهد داد و بازار
سیاه را گسترش می دهد که سپاه
پاسداران عامل اصلی آن است .و از
لحاظ سیاسی ،سپاه پاسداران که

در حال حاضر باتهدیدات فزاینده
از سوی ایاالت متحده ،اسرائیل و
عربستان سعودی روبروست آن را
به بهانه ای برای افزایش منابع مالی
اضافی تبدیل می کند .رهبر رژیم
خامنه ای که اخیرا از نیروهای مسلح
ایران خواسته است تا ظرفیت نظامی
خود را ارتقا دهند ،به طور واضح
چنین استداللی راتأیید می کند۰
استراتژی به طور کامل ،این واقعیت
را نادیده می گیرد که موفقیت ایران
در خاورمیانه کمتر بخاطر منابعی
است که در اختیار دارد وبیشتر
بخاطر فرصت هایی است که هرج
و مرج منطقه ای ،نظیرحکومتهای
ضعیف و بی ثبات برای تهران ایجاد
می کنند .با تحویل دادن دیپلماسی
سوریه به روسیه و دادن چک سفید
به عربستان سعودی و امارات متحده
عربی برای شدت بخشیدن به جنگ
خود در یمن و فروپاشی شورای
همکاری خلیج فارس با محاصره قطر،
رویکرد ترامپ به واقع فرصت های
بیشتری را برای ایران به ارمغان آورده
است تا نفوذ خود را گسترش دهد..

وخامت است  :ارزش پول رایج ایران
روزبروز کم می شود ۰تورم درحال
افزایش است  ۰و نرخ بیکاری بسیار
باالست  ۰تحریمهای آمریکا می تواند
این اوضاع را بدتر کند۰نارضایتی
عمومی با اقتصاد فعلی وشرایط
محیطی وخشم مردم دربرابر فساد
دولتی و عدم مدیریت ها یک سلسله
اعتراض ها و اعتصاباتی راازسال
درسراسر کشور بوجود
گذشته
آورده است  ۰بااینهمه جمهوری
اسالمی ازپای درنیامده است وهیچ
نشانه ای دردست نیست که دلیل
بر سقوط رژیم ویا فروریختن اقتصاد
کشورباشد ۰اعتراضات متوقف می
شود ،مخالفت عمومی با رژیم بدون
سازمان وبدون رهبر است و دین دارها
دست باالرا دارند ۰بااین حال قابل
درک است که هرچه اقتصاد ایران
بدتر شود نارضایتی ها ی عمومی نیز
افزایش می یابد اما پرزیدنت ترامپ به
تندروهای رژیم این فرصت را دادتا
بتوانند گناه همه این مشکالت را به
گردن آمریکا بیندازند۰۰۰
به هر دلیلی  ،استراتژی مورد ادعای
پومپیو هیچیک از چالش هايي را که
ايران با آمریکادارد حل نمي کند ،و
ممکن است چالشهای جديدي را
بوجود بیاورد از جمله به جنگی عمده
بیانجامد .پومپیو به این واقعیت واضح
حساس است ،بنابراین ،حتی زمانی که
رییس جمهور با تهدید نظامی  ،ایران
را از تجدید برنامه هسته ای خود و
یا حمله به نیروهای ایاالت متحده در
منطقه می ترساند ،اصرار می کند که
پرزیدنت ترامپ به دنبال یک درگیری
نظامی با ایران نیست .حتی اگر ما
این اطمینان را به طور جدی تلقی
کنیم -پومپیو و مشاور امنیت ملی،
جان بولتون با حمایت از بمباران ایران
نشان می دهند که مانباید اطمینان
تاریخ روایت کننده عمل
کنیم-
رهبرانی است که ادعا می کردند جنگ
طلب نیستند اما درهرحال وارد جنگ
شدند۰واین نتیجه ای است که می
تواند اکنون هم اتفاق بیفتد۰۰۰
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تحریمهای ترامپ
علیه ایران

هب پیشواز نوروز

آزادی

بهار ازراه می رسد  ۰جهان جامه ی
طراوت به بر می کشد واززمستان قامت
راست می کند ۰زمین از« ن َ َفس ُدزدِه » به
تنفسی عمیق از نو ُرسته ها می نشیند۰
نوروزی دیگررا به پیشواز می رویم :
مراسم نوروز یکی از قدیمی ترین
وبزرگترین جشن های ایرانیان است ،
رسمی کهن که درآثار عهد ساسانیان
نیز ازآن یادشده وگاه بانوروز بزرگ که
روز تولد زرتشت (ششم فروردین) است
ِ
هدف بجای ماندنی آن
می آمیخته  ،اما
 ،جشن زایش دوباره ی طبیعت بوده
است  ۰سبزکردن گندم به معنای رویش
 ،آینه برای روشنی  ،سکه  ،برنج یا آرد
به معنای برکت  ،ماهی نماد برج حوت
 ،سنبل به معنای طراوت  ،سیرو کتاب
مقدس بعنوان تقدس سال نو  ،سیب
و سنجد بعنوان زایش وعشق  ،سمنو
 ،نیروبخشی از طبیعت  ،تخم مرغ که
نمادی اززمین است وشیرینی برای
شیرین کامی  ،همگی برسریک سفره
چیده می شود وانسانهارا به گرد خویش
می خواند تا به استقبال سال نو بروند۰
براین خوان نوروزی یا سفره هفت سین
ازقدیم چیزهای دیگری نیز چیده می
شده است  ،چون نارنج که درآب به
عنوان نمادی اززمین درکیهان  ،اسپند
که مقدس وبرای چشم زخم بوده است
 ،گل بید مشک به عالمت ماه اسفند

کیخس

رو بهروزی

آوار می شود ۰هزاران انسان درخت
زندگیشان نه به ُگل که به گِل می
نشیند ۰طبیعتی که توان سبزی را ازاو
می گیرند وهزاران وجود شکفته که
در زیر بمباران ها به پژمردگی کشیده
می شوند  ۰جنگ  ،خفقان وگرسنگی
همچنان پابرقلب زخمی ِ جهان می
گذارد ،برقلبی که همچنان می طپد
وآرزومند بهاری همیشگی است  ۰به
این طپش بپیوندیم  ۰گندمهارا  ،هستی
مان را سبز کنیم ،بهار ازراه میرسد  ،غبار
زشتی را از جهانمان بتکانیم وبه مهر
انسان سرسفره ی زیبایی بنشینیم۰
سراسر زمین را آینه بگذاریم تا خورشید
مکرر شود وجهان درروشنایی غوطه ور
گردد۰

یادمانده ی دوم

ـسرخیتوازمن
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افروختن
شب
چهارشنبه سوری است ِ ،
ِ
آتش ؛ وآتش برافروخته  ،پلیدی ها
وزشتی هارا می سوزاند وآثار وجود
اهریمن وظلمت را محو وناپدید می
کند ۰گذشتگان ما براین عقیده بودند
که افروختن آتش کنایه ازتابش آگاهی
است دردل وجان ونابودکردن آثار
نحوست واهریمنی  ۰ترقه ها  ،فشفشه ها
وآتشگردان ها وبازی نورورنگ  ،پایکوبی
ها وهلهله ها شادی را به اوج می رسانند،
و آوازهای گوناگون هنگام پریدن ازروی

وکوچکترها می خوانند:
شب چهارشنبه سوری  ،چایی بریز تو
قوری ،آی بُته بُته بُته۰
نه فقط آتش وبازی نورورنگ  ،که
سوروسات رامی باید با آجیل شب
چهارشنبه سوری (آجیل مشکل گشا) ،
آش نذری چهارشنبه سوری وسبزی پلو
با ماهی وفالگوش ایستادن وقاشق زنی
وفال کوزه کامل کرد۰
می باید قابلمه وکاسه ی قاشق زنان را با
شبچره  ،با پسته وبادام وکشمش وگردو
ووسنجد وبرگه ی زردآلو وانجیر خشک
وخرما وقیسی و نبات وگاه گلبرگ های
خشک شده گل محمدی و گلهای
خوشبوی یاس پُرکرد۰
قاشق زنان که رسم کجاوه اندازی وشال
اندازی را زنده می کنند  ،همان ارواح
پوشیده ای هستند که می آمدند وهدیه
می گرفتند ۰فروهرهاروان های پاک
گذشتگان درآستانه ی سال نو ،
دوشبانه روز ازآسمان فرود می آیند
تادرمیان بازماندگان زندگی کنند۰
بنابراین بربام ها  ،حیاط ها یابرسر کوی
وبرزن آتش می افروزند تا شعله اش
راهنمای این ارواح پاک باشد ودرپرتو
آن به خانه های خود بیایند ۰بهمین
دلیل گاهی در کنار آتش  ،خوردنی هایی
نیز می نهادند که امروزه اغلب متروک
شده است ۰
مقدم فروهرها رابا آتش وشادی
ونورورنگ  ،باآجیل مشکل گشا وگل
های محمدی ویاس خوشبو گرامی بداریم

زیبا برآورده شود واز نیات وآرزوهای
انسانی ودلی خوش داشتن خبر بدهد،
که می دهد۰

یادمانده سوم

اریاننوین

 ۲۴اسفند  ،زادروز بنیانگذار ایران نوین،
سوم اسفند  ،به سلطنت رسیدن رضاشاه
،
طبیعی است که مسئولین امور کشورها
دردوران زمام داری خود مرتکب اعمال
مثبت ومنفی می شوند ،مهم آن است که
با منطق ومطالعه وحتی المقدور بدون
دخالت احساسات شخصی درمورد
اقدامات آنان قضاوت کرد و نیک وبد
آنهارا درکفه ی ترازو نهاد ۰مث ً
ال قابل
توجه است که دکتر مصدق درکتاب
خاطرات خود (خاطرات وتألمات مصدق
به کوشش ایرج افشار) حتی از عمل
کشیدن راه آهن که بوسیله ی رضا شاه
انجام گرفت ایراد گرفته وآنرا خیانت
دانسته است  ۰دالیل او این بوده است
که مث ً
ال اگر مخارجی را که برای ایجاد راه
آهن بمصرف رسید به حساب سپرده ی
بانک واریز می کردند سود بیشتری عاید
می شد۰یا آنکه ازراه آهن ایران خارجی
ها استفاده بردند و « علت بدبختی های
ماهم درجنگ بین الملل دوم همین
ر اهی بود که اعلیحضرت شاه فقید
ساخته بودند(»۰خاطرات وتألمات مصدق
 صفحه  ۳۵۰و )۳۵۱آیا اگر راه آهن کشیده نشده بود به
خاک ایران تجاوز نمی شد؟ دراین مورد
فقط بطور خالصه باید گفت که در اغلب
کشورهای رو به ترقی کشیدن راه آهن
واحداث جاده ازاولین اقدامات ضروری
برای پیشرفت بوده است وتقریب ًا
همیشه مخارج آن بمدتی طوالنی یا بطور

(۲۹

تأسیس فرهنگستان ایران
اردیبهشت  ۲۰ -۱۳۱۴می )۱۹۳۵
تأسیس بانک کشاورزی ( ۲۵تیر - ۱۳۱۴
 ۱۷ژوئیه )۱۹۳۵
گشایش دانشگاه جنگ (اول مهر
 ۲۴ -۱۳۱۴سپتامبر )۱۹۳۵
آزادی زنان والغای رسم حجاب (۱۷
دی  ۸ -۱۳۱۴ژوئیه )۱۹۳۶
گشایش کارخانه دخانیات(  ۵مهر
 ۲۷ -۱۳۱۶اوت )۱۹۳۷
به کار افتادن راه آهن سراسری ( ۴
شهریور  ۲۶-۱۳۱۷اوت )۱۹۳۸
تأسیس بانک رهنی (  ۲۵دی -۱۳۱۷
 ۱۵ژانویه )۱۹۳۹
تأسیس ایستگاه فرستنده رادیو (۴
اردیبهشت  ۷ -1319ژانویه )۱۹۳۶
وبسیاری تحوالت دیگر که رضاشاه
دردوران کوتاه سلطنت خود با بودجه ای
بسیار کم درایران بوجود آورد بی
سابقه بود۰
واین مختصررابا جمالتی از علی دشتی
به پایان می برم  «:درمسیر زندگانی
اجتماعی ذوسیاسی خود مردی به
وطن پرستی رضاشاه ندیده ام ۰
عالقه او به سرزمین پدری از حد
متعادل خارج شده وحتی شیوه ی
تعصب پیدا می کرد وخشمگین می
شد اگر می گفتند سوئیس بیش
ازایران دریاچه دارد  ۰۰۰اگر تمام
زندگانی او زیر ذره بین تحقیق
گذاشته شود وبیغرضانه افعال واعمال
او بدقت بررسی شود اورا یک
سیاستمدار عاقل وخوش فکر و بتمام
معنی سازنده نشان می دهد( »۰کتاب

مـصدق ونفت

 ۱۴اسفند  ۱۳۴۵درگذشت دکتر مصدق

 ۲۹اسفند ۱۳۲۹قانون ملی شدن صنعت
نفت ایران به تصویب نهایی رسید  ۰ملی
شدن صنعت نفت ایران ،
تشکیل حکومت دکتر محمد مصدق
وفروپاشیآنرویدادهاییتاریخیهستند
که دریاد وحافظه جمعی مردم ایران
جایگاه ویژه ای دارند ۰گذشت  ۶۸سال
از ملی شدن صنعت نفت ایران وآغاز
نخست وزیری مصدق فرصتی می تواند
باشد برای تأمل وبازنگری درچند وچون
آن رویدادها که دراین مختصر نمی
گنجد ومنظور اشاره ای است گذرا جهت
یاد آوری وگرامیداشت یک جنبش
ودولتمردی که شاید بتوان گفت از
هرنخست وزیر دیگری افتداروقدرت
بیشتری داشت  ۰بی گمان اقتداراخالقی
او ازهرنخست وزیر دیگری بیشتر بود۰
ولی دشمنی ها ی گسترده بومی و بیگانه
علیه او هم از مخالفت با هرکس دیگر
فراتر بود ۰این دشمنی ها  ،قدرت

آزادی

یادمانده ی یکم

زمین یاداه
فص ردـسر
آـخرین ل

یادمانده چهارم
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یادمانده ها  ،درحقیقت ازدل نگریخته اند،
روزگارانی دردل ها بوده اند ،اما
باگذر زمان ازیادها رفته اند ۰آیا اگر
دوباره به یادها آورده شوند دردل
ها جای می گیرند؟ این وسوسه ای
است که آدمی را وا می دارد تا از
کنج صندوق خانه یاد بیرونشان
آورد وبرصفحه سفید بسپارد ،شاید
دوباره دردل ها جایی بگیرند۰
یادمانده ها  ،قصه نیستند که ساخته
تخیلی باشند ۰شاید گوشه هایی از
چهل تکه وجودشان درتاریخ اثری
گذاشته باشد ،اما تاریخ هم نیستند۰
یادمانده ها  ،گاه چنان کوچک وبی
نقش که بایدشان دوباره به تمامی
ساخت
یادمانده ها ،گاهی آدمی نیستند،
واقعه اند ،حادثه اند ،تکه ای
اززمانند۰
یادمانده ها ،چونان عکسی قدیمی
ورنگ پریده اند که قلمی آمده است
تاآن راروشن وواضح کند۰
یادمانده ها  ،واقعیت بوده اند  ،بوده اند ،
حادث شده اند  ،رخ داده اند۰

وپایان سال کهنه وانار که سمبل زایش
وباروری است  ،که امروزه ازبرخی ازآنها
دیگر استفاده نمی شود یا کمتر استفاده
می شود ۰اما رسوم دیگر چون پوشیدن
جامه نو وپاکیزه  ،خانه تکانی  ،عیدی
دادن و عیدی گرفتن و عید دیدنی ،
درکنار رسم چیدن سفره هفت سین
همچنان بجای خود باقی هستند۰
آری  ،باردیگر بهار ازراه می رسد  ۰به
پیشواز سالی دیگر می رویم  ،باعطر
بهاری دیگر  ،جهان درتالش وآرزوی
رهایی از جنگی دیگر است ۰هزاران
انسان بهارشان در آوارخانه هایشان

آتش نیز شوری به چهارشنبه سوری می
دهند:
سرخی تو ازمن  ،زردی من ازتو

آرزومند آن باشیم که فالگوش ایستادگان
خبرهای شادی آفرین بشنوند وفال
کوزه ی همه ی ما ازآینده ای خوب و

مداوم بردرآمدآن فزونی داشته است ۰
دولت ها دراحداث راه وبوجودآوردن
بسیاری از وسایل ضروری برای راحتی
مردم وریختن زیر بنای کشور مجبورند
متحمل بعضی مخارج شوند که به سود
پول وصرفه ی مالی مربوط نمی شود۰
علی دشتی می نویسد :هنگامی که
بسال  ۱۳۰۴دردفتر وزارت جنگ زبان
به ستایش این کار خطیر  ،یعنی
کشیدن راه آهن ازعوارض قندوشکر
گشودم رضاشاه گفت  « :دشتی اگر
مردم بدان  ،بزرگترین آرزوی من
کشیدن خط آهن سرتاسری است
» واضافه می کند «،آنوقتی که این
فکر درذهن او [رضاشاه] نقش بست
وشرپوع به رشد کرد درنظر مردم
آرزو ویا خواب وخیالی بیش نمی
نمود ،ولی او آن را حتی بااوضاع مالی
وفقدان عوامل فنی آن روز محال نمی
دانست  ۰۰۰از آغاز ظهور این فکر
( )۱۳۰۴تا پیوستن راه آهن شمال
به جنوب (امرداد  )۱۳۱۷سیزده سال
طول کشید ولی راه آهن سراسری
ایران ساخته شد  ،بدون کمک مالی
یا قرضه ی خارجی که آن مرحوم
[رضاشاه] ازآن هراس داشت ( »۰کتاب
پنجاه وپنج -علی دشتی صفحه ۴۹
و)۵۰
تجزیه وتحلیل اقدامات رضاشاه
وتنظیم فهرست کاملی از خدمات او
درنوسازی وپایه ریزی ایران سربلندی
که از دوران فتوحات نادرشاه به بعد
رو به رکود رفته واز هم پاشیده شده
بود درکتاب های متعددی نوشته
شده است  ۰دراینجا فقط بطور گذرا
به گوشه ای ازاین خدمات اشاره می
شود:
بنیاد ارتش نوین ایران ( ۲۶آبان ۱۳۰۰
ش  ۱۷ -نوامبر )۱۹۲۱
تأسیس جمعیت شیروخورشید سرخ
ایران ( ۵امرداد  ۲۷ - ۱۳۰۲ژوئیه
)۱۹۲۳
تأسیس نیروی هوائی ( ۱۱خرداد
 -۱۳۰۳اول ژوئن )۱۹۲۴
قانون نظام وظیفه ( ۱۶خرداد ۶ - ۱۳۰۴
ژوئن )۱۹۲۵
الغای کاپیتوالسیون وانجام حق قضاوت
کنسولهای بیگانه( ۵اُردیبهشت۱۳۰۶
  ۲۶آوریل )۱۹۲۷تأسیس بانک ملی ایران با  ۲۰میلیون
ریال سرمایه ( ۲۰شهریور ۱۱ -۱۳۰۷
سپتامبر )۱۹۲۸
افتتاح جاده ی شمال به جنوب(  ۷آبان
 ۲۹-۱۳۰۷اکتبر )۱۹۲۸
الغای امتیاز نشر اسکناس بانک
شاهنشاهی واختصاص آن به بانک
ملی( ۲۲اردیبهشت  ۱۲ -۱۳۰۹می )۱۹۳۰
آغاز تشکیل نیروی دریایی (از  ۱۳۰۸تا
اینکه عم ً
ال در  ۱۰اردیبهشت - ۱۳۱۰اول
می  ) ۱۹۳۱حفاظت از آبهای جنوب را

بعهده گرفت ۰
الغای امتیاز دارسی ( ۶آذر۲۷-۱۳۱۱
نوامبر )۱۹۳۲
افتتاح اولین کارخانه سیمان سازی (۹
دی  ۳۰ -۱۳۱۲دسامبر )۱۹۳۳
تأسیس دانشگاه (  ۱۵بهمن ۴ -۱۳۱۳
فوریه )۱۹۳۵

پنجاه وپنج  -صفحه  ۴۲-۴۱و)۴۷

وکارآیی اوراتاحد زیادی خنثی می کرد۰
مصدق درمواردی که الزم می دید
ازقاطعیت پرهیز نمی کرد  ۰اما هم
رویدادهایی که به  ۳۰تیر  ۱۳۳۱انجامید
وهم در  ۲۸امرداد  ۱۳۳۲ازتمسک به
مردم برای برس ِر کارماندن خودداری
کرد  ۰که چنین تمسکی با منش وخوی
سیاسی وباورهای اصولی او ناسازگار بود۰
امید مصدق واعتقاد او که مردم ایران با
هدف اصلی او همدل خواهند بود  -که
مردم باید خود حاکم برسرنوشت سیاسی
خودباشند  -موجه بود ۰بااین همه شمار
زیادی ازصاحبان نفوذ  ،حفظ امتیازات
خودرا درگرو تداوم وضع موجود وادامه
ی سلطه ونفوذ انگلستان می دیدند
وبرای توجیه گرایش خود خطر کمونیسم
رادستاویز قرار می دادند۰
تکیه برافکارعمومی ابزار مؤثری درحفظ
اقتدار معنوی مصدق بود ۰مبارزه مصدق ،
گذشته ازویژگی های تاریخی آن  ،در
جهت پیشبرد ارزشهایی بود که نه
تنها همچنان درتاریخ تالش های آزادی
خواهانه مردم ایران معتبر مانده است ،
بلکه ضرورت واهمیت آنها بیش از پیش
افزایش یافته است  :ارزش هایی مانند
تأکید بر حاکمیت ملی  -مردمی همراه با
آزادی های سیاسی  ،مدنی  ،اجتماعی ،
پای بندی به فضیلت های مدنی ،
دلبستگی صادقانه سیاستمدار به آرمانها
 ،هنجارها ورفتارهایی که هم با مقتضیات
تعقل ودنیای مدرن سازگارند وهم
درفرهنگ جامعه جایگاه واالئی دارند۰
نتیجه این که  ،آنچه بطور متعارف
معرف مصدق است ملی کردن صنعت
نفت وبرچیدن بساط استعمار انگلیس
درکشورماست  ۰درمورد زندگی وخدمات
دکتر محمد مصدق وملی شدن صنعت
نفت ایران ده ها کتاب نوشته ومنتشر
شده است که عالقمندان رابه این کتاب
ها رجوع می دهم  ۰از جمله :
« خاطرات وتألمات مصدق» بقلم « دکتر
محمد مصدق» به کوشش« ایرج افشار» ۰
و « سالهای نهضت ملی» تألیف « حسین
مکی»۰
بقیه درصفحه بعد

هـخ
جاوداهند

دا

آزادی

هفتم اسفندماه  ۱۳۳۴سالروز درگذشت
طراح و پایه ریز لغت نامه ای است
جاودان که با تاریخ وفرهنگ وزیر
زمانه درمقاطع
وباالی سیاست
مختلف درهم آمیخته است  ۰علی
اکبر دهخدا درسال  ۱۲۹۷هجری
قمری درتهران زاده شد ۰حدود ۱۰
سال نزد شیخ غالمحسین بروجردی
به تحصیل زبان فارسی وعربی
وعلوم دینی وادبی پرداخت ۰پس
از گذراندن مدرسه ی علوم سیاسی
وفراگیری زبان فرانسه به خدمت
وزارت خارجه درآمد وراهی اروپا
شد  ۰اما پس از دوسال ونیم به ایران
بازگشت ودرانقالب مشروطه شرکت
کرد ۰آزادی مطبوعات پس از پاگیری
نسبی مشروطه سبب شد تا دهخدا
همراه با میرزا جهانگیرخان شیرازی
روزنامه «صوراسرافیل» را منتشر
کنند ۰روزنامه ای که بازبانی ساده
وعامه فهم وباطنزی جانداروگزنده ،
دولت ودولتمردان وستمگران را به باد
انتقاد وگاه مسخره می گرفت  ۰مقاله
های دهخدا باعنوان چرند پرند که
امضاء هایی با نامهای مستعار  :دخو،
نخودهرآش  ،رئیس انجمن الت ولوت
ها  ،برهنه خوشحال  ،خرمگس  ،خادم
الفقرا  ،دمدمی داشت نمونه هایی
برجسته ازنثر فارسی روان است ۰
پس از کودتای محمدعلی شاه انتشار
تعطیل
روزنامه ی صوراسرافیل
شد ومیرزا جهانگیرخان شیرازی
رادرباغشاه باطناب خفه کردند ۰اما
دهخدا مخفی شد وپس از چندی به
اروپا تبعید شد  ۰دراروپا بایاری عالمه ی
قزوینی سه شماره دیگر ازروزنامه
صوراسرافیل رابه چاپ رساند ۰سپس
به استانبول رفت ودرآنجا هفته نامه
سروش را منتشر کرد۰
پس ازسرنگونی محمدعلی شاه
دهخدا ازسوی مردم کر مان وتهران
به نمایندگی دوره دوم وسوم مجلس
شورای ملی برگزیده شد وبه این دلیل
به ایران بازگشت  ۰اما اوضاع سیاسی ،
درهنگامه زبانه کشیدن آتش جنگ ،
عرصه رابرآزادی خواهان تنگ کرد
ودهخدا چاره ای جز پنهان شدن
نداشت ۰
درپناهگاهش  ،که یکی از روستاهای
بختیاری بود  ،طرح کتاب لغت نامه و
امثال وحکم را ریخت  ۰پس از پایان
جنگ به تهران رفت ودروزارت معارف

* وقتی بانوی اول پاکستان شدم همه نگاهها بمن دوخته شده
بودو مردم پاکستان خیلی زود به من نزدیک شدند ۰
درشهریور ماه  ۱۳۹۵درمونتروسویس
باایشان گفتگویی داشتم که در
شماره  ۸۰مجله آزادی به چاپ
رسید  ۰بسیاری از خوانندگان
آزادی ازبانو ناهید امیرتیمور کاللی
یا بانو اسکندرمیرزا که نخستین
بانوی اول پاکستان بشمار میرفت
سالها بی خبر بودند  ۰واین گفتگو
باعث خوشحالی خوانندگان شد۰
دردوسال گذشته سرکارعلیه بانو
ناهید اسکندرمیرزا از درد آرتروز
رنج می برد اما این درد مانع از رفتن
او برای دیدار دوستان و اقوام نمی شد

وظایفی که بانوی اول شدن برعهده
ایشان گذاشته بود گفت:
«ضمن این که از این موفقیت همسرم
بسیار خوشحال بودم اما ازشما چه
پنهان بسیار هم نگران بودم  ۰دریک
مملکت غریب که زبانش را نمی دانستم
وحتی انگلیسی هم درست بلد نبودم
چون درایران مدرسه ژاندارک می رفتم
وبا این احوال همه نگاهها به من دوخته
شده بود  ۰مردم پاکستان خیلی زود به
من نزدیک شدند  ۰یکی از دختران
اسکندر میرزا بنام نورجهان با من بسیار
صمیمی بود و برایم دوست خوبی بشمار

یادمانده ششم

جای فنی زاده خالی است

پنجم اسفند ۱۳۵۸
پرویز فنی زاده هنرمند نامدار سینما
وتآتر راازدست دادیم  ۰جای او
وبسیاری دیگرازبزرگان فرهنگ ،
هنروادب خالی است ؛ ازجمله تمام

آنهایی که دراسفندماه درگذشته اند
وچون نمی توان دراینجا درمورد
زندگی وآثارشان نوشت با آوردن
نام بعضی از آنها یادشان را گرامی می
داریم  ۰احمد کسروی  ،ایرج میرزا،
حسین تهرانی  ،غالمحسین بنان ،

شماره  -۱۰۹سال دهم صفحه 14

منوچهر نیستانی  ،حسین گل گالب ،
کاظم زاده ایرانشهر ،عباس زریاب
خویی  ،حسین قوامی ( ،فاخته ای) ،
احمد عبادی  ،نصرت اهلل محتشم ،
قاسم غنی  ،علی تجویدی  ،ایرج
افشار ،سیمین دانشور ،مرتضی
محجوبی وبسیاری دیگر ۰
برگردیمبهپرویزفنیزاده،ازبرجستهترین
هنرمندان تآترو سینمای ایران ۰
او درسال  ۱۳۳۹وارد هنرستان آزاد
اداره ی هنرهای دراماتیک شد وزیر
نظر مهدی فروغ  ،فن بیان  ،وزیر نظر
حمید سمندریان بازیگری آموخت ۰
پرویز فنی زاده درهفتاد نمایشنامه
صحنه ای وتلویزیونی ودر ۱۹فیلم
سینمایی شرکت کرد  ۰آخرین فیلمی
که درآن بازی کرد اعدامی نام داشت
که فقط  ۲۰دقیقه ازآن فیلمبرداری
شد  ۰باآن که سالیانی ازدرگذشت
آقای حکمتی فیلم رگبار و مش قاسم
فیلم دایی جان ناپلیون می گذرد  ،اما
هنوز جای او خالی است ۰

سرکارعلیه بانو ناهیداسکندرمیرزا درکنار جناب زاهدی دردیدارسال ۱۳۹۵در سویس
او حتی درتابستان  ۲۰۱۷به اسپانیا
سفر کرد  ۰ازسپتامبر گذشته تحرک
او به علت درد مزمن کم شد و نمی
توانست  ۲۰پله رابرای رسیدن به
آپارتمانش طی کند ۰لذا دوستان
وآشنایان به دیداراو می آمدند۰
بااینهمه خوشبختانه تا آخرین
لحظات عمرش از هووشیاری کامل
برخورداربودو حافظه اش نیز همه
چیز را بیاد میآورد۰
بانو اسکندرمیرزا درآن گفتگوی
سه سال پیش درپاسخ من مبنی بر

میرفت  ۰پس از حدود دوسال که طی
آن چهار نخست وزیر عوض شدند وضع
مملکت به جایی رسید که حکومت
نظامی برقرارشد و ایوب خان مسئولیت
حکومت نظامی را برعهده گرفت  ۰اما پس
از  ۱۵روز ایوب خان به نوعی کودتا علیه
اسکندر میرزا دست زد و ایشان مجبور
به استعفا شد ۰ازآن ببعد اسکندرمیرزا
به انگلستان تبعید شد»۰
بانو اسکندر میرزا به همراه همسرش به
انگلستان آمد و تا زمان مرگ یعنی تا
همین چندروز پیش در آنجا ماند۰

ناهید امیر تیمور وهمسر اولش سروان مهدی افخمی

سرکارعلیه بانو ناهیداسکندرمیرزا درکنار همسرش پرزیدنت اسکندرمیرزا
پس از درگذشت اسکندر میرزاطبق داشتند» ۰
خواست خوداو جسدش با کمک ناهید امیرتیمور دختر سیاستمدار
محمدابراهیم
اردشیرزاهدی به ایران فرستاده شد وبا معروف ایران
حضور همه مقامات بلند پایه ایران در امیرتیمور(سردار نصرت) رئیس ایل
آنجا بخاک سپرده شد ۰بانواسکندرمیرزا تیموری بودکه دربهمن ماه ۱۲۹۸
درگفتگویی که بااوداشتم گفت :
متولدشد ۰پدرش سالها عضومجلس
«دریکی از سفرهای رسمی که به ایران شورای ملی وزمانی هم وزیر کابینه
داشتیم اسکندر میرزا به اعلیحضرت دکتر مصدق بود ۰امیر تیمور درتاریخ
گفت من خیال می کنم ناهید بخواهد  ۲۰دی ماه  ۱۲۹۶درسن  ۲۳سالگی
درخاک خودش دفن شود ۰اگر باخانم حاجب دولو  ،ملقب به نیر عظما
اعلیحضرت اجازه فرمایند منهم همانجا دختر مصطفی قلی خان امیر معظم
پهلوی او باشم ۰
حاجب الدوله درتهران ازدواج کرد۰
این در حقیقت ابراز تمایل اسکندر میرزا حاصل این ازدواج یک پسر وشش
برای دفن شدن درخاک مادریش بود  ۰ماه دختر بود که ناهید فرزند ارشد
رمضان سال ۱۹۶۹بود که ایشان فوت کرد ۰امیرتیمور بشمار می رفت  ۰امیرتیمور
من به جناب اردشیرزاهدی تلفن باردیگر نیز ازدواج کرد که از ازدواج
کردم و گفتم همسرم ازدنیا رفت  ۰دومش نیز دوپسر ودودختر دارد۰
ایشان گفتند گوشی را بگذار من دوباره ناهید امیرتیمور اول بار با یکی از
زنگ می زنم ۰پس از چند دقیقه به افسران ارتش ایران بنام مهدی
خواهرم زنگ زده بودند و ازاو خواسته بودند افخمی ازدواج کرد وبه دلیل مأموریت
شوهرش در پاکستان پس از دیداربا
اسکندرمیرزا  ،اورا شیفته خود می
کند ووقتی ازشوهرش جدا می شود با
اسکندرمیرزا ازدواج می کند ۰ازاین
ازدواج صاحب فرزندی نمی شود اما
از همسر اولش دختری بنام صفیه دارد
که تا آخرین لحظه حیات مادردرخدمت
اوبودوازاو پرستاری می کرد۰
ناهیداسکندر میرزا و پرزیدنت کوتی
رئیس جمهور فرانسه
فورا به لندن بیاید و ترتیب
حمل جنازه را به ایران برای دفن در مقبره
خانوادگی زاهدی بدهد  ۰به این ترتیب
جسد او با احترامات کامل به ایران حمل
شد ودرآنجا بخاک سپرده شد ۰درمراسم
به خاک سپاری اسکندر میرزا ،هویدا
نخست وزیر ،اردشیر زاهدی وزیرامور
خارجه و عده ای از اعضای دولت و
بلندپایگان رژیم شاهنشاهی حضور

سرانجام ناهید امیرتیمور یا بیگم
ناهید اسکندر میرزا در 23ژانویه ۲۰۱۹
میالدی درسن یکصد سالگی در
یکی ازبیمارستان های لندن درحالیکه
دخترش صفیه و سه تن دیگر از خویشان
او در کنارش بودند جان به جان آفرین
تسلیم کرد ۰روانش آرمیده ویادش
گرامی باد
بدینوسیله مصیبت وارده را به خانم
صفیه افخمی و دیگر بازماندگا ن تسلیت
می گوییم۰

آزادی

یادماندهپنجم

نخستین بانوی اول پاکستان
درگذشت
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بقیه

 :آخرین فصل

به کار پرداخت  ۰دهخدا سالیان دراز (
تاسال  ) ۱۳۲۰رئیس دانشکده حقوق
بود ۰اما دلبستگی او به لغت وادل
اورا درخانه نشانده وازبام تا شام با
کتابهای کهن فارسی دمخور ساخت
وبا کار مداوم خود بیش از از دومیلیون
برگه یا فیش گردآورد وبسیاری از
محققین رابه همکاری فراخواند۰
اما از میان آنان دکتر محمد معین
باپشتکاری قابل ستایش  ،کاراستاد
را ادامه داد ۰پشتکار وتوانایی دکتر
معین از چشم دهخدا دور نماند
وبهمین خاطر وصیت کرد تا معین
برجای او بنشیند وبه مجلس شورای
ملی نوشت که مبادا پس ازاو کس
دیگری رابه جای معین بگمارند۰
لغت نامه دهخدا ازسال  ۱۳۱۳آماده
چاپ بود  ۰از چاپ جلد اول چاپ لغت
نامه تاسال  ۱۳۲۵متوقف مانده بود ۰
پس از آن سال که نمایندگان مجلس
شورای ملی  ،مجلس را مکلف به چاپ
لغت نامه کردند درهمکاری با دهخدا
بیش از  ۳۲۰تن از ادبا واستادان
دانشگاه آستین باال زدند وسازمان
لغت نامه دهخدا زیر نظر دانشکده
ادبیات دانشگاه تهران به انتشار این
اثر ماندگار پرداخت که خوشبختانه
امروز دردسترس عالقمندان است ۰

میرزا آقاخان کرمانی در جای دیگر
کتابش می نویسد «:به اعتقاد خیلی از
ایرانیان؛ پادشاهان صفوی؛ شاهانی رع ّیت
پرور وعدل گستر بوده اند ،اما به اعتقاد
من ظلم وجوری که از ایشان به ایرانیان
رسیده بعد از عرب نظیرنداشته وحتا از
چنگیزخونریزهم نرسیده است ،زیرا این
طبقه خواستند از راه دین پروری ریشه
دردل عوام کنند واساس واستحکام
سلطنت خویش را به ریا بر پایه کیش
وآیین گذاشتند وخودرا اوالد امام و ُذریّۀ
پیغمبر وصاحب کشف وکرامات ومسند
نشین طریقت وحقیقت ودارای ریاست
دنیا وآخرت وظاهر وباطن جلوه دهند
دادند وچون ریختن این شالوده در
ایران تخم خرافات پاشیدن وبذر حماقت
کاشتن الزم داشت ،ازاین سبب به
دستیاری امثال محمد باقرمجلسی عقول
ومدارک مردم ایران را بر باد دادند تا
اساس سلطنت پادشاهان صفویّه در ایران
پایدار گردد»  .سه مکتوب – مکتوب 2
برگ186

آزادی

همو در جای دیگرکتابش آورده است
وسنّی را
که «:این اختالف بزرگ شیعه ُ
چنان به زنجیر عصب ّیت وبندهای سخت
کینه ولجاجت محکم ساختند والقا ِء
شبهات وتلقین مزخرفات واشتعال آتش
وفتنه و خصومت ونائرۀ دشمنی وعداوت
وسنّیان انداختند
در میان شیعیان ُ
وافروختند که تا ابد اآلباد این دشمنی
بدل نشود...
ب ُ َود واین تفرقه به اتحاد ُم ّ
این یک درخت خبیث است که ازآبیاری
صفویّه ومجلسی برومند شد ...مجلسی
برای تملق ولیس مالی پادشاهان صفویّه
داد بی دینی را داد ،هرچه می توانست
از احادیث واخبار دروغ بی اصل از ائ ّمه

نگاهی به لیست دانشمندانی که در
تمام دوران صفویان از آنان نام می برند،
شاخص ترین آنان عبارتند از«میرداماد»
و«مالصدرا» ودر میان شاعران وحشی
بافقی وصائب تبریزی ومحتشم کاشانی،
که هیچیک از آنان با ابوریحان بیرونی
ویا خیام ویا ابوعلی سینا وزکریا رازی و
خوارزمی ویا شاعرانی در ردیف سعدی
وحافظ ومولوی وشماری دیگرکه در
روزگاران تساهل وتسامح حکومتگران
گذشته ظهور کرده اند ،قابل مقایسه
نیستند.
طالع بینی واعتقاد به خرافات مانند
اوراد وسعد ونحس ستارگان وتوسل به
دعانویسی وطلسم وجادو وامثال این
باورهای لغو وواپسگرایانه با افزودن
شمار فقها ووعاظ ووگسترش روز افزون
حوزه های طلبگی به جایی رسیده بود
که شاه عباس اول که به این امور عقیده
منجمین او پیش بینی کرده
داشت ،چون ّ
بودند که خطر های بزرگی تاج وتخت
اورا تهدید می کند ،توصیه کرده بودند
برای مدتی مو ّقت از تخت کناره گیری
کند ،آنگاه اویوسف نامی را که از فرقۀ
نقطویّه بودبه جای خود برتخت پادشاهی
ومدت سه روز همچون پادشاه
می نشاند ّ
با او رفتارمی کردند ،درروز چهارم اورا از
تخت پایین کشیدند وبه قتل رساندند
وبدین ترتیب تأثیرکواکب و نحسی را از
شاه عباس دور کردند واو دوباره برتخت
نشست!
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پس از شاه عباس اول نواده اش سام میرزا
با عنوان شاه صفی به پادشاهی رسید ،او
به هنگام جلوس  18ساله بود وتمام عمر
در حرمخانه ی شاهی بسر بُرده بود وبه
همین خاطردر او سو ِء ظن شدیدی نسبت
به همه به وجود آمده بود ورفتارش بسیار
خشونت بارو بی رحمانه بود ،از همان
آغاز سلطنت به ع ّیاشی و شرابخواری
پرداخت ودر زمان او کار سلطنت وحل
وعقد امور به دست خواجه سرایان افتاده
بود ودست امرای الیق از امور کوتاه شد
ودورۀ چهارده سالۀ پادشاهی او؛ دوره یی
خونین وهراس انگیزبود ،به ویژه درزمان

پس از او پسرش با عنوان شاه عباس
دوم برتخت نشست ،اونیز که سالها
درحرمسرای دربارتربیت یافته بود ،در
شرابخواری ولذت جویی وآمیزش با
رقاصه های هرزه کار؛ به بیماری آمیزشی
ّ
سختی[ سیفلیس] دچار شد ودر عزیمت
به مشهد که گویا به توصیۀ فقها وبرای
توبه یا طلب شفا می رفت ،در همان شهر
درگذشت ودوران اوطلیعۀ یک انحطاط
اجتناب ناپذیر بود.
جانشین اوپسرش صفی میرزا که شاه
صفی دوم خوانده شد ،با حضور شیخ
ومنجم باشی وپشتیبانی
االسالم وقت
ّ
خواجه سرایان درباربه پادشاهی رسید،
او در زمان پدرش در زندان بسر می بُرد
وپدرش فرزند کوچکتر خود حمزه میرزا
را که خردسال بود ولیعهد خود ساخته
بود ،که در یک توطئه به دست یکی از
خواجگان به هالکت رسید .شاه صفی به
خاطرابتال به بیماری صعب ودراز مدت؛ به
تلقین منجمان ودرباریان به شاه سلیمان
تغییرنام داد وبار دیگر جهت دفع ورفع
نحسی؛ تاجگذاری کرد! او نیز در انجام
جنایت وخشونت دست کمی ازشاه صفی
اول نداشت ،دوران سلطنت او دوران بی
ثباتی و بی رحمی وخشونت بود ،نه تنها
درباریان؛ بلکه هر کس که به هر دلیل
ونحوی با دربار سروکارداشت از هستی
خویش نگران بود ،عمرش بیشتر به
شرابخواری وبدمستی وبیرحمی گذشت،
به فرمان او چشمها از حدقه بیرون بیرون
آورده شد ؛ گوشها وبینی ها بریده شد
وزندگیها برباد رفت.
دکتر زرکوب از قول شاردن [ ژان شاردن،
بازرگان وسیاح فرانسوی ] که از نزدیک
شاهد رفتار این پادشاه صفوی بود؛ نوشته
است «:در این گونه مواقع کسانی که به
حضورش می رفتند ،در تمام مدتی که در
حضور بودند ،خودرا در خطر نابودی می
دیدند .یکی از درباریانش گفته بود که هر
وقت از حضورش مرخص می شدم دست

