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«صاد» نوشته می شود .ووقتی از
«سرمای زمستان» می گفت بارها
تکرار می کرد که آنها با « س»
نوشته می شوند .و این تأکیدهای
او باعث می شد که اکثر اوقات
همه بچه ها از دیکته نمره بیست
می گرفتند .وهرکس از دیکته
غلطی داشت به ازای هر اشتباه
چند بار باید ضربه های خطکش
آسیدمهدی را تحمل کند .وقتی
همه با موفقیت به کالس دوم
رفتیم باز سری به کالس اول می
زدیم و آقای مذهب را می دیدیم
وبه او سالم می کردیم  .با خنده
می گفت دلتان برای من تنگ
شده یا برای خطکش ؟
مدیرمدرسه مرد معمم وروضه
خوانی بود اما شاهدوستی خودرا
پنهان نمی کرد  .او سید حسین
فقیهی نام داشت وهمیشه
برسرمنبر نیز به شاه دعا می کرد.
درمراسم چهارم آبان بیشترین
دانش آموزانی که رژه می رفتند
و عملیات ورزشی انجام می دادند
ازمدرسه مابودند .اوهم مثل پدر
برای بچه ها مهربان بود اما از فلک
کردن بچه ها هم دریغ نداشت.
تازه به کالس دوم آمده بودیم
که روزی فراش مدرسه به کالس
آمد و گفت بیا دفتر  ،آقای مدیر
باهات کارداره .خیلی ترسیده
بودم  .باخود می گفتم مگر چکار
کرده ام که آقای مدیر می خواهد
مرا فلک کند .به ناچار به دفتراو
رفتم . .برخالف تصورم با مهربانی
مرا استقبال کرد وگفت  :پسرم به
پدرت بگو هرموقع وقت کرد سری
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باز مهرماه رسید و باردیگر مدارس
کارخودرا ازسر می گیرند .هرسال
اول مهر همه مارا بیاد روزهای
کودکیمان می اندازد .روزهایی که
درسرکالس درس می نشستیم .نه
دغدغه هزینه زندگی داشتیم ونه
حرص وآزی برای انباشتن پول ونه
نقشه وطرحی برای کاله گذاشتن
برسر این وآن  .اول مهر که می شد
بوی مدادپاک کن و بوی مرکب و
بوی اوراق کتاب وبوی مهربانی
فضارا پرمیکردو ما از این بوی ها
مست می شدیم .
هنوز اولین روزی که بعضی ازما
با لبخند و بعضی با گر یه وترس
درسر کالس اول نشستیم یادمان
هست .
من هنوز قیافه پاک ودوست
ِب یادم هست.
داشتنی آقای ُم ّذه ْ
خط کشی چوبی دردست داشت .
و دورکالس راه می رفت و با بهانه
وبی بهانه به دستهای کوچک ما
ضربه می زد .خشونت داشت اما
قیافه اش دوست داشتنی بود.
سید مهدی مذهب سالها بود که
درکالس اول مدرسه تدین یزد
که در چندقدمی منزل ما بود به
بچه ها الفبارا می آموخت  .شاید
درشرایط آن زمان خوداو فقط
مدرسه ابتدایی را باتمام رسانده
بود اما بهتر از هر کارشناسی الفبا
را به ما یاد می داد .وقتی ازروی
کتاب می خواند«:هرروز صبح
صادق با آب وصابون دستهای
خودرا می شوید» تأکید می کرد
که صبح  ،صابون و صادق همه با