به سرم می بردم که آیا سرم جای خود
هست یا نیست؟» .روزگاران .برگ 707
این پادشاه به امور مملکت به کلی
بی اعتنا بود واز ُملک ودولت چیزی
بیش از آسایش خود وادامۀ ع ّیاشی
های خویش نمی خواست ،در شهوت
رانی وزنبارگی آنچنان از خود حرص
وولع نشان می داد که به درخواست
او؛ از نواحی مختلف کشور؛ از طریق
حکام وکارگزاران چاپلوس ،زنان زیبا به
دربارش هدیه می شدند .او هم به تأثیر
ستارگان در سرنوشت انسان وبه سعد
ونحس نجوم و خرافات پرستی به گونه
ای افراط آمیز اعتقادداشت  .دکتر ز ّرین
کوب در جای دیگر کتابش می نویسد«:
وقتی درباریانش به وی خاطرنشان کردند
که هرگاه سپاه عثمانی به ایران هجوم
بیاورد ،تمام قلمرو او به دست آنها خواهد
افتاد؛ گفته بود اگر فقط اصفهان باقی
بماند برای ماکافی است .همچنین وقتی
برای تشویق کردنش به عقد اتحاد با
ضد عثمانی به وی گفته شد که
اروپا بر ّ
در آن صورت بغداد وکربال هم به ایران
تعلق خواهد گرفت ،جواب داده بود که
ترجیح می دهد مناسبات دوستانه اش را
با عثمانی ها همچنان حفط کند ،هرچند
این اظهار وی ناشی از راحت طلبی و بی
مسئول ّیتی خودش به نظر می رسید ،در
واقع گویی از زبان سردارانش گفته می
شد ،چرا که ارتش او در آن ایام چنان بی
انضباط ،راحت طلب وفاقد روح ّیۀ جنگی
بود که نمی توانست با هیچ کشوری هم
پیمان یابا هیچ ارتشی وارد جنگ شود».
روزگاران  .برگ 708
مال محمد باقر مجلسی در زمان شاه
سلیمان و همچنین شاه سلطان حسین
(جانشین شاه سلیمان که پرداختن به
بی کفایتی وبی خبری وخرافاتی بودن
این واپسین شاه صفوی،که موجب ضرب
المثلی شده است ،نیازی نخواهد بود)،
قدرت ونفوذ فوق العاده یافت ،او با انتشار
کتابهایی از جملۀ بحار االنوار[ در24جلد]
و حلیة ال ُمتّقین،هزاران روایات واحادیث
جعلی و دستورالعملهای مذهبی از
بُخار معده اش در آمده را از قول پیامبر
اسالم و امامان شیعه؛ تألیف کرد که تا
به امروز مورد استناد وعاظ وآخوندهای
شیعی است  ،این آخوند به خاطر مخالفت
شدیدی که نسبت به صوف ّیه و اهل تسنُن

ممکن است گفته شود تاریخ نشان داده
است که سقوط سلسله ها پس ازگذشت
یک یا چند نسل از برپا یی آن؛ به دالیلی
صورت گرفته است واز این رو سقوط
صفویان رویدادی بیرون از این روال
و قاعده نبوده است ،که بنا بر شهادت
تاریخ سخنی منطقی ودرست است
وقصد ما دراین نوشتار؛ تاریخ نگاری و
برآمدن وبرافتادن یکی از سلسله های
پادشاهی در ایران نیست ،بلکه بررسی
برآیند فرمانروایی شاهان صفوی،
وآثاری که از خود در جامعه بجا نهاده اند
می باشد ،ازاین رو می بینیم که پادشاهان
ایرانی( ودر مواردی نیز غیر ایرانی مانند
ترکان ومغوالن) ،جنگ وجدال وکشت
وکشتارشان؛ سیاسی ویا اقتصادی بود ،نه
مذهبی وتحمیل وترویج باور مذهبی خود
به زور شمشیروقتل عام که مزه ی تلخ
وزهر آگین چنین ظلم فاحشی را مردم
ما تا هم اکنون تا بیخ گلوی شان چشیده
ومی چشند که رفتارحکومتگران رژیم
اسالمی درایران نسبت به هم میهنان
ما؛ می تواند روشنگرآنچه که در زمان
صفویان بر جامعۀ ایرانی گذشته است
باشد.
اگر ازجهت سیاست خارجی نیز نگاه
کنیم ،خواهیم دید که اگر شاه اسماعیل
به ُسنّی کشی نمی پرداخت ،موجب ویا
تعصب مذهبی
بهانه ای برای برانگیختن ّ
سلطان سلیم و جانشینانش ویا اُزبکها
نمی شد و ایرانیان بخش بزرگی از غرب
کشوررا ازدست نمی دادند ووارد جنگی
نفس گیروویرانگر باتلفات جانی بی
شمارو پُر هزینه ودراز مدت با عثمانیان در
غرب که تا پیش از شاه اسماعیل هیچگاه
کمترین تجاوزی به خاک ایران نداشتند
ویا با ازبکان در شمال شرقی ایران
نمی شدند و کشور ما دچار فقر عمیق
فرهنگی وعلمی ورکود تعالی وپیشرفت
نمی گردید ،آنهم در برهه ای از زمان که
اروپا پس از رنسانس و کوتاه کردن دست
اقتدار کلیساها در امورجامعه؛ شتابان به

تعصب کور وبیرحمانه ی مذهبی وعدم
ّ
تحمل باورمندان دیگر مذاهب وآیین
ها تا به امروز در جامعۀ ما آنچنان
ریشه دوانده است ،که حتا با برقراری
مشروطه و 57سال تسامح مذهبی در
زمان شاهان پهلوی؛ همچنان پا برجاست
وخون وجنایت می آفریند وفرار مغز ها را
در مقیاسی گسترده موجب شده است ،
تا جاییکه به سختی بتوان از سال 907
زمان به تخت نشستن شاه اسماعیل تا
برقراری مشروطه کسانی را را در ردیف
فر هیختگان نامبرده جا داد واز بخت بد؛
در روزگارانی که اروپا به سرعت سده
های میانی را پشت سر نهاده وبا پدیده
ی ُرنسانس و کنار نهادن دین از حکومت
در حال پیشرفت وتعالی بود و نفوذ وپایه
های پاپ به سستی می گرایید ،در کشور
ما کسانی فرمانفرمایی می کردند که با
خشونت وتندی باور مذهبی خود را با
کمک شمشیر و فقها و روایات واحادیث
جعلی واغلب سخیف وبی ربط به مردم
تحمیل می کردند.
دکترزرکوب می نویسد «:قدرت صوفیان
مسلح وتهدید تبرائیان تبرزین به دوش
پادشاه صفوی که اورا در آن ایام صوفی
جدی
اُغلی می خواندند ،هرگونه مقاومت ّ
ضد شیعه را از اهل تبریز غیر ممکن
ّ
ساخت .در تاریخ ایران اسالمی ،این یک
موضع عطف ویک نقطۀ تح ّول بود –
وتحقق یا عدم تحقق آن به تصمیم وتهور
یکی از دوجانب ماجرا بستگی داشت
واین اوصاف در بین مخالفان صوفی اغلی
وجود نداشت و روز جمعه یی ،خطیب
شهر به امر فاتح قهار در مسجد تبریز
خطبۀ اثنی عشری خواند و در هنگام اذان
وحی علی
اشهدان علی ًا ولی اهلل،
عبارت
ّ
ّ
خیرالعمل که شعار شیعه بود وطی قرنها
تقریب ًا جز در عهد آل بویه وسربداران
در مسجد هیچ شهری ازمؤذن به گوش
نخورده بود گفته شد .در تعقیب نمازهم
به قول مورخ ،لعن ابابکر وعمر وعثمان
وسایر مالعین بنی ام ّیه وبنی عباس ّیه
خوانده شد ...مجلس به جنب وجوش
وعدۀ کثیری از حاضران آماده ی
آمد
ّ
اظهار مخالفت شدند .شاه جوان [شاه
اسماعیل] به سرعت وقاطع ّیت شمشیر
خود را از غالف بیرون آورد وبه صوفیان
مجلس ودیگران حکم کرد که بی درنگ

همانگونه که پیش از این اشاره شد،
ُسنّی مذهبان درایران در شمار بسیار
بیشتری از شیعیان بودند ،درمیان این
فرقه های مذهبی اسالمی ،پیروان دیانت
یهود ومسیحی وزردشتی نیززندگی می
کردند که باروی کارآمدن شاه اسماعیل؛
پیروان مسیح ّیت به خاطر آنکه مادرش
تبارمسیح ّیت داشت ،ازشرایط نسبت ًا
بهتری برخوردار بودند ،ولی نسبت به
یهودیان و زردشتیان مدارا ی چندانی
نداشتند و در محدودیت بسر می بردند
وبطورکلی نجس خوانده می شدند!
نوشته اند زمانی که آنتونی جنکینسون
( )Anthony Jenkinsonبازرگان
انگلیسی که از سوی ملکه الیزابت برای
تحصیل امتیازات بازرگانی به حضور شاه
تهماسب رسیده بود ،هنگام خروج او از
دربار؛ فرمان داد تا هرجا که گام های
اوآنجا را آلوده کرده است ،تطهیر کنند!
صفویان از همان آغازبه بهانه ی داشتن مأ
موریّت از سوی خدا ونیابت صاحب زمان،
دست به خشونت وخونریزی زدند که
اغلب بسیار وحشیانه بود ،از جمله دست
وپا بریدنُ ،مثله کردن ،پوست کندن
 ،میل در چشم کشیدن ،سر بریدن،
دوش ّقه کردن ووو – این اعمال وحشیانه
در موارد بسیاری حتا نسبت به بستگان
ونزدیکان وفرزندان نیز روا می شد ،شاه
اسماعیل گروهی آدمخوار داشت که با
اشارۀ اودر یک چشم بر هم زدن شخص
مغضوب را می خوردند که از او فقط
بقیه درصفحه۴۸

آزادی

در کتاب« جهان آرای غفاری» که
نویسنده ی آن قاضی احمد غفاری در
عهد صفویان می زیسته است؛ در باره ی
خالی شدن اهل فضل وعلم در سیطرۀ
ایران در عهد پادشاهان صفوی ،می
خوانیم «:دراین عهد ُجهال را به صورت
فضال درمی آورند وفضال را به سمت ُجهال
موسوم می دارند ،بنا براین اکثرممالک
صفوی ازاهل فضل وعلم خالی گشته
واز اهل جهل مملو شده و جزقلیلی از
فضالء بر تمام ممالک ایران نمانده است».
برگرفته ازکتاب پس از 1400سال  .برگ
770

نقل کرد ...این جاهل؛ غافل از این بوده
است که این جور خرافات اسباب خرابی
یک ملت وویرانی یک مملکت می شود».
مکتوب دوم  .برگ 199و206

حد جنون
مستی که خشونت او به ّ
می رسید ،اوشماری از امراء ودرباریان
وخواجه سرایان وحتا همسران خودرا
به طرز بی رحمانه یی به شکنجه ومرگ
محکوم می کرد ،او در این راه امامقلی
خان سردار بزرگ وفداکارو با کفایت را با
تمام فرزندانش کشت.

پژوهشی از ک  .هومان

پیش ازظهور صفویان ،مردم ایران در
اکثریّتی قاطع ُسنی مذهب بودند ،در
گیالن ومازندران وبرخی از شهرهای
ایران مانند قم ،کاشان ،سبزوار ،قزوین،
هویزه ودربخشی از خراسان نیز شیعۀ
دوازده امامی وچهار وهفت امامی نیز
زندگی می کردند ،اما اکثریّت این شهرها
ُسنّی مذهب بودند وشیعۀ دوازده امامی
اقل ّیت کوچکی بشمار می رفت ،ضمن ًا
علویان یامرعشیان(دوازده ا مامی) در
مازندران و آل زیار وآل بویه (زیدی
یا چهار امامی) در گیالن ،وسربداران
(دوازده امامی)در بخشی از خراسان
توانستند به قدرت رسیده وسلسله
پادشاهی برپا کنند ،اینان با همه ی
اختالف باور مذهبی با باورمندان مذاهب
دیگرو با همه ی قدرتی که در حوزۀ
فرمانروایی خود داشتند ،با اتباع خود
اغلب با تسامح رفتارمی کردند و هیچگاه
در صدد تحمیل مذهب خود به دیگر
باورندان مذهبی در حوزۀ اقتدار خود
بر نمی آمدند وتنوع مذهب در قلمرو
آنان وجود داشت واگر گه گاه برخوردی
به بهانه ی اختالف عقاید مذهبی بین
مردم روی می داد وتوهین وناسزایی
به مقدسات و باوریکدیگرر ّد وبدل می
کردند،اغلب به تحریک و فتوای فقها
بود نه حکومتگران ،وبر همین تساهل
وتسامح پادشاهان این سلسله ها حتا
سلسله های ُسنی مذهب( از طاهریان
گرفته تا سامانیان وصفاریان وغزنویان
وسلجوقیان وخوارزمشاهیان وایلخانیان
وتیموریان وقره قویونلوها وآق قویونلوها
وشاهان محلی آذربایگان حتا مغوالن) که
بر سراسرایران امروزی و افغانستان و بین
النّهرین ویا بر بخشی ازآن حکومت می
راندند ،در صدد وادار کردن اتباع خود
به پذیرش مذهبی که خود باور داشتند
بر نمی آمدند،و به خاطر همین تسامح
وتساهل بود که مشاهیری در هر زمینه
ی علمی وادبی از هر دین ومذهب وآیینی
در ایران ظهور کردند که اهم نام آور
ترین آنان از هر طیف و تا جاییکه ذهن
یاری دهد عبارتند از :رودکی ،اسدی
توسی،منوچهری ،دقیقی ،ناصر خسرو،
فردوسی ،سعدی ،حافظ  ،عطار ،نظامی،
عراقی ،سنایی ،مولوی  ،فارابی ،ابوریحان
بیرونی،زکریای رازی ،خوارزمی،خیام،
ابوعلی سینا ،خواجه نصیرالدین
توسی ،جریر طبری ،ابوالفضل محمد
بیهقی ،حافظ ابرو،حمداهلل مستوفی،
عطا ملک جوینی ،میر خواند ،حمزۀ
اصفهانی وعبداهلل وصاف شیرازی بایزید
بسطامی ،ابوسعید ابی الخیر،محمود
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قسمت پنجم

برآیند 228سال پادشاهی صفویان

وحتا مذاهب وادیان دیگرداشت؛ بیش از
پیش موجبات ناخرسندی های شدیدی
را به ویژه در ُسنّی مذهبان به وجود آورد،
همین رفتار خصمانه وبی تسامح نسبت
به باورمندان دیگر مذاهب وآیین ها به
ویژه با ُسنی مذهبان در عهد صفویان؛
عاقبت کار به دست آنان داد وسبب
سقوط این سلسله به دست محمود
افغان پسر میرویس قندهاریُ ،سنی
مذهب گردید ،ودر همین ایام ابدالی ها
ُسنی مذهب نیزدر هرات و کردها ولزگی
های داغستان و دیگر اقل ّیت های مذهبی
تعصب و فشارحکام شیعی
ودین که از ّ
به جان آمده بودند آتش فتنه را در جای
جای کشور شعله ورتر ساختند.

سوی پیشرفت وتعالی گام بر می داشت
وما در همین ایام به احادیث وروایات
وخرافات و تکثیر کتُب اربعه وقال باقر
وقال صادق مشغول وسرگرم بودیم .

شبستری،سهروردی ،خواجه عبداهلل
ُ
انصاری ،ابوالحسن خرقانی ،خواجه
نصیرالدین توسی،سیبویه ،زمخشری
خوارزمی ،وبسیاری دیگرکه در زمان
صفویان به خاطردین ساالری ورفتار
خشن وسرکوبگرانه ی صفویان وپس از
آن نیز ،یا دم فروبستند ودانش خود را با
خود به گور بردند ویا به دیگرسرزمینها
جالی وطن کردند.

تب ّرا کنید واز مخالفان ترس به خود راه
ندهید .در جواب لعن برصحابه و خلفا،
از مردم بانگ بیش باد وکم مباد بلند
شد وتب ّراییان تبرزین به دوش از همانجا
وسب خلفا
در شهرراه افتادند وبا لعن
ّ
وصحابه پیشاپیش موکب شاه خویش
به حرکت درآمدند ،شهر پُر از غوغای
تبراییان شد واظهار توالی اهل بیت در
شعارها انعکاس وتکرار یافت .عده یی
هم برای چشم ترس دیگران یابدان سبب
که ازاظهار تبری خودداری کردند کشته
شدند.در جواب ناصحان محافظه کار که
گفته بودند این اظهار تب ّری ممکن است
اهل ُسنت را بر شاه بشوراند وبه ایجاد
اغتشاش وادارد صوفی اعظم گفته بود اگر
در اینجا جمیع خلق هم سر به مخالفت
بردارند همه را بی دریغ عرصۀ تیغ خواهد
کرد ...شاه اسماعیل حکم کرد که در تمام
قلمرو وی در ممالک محروسه بعد از این
به همین دستور عمل نمایند وهمه جا
همچنان زبان طعن ولعن مالعین ثالثه که
در نزد وی عبارت از سه خلیفۀ نخست
بود ،گشوده وهرکس خالف کرد اورا به
قتل برسانند» .روزگاران  -ص 664

آزادی

درنوشتارهای قبلی کلیات اخالط
چهارگانه وطبایع را مورد بررسی قرار
دادیم .اما به این مورد که چرا امروزه
علوم قدیم و طب الترناتیو (مکمل)
اینگونه مورد توجه قرار گرفته کمتر
پرداخته شد.
بنظر میرسد آنچه اکثریت بر آن اتفاق
نظر دارند ،عوارض کمتر ودر مواردی
نتایج درمانی بهتر بکمک طب سنتی
است که گاها پزشکی امروز دردرمان
آن کمتر موفق بوده است .اما آنچه که
از دیدگاه متخصص درمان الترناتیو
این درمان ها را گزینه اصلی قرار می
دهد دیدگاه کل نگر به درمان است.
واز دید من نگاه کل نگر به تمامیت
وجود انسان است  ،.ارتباط تنگاتنگ
بین جسم وروان  ،ارتباطات پیچیده
اعصاب ،مغز ،قلب و دستگاه های بدن
از دیدگاه طب کل نگر وطب سنتی
بسیار حائز اهمیت ودر درمان نقش
اساسی دارد.
درحالیکه پزشکی امروز با ایجاد
تخصص و کار در زمینه های تخصصی
گرایش به دید یک جانبه را باعث
شد ه ومتخصص با مشاهده مشکالت
بینايی به مشکالت شنوايی دیگر توجه
نداشتهبراساس سیستم ارجاع ،بیمار،
به متخصص دیگر معرفی میشود
و انسان در زیر ذره بین تخصصی
قرار میگیرد در حالیکه یک بیماری
عمومی یک مشکل عاطفی ویاروانی
میتواند علت اساسی باشد که گاها
فراموش میشود.
بخاطر دارم که در زمان اینترنی (سال
آخر دوره پزشکی عمومی وکاراموزی
در بیمارستان)در کشیک به بیماری
بادرد های استخوانی وکمر درد شدید
برخورد کردم بایستی کارهای اولیه
بعد از بستری شدن را برایش انجام
میدادم این بیمار از طرف متخصص
روماتولوژی بستری شده بود تا با
ازمایشات تکمیلی به تشخیص درست
بیماریش پی ببرند بیمار را متخصص
ارتوپد چندین بار ویزیت کرده بود
وپرونده طوالنی داشت  .باگرفتن
شرح حال و معاینات اولیه توده ای
در پستان بیمار مشاهده کردم که
نادیده گرفته شده بود وسرانجام
بیمار نگون بخت با تشخیص سرطان

پستان پیشرفته ومتاستاز استخوانی
(سرایت تومور به استخوان )که مهره
های ستون فقرات را درگیر کرده بود
تحت درمان قرار گرفت که برای درمان
خیلی دیر بود حال انکه اگر بیمار یک
پزشک عمومی ویزیت کرده بود وقت
کافی برای معاینه گذاشته بودو در
مراحل اولیه تشخیص صورت گرفته
بود قابل در مان و بسیار ساده تر بود
این دید تخصصی متاسفانه گاهی
باعث میشود که بیماریهای زمینه ای
فراموش شود .
اما در آموزه های طب سنتی ایران
از حکیم ابوعلی سینا نقل شده نبض
بیمار را باید در ساعات مختلف شبانه
روز در فصول مختلف و.تغییر شرایط
فرد،گرفت در اقلیم های متفاوت نبض
فرد تغییر میکند در شرایط روانی
وعاطفی و....مسلم است با تغییرات
زیادی روبرو خواهیم شد
الزم به ذکر است یکی از راههای
تشخیص در طب سنتی نبض است و
اما ابزار های دیگر تشخیص نیز وجود
دارد که در نهایت تشخیص طبع و
خلط از اهمیت ویژه برخوردار است.
بهر حال هدف از طب سنتی ایرانی
حفظ سالمتی یا برگرداندن سالمتی
است وکاربردی ترین وساده ترین
ابزار تشخیص طبع غالب واقدام در
جهت ایجاد تعادل ،برقراری توازن بین

اخالط در بدن فرد است.
اما نکته حائز اهمیت برای برقراری
این توازن وتعادل مصرف دارو نیست
ابتدا توصیه به غذا میشود  .در مرحله
بعدی درمان  ،توصیه به مصرف یک
دارو است ودر صورت عدم بهبودی
دو دارو ودر نهایت ترکیب چند داروی
گیاهی مورد استفاده قرار میگیرد .
در حالیکه در نسخ امروزی داروهای
مختلف باهم واغلب در جهت ،درمان
عالمتی ،را زیاد می بینیم.که در این
میانه بحث تجارت وسود های سرشار
کارخانه های داروسازی را نمیتوان
نادیده گرفت همچنان که که امروزه در
تهیه مکمل های گیاهی هم تبلیغات
زیادی را بدون در نظر گرفتن طبع
فردی ،شاهدیم۰
تشخیص طبع غالب ،ظاهرا ساده به
نظر میرسد اما باتوجه به تغییر شرایط
جوی واقلیمی شرایط زندگی شهری
آپارتمانی ،تغذیه نامناسب وفعالیت
نامناسب متاسفانه امروزه در یک فرد
مخلوطی از اخالط را داریم مثال معده
سرد همرا ه با کبد گرم را مشاهده
میکنیم
ویا به طور مثال ریزش مو صفراوی با
سردی معده همراه است که تشخیص
ودرمان را پیچیده تر میسازد.
بنابراین براساس طب سنتی ایرانی
بهتر است پیشگیری و اصالح روش
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وسبک زندگی را در اولویت قرار دهیم.
ودر دنباله این نوشتارها به موارد زیر
خواهیم پرداخت.
تغییر برنامه غذایی رعایت ساعات
خوردن ،فعالیت وورزش مناسب ،
روشهای پاکسازی و..غیره
در ابتدا رعایت ساعات غذایی را ذکر
میکنیم:
امروزه صبحانه یکی از مهمترین
وعده های غذایی محسوب میشود ،
تحقیقات زیادی دراین مورد صورت
گرفته است .از دیدگاه طب سنتی هم
صبحانه وعده مهم بوده وبهتر است
در فصل سرد ،سه ساعت بعد ازطلوع
آفتاب ودر فصل گرم ،دوساعت بعد
از طلوع آفتاب در نظر گرفته شود
اما تفاوت های فردی را نباید نادیده
گرفت ممکن است در فردی ساعت
شش صبح مناسب تر باشد در حالیکه
دیگری ساعت هشت تمایل بیشتری
برای خوردن دارد.
در گذشته رژیم صبحانه وشام در روز
اول و ناهار در روز دوم بیشتر مورد
تاکید بوده است ،اما باتوجه به قوای
بدنی وهضمی ،امروزه این توصیه برای
همگان کاربرد ندارد
اما بر رعایت ساعات غذایی تاکید
فراوان میشود .
نهار بنا بر وضعیت هضمی فرد بین
ساعت دوازده تا دو بعد از ظهر ،
وتوصیه به صرف غذای سبک میشود
وعده شام هم نبایستی از ساعت
هیجده تا نوزده به تاخیر بیافتدوبهتر
است بین وعده شام وساعت خواب
حداقل دو تا سه ساعت فاصله باشد
وصبحانه وشام را میتوان از وعده های
اصلی غذا به شمار آورد
و سرانجام ،فعال خوردن صبحانه را از
دست ندهید تا در نوشتارهای بعدی از
اهمیت آن وخوراک های مناسب برای
این وعده غذایی وسایر موارد تغذیه
نکات بیشتر ی را یادآور شوم ۰
وفراموش نکنیم که غذای خوردنی
تنها نوعی از غذا ست که بر جسم
وروان ما تاثیر گذار است وما توانایی
ان را داریم که بر نحوه و نوع مصرف آن
نظارت کنیم .در حالیکه سایر موارد
تاثیر گذار بر آدمی اغلب در کنترل
فرد نیست .
ادامه دارد

ا ِی شهر شاعر پَر َورو،
شیراز از گل بهتَرو،
کو شاعِرو ،کو دِل َبرو،
کو ساقیو ،کو سا َغرو.
***

بی

سم

ژن
ندر بنیانگذار سرودن
شعرهای گویش شیرازی برای همیشه
به خاطره ها پیوست  ۰۰۰بیژن سمندر
ترانه سرای آهنگ لیلی ومجنون
درگذشت  ۰۰۰کاکو سی کن
شعرشیرازی ازاستادبیژن سمندر ۰۰۰
بیژن سمندر سراینده نامهربون وپریا
درگذشت  ۰۰۰بیژن سمندر درسن
 ۷۶سالگی دارفانی را وداع گفت ۰۰۰
بیژن سمندر ترانه سرای شیرازی
درسن  ۸۱سالگی درگذشت۰۰۰پیام
تسلیت انجمن شهرشیراز بدنبال
درگذشت بیژن سمندر ۰۰۰بیژن
سمندر ترانه سرای آثارماندگار۰۰۰
سمندر ازآتش این جهان بیمار رست
 ۰۰۰استادبیژن سمندر درگذشت۰۰۰
وصدها عنوان دیگر که رسانه های
فارسی زبان برای انتشار خبر مرگ
استاد دکتر بیژن سمندر بااشتباهات
فاحش بکار برده اند این روزها
درفضای مجازی خودنمائی می کند۰
مرگ او ناگهانی نبود او چندسالی
بود که ازاین جهان بی خبر بود و
با همه غمها وشادیهای این دنیای
ناپایدار وداع گفته بود ۰سالها بود که
همسرش جسد اورا در مقابل خود می
دید و با همین دیدارها دلخوش بود۰
هنرمندی که زمانی شادی ونشاط را
به خانه ها ی ایرانیان شیرازوتبریز و
اصفهان و اهوازو یزد و مشهد وکرمان
وبندرعباس و همه شهرهای دیگر می
برد و زمانی نیز دل هجرت کردگان
دورازوطن افتاده را شاد می کرد خود
سالها ی آخرعمرش فقط می توانست
نفس بکشد و زندگی پراز رنج و بی
خبری را با همسر وفادارخود قسمت
کند۰استاد سمندر سالها درایران به
فعالیتهای هنری  ،آموزشی  ،مطبوعاتی
و دانشگاهی مشغول بود ۰حاصل
کارهایش درهمه زمینه ها که اشاره
کردیم ماندگاراست وخوشبختانه
دردسترس عموم نیز قراردارد ۰ترانه

هایش  ،نوشته هایش  ،اشعارش  ،نوای
پرسوزوگداز سازش برای عالقمندانش
دست یافتنی است ۰
بیژن درسال ۱۳۲۰در شیراز شهر
عشق و دوستی و شعر چشم بجهان
لوس
گشود ودرشهر پرهیاهوی
آنجلس که فقط بی هنران قدربینند
درفراق همه
وبرصدرنشینند
کاکوهای شیرازیش دق کرد و پس از
یک بیماری طوالنی که همه ی هوش
وحواس و حرکت را ازاو گرفته بود
سرانجام درروز ۱۷دی  ۱۳۹۷جان به
جان آفرین تسلیم کرد۰
همه رسانه هایی که سالهابود استاد
سمندررا فراوش کرده بودند یک باره
به مرثیه سرایی پرداختند و هرکس به
زبانی در مدح او نوشت ۰
درگذشت بیژن سمندر را به همسرش ،
وبه همه بازماندگانش و جامعه هنری
ایران تسلیت می گوییم۰
درمورد بیژن سمندر و هنرمند دیگری
که درهمین صفحه ازاو یاد کرده ایم
یعنی ناصررستگار نژاد باید این نکته
را ذکر کنیم که این دوهنرمند سالها
پیش درنیویورک به اتفاق دست
به تهیه آلبومهایی زدند که درآن
بیژن سمندر به خواندن سروده های
خودپرداخت که به لهجه شیرازی بود
همراه با نوای تار خودش و سنتور
ناصر رستگارنژاد  ۰عجیب است که
این دوهنرمند در استقبال از مرگ نیز
باهم همراه و هم رأی بودند۰
***
کاش همه به این حقیقت برسیم که
اکنون وقت آن است که از هنرمندان
واقعی خود تا زنده هستند و زندگی
می کنند یادکنیم واز آنها تجلیل بعمل
آوریم ۰مجله آزادی تا کنون سعی
داشته است که همواره به هنرمندان
باارزش کشورمان چه آنها که درداخل
کشورند وچه آنها که درخارج بسر
می برند ارج گذاشته واز آنها آنگونه
که شایسته آنند یادکند  ۰بازهم این
صفحات دراختیارشما هنردوستان
است که هرگاه می خواهید ازهنرمندی
یادکنید باما تماس بگیرید  ۰باافتخار
به این مهم خواهیم پرداخت0

انرص رست گارژناد از معدود هنرمندانی
بود که سعی می کرد خودرا از جنجال
های هنری دور نگهدارد ۰وقتی برای
مشترک شدن مجله آزادی زنگ زدومن
اورا بسیار ارج نهادم و با دودهای گرم
بااو به صحبت پرداختم باورش نمی
شد که دراین روزگار وانفسا هنوز
کسی اورا می شناسد  ۰شاید بخاطر
همین گوشه گیری اش بود که ما یک
ماه پس از مرگ او از درگذشتش باخبر
شدیم  ۰وروزنامه اطالعات چاپ تهران
نیز در شماره  ۸بهمن ماه خود این
خبررا منتشر کرد ۰ناصر در عالم
ترانه ُسرایی کارهای ارزنده ای کرد
و عجیب است که کارهایش ازخوداو
مشهورترشدند«۰شانه» باصدای پوران
« مهتاب » باصداتی ویگن  « ،شب بود ،
بیابان بود» باصدای پوران و فریدون
فرخ زاد « ،شبهای میگون» باصدای
غزال و  ۸۰-۳۷۰ترانه دیگر که همگی
از شهرت ومحبوبیت برخوردارند از
آثاراوست ۰
ناصر رستگارنژاد عالوه بر ترانه ُسرایی ،
با تخلص « رستی» که مخفف نام
خانوادگی اوست شعر می سرود۰
او با موسیقی سنتی ایرانی هم آشنا
بود و سنتور را به خوبی  ،می نواخت ۰
هنوز  ۱۴سال بیشتر نداشت که به
کالس استاد کریم سرخوش رفت و
آموختن موسیقی را آغاز کرد ۰وپس
ازآن درمحضر ابراهیم سرخوش
فرزند کریم کار آموزش موسیقی را
ادامه داد ۰هفده ساله بود که نخستین
ترانه را برای احمد ابراهیمی که
ازخوانندگان بنام آن زمان بود ساخت
و کم کم به رادیو راه یافت و عضو
شورای نویسندگان رادیو ایران شد۰
دراوایل دهه  ۱۹۶۰میالدی پروفسور
هنری کاول رئیس بخش موسیقی
دانشگاه کلمبیا به دعوت دولت ایران
به تهران می آید و ناصر رستگارنژاد
به خاطر آشنایی با زبان انگلیسی
عهدهدار میزبانی او میشود .هنری
کاول شیفته کارهای رستگارنژاد و
اطالعات او در زمینه موسیقی میشود.
از او درخواست میکند تا برای تدریس
و سخنرانی به آمریکا بیاید .مدتی

بعد وی به علت درگیری با ریاست
ساواک ارتشبد نصیری جالی وطن
میکند و به اتریش و نزد لوریس
چکناوریان میآید .سرانجام در
آمریکا ساکن می شود و با خاطرات
خوش گذشته اش زندگی می کند۰
مدتی یک مغازه خواربارفروشی باز
می کند ودرهمین فروشگاه است که
باردیگر باپوران روبرو می شود دوترانه
برای پوران می سازداما متأسفانه
ابرانیان مقیم لوس آنجلس پوران ،
خوش صداترین خواننده ایرانی را
تحویل نمی گیرند و او به ایران بر می
گردد۰
ناصر رستگارنژاد درگفتگویی با الهه
خوشنام می گوید« :ترانهای ساختم
بنام «بخاطر تو» و خودم شخصا این
ترانهام را بیش از همه دوست دارم و
آن این است :دیدی ای تنها امیدم /
هرچه که گفتی شنیدم ...باور کنید،
من این ترانه را در  ۲۰دقیقه ۰۰۰ساختم
و این را یکی از بهترین ترانههای خودم
میدانم .با نهایت تاسف شهرتش به
اندازهی آنهای دیگر نبود ،ولی برای
خودم این ترانه خیلی ارزش دارد».
ناصر برای پوران  ،الهه  ،دلکش ،
مهرپویا وویگن وبسیاری دیگر ترانه
ساخته است ۰
دکتر محمود خوشنام درباره ناصر
رستگار نژاد می نویسد «:نام (ناصر
رستگارنژاد) در صدر فهرست نوآوران
اولیه جای دارد».
شرح حال او و ترانه هایش را ،
درگفتگوئی که همکارما کیخسرو
بهروزی بااو انجام داد در شماره های
 83و  84و 85آزادی خوانده اید۰
ناصرمتولد سوم اردیبهشت ۱۳۱۸
دررشت بود و در  ۲۲آذر ۱۳۹۷
در کالیفرنیا درآستانه  ۸۰سالگی
درگذشت۰
یاد این دو هنرمند ارزنده همیشه
باماست
درگذشت دکتربیژن سمندر و استاد
ناصر رستگارنژاد را به خانواده آنها
و همه دوستداران موسیقی ایران
تسلیت می گوییم ۰

آزادی

آشنائی با طب سنتى ايران

دکتر بیژن سمندر

انرص رست گار ژناد
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دکتر سیمین ملک افضلی

رمگ دورتاهن رسا وهنرمند زبرگ

آزادی

اثری دیگر از دکتر
همایون آرام پزشک ،
مؤلف وپژوهشگر «ادیان
یکتاپرستی» منتشر شد۰
مستدل ومصور شامل ده
فصل
* دارای دوجنبه
مذهبی وعلمی
همراه با ذکر منابع
معتبر۰
آخرین
شامل
*
دانشمندان
نظریات
فیزیک  ،فیزیک نجومی ،
مانند:اینشتین  ،هاوکینز
پنزیاس ودیگران در
تأیید فرضیه خلقت ،
وجود خالق ونوشتارهای
تورات ۰
*خواندن این کتاب
ومنحصر
آموزشی
بفرد درفرهنگ فارسی
به همگان توصیه می
گرددبرای تهیه کتاب
به آدرس ویا تلفن زیر
مراجعه کنید:
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Bet Hadesa Synagogue
160 Steamboat Rd.
Great Neck, NY 11024
Tel:(516)842-8080

عرض شاه برساند ،به فاصلۀ
کمی ازایران خبررسید که
حسب االمر شاهنشاه کرسی
مخصوصی برای دکتر ولف
دردانشگاه تهران با حقوق مکفی
آماده است وازلحاظ مسکن هم
تسهیالت الزم فراهم است وفورا ً
به ایران سفر کند،بدون درنگ

دبیراول سفارت را برای تبلیغ
عنایت ومرحمت شاهنشاه به
فرستادم،پس
منزلدکترولف
ازدوسه ساعت دبیر باقیافه ای
اندوهگین واردشد وگفت:مرابه
اتاقی محقر که درزیرزمینی مرطوب
قرارداشت راهنمایی کردند،درآنجا
بانهایت تأسف وتأثردیدم که آن
است،
دانشمنددربستربیماری
وقتی مراحم شاه راابالغ کردم
،اشک در چشمانشحلقه زد وباغم
واندوه گفت :کاش می توانستم
این معارف پروری شاهنشاه
بزرگ ایران را با خدمت صادقانه
خوددردانشگاه تهران جبران می
کردم ودرمقام سپاسگزاری بر می
آمدم،ولی حال من طوری است که
تص ّور نمی کنم ازاین بستر بیرون
بیایم وخوب می دانم که چند
صباحی بیش به پایان عمرمن نمانده
است،چندی بعد نیز خبردرگذشت
اوراشنیدم ،دانشمندی که کتاب
ارزنده ی او(فرهنگ لغات شاهنامه)
اینک مورد استفادۀ دانشمندان
ماست(».از کتاب رضاشاه کبیر
درآئینه خاطرات)
حد
آیا به راستی کسی که تا این ّ
به تاریخ وفرهنگ ایران دلبستگی
داشت وعشق می ورزید ودر بزرگ
داشت فردوسی هزاره ی او رابا
همه ی بودجه
ناتوان کشوربا دعوت از
دانشمندان ایران شناس از سراسر
جهان برسر تربتش گرد می آورد
واز برای این شاعر بزرگ وایران

دوست آرامگاهی آنچنانی برپا می
کند،وجدانی بیدارمی تواند اورا در
خدمت دولت خارجی بداند؟دریغ
که بسیاری ازماهمچنان در چنبره
ی تبلیغات ناجوانمردانه گرفتاریم!
***
سلیمان بهبودی نوشته است:
«اعلیحضرت به درختکاری وحفظ
اشجار اهم ّیت فوق العاده می
دادند،بطوریکه درمسافرتها وقتی
به دهات سرسبز وخرم می
ِ
وازمالک
رسیدندتوقف می کردند
محل تشویق می کردند،حتی
درشمال هم که امالکی را ته ّیه
کرده بودند،همیشه دهات خراب
راخریداری می کردند که خودشان
آباد کنند.اگردهی آبادومعمور
بود می فرمودند این جاآباد است
ومالکش لیاقت دارد که خودش
نگهدارد.از قطع اشجار شمیرانات
ممانعت می کردند
واگرآفتدرسعدآبادپیدامیشد،تمام
شمیران وباغات آن رادفع آفات می
کردند نه فقط باغ سعدآبادرا.
برای شمیران برنامه این بود که
اگرمالک باغی می خواست ساختمان
کند والزم بود درختی را قطع
کند،باید به کالنتری محل گزارش
بدهد .کالنتری وظیفه داشت محل
را معاینه کند،اگرممکن بود محل
ساختمان راتغییردهند که درخت
قطع نشود،تغییر می دادند واالبه
بنده اطالع می دادند،روزجمعه
که اعلیحضرت همایونی به
سعدآبادتشریف می آوردند به عرض

می رساندم وموافقت ایشان راجلب
کرده اطالع می دادم،واال ممکن
نبود که درختی قطع شودوهمیشه
می فرمودند:تصفیۀ هوا وخوبی هوا
به جهت بودن اشجاراست.
به خاطردارم متولی امامزاده
صالح که باغات وقفی متعلق
به امامزاده راهم درتصرف
داشت،بدون اجازه شبانه چندین
اصله درخت چناررا مخفیانه بریده
وجمع آوری کرده بود،باغبانهااطالع
پیداکرده بودند وبه بنده گزارش
دادند.بنده هم اجبارا ً درختهای
قطع شده را توقیف کردم تامتولی
بیاید وتوصیح دهد،متولی
آمد واظهارداشت که این باغ
وزمینهارامی خواستم به نام موقوفه
ثبت کنم،چون عایدی نداشت ومن
هم ازخودنمی توانستم مخارج
ثبت رابدهم این کارراکردم.
بنده به عرض اعلیحضرت که
رساندم مق ّررفرمودند به وسیلۀ
کالنتری ازثبت اسنادشمیران
سؤال شود چه میزان مخارج ثبت
است وبهای چوبها چقدراست...
وبعدهاهم اگرباز مخارجی ازاین
قبیل بود،درخت برای مخارج قطع
نکنند،به شمابگوید وشماپرداخت
کن.به متولی امرشان ابالغ شد
تااین دستوررارعایت کند.البته
دخالت کالنتری به این دلیل
بودکه درآن موقع درشمیران
بلدیّه[=شهرداری] نبود».
ادامه دارد

آزادی

همخوانی نوشتارهای
مقدس با علم  ،شواهد
وکشفیات
تاریخی
باستانشناسی

محسن رییس خاطره ای رااززمان
وزیرمختاری اش درکشورآلمان
درزمان آدولف هیتلراین چنین
نقل می کندکه...«:روزی یکی
ازدانشمندان آلمانی که دکترولف
نام داشت وازاساتیدبزرگ زبان
اوستا والسنۀ باستانی ایران بود به
دفترسفارت آمد وسه جلدکتاب
قطور به اسم فرهنگ لغات شاهنامه
فردوسی روی میز من گذاشت،این
دانشمندبزرگ مردی الغراندام
بدحال وژنده پوش بودوظاهری
داشت،اودرنهایت
متأثرکننده
بیچیزی سالهای متمادی برای
تنظیم این کتاب وقت صرف کرده
بود وتوانسته بود کتابی عرضه نماید
که نزد ارباب فضیلت منتهای ارزش
رادارد،چه دراین کتاب یکایک لغات
شاهنامه بامعانی مختلف وریشه
ی زبانی هرکدام باحوصلۀ خاصی
ارائه شده است،آن روزدکترولف
سه جلدازکتاب خودرادراختیار
من گذاشت تایک جلدِ ُمزیّن آن را
به پیشگاه شاهنشاه ایران تقدیم
کنم،جلددوم به مرحوم فروغی
نخست وزیروقت تعلق داشت وجلد
سوم برای کتابخانه ی سفارت بود،به
فوریّت کتاب را به حضور شاهنشاه
فقید تقدیم کردم وبرای نخست
وزیر ایران نیزفرستادم،درمالقات
با دکتر ولف من ظاهر حال اورا
همانطور که گفتم نهایت پریشان
دیدم،زیرابه علت اینکه یهودی
بود،آلمان نازی به اوامکان فعال ّیت
نمی داد ودر حقیقت نه برای
اومجال تدریس وجودداشت ونه
مجال زندگی،بااطالعی که ازن ّیات
بلند شاهنشاه کبیر داشتم،به این
دانشمندِ ژنده پوش که درمنتهای
سیه روزی وبی چیزی بسرمی
بُرد گفتم اگردانشگاه ایران
ازشمابرای تدریس اوستا وزبان
قدیمی د عوت کند،آیا به ایران
سفر خواهیدکرد؟جواب داد این
مرحمت شاهنشاه ایران را بروی
چشم می گذارم وبه فوریّت عازم
ایران می شوم،بالفاصله مراتب را به
اطالع وزارت خارجه رساندم تابه
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کتاب داـنش توراه نوشته دکتر همایون آرام منتشر شد

گوشه هایی از زندگی رضاشاه کبیر

آزادی
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که در خور نتاج و گاه ما نباشد .هرکس
خواستار دختر من است باید به جنگ
یکی از دو جانور درنده ای که در بیشه
« فاسقون» پیدا شده اند و همگان
از آن دو در زحمت اند رود  ،پس از
کشتن جانور دختر را به او خواهم داد.
میرین مردی فیلسوف و دبیر بود چون
به خانه خود رسید به دیدن طالع
خویش پرداخت  .ستارگان به او خبر
دادند که در فالن زمان نامداری از
ایران آمده است که سه کار گران انجام
خواهد داد .نخست آنکه داماد قیصر
میشود ،دیگر اینکه دو جانوری که در
روم پیدا شده اند و مردم را در زحمت
انداخته اند خواهد کشت.
میرین به نزد هیشوی آمد و ماجرا
باز گفت .هیشوی به میرین گفت
امروز نزد من بمان تا گشتاب از شکار
بازگردد ،چون حریف آن دو جانور
کسی جز او نیست .گشتاب از شکار
باز گشت .میرین و هیشوی به استقبال
وی شتافتند و هر سه به میگساری
پرداختند.
چون سرها از باده ناب گرم و گونه ها
از گرمی آن برافروخته گشت ،هیشوی
به گشتاب گفت میدانم مرا به دوستی
پذیرفته ای و جز من تو را در این دیار
یار نیست  .امروز میرین که دبیری
است با دانش و ارجمند و از نژاد سلم
به نزد من آمده است که او را یاری
دهیم تا بتواند با دختر قیصر ازدواج
کند ،قیصر شرط قبولی همسری او را
با دخترش کشت جانور درنده بیشه
فاسقون قرار داده است .اگر این جانور
به نام او و به دست تو کشته شود و
در همسری با دختر قیصر بخت یار
او خواهد گشت .گشتاب پذیرفت و
پرسید بیشه کجاست؟ و نیز خواهش
کرد که تیغ سلم را که نزد میرین بود
با اسبی تندرو بیاورند تا به جنگش
رود .میرین به خانه بازگشت و از آخور
اسبی سیاه با خفتان و کاله رومی و تیغ
الماس گون سلم را برداشت و به نزد
گشتاب آورد .گشتاب خفتان پوشید
و تیغ در دست بر اسب سوار شد و
با میرین و هیشوی به بیشه فاسقون
رفت .گشتاب دید جانوری را که
رومیان گرگ می پنداشتند اژدهاست.
از اسب پیاده شد و خداوند را نیایش
کرد و از او خواست که او را یاری دهد.
گشتاب با جانور درنده در جنگ شد
و سرانجام او را با تیغ الماس گون دو

نیم کرد .دو دندان دراز جانور را کند
و با خود به نزد هیشوی و میرین آورد.
هنگامی که گشتاب خسته و کوفته به
نزد آنان بازگشت آن دو را سخت زار
و ناالن و بر جان خود بیمناک دید،
گشتاب آنانرا به کشته شدن گرگ
مژده داد  ،هیشوی و میرین شادمان
گشتند و برای دیدن الشه گرگ رفتند
و بر زور و بازوی گشتاب آفرین گفتند.
میرین هدیه بسیار برای گشتاب
آورد ولی او جز اسب چیز دیگری از
او نپذیرفت .گشتاب به خانه بازگشت
 ،کتایون چون او را با اسب و جوشن
و تیغ دید پرسید که اینها را از کجا
آورده است؟ گشتاب گفت از کشور من
بزرگی به این سرزمین آمد و اینها را
برای من به ارمغان آورده است .کتایون
برای شوهر شرابی چون گالب آورد و
به می خوردن پرداختند و شادان به
خواب رفتند .گشتاب هر زمان از خوب
برمی جست گویا جنگ با جانور به
یادش می آمد .کتایون از او پرسید که
امشب تو را چه میشود که هراسانی؟
گشتاب به او گفت که من تخت و بخت
و اختر خود را در خواب دیدم .کتایون
فهمید که او از نژادی باالست
کتایون بدانست کو را نژاد
ز شاهی بود یک دل و یک نهاد
بزرگ است و با او نگویید همی
ز قیصر بلندی نجوید همی
گشتاب به کتایون گفت ای دلبر
سیمین روی بیا تا به ایران نزد دلیران
و بزرگان آن سرزمین برویم.
ببینی بر و بوم فرخنده را
همان شاه با داد و بخشنده را
کتایون به گشتاب گفت سخنان بیهوده
مگوی که رفتن از این سرزمین ممکن
نیست اگر هیشوی ترا از آب بگذراند
تو خواهی رفت و من در اینجا با رنج
دراز تنها خواهم ماند و نمیدانم ترا کی
باز خواهم دید.
به نا رفته در جامه گریان شدند
بر آن آتش زار بریان شدند
صبح که خورشید سر از مشرق بدر
آورد ،میرین به درگاه قیصر شتافت
و او را از کشتن جانور هولناک با خبر
ساخت .قیصر شادمان گشت و فرمان
داد تا خیمه و درگاه بدانسوی کشیدند
و بزمگاهی بیاراستند
برفتند و دیدند پیلی ژیان
به خنجر بریده ز سر تا میان
ادامه دارد

سال۱۹۷۰
( ۱۱دی ماه  ۱۳۴۸تا  ۱۰دی ماه(1349
دوم مارس  ۱۱ ( ۱۹۷۰اسفند )۱۳۴۸
امروز اعالم شد بیش از هفتاد هزار
ایرانی در خارج از کشور به تحسصیل
اشتغال دارند۰
سوم مارس  ۱۲ ( ۱۹۷۰اسفندماه )۱۳۴۸
وزارت بهداری اعالم کرد ۸۳۸۴
پزشک در ۴۸۰بیمارستان و ۲۲۰۷
کلنیک به کار مشغولند۰
 ۴مارس  ۱۳(۱۹۷۰اسفندماه )۱۳۴۸
خبر مایه افتخار است  ۰شرکت ملی
نفت ایران  ۲۷/۳درصد نفت منطقه
را تولید می کند وبزرگترین شرکت
نفتی خاور میانه است  ۰چه راه درازی
ازبدو تأسیس تا به امروز طی شده
است  ۰گرچه  ۱۹سال بیش ندارد ۰
توان و جدیت آن درردیف بزرگترین
شرکتهای نفتی جهان قرار دارد۰
در عین تکیه داشتن به دولت چون
شرکتی خصوصی اداره می شود ۰
چندوزیر ورئیس بانک مرکزی عضو
هیئت مدیره آن هستند ۰تنها مقام
سیاسی این شرکت از آن رئیس است
که توسط شاه منصوب می شود ۰اول
مرتضی قلی بیات  ،سپس عبداهلل
انتظام  ،وبعد منوچهر اقبال  ۰هفت
مدیر که در خود شرکت تربیت شده
اند بربخشهای مختلف تولید و فروش
ودرآمد ها وصادرات نظارت دارند۰
هرچهارشنبه اقبال گزارشهای هفت
بخش شرکت را که هرکدام برصفحه ای
نگاشته شده به عرض شاه می رساند۰
 ۱۱مارس  ۲۰ ( ۱۹۷۰اسفند)۱۳۴۸
کردها خودمختاری را که دولت عراق
بناچار به آنها اعطا کرده جشن گرفته
اند ۰این قوم درهرطرف مرزایران
وعراق که باشد مستقیم ًا درمعرض
تأثیر تغییر سیاست این دوکشور
است ۰پیوستن عراق به اردوگاه
سوسیالیسم  ،کردهای این کشوررا
بفکر قیام مسلحانه انداخته است ۰
ابتدا امیدداشتند ازضعفی که تغییر
وتبدیل در قدرت مرکزی ایجاد
کرده بهره برداری کنند ۰این رؤیا به
سرعت بر هم خورد زیرا کردها با
ناسیونالیسم پرخاشجوی عرب روبرو
شدند ۰مصطفی بارزانی که درایران

پناهنده است برای رساندن آذوقه
وسالح به کردها می کوشد ۰
باکمک تهران کردها می توانند
گلوله راباگلوله پاسخ دهند ۰گسترش
پشتیبانی ایران توپخانه ی سنگین
راهم شامل می شود ۰باألخره بغداد
وادار به امضای قرارداد صلح می
گردد ۰این توافق بنفع ایران نیست ۰
مصطفی بارزانی قول تحویل کردهای
اخاللگری را که ساکن ایرانند اما با
دولت ایران مخالفند به این دولت
داده تا بدهی اش را جبران کند ۰شاه
ازهردو طرف بازنده شده است ۰
 ۲۷مارس  ۷(۱۹۷۰فروردین )۱۳۴۹
عضو جدیدی به خانواده سلطنتی
اضافه می شود :لیال  ۰او مانند جوانه
ی تازه ای است با بهار ازراه رسیده
است ۰

 ۶آوریل  ۱۷( ۱۹۷۰فروردین )۱۳۴۹
اولین تراکتور ساخت ایران از کارخانه
تراکنورسازی تبریز بیرون می آید۰
اول ژوئن  ۱۱(۱۹۷۰خرداد)۱۳۴۹
ملک حسین پادشاه اردن هاشمی در
آشتی دادن ایران ومصر می کوشد۰
 ۱۵ژوئن  ۲۵( ۱۹۷۰خرداد)۱۳۴۹
بزرگ ترین پل آبرسانی خاور میانه
درمرز ایران وترکیه افتتاح می شود ۰
طول این پل که برروی کانال آبرسانی
بسته شده  ۴۴۸متر وارتفاع آن۱۲۸
متر است ۰
 ۱۶ژوئن  ۲۶ (۱۹۷۰خرداد )۱۳۴۹
روابط سرد دو کشور پس از جنگ
شش روزه بعداز گذشت سه سال
دوباره گرم شده است  ۰فرستاده شاه
با مأموریت برقراری دوباره روابط
دیپلماتیک به مصررفته است  ۰یک

هفته قبل سفیر مصر با مأموریتی
مشابه به تهران آمده بود  ۰طرفداران
ناصر موضع توأم با مدارای ایران را
نسبت به یهودیان درک نمی کنند ۰
درتورات از کوروش بعنوان کسی که
ازطرف خداوند تقدیس گشته یاد
شده است  ۰درسال  ۱۹۵۸یهودیان
رانده شده ازعراق درایران پناه یافته
اند  ۲۵مه گذشته( ۴خرداد)۱۳۴۹
شاه دررادیو تلویزیون فرانسه گفته
است که ایران اسرائیل را بصورت
دوفاکتو به رسمیت شناخته است ۰
ازآنجا که سازمان ملل متحد درایجاد
دولت اسرائیل شرکت داشته موضع
ایران نسبت به این کشور برخاسته
از واقع بینی است نه ایدئو لوژی یا
تعصب  ۰بااینهمه شاه درسال ۱۹۶۷
ازرفتار اسرائیل انتقاد کرده است ۰
 ۲۲ژوئیه  (۱۹۷۰اول تیرماه )۱۳۴۹
شاه اسناد مالکیت کاخ مرمر را که
توسط پدرش بنا شده به دولت می
دهد  ۰این کاخ به موزه تبدیل می
شود چهارسال است که دیگر شاه به
دفتر خود دراین کاخ نمی رود ۰گرچه
کارکردن دراین محل را که مملو از
خاطرات دوران رضا شاه کبیر است
دوست می داشت  ۰کاخ مرمر هیچگاه
حالت مسکونی نداشت ولی عادت
رضا شاه که هیچوقت برروی تخت
نخوابید براین بود که در آنجا برروی
تشکی کنار میز کارش بخوابد این
ساختمان چهارگوش باروکار مرمرذ
سفید وصورتی خراسان  ،بافتخار
ملت برپاشده است وبصورت موزه
بکار توسعه فرهنگ ملی خواهد آمد۰

 ۲۲اوت ۳۱(۱۹۷۰مرداد)۱۳۴۹
امروز صبح نشریه النهار چاپ بیروت
می نویسد «:ژنرال تیمور بختیار حین
شکار درعراق کشته شد» ۰ژنرال
بختیار رئیس سابق ساواک که رعب
زیادی دردل بسیاری بوجود آورده بود
ابتدا به آلمان تبعید شد سال گذشته

یک دادگاه نظامی وی را به جرم ایجاد
بلوا وآشوب غیاب ًا به اعدام محکوم
کرد  ۰بختیارطی سفری به آمریکا
پیشنهاد کمک درترتیب توطئه ای
برای ساقط کردن شاه به آمریکا داد ۰
به پیشنهاد او پاسخی داده نشد
اما تهران درجریان آن قرارگرفت ۰
بختیار به وسوسه افتاد تا از نفرت
رژیم بغداد نسبت به دشمنان ایرانی
خود استفاده کند  ۰دربدو امر درایران
افراد وفادار به خودرا که بیشتر از
ودرعین
اعضای ساواک بودند
همکاری باوی از دادن گزارش به رؤسا
کوتاهی نمی کردند گرد آورد ۰فقط
منتظر فرصت مناسب بود که با قتل او
این فرصت به او داده نشد۰

۴نوامبر  ۱۳(۱۹۷۰آبان )۱۳۴۹
روزبه روز برعظمت پاالیشگاه ها
افزوده می شود ۰پادشاه که این
توسعه را ازنزدیک زیر نظر دارد به
افتتاح بخش پتروشیمی پاالیشگاه
آمده است باید به ارزش اضافه
تولیدات نفتی افزود وازتمام امکانات
استفاده کرد۰
 ۲۰نوامبر  ۲۹(۱۹۷۰آبان )۱۳۴۹
بیعدالتی این امر هویداست ولی چاره
ای جز پذیرفتن نیست ۰ایران دیگر
به استقالل بحرین اعتراضی ندارد ۰
شورای امنیت سازمان ملل در ۱۱مه
استقالل بحرین را به رسمیت شناخته
است  ۰بحرین که اکثر مردمش شیعه
اند وفارسی به اندازه عربی بین آنها
رواج دارد باید علیرغم اهمیت نفتش
وجه المصالحه آرام ساختن امارات
محافظه کار عرب منطقه شود وگرنه از
همسایه نیرومند شمالی خود خواهد
رنجیدونخواهند گذاشت نقشی را که
باید  ،در خلیج فارس بازی کند۰

آزادی

گشتاب از پدر خود لهراسب رنجید
و قدم به خاک روم نهاد پس از مدتی
سرگردانی و دربدری سرانجام در دکان
آهنگری به کار مشغول شد .قیصران
روم را رسم چنان بود که هرگاه
دخترشان به سن ازدواج میرسید
انجمنی از مردان آزاده و درخور
همسری دختر شاه تشکیل میدادند
و از دختر می خواستند که یکی از
آنان را انتخاب کنند .قیصر روم را سه
دختر بود که بزرگترین آنان کتایون نام
داشت  .کتایون شبی در خواب دید که
کشور روم از درخشش آفتاب روشن
روشن شده و برای انتخاب شوهر از
طرفاو انجمنی از مردان فراهم گشته
است .رییس انجمن مرد بیگانه یی
است سرو باال و درخور شاهی
به باالی سرو و به دیدار ماه
نشستنش چون بر سرگاه شاه
کتایون دسته گلی به او داد و از نیز
دسته گلی خوش رنگ و بوی گرفت.
روزی قیصر بزرگ انجمنی تشکیل
داد و هر کسی که گرد و سترگ بود
در آن انجمن دعوت شد .از پریچهره
خواستند که از میان جمع یکی را به
همسری برگزیند .کتایون با شصت
کنیز که هریک دسته گلی در دست
داشت به میان جمع آمد اما هیچیک
از آنان را نپسندید.
شب هنگام قیصر فرمان داد که افراد
عادی را دعوت کنند تا به کاخ آیند.
استاد کار گشتاب که مردی خردمند
بود به گشتاب گفت به کاخ قیصر برو
تا مگر با تاج و گاه شاه زنگ غم از دلت
زدوده گردد .گشتاب به کاخ قیصر آمد
و خسته دل و غمگین به گوشه یی
نشست  .کتایون و کنیزکان گلرخش
به گرد ایوان میگشتد ،ناگاه چشم
کتایون بر گشتاب افتاد .به کنیزکان
گفت خوابم تعبییر شده است و این
مرد همان است که در خواب دیده ام.
به قیصر خبر دادند که کتایون از مایه
وران یکی را برگزیده است که کسی
همتای او نیست
به رخ چون گلستان و یال و کفت
که هرکش ببیند بماند شگفت
با اینکه در او فره ایزدی دیده میشود،

معلوم نیست که کیست؟ و چرا در
سلک مایه وران درآمده است؟ قیصر
گفت دختری که چنین همسری
برگزیده زنده نباشد بهتر است .اگر
من دختر را به مایه وری سپارم وجود
او برای من و خاندان من مایه ننگ
خواهد بود .بهتر آن است که هر دو را
در کاخ سر ببرم .اسقف بزرگ به شاه
گفت این رسمی است که از نیاکان تو و
بدین روش ازدواج دختران قیصر انجام
میشده است ،تو خود اجازه داده ای که
دخترت همسر خویش را انتخاب کند.
اکنون باید بدون چون و چرا دخترت را
به همسری آنکس که خدا خواسته و او
را برگزیده است  ،درآوری .قیصر دختر
گرامی را به گشتاب داد و بدو گفت که
من از گنج و تاج و نگین هیچ چیز به
تو نخواهم داد .گشتاب از دیدن دختر
خیره ماند و به دختر سرافراز گفت ای
به ناز پرورده  ،از میان اینهمه دلیران
و بزرگان چرا خواستار من شده ای؟ و
غریبی را برگزیده ای که از او نه تنها
گنج نمی یابی بلکه به رنج خواهی
افتاد؟ کتایون به گشتاب گفت با
گردش آسمان مخالف روا نیست
چو من با تو خرسند باشم به بخت
تو افسر چرا جویی و تاج و تخت
کتایون و گشتاب از کاخ قیصر بیرون
آمدند .کتایون که زر و زیور فراوان
داشت از میان آنها گوهری انتخاب
کرد که هیچ چشمی چنان گوهری
به روزگار ندیده بود .گوهر را نزد
گوهرشناس بردند و او با سپاس بسیار
آنرا به بهایی که می ارزید خرید .با
این پول کتایون و گشتاب آنچه الزم
داشتند خریدند وزندگی تازه یی را
آغاز کردند .گشتاب اوقات را به شکار
می گذراند .یک روز از نخجیرگاه
یکسر به سوی « هیشوی» دریابان
که پیری خردمند و کاردان بود رفت و
آنچه شکار کرده بود به او داد .هیشو
پذیرایی گرمی از او نمود  .گشتاب
و هیشو با یکدیگر دوست شدند و
گشتاب هر روز که به شکار میرفت در
بازگشت شکار را دو بخش میکرد .یک
بخش را به هیشو میداد و بخش دیگر
را خود برمیداشت.
رومیی بود « میرین» نام و او دختر
قیصر را خواستگاری کرد .قیصر گفت
من دیگر به رسم نیاکان دختر را شوهر
نخواهم داد تا برای من همچون کتایون
خفت و خواری آرد و همسری برگزیند

( کتایون-قسمت اول)

شاه ایران
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دکتر طلعت بصاری (قبله)

زانن شاهناهم

بخش بیست وششم

روز شمار زندگی محمدرضاشاه پهلوی

ادامه دارد

در بعضی کتب تاریخی آمده است که
درسال  ۶۴میالدی که رُم در آتش
می سوخت نرو امپراتور روم باستان
مشغول نواختن ویلن بود ۰آتش سوزی
رم شش روز طول کشید و تمام شهر
رُم را به تلی از خاکستر تبدیل کرد۰
ویلن نواختن امپراتور یک دروغ بزرگ
تاریخی است  ۰زیرا درآن زمان برطبق
اسناد دیگری که موجوداست امپراتور
دررُم نبود و درویالی خصوصی اش که
۳۵مایل از رم فاصله داشت به سر
می برد ۰ازآن مهمتر ویلن در قرن
یازدهم میالدی اختراع شدودرقرن
اول میالدی وجود نداشت که امپراتور
آن را بنوازد۰

درباال تصویری ازاین سازرا که درسال
۱۸۹۵توسط لورنز فرولیش ترسیم
شده است می بینید۰

تلفن همراه وپمپ بنزین

آزادی

رسا ترین صدا
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موسیقی شناسان براین باورند
رساترین صدایی که یک ساز تولید
کرده است یک آلت موسیقی است
بنام  Gjallarhornکه وایکینگ
ها آن را ساخته بودند  0صدای
تولید
این ساز تا  ۱۴۰دسی بل
می شد واز فاصله بسیارزیاد
قابل شنیدن بود ۰وایکینگ ها
ازاین آلت موسیقی در مراسم به
خاک سپاری عزیزان خود استفاده
می کردند۰
متآسفانه فقط یک نمونه ازاین

مدتی در کاتالوگ تلفن های همراه و
حتی در پمپ بنزین ها اخطاری دیده
می شد که استفاده ازتلفن همراه را
در پمپ بنزین خطرناک می دانست
و اجازه استفاده از آن را نمی داد۰
اما کمیسیون ارتباطات فدرالFCC
با مطالعاتی که انجام داد اعالم کرد
که بخار بنزین دربرابر تلفن همراه به
هیچ عنوان خطر آفرین نیست  ۰این
کمیسیون اعالم کرد:
»تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر اینکه
استفاده ازتلفن همراه باعث انفجار در
پمپ بنزین شده باشد بدست نیامده
است« ۰

دفعه بعد که می خواهید باک اتومبیل
خود را ازبنزین پر کنید توجه
داشته باشیذ که بهترین موقع برای
سوختگیری صبح زود و یا آخرشب
است  ٪چون درآن موقع هوا کمی
سردتراز اواسط روز است و بنزین از
ملکولهای متراکم تری برخورداراست
و بااین ترتیب می توانید بنزین
بیشتری را درباک خود جای
دهید۰تحقیقی نشان داده است که
وقتی هوای محیط  ۴۰درجه فارنهایت
برابر با  ۴/۴درجه سانتیگراد است
وباک اتومبیل خودرا ازبنزین پر می
کنید اتومبیل شما نسبت به زمانی که
در هوای گرمتر بنزین زده اید  ۴درصد
مسافت بیشتری را طی می کند

اگر حساب کنید درماه سه یا چهاربار
باک اتومبیل را پر می کنید می ارزد
که کمی صبح زودتر بیدارشوید و برای
گرفتن بنزین به پمپ بنزین بروید

بازی درفیلم کازابالنکا
فیلم کازابالنکا یکی از فیلمهای
جاودان دنیای سینماست که همفری
بوگارت بابازی در نقش» ریک «دراین
فیلم به شهرت جهانی رسید ۰اما این
فیلم درابتدا باشرکت رونالد ریگان
فیلمبرداری شد وقتی چندصحنه
ازفیلم گرفته شد چنگ دوم جهانی
آغازگردید و ریگان در سواره نظام
بعنوان نیروی ذخیره نامنویسی کرد۰

جایزه اُسکار
قبل از اینکه نام اُسکاربرای جایزه
هالیوود انتخاب شود
سینمائی
اسپنسر تریسی هنرپیشه ی نامدار
سینما درسال  ۱۹۳۷برای فیلم
سانفرانسیسکو نامزدشد ۰درسال
۱۹۳۸برای کاپیتانهای شجاع برنده
جایزه شد ودرسال  ۱۹۳۹بخاطر
فیلم شهر پسرها جایزه ساالنه را به
خود اختصاص داد  ۰در آن زمان نام
این جایزه را بخاطر اسپنسر تریسی
»تریسی « می نامیدنداما درسال۱۹۴۰
نام آن را به اسکار تغییر دادندکه تا به
امروز این نام همچنان متداول است۰

دلیل طوالنی بودن داستان
داستان هايی که چارلز دیکنز نوشته
است اکثرا ًطوالنی هستند ۰دلیل
امر آن است که دیکنز این داستان
هارا ابتدا در ماهنامه ها ویا هفته
نامه ها چاپ می کرد و دستمزد او بر
مبنای هرکلمه که می نوشت محاسبه
وپرداخت می شد ۰لذا برای اینکه در
آمدش با هزینه هایش برابری کند
گاهی صحنه هایی را به داستانش می
افزود و شرح وبسط اضافه می داد۰
و چون خوانندگان او مشتلقانه منتظر
قسمت بعدی داستان بودند ناشرین
مجالت نیز از طوالنی شدن داستان
استقبال می کردند۰

تلفن همراه
یک آمار جدید نشان می دهد که
آمریکایی ها بسیار به تلفن همراه
خود وابسته اند ۰ ۶۹درصد آنها تلفن
همراه را با خود به دست شوئی مبرند
۲۲درصد آن را به حمام می برند و
ده درصد بهنگام عشقبازی با جنس
مخالف تلفن همراه خودرا استفاده
می کنند
آماردیگری نشان می دهد چگونه
اشخاص باسنین مختلف اجازه می
دهند صدای زنگ تلفن همراه آنهارا
از کاری که در حال انجامش هستند

افراد بین  ۱۸تا  ۳۴سال  ۱۷درصد۰
افراد بین  ۳۵تا  ۵۱سال  ۹درصد و
افراد باالی  ۵۲سال  ۳درصد اجازه
می دهند تلفن همراه  ،دیگر فعالیت
آنهارا متوقف کند۰

مصرف شیر کمتر
وزارت کشاورزی آمریکا اعالم کرد که
آمریکایی ها نسبت به سال۱۹۷۰ ،
۴۲درصد کمتر شیر مصرف می کنند۰
درعوض نوشیدنی های غیر لبنی از
سال  ۶۱ ، ۲۰۱۲درصد افزایش یافته
است۰
این نوشیدنی ها که درآنهاگردو ،جو
سبوس دار ،نخود ،بادام  ،برنج و مواد
دیگراضافه می شوند مزایایی دارند
ازجمله اینکه هضم آنها آسانتراست
ازچربی اشباع شده کمتری نسبت به
شیر برخوردارند  ،و عاری از کلسترول
هستنددرعین حال نسبت به شیر
خواص کمتری دارند زیرا کلسیم
وپروتئین کمتری دارند ومواد معدنی
و ویتامین هایی که درشیر گاو وجود
دارد۰درآنها یافت نمی شود ۰درعین
حال باید مواظب شکری که به این
نوشیدنی ها افزوده شده است باشید۰
درصورتی که شیر گاو از قند طبیعی
سود می برد۰

را نیم افراشته نگهمبیداشتند تا به
در گذشتگان در جنگ که درراه انجام
وظیفه جان باخته بودند ادای احترام
کنند ۰درقرن هفدهم این رسم از
دریاها به خشکی کشیده شد و زمانی
که کسی درراه خدمت به میهنش جان
می بازد پرچم های دولتی بخاطر
احترام به او به حالت نیم افراشته در
می آیند۰

برندگان اسکار

پیدایش چرخ فلک
وقتی نجبای دوران قرون وسطی
بدنبال ورزشی بودند که جانشین
مسابقات خشونت آمیزشان شود
به این نتیجه رسیدند که به آموزش
گرفتن حلقه ها بوسیله نیزه هایشان
از پشت اسبها بپردازند ۰در زبان
اسپانیایی این عمل را کاروسال به
معنی جنگ کوچک می نامیدند۰
براثر مرورزمان اسبهای زنده تبدیل
به اسبهای چوبین شدند ودرکنارآن
کسانی برروی صندلی های آویزان
می نشستند واین مجموعه به دور
خود می چرخید ۰درنتیجه ازهمان
نام اولیه سودبردند و این مجموعه
را کاروسل نامیدند بر مبنای همین
کاروسل چرخ وفلک بوجود آمد۰

پرچم نیم افراشته
درقرن شانزدهم میالدی کشتی هایی
که با مهاجمین ویا دشمنان کشورخود
می جنگیدند باید پرچم کشتی را

تا دهه  ۱۹۳۰برندگان اُسکار ازقبل
انتخاب و نام آنها درروزنامه ها به چاپ
می رسید و بعد در مراسم رسمی جوایز
به آنها داده می شد ۰البته طبق قراری
که برگزار کنندگان مراسم با روزنامه
ها داشتند این نامها تا ساعت  ۱۱شب
نباید منتشر می شد ۰و فردای آن
روز مراسم رسمی برگزار می گردید۰
درسال  ۱۹۴۰لوس آنجلس تایمز این
عهدرا شکست و زودتر نام برندگان را
اعالم کردزیرادرآن سال رقابت بسیار
داغی بین فیلمهای» بربادرفته« ،
»آقای اسمیت به واشنگتن میرود«
»جادوگر شهر اُز« و» دلیجان«
درجریان بود  ،ازآن پس تا به امروز نام
برندگان در حین اجرای مراسم اعالم
می شود وهیچکس نباید فبل ازآن
ازاین امر آگاه باشد۰

آزادی

دروغ تاریخی

آلت موسیقی دردست است که
هنوز نتوانسته اند صدای آن را
آزمایش کنند۰

بهترین زمان سوختگیری

ونتوانست فیلم را به اتمام برساند۰
درنتیجه همفری بوگارت بجای او
انتخاب ودرفیلم بازی کرد۰

ترانه معروف جینگل بلزJ ingle Bells
توسط جیمز پی یر پونت از اهالی
مدفورد ماساچوست دراواسط قرن
نوزدهم میالدی ساخته شد ۰هیچ
نامی از کریسمس دراین ترانه برده
نشده است اما چون ازبرف یادکرده
است ترانه را به تعطیالت زمستان
مربوط دانستند ۰مورخین براین باورند
که این ترانه برای روز شکر گزاری
ساخته شده است اما امروز بعنوان
ترانه ای مخصوص کریسمس شناخته
می شود۰

ماایرانی ها وقتی کسی عطسه می
کند بالفاصله می گوئیم عافیت باشه٪
این رسم تقریبا درهمه ملل دیده می
شود ۰اما دلیل های متفاوتی دارد۰
مثال یونانی ها برایبن باورند که وقتی
عطسه می کنیم بدن ما برای لحظه
ای بی دفاع می ماند و ممکن است
شیاطین وارد بدن ماشوند  ۰درنتیجه
باگفتن عافیت باشد عطسه کننده را از
شیاطین دور می کنیم ۰یا آمریکایی ها
بخاطر طاعونی که درسال  ۱۶۶۵بر
دنیای غرب مستولی شد چون عطسه
را اولین نشانه این بیماری می دانند
برای عطسه کننده طلب سالمتی می
کنند ۰وما ایرانی ها فکر می کنیم
عطسه نوعی اختالل در نفس کشیدن
ایجادمی کندکه احتمال مرگ را بهمراه
دارد ۰بهمین دلیل برای عطسه کننده
آرزوی سالمتی می کنیم۰
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خ واندن ی
ک واته و

ترانه ای برای کریسمس

بازداردو به مکالمه بکشاند ۰این آمار
ازاین قراراست:

عافیت باشد

تانیمه دکل آن پائین بیاورند و پس از
اینکه به ساحل می رسیدند نیز پرچم

آیا نشستن در جلوی صفحه تلویزیون
به چشم صدمه می زند؟
شاید تا حدود  ۵۰سال پیش نشستن
در فاصله بسیارکم دربرابر تلویزیون
ضرری برای چشمهای بیننده نداشت۰
اما پس ازاینکه جنرال الکتریک
تلویزیون رنگی را ببازار فرستاد
مقامات بهداشت فدرال متوجه شدند
که تلویزیونهای رنگی به میزان قابل
توجهی اشعه ساطع می کنند که برای
چشم ضرر دارد ۰جنرال الکتریک
همه این دستگاههای رنگی را به
کارخانه بازگرداندو به رفع اشکال آنها
پرداخت۰

آزادی

پس ازآن دیگر هیچ آسیبی چشم
بیننده را هرچقدرهم نزدیک به
تلویزیون بنشیند تهدید نمی کند۰
بویژه تلویزیونهایی که صفحه مسطح
دارند کامال بی خطرند۰
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شلوار تنگ

آیا شلوارتنگ برای سالمتی بدن
مضراست ؟
پاسخ این سئوال مثبت است۰
پزشکان در مطالعات خود به این
نتیجه رسیده اند که شلوار های جین
که به بدن می چسبند نوعی بیماری
بنام  meralgia parestheticaمی
کند .ویا استفاده کننده را به سیندرم

وازلین خوردنی است؟

سوزش یا مورمور درقسمت ران
tingling thigh syndromeمی کند
این سندرم زمانی احساس می شود
که فشار ناشی از شلوارتنگ برناحیه ی
ران  ،عصب پوستی پشت ران را
 lateral femoral cutaneousقطع
می کند درنتیجه نوعی بی حسی و
کرختی در ناحیه ران ایجاد می شود
ودردی شبیه به آفتاب سوختگی
احساس می گردد ۰عالوه بر شلوار
تنگ کفش پاشنه بلند نیز موجب بروز
این سندروم می شود۰

وازلین دردهه  ۱۸۷۰میالدی توسط
رابرت چیزبروR.Chesebrough
اختراع شد درآغاز این ماده بعنوان
یک خوراکی مکمل برای سالمتی
عرضه شد و به خریداران وعده می
داد که اگر روزی یک قاشق از آن را
بخورند تا حد زیادی به سالمتی خود
کمک می کنند ۰اما بخاطر طعم وبوی
بدی که داشت مورد استقبال قرار
نگرفت  ۰لذا باردیگر به عنوان ماده ای

قب
ست
ل از دماداپک کن ال یکی

قبل از اینکه مداد پاک کن های
الستیکی ببازار عرضه شود دانش
آموزان ازخرده نان استفاده می کردند۰
به این ترتیب که خرده های نان را با
آب درمی آمیختند و آن را بصورت

که برای التیام زخم  ،سوختگی و
عالج لب های خشک وترک خورده
مفید است به بازار آمد مورد استقبال
گرفت  ۰آقای رابرت چیزبرو خود
هرروز یک قاشق وازلین می خورد و
حدود  ۹۶سال زندگی آرامی داشت۰

خس سـف
تگی ر

چگونه می توان خستگی ناشی از
بی خوابی و سفر دورودراز را که به
آن Jet lagمی گویند ازبین برد۰
مسلما ًیکی ازراه های آن چندساعت
خوابیدن پس از پرواز یا سفر طوالنی

نق نی
ش دو مکره مغز

مغز ما از دونیمکره راست وچپ
تشکیل شده است  ۰نیمکره سمت چپ
مسئول کارهای تحلیلی و استداللهای
منطقی است و نیمکره راست درگیر
امور عاطفی و خالقیت هاست۰
مطالعات زیادی نشان داده است که
مردم معموال ازیک طرف مغز خود
بیشتر استفاده می کنند ۰آنها که از
نیمه ی راست مغز خود بیشتر استفاده
می کنند انسانهایی مبتکر و خالقند۰
وکسانی که از نیمه ی چپ مغزخود
بیشتر سود می برند کارهای تحلیلی
و استداللی را بهتر انجام می دهند۰
بعبارت دیگر راست مغزها بیشتر
عاشق گربه موسیقی راک وخواندن

می گویند تراشیدن موی بدن باعث
می شود که به جای آنها موهای ضخیم
تر ی رشد کند  ۰آیا این یک حقیقت
است یا از نظر علمی ریشه ای ندارد؟
پاسخ این است که متخصصان پوست
می گویند اولین بار موی هرنقطه ازبدن
را که بتراشید بجای آن موهای ضخیم
تری رشد می کند اما در دفعات بعد
تراشیدن مو هیچ تأثیری در ضخیم تر
شدن آن نخواهد داشت۰

رابطه جویدن خوراک و وزن بدن

آیا جویدن خوراکی که می خوریم با
کم شدن وزن رابطه ای دارد؟
کارشناسان می گویند اگر لقمه ای که
در دهان می گذاریم را بین  ۳۰تا۷۰
بار بجویم درطول  ۵ماه حدود۶۰
پاوند از وزن بدن کم می شود ۰بعضی
از کارشناسان چینی نیز به این نتیجه
رسیده اند که آنان که هرلقمه را
حداقل چهل بار می جوند نسبت به
کسانی که هرلقمه را فقط  ۱۵بار می
جوند حدود  ۱۲درصد کالری کمتر
مصرف می کنند ۰همین مصرف کالری
کمتر باعث الغر شدن می شود۰

تاکنون گفته می شد که ما انسانها از
پنج حس بینایی  ،بویایی  ،المسه،
و چشایی  ،و شنوایی برخورداریم اما
اکنون گفته می شود ما ده حس داریم۰
پنج حس دیگر عبارتنداز :موضع
شناسی  :شما اگر چشمهای خودرا
ببندید می توانید انگشت خودرا
مستقیما روی بینی خود بگذارید ویا
هنگام رانندگی بدون نگاه کردن می
توانید پدال گاز یا ترمزرا پیداکرده و
ازآن بموقع استفاده کنید۰
حس درد :هرجای بدن که درد باشد
آن را احساس می کنید
احساس تعادل ،احساس سرما یاگرما،
و احساس زمان نیز از آن جمله اند۰و
بعضس حس یازدهم را نیز به آن می
افزایند که به آن حس تشخیص می
گویند مثال به یک جسد نگاه می کنید
و تشخیص می دهید که مرده است یا
زنده است۰

خواب زراهف اه

بعضی از کارشناسان معتقدند حتی
شیر و مایعات دیگررا نیز باید جوید و
بعد قورت داد۰

کاله و رگمای بدن

فصل زمستان است و باید خودرا گرم
نگهداریم  ۰بعضی عادت به استفاده
از کاله ندارند ٪درحالیکه کاله۹۰
درصد از گرمای بدن را حفظ می
کند ۰پوستی که سرمارا می پوشاند از
پوست دیگر نقاط بدن ما نازک تراست
وبهمین دلیل حرارت را خیلی زودتر از
دست می دهدو برعکس سرمای محیط

زرافه ها درشبانه روز بطور متوسط
فقط  ۳۰دقیقه می خوابند ۰آنها به
دلیل نداشتن دندانهای تیز برای
حمله به مهاجم و گردن درازی که
دارند مجبورند همیشه خودرا در
حالت آماده باش نگهدارند تا درزمان

مـخ

قیچ

ترع ی

جالب است بدانید که لئونارددو
داوینچی قیچی اولیه را اختراع کرد۰
او به عنوان نقاش ومجسمه ساز و
طراح شهرت دارد اما عالوه بر اینها
او مخترع بزرگی نیز بوده است ۰او
طرح های جالبی برای ساخت ادوات
موسیقی  ،ماشین پرنده و بسیار ی
وسایل دیگردارد که هرگز ساخته
نشدند۰

بشقاب رپنده

آیا بشقاب پرنده وسیله ای برای
مسافرت موجودات فضایی به زمین
است ؟ وآیا باید آن را باور کرد؟
جیمی کارتر و رونالد ریگان دورئیس
جمهوری آمریکا بودند که به بشقاب
پرنده باورداشتند ۰کارتر زمانی که
فرماندار جورجیا بود دو گزارش رسمی
به دفتر یوفو دراکالهما و کمیته ملی
تحقیقات درباره پدیده های آسمانی
ارسال کرد که حکایت از رؤیت
نورهای سبزوقرمز درآسمان چورجیا
می کرد ۰درطول کنفرانس فرمانداران
جنوب  ،کارتر گفت  »:من ازاین
ببعد به کسانیکه ادعا می کنند بشقاب
پرنده را دیده اند نمی خندم  ۰خودمن
شخصا ًآن را دیده ام« ۰
رونالد ریگان هم از تجربه شخصی اش
می گوید که هنگامی که در هواپیما در
آسمان کالیفرنیا پرواز می کرده است
نورسفیدی دیده است که بصورت
زیگزاگ حرکت می کرده و او از خلبان
خواسته است که آن را تعقیب کند۰
بااین حال کارتر و ریگان هم انسان
های عادی بودند که حرفشان نمی
تواند دلیل قاطعی برای اثبات وجود
بشقاب های پرنده باشد۰
بسیاری از مردم نیز ادعا کرده اند
که حتی توسط موجودات فضایی که