ب
و
ی مهربا ین

به مدرسه بزند .می خواهم درباره
وضع تحصیلی تو بااو صحبت کنم .
هراسان گفتم  :آقا اجازه  .به خدا
ما درسمون خوبه  ...حرفم را قطع
کردوگفت :میدانم پسرم  .ای کاش
همه مثل تو بودند .من می خواهم
رضایت پدرت را بگیرم تا تورا به
کالس سوم بفرستم  .تو احتیاجی
نداری که کالس دوم را تمام
کنی  .آنقدر خوشحال شده بودم
که آن روز برطبق سنت معمول
باصف ازمدرسه به خانه نرفتم
بلکه قبل از همه از مدرسه بیرون
آمدم و دوان دوان خودرا به خانه
رساندم  .اما وقتی ماجرارا به پدرم
گفتم با خونسردی گفت :نه خیر
الزم نیست به کالس سوم بروی .
پله پله باالرفتن بهتراز پریدن به
باالست .باید پایه ی تحصیلی ات
قوی شود.
بیست یاشاید هم  ۲۵سال بعد
پس ازفارغ التحصیل شدن از
دانشکده برای ایام مرخصی به
یزد رفتم  .بردیوار کوچه مان یک
آگهی ترحیم دیدم که مربوط به
یکی دوسال پیش بود ونوشته
بود :باکمال تأسف فوت مرحوم
مغفور آقای سید حسین فقیهی ..
وروز بعد درنزدیکی قصابی
محل پیرمرد نحیفی را دیدم که
بالفاصله اورا شناختم  .سیدمهدی
ُم َّذهِب بود  .با اشتیاق اورا بغل
کردم و بعد دستهایش را بوسیدم .
واو هاج وواج مانده بود که این
کارها چه معنی دارد .گفتم آقا منو
یادتون میاد کالس اول مدرسه
تدین .با قهقه ای که به سختی
از ته دلش باال می آمد گفت :نه
بابا من دیگه اآلن اسم خودم هم
یادم نیست  .بیش از هزار نفر مثل
تورا درس دادم چطور ممکنه
اسم همه تون یادم مونده باشه؟
بعالوه اونموقع بچه بودید حاال
ماشااهلل بزرگ شدید و قیافه تون
عوض شده  .خوب بگو ببینم حاال
چکاره شدی؟ گفتم افسر شدم .
قطره ی اشکی ازگوشه چشمانش
سرازیر شد وگفت  :خداراشکر
هرکدام از شماهارا که می بینم
دکتر ومهندس و افسر شدید این