بسیاری از مردم می پندارند که
ماکروویو بعلت تشعشعاتی که دارد
خطرناک و برای سالمت ما مضر است
۰اتحاد جماهیر شوروی پس از سه
سال تحقیق  ،درسال  ۱۹۷۶استفاده
از ماکرو ویو را ممنوع اعالم کرد ۰دلیل
آن ایجاد میدان الکترو مغناطیس بود
که برای استفاده کنندگان خطرناک
بود ۰دانشمندان شوروی درآن زمان
اعالم داشتند » استفاده از ماکروویو
خطرات زیادی برای سالمت شهروندان
ما دارد و بیماریهای مختلفی را باعث
می شود«۰
اکنون گفته می شود ماکروویو برای
استفاده کنندگانش هیچ خطری ندارد

وضعیت ماه و خالف کاری اه

آیا اول ماه یا آخرماه در بروز خالف
کاریهای ما تأثیر دارد؟ این باور به
قرنها پیش باز می گردد ۰درقرن
هیجدهم در انگلستان محکومینی
که در نیمه هرماه که قرص کامل ماه
درآسمان بود مرتکب خالف می شدند
مجازات سبکتری برایشان درنظر
گرفته می شد ۰در پشت این تصمیم
یک دلیل علمی وجود داشت۰
پژوهشهایی که درمورد رفتار افراد
تحت تأثیر وضعیت ماه صورت گرف
نشان داد که ارتباط مستقیمی بین
وضعیت ماه ورفتار انسانها وجوددارد۰
وازهمه عجیب تر اینکه پژهشگران
دریافتند بیشتر قتل ها زمانی اتفاق
می افتد که ماه بصورت قرص کامل
درآسمان دیده می شود۰

آزادی

چش
آسیب تلوزییون هب مها

گلوله ای خمیری در می آوردند که
بسیار مؤثر خطوط مدادی و ذغالی را
پاک می کرد۰

است  ۰اما اگر می خواهید از تعطیالت
خود حداکثر استفاده را ببریدوفرصت
خوابیدن ندارید راه دیگر رفع
خستگی ازسفر نوشیدن یکی دو لیوان
شراب قرمز است۰

رتاـشیدن موی بدن

حواس ده گاهن

مارکوویو خطرانک است ؟
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پرسش پاسخ
علمی

داستانهای اسرارآمیزند درحالیکه
چپ مغزها عاشق سگ  ،موسیقی
کالسیک و داستان های غیر تخیلی
هستند۰

را بیشتر جذب می کند ۰لذا استفاده
ازیک کاله پشمی می تواند جلوی این
مشکل را بگیرد۰

الزم بتوانند فرار را برقرار ترجیح
دهندواز چنگال مهاجمین بگریزند۰
هربار که می خوابند حدود پنج دقیقه
طول می کشد و دراین مدت همیشه
یک چشم آنها بازاست۰

از بشقاب پرنده ها پیاده شده بودند
دستگیر و پس از مدتی آزاد شده اند۰

چـه
س
ا ر ـشنبه وری

هما برازنده  -تکزاش

راننده ای که می خواست با بوق اتوبوسش نمایندگان بخواب رفته مجلس را بیدار کند۰
رئیس جمهور هند پس ازمرگش در حساب بانکی اش حتی یک روپیه نداشت۰
بیدارکردن نمایندگان
مجلس
از وقایع جالب توجه ادوار مجلس
اسالمی  ،موضوع راننده اتوبوس
رشتی بود که با اتوبوس خود بوق زنان
به مجلس رفت  ٪اومرتب ًا بوق می زد
درودیواررا می شکست و پیش می
رفت  ٪وقتی اورا گرفتند وگفتند :
مرد حسابی اینجا که ایستگاه اتوبوس
نیست چرا عوضی آمده ای ؟ مگر
مستی؟!
راننده رشتی بالهجه مخصوص رشتی
ها جواب داد  :خیلی هم درست آمده
ام وعلت بوق زدن هم برای این است
که وکالی مجلس مخصوص ًا وکالی
رشت مثل این است که پنبه درگوش
کرده اند و یا خوابندو صدای مردم
را نمی شنوند ۰من آمده ام تابابوق
اتوبوسم آنهارا ازخواب بیدار کنم ۰

یادی از محمد عاصمی

آزادی
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محمد عاصمی مدیر وسردبیر ماهنامه
کاوه که به زبانهای فارسی وآلمانی
منتشر می شد در  ۱۹تیرماه ۱۳۸۷
برابر با  ۹ژوئیه  ۲۰۰۸برای من نامه ای
نوشت که برای زنده کردن یاداو متن
آن را دراینجا می آورم :
ناصر جانم صفایت را قربانم
همین صدا وروی تو که برای مجله
هائی که مجانی از تو می گیرند برای
کمک به کاوه می فرستی هزاربار شرف
دارد برصاحبان ثروتی که خودت از
حکایتها میکردی
سخاوتهایشان
ودرعمل نشان داده اند که ذره ای
بزرگواری وگذشت وهمت ترا ندارند ۰
آنانکه غنی ترند محتاج ترند۰
گفتی ولش کنم وگوشه بگیرم ولی می
ترسم اگر این خدمت راهم نکنم

زودتراز موقعی که زمان برسد خرقه
تهی کنم وخود خواهانه خیال می کنم
که حیف است ۰
می بوسمت وبازهم از تو ممنونم ۰
هردو مقاله ای که مرحمت کردی
درکاوه چاپ کرده ای قربان حواس
جمع  ۰قناری ها حواس برای تو نمی
گذارند ۰مطالب تازه بفرست ۰
دلم سخت هوای ترا دارد  ۰کاش بشود
برای  ۲۵ژوئیه لندن دعوت شده ام
روضه بخوانم درانجمن آقای دکتر۰۰۰
پاریس ازاین غیرتها ندارند که زیارت
شماهم میسر شود؟ بنده فقط خرج
سفرم را می خواهم که ندارم بدهم واال
آن را هم نمی خواستم ۰
دکتر ودیعی نازنین وعزیز را ازطرف
من ببوس  ۰بالخره هنوز که هنوز است
زیارتش نکرده ام  ۰کتابش محشری
است ۰
می بوسمت  ۰محمد

ما کجائیم اینها کجایند؟
زمانی که ایرلند اعالم استقالل از
انگلستان را کردطی آن ن ُه جوان
شورشی ایرلندی دستگیر ومحکوم به
مرگ شدند ۰ملکه ویکتوریا که تحمل
اعدام آنهارا نداشت دستورداد که

آنهارا نکشند بلکه به مستعمره انگلیس
یعنی کشور استرالیا منتقل کنند۰
حدود چهل سال بعد ملکه ویکتوریا از
استرالیا دیدن کرد ومورد استقبال بی
نظیر نخست وزیر استرالیا قرار گرفت
 ۰وقتی نخست وزیر به اطالع ملکه
رساند که او « یکی از  ۹نفر ایرلندی»
است که محکوم به مرگ گردیده
بود ملکه به راستی «شوکه» شد وبا
عجله ازاو پرسید که آیا ازسرنوشت
آن هشت زندانی دیگر خبری دارد؟
او به آگاهی ملکه رساند که همه آنها
بایکدیگر درتماسند ۰یکی از آنها به
ایاالت متحده مهاجرت کرده وفورا ً
به مقام فرمانداری مونتانا رسید۰
دونفر دیگر ژنرال ارتش آمریکا شدند
 دادستان کل استرالیاهم یکی ازآنهاست  -یکی دیگر شهردار نیویورک
شد ۰ما مخالفان خودرا نمی کشیم  ۰از
کشور انگلستان اخراجشان می کنیم۰
خرج سفرشان را می دهیم وبه کشور
دیگری می فرستیم ۰
شاید بهمین علت است درغرب به
آسانی کشور ایران جان انسان هارا
نمی گیرند ۰آخر کی باید درس

جلیل قلی زاده بنیانگذار « مال
نصرالدین» درشماره  ۲۵سال ۱۹۰۸
میالدی چنین پیش بینی کرد که «:
اگر بااین نیروی مخرب جامعه و تاریخ
کهن ( یعنی روحانیون) تسویه حساب
نشود  ،خواه انقالب مشروطه بشود یا
نشود  ،این میکروب ها می مانند ومن
می ترسم درآینده نزدیکی چشم باز
کنید وببینید  ،هشتصد مال یکجا خلق
شده  ،مال همه امور مملکت را بدست
گرفته  ،همه ثروت شمارا بر بادداده ،
شمارا به امان خدا سپرده وافسارتان را
به بیگانگان رها کرده !»
جل الخالق  ۰پیش بینی ازاین دقیق تر
ممکن نیست ۰

ثروت یک رئیس جمهور

بگیریم  ۰۰ ۰افسوس و هزار افسوس

پیش بینی

زین العابدین عبدالکالم پنج سال
رئیس جمهور هند بود و درسن
هشتادوسه سالگی سالها پیش فوت
کرد ۰تلویزیون هند دارایی اورا چنین
اعالم کرد:
سه دست کت وشلوار  ،شش عد پیراهن
 ،یک عدد ساعت مچی  ،دوهزاروپانصد
جلد کتاب  ،یک آپارتمان دولتی که
مدتها پیش به جامعه دانشمندان هند
تحویل داده شد وموجودی بانکی صفر۰
تنها دارایی او دعای یک ونیم میلیارد
جمعیت هندوستان که همراهش
بود ۰این هند٪ی گاوپرست کجا۰۰۰
مقامات خداپرست ایران کجا۰۰

آزادی

هم زمان با غروب خورشید حد اقل سه
خرمن آتش بر می افروزندو سه نوبت به
ردیف از روی آن می پرند

با شعله بلندمی افروزند.برای این کا ر
از خار های بیابان استفاده می شود
که عطر مخصوص بوته بیابان را دارد.
هم زمان با غروب خورشید حد اقل
سه خرمن آتش بر می افروزندو سه
نوبت به ردیف از روی آن می پرند و
با صدای بلند می گویند» سرخی تو از
من ،زردی من از تو «و اعتقاد دارند تا
آخر سال سالمت خواهند بود .در این
شب آجیل مخصوص شیرین ازپسته،
بادام،فندوق،کشمش،نخود چی ،و
میوه های خشک شیرین مثل انجیر
خرما برگه آماده کرده ومی خورند و
آش رشته مخصوص این شب را هم
طبخ و دور هم شادی کنان میل می
کنند .در این شب دختران جوان هر
دو سه تن در کنجی در معابر پنهان
می شوند و به سخنان رهگذران گوش
میدهندو از نوع سخنان آنها فال خود
را می گیرند این کار را فال گوش می
گویند.
قاشق زنی هم یک سنت دیگر این
شب می باشد.قاشق زنی یا مالقه
زنی از تفریحات این شب است
.دختر ها وپسر ها در حالی که خود
را در چادر پوشانده اندبه در خانه
همسایگاه و دوستان واقوام می روند
و آنقدر با مالقه به در خانه می کوبند
تا صاحبخانه چیزی در مالقه آنها بریزد
و با مجموعه آنچه جمع آوری کردند
غذایی درست می کنند و می خورند تا
آرزوهایشان برآورده شود.
جاروکردن و آب پاشی مقابل خانه در
سحر گاه نیز از دیر باز رایج بوده است
و با افسانه های بسیار همراه است  .این
نظافت صبح گاهی معموال وسیله دختر
دم بخت انجام می کیرد و در پایان
چهل روز تکرارروایت است که حضرت
خضر سپید پوش با سربند وشال سبز
از آنجا می گذرد و دختر دم بخت را
تحسین می کند و بخت و آرزوی
اورابرآورده می کند.
خانه تکانی و دور ریختن ظروف کهنه
و قرار دادن ظروف نو بجای آن نیز از
سنت های این شب می باشد.

گ
گ
وان ون

شماره  -۱۰۹سال دهم صفحه 29

اسفند آخرین ماه سال منسوب به
سپندار فرشته نگهبان زمین و مظهر
مهربانی و فداکاری ما در گیتی است .
سپندار یکی از امشاسپندان زرتشتی
و یکی از واال ترین عناصر طبیعت و
از قدیم ترین معتقدات آریایی ایرانی
است .گل بید مشگ با رنگ و بوی
لطیف خود مت ّعلق به اوست.
پنجمین روز اسفند جشن زنان است و
مرد گیران خوانده می شود .در این روز
زنان با جامۀهای نو به دیدار یکدیگر
می روند ووقت را به شادمانی می
گذرانند.
مرد ها به زنان خود هدیه می دهند و
آرزوهای خود را برآورده می کنند.این
رسم هنوز در نقاط دور افتاده ایران
بر جاست ودر یکی از دهات نزدیک
گناباد در خراسان در این روز ،مرد ها
به صحرا میروند تا زنان بتواننددرروستا
با آزادی و روی گشاده رقص و پایکوبی
کنند.اگر مردی به صحرا نرود ودر
روستا بماند مورد تمسخر وگاه آزار
زنان قرار می گیرد.
در مورد دیگر مراسم سنتی این روزها
ابو ریحان بیرونی از آن یاد کرده-
آویختن افسون در خانه هاست تا
کژدم(عقرب) ودیگر حشرات موذی
را دفع کند بنا براین دعای مخصوص
را بر روی کاغذ چهارگوش نوشته و در
سر اطاق نصب می کنند-حشرات زیان
آور از جایی که این افسون آویخته
شده می گریزند.
گذشتن سرما ویخ بندان زمستان و
دمیدن باد بهاری معموال حشرات و
جانوران پلیدرا که وسیله آلوده شدن
انبار آذوقه می شدند دوست ندارند
وکشتن آنها را کار نیک وثواب می
دانند۰ام ّابا شکوه ترین جشن اسفند
از زمان هخامنشیان و مذهب پاک
زرتشت برجای مانده ،روز های سه
شنبه وچها ر شنبه آخر سال بنام چهار
شنبه سوری است .
ظاهرآمراسم چهار شنبه سوری
برگرفته از آیین کهن ایرانیان است که
همچنان در میان آنها با اشکال دیگر
باقی و در باز ماند گان اقوام آریایی
رواج دارد.
« دکتر کورش نیک نام» موبد زرتشتی

و پژوهشگر در آداب و سنن ایران
باستان عقیده دارد که چهار شنبه
سوری هیچ ارتباطی به ایران باستان
و زرتشتیان ندارد و شکل گیری این
مراسم را پس از حمله اعراب به ایران
می دانند.
دکتر «نیکنام» در این باره میگوید «ما
زرتشتیان در کوچه ها آتش روشن
نمی کنیم و پریدن از روی آتش را
زشت می دانیم .
در گاه شماری ایران با ستان،هفت
روز هفته نداشتیم ،شنبه،یکشنبه...
بعد از تسلط اعراب به فرهنگ ایران
وارد شد .بنا بر این اینکه ما شب چهار
شنبه ای را جشن بگیریم ( چون چهار
شنبه در فرهنگ عرب روز نحس هفته
بوده )خودش گویای این هست که
چهار شنبه سوری بعد از اسالم در
ایران مرسوم شد..
ما پیش از تسلط اعراب بر ایران
هرماه را سی روز تقسیم می کردیم.
و برای هر روز هم اسمی داشتیم.هرمز
روز،بهمن روز...
«برای ما سال  ٣٦٠روز بود ه با پنج روز
اضافه (یا هر چهار سال  ٦روز اضافه).
ما در این پنج روز آتش روشن می
کردیم تا روح نیاکان را به خانه ها یمان
دعوت کنیم».

بنا بر این آتش چهار شنبه سوری باز
مانده آن آتش افروزی ٥روز آخر سال
در ایران باستان است و زرتشتیان به
احتمال زیاد برای اینکه این سنت از
بین نرود،نحسی چهار شنبه را بهانه
کرده واین جشن را با اعتقاد اعراب
منطبق کردند وشد چهار شنبه
سوری».
بنا براین پریدن از روی بوته های
آتش ظاهراً رسم قدیم نبوده است
در نزد ایرانیان مقدس
.آتش
بوده وآنها باور داشتند که آتش
افروختن یعنی غلبه روشنی
برسیاهی و تباهی و مانند این ها .
«پور داود» در آناهیتا می نویسد
«در جشن چهار شنبه سوری از روی
شعله آتش جستن و نا سزا یی چون
سرخی تو از من و زردی من از تو گفتن
از روزگارانی است که دیگر ایرانیان
مانند نیاکان خود آتش را نماینده
فروغ ایزدی نمی دانستند آن چنانکه
در آتش افروزی جشن سده که به گفته
گروهی از پیشینیان پرندگان و چهار
پایان را به قیر و نفت اندوده،و آتش می
زدند از روزگاران پس از اسالم است».
هم اکنون بدون توجه به مسایل و
نوشته های تاریخی در این روز در
خانه .خیابان وصحرا خرمن های آتش

ناصرامینی  -پاریس

آرایش عروس درایالت غزنی افغانستان
«مجمع علما ،متصوفین و متنفذین
غزنی» گرفته شده است.
در ماده نخست فیصله ده مادهای
که از سوی این نهاد صادر شده ،آمده
است« :مهریه یک د ختر مسلمان در
سطح والیت غزنی مصلحتا  ۳۰۰هزار
افغانی تعیین گردید که برعالوه آن
هیچ گونه مصارف اضافی مانند طال و
نقره به عهد ه د اماد نمیباشد».

ا
ز
ه

مه

اوضاع درونزوئال سخت بحرانی است

آزادی

قوه قضاییه می گوید ما زندانی سیاسی نداریم
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صادق آملی الریجانی ،رئیس قوه قضائیه،
روز دوشنبه  ۱۵بهمن (چهارم فوریه) در
جلسه مسئوالن عالی قضایی گفت که
از رهبر جمهوری اسالمی تقاضا کرده
است در چهل سالگی انقالب فرمان عفو
گسترده زندانیان را صادر کند .رئیس
قوه قضائیه تصریح کرد علی خامنهای
با کلیات این تقاضا موافقت کرده است.
آملی الریجانی گفت که این "اقدام
بزرگ" از سوی عدهای سیاسی جلوه
داده میشود .به گفته او این افراد
خواستار شدهاند که فرمان عفو شامل

زندانیان سیاسی نیز بشود.
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد که «ما
محکومی با عنوان زندانی سیاسی
نداریم»۰
او گفت« :اگر کسی اقدامی علیه امنیت
مرتکب شده است ،عنوان مجرمانه
مستقلی دارد که باید به آن رسیدگی
شود .جرم سیاسی نیز در قانون تعریف
شده و رسیدگی به آن هم ساز و
کارهای قانونی خود را دارد اما در حال
حاضر چنین محکومانی نداریم».

از اینجــــا

ازآنجــــا

ماندن درعراق برای نظارت بر اقدامات ایران
صدای آلمان :زمان خروج نیروهای
آمریکایی از سوریه هنوز دقیقا مشخص
نیست ،اما ترامپ میگوید که بخشی از
دو هزار سرباز آمریکایی پس از خروج
از سوریه به عراق میروند .او افزود آنها
در عراق خواهند ماند تا فعالیتهای
ایران را زیر نظر بگیرند .دونالد ترامپ،
رئیسجمهوری آمریکا ،میگوید حضور
نیروهای نظامی آمریکا در عراق از
اهمیت زیادی برخوردار است ،زیرا
واشنگتن میتواند فعالیتهای جمهوری
اسالمی را در عراق زیر نظر داشته باشد.
ترامپ گفت که برخی از نیروهای
آمریکایی که در سوریه هستند به
پایگاه آمریکا در عراق انتقال خواهند
یافت تا منطقه ،بخصوص ایران را زیر

ج
ـ
ا

بنی صدر :سقوط جمهوری اسالمی قطعی است

نظر داشته باشند .او افزود که پایگاه
نظامی آمریکا در عراق در جای خوبی
واقع شده که نه تنها ایران را بلکه همه
خاورمیانه را میتواند تحت نظر داشته
باشد.
ترامپ با تأکید بر این نکته که ایاالت
متحده آمریکا هزینه کالنی برای
پایگاه خود در عراق میپردازد ،افزود:
«ما میتوانیم این پایگاه را حفظ کنیم.
یکی از دالیلی که من میخواهم آن را
نگه دارم ،این است که میخواهم کمی
ایران را زیر نظر داشته باشیم ،زیرا
ایران واقعا یک مسئله است».
رئیسجمهوری آمریکا از تصمیم خود
مبنی بر خروج نیروهای نظامی از
سوریه دفاع کرد۰

درعکس باال تام بردی و همسرش ژیزل که یک سوپر مدل است بابچه هایشان
دیده می شوند۰

نتانیاهو می گوید ما میدانیم ایران چه میکند

رادیو فردادر گفتوگویی ویژه با آقای
بنیصدر ،عالوه بر مسائل چهل سال
پیش ،از او پرسیدهاست ،آیا هرگز تصور
میکرد که تظاهرات و اعتصابها در
ایران طی چهارماه به پیروزی انقالب
 ۵۷منجر شود؟و بنی صدر درپاسخ می
گوید :خود ایشان هم که باور نداشت.
یعنی نگران بود و میترسید.
درآخر خبرنگار رادیو فردا ازاو می پرسد:

فکر میکنید که احتمال دارد این
حکومت فعلی سقوط کند؟
و بنی صدر پاسخ می دهد:
احتمال ندارد ،قطعی است جانم .احتمال
نمیدهم ،قطعی میدانم .به لحاظ اینکه
ضد هدفهای آن انقالب است .انقالب
ایران ،مردم ایران ،اسالم ،همه قربانیان
بازسازی استبداد توسط این ُمالکاریها
شدند.

یورو نیوز :نیامین نتانیاهو ،نخستوزیر
اسرائیل روز یکشنبه در پیامی خطاب
به «حاکمان جبار» ایران گفت« :پیامی
برای تهران دارم؛ ما میدانیم که شما
مشغول چه کاری هستید و در چه جایی
این کار را انجام میدهید .با هر ابزار
قابل دسترس ،به اقدام علیه ایران ادامه
خواهیم داد تا امنیت اسرائیل را تضمین
کنیم».
آقای نتانیاهو در جلسه هفتگی کابینه
اسرائیل با اشاره به آزمایش موشک
هویزه از سوی ایران این اقدام را «نیت
آشکار تهران برای از بین بردن دولت
اسرائیل» ارزیابی کرد.
وزارت دفاع ایران روز یکشنبه سوم
فوریه از آزمایش پروازی موفقیت آمیز
موشک کروز زمینی هویزه با برد ۱۲۰۰
کیلومتر خبر داد .در عین حال وزارت

دفاع ایران اعالم کرده که این موشک
با برد  ۱۳۵۰کیلومتر طراحی شده است
و به بخش هوافضای سپاه تحویل داده
خواهد شد.

آزادی

نیکالس ماد ورو که زمانی معاون هوگو
چاوز بود پس از مرگ او در سال ۲۰۱۳
به قدرت رسید و اکنون هفت سال
است که برمسند قدرت نشسته است،
از همان روز نخست مخالفین مادورو
دست به تظاهرات زد ند و مشروعیت
اورا به زیر سئوال بردند۰رخداد های
ونزوئال بارها در صدر خبرها قرار گرفت
اما بنوشته سایت رادیو فردا  ،قدرت
مادورو اکنون با چالشی عمده روبهرو
شد هاست

اتحاد یه اروپا درروز پنجشنبه ۳۱
ژانویه رهبر مخالفان حکومت ونزوئال
«خوان گوایدو» را که ریاست مجلس این
کشوررا برعهده دارد بعنوان جانشین
ماد رو به رسمیت شناخت ۰پیش ازآن
هم دولت آمریکا این مقام را رئیس
جمهوری موقت ونزوئال معرفی کرده
بود ۰علیرعم همه این رویداد ها ارتش
هنوز بعنوان تنها مدافه ماد رو د ر کشور
شناخته می شود وباسرسختی ازاو
دفاع می کند۰

 -BBCنیوانگلند پتریوتز با پیروزی
 ۱۳-۳یکشنبه شب ( ۳فوریه) مقابل
لسآنجلس رمز ،مسابقه سوپربال را
برد و به این ترتیب با شش پیروزی
در این مسابقه با رکورد بیشترین برد
که متعلق به پیتس بورو استیلرز بود،
مساوی کرد.
مسابقه سوپربال هر سال بین
صدرنشین دو کنفرانس لیگ فوتبال
آمریکایی در آمریکا برگزار میشود.
قهرمانی پتریوتز همچنین رکوردی را

به نام تام بردی ،کوارتربک این تیم
ثبت کرد .او با این پیروزی صاحب
ششمین حلقه سوپربال شد و از رکورد
چارلز هیلی عبور کرد.
تام بردی  ۴۱ساله پس از بازی
گفت« :سالی باورنکردنی را پشت
سر گذاشتیم و برای رسیدن به این
افتخار بیش از هرچیزی جنگیدیم.
بازیکنان رمز خوب بازی کردند ،دفاع
آنها عالی بود و کار را برای ما سخت
کردند».

شماره  -۱۰۹سال دهم صفحه 31

بی بی سی :روحانیون و بزرگان قومی
در والیت غزنی در جنوب افغانستان
در یک اقدام بیسابقه گله (شیربها)
س و دختران را سه صدهزار
تازه عرو 
افغانی ( معادل  ۴هزار د الر آمریکایی)
تعیین کردند.
آنها همچنین از نحوه آرایش زنان به
گونه مد رن انتقاد کرد ه و خواهان
آرایش عروسها در خانه شد هاند.
این تصمیم از سوی نهادی موسوم به

تیم پتریوتز نیوانگلند و ششمین پیروزی

از اریحا ات مکزیکو

«ازاریحاتا مکزیکو» عنوان کتابی
است در مورد شهر و اقتصاد درگذرگاه
تاریخ تألیف پل بروک و ترجمه دکتر
جمشید برومند که به همت انتشارات
کندوکاو در پاییز سال  ۱۳۸۹در تهران
به چاپ رسیده است .رویه جلد کتاب
حاوی عنوان «از اریحا تا مکزیکو» و
نام مؤلف و مترجم به خط نستعلیق
و طرحی از حصار شهر دیرینه سال
اریحا ست .طرف دیگر جلد عنوان
فرانسوی کتاب و شرح مختصری
درباره مؤلف و مترجم است .مبنی بر
اینکه مؤلف پل بروک استاد دانشگاه
ژنو از اقتصاددانان و تاریخنویسان
اقتصاد و شهرنشینی است که
تحقیقات ارزشمند او در زمینه توسعه،
مشکالت شهرها و مسائل جهان سوم
از اهم تحقیقاتی است که در این
زمینه صورت گرفته است .وی افزون
بر شهرت و اعتبار جهانی که به واسطه
پژوهشهای خود به دست آورد.
سالها به فعالیت آموزشی اشتغال
داشت و از زمره کارشناسان ومشاوران
سازمان ملل متحد و سازمان جهانی
کار بود .به غیر از کتاب «ازاریحا تا
مکزیکو» که از منابع پژوهشی بسیار
مهم است .و اطالع از آن برای همه
اقتصاددانان ،شهرسازان ،جمعیت
شناسان و پژوهشگران تاریخ اقتصاد
و شهرنشینی ضروری است .تألیفات
دیگری نیز دارد .از آن جمله کتاب
«جهان سوم در بنبست» است که به
چندین زبان ،از جمله فارسی ترجمه
شد.
مترجم کتاب «ازاریحا تا مکزیکو»
دکتر جمشید برومند آرشیتکت
شهرساز و متخصص در برنامهریزی
شهری و منطقهای از دانشگاه
سوربن پاریس است .عالوه بر فعالیت
پژوهشی  -آموزشی از سی سال پیش
در پاریس به حرفه معماری اشتغال
دارد .از اعضای انجمن شهرسازی

موضوع کتاب:

«ازاریحا تا مکزیکو» درباره تاریخ
شهرنشینی و تحلیل روابط شهر با
اقتصاد در ادوار مختلف و جوامع
گوناگون است .رابطه شهرنشینی و
توسعه اقتصادی را در ابعاد تاریخی،
جغرافیایی ،فضایی در حوزه تمدنهای
مختلف برسی میکند .تلفیقی بین
تاریخ عمومی و وقایع جدید به شمار
میآید .که هم مفید فایده اهل فن
است .و هم برای کسانی که عالقهمند
به دانستن تاریخ شهرنشینی و
چگونگی رابطه آن با اقتصادند،
جذابیت دارد .واژه ی «اوربانیزاسیون»
 URBANISATIONکه در این کتاب به
کار رفته است ،هم در مفهوم سنتی
«اوربن»  URBAINبه معنای شهر و
شهری و شهرنشینی است .که پس
از سده چهاردهم میالدی وارد زبان
فرانسوی شد و از سال  ۱۷۴۰به بعد
عمومیت یافت .و بر حسب ضبط
لغتنامه فرانسوی «روبر» ROBER
به معنی تجمع رو به رشد جمعیت
در مناطق شهری است .و هم معادل
«اوربانیسم» به معنی شهرسازی است
که از سال  ۱۹۱۰در زبان فرانسوی
معمول شد .و لغتنامه «روبر» این
واژه را بررسی اصولی مجموعهای از
قواعد و اصول تثبیت شده که بتواند
فضای زندگی را با نیازمندیهای
بشری سازگار کند ،معنی کرده
است .واژههای «توسعه» و «توسعه
اقتصادی» نیز در مفهوم کلی به کار
رفته که به مجموعهای از پدیدههای
اقتصادی – اجتماعی اطالق میشود که
تحول همهجانبه جوامع را در پی دارد.

بخش دوم :با عنوان «اروپا از قرن پنجم
تا قرن هجدهم میالدی» مشتمل بر
شش فصل است که فراز و فرود تاریخ
شهرنشینی اروپا را در فواصل زمانی
سده پنجم تا هجدهم میالدی مورد
مطالعه قرار میدهد .دوره تاریخی
اروپای سنتی که زندگی شهری و
حیات اقتصادیاش از همگسستگی
ژرف دارد .شهرهای تجاریاش با
توسعه اسالم از رونق میافتد .در
پایان قرن پانزدهم با باز شدن پایش به
دیگر نقاط جهان و کشف دنیای نوین
گسستگیاش ژرفای بیشتری مییابد.
تا آنکه انقالب صنعتی نقطه آغازین
توسعه اقتصادی واقعی میشود ،و بر
شهرنشینی تأثیر میگذارد.

آزادی

از اریحا تا مکزیکو
نویسنده :پل بروک
مترجم :دکتر جمشید برومند
انتشارات :کندوکاو
قطع وزیری ۶۵۵ ،صفحه
چاپ یکم :تهران پاییز ۱۳۸۹
شمارگان ۱۱۰۰ :مجلد

و انجمن جغرافیدانان فرانسوی و
جامعه شهرسازان دانشگاهی فرانسه
است .ازتالیفاتش کتاب» شهر و فضای
شهری» است(.سروش )1393که به
برخی از پژوهشهای وی که به زبان
فرانسوی است در کتابنامه «شهر و
فضای شهری «اشاره شده است.

که به سرآغاز پدیده شهرنشینی
میپردازد .از پیدایش کشاورزی و
چگونگی رابطهاش با شهرنشینی
و ظهور نخستین کانونهای شهری
سخن میگوید .از نقش یونان و روم
در شهری شدن اروپا پرده برمیگیرد.
و تأثیر شهر در حیات اقتصادی را
بررسی میکند.
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مندرجات کتاب در چهار بخش تنظیم
گشته است:
بخش یکم :با عنوان «پیدایش
شهرنشینی تا نخستین تمدنهای
بزرگ» ،حاوی شش فصل است،

بخش سوم :با عنوان «شهر و توسعه
جهان غرب» دربردارنده نه فصل است.
موضوع شهر و شهرنشینی کشورهای
غربی را در رابطه با انقالب صنعتی
بررسی میکند .نشان میدهد ،چگونه
شهر با انقالب صنعتی از شکل خود
خارج شد .و شیوه زندگی ساکنانش
تبدل یافت و ساختار و اندازه شهر
به کلی متحول گشت .به چهسان
شهرهای غربی در نخستین سده
انقالب صنعتی آماج بیشترین تعداد
قربانی شدند .و درصد آمار مرگ ومیر
در شهرها و روستاها فزونی یافت و به
چه صورت استعمار درفاصله زمانی
سدههای شانزدهم تا بیستم میالدی
بیشترین نقش را در حوادث شهری
جوامع غربی داشت.
بخش چهارم :با عنوان «پدیده شهر و
جهان سوم» در نه فصل ،پدیده شهری
را در جهان سوم بررسی میکند .از
شهر و شهرنشینی و نخستین تحوالت
شهری جوامع غیر غربی قبل از
استعمار سخن میگوید :به رابطه

شهر با اقتصاد در جوامع سنتی اشاره
میکند .سپس به جنبههای مختلف
استعمار میپردازد .و تأثیرات آن را در
مناطق مختلف جهان ارزیابی میکند و
به بررسی اساسیترین مشکل جهان
سوم که توسعه نیافتگی و رشد تورمی
جمعیت شهرنشین است ،میپردازد.
مشکلی که وسعت و پیامدش در تاریخ
بیسابقه است .و جز در مواردی معدود
در گذشته دیده نشده است.
از مطالعه بخشهای چهارگانه کتاب
کشاورزی
درمییابد،
خواننده
زمینهساز پیدایش نظام شهری است.
تقریب ًا همه جا دوسه هزار سال بعد
از پیدایش کشاورزی شهر ظاهر
شده است .و همیشه شهر با ساختار
اجتماعی اقتصادی متمایزش در تقابل
با روستا محل تولید فرآوردههای
کارگاهی ،فعالیتهای بازرگانی،
تحوالت فکری و آموزشی و مقر قدرت
سیاسی بوده است .متقاب ً
ال روستا
خوراک و مواد اولیه مورد نیاز شهرها
را تأمین میکرده و ادامه بقای ساکنان
شهرها را ممکن میساخته است.
(ص)۵۹۳
همچنین بررسیهای انجام شده در
باره دنیای کهن نشان میدهد ،نهتنها
پیدایش شهرها جنبه دیرینهای دارد
که زود آغاز شده است .بلکه جهان
سنتی قبل از انقالب صنعتی بیش از
آنچه تصور شود ،شهری بوده است.
(ص)۵۹۴
جامعه روم ،ژاپن قرن هفدهم ،چین
قرن سیزدهم و جوامع اروپایی پیش
از کلمب جوامع بسیار شهری شده
دنیای سنتی بودهاند .در حالی که
برخی از پژوهشگران به نتایج دیگری
رسیدهاند ،که بر حسب اظهار مؤلف
ناشی از اشتباه انتخاب معیار برای
تعیین نرخ شهرنشینی در جوامع قبل
از انقالب صنعتی بوده است .یعنی به
طور مستقیم و غیر مستقیم تحت
تأثیر برآوردی بودهاند .که «داویس»
و «هرتز» در سال  ۱۹۵۷کردهاند و از
برآورد آنها چنین برمیآید که در سال
بقیه درصفحه ۴۸

کـب
ی
ق
ن
ر راه نده وم ارسا ل
کورش
ئی

دکتر همایون آرام
شواهد تاریخی درباره کوروش کبیر
( ۵۵۸-۵۳۰پیش از میالد) بانوشته
های کتب مذهبی یهود همخوان می
باشد ۰درهردو این منابع  ،کورش ،
پادشاهی آزاد منش  ،انسان دوست
وطرفدار همزیستی مسالمت آمیز
شناخته شده است  ۰او آزادی کار ،
آزادی سکونت وآزادی مذهب را که
سه آزادی اولیه می باشند به همه
اقوام داد۰
درنوشتارهای مذهبی بیش از بیست
بار درآیه های مختلف ازکورش
شاهنشاه آزادی خواه ودموکرات به
نیکی یاد شده است  ۰او تنها فرمانروای
تاریخ است که در کتب مذهبی
اسرائیل ازاو تجلیل بعمل آمده است ۰
درکتاب اشعیا(پیامبر یهود) کرارا ً بنام
کورش برمی خوریم ۰
درسال  ۵۵۳پیش از میالد کورش
دوم پادشاه هخامنشی معروف به
کورش کبیر فرزند کمبوجیه وماندانا
 ،اکباتانا پایتخت ماد (همدان فعلی)
رابه تصرف خوددرآورد و آستیاژ
پادشاه مادرا که پدربزرگ اوبود
ودوسرزمین پارس
تبعید کرده
ومادرا متحد نمود ۰درسال ۵۳۹
پیش از میالد  ،کورش پس از تصرف
ساردیس (سارد) پایتخت لیدی  ،به
بابل حمله کرد وسپاه نبونید فرزند
نبوکد نصر (بخت النصر) را شکست
داده وشهربابل را باوجود دارابودن
استحکامات دفاعی بدون جنگ
وخونریزی تصرف کرد وبه دوران
حکومت امپراتوری باعظمت بابل پایان
بخشید۰
درکتاب اشعیا پیامبر اسرائیل به
شکست امپراتوری بابل اشاره شده
است :خداوند می گوید « بزیر آی
وبرخاک بنشین  ،دختر باکره بابل۰
برروی زمین بنشین بدون تخت  ،دختر
کلده  ۰زیرا ازاین پس لطیف ونازنین
خوانده نمی شوی » (اشعیا۰ )۴۷:۱
خداوند به بابل می گوید « :درتاریکی
جایگزین شو وخاموش بنشین  ،دختر

کلده  ،زیرا ازاین پس ترا ملکه ممالک
نخواهند خواند»(اشعیا )۴۷:۵
کوروش یک فرمانروای عادی نبود
ونمیتوان اورا با هیچیک ازسالطین
روزگار مقایسه کرد ۰او شهربابل وکاخ
ها ومعابد آنرا منهدم نکرد ،مردم آن
را قتل عام ننمود واموال آنهارا به
غارت نبرد ۰به یقین کورش ازمحبوب
ترین وبزرگ ترین فاتحان جهان
محسوب می گردد ۰نبوکد نصر(بخت
النصر) پادشاه بابل درسال  ۵۸۶پیش
از میالد اورشلیم را تصرف وبیت
المقدس رابه آتش کشیده  ،منهدم
کردوبیش از ده هزارنفر ازفرزندان
اسرائیل رابه اسارت برد ۰کورش کبیر
پس از فتح بابل حکومتی عادالنه
جانشین نظام خودکامه وانسان
ستیز بابل کردوفرزندان اسرائیل را
آزادساخته ودستور بازسازی بیت
المقدس وبازگشت آنها رابه سرزمین
موعود صادر کرد ۰بعالوه گنجینه بیت
المقدس را که نبوکد نصر به غارت
برده بود به اسرائیل بازگرداند۰
استوانه کورش رویداد تصرف بابل
وآزادمنشی کورش راثبت کرده است
 «:باصلح وارد بابل شدم وباشادمانی
درکاخ شاهزادگان سکنی گزیدم ۰
مردوک خدای بزرگ (خدای بابلی
ها) قلب اهالی بابل را بمن متمایل کرد
ومن هرروز حرمت اورا نگه داشتم ۰
سپاهیان من درسراسر بابل بطرز
صلح جویانه آمدوشد می کنند۰
نخواهم
درسراسر سومر وآشور
گذاشت کسی ازمن هراسان باشد۰
توجه خودرا به امور داخلی بابل وهمه
شهرهای آن مبذول داشتم ۰وساکنان
بابل راازپلیدی رهایی بخشیدم۰
خانه های آنهارا مرمت کردم ومحنت
های آنهارا برطرف کردم ۰من کورش ،
پادشاه همه  ،پادشاه بزرگ  ،پادشاه
قادر  ،پادشاه بابل  ،پادشاه سومر و اکد
وپادشاه چهارگوشه جهان»۰۰۰
منشور حقوق بشر کورش بین سالهای
 ۵۲۹ -۵۲۸پیش از میالد برروی
یک استوانه سفالی به خط میخی
وبه زبان اکدی نوشته شده است ۰

استوانه کورش که اعالمیه کوروش
نیز خوانده می شود درسال ۱۸۷۹
میالدی درخرابه های شهرباستانی بابل
کشف گردید ۰این استوانه سند کتبی
از دادگستری واحترام کورش به حقوق
بشر است واکنون درموزه بریتانیا
نگهداری میشود۰
شرح بزرگ منشی وانسان دوستی
کوروش کبیر در آخرین آیه کتاب دوم
تواریخ بازگو گردیده است وبا نوشته
استوانه کورش همخوان است :
« چنین می گوید کورش پادشاه پارس :
خداوند  ،خدای آسمانها سلطنت
های جهان را به من بخشیده وبه من
امرفرموده که برای اودر اورشلیم که
درسرزمین یهوداست خانه ای بسازم ۰
پس هرکس ازشما که ازآن قوم است
میتواند به آنجابازگردد ۰خداوند ،
خدای او بهمراه او باشد» ( دوم تواریخ
)۳۶:۲۳
درکتاب عزرا (ازکتب مقدس یهود)
ازکورش کبیر کرارا ً نام برده شده
است  ۰تمامی یازده آیه فصل اول
این کتاب به کورش کبیر اختصاص
داردورویدادهای رهایی اسرائیل از
اسارت بابل  ،بازگشت به اورشلیم ،
بازسازی خانه مقدس وبازگرداندن
گنجینه آن شرح داده شده است۰
درفصل شسشم کتاب عزرا چنین
ثبت گردیده است :
« درسال اول سلطنت ِ کورش پادشاه ،
درمورد خانه خدا دراورشلیم این
فرمان را صادر کرد :خانه خدا
دراورشلیم  ،مکانی که قربانیها انجام
می گرفت دوباره ساخته شود ۰بلندی
آن  ۶۰کوبیت (ذراع) وعرض آن نیز
 ۶۰کوبیت  ،دیوارآن ازسه ردیف
سنگ های بزرگ ویک ردیف چوب
روی آن ساخته شود ۰تمام هزینه
آن ازخزانه شاهی پرداخت شود۰
ظروف طال ونقره ای که بخت انصر
ازمعبد اورشلیم گرفت وبه بابل آورد
دوباره به معبد دراورشلیم بازگردانده
وهرکدام درجای خودگذاشته شود»۰
(عزرا )۶:۳ -۵
درکتاب اشعیای نبی بارها ازکورش

کبیر به نیکی نام برده شده وازاو
تجلیل شده است :خداوند درباره
کورش که دست راست اوراگرفته ام تا
ملتهای دیگردربرابر اوسرفرود آورند
وخرقه پادشاهان ازتن آنها بدرآید ،
درهابروی اوگشوده شوند  ،ودروازه
ها بسته نباشند ۰من پیشاپیش
توخواهم رفت وکوههارا هموار خواهم
کرد ۰گنجینه های پنهان را بتوخواهم
داد وثروتهای نهفته درمخفی گاهها ،
تابدانی که من خداوند هستم  ۰خدای
اسرائیل که تورا بانامت می خوانم »
(اشعیا)۴۵:۱-۳
این تنها آیه (آیه یک فوق) درکتب
مقدس است که یک نفر غیر یهودی را
« مسح» شده بمعنی مسیح یا ماشیح
خوانده است  ۰آنهائی که با فرهنگ
یهود آشنائی دارند میدانند که عنوان
مسیح ناجی را به آسانی به کسی اهدا
نمی کنند۰
« من کورش راباراستی برانگیخته ام ،
همه راههای اورا راست خواهم کرد ،او
شهر مرا بازسازی خواهد کردوتبعیدی
های مرابدون دریافت دستمزد یا
پاداش آزاد خواهد ساخت ۰این است
کالم خداوند»(اشعیا)۴۵:۱۳
« ملت اسرائیل که از مدد وآزادمنشی
کورش کبیر بهره مند گردیده است ،
هرگز این ناجی خودرا فراموش نخواهد
کرد وهمیشه سپاسگزار خواهد بود۰
یهودی ستیزی وکینه توزی سران
فعلی حکومت اسالمی ایران تغییری
درپیوندتاریخی بین دوملت کهنسال
ایران واسرائیل نخواهدداد۰
بپاس خدمات کورش کبیر  ،اکنون
یکی از خیابانهای مرکز شهر اورشلیم
پایتخت اسرائیل بهمان گونه که در
کتب مقدس ذکرگردیده کورش نامیده
شده است ۰
نقل از فصل هشتم کتاب تازه
منتشرشده ( :دانش تورات:
همخوانی نوشتارهای مقدس باعلم،
شواهدتاریخی وکشفیات باستان
شناسی ) تألیف دکتر همایون آرام

آزادی

نقد و بررسی کتاب
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منوچهربرومند  -پاریس

*درنوشتارهای مذهبی بیش از بیست بار درآیه های مختلف از کورش شاهنشاه آزادی
خواه ودموکرات به نیکی یاد شده است
*کورش ازمحبوب ترین وبزرگترین فاتحان جهان بود چون بافتح شهرها ،کاخها و معابد
آنراخراب نکرد  ،مردمانش را قتل عام نکرد واموال مغلوبین را به غارت نبرد

گش
ت
ب
ک
م
ی رد یان تا ها

ازخوردن تخم مرغ هراسی به خود راه ندهید

واقیع اتفاقیه

برخی افراد زرده تخم مرغ را به تصور
اینکه کلسترول موجود درآن موجب
افزایش کلسترول خون وبروز بیماری
قلبی می گردد به دور می ریزند۰
اگر از خوردن تخم مرغ به سبب
کلسترول موجود درآن هراس
دارید  ،به گزارشی که اخیرا ً در مجله
آمریکائی تغذیه بالینی منتشر گردیده
است وگزارش هلی پژوهندگان دیگر
توجه کنید:
بررسی جدیدی آشکار ساخت که
خوردن حتی  ۱۲تخم مرغ درهفته
تأثیر منفی برروی کلسترول  ،قند
خون و فشارخون ندارد۰
اکنون دانشمندان به این نتیجه رسیده
اند که کلسترول موجود درتخم مرغ
 ،میزان کلسترول خون را در غالب
افراد افزایش نمی دهد۰
دکتر پال هاپکینز Paul N. Hopkins
متخصص بیماریهای قلب دردانشگاه
یوتا  ۲۷ ،پژوهش را که درباره ارتباط
مصرف تخم مرغ با میزان کلسترول
خون بود مورد بررسی قرارداد۰نتیجه
این که دراکثر افراد خوردن غذاهای
سرشار از کلسترول تغییر زیادی
درمیزان کلسترول خون نمی دهد۰
دریک مطالعه وسیع دیگر برروی
مردهای فنالندی آشکارشد که
خوردن

یک تخم مرغ بطور متوسط دارای
 ۴۰۶گرم چربی است  ۰ولی تنها یک
چهارم این چربی ها  ،چربی اشباع
شده می باشند۰
بنا به گزارش بخش بیماریهای قلب
دانشگاه جرج واشنگتن  ،چربی
های اشباع شده  ۴برابر بیشتر سبب
افزایش کلسترول می گردندومطالعات
دردانشگاه راکفلر نیویورک آشکار
ساخت که رژیم غذائی سرشار از
تخم مرغ تنها دردونفر از  ۵نفر ،
کلسترول خون را باال می برد۰
تخم مرغ غذائی کم کالری ودارای
بسیاری از ترکیبات سودمند برای
سالمت بدن است  ۰سرشار از
پروتئین است وشخص را ساعتها سیر
نگهمیدارد ۰یک تخم مرغ بزرگ ،
حاوی بیش از  ۶۰گرم پروتئین و۴۱ز
واحد بین المللی ویتامین  Dمی باشد۰
همچنین دارای ویتامین  Aو ضد
اکسیدان های محافظ چشم ,Lutein
( Zeaxantin, Biotinویتامین ) B7
است  ۰بیوتین به استحکام ناخن ها
ورشد مو ودرمان بیماریهای پوست
کمک می کند۰
عالوه بر این تخم مرغ به سالمت
رگهای بدن کمک کرده وبا افزایش
تولید هورمون های برطرف کننده ی

گرسنگی  ،درکاهش وزن بدن نیز
مؤثر می باشد۰
به باور بعضی از کارشناسان  ،از مصرف
بیش ازیک تخم مرغ درروز بهتراست
خوردن
خودداری کرد ،وبه جای
آن با سوسیس و غذاهای پرکالری ،
بهتراست آن را باسبزی ها  ،ومیوه
های گوناگون  ،سالسا یا نان دانه کامل
( )Whole Grainمیل کرد۰
***
برای خوانندگانی که عالقه دارند
درمورد این مقاله اطالعات بیشتری
کسب کنند درزیر به توضیح
ضداکسیدانهای محافظ چشم می
پردازیم:
لوتئین  :یک ترکیب شیمیایی است
با شکل ظاهری این ترکیب ،بلورهای
جامد نارنجی-قرمز است .لوتئین یکی
از ششصد کاروتنوئید طبیعی شناخته
شدهاست.
لوتئین به عنوان یک آنتیاکسیدان در
برخی از مواد غذایی مثل سبزیجات
برگدار و تیره رنگ مانند کلم برگ
و کاهو با برگهای سبز تیره یافت
میشود .لوتئین در زرده تخممرغ و
ذرت نیز یافت میشود .این ماده مفید

عالوه بر مقابله با بیماریهای مهلکی
مثل سرطان و تنگی عروق به پیشگیری
از بیماریهای چشمی و پوستی نیز
کمک میکند .لوتئین به عنوان یک
آنتیاکسیدان ،از آسیب رساندن
رادیکالهای آزاد به سلولهای بدن
محافظت میکند.
بیوتین  :نام دیگر بیوتین ویتامین
 B7است  ۰زمانی هم به آن ویتامین
Hمی گفتند ۰این آنزیم در سوخت
وساز چربی ها وکربو هیدراتها نقش
اساسی داردوباعث رشد سلولهای
بدن می شود ۰بسیاری از غذاهایی
که ما درروز مصرف می کنیم این
ماده را باخود دارند ۰میزان مصرف
روزانه آن بسیار کم است و نیازی
به استفاده زیاد ازآن نیست  ۰بهمین
دلیل مؤسسات قانونی که در آمریکا و
دیگر کشورها به تولید وفروش آن می
پردازند مقدار مصرف آن را ذکر نمی
کنند وبجای آن عبارت «مقدارالزم» را
برروی بسته های مربوطه می نویسند۰

آزادی
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زیگزانتین :زیگزانتین یکی از سه
کاروتنوئید است که در ماکوالی چشم
وجود ددارد ۰این ماده نیز در بسیاری
از سبزی ها وجوددارد ۰رنگ زعفران
بخاطر وجود همین ماده است ۰
بیشتر پزشکان براین باورند که این
ماده برای چشم بسیار مفید است ۰
درگیاهان بسیار ظریف نور شدید
آفتاب می تواند باعث خشک شدن
گیاه شود اما وجود این ماده در گیاه
آن را درمقابل نور شدید خورشید
محافظت می کند به همین دلیل
پژوهشگران پی بردند که زیگزانتین
برای محافظت چشم دربرابر نورشدید
خورشید بسیار مؤثر است ۰
این کاروتنوئید دربدن نقش آنتی
اکسیدان را ایفا می کندو چشم را
دربرابر رادیکال های آزاد حفظ می
کند ۰اسفناج وتخم مرغ از منابع
خوب برای تأمین زیگزانتین مورد
نیاز بدن بشمار می روند۰

ظل السلطان به صاحب دیوان تلگراف
کرد که « بدون سؤال وجواب  ،سه روزه
 ،صدوشصت هزارتومان بدهید و به هر
اسمی که می خواهی حساب کن که
بسیار الزم است  ۰ایشان هم جواب دادند
که ممکن نمی شود  ۰سه ماه هم محال
است  ،درقوه ی من نیست که این پول را
بپردازم (ص )۲۵۸
 ۱۰۰سال پیش ازاین دراواسط سلطنت
جا افتاده ناصرالدین شاه ودرجوش تسلط
انگلیس برشبه قاره هند اقلیم فارس
درنظر دولت استعماری بریتانیا اهمیتی
بیشتر ازوالیات دیگر ایران داشت  ،که
دروازه هند بود  ،بهمین مناسبت مرد
هوشمند پخته کاری ازطرف دولت
فخیمه متصدی وکالت نامه انگلیس
درشیراز می شود که اص ً
ال ایرانی است
 ۰اما اجدادش به هند مهاجرت کرده اند
وتبعه دولت انگلیس شده اند واوهم
به راه نیاکان رفته وگذرنامه انگلیسی
گرفته ومأمور حفاظت منافع آن دولت
شده است درجنوب ایران ۰بااین همه نه
زبان مادری فراموش کرده است ونه به
آداب وسنن سرزمین اجدادی خود وداع
گفته ونه دل ازمهروطن اصلی یکباره
پرداخته  ۰مرد تبعه انگلیس است واخالق ًا
وقانون ًا موظف به رعایت منافع آن دولت
شده است؛ دراین شکی نیست دفاعی
هم الزم ندارد ۰اما به فیض تربیت درست
وفرهنگ پیشرفته ازبسیاری ازایرانیان
تحصیل کرده معاصر خود به سرنوشت
این مملکت وپیشرفت این ملت وتحول
اوضاع آن دل بسته تر ومشتاق تر است ۰
یکی از وظایف اداری مرد این است که
گزارشی ازاوضاع عمومی اقلیم فارس
وبطور کلی والیات جنوبی ایران با
مدد مأموران وخفیه نویسانی که در
خدمت دارد تهیه کند وهر هفته یکبار یا
هرماهی یک بار این گزارش رابه سفارت
انگلیس بفرستد تابراساس گزارشهای او،
مردان نکته سنج وصاحب فراستی که
دروزارت خارجه انگلیس مراقب اوضاع
دروازه هندند وپاسدار گوهر یک دانه
تاج امپراتوری  ،خط مشی سیاسی دولت
خودرا تعیین کنند و مأموران استعماری
قدرتمندی باشند که آفتاب درقلمرو
تسلطش غروب نمی کند۰

مرد در تنظیم این گزارشها به حکم
تربیت اروپائی یا توصیه صاحبان ،
توجهی خاص دارد به زندگی مردم
وکوچه وبازار وجریاناتی درجوامع
مختلف اصناف مردم میگذرد و خبرهائی
که بعنوان شایعه دهان به دهان می
گردد وبرخوردهائی که رعیت و هیئت
حاکمه درمواردگوناگون دارند وبه

عبارت جامع تر  ،به همه نکته هائی که
غالب مورخان ایرانی که آن همه غفلت
کرده اند  ،ولی مأموران سیاسی انگلیس
به ضرورت واهمیت آن آگاهند و میدانند
با مدد مجموعه این گزارشها میتوانند
نبض احساسات عوام را در نتیجه
استنباط خویش داشته باشند ودربزنگاه
تاریخ حرکتی مخالف میل وپسند توده
رعیت نکنند  ،باتوجه به همین گزارشها
وگزارشهای مشابه آن است که جنبش

ملت ایران برای تأسیس عدالت خانه ،
حجکومت انگلیس جانب مردم را می
گیرد ودرهای
سفارت خانه اش رابروی جمعیت می
گشاید وبا آمادگی کامل وحیرت انگیزی
ازمردم کوچه وبازار پذیرایی می کند ۰
البته نه به قصد رفاه ایرانی و ترقی
ملت ایران که صد درصد مخالف منافع

استعماری اوست  ،بلکه باتوجه به این
واقعیت که از عمق نفرت این مردم ستم
کشیده نسبت به حکومت فاسد قاجاری
باخبرند وبه داللت همین گزارشها
میداند برکوره دهات وشهرهای
دورافتاده ایران بر مردم بی پناه چون
میگذرد و جمعیت مظلوم ووحشت
زده ایران با چه اشتیاقی تشنه عدالت
وامنیت است ۰
بااستنباط ازهمین گزارشها پی میبرد

که استبداد به جنون کشیده ناصرالدین
شاهی ودرباریان غارتگر مظفرالدین
شاهی بنای ستم وغارت را بحدی
برافراشته اند که به جز درهم غلتیدن
وازبیخ وبن فروریختن  ،سرنوشتی ندارد
واین بنائی است که البته خلل خواهد
کرد  ،مردم بجان آمده اند وخواه وناخواه
به حس همدردی متحد شده اند وقیام
خواهند کرد وقیام مردم از جان گذشته
به برکت اتفاق شان قطع ًا موفق خواهد
شد ۰بااین پیش بینی سنجیده ومتکی
به گزارشهای دقیق واقعیات  ،چه بهتر
که ازقدرت محکوم به زوال طرفداری
نکنند و به محرومان درآستانه قدرت
بپیوندند تا بتوانند برسفره ای که
عنقریب گسترده خواهد شد مسند
نشین محترمی باشند ۰این شیوه ی
همیشگی حکومت استعماری بریتانیا
بوده است وامروز نیز حقه ُمهر بدان ُمهر
ونشان است که بود ۰اگر دولت انگلیس
به حمایت مشروطه خواهان آمد وجراید
لندن فریاد عدالت خواهی نویسندگان
ستمدیده ایران را منتشر کردند وسفیر
انگلیس پذیرای مهمانان ناخوانده شد
 ،نه برای سعادت ایران دلش سوخته
بود ونه از حال زار ملت ستم رسیده
تأثُری داشت  ۰حکومت بیدادگری که
صدها میلیون مردم استعمارزده هند را
دراعماق جهل وبی خبری نگه میدارد
محال است هوادار ایران وایرانی باشد
وحتی یک قدم صمیمانه درراه ترقی
این ملت عقب مانده بردارد ،که نکند
گرگ پوستین دوزی  -از نگاه دولتی
تاجر پیشه واستعمار گر چه بهتر که
سروکارش درممالک عقب افتاده با
یکنفرباشد که همیشه تهدید وتحریف
یکنفر یمراتب آسانتر است تا یک ملت ،
گرچه بی سواد وجاهل وافسون پذیر ،
که بهرحال خالی ازسرهای پرشور
ودلهای جسور ومغزهای متفکر نیست ۰
اما درشرایطی که پایه های حکومت
فردی متزلزل شده است چاره ای جز
همراهی وهمدردی وملت طغیان گر
نیز ،کاروان ستم دیدگان ودادخواهان
به حرکت درآمده است ودیگر افسون
ساعت سعدونحس دردلهای مشتاق
کاروانیان مؤثر نیست  ،بقیه در صفحه ۴۸

آزادی

تخم مرغ غذائی کم کالری وسرشار از پروتئین است

علی اکبر سعیدی سیرجانی
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دکتر همایون آرام  -نیویورک

تازه های پزشکی

هب انتخاب م.ع.آشنا
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سرهنگ پس ازاین گفتگو از کنار
سهراب پور برمی خیزدوپشت میز

کار خودقرار میگیرد وبااین حرکت به
دامادآینده اش فهماند که بایداورا تنها
بگذارد تا به انجام کارهایش به پردازد.
سهراب پور پس از سپاسگزاری
وادای احترام نظامی درحالیکه هرگز
گمان نمی بُرد که به این سادگی وآسانی
شاهد مقصودرا در آغوش بگیردواز
شادی درپوست خود نمی گنجید،از اتاق
خارج می شود.
برگزاری مراسم نامزدی دو هفته
پس ازروز دیدار سهراب پور باپدر
«مهستی» بگونه ای نسبت ًا ساده
انجام شد که درآن مجلس چندتن از
افسران ارشد وغیرنظامی که از دوستان
نزدیک سرهنگ بودند همراه همسران
شان حضورداشتند،برگزاری مراسم
عقدازدواج وعروسی نیز چندماه بعدپس
از آنکه مهستی موفق به دریافت دیپلم
دبیرستان گردیدبه گونه ی باشکوهی
باحضوراغلب صاحبان بلند پایه ی دولتی
وبازرگانان سرشناس وافسران عالی
ُرتبه وچند تن از شخص ّیت های معروف
شهرصورت گرفت واز آن روز سهراب پور
ومهستی زندگی مشترکی راآغاز کردند
ودر همان دوسه سال نخست ،صاحب
یک پسر ویک دختر شدند.
تازمانیکه سرهنگ برسر کار
بودوسلسله مراتب باالی ارتش راتا
سپهبدی طی میکرد،سهراب پور که او
هم باگذشت سالها به درجات باالتری
نایل میشد،از نفوذ وقدرت پدر مهستی
بهره می گرفت وخودرا فدایی وخدمتگزار
او وخانواده اش نشان میدادواز انجام
خواسته ها ودستورات حتی کوچکترین
عضو خانواده ی آنان رویگردان نبود وبه
ظاهرانجام خواسته های آنان را افتخاری
از برای خود وانمود میکرد وبه این شیوه
قاب پدر مهستی راتوانسته بود بدزدد،
اما همینکه پدر مهستی بازنشسته شد
وقدرت ونفوذاورا درارتش ازبین رفته
دیدوخود به درجه ی سرتیپی رسیده
بود ،بنای بد ُخلقی وناسازگاری با مهستی
را گذاشت.
مهستی پس از گذشت چهارسال
اززمان تولد «شهروز» دختری نیز به دنیا
آورد که نامش را «کیانا»نهادند.

قسمت نهم

با اینکه پدرومادر نسبت به تربیت
فرزندان شان مشترک ًا متعهد ومسؤل
اند،اما سهراب پور این چنین پدری
نبود،او به خاطر ذات ناآرام وخشن
وتنُدش ،فضای خانه راپس از بازنشسته
شدن پدر مهستی،بارفتارش سرد وبی
روح وبی نشاط کرده بود،گاه هفته ها
میگذشت که زن وشوهرکلمه ای باهم
جز به هنگام مرافعه ودعوا ،گفتگویی نمی
کردند.
مهستی باالخره طاقت نیاوردوپس
از گذشت بیست سال زندگی مشترک،از
سهراب پور طالق گرفت واین زمانی
بود که شهروز با کمک مالی پدربزرگش
برای ادامه ی تحصیل به انگلستان رفته
بود وچون سهراب پور از نگهداری
دخترش»کیانا» سرباززده بود،مادرش
باآغوش بازومهرمادرانه ازاو نگاهداری
می کرد.
***

گلبانو که باتولد نازنین درگذارفراموشی
ازغم گذشته بود وبادلبندش زندگی
شیرینی راآزمایش میکرد واز خیال خود
بود،متأسفانه این
کشی منصرف شده
ّ
سرخوشی دیر نپاییدوزمانیکه نازنین
یکساله شد،گلبانو به خاطر ابتالءبه
بیماری ُکشنده ی سل،درمیان حسرت
واندوه اهل محل ودوستدارانش به ویژه
پدر ومادرش،پس از یک مبارزه ی شش
ماهه ی بی حاصل بابیماری،زندگی را
بدرود گفت ومن نخستین بار بود که گریه
ی پدرومادرم را می دیدم که ازژرفنای
دل درغم مرگ آن دختر جوان وناکام،
میگریستند.
پدرومادرم از آن زمان که دریافتند
گلبانوبه بیماری سل مبتالشده است به
سختی ناراحت ونگران شده بودند چراکه
نجات اوازاین بیماری ُمهلک محال بود
ومی دانستند که او به زودی چشم از
جهان فروخواهد بست .
درآن روزگاران که هنوزواکسن
پیشگیری وداروی درمان این بیماری
کشف نشده بود،مرگ بیمار مبتال به سل
حتمی بودوخطر این بیماری بیشتر ازآن

جهت بود که ُمسری بود،خانواده هایی
رامی شناسم که بیشتراعضاءآن به خاطر
ابتالی یکی ازآنان به این بیماریُ ،مبتال
شده ودرگذشتند،ازجمله عمووع ّمه ی
من به شرحی که پیش ازاین به آن اشاره
شد.
تابه امروزهیچگاه روز برگزاری مراسم
تشییع جنازه ی گلبانو وخاکسپاری
اش در گورستان را از یادنبرده ام،چه
غمگینانه ودردآلودبود،درآن روز نه تنها
همه ی اهل محل،بلکه عده ای از کارکنان
ارشد دادگستری وآن دسته از بازاریان
وکسبه واغلب کسانیکه آحسن را می
شناختند واحیان ًا رفت وآمد خانوادگی
داشتند،به دنبال تابوت گلبانوی ناکام براه
شدت می گریستند،منهم درآن
افتاده وبه ّ
مراسم همراه پدر ومادرم بودم،پدرم نمی
خواست به همراه آنان شاهد این مراسم
ناگوار باشم ،اما به خاطراصراروبی تابی
های من ودلسوزی مادرم،تسلیم شد ومن
درآن مراسم حضورداشتم،اماحال که به
گذشته برمی گردم براین باورم که دیدگاه
پدرم ازعدم حضور من درآن مراسم که
کودک سه ساله ای بودم درست بودو او
از اثرات نامطلوب روانی اینگونه مراسم
برای کودکان آگاه بود.
وضع وحال آحسن ودخترآقا بسیار
تأثّربرانگیزبود،آنان یک لحظه از برسر
خودکوفتن وگریستن وناله کردن دست
برنمی داشتند،اگر کسانی زیربغل شان
را نمی گرفتند تردیدی نبود که نقش
برزمین می شدند،رفتار آنان به ویژه
به هنگام خاکسپاری گلبانوبه راستی
رقت آوربودتاجاییکه دخترآقا خاک
گوربرسرخود میریخت و...
در چنان شرایطی که آحسن
وگلبانوداشتند،مادرم نازنین را که مات
ومبهوت نگاه معصومانه اش رابه مشایعت
کنندگان دوخته بودوتا آن روز چنان
جمع ّیتی را ندیده بود،درآغوش خود
گرفته بود.
نمی دانم چه عامل ویا انگیزه ای سبب
شده بود که من درآن سن وسال،دلشوره
ی عجیبی همراه بادلسوزی ودلبستگی
نسبت به نازنین در خود احساس
کنم،یادم هست چندبار از مادرم

آزادی

آنگاه درادامه ی گفتارش افزود:عجب،
عجب،چه تصادفی!نمیدانم چرا باهمه ی
تشابه نام خانوادگی با یاور محمودخان،با
شنیدن نام تو متوجهِ قض ّیه نشدم تا ازتو
درباره ی این تشابُهِ نام پرسش کنم،حال
پرسشم از تو این است که آیا تاکنون
ازدواج نکرده ای؟
سهراب پورمیگوید :از آنجاکه
نباید چیزی از زندگی ام رااز شما پنهان
کنم،باید به عرض برسانم که یکسال
پیش بادخترخانمی دراصفهان ازدواج
کردم وزندگی نسبت ًا آرامی داشتیم
تااینکه به موجب حکمی ازسوی ستاد
به شیراز منتقل شدم،او که دختر
عزیز ُدردانه ی پدرومادرش بود حاضرنشد
بامن به شیرازبیاید وازروی خودخواهی به
خواهشهای من کمترین اعتنایی نکرد
و ُمص ّرا ً خواستار طالق شدو!....
ازآنجا که اغلب انسانها همواره
بدون حضورطرف مقابل واینکه اونیز
چه میگویدَ ،یکسویه به داوری می
نشینند،سرهنگ نیز دربرابرگفته های
سراپا دروغ سهراب پور گفت :این چنین
زنان خودخواه وعزیز ُدردانه حتا برای
یک روزلیاقت همسری با مردانی چون
تورا ندارند،چه بهتر که پیش از بچه دار
شدن ازهم جدا شدیدودرحالیکه دست
سهراب پوررا دردستهای خود گرفته
ولبخند بر لبانش نقش بسته بودافزود،به
خانواده ی ما خوش آمدی ،ازهم اکنون
به تو اطمینان میدهم که دخترم پس
ازدریافت گواهینامه ی پایان دوره ی
دبیرستان،همسر تو خواهد بودوبرای
اینکه بعضی حرف وحدیث ها ومشکلی
دررفت وآمدبا خانواده ی ما درمیان نبوده
باشد،هفته ی آینده مجلس نامزدی
برگزار می کنیم،به راستی که چقدر
ازاین پیش آمد وآشنایی باتو خوشحالم
به ویژه که همسرآینده ی دخترمن،یکی
از افسران جوان وشجاع واز جان
گذشته ی ارتش شاهنشاهی ایران
خواهد بود،برو تازمان دقیق برگزاری
مراسم نامزدی رابه اطالع توبرسانم.
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خواستم که اجازه دهد برای لحظاتی
نازنین رابه آغوش من بسپارد،اما مادرم
وجثّه ی کوچک من که
گویا به خاطرسن ُ
طبیعی بود توان نگهداری نازنین یکساله
را نداشتم بادرخواستم موافقت نمی کرد.
پس از انجام مراسم اندوهبارخاکسپاری
به منزل مراجعت کردیم ومادرم تایکهفته
ازنازنین درمنزل ما نگهداری کرد
تاشرایط روانی دختر آقا مساعد برای
مراقبت ازنوه اش شود.
یکسال گذشت تا آحسن ودختر
بارغم ازدست
آقا توانستند تاحدودی
ِ
دادن یگانه فرزندشان رابا حرکات دلنواز
وشیرین نازنین که خالء فقدان مادرش
را پُر کرده بود،از دوش خود بردارند وبه
زندگی عادی به پردازند.
نازنین بزرگ وبزرگتر میشد ودردرون
قلب پدر ومادر بزرگش آنچنان جا باز
کرده بود که بیشتر اوقات آنان به ویژه
دختر آقابه بهترین وجه،صرف تربیت
ونگهداری او میشدولحظه ای از او غافل
نبودند،مگر نه اینکه او تنها یادگار یگانه
فرزند ناکامشان بود؟.
روزی آحسن به پدرم گفته بود
که تمام روزبه این امیدم که هرچه
زودتردقایق بگذردتا به خانه برگردم
ونازنین را درآغوش بگیرم،وقتی که اورا
درکنارم می بینم انگار که دختر ناکامم
گلبانورادربرابرخودمیبینمو...
مدتی پس از مرگ گلبانو ،آحسن قهوه
خانه اش رادردادگستری به شاگردی که
چندین سال صادقانه درخدمتش بوده
واگذاروبا پرداخت سرقفلی محلی دریکی
از مرغوب ترین نقطه ی شهر،رستوران
بزرگ وآبرومندی دایرمی کند ،که تا
آن زمان درشهر ما رستورانی به وسعت
وزیبایی آن باسرویس مرتب وچشمگیر
وغذای مطبوع نبود .
هرقدر نازنین ماه ها وسال ها را
پشت سر می گذاشت،برزیبایی وطنّازی
اش افزوده میشد واهل محل با مهربانی
ومحبت با او برخورد می کردند،اومانند
مادرش دردل همه جاباز کرده بود.
نازنین شش ساله شد،اورا به دبستان
گذاشتندوبرای اینکه مبادا دردرس
ومشق از سایر همکالسیهایش عقب
بیفتدومورد سرزنش آموزگار قرار بگیرد
ودر نتیجۀ آزردگی ،ذوق وشوق تحصیل
دانش دراو کشته شود،مادربزرگش
دریکی ازروزها که به خانه ی ما آمده
بود ،ازمادرم خواست تا اجازه دهد
غروب روزهای پنجشنبه،نازنین را به
خانه ی ما بیاورد تا برادرم هوشنگ یا
من درفراگیری ویاتمرین درس وتکالیف
مدرسه به او کمک کنیم.
مادرم درخواست دخترآقاراباکمال
میل پذیرفت،چرا که نه تنهااز لحاظ
روابط دوستانه ی گرمی که بین ما
وآنان وجودداشت بلکه نسبت به نازنین

دلبستگی عجیبی پیداکرده بود،زمانیکه
مادرم درخواست دخترآقارابا من وبرادرم
درمیان گذاشت بدون آنکه منتظر ابراز
نظر برادرم شوم به لحاظ خاطره ی
دلسوزانه ای که نسبت به نازنین در روز
خاکسپاری مادرش داشتم پذیرفتم که به
تنهایی عهده دارآموزش اوشوم تاهرزمان
که خواسته باشدودراین زمان من سال
چهارم دبستان را میگذراندم وازشاگردان
ممتازدبستان به ویژه درریاضیات بودم.
نخستین غروب پنجشنبه ایکه
دخترآقا بانوه اش به خانه ی ما آمدکه
به مشق ودرس اوبرسم،نمیدانم چرا
بجای نازنین ،من دست وپایم را ُگم کرده
بودم،اگرچه اورا بارهادیده وآماده برای
تدریس او بودم،اما نمیدانم بچه سبب
درآن روزآنچنان حالی به من دست داده
بود تاآنجا که بجای آنکه او به من سالم
بگوید من به او سالم گفتم!
همراه مادرودخترآقا ونازنین
به اتاقی که به من اختصاص داشت
رفتیم تا ازهمان روز کار تدریس راآغاز
کنم،مادرم ودخترآقا پس از دقایقی
اتاق را ترک کردند ومن مشغول تدریس
شدم،هنوز لحظاتی بیش نگذشته بود
که دخترآقا برای باردیگروارداتاق شد
وپاکتی پُر ازشوکوالت را بدست من
دادوبالبخندی که برلبان خودداشت
گفت:آقا هوتن میدانم که شوکوالت
دوست داری آورده ام تادهانت راکه
به خاطر چانه زدن بانازنین،خشک
وتلخ میشود،شیرین کنی ،سپس مرا
بوسید واز اتاق خارج شد ومن ندانستم
اوازکجا پی بُرده بود که من به شوکوالت
دلبستگی عجیبی دارم،زمانیکه داستان
شوکوالت رابه مادرم گفتم ،لبخندی
زدوگفت بدون تردیدکاردخترآقا
ازروی حدس وگمان بود،چون اغلب
بچه هابه این شیرینی دلبستگی
زیاددارند،سپس باتأثّر افزود:این زن
باهمه ی هوشیاری ودانایی نمیدانم
چگونه بود که فریب چرب زبانیهای
سهراب پورراخورد،اگراوزیربارخواسته
ی شیطانی آن مردبدطینت نمی رفت
آحسن کسی نبود که روی حرف او حرفی
بزند وآن فاجعه روی نمی داد،تردیدی
ندارم که مادرنازنین ازبس غصه خورد
وگریه کرد به خاطرضعف جسمانی به آن
درد بی درمان مبتالگردید وجان جوانش
زیرخاک رفت،خدا برای سهراب پور
خوش نخواهد.
قدرت فراگیری نازنین مراتحت
تأثیر قرارداده بود،باآنکه خود
شاگرد ممتازمدرسه بودم مع ذلک
استعداد او مقوله ای دیگربود،ازسویی
دیگررفتارموزون ومو ّقرانه وچهره ی
ّ
جذاب ودوست داشتنی اش سبب
شده بودکه هرزمان بیش اززمان
پیش،کشش عاطفی بیشتری نسبت

به او پیداکنم ودرمدت ن ُه سالی که من
عهده دار آموزش او شده بودم،به شوق
دیدار اوهیچگاه به هیچ بهانه وموجبی
حاضرنبودم روزهای درس اورا تعطیل
کنم ،مگرآنکه ی دچاربیماری می
غروب روزپنجشنبه
شدم،یادم نمی رود
ِ
ای را که تازه از زکام سختی که
چندروزپیش دچارآن شده بودم خالصی
یافته بودم ،به هنگام مرور وبازآموزی
دروس نازنین که سال چهارم دبیرستان
را میگذرانید،ازروی احتیاط دستمالی را
دربرابربینی ودهانم گرفته بودم واین کار
سبب شده بود تا آهنگ صدایم بگونه ی
خنده آوری تغییرکندوهمین امر سبب
خنده وحتی غش وریسه ی اوشده بود
که ازبرایم که این چنین حالی را تا آن روز
ازاوندیده بودم،بسیاردلنشین بود،او پس
ازلحظاتی خندیدن درحالیکه چشمانم
را به چهره ی اودوخته بودم گفت:آقا
هوتن شما امروز دربرابرآئینه قرار
گرفته ای؟ گفتم آری بامدادامروزپس
ازاینکه از خواب برخاستم،پرسش تو از
برای چیست؟اودرحالیکه می خندید
پاسخ داد که بینی تو بقدری قرمز شده
که گویی یک گوجه فرنگی قرمزشده
راروی بینی ات گذاشته ای! ازگفته ی
اووخندیدنش نه تنهاآزرده نشدم بلکه
از آن لحظه احساس دیگری نسبت به
او پیدا کردم،احساسی مطبوع،درست
بگویم عشق وکششی که تا ژرفنای قلبم
رسوخ کرده بود،من عاشق او شده بودم!
او پس از لحظاتی به چشمان من
خیره شدوپرسید  :آقاهوتن میدانم که
از خندیدن بیموردمن ناراحت شده ای
ازشما پوزش می خواهم،گفتم :نه ،هرگز،
امروز همشاگردیهای دبیرستان من نیز
بادیدن من همین کارتورا کردند،نه نه
جدی
،ناراحت نشدم،درشرایط خشک و ّ
بودن درس ومشق،لحظاتی برای ابراز
مطالب خنده دارالزم است،چه خوب که
تو بنای این کاررا گذاشته ای.
تاپانزده شانزده سالگی ،تنها مجذوب
قدرت فراگیری ورفتار مو ّقرانه اش
بودم،اما پس از آن روزکذا دردرونم نوعی
کشش عاشقانه نیزنسبت به اواحساس
می کردم.
نازنین درنتیجه ی بازآموزی
واستعدادی که داشت،همواره ازبهترین
شاگردان کالس بودوتوانسته
بودچندین جایزه ازدبستان ودبیرستان
دریافت کندودخترآقا اغلب به من
می گفت»اینهمه آوازه ها از شه
بود»اگرتونبودی نازنین به سختی
می توانست اینطوردرمدرسه گل
کند،دربرابراین گفته ی دخترآقا می
گفتم:تردیدی نکنید که استعداد وذوق
نازنین برای فراگیری سبب میشود که
موفق به دریافت جایزه شودوبانمرات
عالی به کالس باالتربرود.