بزرگترین نعمتی است که خداوند
به من ارزانی داشته .سرووضعش
نشان از فقر مطلق او داشت .نمی
دانستم اگر به او پیشنهاد کمک
مالی بدهم خوشحال می شود
یا ممکن است به او بربخورد .لذا
پرسیدم :آقا اجازه وضع زندگی
چطوره ؟ مشکل مالی که ندارید؟
پاسخم را نداد و موضوع را عوض
کردوگفت توهنوز درحال وهوای
مدرسه هستی و هرچه می خواهی
بگویی اول اجازه می گیری .گفتم
آقا همه ما هرچه داریم از وجود
شماست که با جدیت وعالقه
الفبارا به ما آموختید و سنگ
بنای زندگی ما را استوار کردید.
ما تاعمرداریم دعاگوی شماییم.
ازاوپرسیدم می خواهید شمارا با
اتومبیل تا خانه برسانم .گفت نه
عادت به این چیزها ندارم  .با همین
پای ورم کرده لنگ لنگان به خانه
می روم  .کسی منتظرم نیست که
بخواهم زودتر به خانه برسم ..گفتم
من چندروزی اینجا هستم  .خیلی
دلم می خواهد بیشتر شمارا ببینم.
به من افتخار می دهید که یک روز
ناهار یا شام درخدمت شما باشم.
گفت  :نه پسرم من یه لقمه نون اگر
اشتهایی باشد درخلوت خودم می
خورم وخدارا شکر می کنم  .اهل
مهمانی هم نیستم .
امروز خوشحالم که به او پیشنهاد
کمک مالی نکردم زیرا اگر
غرورش را می شکستم امروزبرایم
عذابی بزرگ بود.
گوشه ای ایستادم و اورا که زمانی
در میانسالی اش چابک وقبراق در
کالس اول تالش می کرد تا ما ،هم
باسوادشویم و هم انسان  ،تماشا
کردم که با چه سختی قدم ازقدم
بر می داشت .با دیدن او بیاد بوی
اول مهر افتادم  ،بوی مدادپاک کن ،
بوی مرکب  ،بوی اوراق کتاب و
بوی مهربانی که هنوز درآخرین
روزهای زندگی آسید مهدی به
مشامم میرسید .و درهمین حال...
من خود به چشم خویشتن دیدم
که جانم می رود.
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درشماره ۱۱۴ازمرگ عالیخانی نوشتیدو
به اختصار نوشتید .چرا ننوشتید که او
کار سیاسی خودرا از آغاز در همکاری
با ساواک آغاز کرد .وقبل از آن هم
اعتقادات چپگرایانه داشت  .همین ها
بودند که مملکت مارا بباد دادند.
مسعود -خ غرب آمریکا
دوست نازنین من نمیدانم بفرض
اینکه کسی با ساواک همکاری داشته
چه عیبی دارد؟ مگر ساواک برای
کشوردیگر کار می کرد .فلسفه ساواک
ایجاد امنیت برای مملکت بودکه واقعا
دراین راه موفق هم شده بود .اگر
ساواک درروزهای آخر فعالیتش مورد
نظر شماست که مملکت را بباد داد
درآن زمان آقای عالیخانی مسلما با
این سازمان همکاری نداشت  .باز بر
می گردیم به یاداشت من درشماره
قبل  .از خدمتگزاران مملکت باید
سپاسگزار باشیم  .عقیده و فکر
سیاسی آنها ربطی به خدمتگزاربودن
آنها ندارد .برای مثال کیانوری یک
خائن بود ومن کوچکترین احترامی
برای او قائل نیستم  .اما بزرگ علوی،
احسان طبری ،انور خامه ای با اینکه
چپگرا بودند  ،بدون شک ایران را
دوست داشتند و درزمینه ادبیات هم
خدمات بزرگی به زبان پارسی کردند.
البته چپگراهایی هم بودند که مستقیما
عامل روی کارآمدن جمهوری اسالمی
بودند و تا آخر هم برعقیده خود
باقی ماندند .اما محمود اعتمادزاده یا
م.ا .به آذین را درنظر بگیرید مسلما
خدماتش به ادبیات ایران بیش از
مخالفت هایش با سیستم سیاسی
ایران است  .ازسوی دیگر هموطنانی
را می بینیم که بی نهایت به احمد
شاملو احترام می گذارند که منهم از
آن دسته هستم .اما آیا فکر می کنید
شاملو بیش از مثال احسان طبری به
ادبیات ما خدمت کرد؟ اگر شرح حال
شاملو را به دقت بخوانید می بینید گاه
وبیگاه به فردوسی و بزرگان دیگر ما
توهین کرده است  .به مقدسات ملی ما
تاخته است که هیچ چپگر ایی مرتکب

چگونگی خودکشی «عفیر» ،بربط وعود

خر پیامبر اکرم ...
ِ

علی میفرماید :اولین چهارپایی که
خود کشی کرد ،عفیر االغ پیامبر بود.
لحظه ای که پیامبر از دنیا رحلت نمود
آن االغ افسارش را پاره کرد و دوید
تا به لب چاه بنی خطمه در منطقه قبا
رسید و خودش را در ته چاه پرت کرد
و چاه به قبرش تبدیل شد ...
علی میفرماید ،آن االغ با پیامبر حرف
میزد و میگفت :همراه با پدر و مادرم به
فدایت گردم.
عفیر میگفت :پدرم از پدرش ،او هم از
پدر بزرگش و او هم از پدر خود برایم
نقل کرد که همراه نوح ,پیامبر خدا ،در
کشتی بوده .نوح برخاسته و دستش را
بر پشت وی کشیده و فرمود :از نسل
این االغ االغی به دنیا می آید که سرور
و خاتم پیامبران بر وی سوار میشود ...
عفیر میفرماید :سپاس خدایی را که
مرا چنین االغی قرار داد«( ... .اصول
کافی» جلد  ١صفحه ) ١٨۴
الزم به ذکر است که قبر و بارگاه
مقدس آن خر بزرگوار که عمری افتخار
سواری دادن و صحبت و مشورت دادن
به حضرت رسول را داشته در عربستان
میباشد ...
از مشتاقان زیارت با آن خر و گرفتن
حاجات معنوی و مادی بسیار بسیار
زیاد است ،تا آنجا که حضرت عفیر به
خواب یکی از مؤمنان هم آمده.
اکنون بارگاه آن خر مرحوم در حال
بررسی ساختن است تا مؤمنان بتوانند
حاجتهای خود را ازآن خر مقدس
بگیرند ...
مرجع« :اصول کافی» !!!
از فیالدلفیا ح .ص .
همانطورکه می دانید در حوزه های
عمیه یکی از درس هایی که تدریس