نازنین به توصیه ی مادربزرگش غروب
پنجشنبه ها ی تابستان نیز برای فراگیری
درسهای سال آینده به ویژه ریاضیات به
منزل مامی آمد،مادربزرگش می خواست
این یادگارتنهافرزندش رابه بهترین
وجهی تربیت وصاحب کمال کند،تمام
هم وغم اومصروف همین خواسته
ّ
میشدونازنین نیز باابراز شایستگی،الحق
از عهده ی پاسخ شایسته به مادربزرگش
برمی آمد.
زمان به سرعت بادوبرق میگذشت،در
پایان ساعت درس یکی ازروزهای
ِ
شهریورماه که نازنین
ازماه بعددرسال چهارم دبیرستان
میشد،باحجبی ویژه
مشغول تحصیل
ُ
ی دختران معصوم،درحالیکه چشمانش
را به کف اتاق دوخته بودوناخن یکی از
انگشتهایش را می جوید پرسید:آقاهوتن
می توانم از شماپرسشی بکنم؟
باخنده گفتم:این چه حرفی
طی این
است،غرض از آمدنت نزد من ّ
چند سال پرسش درباره ی دروس
مدرسه بود،بپرس تا پاسخ بدهم.
ــ پرسش من در پیرامون درس
نیست،پرسش غیردرسی است .
بالبخندی که برلب داشتم گفتم:
بپرس بشرط آنکه سؤال سختی نباشد
چون بجزفرایافتهای مدرسه آگاهی های
چندانی از سایرچیزها ندارم.
ــ شنیده ام چندی پیش برای
شرکت درکنکوردانشگاه به تهران رفته
بودی وقراراست درصورت قبولی که
میدانم یقین ًا پذیرفته خواهی شد همین
روزها برای ادامه ی تحصیل به تهران
بروی،آیا این خبردرست است؟
ــ آری درست شنیده ای وازسوی
برادرم دریافتم که پذیرفته شده ام
وقراراست هفته ی آینده برای ثبت نام به
تهران بروم واز اوایل مهرماه دردانشگاه
تهران مشغول تحصیل شوم و...
هنوزسخنانم به پایان نرسیده بود که
دیدم قطرات اشک از گوشه ی چشمانش
غلتد!باتعجب
برروی گونه هایش می
ّ
پرسیدم :داری گریه می کنی ،چرا!؟
به خاطر تأثّری که به او دست داده
بودپاسخم را ندادودرحالیکه چشمانش را
همچنان به کف اتاق دوخته بود،اشک می
ریخت،سکوت آزار دهنده ای فضای اتاقم
راپُرکرده بود،سکوتی که اگرچنددقیقه
ای بیش ادامه می یافت،منهم با همه ی
خودداری ازغمی که بادور شدنم ازنازنین
دردل داشتم به گریه می افتادم،غم من
ازاین بود که باهمه ی ذوق وشوقی که به
ادامه ی تحصیل داشتم،دلباخته او نیز
شده بودم ودغدغه ی ازدست دادنش
مراآزار می داد،
بقیه درصفحه ۴۸

جمع با تفریق
آن است که ابتدا چند چیز رادریک
صفت یا یک تشبیه جمع کنند وبعد
مابین آنها از جهتی دیگر  ،جدایی
افکنند:
من وزلفین او نگونساریم
لیک او برگل است ومن بر خار

جمع با تقسیم
آن است که درابتدا چند چیز را
دریک صفت جمع وبعد آنهارا تقسیم
کنند ۰بعبارت دیگر ع مابین صنعت
جمع است با تقسیم مانند:
مگر مشاطه ی بستان شدند بادوسحاب
که این ببستش پیرایه وآن گشاد نقاب
(مسعود سعد)
مثال دیگر:
دوچیزرا حرکاتش همی دوچیزدهد
علوم را درجات ونجوم را احکام
(رشیدوطواط)

تجاهل عارف= تجاهل العارف

آزادی

عارف به معنی دانا وصاحب معرفت ،
وتجاهل مصدرباب تفاعالست به معنی
جهل ونادانی رابه خود بستن وخودرا
به نادانی زدن۰
پس تجاهل عارف آن است که گوینده
ی سخن باوجودی که چیزی را می
داند تجاهل کند وخودرا نادان وانمود
نماید؛ واین صنعت  ،چون بالطایف ادبی
همراه شد موجب تزیین وآرایش کالم
می شود ۰مثال از سعدی:
ندانم این شب قدراست یا ستاره ی روز
تویی برابر من یا خیال درنظرم؟
مثال دیگر از آتش اصفهانی:
ای شب هجر که چون روز منی تیره وتار
مگر از جورفلک گمشده ماهی داری؟
توضیح آنکه تجاهل عارف برای
تحسین کالم ومبالغه دروصف وتقویت
وتأکید مقصوداست ودرصورتی این
عمل پسندیده وموجب حسن ورونق
کالم می شود که با لُطف وذوق ادبی
همراه باشد وشنونده خود متوجه
باشد که مقصودگوینده تأکید کالم
است نه جهل وانمودن ۰وگرنه آن نوع

تجاهل ها که مردم سالوس برای
اغفال وعوام فریبی بکار می برند ،
نه فقط ازصنایع بدیعی نیست  ،بلکه
ازرذایل اخالقی است ۰
وازنوع تجاهل عارف است مخاطبات
غیر ذی روح ازقبیل (شب  ،روز،
صبح  ،صبا  ،نسیم وامثال آن)۰
ودراین مورد اشیاء بی روح رابا تخیل
شاعرانه جاندار فرض میکنند وآن را
طرف خطاب قرار می دهند ۰چنانکه
حافظ گفته است :
ای صبا نکهتی از خاک ره یار ،بیار
ببر اندوه دل و مژده ی دلدار بیار
مثال از نظامی:
شبا! امشب جوانمردی بیاموز
مرا یازود ُکش یا زودشو روز

افتنان
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آن است که دریک بیت یا دریک جمله
وبیشتر دوفن ودوموضوع مختلف
ازابواب سخن جمع کنند ۰مانند :مدح
وهجا ،غزل وحماسه  ،بزم ورزم  ،غزل
وپند ،تهنیت وتعزیت وامثال آن ۰
چنانکه ابوالعباس ربنجنی گوینده ی
عهد سامانی درمرثیه ی نصربن
احمد(متوفی  ۳۳۱ه۰ق )۰وجلوس
پسرش امیر نوح بن نصر سامانی
گفته است :
پادشاهی گذشت پاک نژاد
پادشاهی نشست فرخ زاد
زان گذشته جهانیان غمگین
زین نشسته جهانیان دلشاد
بنگر اکنون به چشم عقل بگو
هرچه برما زایزد آمد داد
گرچراغی زپیش مابرداشت
باز شمعی به جای او بنهاد
ور زُحل نحس خویش پیداکرد
مشتری نیز داد خویش بداد
(دراینجا اشاره شاعر به مسئله
نجومی است که منجمان می گویند:
ستاره ی زحل (کیوان) نخوست دارد
وآن را نحس اکبر می گویند درمقابل
مریخ که نحس اصغر گفته می شود،
وبرعکس ستاره ی مشتری (برجیس)
دلیل سعادت است وآنرا سعد اکبر
می گویند مقابل زهره که سعد اصغر
گفته می شود)۰

اعداد
که آن را سیاقه االعداد نیز گویند  ،آن
است که چند چیز مفر متوالی رکر
کنند وبعدازآن یک فعل برای همه
بیاورند  ،مثل اینکه بگویند « :فالن
کس درعلم وتقوی ودین داری وحسب
ونسب وکفایت ولیاقت یگانه ی
زمان وسرآمد اقران است »۰
ابروبادومه وخورشیدوفلک درکارند
تاتونانی بکف آری و به غفلت نخوری
(سعدی)

تنسیق الصفات
آن است که برای یک چیز صفات
متوالی پی درپی بیاورند ۰چنانکه
عبدالواسع جبلی دروصف یک نفر
سپاهی جنگجو گفته است :
کینه توز ودیده دوزو خصم سوز ورزم ساز

شیرجوش و درع پوش وسخت کوش و کاردان

التفات
التفات دراصل به معنی چپ وراست
نگریستن وروی برگرداندن به سوی کسی یا
چیزی است  ،ودراصطالح بدیع آن را دونوع
تعریف کرده اند:
 -۱قسم اول آنکه  :درسخن ازغیبت به خطاب
یابرعکس از خطاب به غیبت منتقل شوند
واین عمل از لطایف تفنن ادبی است ۰
 -۲قسم دوم آنکه  :سخن را تمام کنند آنگاه
جمله یا مصرع و بیتی بیاورند که خود مستقل
باشد اما باسخن قبل مربوط شود وموجب
ُحسن کالم گردد۰مثال التفات ازنوع اول :
بدان زمان که نشیند به صدر دیوان بر
هرآنگهی که قلم ب ربنان سوارکند
سپهرخواهد تابهردفع چشم بدان
زماه نوشده درساعدش سوارکند
کسی که دید دل ودست ِ او گه بخشش
به چشم هرکس زرهمچو خاک خوار کند
نهاده گردون سوی تو صدهزاران چشم
که رای عالی تو تا چه اختیارکند
(جمال الدین اصفهانی)
مثال التفات توع دوم
هرگه که ف راق تواندیشه کردمی
گشتی زبیم هجر دل وجان من فکار
اکنون تودوری ازمن ومن بی تو زنده ام
سختا که آدمی است ب راَحداث روزگار
(عمعقبخارایی)

ارسال مثل = تمثیل

مدح شبیه به ذم

آن است که عبارت نظم یا نثر را به جمله ای
که َم ثَل یا شبیه مثل ومتضمن مطلبی
حکیمانه است بیارایندواین صنعت همه جا
موجب آرایش وتقویت بنیه سخن می شود۰
وگاه باشدکه آوردن یک « مثل» درنظم یا نثر
وخطابه وسخن رانی  ،اثرش درپروراندن مقصود
وجلب توجه شنونده بیش از چندین بیت
منظوم وچندصفحه مقاله ورساله باشد:
عنصری گوید:
گ رازراستی بگذری  ،خم بود
چه مردی بود کز زنی کم بود
یا حافظ گوید:
من اگر نیکم اگ ربد توبروخودراباش
هرکسی آن درود عاقبت کار که کشت

تأکید المدح
درکتب بدیع آن را بعنوان
ُ
ب ِما یَ ْش ب ُِه الذم تعریف کرده اند ،به این
ق رار که  :دراثنای مدح کلمه ای ازقبیل
حروف استثنا واستدراک (لیکن  ،ولی ،
اما  ،جز  ،ا ِّل ،مگر  ۰۰۰وامثال آن ) بیاورند۰
چنانکه شنونده توهم کند که مقصود
مذمت وذکر یکی از اخالق ناپسند
وممدوح است  ،ولیکن دردنباله اش
صفت پسندیده ی دیگر را ذکر کنند۰
مدح ومنقبت گاهی بذکر محامد اوصاف
است  ،مثل اینکه بگویند  «:فالن کس
مرددانشمند واهل تقوی است ؛ جز
اینکه تظاهر وعوامفریبی ندارد»۰
وگاهی بصورت سلب صفات مذمومه
است  ،چنانکه بگویند «:هیچ عیب
ونقصی درفالن کس نیست ولیکن
متواضع وگشاده است »٪
نداشتن تظاهر وعوام فریبی ( درمثال
اول ) وتواضع وگشاده دستی یعنی کرم
وبخشندگی ( درمثال دوم) همه از صفات
ممدوح انسانی است ۰
ت را پیشه عدل است  ،لیکن به جود
کند دست تو برخزاین ستم
(رشیدوطواط)
عروس ُح سن ت را هیچ در نمی یابد
به گاه جلوه بجز دیده ی تماشایی
(سعدی)
همی به ف ّر تو نازند دوستان  ،لیکن
به بی نظیری تو دشمنان کنند اق رار

مشاکلت
مشاکلت = مشاکله مصدرباب مفاعله ع ربی
است  ۰به معنی هم شکل بودن  ،ودراصطالح
آن است که لفظی را به رعایت ومجاورت وهم
شکل بودن  ،باالفاظی که در جمله ذکر شده
است  ،هم شکل ویکسان کنند۰
مث ً
ال به درویش گرسنه ی برهنه می گویید:
« بیا تا ب رای تو آش بپزم» وی می گوید «:اگر
می توانید  ،پس یک پی راهن هم ب رای من
بپ زید»
فعل پزیدن (=پختن) درمورد پی راهن  ،بجای
فعل دوختن یا خریدن بکاررفته است ب رای
مشاکلت بافعل آش پزیدن ۰
لب سئوال سزاوار بخیه بیشت راست
عبث به خرقه ی خود بخیه می زند درویش
«بخیه زدن لب سؤال » م رادف « لب دوختن
است» به معنی لب بستن وخودداری
ازخواستاری وسؤال کردن۰

براعت استهالل
ب راعت دراصل به معنی تفوق وبرتری ؛
واستهالل  :به معنی نخستین آواز کودک
است درهنگام زادن  ،واینجا مجازا ً به معنی
سرآغاز ومقدمه وپیش درآمد کتاب ومنظومه
ومقاله وخطابه است ۰ب راعت استهالل نوعی
از صنعت تناسب وم راعات نظیر است  ،که
اختصاص به همان مقدمه وسرآغاز سخن
دارد ؛ ومقصوداین است که «دیباچه» کتاب یا

استدراک
صنعت استدراک درحقیقت نوعی از
مدح شبیه به ذم است وآن را درکتب
بدیع چنین تعریف کرده اند که :
شاعر بیتی را آغاز نهد به الفاظی که
پندارند هجو است  ،پس استدراک
کند و به مدح بازآید  ۰مانند این شعر:
اثز خواجه نخواهم که بماند بجهان
خواجه خواهم که بماند به جهان دراثرا
استدراک نیز درسخن منظوم و منثور

ذم شبیه به مدح
وآن به این قراراست که دراثنای
مذمت کسی  ،عبارتی بیاورند که
شنونده پندارد  ،ذکر محامد است
وپس ازآن مذمت دیگر بگویند۰
مانند «:فالن کس زشت روی است اما
بدسرشت وزشت طبع نیز هست »٪
حافظ گوید:
توبه هنگام وفا گرچه ثباتیت نبود
می کنم شکر که بر جور دوامی داری
یا :
نظرسوی دل افگاری نداری
وگرداری به ما باری نداری
جفاگفتم نداری  ،داری  ،اما
وفاپنداشتم داری  ،نداری
(رفیق اصفهانی)

مذهب کالمی
آن است که سخن را با دلیل وبرهان
عقلی یا خطابی وذکرامور مسلم
غیرقابل انکار  ،چنان اثبات کنند که
موجب تصدیق شنونده باشد:
بت که بتگر کندش  ،دلبر نیست
دلبری دست برد بتگر نیست
(عنصری)
درست گفت  ،نه کس کردگاررابفریفت
ّ
وضال
گراعتقاد کند بدره است وکالفر
فریب ازآرزوست  ،آرزو همیشه به دل
خدایبیدلوجاناست ونیز بیعموخال
(غضایررازی)

سؤال وجواب

آن است که قصیده یاغزلی را بصورت
پرسش وپاسخ یا پیغام وجواب بگویند ،
چنانکه امیر معزی گفته است  ،باالتزام
کلمه « ماه» دره ربیت:
گفتم م راسه بوسه ده ای ماه دلستان
گفتا که  :ماه بوسه ک را داد درجهان؟
گفتم فروغ روی تو  ،افزون بود به شب
گفتا به شب فروغ دهد ماه آسمان
گفتم به یک َم کان ْت نبینم به یک ق رار
گفتا :که مه ق رار نگیرد به یک مکان
الی آخر
مثال غزل حافظ:
گفتم  :غم تودارم گفتا :غمت یرآید
گفتم که ماه من شو  ،گفتا اگر برآید
گفتم زمه ربانان رسم وفابیاموز
گفتا :زخوبرویان این کار کمتر آید
گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم
گفتاکه  :شبروست او ازراه دیگر آید (الخ)

ابداع
دراصل بمعنی چیز تازه ونوآوردن
ودراصطالح آن است که دریک عبارت

ُح سن طلب
حسن طلب که به نام ادب سؤال وادب
طلب نیز خوانده می شود  ،آن است
که از کسی چیزی بخواهند باظ رافت
وحسن تعبیر ادبی  ،چنانکه حالت
خفت وخواهش وجنبه تمنا وذلت
سؤال وگدایی ازآن سلب شده باشد
وطبع طرف سؤال را نشاط بخشندگی
ب رانگیزد۰مانند:
ادب مگیر و فصاحت مگیر وشعر مگیر
نه من غریبم وشاه جهان غریب نواز
(ابوشکوربلخی)
زغایت کرم تست یازخامی من
که باگناه چنان منکرم امید عطاست؟
(انوری)
معروف است که روزی سلطان سنجر
درمیدان چوگان بازی ازاسب به زمین
خورد وچهره ی او را خ راشی رسید  ،وبه
این مناسبت امیر معزی رباعی ذیل را
ب ربدیهه گفت که مشتمل بر تمنای اسب
است با صنعت توریه وحسن طلب:
شاها ادبی کن فلک بدخورا
کآسیب رسانید رخ نیکورا
گرگوی خطاکرد به چوگانش زن
وراسب غلط کرد به من بخش اورا

ُح سنمطلع
آن است که مطلع قصیده وغزل یا مقدمه
وپیش درآمد مقاله وخطابه وسخن
رانی را چندان شیوا ومطبوع ودلپسند
بیاورند که شنونده راب رای شنیدن باقی

ُح سنمقطع
که آن را ُح سن ختام نیز گفته اند  ،آن
است که درپایان قصیده وغزل بیتی
شیوا ونیکو بیاورند وهمچنین مقاله
وخطابه وسخن رانی راباعبارتی ختم
کنند که درروح شنونده وخواننده اثر
خوش ونیک باقی بگذارد ،چندانکه لذت
آن درطبع او بماند ؛ واگر دراثناء سخن
بیتی ناخوش یا عبارتی ناپسند رفته
است  ،اثرش ازروح سشنونده زایل گردد؛
واهمیت ُح سن مقطع درنظم ونثر ،
مانند حسن مطلع وحسن تخلص
است ۰
از قبیل ُح سن مقطع است دعای تأیید
که درپایان قصاید معمول است ۰
مثال دعای تأیید از جمال الدین
محمدبن عبدالرزاق اصفهانی :
تازپستان سحاب کرم و شبنم جود
کشت امید کسی تازه وسی راب شود
خیمه ی دولت وجاه تو  ،چنان ثابت باد
کش ازل میخ عمودو ابد اطناب شود

ُح سنتخلص
حسن تخلص یا حسن مخلص آن است
که از تشبیب قصیده یا پیش درآمد
مقاله ومقدمه وعظ وخطابه وسخ رانی
 ،به اصل مقصود  ،خوب گریز ب زنند ،
چندان مناسب ولطیف که موجب
نشاط وشکفتگی طبع وخاطر شنونده
وخواننده باشد۰
صاحب النعجم می گوید « :از تخلصات
نادربلیغ مختاری گفته است »:
دی باز درتفکر آنم که بادرا
باتاب سنبل سمن آرای تو چه کار؟
گر نیز گردزلف تو گردد  ،بسوزمش
ازوصف آتش سزرشمشیر شهریار
ازعبدالواسع جبلی است درحسن
تخل ص:
گه بررخ تو از کف موسی بودنشان
گه ب رلب توازدم عیسی بود اثر
این عین زندگانی وآن اصل روشنی
چون رای خوب ولفظ خوش صدرنامور

ادامه دارد

آزادی

استاد عالهم جالل الدین همائی

تج رید
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فنون بالغت وصناعت ادبی

دربدیع فارسی م رادف خطاب النفس است ،
یعنی متکلم ازنفس خویشتن یکی را مانند
خود  ،انتزاع کند واورا طرف خطاب ق راردهد ۰
چنانکه سعدی گفته است :
تودوستان مسلم ندیده دای سعدی
که تیغ برسرو سر بنده وار در پیشند
نه چون منند وتومسکین حریص کوته دست
که ترک هردو جهان گفته اند ودرویشند
وحافظ فرموده است:
دیدی آن قهقهه کبک خ رامان حافظ
که زسرپنجه شاهین قضا غافل بود
ویا همای شی رازی گوید:
دیدی هما که صوفی وزاهد فروختند
آخر به پیر میکده بیت الح رام را؟

« تشبیب» قصیده و «پیش درآمد» مقاله
وخطابه را با کلمات ومضامینی شروع
کنند که بااصل مقصود تناسب داشته
باشد  ،نظیر آنچه درباره ی قضای الهی
واجل محتوم وناپایداری دنیا وم راسم
ماتم وعزاداری می گویند ،درمقدمه
تعزیت نامه ها ؛ وبرعکس آنچه در
پی رامن جشن وبزم وسور وسرور
وشادمانی می آورند  ،درپیش درآمد
تهنیت نامه ها۰
وازاین قبیل است « وصف شب» فردوسی
درمقدمهداستان بیژنومنیژه؛وفلسفهی
مرگ وحیات و قضاوقدر درپیش درآمد
داستان رستم وسه راب شاهنامه ی
فردوسی۰

هردو جاری است ۰

نظم یا نثر  ،چند صنعت بدیعی
رابایکدیگر جمع کردهباشند مثال دراین
بیت سعدی:
ندانم ازسروپایت کدام خوبت راست
چه جای فرق که زیبا زفرق تاقدمی
که عالوه بر فصاحت وبالغت وانسجام
وسالست  ،چندصنعت بدیعی درآن
بکاررفته است :
 -۱تجاهل عارف(:ندانم از سروپایت)
 -۲جناس تام  (:مابین فرق  ،فرق)
 -۳م راعات نظی ر (:سروپا)
 -۴تضاد ومطابقه(:ازفرق تاقدم)
ودراین عبارت گلستان  « :ف راش بادصبارا
گفته تافرش زمردین بگسترد ودایه ی ابر
بهاری رافرموده تا بنات نبات درمهدزمین
بپرورد» چند صنعت است :
 -۱تشبیه واستعاره (:ف راش بادصبا ،
فرش زمردین  ،دایه ی اب ربهار ،بنات نبات،
مهدزمین)
 -۲سجع ( :گسترده  ،پرورده)
 -۳م راعات نظی ر (:ف راش وفرش ) و(دایه ،
مهد ،پرورش )
 -۴موازنه (:باد ،ابر  ،فرش  ،مهد)
 -۵جناس ناقص وشبه اشتقاق ( :بنات ،
نبات)

سخن نظم یا نثر تشویق کند ودرطبع
وحال او رغبت ونشاط استماع وتوجه به
گفتار گوینده ب رافزاید ۰مانند:
گر دل ودست  ،بحر وکان باشد
دل ودست خذدایگان باشد
(انوری)
چنین کنند بزرگان چو کردباید کار
چنین نماید شمشیر خسروان آثار
(عنصری)

نادر نادرپور

هوشنگ ابتهاج ( ه۰الف سایه)

رپنده می داند

منصوراوجی

امشب!

یک بوسه ازلبان تو پاداش شعر من
امشب فراز جاده ی ابریشم است ماه
امشب کنار شاخ ُکناراست عطرسبز
امشب !۰۰۰

آزادی

وحشی بافقی

تهران  ۲۶ -اسفند ماه ۱۳۳۵

بی تو

گرچه وصل تو خیال است مرا،
بازسودای وصال است مرا۰
زنده ام خواهی اگر  ،دریابم:
زندگی بی تو محال است مرا۰
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ـسجتم ازدام

جستم ازدام بدام آر گرفتار دگر
شــــد طبیب من بیمار مسیحا نفسی
گو مکن غمزه ی اوسعی بدلداری ما
بسکه آزرده مرا خوشترم ازراحت اوست
«وحشی» ازدست جفا رست دلت واقف باش

من نه آنم که فریب توخورم باردگر
تو برو بهـــر عالج دل بیمار دگر
زانکه دادیم دل خویش به دالدار دگر
گرصـــدآزارببینم ز دل آزار دگر
که نیفتد سروکارت به جفــــاکاردگر

		
تاروپودم عاشقند ای عاشقان

فرخی یزدی

یج
رمدنتدر ی

شب چودربستم و مست ازمی نابش کردم
ماه اگر حلقه بدرکوفت جوابش کردم
دیدی آن ترک ختا دشمن جان بودمرا
گرچه عمری به خطا دوست خطابش کردم
منزل مردم بیگانه چوشد خانه ی چشم
آنقدر گریه نمودم که خر ابش کردم
شرح داغ دل پروانه چو گفتم باشمع
آتشی در دلش افکندم وآبش کردم
غرق خون بود ونمی مرد زحسرت فرهاد
خواندم افسانه شیرین و بخوابش کردم
دل که خونابه غم بود وجگرگوشه ی درد
برســرآتش جورتو کبابش کردم
زندگی کردن من ُمردن تدریجی بود
آنچه جان کند تنم عمر حسابش کردم

روز وصلت در شب یلدا رســــد
آسمان هم عاشق است ای شاعران

جان جانان یار جانی آمدم

مرغ عشقم  ،آنکــه دانی آمدم

گونهگلگوندررگمخونسرخوشست

دیده پرسوزوگداز و دل خوشست

اشک لغزان ترک لغزیدن مکن

ُد ّر غلطان ترک غلطیــدن مکن

می نخورده مست مستم یار من

اطاقی روشن از مهتاب پائیز
چراغ قرمزی برگوشه ی میز
زمین وآسمان درخواب راحت
تپشهای دل بیدارساعت
دوجام ازباده ی تلخ
دوظرف از نقل شیرین
لحافی نرم ازابریشم چین
دودست لخت از بازو بباال
دوپای لخت از زانو بپائین
اسماعیل خوئی

		
مرغ روحم درگشود و پرزدم

عاشقـانه بر خیالت درزدم

می شمردم لحظه هارا تارسد

دیده لبریز از هزاران قطره شد

زبم

به خواب می ماند۰
پرنده درقفس خویش
خواب می بیند
پرنده درقفس خویش
به رنگ وروغن تصویر باغ می نگرد
پرنده می داند که باد بی نفس است
وباغ تصویری است
پرنده درقفس خویش
خواب می بیند۰

ناله هایم می شنیدی درقفس

نقشـه هایی می کشیدی پُر هوس

آبتین آبتین(ح ۰بنی جمالی)

رمد

او به روی تاریکی
شمشیر کشید
وبه گامی
شب طوالنی را طی کرد
خشمی که زنده بود،
برایش چراغ گرفت
ورنه  ،ازآن مدار هالک
آسان نمی گذشت
بابا طاهر

رباعی

دوزلفونت بود تار ربابم
چه می خواهی ازاین حال خرابم
توکه با ما سر یاری نداری
چرا هرنیمه شو آیی به خوابم؟

شوق وصلت دمبـدم چون گریه شد
دلخوشممنزآنچـههستمیارمن

لورنگ ایوپان

مازانن

درگرگ ومیش صبح
وقتی که بچه هایم درخواب نازند
ازخواب بر می خیزم:
کارهای سخت خانه برهم انباشته
بعداز پختن غذا
سراغ کارهای دیگر خواهم رفت
شاخه های برنج را کنار خواهم زد
وباغذای شوهرم دردست
رهسپار جایی هستم که او
درمزرعه جان می کند
درحالی که شوهرم غذایش را می خو َرد
باکمر خمیده ،
به کمک او می شتابم و
هیچ به سختی این کار نمی اندیشم
به خاطر یک لقمه نان
درگرگ ومیش شب
که به خانه ام باز می گردم:
اگر بازهم کار جانفرسای خانه ،
گاه برنجی قرض می کنم ودسته ای سبزی
تاشامی بار کنم

درودربرصافی عشق
صداقت بکر
درود به نبض هستی
که در پستان مادر
به رگ می نشیند
درودبر هرچه های عشق
کام وناکامی
به هرچه های خواستن
به اشکها
به انتظار به ایثار،
درودبرعشق

شب هنگام مملو از تنهایی
بچه ها وشوهرم در خواب،
از خودم می پرسم :
چرا باید درفقر زیست ؟
سختی کارو زندگی مانیز
طاقت فرساست
چرا زندگی در مزرعه چنین طاقت
فرساست؟!
دهقانان باعرق جبین می کارند
اما برای خوردن  ،چیزی نمی یابند
گرانی کشت وکار
نم نمک مارا می کشد
***
درساعات طوالنی فکر وتنهایی
این واقعیت فریاد می زند که
هرگز زیر پا له نخواهی شد
اگر راه مبارزه را انتخاب کنی !
***
مازنان
آن زمان که باهم باشیم و
برای احقاق حقوق خود مبارزه کنیم
رستگار خواهیم شد۰
باید به خاطر یک چیز د ورهم جمع شد؛
می توانیم جامعه ی ستم پیشه را
د گرگون کنیم

ماه شرف خانم «مستوره کردستانی»

من آن زنم

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

فریدون مشیری

رنم رنمک میرسد اینک بهار

بوی باران  ،بوی سبزه  ،بوی خاک
شاخه های شسته  ،باران خورده
پاک
آسمان آبی و ابر سپید
برگهای سبز بید
عطر نرگس  ،رقص باد
نغمه شوق پرستوهای شاد
خلوت گرم کبوترهای مست
نرم نرمک میرسد اینک بهار
خوش به حال روزگار ...
خوش به حال چشمه ها و دشتها
خوش به حال دانه ها و سبزه ها
خوش به حال غنچه های نیمه باز
خوش به حال دختر میخک که
میخندد به ناز
خوش به حال جام لبریز ازشراب
خوش به حال آفتاب ؛

ای دل من ،گرچه در این روزگار
جامه رنگین نمیپوشی به کام
باده رنگین نمیبینی به جام
نقل و سبزه در میان سفره نیست
جامت از آن می که میباید تهی است
ای دریغ از تو اگر چون گل
نرقصی با نسیم
ای دریغ از من اگر مستم نسازد آفتاب
ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار
گر نکویی شیشه غم را به سنگ
هفت رنگش میشود هفتاد رنگ

آزادی

ویژه زمستان

لـغ
اکش زان

ردودربعشق
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ن
ل
ی
شع
ردرپند ی روزغل

هما مناسبیان

اقدس ذوالفنون

آزادی

خاک را تازیر بغل همام کنارزد
وبااحتیاط جسد رابیرون کشید۰
کنار همام زانوزپ ودستش را روی
سراوگذاشت  ۰او باچشمان بسته نماد
شکست ونومیدی بود ۰آه عمیقی
کشید وزیر لب گفت :
 به تو که نگاه می کنم چهل سالاز عمرم را بی معنی وبربادرفته می
بینم ۰
ناگهان برخاست و به «قدری» که آن
طرف جسد ایستاده بود  ،نگاه کرد۰
لحظاتی خشمی کور براو چیره شد
وباصدایی خشن گفت :
 همام روی دوش تو به کلبه خواهدرفت ۰
«قدری» ازترس یکه خورد وعقب رفت ۰
اما ادهم جسدرا دورزد وشانه ی
اورا گرفت وفریادزد:
 برادرت را بردار۰قدری نالید:
 نمی توانم۰ توانستی اورابکشی۰ پدر ،نمی توانم۰ مرا پدر خطاب نکن ۰قاتل برادر نهپدری دارد ،نه مادری ونه برادری۰
 نمی توانم ۰ادهم اورا محکمتر گرفت :
برعهده قاتل است که قربانی اش راحمل کند۰
«قدری» تالش کرد خودش را ازدست
او خالص کند ،اما ادهم نگذاشت
وازشدت عصبانیت شروع به زدن
مشت به صورت او کرد  ۰قدری بی
حرکت ایستاده بود  ،نه مقاومتی ونه
فریادی  ۰باألخره ادهم از ضربه زدن
دست برداشت وگفت:
 وقت تلف نکن  ،مادرت منتظر است۰
قدری ازبه خاطرآوردن مادرش به
خودلرزید وباالتماس گفت :
 بگذار گم وگورشوم۰ادهم اورا به طرف جسد هل داد

وگفت:
 باهم اورا حمل می کنیم ۰ادهم دست  ،زیر بغل همام گذاشت
وقدری خم شد وزیرزانوی اورا
گرفت۰جسد رابلند کردند وآهسته به
طرف دشت الدراسه به راه افتادند۰
رنج واندوه ادهم آن قدرشدید بود
که دیگر درد بدنی اش را احساس
نمی کرد قلب «قدری» هنوز می
تپید ودست وپایش می لرزید ۰بالمس
جسد  ،بوی خاک ازبینی تا اعماق
وجودش نفوذ می کرد  ۰تاریکی عمیق
بود  ،گرچه درافق روشنائی چراغهای
همسایگان دیده می شد« ۰قدری» از
شدت یأس نفسش بند آمده بود ،پس
ایستاد وبه پدرش گفت :
 جسدرا بتنهایی می برم ۰یک دستش را به پشت ودست دیگرش
را زیر زانوی او گذاشت و پیشاپیش
ادهم به راه افتاد۰
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به کلبه که نزدیک شدند  ،امیمه
باتشویش پرسید:
 پیدایش کردید؟ادهم آمرانه گفت :
 ازکلبه بیرون نیا۰جلوتراز قدری می رفت تا مطمئن شود
اواز کلبه بیرون نمی آید ۰قدری  ،دن
درایستاد وخیال داخل شدن نداشت ۰
ادهم به او اشاره کرد ،اما او امتناع می
کرد وزیر لب گفت :
 من قدرت روبروشدن با اورا ندارم ۰ادهم آهسته گفت :
 نفرت انگیز  ،تو بدترازاین کردی ۰قدری  ،ازجایی که ایستاده بود  ،تکان
نمی خورد۰
 نه  ،این نفرت انگیزتراست ۰ادهم  ،قدری را باجدیت به جلو هل
داد تااینکه به اتاق بیرونی رسیدند
وبسرعت به طرف امیمه رفت وجلوی
دهان اورا گرفت ۰
 زن  ،جاروجنجال راه نیتداز ۰مانبایدپیش از چاره ی این کار  ،توجه کسی

ترجمه دکتر محمد علی صوتی

را جلب کنیم  ۰بگذار تقدیرمان
را درسکوت بپذیریم ودردورنجمان
راباصبر صبر تحمل کنیم  ۰شرارت از
وصلب من بیرون آمده است ۰
بطن تو ُ
همه ما نفرین شده ایم ۰
ادهم  ،محکم جلوی دهان اورا گرفته
بود واوبیهوده تقال می کرد که از
دستش خالص شود ۰خواست دست
اورا گاز بگیرد ،اما نتوانست  ۰بسختی
نفس می کشید  ،تااینکه قوایش
به تحلیل رفت وغش کرد ۰قدری ،
شرمزده درسکوت جسدرا نگهداشته
بود وبه چراغ چشم دوخته بود وازنگاه
کردن به مادرش احتراز می کرد ۰ادهم
بسوی اورفت وکمکش کرد وجسدرا
روی بستر قرارداد وبا مالطفت روی
اوراپوشاند ۰قدری به جسد برادرش
زیر رو انداز  ،روی بستری که عمری
باهم سهیم بودند  ،نگاه کرد ۰احساس
کرد دیگر جائی دراین خانه ندارد۰
امیمه سرش را تکان داد وچشمهایش
رابازکرد ۰ادهم به سویش رفت و با
تحکم گفت :
 جیغ نزن !امیمه می خواست برخیزد ،ادهم به او
کمک کرد که روی پا بایستد وبازهم
به او هشدار داد که آرام باشد ۰می
خواست خودش راروی تخت بیندازد
 ،اما ادهم مانع شد ۰شکست خورده
وزجر کشیده آه عمیقی کشید ودیوانه
وار شروع به کندن موهای سرش کرد۰
ادهم برایش مهم نبود او چه می کند۰
اما با خشونت گفت :
 هرچه می خواهی بکن  ۰امادرسکوت!امیمه باصدای گرفته گفت :
 پسرم  ،پسرم !ادهم صریح وبی پروا گفت :
 این جسد اوست  ۰اودیگر نه پسرتست ونه پسرمن  ۰این هم قاتلش
است  ۰اگر می خواهی اورا بکش ۰
امیمه دست بصورتش زد وسر قدری
دادکشید:
 پست ترین حیوان چنین کاری نمیکند که تو کردی ۰
قدری  ،درسکوت سرخم کرد ۰ادهم با

خشونت فریادزد:
 مگر نه اینکه بناحق روح ازتنشجداشد؟ توهم دیگر حق نداری اینجا
زندگی کنی  ،این عدالت است ۰
امیمه نالید:
 او امید زندگی ما بود ۰به او گفتیمبرو واو ا ِبا کرد  ۰اگررفته بود  ،اگراو
این قدر مهربان  ،شریف ورحیم نبود
 ،رفته بود ۰آیا مرگ پاداشش بود؟
چگونه این چنین کردی ؟ مگر قلب تو
ازسنگ است ! تو دیگر پسرم نیستی
ومن هم مادرت نیستم ۰
قدری  ،چیزی نمی گفت  ۰اما به
خودش گفت  «:یک باراورا کشتم  ،اما
او هرثانیه مرا می کشد ۰من دیگر زنده
نیستم  ۰چه کسی می گوید من زنده ام
؟» ادهم با لحنی خشن گفت :
 باتو چه بکنم ؟قدری به آرامی گفت:
 گفتی که من دیگر حق زندگیدراینجا ندارم ۰
امیمه فریادزد:
 چطور خودت را راضی کردی اورابکشی؟!
قدری  ،نومیدانه گفت :
 گریه بیفایده است  ۰من آمادهمجازات هستم  ۰مرگ کمترین
کجازات من است ۰
ادهم بتلخی گفت :
 اما تو زندگی مارا از مرگ بدترکردی ۰
امیمه دوباره بنای زاری وشیون وزدن
به صورتش کرد:
 من دیگر این زندگی را دوست ندارم ۰مرا با پسرم دفن کنید! چرا نمی
گذارید صدایم را بلند کنم ؟
ادهم با زهر خند گفت :
 هیچکس ازگلوی تو نمی ترسد ۰امامی ترسم شیطان خبردارشود۰
امیمه باتحقیر گفت :
 بگذار بشنود ،من که دیگر نمیخواهم زنده باشم ۰
صدای ادریس دم درکلبه شنیده شد۰
 برادر ادهم! بیا بخت برگشته !همه به لرزه افتادند مگر ادهم که
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نجیب محفوظ

فریادزد:
 برگرد به کلبه ات ومرا عصبانیمکن۰
ادریس با صدای بلند گفت:
بدبختی پشت بدبختی  ۰مصیبتشما باعث شد من غضب خودرا
فراموش کنم  -حاال دیگر این طرز
گفتاررا کناربگذار ۰ماهردو مصیبت
کشیده ایم  ۰توپسر عزیزوارزشمندت
راازدست دادی  ،تنها دختر منهم
رفت  ۰فرزندان تنها مایه دلخوشیمان
درتبعید بودند اما آنان رفته اند ،
بیچاره بیا تا یکدیگررا دلداری بدهیم۰
رازبرمال شد! اما چطور؟ برای نخستین
بارقلب امیمه نگران «قدری» شد۰
ادهم گفت :
 شادی تو برای من بی اهمیت استوباغم واندوه من قابل مقایسه نیست
!صدای ادریس تکان دهنده بود:
 شادی ؟! نمی دانی وقتی تو جسدراازگودالی که قدری برای او کنده بود ،
بیرون می آوردی  ،گریه کردم ؟
ادهم با عصبانیت فریادزد:
 جاسوس پست ! فقط برای مقتول گریه نکردم بلکهبرای قاتل هم گریستم وبه خودم گفتم
بیچاره ادهم دریک شب دوپسرش را
ازدست داد۰
اُمیمه بدون توجه به دیگران جیغ
کشید ۰ناگهان قدری کلبه را ترک کرد
وادهم اورا دنبال کرد ۰امیمه فریادزد:
 نمی خواهم هردو را ازدست بدهم !«قدری» می خواست به ادریس حمله
کند ،اما ادهم اورا کنارزد وباتهدید
روبروی ادریس ایستاد وگفت:
 ازمداخله درکارما حذرکن !ادریس با عصبانیت گفت:
 تو احمقی ادهم  ۰تو تفاوت دوستودشمن را تشخیص نمی دهی  ۰تو با
من که برادرتوهستم می جنگی که از
قاتل فرزندت دفاع کنی ۰
 ازاینجا دورشو!ادریس باخنده گفت :
 هرطور که بخواهی  ۰تسلیت مرابپذیر ۰والسالم علیکم ۰
ادریس درتاریکی گم شد ۰ادهم بطرف
«قدری» برگشت  ،اما امیمه رادید که
می پرسد قدری کجاست ۰مرد نگران
شد ودرتاریکی نگاهش را به دنبال او
دوخت وفریادزد:
 قدری  ۰۰۰قدری  ۰۰۰کجائی؟!صدای ادریس راشنید که اوهم باقدرت
صدا می زد:
 -قدری  ۰۰۰قدری  ۰۰۰کجائی؟!

ازدوستان ادهم درمراسم تشییع
جنازه شرکت کردند ۰بیشتر آنان
دستفروشان وبعضی هم مشتریان او
وحسن معامله
بودند که از اخالق خوش ُ
او رضایت داشتند ۰ادریس بطور
ناخوانده درنشییع جنازه شرکت کرد
وحتی در مقام عموی درگذشته به او
تسلیت می گفتند ۰ادهم بااکراه وبی
میلی ساکت بود ۰دسته ای ازقلدرها
 ،باجگیران  ،دزدان  ،اشراروراهزنان
والوات به آنان پیوستند ۰ادریس
درموقع خاکسپاری باالی قبر ایستاد
وبه ادهم تسلیت گفت  ۰ادهم ساکت
ایستاده بود وچیزی نمی گفت
واشک از گونه هایش سرازیر بود۰
امیمه شدت غم وغصه اش را بدون
شرمساری با شیون ودست برصورت
زدن و به خاک افتادن خالی می
کرد ۰وقتی تشییع کنندگان متفرق
شدند  ،ادهم به طرف ادریس برگشت
وباعصبانیت گفت :
 آیا آزارو اذیت تو حدی هم دارد؟ادریس با حیرتی ساختگی گفت :
 برادر بخت برگشته ام  ،درباره چهصحبت می کنی ؟
ادهم بتندی گفت :
 باهمه سوء ظنی که به تو داشتمفکر نمی کردم اینقدر قسی القلب
باشی ۰مرگ پایان همه چیز است ۰
پس اظهارشادی برای چیست ؟
ادریس دستهایش رابه هم زد:
 حزن واندوه  ،ترا از نز اکت وادبخارج کرده  ،اما من ترا می بخشم ۰
 تو کی می خواهی بفهمی که ما دیگرحرفی نداریم که باهم بزنیم ۰
 سمان برمارحمت ورد  ،آیا منبرادرتو نیستم ؟ این رابطه ای است که
هرگز شکسته نمی شود۰
ادریس ! آنچه به من کردی کافیاست ۰
 حزن واندوه نفرت آوراست ؛اما ماهردو داغدیده ایم  ۰توهمام
راازدست دادی ومن هند را ۰اکنون
جبالوی بزرگ یک نوه دختری فاحشه
دارد ویک نوه پسری قاتل  ۰به هرحال
تو وضعت بهترازمن است  ۰تو فرزندان
دیگری داری بجای آنان که ازدست
دادی ۰
ادهم باحسرت پرسید:
 توهنوز هم به من حسد می بری؟ادریس با تعجب گفت :
 ادریس به ادهم حسادت می کند؟!ادهم صدایش رابلند کرد:
 اگر مجازات تو به اندازه گناهانتبود  ،دنیا به قعر جهنم می افتاد۰
 جهنم  ،جهنم ۰روزگار باغم واندوه فراوان می گذشت
 ۰غصه اُمیمه راازپای درآورد وضعیف
والغر شد ۰ادهم پیرتراز سنش نشان

می داد وزن وشوهر ازناتوانی ومرض
رنج می بردند ۰باألخره بیماری آنان
شدت یافت وبه بستر افتادند ۰امیمه
با دو کودکش دراتاق داخلی وادهم
در غرفه ی بیرونی یعنی همان اتاق
قدری وهمام  ۰روز می گذشت وشب
می آمد ۰اما چراغی افروخته نمی شد۰
ادهم به نور مهتاب که ازبیرون می
تابید  ،قانع بود ۰درحالت بین خواب
وبیداری  ،گاهی به خواب می رفت
وگاهی چرت می زد۰
صدای ادریس ازبیرون کلبه آمد که با
ریشخند می پرسید:
 خدمتی ازدست من بر می آید؟قلبش فروریخت وپاسخی نداد ۰او
همیشه ازساعتی که ادریس ازکلبه
اش برای شب زنده داری بیرون می
رفت  ،وحشت داشت  ۰یکبار دیگر
صدایش آمد که می گفت :
 مردم ببینید من چه مهر بان هستمواو چه لجباز است  ،ودرحالی که آواز
می خواند:
 ماسه نفربرای صید به کوه رفتیمیکی براثر خشم کشته شد ودیگری
بخاطر عشق گم شد۰
چشمان ادهم ازاشک پرشد ۰این
«مایه ی شر» هرگز از خوشگذرانی
خسته نمی شود؛ می جنگد  ،می کشد
واز احترام برخورداراست  ۰اوقسی
القلب وخودرأی است ومجازات را
به ُسخره می گیرد ۰ازقهقهه او آفاق
بلرزه درمی آید ۰ازآزار ضعفا لذت
می برد  ۰دلباخته ماتم وعزاست ۰
برسنگهای قبر آواز می خواند ۰مرگ
به سراغ من می آید  ،بازهم او مرا
باخنده مسخره می کند ۰کشته شده
درخاک است وقاتل فراری ۰مادرکلبه
برای هردو می گرییم  ۰خنده های
کودکانه درباغ درگذر زمان جایش
را به اشک وماتم داده است  ۰درداخل
ازجسدمن جز درد چیزی بجا نمانده
است  ۰این همه فالکت وسیه روزی
برای چیست ؟
رؤیاها وآرزوهای من کجارفت ؟ کجا؟
ناگهان به نظرش آمد صدای پائی
می آید ۰گامهای آرام وسنگین که
خاطرات دوررا مانند رایحه ای قوی
وشیرین وغیرقابل توصیف دراو
زنده کرد ۰به طرف در کلبه برگشت
ودید دربازشد وکسی به پهنای درآنجا
ایستاد ۰شگفت زده چشم دوخت
ودرامیدی آمیخته به ترس آه عمیقی
کشید وزیرلب گفت :
 پدر؟!به نظرش صدائی ازگذشته ها را می
شنود که گفت :
 عصربخیر ادهم ۰چشمانش غرق اشک شد وتقال کرد
که برخیزد  ،اما نتوانست  ۰احساس

شادمانی ولذتی به او دست داد که
درطول بیست سال گذشته به او دست
نداده بود ۰بالکنت زبان گفت:
 باورم نمی شود۰پس گفت:
 توگریه می کنی وتو همان کسیهستی که خطاکرد۰
ادهم باصدای گرفته آمیخته باگریه
گفت:
 خطابزرگ بود وعقاب زیاد ۰اماحشرات موذی هم ازیافتن سایه
مأیوس نمی شوند۰
 پس تو به من حکمت می آموزی؟! عفو کن  ۰عفو گن  ۰حزن واندوهمراازپای درآورده  ۰حتی گوسفندانم
هم تهدید به مرگ شده اند۰
 خوب است که نگران گوسفندانتهستی ۰
ادهم با امیدواری پرسید:
 آیا مرابخشیده ای ؟بعداز سکوت جواب داد:
 آری ۰لرزه براندام ادهم افتاد وگفت :
 خدارا شکر  ،کمی پیش ازایندرهاویه ی یأس گرفتاربودم ۰
 ومرا آنجایافتی ؟ بلی  ،درست مثل بیدارشدنازکابوس بود۰
 بنابراین تو پسر پاکی هستی ۰ادهم آهی کشید:
 من پدر قاتل ومقتول هستم ۰ مرگ بر نمی گردد  ۰منظورتچیست؟
ادهم نالید وگفت :
 همیشه نوای باغ بزرگ راآرزو میکردم  ۰اما حاال هیچ چیز مرا خوشحال
نمی کند۰
 امالک متعلق به فرزندان تو خواهدبود۰
 خداراشکر۰ هیجان زده نشو  ۰بخواب ۰***
درزمانی نزدیک به هم  ،ابتدا ادهم ،
سپس اُمیمه و بعد ادریس زندگی
را وداع گفتند وفرزندانشان بزرگ
شدند ۰قدری  ،پس از غیبتی طوالنی
باهند و بچه هایشان برگشت ۰
فرزندان بزرگ شدند وبا دیگران
ازدواج کردند ۰وشمارشان افزایش
یافت  ۰به برکت درآمد امالک محله
رونق پیدا کرد و « کوچه ما» وجود
خارجی یافت وفرزندان کوچه ی ما
همه از نوادگان آنان هستند۰

هوش سگ
اولی  :سگ من آنقدر باهوشه که وقتی
برمیگرده خونه  ،خودش زنگ میزنه
دومی  :به  ۰سگ من باهوشتراز اونه
که به زنگ زدن احتیاج داسته باشه ۰
خودش کلید داره !

سرزده
موسیو ،زودتراز موعد مقرر ازمسافرت
برگشت ومعلوم است که با چه صحنه
ای مواجه شد وشروع کرد به فحش و
فضیحت به زن بیوفای خود۰
زن پس از چندلحظه که از عصبانیت
جوشنده شوهر گذشت  ،پرید وسط
حرفش وگفت :
 مرد چند دفعه بهت بگم که ماداموموسیو نباید جلو روی نوکر خونه با
همدیگه دعوا کنن؟

سوراخ کلید

آزادی

خانم که ازدست شیطنت های کلفت
خونه به تنگ آمده بود  ،دیگر اورا
به امان خدا رها کرد ۰اما یک روز دید
که پسر هفت ساله اش ازسوراخ کلید
اتاق کلفت خونه  ،مشغول دید زدن
است  ۰با عتاب وخطاب سراو دادزد:
مادر :آی بچه ! کارهایی را که کلفت
خونه تو اتاقش می کنه هیچ ربطی به
تو نداره !
بچه  :من به کارهای کلفت خونه کاری
ندارم مامان  ۰دارم کارهای بابا رو
تماشا می کنم ۰
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مرحوم گیتی
زنده یاد گیتی خواننده نامدار  ،آدم
صرفه جویی بود وبرخالف بقیه
هنرمندان ازولخرجی خوشش نمی
آمد۰
می گویند روزی دریکی ازرستوران
های گر انقیمت به همراهان خود گفت:
گیتی  :هرکاری می کنم ناشناس

بمونم نمیشه  ۰چکار کنم که کسی
منو نشناسد؟
یکنفر :پول میزرو حساب کن !

کودتا
همسایه :خدیجه خانم  ،چی شد که
شوهرت را گرفتن بردن زندان اوین؟
خدیجه :چه میدونم واهلل  ،داشت
باغچه مونو کود میداد گفتن می
خواسته کودتا بکنه

م ۰شبدر

بیخودی فکر بد کردید ۰۰۰نخیر ،
وارد که شد هیچکس جز زنش درخانه
نبود ۰گاستون پاورچین پاورچین ،
بطوری که زنش بیدار نشود لباسش
را درآورد و وارد رختخواب شد وبعداز
اینکه بی صبرانه وظیفه زناشوئی اش
را انجام داد به عیالش گفت :
 خوب کاری کردم ریشمو زدم ؟عیال یکدفعه از دهانش پرید:
 اوا خدا مرگم بده  ،توئی گاستون؟اص ً
ال نشناختمت !!

تولید نسل
به آخوندی گفتند :اینطور که شما
آدمهارا می کشید پس از مدتی دیگه
کسی نمیمونه ۰
آخوند :به همان نسبت هم زن های
شوهر مرده را صیغه می کنیم تابه
تولید نسل کمکی شده باشد!
نشناختمت
گاستون تاجر ریش وپشم داری
ازشمال فرانسه رفت به سفر  ۰کارهایش
را تندوخوب وباعجله انجام داد ویک
روز زودتر عازم خانه اش شد وتوی راه
چون وقت کافی داشت  ،برای خاطر
غافلگیر کردن عیال زیبایش  ،ریش
خودرا هم کام ً
ال تراشید وصاف وصوف
کرد ۰شب هنگام بی موقع به خانه اش
رسید وبا کلیدی که داشت دررابازکرد۰
البته اشتباه کردید وپشت زن مردم

ازابتکارات کانال یک و دو تلویزیون
جمهوری اسالمی یکی هم زدن
ازسروته ووسط سریال های خارجی
است ۰این دو کانال آنقدر در قیچی
کردن صحنه ها موفق هستند که
بینندگان اگر هرقسمت ازسریالی را
ده بار ببینند باز متوجه نمی شوند
زن ومرد قهرمان داستان این سریال
خواهروبرادرهستند یا زن وشوهر!

قرص جلوگیری

آی هوار

		
گربه شعرم پریشب موش شد
بس قوافی رابهم بافیـده ام
		
ابـر آژیر خطـر بارش گرفت
		
کرگدن چون عاشق لیلی شده
		
دیدیآخردیگطبعم،تهکشیـد
		
ُخلق من شد همچو برج زهرمار

بینندگان هاج وواج

دیگ احساسات من  ،کم جوش شد
سرکه شیره می چکد از دیده ام
زین جهت جوراب من آتش گرفت!
قبض آب و برق ما  ،خیلی شده
ریش قرض وقوله تا شالم رسید؟
آی هوارو ،آی هوارو ،آی هـــوار

ژی ژی  :میدونی تازگی یه قرصی
ساختن که صد درصد از حاملگی
جلوگیری می کنه و مردها باید
بخورن؟
فی فی  :عجب  ،نشنیده بودم ۰
ژی ژی  :آره  ،زن باید اول شب یه
دونه ازاین قرص هارا بده به شوهرش ،
اونقت شوهر  ،تاصبح یه کله خوابش
می بره ۰

روزه خوار

دوستدارموسیقی

جوانی مست والیعقل درحالیکه
سیگاری گوشه لب داشت با آخوندی
روبروشد۰
آخوند :ملعون ضد انقالب! مگه
نمیدونی ماه مبارک رمضانه  ۰چرا
سیگار می کشی؟
جوان :آقا نمیدونی سیگار بعداز عرق
چه کیفی داره !

استاد کنسرواتوار موسیقی سرکالس:
هنرجویان باید بدانند دوستدار
حقیقی موسیقی کسی است که
وقتی بریژیت باردو درحمام مشغول
آوازخواندن است به سوراخ کلید
نزدیک شود و گوشش را به آن
بچسباند

ناصر اجتهادی

انداختنی
دردکه ی قنادی وخرازی و غیره

هرجنسکهدیدم،همهانداختنیبود

هرچندبظاهرهمهاجناستروخشک

چشمکزنوگیرندهودلباختنیبود

آدم
آقا ،شب خواب نماشد ویک آدم لخت
وپتی را درمقابل خویش دید
آقا :توکی هستی ؟
آدم :من حضرت آدم هستم ۰
آقا :ول کن برو پی کارت  ،من جز خودم
هیچکس را آدم حساب نمی کنم ۰

شوهربی وفا
اسمیت نامه ای بی امضا دریافت کرد
به این مضمون:
« اگر تا فرداصبح بیست هزار دالر پای
ستون هفتم ایستگاه راه آهن نگذاری
دیگر زنت را نخواهی دید»
اسمیت نامه ای نوشت وپای ستون
گذاشت :
« درمورد پیشنهادتان درباره زنم ،
کام ً
ال موافقم  ۰امیدوارم موفق باشید»۰

تلویزیون
مأمور آمار :خانم لطف ًا بفرمائید
چندتابچه دارین ؟
زن :شیش تا
مأمور :چند ساله هستند؟
زن :ده ساله  ،نه ساله  ،هشت ساله ،
هفت ساله  ،شیش ساله  ،پنج ساله ۰۰۰
بعدش هم تلویزیون خریدیم ۰

چادر
اولی :چرا این آخوندها اینقدر اصرار
دارند که چادر وچاقچور راترویج
کنند؟
دومی  :برای این که روز فرار بتونن
چادر سرشان کنند و بزنند به چاک

جمعه ها
شخصی :آقای برنارد شاو شما به این
حرف معتقدید که هرکس روز جمعه
ازدواج کنه بدبخت میشه ؟
برناردشاو :البته  ،صد درصد معتقدم ۰
دلیلی نداره که روز جمعه با روزهای
دیگه فرق داشته باشه

االغ وطوطی
خلخالی یک قفس طوطی را حمل می
کرد  ،مردی به او گفت:
مرد :این االغ را کجا می بری؟
خلخالی( :باعصبانیت) مرد حسابی ،
این طوطیه نه االغ!
مرد :باتونبودم  ۰باطوطی بودم ۰

رقیب
چشمهای تیزبین اختر خانم  ،پیراهن
بسیارزیبا وشیکی را برتن دوستش
کوکب خانم رصد کرد ۰جلوآمدوگفت:
 ناجنس  ،کوکب  ،اینو از کجاگیرآوردی؟
 ماجرایی داره  ۰دیروز شوهرمو باکلفتمون غافلگیر کردم ۰این حق
السکوته!
 خوب  ،کلفته رو چیکار کردی ؟ حتم ًابیرونش کردی !

 نه اختر جون  ۰مگه عقلم کم شده۰هنوز یه پالتو  ،یک کیف ودوجفت
کفش کم دارم ۰

اندرسیاهی رفتن چشم
غالم  ،لوطی محل تلوتلوخوران وارد
عرق فروشی شد وگفت :
غالم :موسیو  ،یه  ،یه ۰۰۰گی ۰۰۰گی
۰۰۰گیالس عر۰۰۰عر۰۰۰عرق بده!
موسیو :ببخشید شاغالم  ،توخیلی
بس ته ،بهت عرق نمیدم۰
مستی ِ
غالم  :چی چی ؟ من مستم ؟ دهه اآلن
نشونت میدم  ،بهت ثابت میکنم مست
نیسم ۰اون گربه رو  ۰۰۰می بی۰۰۰نی
که دا۰۰۰داره میادتو؟ دو تا چشم
داره دوتاگوش ویک ُدم ۰اگر مس ۰۰۰
مست بودم  ،چش ۰۰۰چشماشو چارتا ،
گوشاشون چار۰۰۰تا و ُدمش رو دو تا
می ۰۰۰می دیدم
موسیو :شاغالم  ،نوکرتم اوالً اون گربه
نیست سگه  ،دوم ًا داره میره بیرون

یاد« گوشت» بخیر
عیالواری پرسیدند:
از پیرمرد
دردوران طاغوت وضعیت بهتربود یا
حاال؟
پیرمرد :تاآنجا که یادم می آید ،
درزمان آن خدابیامرز هروقت بی پول
می شدیم به آبگوشت پناه می بردیم ،
اما دردوران شکوهمند جمهوری
اسالمی هروقت که پولدار می شویم
آبگوشت درست می کنیم ۰

آدم خورها
عیال  :فکرش راکردی که اگه شلوغ
پلوغ شد ومردم قیام کردن کجا
فرارکنی بری؟
مال :میرم  ،توجنگل آمازون!
عیال :خدامرگم بده  ،اونجا پراز حیوانات
وحشی است  ،آدم هارا میخورن!
مال :آدمهارا میخورن  ،به ما که کاری ندارن!

چشم بسته
مادر :مجید  ،چرا چشمهاتو بستی
وجلوی آینه ایستادی؟
محید :مامان میخوام ببینم موقع خواب
چه شکلی هستم !

پرحرفی
مادر :بیژن جان! موقعی که من مشغول
حرف زدنم  ،این درست نیست که
وسط حرف من  ،حرف بزنی ۰
بیژن :پس مامان  ،من باید آن قدر صبر
کنم که شما بخوابید!
***

بیت

لبی که خنده ندارد شکاف دیوار است
روم پیاده به منزل  ،سواره دشواراست

آزادی

گف
تمت چون رد حدیثی رگتوانی داشت گوش

(حافظ)

م
خ
کمی هم ور
ب
خ
ند

دختری چشم وگوش بسته ونازک
نارنجی به نامزدش گفت :
دختر :چندوقت پیش یکی از پسرای
فامیلمون ازمن یه ماچ خواست  ۰من
ازبی حیایی او دوروز تمام تب کردم۰
نامزد :پس بااین حساب امشب باید
متوفیات را خبر کنی ۰۰۰

ما به جای نان گنــدم روزوشب غم می خوریم
صرفه جویی پیشه کرده آب هم کم می خوریم
مرغوماهی،گوشتومیگو،چونکههضمشمشکلست
ما بجای این غذاها آش شلغم می خوریم
سهم ما ازخوردنی های جهان باد هواست
زین جهت ما دود واحـد را دمادم می خوریم
میوه ی گندیده وسالم فروشش درهــم است
زین سبب ما میوه هارا جمله درهم می خریم
ما بـه خوان دیگران چشم طمع کی دوختیم؟
نان خودرا خشک وخالی مثل آدم می خوریم
مابه چیزی غیـــ ِر غم خوردن نداریم اشتهـا
گرکـه غم بیش از تمـام خلق عالم می خوریم

وقتی بنی صدر رئیس جمهورشد
دستورداد دراماکن عمومی عکسشو
بغل عکس امام بکوبند۰
پس از فرار مشعشعانه رئیس جمهور
منتخب مردم به پاریس  ،یک روز یک
پاسدار وارد مغازه خواربارفروشی
به عکس آقا
میشه وبااشاره
وپسرخوانده ی سابقش بنی صدر
میگه :
پاسدار :فورا ً رعکس اون نسناس رو از
اون باال وردار
مش عباس :منظورت کدوم یکیه
برادر؟
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غ
م

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

ماچ

خوردنی ها

نسناس

یداهلل کابلی خوانساری درسال ۱۳۲۸
درخانواده ای هنرمند پا به جهان
گذاشت  ۰نیاکان او در هنر خراطی
وساخت ابزار چوبی شهرت داشتند
 ۰یداهلل یکساله بود که خانواده اش
به تهران کوچ کردند  ۰درنوجوانی
به هنر خوشنویسی روی کرد وبه
مدت سه سال درمحضر استاد سید
حسن میرخانی به آموختن فنون
خوشنویسی نستعلیق پرداخت ۰پس
از آن بدون آنکه تحت نظر استادی
کارکند به تمرین خط شکسته
نستعلیق مشغول شد و با دقیق شدن
در آثار گذشتگان بویژه درویش
عبدالمجید طالقانی

آزادی
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میرزا کوچک اصفهانی  ،میرزا
غالمرضا و سید گلستانه رموز
شکسته نویسی را فراگرفت ودیری
نگذشت که خود دراین رشته مدرس
شد و درسال  ۱۳۵۰آموزش این
خط را به عالقمندان آن آغازکرد۰
استاد یداهلل کابلی خوانساری اولین
شکسته نویسی است که استفاده
ازقلمهای مختلف ازجمله ریز تا جلی
را درترکیب بندی وقطعه پردازی
متداول کرد ۰او به تقلید از گذشتگان
که جنبه ی
جایی
تا
آموزش داشته
باشد را میپذیرد
بیشتر
اما
به نوآوری و
خالقیت فردی
درشاگردان خود
تأکید دارد۰
یداهلل
استاد
کابلی را به
حق می توان
احیا کننده ی
شکسته
خط
نستعلیق و حافظ
آن در دوران
معاصر دانست ۰
او درسال ۱۳۵۸
اقدام به چاپ
کتاب شکسته
خوانی وشکسته
کرد
نویسی
 ٪وپس از آن
کتابهای زیادی
درزمینه شکسته
نویسی منتشر

کرد که اهم آثاراو عبارتند از:
* شکسته خوانی و شکسته نویسی
* سماع قلم  :مجموعه آموزشی در
ترکیب نویسی خط شکسته نستعلیق
* کلک شیدایی  :خط شکسته به
روش نسج و متقاطع
اگرچه دوست بچیزی
نمیخردمارا* باغ نظر  :مجموعه کارهای انتخابی
بعالمی نفروشیم مویی ازسردوستخط شکسته
* محراب خیال  :مجموعه ای از
چنان پرشد فضای سینه ازدوست

کارهای انتخابی۰
* دوبیتی های باباطاهر
*نقش شوق :مجموعه ای از کارهای
انتخابی۰
* منحنی عشق  :مجمواه ای از کارهای
انتخابی ۰
* دولت قرآن  :مجموعه نمایشگاه
ملی ۱۹۹۷
* شکسته پیوسته  :آموزش شکسته

آباد)
-۱۳۷۷نمایشگاهاسپانیا(مادرید)۰
 -۱۳۷۹نمایشگاه ویرجینا ومریلند،
سخنرانی ونمایشگاهع دردانشگاه جرج
واشنگتن  ،سخنرانی ونمایشگاه دریوسی
ال ای کالیفرنیا ،نمایشگاه در برکلی
لوس آنجلس  ،سخنرانی ونمایشگاهدرهاروارد بوستن  ،سخنرانی ونمایشگاه
درکانون ایرانیان بوستن ۰
 - ۱۳۸۲برگزاری نمایشگاه درگالری
توتال آرت -دوبی۰

ای خدا این وصل را هجران مکن سر خوشان مست را ناالن مکن
 -۱۳۸۳نمایشگاه تورنتو  -پارلمان
کانادا دراوتاوا۰
ونمایشگاه
سخنرانی
-۱۳۸۶
نمایشگاه
لندن۰
درآکسفورد
درجشنواره جهانی خوشنویسی کویت
 -۱۳۸۷جشنواره جهانی موالنا
(موسیقی وخط) در هالیوود۰
 - ۱۳۸۷نمایشگاه درلوس آنجلس۰
وبسیاری دیگر۰
استاد کابلی درکادر اجرایی برپایی

گرامیداشت درویش عبدالمجید
طالقانی درمهران طالقان درسال
 ۱۳۷۵عضویت مؤثر داشت  ۰همچنین
درسال  ۱۳۷۷بامیراث فرهنگی
در برگزاری مجلس گرامی داشت
سیدعلی اکبر گلستانه نیز همکاری
کرد۰
تا کنون مصاحبه های زیادی با استاد
کابلی صورت گرفته که در مطبوعات
داخلی وخارجی منتشر شده است ۰
استاد کابلی به درویش عبدالمجید
طالقانی شکسته نویس( متولد
۱۱۵۰ه.ق طالقان  -متوفی به سال
۱۱۸۵ه.ق اصفهان)  ،ارادت خاصی
دارد و گاهی در زیر اثرخود جمله ی
«به احترام استاددرویش عبدالمجید
طالقانی » را می نویسد که نشانه ی
احترام وستایش او نسبت به یک
هنرمند پیشکسوت است ۰
عمرش درازباد

آزادی

نس ت
عل
ی
اـستاد یداهلل کابلی  :حافظخطشـسکته قمعارص
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خوشنویسان ارموز اریان وـهن خ شن یس
رو و ی

نستعلیق دوره فوق ممتاز۰
* مرقع گلرخ  :گلچینی از آثار
نمایشگاهی ومرقعات خط شکسته ۰
* سماع در سماع  :مجموعه آثار
نمایشگاهی ۲۰۱۶
* آینه ادراک
* دیوان حافظ
* کتاب هندسه عرفان (برگزیده ی
آثارنمایشگاهی سیاه مشق شکسته )
هم اکنون دردست چاپ است ۰
استاد یداهلل کابلی اولین گواهینامه
استادی ودرجه یک هنری را در خط
شکسته معاصر بخود اختصاص داده
است و یکی از چهره های ماندگار
ایران بشمار می رود ۰او سالهاست
عضو شورایعالی ارزشیابی هنری
انجمن خوشنویسان ووزارت فرهنگ
وارشاد اسالمی است ۰
استاد کابلی برگزاری نمایشگاههای
داخلی وبسیاری از نمایشگاههای
خارج از کشور رادرکارنامه هنری
خوددارد ۰از آنجمله می توان به این
نمایشگاههای داخلی اشاره کرد:
 -۱۳۵۷انفرادی با  ۶۰اثر درگالری
مهرشاد
 -۱۳۵۹انفرادی با  ۴۰اثر درگالری تهران
 -۱۳۶۱انفرادی با  ۶۰اثردر موزه
هنرهای معاصر
 -۱۳۶۳انفرادی با  ۷۰اثر در انستیتو گوته
 -۱۳۶۵انفرادی با  ۷۰اثر درموزه
رضاعباسی
 -۱۳۶۸انفرادی با  ۶۵اثر درموزه
رضاعباسی۰
 -۱۳۷۲انفرادی با  ۷۰اثر درموزه
رضاعباسی۰
 -۱۳۷۳انفرادی با  ۵۰اثر درگالری
گلستان۰
 -۱۳۷۴انفرادی با  ۵۰اثر هنرسرای
کندلوس
 -۱۳۷۸انفرادی با  ۱۰۰اثر درموزه
رضاعباسی۰
 -۱۳۸۱انفرادی با  ۶۰اثر درگالری
سعدآباد۰
 -۱۳۸۲انفرادی با  ۵۰اثر درگالری والی۰
نمایشگاههای خارج از کشور:
 - ۱۳۵۴برگزاری نمایشگاه جهان
اسالم درلندن
 -۱۳۶۲نمایشگاه پاکستان (اسالم
آباد -کراچی  -الهور)
 -۱۳۶۷بزرگداشت بین المللی حافظ
شیرازی (پاریس)
 -۱۳۷۰نمایشگاه ایران شناسی
دردانشگاه کلمبیا
 -۱۳۷۱برگزاری نمایشگاه هنرایران
(دوبی  -ابوظبی)
 -۱۳۷۲برگزاری نمایشگاه فرانسه
(پاریس)
 -۱۳۷۵نمایشگاه دائمی خانه ایران
درایتالیا
 -۱۳۷۶نمایشگاه ترکمنستان (عشق
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آزادی
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ادامه دارد

8 7

به دنبال یافتن راهی بودم تاضمن
ِ
فرصت
ادامه ی تحصیل،درهر
حتی دوسه روزه،به بهانه ی دیدار
پدرومادرم ،بااو دیدار داشته باشم تا
نکند دوری دراز مدت ازاو سبب شود
تامرا ازیادببردو دستم به دامن وصال
او نرسد،ازآنجا که تاب دیدن دانه
های اشکی که برروی گونه های زیبا
ومعصومش می ریخت نداشتم ،سکوت
راشکستم و پرسیدم :نمی خواهی
بگویی که گریه ات به خاطر چیست؟
ــ بادستمالی که دردست داشت
اشکهایی که برروی گونه های زیبایش
نشسته بودپاک کرد وگفت:چرا ازبابت
رفتنت به تهران چیزی به من نگفتی ؟
گفتم:نیازی به این کار نمی
دیدم ،چون یک روز جمعه رفتم
وپس از شرکت در امتحانات کنکور
روزچهارشنبه برگشتم وروز پنجشبه
درخدمت تو بودم،بنابراین تع ّللی
در تمرین درسهایت نشد وبه گفته
ی معروف»به سفر قندهار»که نمی
رفتم،ضمن ًا فکر نمی کردم رفتن من
به تهران ازبرای تو حایز اهم ّیت بوده
باشد.
برعکس آنچه که تو فکر
ــ
ِ
میکنی مسأله ی رفتن تو به تهران
به دودلیل ازبرایم حایز اهم ّیت است
،دلیل نخست اینکه مرا از بابت تمرین
درسهایم نگران کرده است ومی
ترسم درغیاب تو،آن دانش آموز
موفق وممتاز نباشم،دلیل دوم اینکه
فکرنمی کردم پس ازسالها آشنایی
ونزدیکی،آنقدر بیگانه بوده باشم که
به صالح ومصلحت ندیدی تا مراازقصد
رفتنت به تهران آگاه کنی.

15 14 13 12 11 10 9

میرویس قندهاری از اتباع ُسنّی مذهب
ایران از والیت قندهار در سفری به مکه،
احکامی ازفقها مبنی بروجوب جنگ
ضد مردم شیعه به دست می آورد،او
بر ّ
با دردست داشتن چنین حکم فتوا،
سر به شورش بر می دارد ودر قندهار
اعالم استقالل می کند ،سایروالیات
ُسنی نشین نیزبه پیروی از او ،به هوس
استقالل می افتند واسداهلل خان ابدالی،
هرات را تصرف وبا شرکت اوزبکها ،به
غارت وچپاول خراسان می پردازد و در
همین حیص وبیص ،پتر کبیرتزار روسیه
با بهره گیری از شرایط واوضاع جاری
در ایران؛باکو ورشت را تصرف می کند
ودر برابرقول کمکی که به طهماسب
میرزا ،پسر شاه سلطان حسین مخلوع
داده بود ،شیروان وداغستان وگیالن
ومازندران واستراباد را ضمیمۀ خاک خود
می کند که اگر نادرشاه ظهور نمی کرد،
این مناطق دوباره به سرزمین مادری بر
نمی گشت وچون نادرمشکل کشور داری
را درتلفیق حکومت ومذهب می دید،
وسب خلفا را منع کرد .نادرپس از
لعن
ّ
بیرون راندن قوای روسیه وعثمانی از
شمال وغرب ایران ،هنگامی که به دشت
مغان رسید( 1148ه ق) ،ضمن اشاراتی به
احوال کشور وشرحی از خدمات خود در
رفع مصائب وگرفتاریهای کشور؛ شرط
تعصبات شیعی
قبول پادشاهی را ترک ّ
وضد ُسنّی که از زمان شاه اسماعیل
ّ
معمول شده بود ،اعالم کرد۰
ادامه دارد

بقیه  :نازنین

فق

ا ی-۱.ژاپنی است ولی دراصل زاده تخیل والت دیسنی بوده است -حیوانی
که به تیزهوشی معروف است  -۲امیدواری  ۰درستی وراستی  -۳رود مرزی
ایران درشمال  -عاریت گرفتن  -رخصت واجازه  -۴لوله خمیده بشکل زانو
برای ظرف بظرف کردن آب  -روئی چون گل دارد -۵تک وتنها-گیاهی دارای
ویتامین های مختلف که ازجمله سبزیهای خوردنی است  -سزاوار -۶خرس
عربی که بزرگ وکوچکش درآسمان است  -بخشی تابع شهرستان تبریز-
عددی است که درداخل بدن هم میتوان یافت  -۷خالف رستگار -آجر کوره
ندیده  -۸درختی که د انه های سیاه وسخت وخوشبو داردوازآن تسبیح هم
می سازند -محل آسایش  -گرو گذاشتن  -۹چهاردندان نیش  -دارائی -وسیله
ای ازگروه ارتباط جمعی  -۱۰حروف دهن کجی -نگاه انگلیسی  -پوست ضخیم
نظیر پوست نهنگ که برقبضه شمشیر می چسبانند -ریشه  -۱۱نویسنده
«پیروزی شهامت» که درفقر جان سپرد -۱۲سرراست  -نرخ رسمی  -پیامبری
که از جانب خداوند مأمور هدایت مردم نینوا گردید وطعمه ماهی شد -جنس
مذکر  -۱۳حرفی تکرارشده تا یکعدد سه رقمی بوجودآید -پسوندی است -
مردم  -۱۴آلت ورزش باستانی  -بیش ازیک رود ومحل زندگی  -نقاشی که
دعوی پیغمبری کرد -۱۵درایران اولین بار درجنگ علیه میرزا کوچوک خان
بکاررفت  -تعداد آنهادربدن به  ۲۰۶قطعه می رسد
عم
ودی -۱درکیسه زیرشکم نر تخم می گذارد ووظیفه وضع حمل را بعهده
او می سپارد -۲کمک ومساعدت  -سنی تر -نویسنده «بیگانه» -۳محلی
که ظروف مسی راقلع اندود وسفید می کنند-خودداری -۴حروف شرط-
مصیبت وخواری -قصبه ای ازبخش سوادکوه-گونه -۵کلمه پرسش -
خرابکاری وکارشکنی -۶قانون چنگیزی -جرقه  -زنگ سفید یا سبزرنگی که
نوعی ازقارچ است وروی نان پیدا می شود -عضوجانوری -۷افزایش درجه
حرارت بدن -مادرتازی -کمربندکره زمین -۸اولین ایرانی که بدریافت مدال
المپیک نایل شد-صدمترمربع -۹پرستیدنی است -فرانسه سابق -پایتخت
باستانی -۱۰واحدی برای اندازه گیری طول  -پیدا شدن وسعت وفراخی
درزندگی  -نشیمنگاهی درفضای باز -سدزیرورو -۱۱موردنیاز درودگران-
سینمای سیار -۱۲اصطالحی درفوتبال -مایه اصلی بیشترخوراکها  -یاروهمدم
مغزسر-۱۳شهری درنزدیکی مرو که «بالش» پادشاه ساسانی آنرا بناکرد-کشتی جنگی  -۱۴بردباری ومتانت  -زبانه آتش  -معروفترین اثر امیل زوال-
-۱۵دونوع ازبیست وچهار نوع محصولی که ازخشخاش بدست می آید
(حل درشماره آینده)
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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

اسکلتش باقی می ماند! .بدیهی است
که اینگونه اعمال ورفتار خشونت بار
وسنگدالنه که انهم بیشتر به خاطر
مذهب وفتاوی آخوندها صورت می
گرفت ،مکتبی بود که به مصداق « النّاس
علی دین ملوکهم»؛ اثر گذار درطبقات
جامعه شد و مردم ما را نسبت به هم
میهنان باورمند به دین و مذهب وآیین
دیگر کم تحمل و تساهل ساخت که
کشتن هم میهنان پیرو باب وبها( حتا
کشتن کودکان شیر خوار شان) در زمان
قاجارها و رژیم اسالمی ،مایه ی شرم وسر
افکندگی است .نگارنده در ایام نوجوانی؛
نگاره ای از زمان سالهای پایانی قاجارها
را که درآرشیونگاره های پدر بود به خوبی
به یاد دارد که بین آن نگاره ها؛ پیکر بی
سر  11تن پیروجوان پیروباب را در کنار
جسدشان و مردی را که سر بُریده
وپیکرکودک شیر خواره ای را در حالیکه
به دو دستش گرفته وخنده برلب داشت
ودر کنار 11جسد کشته شدگان چمباتمه
زده بود ،نشان می داد که در پشت برگ
نگاره شرح ماجرا وانجام آن جنایت بنا
به فتوای یکی از فقها نوشته شده بود!

 ۱۸۰۰میالدی  ۳درصد جمعیت
کل جهان در شهرهایی سکونت
داشتهاند ،که بیش از ( ۵۰۰۰پنج
هزار) سکنه داشته است( .ص)۵۹۴
در حالی که مطالعه دادههای مورد
بررسی مؤلف نشان میدهد ،در
سال  ۱۸۰۰میالدی از جمعیت  ۹۴۰تا
 ۱۰۰۰نفری جهان  ۷۸تا  ۹۷میلیون
نفر ساکن شهرها بودهاند .یعنی
نرخ شهرنشینی در جهانی که هنوز
بیش از اندکی صنعتی نشده بود۸ .
تا  ۱۰درصد بوده است .در حالی که
اروپای  ۱۷۰۰میالدی کمتر از اروپای
 ۱۸۰۰میالدی شهری نبوده است .و
چین و هند  ۱۷۰۰میالدی بیش از
 ۱۸۰۰میالدی شهرنشین داشتهاند.
و سطح شهرنشینی جهان در سال
 ۱۳۰۰و  ۱۵۰۰میالدی مشابه ۱۸۰۰
بوده است .و احتمال داده میشود
در سال  ۲۰۰میالدی  ۷تا  ۱۰درصد
جمعیت جهان شهرنشین بوده
باشند( .ص)۵۹۴
پل بروک از مطالعه دادههای
مختلف به این نتیجه میرسد که
نرخ شهرنشینی در سال ۱۷۰۰
میالدی بین  ۹تا  ۱۱و حتی  ۱۲درصد
بوده است .و نرخ شهرنشینی عموم ًا
در جوامعی که وضعیت جغرافیایی
متعادلی داشتهاند .هزار تا هزار و
پانصد سال بعد از پیدایش نخستین
شهر ۱۰ ،تا  ۱۵درصد بوده است .ولی
مناطق بسیار سرد یا کوهستانی از
این قاعده مستثنی بودهاند .زیرا در
این مناطق جمعیت بسیار اندکی
میزیستهاند( .ص)۵۹۶
یکی دیگر از موضوعات مهم کتاب
چگونگی رابطه شهر با اقتصاد و
توسعه اقتصادی است .شهر که
پدیدهای ناشی از تحول اقتصادی
است و محیط اقتصادی نقش مؤثر
در پیدایش آن داشته ،به نوبه خود
تأثیرات مهمی بر حیات اقتصادی
و اجتماعی جوامع میگذارد و
این رابطه متقابل با وقوع انقالب
صنعتی متحول میشود.
انقالب صنعتی همانطور که در موارد
دیگر باعث تحول میشود .مسائل
شهری و رابطه شهر و اقتصاد
را نیز متحول میکند .انقالب
صنعتی دنیای سنتی را از عصر
جهان صنعتی تفکیک میکند.
دنیای سنتی در چهارچوب اقتصاد
سنتی قرار داشته است .و عصر
تحول صنعتی به خاطر شکافی که
توسعه اقتصادی و استعمار به وجود
میآورد به دو قطب متفاوت تقسیم
میشود .در یک طرف کشورهای

در چنین شرایطی که شرط عقل
ومصالح عالیه امپراتوری فخیمه
دراین است که همگام طالبان
حرکت کند  ،حتی منصب چاوشی
کاروان رابرعهده گیرد تا سرانجام
درفرصتی مناسب وبرسر دوراهی
تاریخ  ،مستان باد غرور را دربرکات
استبدادی دیگر به جنگ رهزنان
دیگر بسپارد ۰بگذریم ازاین معترضه
که حال ومجالی دیگرباید وبرگردیم
به شرح این یادداشت ها۰

طرح از :زنده یاد جهانگیرپارساخو
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بقیه ۲۲۸ :سال

بقیه  :ازاریحا تامکزیکو

توسعهیافته ثروتمند که از تأثیرات
مثبت توسعه برخوردار میشدند و
طرف دیگر کشورهای توسعه نیافته
فقیر( .ص )۵۹۷
شکاف انقالب صنعتی در حوزه
تاریخ ،طرح کلی را حرکتهای
پاندولی به وجود میاورد :بدین
معنی که یک بینش مطلقگرای
افراطی جانشین یک پندار
مطلقگرای افراطی دیگر میشود
و پیوسته ابراز نظر گرد دو
مطلقگرایی در گردش است .در
مورد انقالب صنعتی یک طرز تفکر
مطلقگرا بر خصوصیت رادیکالی
انقالب صنعتی تأکید میکند .و
وقوع آن را شکاف اساسی و تحول
بنیادی میدانند و طرز تفکر دیگری
که در بین پژوهشگران انقالب
صنعتی رایج است و مقبولیت دارد،
مبتنی بر این نظریه است که در دو
سه قرن پیش از انقالب صنعتی یک
رشته تحوالت اقتصادی در اروپا
روی داد که بنیان تحوالت پرشتاب
سدههای هجدهم و نوزدهم شد.
از این رو گروهی از مورخان که
حوزه پژوهش آنها جوامع سنتی
است ،مسأله شکاف انقالب صنعتی
را مورد تردید قرار میدهند .و بر
این نکته تأکید میکنند که دنیای
سنتی قبل از وقوع انقالب صنتی
جهانی فاقد تحول نبود .که وقوع
انقالب صنعتی در آن ،باعث شکاف
شود .در بین این گروه برخی تا
آنجا پیش رفتند که اصطالح تحول
صنعتی را جانشین انقالب صنعتی
کردند .و دارندگان نظریه شکاف را
آماج انتقاد قرار دارند .با تمسخر
سادهلوحانی انگاشتند .که دنیای
سنتی را بیتحول پنداشتهاند.
در حالی که پیروان نظریه شکاف
نیز جهان سنتی را فاقد تحول
نمیپنداشتند .و انقالب صنعتی
را در راستای تحوالت پیشین
میدانستند( .ص)۶۰۱
این بود شمهای از مطالب مندرج
در کتاب» ازاریحاتا مکزیکو» که از
منابع مهم پژوهشی است .مترجم
گرامی به نحو احسن از عهده
ترجمهای منقح برآمده است که با
نثری ساده و شیوا و هماهنگ با
ساختار نحوی زبان فارسی نوشته
شده است .به نیکوترین وجه ادای
مقصود میکند .به همین لحاظ
مورد توجه و استقبال دانشگاهیان
و دانشجویان قرار گرفته است.

بقیه  :وقایع اتفاقیه

جدول کلمات متقاطع
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به گزارش خبرآنالین ،شبکه نمایش
که مراسم افتتاحیه سی و هفتمین
جشنواره فیلم فجر را بهطور زنده روی
آنتن برده بود ،بخشهایی از بزرگداشت
فاطمه معتمدآریا را سانسور کرد.
در آغاز بزرگداشت فاطمه معتمدآریا،
مجری این شبکه بر صفحه تلویزیون
ظاهر شد و ارتباط مستقیم مخاطبان با
پردیس تئاتر تهران که محل برگزاری
این مراسم بود ،برای دقایقی قطع شد.
متن کامل سخنان فاطمه معتمدآریا
روی صحنه آیین بزرگداشتش ،به این
شرح است:
«خوشحالم که به عنوان یک زن
میتوانم گوشهای از احساسات انسانی
مادرانه و خواهرانهام را با سینما ،تنها
وسیلهای که بلدم ،به همه مردم ابراز
کنم .باید بگویم خیلی سخت بود
که بپذیرم اینجا باشم .نمیخواهم
بگویم از چیزی دلخورم ،چون اینجا
جشن است .نمیخواهم بگویم جای
خیلی از کسانی را که نیستند،
خالی میکنم؛ مثل بیضایی و دیگر
کسانی که سهم زیادی در هنر این
مملکت دارند .بزرگترین خوشحالی
امشب ،برایم این است که خانواده
عزیز سینما اینجا جمع هستند و من
سهم کوچکی دارم؛ همکارانی که
به دلیل دوستیها و تالشهای بی

دریغشان به عنوان مهمترین هنر
مردمی این دوران به آن چنگ زدهایم.
همه انتقادها از همه سو به سینما
است ،برای اینکه گوهر دست نیافتنی
است و همه آن را میخواهند.
هر کسی از هر نقطهای که بتواند،
پیکان تیز انتقاداتش را به طرف ما
میآورد ولی ما یک خانواده دوست
داشتنی محترم و معتقد به همه
ارزشها هستیم .صنعت و هنر سینمای
ما تنها چیزی است که بزرگترین
سفیر فرهنگ سرزمینمان در همه
جای جهان است؛ این است دلیل
حمالت گسترده به سینمای ایران.
من دلخور نیستم که هرجا که رفتم،
در طی این  ۴۰سال ،توقف برایم ایجاد
کردند ،این توقف باعث شده است
جهش بزرگتری داشته باشم ،برای
اینکه بگویم زن ارزش واالتری دارد،
برای اینکه بتوانیم متوقفش کنیم .در
این مدت ،از طرف همه اهالی سینما
حمایت شدم ،نه کسانی که بر مسندی
بودند .از همکارانم در خانه سینما که
همه حقوق صنفی سینماگران را نگه
میدارند ،تشکر میکنم».
روزنامه کیهان تهران نیز در انتقاد از
سخنان معتمدآریا اورا «پیرزن» بازیگر
خطاب کرد که نادانسته به مقام مادر
خود که پیرزن است توهین کرد۰

آزادی
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فاطمه معتمد آریا

«وقتی خروس غلط می خواند»

 ،Teresa Feoderovna Riesیک
هنرمند یهودی متولد روسیه است ،
که به خلق مجسمه های برهنه می
پرداخت ،از جمله یکی ازمجسمه
هایش زن جادوگری است که در سال
 1896در وین ،رسوایی ایجاد کرد .اما او
به دعوت گوستاو کالینت برای نمایش
کارهایش در وین فراخوانده شد۰
او یکی از هنرمندان زن بود که در
آغازقرن بیستم در وین مشغول به
کار بود و به شکل گرفتن مدرنیزم وین
کمک کرد .در ماه ،ژانویه  ۲۰۱۹موزه
 ،Belvedereدروین آثار بسیاری
از این هنرمندان زن را که فراموش
شد ه اند ،به دست آورد ،و کارهای
 50تن ازاین هنرمندان زن را نمایش
می دهد این آثار شامل نقاشی های
تینا بالئو وهلن فونکه برنده جایزه

دولت اتریش در سال  ،1928هستند.
سابین فلنر ،برگزارکننده گالری ،می
گوید« :این هنرمندان که آثارشان
به نمایش درآمده آنچنان مورد
خشم مردم بودند که کامال فراموش
شده اند « ».به آنها اجازه داده نشد
در آکادمی تحصیل کنند ،بنابراین
برخی از آنها برای تحصیل به خارج
رفتند و عضو کانون هایی شدند تا
بتوانند آثارخودرا در نمایشگاه و در
بهترین گالری هابه نمایش بگذارند».
اکنون فرصت مناسبی است تا باردیگر
این هنرمندان فراموش شده و تکفیر
شده قرن پیش اززیر غبارفراموشی
بیرون آورده شوند و کارهایشان که
هرکدام سشاهکاری است در معرض
قضاوت هنردوستان قرار گیرد۰

خبرهایی ازجشنواره فیلم برلین
آناهیتا درگاهی
ایران تآتر :آناهیتا درگاهی بازیگر،
نقاش و تهیه کننده دارای مدرک
کارشناس ارشد نقاشی از دانشگاه
هنر تهران است .این هنرمند مستعد
و جوان تئاتر در سالهای اخیر دوران
موفقی را در کارش سپری میکند و با
بازی در فیلم «آخرین بار کی سحر را
دیدی؟» به کارگردانی فرزاد مؤتمن
و نمایش «سه خواهر» به کارگردانی
محمد حسن معجونی و نمایش «
کنسرت ده سال تنهایی» توانمندیهای
بازیگریاش را نشان داد و سال قبل
هم در نمایش «در انتظار آدولف» در
نقش یک زن طبقه متوسط فرانسوی
بازی مؤثری از خودش ارائه کرد .وی
تاکنون سه نمایشگاه انفرادی در کاخ
نیاوران و گالری سیحون و فرمانیه برپا

کرده است .همچنین درگاهی در سه
نمایشگاه گروهی در موزه هنرهای زیبا
کاخ سعد آباد ،گالری کمالالملک و جم
آرت گالری دوبی شرکت داشته است.
وقتی «خروس غلط میخواند» آخرین
اثر علی شمس بهمن ماه در سالن
استاد سمندریان مجموعه ایرانشهر
اجرا میشود .داستان این نمایش در
روایتی غیرخطی و سیال ذهن روایت
میشود و مربوط به زندگی پادشاهی
است که پس از کشورگشاییهای
فراوان و قتل عامهای بسیار و فتح و
فتوحات خشونتآمیز و وحشیانه در
جهان تصمیم میگیرد با استفاده از
تکنولوژی سفر به گذشته ،خودش را
در جوانی مجبور به خودکشی کند تا
این لوپ بیوقفه از حرکت بازایستد.