من یکی از طرفداران مطالب آقای
مجید زندیه هستم .ایشان احتماال
تحت تأثیر کتاب دکتر صفوت بربط
وعودرا دوساز مختلف دانسته اند.
مطلب آقای صفوت کامال نادرست
است .ما سازی بنام بربط نداریم .
دراصل باربد بوده است . .که بعدا به
بت و در زبان عربها به بط تبدیل شده
و«بار» آن حذف گردید .و سرانجام
عربها آن را عود خواندند .بنابراین
بربط یا باربد و عود یکی است .
ع.ص .ماساچوست

انگیزه جنگهای ایرانیان
جناب پاریزی ،مدیرارجمند ماهنامه
آزادی.
در شمارۀ پیاپی ،115آن ماهنامه ،زیر
سرفصل «کوتاه و خواندنی» ،مطلبی
زیر عنوان«انگیزه جنگهای ایرانیان»،
مرقوم شده است که  «:درهمه ی
روزگاران چندهزارسالۀ تاریخ ایران
...اگر خوب بنگریم همگی ،جنگهای
پدافندی یا دفاعی بوده است و
ازشگفتی های تاریخ است که ارتش
ایران با همه ی دالوری و جنگ
آوری؛هیچگاه به انگیزه آرزوهای خام
خودخواهانه دست به اسلحه نبرده
است و .»...
اما از آنجا که ا سناد تاریخی چنین
دیدگاهی را گواهی نمی دهد،ازاین رو
ضمن پوزش از نویسنده ی آن ودور از
هرگونه پیراستن ها ویا آراستن های
تاریخ مان ،رویدادهای تاریخی میهن
مان را با تکیه بر گواهی اسنادتاریخی
مرور می کنیم:
ازآنچه که از پیشدادیان و کیانیان
شنیده ایم ،چون ُمستندی ملموس
وجود ندارد در می گذریم،اما می بینیم
در دوران نزدیک به سه هزارسال

زیباترین کودک جهان
آقای پاریزی با درود
به عمق چشمهای این فرشته
رنجها توجه بفرمایید که چه
رنجی در ان گویاست ولی چه
با زیبایی که طبیعت باو داده
وقاری در همه وجودش موج
میرند.
با ارج مینو ثقفی -لوس آنجلس

با سپاس از توجهتان  .این روزها
ازاین کودکان بی گناه و زیبا
درسراسر جهان دیده می شوند
که بانگاهشان داستانی از رنج و
مصیبت هایی که برآن ها می رود
بازگو می کنند .اما تعداد انگشت
شماری قادرند خطوط نوشته شده
در نگاه این کودکان فاجعه دیده را
بخوانند.
امید که روزی روزگاری همگان
قادربه خواندن این سطور باشند.
درحال حاضر جز دیدن این
تصاویر و غصه دارشدن بخاطر
این ستمدیده ها که هم طبیعت
به آنها ستم کرده و هم انسانهای

حق اشتراک یکسال مجله آزادی
برای کشورهای مختلف به شرح
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عالیخانی که بود؟

چنین هتک حرمتی نشده است .
اکنون وقت آن رسیده که چشمهارا باز
کنیم و بقول سهراب سپهری جوردیگر
باید دید.

می شود علم حدیث شناسی است
و بسیاری از حدیث هارا برمبنای
شواهدی ،نادرست می دانند .اینهم
حتمایکی از آنهاست.

پادشاهی ایالمیان که در بخش غربی
و جنوب غربی ایران حکومت می
راندند ،ایالمیان چندین باربه سرزمین
بابل یورش بردندوغنایم واسیران
بسیارباخودبه شوش( پایتخت)آوردند.
(دراین باره درماهنامه آزادی در
مقاله ای زیر عنوان« تاریخ ُمستند
خوزستان» به قلم نگارنده به گونه ای
نسبت ًا مشروح اشاراتی شده است).
تسخیر بابل به دست کوروش
بزرگ و دیگر سرزمینهای پیرامون
ایران آن روزگاران ،تسخیر مصر به
دست کمبوجیه ،حملۀ خشایار شاه
به یونان ،لشکرکشی داریوش بزرگ
به اروپا و گذشتن از بوسفورو تصرف
تراکیه(تراس) و عبور از رودخانه ی
دانوب که لشکر کشی او تا رود تاتانا
ییس(دِن) و تا قلب روسیه کشیده
شد و حمله به مقدونی و ضمیمه
کردن آن به خاک امپراتوری ایران
و حملۀ یکی دیگر از سردارانش در
مصر به کشور برقه(سرناییک) یا لیبی
امروز و گذشتن از رود سند و تصرف
سند و پنجاب  ،حملۀ خشایارشاه به
یونان ،جنگ شاپور اول ساسانی با
روم (دوبار)،جنگ شاپور دوم مشهور
به ذواالکتاف با روم ،جنگ بهرام پنجم
معروف به گور باروم ،جنگ قباد اول
با رومیان ،جنگ خسرو انوشیروان با
روم ،لشکر کشی خسرو پرویزبه روم.
پس ازدویست سال که ازحملۀ
اعراب به ایران گذشت ،می بینیم که
یعقوب لیث برای برچیدن بساط خلیفۀ
عباسی (المعتمدباهلل) ،به جنگ او می
رود ویا بغداد به دست احمد ُمعزّالدوله
آل بویه فتح و المستکفی خلیفۀ
عباسی به فرمان او خلع و المطیع اهلل
را به جای اومی نشاند ،ولشکر کشی
محمود غزنوی و نادر شاه به هندوستان
می توانداز مصادیق آفندهایی باشد که
دولتهای وقت ایران آغاز گرجنگ با
دیگر کشورها بوده اند.
بدیهی است اینکه جنگهایی که
ایرانیان در درازنای تاریخ خود به هدف
پس گیری سرزمینهای ازدست رفته
ویا دفاع ازسرزمین خود انجام داده اند
بیرون از مقولۀ جنگ های آفندی است
که به آنها اشاره شده است که پس

از نادرشاه ،ایران دارای چنان قدرتی
نبودکه بتواند خودرأس ًا عامل حمله
و تجاوز به خاک کشوری دیگر شود.
سهل است که در عهد شاهان قاجار،
سرزمینهای بسیاری از پیکرایران جدا
گردید.
واما درتکملۀ داستان جناب
یوسف که از فرقۀ نقطویّه بود،
پادشاهی اش بیش از سه روز دوام
نکرد ،ودر روز چهارم که رفع نحوست
از وجود مبارک شاه عباس شده بود،
به فرمان او سر ُمنجی اش از نحوست
را ازبدنش جداکردند!
ضمن ًا با توجه به شخص ّیت و
دید گاه های متفاوت عقیدتی ابوحامد
محمدغزالی با خیام ،به نظر نمی رسد
که ُرباعی مورد اشاره از خیام باشد ،که
ازاین دخل و تصرفها در اشعار بسیاری
از شاعران دیده شده است ،دراین باره
می توان به تفصیل گفت و یا نوشت که
دراین مختصر نمی گنجد.
ک  -هومان
جناب هومان عزیز از توضیحات شما
بسیار سپاسگزارم

چنين است:
ِ
دست ستمکار اجنبی.،
ازآن بدور،
حتی اگر که شسته به عبد و سجودها.
کريم الدينی