شصت و نهمین دوره جشنواره فیلم برلین
از معتبرترین جشنوارههای سینمایی دنیا
ازهفتم تا هفدهم فوریه در پایتخت آلمان
آغاز به کار میکند .بگزارش رادیو فردا
امسال برخالف چند دوره پیشین این
جشنواره ،سینمای ایران حضور پرتعدادی
در آن ندارد .تنها فیلم ایرانی پذیرفته
شده در این دوره برلین ،فیلمی است به
نام «نشت» ساخته اول فیلمسازی به نام
سوزان ایروانیان که پیشتر سابقه ساخت
چند فیلم کوتاه را داشته است.
نشت به عنوان محصول مشترکی از ایران
و جمهوری چک به تهیهکنندگی مجید

برزگر و کاوه فرنام قرار است در بخش
فوروم جشنواره برلین نمایش داده شود .این
فیلم داستانی سورئال درباره زن میانسالی
دارد که به طور ناگهانی از او نفت نشت
میکند.
در این دوره جشنواره برلین یک سینماگر
ایرانیتبار به نام مریم زارعی هم با ساخت
فیلم مستندی به نام «متولد اوین» در بخش
چشمانداز سینمای آلمان حاضر است.
ریاست هیئت داوران جشنواره برلین امسال
را ژولیت بینوش بازیگر شناخته شده
فرانسوی به عهده دارد.

میشل لوگران آهنگساز مطرح درگذشت

بی بی سی  :میشل لوگران یکی از
مطرحترین آهنگسازان و نوازندگان
فرانسوی و برنده سه جایزه اسکار بهترین
موسیقی روز یکشنبه ( ۲۷ژانویه۷/
بهمن) د ر سن  ۸۶سالگی در پاریس
درگذشت .بسیاری در ایران او را با اجرای
قطعهای از وی د ر یکی از آلبومهای فرهاد
مهراد میشناسند.او از حدود د ههی ۶۰
موسیقی فیلم برخی از
تا  ۸۰میالدی
ِ
مطرحترین فیلمهای جریان موج نوی

فرانسه را ساخت و فضای موسیقایی این
جریان سینمایی را تحت تاثیر ملودی
های خود قرار داد؛ فیلمهایی چون «یک
زن یک زن است» و «گذران زندگی»
ساخت ه ژان لوک گدار و فیلم «کلئو ۵
تا  »۷ساختهی آنیس واردا که از آثار
مطرح آن سالهای سینمای فرانسه و
جهان بودند از جمله آن آثار هستند .او
حتی در فیلم «کلئو  ۵تا  »۷در نقش یک
آهنگساز و نوازنده بازی هم کرده بود.

آزادی

سانسورسخنان فاطمه معتمدآریا ازتلویزیون

فیلم « مرد بدون سایه» باشرکت لیال
حاتمی  ،علی مصفا و گوهرخیر اند یش
آماد ه نمایش شد ۰گفته می شود این
فیلم کار مشترک ایران واسپانیاست ۰
صحنه هایی از این فیلم در اسپانیا
فیلمبرد اری شد ه است و سرمایه
گذار و همه دست اند رکاران فیلم
ایرانی هستند د راین فیلم النا مارتینز
و رافائل چاوز ماد را از سینمای اسپانیا
شرکت د ارند ۰کارگرد ان و تهیهکنند ه
این فیلم علیرضا رئیسیان است۰

د ر خالصه داستان مرد ی بدون سایه
آمد ه است :ماهان کوشیار پس از ساخت
یک فیلم مستند زندگیش تهد ید
شد ه و همسرش عاشقانه به کمک او
میاید اما حواد ثی رمز الود همه چیز را
د گرگون میکند.
این فیلم در جشنواره فیلم فجر که
یک جشنواره باصطالح بین المللی
است اما از اعتبار جهانی برخوردار
نیست به نمایش د رآمد ومورد استقبال
سینمادوستان ایرانی قرار گرفت۰

علی قمصری ،آهنگساز و نوازنده تار
میگوید عالوه بر خودش ،دو عضو دیگر
گروه «همنوازان حصار» از ادامه کار
هنری منع شدهاند .او از ابالغ کتبی این
ممنوعیت و لغو کنسرتهای اصفهان و
شهرستان صحنه نیز خبر مید هد .علی
قمصری میگوید وقتی به او گفتند که
«ممنوعالکار» میشود ،به سیم آخر زد
و موازنه صدا در همخوانی با خواننده
زن را رعایت نکرد .به او ابالغشده که
خودش و دو عضو دیگر گروه «همنوازان
حصار» دیگر اجازه فعالیت ندارند.
در اجرای شامگاه سهشنبه  ۱۸دی
(هشتم ژانویه) ،مسئوالن تاالر وحدت در
زمانی که قمصری ترانهای دو صدایی با
هاله سیفیزاده اجرا میکرد ،میکروفنها
را قطع کردند .از قمصری خواسته شده
بود بخش مربوط به شعر فروغ فرخزاد
با صدای خواننده زن اجرا نشود ،وگرنه
جلوی کنسرت را خواهند گرفت .این

هنرمند در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفته
است« :بعد از اجرای تاالر وحدت که با آن
شرایط برگزار شد که صدا را قطع کردند
و گفتند که ممنوعالکار خواهم شد ،درست
فردای آن شب ،مرا از طرف حراست
وزارت ارشاد خواستند و به من اعالم
کردند که نه تنها من بلکه گروه «همنوازان
حصار» از هر گونه فعالیت اجرایی ممنوع
هستید و گفتند نامه کتبیاش را هم برای
دفتر موسیقی فرستادهاند .همیشه روش
این گونه است برای اینکه هنرمندان این
نامهها را منتشر نکنند ،نامه دست آنها
نمیدهند و طبیعتا شفاهی اعالم میکنند
بنابراین در این زمینه ،مقامی رسمیتر از
خود حراست نیست».
قمصری خبر داده که اجرای اصفهان و
شهرستان صحنه در کرمانشاه نیز با وجود
فروش بلیطها ملغی شده است .گروه
همنوازان حصار با انتشار اطالعیهای از
مردم خواسته پولهایشان را پس بگیرند.
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فیلم مشترک ایران واسپانیا آماده نمایش شد

نمایشگاه زنان هنرمند فراموش شده دروین علی قمصری و گروه حصار ممنوع الکار شدند

آرهش ای رب«رساب آرزو»
یادی از اـستاد رپوزی یاحقی

آزادی

بمناسبت سالروز درگذشت استاد
پرویز یاحقی ( ۱۲بهمن )۱۳۸۵نشریات
داخل ایران امسال به سالروز مرگ
این استاد بی جانشین موسیقی اصیل
ایران پرداختند و مطالب جالبی را برای
آگاهی نسلی که با این استاد موسیقی
آشنایی ندارد به چاپ رساندند ۰یکی از
این نوشته هارا انتخاب کرده ایم از رونامه
شهرآرا چاپ مشهد که درزیر می خوانید:
« پرویز یاحقی» تکیده ورنجور اما با
صالبتی درصدا وگفتار رو به دوربین می
گوید «:یقین دارم پس از مرگ من ،
این ویدیوهایی که ازخودم درحال ضبط
دارم  ،به قیمت گزاف فروخته خواهد
شد ،همچون دیگر همکارانم حبیب اهلل
۱
بدیعی واحمد عبادی»
وچه طنز تلخی دارد این جمالت ۰
گویی صدای یاحقی از دنیایی خیالی ،
آرام وهمچون رویایی عمیق شنیده می
شودکه برای نسل ما دست نیافتنی شد؛
دنیایی که طراوت وتازگی اش هنوز پس
از سالیان سال آدمی را به وجد می آورد
 ۰طنین نوای ویلن یاحقی  ،تار جلیل
شهناز وپیانوی جواد معروفی  ،انگار
دربرهه ای از تاریخ برای همیشه به
تمثالی بی مانند مبدل شد ودیگر هرگز
این تمثال  ،رنگ زندگی نیافت ۰
نمی شود از موسیقی ایرانی دهه  ۲۰و۳۰
نوشت وقلم ناخودآگاه به صدها آرایه
ادبی خودرا آراسته نکند ۰روزهایی
که موسیقی ایرانی سرشار از هم
نشینی هایی بود که ثمره اش اصیل
ترین نغمات وشورانگیزترین اشعار
معاصر شد ۰زمانی که شعر درموسیقی ،
پادشاهی می کردونام هایی همچون
«بیژن ترقی» و «معینی کرمانشاهی»
محفل آرای موسیقی مابود ۰امروز به
بهانه دوازدهمین سالگرد مرگ خاموش
پرویز یاحقی  ،نابغه چیره دست ویلن ،
نگاهی کوتاه خواهیم انداخت به سالهای
زندگیش وهمچنین وصف تأثیر بی
حدواندازه ای که این بزرگمرد هنر
۲
برنقش آفرینی ساز ویلن درسونوریته
حجیم تر موسیقی ایرانی  ،گذاشته است
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 -۱ازنماهای آغازین مستند« کنسرتی
که اجرانشد» اثری ازبهمن فرمان آرا

معنای «خالقیت» با نبوغ یاحقی
میراثی که مرتضی محجوبی برای
موسیقی معاصر به یادگار گذاشت ،
بی شمار است ومهمترینش رامی توان
در آثار شاگردش پرویز یاحقی جست با
جسارتی شگرف در «خالقیت» درعین
پایبندی همیشگی به ریشه های
موسیقی اصیل ایرانی  ۰یاحقی دانش
آموخته دایی اش ( حسین یاحقی)
 ،ابواحسن صبا  ،احمد عبادی وعلی
اکبر خان شهنازی بود ۳که از این نظر
از خوش اقبال ترین هنزمندان معاصر
است اما تنها شاگردانگی اش این این
نیست که اورا متمایز کرده است  ،ویلن
وآثار آهنگسازی وی گرچه رنگ وبوی
همه نامهای ذکر شده رادارد کاراکتر
یکتایی را از«پرویز» ارایه می کند۰
این قریحه ذاتی واثرانگشت منحصر
بفرد  ،از همان ابتدای فعالیت حرفه
ای به یاری یاحقی آمد ۰شاهد آنکه در
هجده سالگی اثری با نام « ای امید دل
من کجایی» می سازد که ارکستر گل ها
اجرا می کند وغالمحسین بنان آن را می
خواند(گلهای شماره )۱۷۲
درباره سبک خالقانه یاحقی  ،استاد مقوم ،
پیشکسوت ویلن نوازی معاصر می گوید :
« استاد یاحقی هرگز خودرا درحصار
ردیف های آواز وکوک های تعیین شده
مقید نمی کرد وباابداع کوک های جدید
وابتکار ی  ،تنوع وتازگی درکارش بوجود
می آورد ،کما اینکه درحال حاضر نیمی
از کوک های رایج دربین نوازندگان ویلن
ایرانی  ،یادگار این نابغه موسیقی است»۰
ازجمله ویژگیهای سازیاحقی می توان
به صدادهی سیم بم ویلن وکاربرد جالب
توجه آن  ،آرشه شفاف وبدون صدای
اضافه اشاره کرد که درنوای ساز دیگر
هم ترازان او به این قدرت کمتر شنیده
شده است۰
-۲سونوریته:به معنای صدادهی است.
سونات هم از این واژه گرفته شده
است.در سازهای آکوستیک هر نوازنده
سونوریته ای متفاوت دارد
 -۳تاآنجا که ما می دانیم او فقط دانش
آموخته دایی اش حسین یاحقی بود۰

Max Smithuis , H.E Zahedi, Mrs. Anne-Rose Smithuis
)Mr. Laurent Wehrli(Mayor of Montreux

انزوای ویلن ایرانی
سرﻧﻮﺷﺖ ﻫﺮﻳﻚ ﺍﺯ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻧﻰ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ
ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻰ ﻛﺮﺩﻧﺪ،
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ.
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﻫﺮﻳﻚ ﺭﺍﻫﻰ ﺭﺍ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻧــﺪ.
ﮔﺮﻭﻩ ﻋﻤﺪﻩ ﺍﻯ ﻣﻬﺎﺟــﺮﺕ ﻛﺮﺩﻧﺪ.
ﮔﺮﻭﻫﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻤﻴﺸــﻪ ﻫﻨﺮ ﺭﺍ ﺭﻫﺎ ﻛﺮﺩﻧﺪ
ﻭ ﮔﺮﻭﻫﻰ ﺧﻮﺩﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﺩﺭ ﻭﻃﻦ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ
ﻭ ﺩﺭ ﮔﻮﺷــﻪ ﻋﺰﻟﺖ ،ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺳــﭙﺮﻯ
ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﺧﻴﻞ ﺑﻰ ﺷﻤﺎﺭﺍﻥ ،ﻳﻜﻰ
ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻳﺎﺣﻘﻰ ﻧﺎﻳﺎﻓﺘﻨﻰ ﺍﺳﺖ؛ ﭼﺮﺍﻛﻪ
ﺗﻜﺮﺍﺭﻧﺸــﺪﻧﻰ ﺑﻮﺩ .ﺍﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﺬﺍﺭ ﺍﺯ
ﻋﺎﺷﻘﻰ ﭘﺮﺷﻮﺭ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ
ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺟﻮﺍﻧﻰ ﻭ
ِ
ﺍﺯ ﻭﺻﺎﻟﺶ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﺭﻧﺞ ﻫــﺎﻯ ﺩﻭﺭﺍﻥ
ﺯﻧﺪﮔــﻰ ،ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳــﻼﻣﻰ،
ﺟﻼﻯ ﻭﻃــﻦ ﻧﻜﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺴﺘﻮﻯ ﺧﺎﻧﻪ
ﺍﺵ ﺑﺎ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ،ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪ .ﻳﺎﺣﻘﻰ
ﺩﺭ ﺁﻥ ﺳــﺎﻝ ﻫﺎ ﺭﻭﺯﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﭘﻮﺳﺘﻪ
ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﻰ ﻭ ﻛﻨﺎﺭﻩ ﮔﻴﺮﻯ ﺍﺵ ﺍﺯ ﻣﺤﺎﻓﻞ
ﻫﻨﺮﻯ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﺮﻭﺭﻓﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻯ ﻛﻪ ﺩﻭ
ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﻮﺗﺶ ،ﺩﻭﺳﺘﺪﺍﺭﺍﻧﺶ ﺍﺯ ﻣﺮگ
ﻏﻢ ﺍﻧﮕﻴﺰ ﻭﻯ ﻣﻄﻠﻊ ﺷــﺪﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﺍﺯ
ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭ ﺳﻴﺎﺳــﻰ ﺁﻥ ﺩﻭﺭﺍﻥ
ﺑﮕﺬﺭﻳﻢ ،ﺟﻔﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺗﻮﺳــﻂ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ
ﺳــﻨﺘﻰ ﻭ ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮﺭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻯ ﻫﺎﻯ
ﺑﻰ ﭘﺎﻳﻪ ﻭ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻭﻗﺖ ،ﺑﺮ ﻭﻳﻠﻦ
ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺭﻓﺖ ،ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺯ ﺭﺍ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺍﺳﻄﻮﺭﻩ
ﺍﺵ ،ﻳﺎﺣﻘﻰ ،ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﻛﺮﺩ .ﮔﻮﻳﻰ ﺍﻳﻦ
ﺳــﺎﺯ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﺍﻧﮕﺸﺘﺎﻥ ﺍﻣﺜﺎﻝ ﻳﺎﺣﻘﻰ
ﻭ ﺑﺪﻳﻌﻰ ﺧﻮﺩ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺳــﺎﺯﻯ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰﻣﻰ
ﻧﻤﻮﺩ ،ﺭﻗﻴﺐ ﻛﻤﺎﻧﭽﻪ ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ
ﻏﺮﺑﻰ ﺑﻮﺩﻥ ،ﺍﺯ ﺣﺠﻢ ﺑﻰ ﻧﻈﻴﺮ ﺻﺪﺍﻳﺶ

ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﻴﺪﻧﺪ .ﺳــﺎﺯﻯ ﻛﻪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ
ﺑﻪ ﻏﻨﺎﻯ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮﺳــﻴﻘﻰ ﻣﺎ
ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻕ ﻏﻔﻠﺘﻰ ﺧﻮﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻪ
ﻣﻴﺎﻥ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﺭﻓﺖ.

the beginning of a new life and
a new mission for Ambassador
Zahedi to continue his battle for
peace, coexistence and defense
of human rights and values.
After all, as the Mayor said,
he has a great mission and
long future ahead.

and oriental touches. This
reception
was
originally
planned to end at 9 PM but by
the time the personalities and
the guests of Mayor started to
leave it was already close to
midnight.
The end of the ceremony was

There are many nationalities
that live here and a large
community of Iranians that
I happen to know. They are
sheltered, protected and given
the opportunity to work and live
in peace; they are treated like
Swiss citizens and are happy to be
here and grateful to you as I am.
You have been kind to us,
generous and so wonderful, so
humane, so concerned and so
conscious about the sufferings
of others. While the ones that
were at the origin of wars were
refusing refugees. When I
had and accident and could
not walk without assistance,
the people of this town took
my arms, invited me to their

یاحقی های دوران را دریابیم
ﺻﺪﺍﻯ ﻫﻤﺴﺮﺵ ۴ﺩ ﺭ ﭘﻴﻐﺎﻡ ﮔﻴﺮ ﺗﻠﻔﻨﻰ
ﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎﺣﻘﻰ ﻣﻰ ﭘﻴﭽﺪ» :ﭘﺮﻭﻳﺰ ﺟــﺎﻥ!
ﺑﺒﻴﻦ ﭼﻪ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﻮﺩﺕ ﺩ ﺭﺳــﺖ
ﻛﺮﺩ ﻯ؟ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺕ ﭼﻪ ﻛﺮﺩ ﻯ؟ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﻯ
ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﻰ ﻛﻨﻰ ،ﺍﺯ ﺧﻮﺩﻛﺸﻰ ﺑﺪﺗﺮ
۵
ﺍﺳﺖ .ﻣﻦ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻧﮕﺮﺍﻧﻢ».
ﭘﺮﻭﻳﺰ ﻳﺎﺣﻘﻰ ﺍﻳﻦ ﺻﺪﺍ ﺭﺍ ﺩﺭ 12ﺑﻬﻤﻦ1385
ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺸــﻨﻴﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻟﺤﻈﺎﺕ ،ﺟﺴﻤﺶ
ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺣﻴﺎﺕ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ .ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﺗﺎ
ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺭﻭﺣﻴﻪ ﻣﺮﺩﻣﻰ
ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺍﻧﺪ ،ﺩﺭ ﻫﻴﭻ ﺩ ﻭﺭﺍﻧﻰ ﺍﻧﻜﺎﺭﺷﺪﻧﻰ
ﻧﺒﻮﺩ ﻩ ﺍﺳــﺖ .ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺍﺯ ﻣﺮﺩ ﻡ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻰ
ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺑﺮ ﻣﺮﺩ ﻡ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻰ ﮔﺬﺍﺭﺩ.
ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ،
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﺷﺪﻧﺪ .ﺁﻳﺎ
ﺁﻫﻨﮓ ﺳﺎﺯﺍﻥ ،ﻧﻮﺍﺯﻧﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﻫﺎﻯ
ﺩﻫﻪ 70ﻛﻪ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺭﻭﺷﻰ ﺩﺭﺳﺖ ﻭ ﭘﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ،ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻰ ﺩ ﺭ ﻣﺎﺭﻛﺖ
ﻣﻮﺳــﻴﻘﻰ ﻣﺎ ﺩ ﺍﺭﻧﺪ؟ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻕ
ﺭﻓﺘــﻦ ﻭ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﻯ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﺧﻮﺵ ﻓﻜﺮ ﺗﺎ
ﺑﻪ ﻛﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺷﻮﺩ؟
 -۴یاحقی فقط یکبار ازدواج کرد وآنهم
با سرکار خانم حمیرا بود۰بنابراین این
جمله را نمی توان تأیید کرد۰
 -۵از مستند «کنسرتی که اجرا نشد»

from left to right: H.E. Franz Blankart, Comtess Anne De Palezieux Blankart
H.E . Zahedi,Mrs. Anne-Rose Smithuis, Max Smithuis

from right to left: Christian Neukomm, Conseiller municipal en charge
de l’urbanisme et des travaux publics.,Mr. Laurent Wehrli (Mayor of
Montreux )H.E. Zahedi, Krystin Bise,General Deputy Secretary Chief of
Protocole and Foreign Affairs.

ALL and I am grateful.
***
The participants in the
ceremony were then invited to
attend a reception organised by
the municipality in the Hall of
Festivities of Montreux Palace.
It was a particularly warm
atmosphere with many delicate
Front row at right
Prof. H.Nahavandi and
Prof.P.Amouzegar

shops to rest or have a cup of
?coffee. How can I forget these
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از :ندا

حبـی

بی

چو عضوى به درد آورد روزگار
دگر عضو ها را نماند قرار
تو کز محنت دیگران بی غمی
نشاید که نامت نهند آدمی
The sons of Adam are limbs of
each other,
Having been created of one
essence.
When the calamity of time
affects one limb
The other limbs cannot remain
at rest.
If you have no sympathy for the
troubles of others,
You are unworthy to be called
by the name s and Shakespeare
found them poor to express his
emotions, he just said: Thank
you, Thank you, Thank you and
again Thank you.
I do not want to conclude with
the words of others. I want to talk
about what I have in my heart,
love, true love. Many people
abuse the word love. I talk about
true love, a love that comes from
very depth of the heart to tell you
with a loud and clear voice:
I, I LOVE YOU, I LOVE YOU

children in Yemen and devastates
this poor country, while in
our world today hundreds of
millions live without medecine,
food, water, electricity and
shelter. Our honourable Mayor
mentioned one outstanding
example the case of Yemen that
keeps me so preoccupied.

Let me conclude by refereeing to
the wise words of a great Iranian
poet, Sa’di of the 13th. Century
whom I admire. The following
words from him are inscribed
on the building of the United
Nations in New York, at the very
entrance
بنی آدم اعضای یک پیکرند
که در آفرينش ز یک گوهرند
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having set an example, an
example for all of us present,
for the people throughout
the world who could not be
physically present tonight and
are with us with their thoughts
and emotions. You are, Ardeshir
Zahedi, also an example for our
city of Montreux. Montreux,
through its history, culture
and international events has
succeeded in bringing the people
of the world, from different
backgrounds and races together
giving them a chance to live in
peace and harmony. And we are
sure that this combination of
culture, diplomacy and human
understanding can contribute
to a solid and lasting peace.
We need peace to enjoy our
life and have hope for our
children.
Excellency, here again you
have set an example. It is
always wonderful to be with
you, to know you and to share
so many memories and great
moments together. But we are
not here only to speak about
the past; we want to express
our aspirations for the future
and a very long future that we
all wish for Ardeshir Zahedi.
We are also here to give him
a new title, a title that is not
only honorary but official with
important missions.
As everyone knows, Ardeshir
Zahedi has been ambassador to

the United States, to England
and has worked in many
other countries for peace and
friendship between nations and
people. Here I should mention
the name of a close friend,

H.E. Amb.Zahedi addressing the audience

important people who come
to this part of the world, to our
country and to our region. It
is not enough to thank him
for all his services with simple
words, so the authorities of the

Hon. Mr. Laurent Wherli ,H.E.Ardeshir Zahedi,Mr.Pache

a colleague and associate of
Ardeshir Zahedi who is, alas, no
more amongst us but who had
the same values and ambitions,
the late Kofi Annan. I want to
mention him in this wonderful
occasion because Kofi Annan
and Ardeshir Zahedi were
both excellent ambassadors of
peace۰ We give him the title
of Ambassador of Montreux
because we know how much he
has done for his community of
Veytaux, our city of Montreux
and the region of Vaud, for the
people of the Riviera, the i

region decided to bestow upon
him this title of recognition,
a testimony of what he has
achieved throughout the years
with quality and devotion.
Your Excellency, this is not
only an additional title. You
already have so many but this
one has a very particular touch.
Let me now, in the name of the
authorities and the persons
present to salute you sincerely
for your engagement and wish
you to continue for a very long
time and serve as Ambassador of
Montreux, Ambassador of

Peace. Thank you for accepting
this new mission.”			
*******
Having officially presented
Aredshir Zahedi with the new
credentials and the special gifts
and tokens of recognition from
the Municipal Council, at the
invitation of the Mayor, Mr
Zahedi Ambassador of Peace,
Ambassador of Montreux
addressed the audience:
“My dear beloved friend,
Excellencies,
Ladies
and
Gentlemen, Your Highness:
These two days, yesterday and
today, are now the happiest
days in my life and you made
it even more special. You all
may know that on the 24th.
of January 1798 the beautiful
Canton of Vaud declared its
independence with the motto of
“Liberté, Patrie”, a great event
for this region and its lovely
people.
My attachment to Vaud,
Montreux and Veytaux has
a historical root. From my
mother’s side, three Qajar kings
Nasseradlin Shah, Mozafaraldin
Shah and then Ahmad Shah
visited and stayed here. It was
here that Mozafaraldin Shah
became familiar with the notion
of democracy and returned to
Iran to reform our institutions.
Ahmad Shah was the last king of
the dynasty who went to England
from here. There, the British

Krystin Bise,General Deputy Secretary Chief of Protocole and Foreign
Affairs.H.E.Zahedi, Hon. Mr. Laurent Wherli Mayor of Montreux

I cannot resist mentioning two
personalities that are not Swiss
but share that nobility and these
two are President Anwar Sadat
of Egypt and King Hassan II of
Morocco who hosted and looked
after the dying king when all
former friends had turned their
back. I admire such qualities
and am grateful to them.
As for “votre serviteur”, when I
lost my country forty years ago
you warmly received me and
gave me the privilege to live here
and I am most grateful for your
warmth and hospitality, your
support and the opportunities
I had. I have now lived half of
my life here in Montreux and
consider it as my second home.
What happened to me forty
years ago, all that I lost, all
that was taken from me, I have
forgotten and forgiven with no
bitterness. I have learned that in
all great religions, be it Judaism,
Christianity or Islam, giving, and
forgiving are amongst the most
fundamental human values.

of my country. They are my love,
my blood and my hopes for the
future. If at the start there was
a spirit of revenge and violence
– as in almost all revolutionstoday the country is following
the path of reconciliation and
peace.
Forty years ago, my country had
a population of 36 million or so,
today it is about 82 million and
60 million of them are young
and highly educated. Some forty
million have university education
and two thirds are women
which is the highest rate in the
world. They are my sisters and
brothers. These young and
bright people are the architects
of the future, the future belongs
to them. I love them and am
truly proud of them. When I look
at Iran’s foreign policy and the
qualifications of the people in the
executive branch, I cannot but
admire my compatriots. When I
left Iran, we had 17 universities,
today there are 233universities
and medical schools. Most of the

reception organised by the municipality in the Hall of Festivities of Montreux Palace.

Today, what matters to me is
what is happening to the people

members of the government
are now graduates of the best

western universities.
Talking about Switzerland,
I remember my visits to
Westminster College where I
gave the inaugural address in
1976. This was the school in
which Truman and Churchill
were previously invited to speak.
I remember when Winston
Churchill finished his address
on
DEMOCRACY
AND
FREEDOM, a Swiss professor
of the school asked him ‘Mr
Prime Minister, you spoke about
freedom and democracy, in
your view which is the country
that we can truly call free and
democratic?” Without hesitation
he said ‘Of course, Switzerland.’
and then with his colonial tone
added ‘But England is not
Switzerland.”
Here we all live in tranquillity
and peace while in so many parts
of the world, as our noble friend
mentioned, people are suffering
from dictatorial regimes, are
going through hardship, war,
insecurity. Greed for money

Ardeshir Zahedi honored by City of
Montreux - Named A
" mbassador of
Montreux to the World"25 January 2019
- The official Certificate of Appointment

has become the dominant
occupation and even the
countries that used to be
defenders of human rights and
values put profit making as their
ultimate goal above all moral
and human values or rights.
The President of United States
speaks of seven trillion dollars
recently spent on Afghanistan
and Iraq wars. They give
billions of dollars’ worth of arms
of destruction to Saudi Arabia
that massacres women and
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Hon. Mr. Laurent Wherli Mayor of Montreux, addressing the audience,
H.E. amb.Zahedi is listening to Mayor.

wanted to impose an oil treaty on
him, and he boldly refused and
said he would not sign it without
the consent of the Parliament.
He had to cut his visit short and
came back to Montreux before
going to France where he was
well received. Then there was
the coup d’état and the ascent of
the Pahlavi Dynasty and a new
chapter in our history.
During the Second World War
when I was still very young boy,
my dear father was arrested by
the British and held prisoner in
Palestine. When finally released,
I was studying and had very
little time to be with him. Then
when summer holidays came, he
suggested to take me with him
on a tour of the whole Europe by
car. We came to Switzerland and
to Montreux and he fell in love
with the country, its people and
its institutions particularly the
military organisations and
democratic achievements. He
then wished he could spend the
rest of his life here, but we loved
our native land and returned
to Iran. It had now become his
dream one day to see Iran like
Switzerland and he did all he
could in this direction. Later
in life when he resigned from
premiership he returned to
Geneva as special ambassador
and then retired and came to live
the last years in Montreux, Villa
les Roses, where I have been
living for the past forty years.
My mother studied in Geneva
and lived here with her children,
grandchildren and a good
number of close relatives who
are still here.
My beloved king and father-inlaw studied here and returned
to Switzerland almost every year
for winter holidays but mainly
to stay with us, see my father,
his daughter and me. It was his
Swiss education that served him
most in all the ambitious projects
he had. So, we are all grateful to
the people of Switzerland, to their
hospitality, generosity and above
all to the examples this nation
has set for democracy, an open
and civilised society. But here

A very special honour for a very exceptional man
New Ambassadorship for Ardeshir Zahedi
“No man was ever honoured for what he received.
Honour has been the reward of what he gave.”

Cover photo:
H.E. Amb.Zahedi in one of the event that held in
Montreux , Switzerland ,Last month.

It all started on October 16th.
2018 and on the very day of
the 90th. birthday of Ardeshir
Zahedi, when the Council of
Montreux, Vaud in Switzerland unanimously decided on a
special distinction and new title
for him. It was in recognition
of his life-long devotion to humanitarian causes and services
to world peace and reconciliation of nations as well a historical and familial attachment to
Switzerland, The canton of
Vaud and City of Montreux.
Laurent Wehrli, the Mayor
of Montreux and Member of
the National Assembly called
it “a special honour for a very
exceptional man”. He had the
mission to officially designate
him as the special “Ambassador of Montreux” to continue
his combat for peace and humanitarian values. Zahedi, in
the words of the Mayor “is a
part of history, is history, almost a legend.”
The council also decided on the
date of 25th. of January for the
official ceremenoy to confer the
title to make it more memorable as it coincided with the celebration of the Independence
of Vaud in 1798 with the motto
of “Liberté, Patrie”, liberty and
love of the motherland, the values so dear to the recipient of
the honour.
The ceremony was held at
the prestigious Rotary Hall in
Montreux Palace in presence of
some 200 personalities, family
and friends that had come
from different parts of Europe:
Switzerland, France, Belgium,
Germany, Italy and also Dubai.
Amongst the distinguished
guests were Mr Adolf OGI,
former President of the
Confederation of Switzerland,
Madame DE QUATTRO,
State Councillor, Mr Pierre

SALVI Honorary Mayor
of Montreux, Mr François
CARRARD President of the
Council of the Foundation
of Montreux Jazz Festival,
His Excellency Mr Lahcen
AZOULAY, Ambassador of
Morocco, His Excellency Count
and Countess Anne et Franz
BLANKART de PALEZIEU,
Her Royal Highness Princess
Gabriella of SAVOY, Madame
Christine
CHEVALLEY
Deputy and Member of
Council
and
Madame
MILLIOUD’HENIQUES.
Mr. Laurent Wehrli, Mayor
of Montreux, Member of
Parliament and Deputy at
the Council of Vaud opened
the ceremony. A polyglot
and graduate of Lausanne
University he spoke on behalf
of the people of Montreux, the
Council and the government to
welcome the guests and explain
why such a distinction was to be
bestowed on Ardeshir Zahedi.:
“In the name of the authorities
of the Municipality of Montreux
and the Parliament, we are
particularly honoured and
happy to have and to welcome
you all and His Excellency
Ardeshir Zahedi on this special
occasion for honouring a very
exceptional man.

Krystin Bise,General Deputy Secretary Chief of Protocole and Foreign
Affairs.H.E.Zahedi, Hon. Mr. Laurent Wherli Mayor of Montreux,

Aredshir Zahedi is so full of
history, he has become a history.
He has achieved so much in the
past, is doing so much today and
we are confident he will continue
for a long time in future.
The world we know used to be a
much better place but today we
see in so many corners of the
world the situation is not as it
was. For us here in Switzerland
peace is the most important word.
Without peace we cannot live,
we cannot have hopes for future
and future of our children. Here
in Montreux we are particularly
attached to the importance of
peace and coexistence.

from left to right: H.R. H. Princess Marie-Gabrielle de Savoie,
Mr. Laurent Wehrli, H.E. Zahedi

I do not want to name all the
places where peace is no more a
reality and people live in misery
and fear. We all know what our
honourable guest, Ardeshir
Zahedi has done for world peace,
making it his life-long ambition
and putting it above all other
goals. Thank you, Excellency,
for what you have done, what
you stand for and what you
have achieved throughout the
days, weeks, months, years and
decencies of the past and we are
sure you will continue for the
people of your country, for your
ideas, political convictions and
for peace throughout the world.
You know that recently Ardeshir
Zahedi published several books
on YEMEN and the tragic
conditions of that country. This
is just one example and if I
want to name all he has done
this Friday evening will not be
enough unless you agree to stay
here till Monday! But you all
know him well and I do not need
to go into details. I only want to
insist on the word “PEACE”, to
Ardeshir Zahedi’s engagements
and his contributions to this
great cause.
I also want to thank him for
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Western powers are experts in fishing in the muddy waters and distracting
the world attentions from
realities.
Zahedi has always been an
advocate of direct diplomacy, face to face
negotiation and human
contact. Time and time
again he had raised his
voice at the UN General
Assemblies or other international occasions to warn
that the “The Age of Gunboat Diplomacy is Over.”
We do not and cannot continue to live in the colonial
age of nineteenth century
any more.
Today, he regrets that once
the idea of peace talks and
ceasefire was launched, the
coalition forces started to
intensify their attacks and
began a new show of force.
Finally, Zahedi cannot forget that Yemen was once
an integral part of the Persian Empire for centuries
and has close ties with this
great country, its history
and civilisation. Being a
true lover of Iran and anything related to his native
land, it is natural for him
to be so preoccupied about
the destiny of Yemen and
its noble people though
his principal concern has
always remained the fate
of his compatriots and the
calamities they have been
going through in the past
decades.”
***

Payot is one of the largest
establishments in Europe
and dates back to 1875
when it was created in Lausanne by Fritz Payot and a
group of young colleagues.
This was soon followed by
a period of expansion opening branches in a number
of Swiss cities: Montreux
(1918), Vevey (1918), Geneva (1919), Berne (1921)
and Neuchâtel (1923). In
1912 Payot inaugurated its
publishing house in Paris
creating two encyclopaedic
collections, the «Historical
Library» and the «Scientific Library» which became
world-famous.
In the course of nearly 150
years of history, PAYOT has
now become a fast growing
and undisputed leader in
bookselling and publishing
in the French-speaking part
of Switzerland.
It is an established tradition that each year PAYOT
organises special cultural
events to introduce the ma-

jor new publications of the
year and for 2019, it had selected Ambassador Zahedi’s
recent works on the
YEMEN WAR.
**********
Enthusiasts gathered from
all over Switzerland and
patiently queued to see Ambassador Zahedi and get a
dedicated copy of his recent
works.

volumes on the war in Yemen was to wake up the
world to the sufferings of
the innocent people and
particularly the children of
this poor country. PAYOT
also insists on the significance of the title of Ambassador’s
book: “Yemen –
1’000 Dark Days of a
Disgracing War, A Carnage
We Can Neither Forget

آزادی

en children of Yemen who
die every day by hundreds
from mal-nutrition, lack of
medical facilities and war
generated disasters.

In PAYOT’s announcement of the event, we read
that Ambassador Zahedi’s
primary motive in editing
and prefacing the three

nor Forgive and that History Will Recall with
Shame…”		
***
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On January 12th. 2019, in
a special ceremony organised by the world-famous
bookstore and publishing
house, PAYOT, Ambassador Zahedi signed and
dedicated copies of his three
volumes of publication on
YEMEN”. Many profited
from the occasion to get his
signature on copies of his
Memoirs. This special occasion coincided with the
hundred- year anniversary
of the establishment of the
institution in the city of
Montreux in late 1918 and
right at the end of the First
World War.
Ambassador Zahedi in front
of PAYOT Bookstore window displaying some of his
works including The Memoirs and his most recent
publication “YEMEN”, Biography of his father, Collection of his speeches and
Interviews. Photo was taken on January 12th. before
the launching ceremony.
*****
Proceeds from the book
sale, Ambassador’s personal contributions and
donations of visitors will be
directly transferred by PAYOT to the Swiss Red Cross
for benefit of the war-strick-

scene facing the hard and
hazardous conditions to
perform their duties and
defend their ideas is nothing less than heroism.
Hardly a month had
passed, and the new developments led Zahedi to add
another
supplementary
volume to update the second edition of his book in
early November 2018.
After more than seventy
years of active social and

both shocking and shameful; no reader can remain
indifferent. These efforts
have certainly left their
desired effect on the international organisations and
can contribute to new efforts, finding a way out of
this disgracing tragedy.
Amongst the solutions
for ending the conflicts,
Zahedi thinks that we
should start by leaving
the destiny of Yemen to

political life and at the advanced age of 90, Ardeshir
Zahedi had every right and
opportunity for a comfortable life of retirement, but
he continues indefatigably
fighting for defense of human dignity, respect of nations’ sovereignty and the
most fundamental right
people, the right to live.
The documents and pictures that he presents to
the reader in these three
volumes on Yemen are

the Yemenis, respect their
sovereignty and stop all
aggression. Countries like
United states, England and
France that continue to
sell destructive arms to the
Saudi-led coalition bear as
heavy a responsibility as
the original perpetrators
of war. Today the war in
Yemen has nothing to do
with the long-set-aside Shiite-Sunnite rivalries. It is
falsely claimed to be so as
a pretext for sale of arms
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Official Launching of “Yemen”
A series of publications on “the greatest
”humanitarian tragedy of our time
A Disgracing War
Edited and Prefaced by Ambassador
Ardeshir Zahedi

The ceremony was sup- by Chancellor Houchang
posed to start at 3 PM and NAHAVANDI we read:
to end at 5 Pm (already “Ardeshir Zahedi recently
one hour later that than edited and published an
the closing time of Satur- impressive collection of
days). Payot had obtained documents and articles on
special permission for this the Yemen War. “Yemen,
extension but the enthusi- 1000 Dark Days of a Disasts kept coming even after gracing War; a Carnage we
5 PM and by 6 PM there can neither Forget nor Forwere still many in queue give and that history will Rewith copies of the Yemen call with Shame. “
and even other works of
The first edition in 240
the author in their hands pages was printed in the
waiting to get the Ambas- Unites States in January
sador’s signature. Some 2018, soon to be reprinthad come with their small ed in June 2018. Here he
children that received par- wanted to wake up the
ticular attention. Mr. Za- world and open the eyes
hedi with his traditional of the reader to realities of
courtesy made sure that the war, in a way to makeevery one of the visitors up for the relative silence
gets a few words of affec- imposed on the media.
tion in the dedication and
The second edition folnot just a simple signature. lowed in September 2018
The demands being higher with 200 additional pages
than expected they had to of documentation and
send for new supplies in the shocking pictures of a
middle of the ceremony. whole nation that bleeds
To respect the city regu- and suffers from the blind
lations, the Ambassador raids of the coalition. This
promised to return on edition shows that some
Monday and if necessary, responsible media paron Tuesday to continue to ticularly CNN, BBC, New
sign the dedications.
York Times, Washington
Amongst the distin- Post, The Guardian and
guished visitors were Mr Al-Jazeera have started
Laurent Wehril, Mayor to break the silence and
of Montreux and Deputy begun to raise their voicat the National Council es. Zahedi also wanted to
(On the right) and a good show his appreciation of
number of Swiss and Ira- the work of those writers,
nian personalities who had journalists, reports and
come from other cities like representatives of humaniLausanne, Geneva, Berne tarian and human right
or Zurich.
organisations, as well as
Mr Gaillard the Direc- certain American Senator and his colleagues of tors, Congressmen and
Payot made every effort to members the House of
warmly host and direct the Commons and European
visitors.
Parliament; he praises
				
their responsive attitude.
*********
For him the courage and
In a review of the book sacrifice of those on the
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