قدرت طلب و سودجو ثروت
سرزمینشان را غارت می کنند
کاردیگری از ما ساخته نیست.
بازهم انتشار این عکس ها می
تواند تالشی برای رساندن ندای
دادخواهی آنها بگوش عده ای
باشد.
بیاد می آورم سالها پیش مجله
نشنال جئوگرافی تصویر یک
دختر زیبای افغان را روی جلد
خود چاپ کرد .آن مجله میلیونها
نفر مخاطب دارد .اما می بینیم
پس از گذشت سی و چندسال
ازچاپ آن تصویر هنوز ملت
افغانستان درگیر جنگ وگریزند.
وهنوز روی آرامش ندیده اند..
وآن میلیون ها خواننده هم کاری
ازدستشان ساخته نبوده است.

سودآوری های هند
به مدت دو دهه  ،واشنگتن امیدهای
زیادی برای هند در صحنه جهانی
داشت .هند  ،از هر نظر غنی ،
پر جمعیت و دارای منابع سرشار ،
درلیست ابرقدرت های آینده
قراردارد،و به عنوان بزرگترین
دموکراسی در جهان  -مطابق با این
امیدها -وعده می دهد که در زمان
افزایش رقابت ها از سوی مخالفان
مستبد  ،شریک مهم ایاالت متحده
باشد.
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تقریب ًا  20سال پیش  ،با رویکرد
به چنین انتظاراتی  ،واشنگتن
شروع به حل و فصل اختالفات
موجود در روابط ایاالت متحده و
هندکرد که بصورت جنگ سرد و
در دهه  1990آغازشد .در دوران
ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش
مقامات آمریکایی از اصرار دیرینه
خود مبنی بر انصراف هند از سالح
های هسته ای  ،دست کشیدندو به
دهلی نو اجازه دادند تا یک توافق
هسته ای برجسته را با آمریکا
امضا کند و راه را برای سرمایه
گذاری های سنگین آمریکا  -اعم
از دیپلماتیک  ،اقتصادی و نظامی
 باز بگذاردتا برای ظهور هنددرصحنه های جهانی تسهیالتی
فراهم شود .دولت های متوالی
ایاالت متحده  ،دسترسی آزادانه
به فن آوری های نظامی را فراهم
کردند و نقش هند را در نهادهای
بین المللی ارتقا بخشیدند  ،و این

امر با تأیید رئیس جمهور باراک
اوبامابه برآورده شدن یکی از
آرزوهای هند برای عضویت دائمی
در شورای امنیت سازمان ملل
منجر شد .هرچند با بی اعتنایی
دولت ترامپ به متحدان و شرکای
سیاسی آمریکا  ،این موضوع مبهم
مانده ،و این رویکرد اساسی ایاالت
متحده تا امروز ادامه دارد.
با این وجود  ،منطق همکاری ایاالت
متحده و هند توسط بسیاری از
افراد به ویژه در ایاالت متحده
درک نشده است .تحوالت ایاالت
متحده و هند از سالهای اولیه این
قرن انتظاراتی را برانگیخته است
که برمبنای آن دیر یا زود  ،این دو
کشور به طور کلی متحد خواهند
شد  ،اگرچه تقریب ًا در هر مسئله
مهم سیاست خارجی ،این دوکشور
هماهنگ هستنداما عدم تحقق

چنین توافقی باعث ناامیدی و شک
و تردید در مورد دوام دراز مدت
رابطه دوکشور شده است.
منتقدین گالیه دارند که ایاالت
متحده در هند بیش ازحد سرمایه
گذاری کرده است  -واین کمکها به
دهلی نو امکان بازگشت ندارند .آنها ،
به عنوان مثال  ،به عدم موفقیت
هند در انتخاب جنگنده آمریكایی
برای نیروی هوایی خود یا عدم
توانایی آن در انجام خریدهای
راكتور هسته ای وعده داده شده
در مورد توافق هسته ای  ،اشاره
می كنند .حتی حامیان همکاری
دوکشور گاه و بیگاه از اینکه
مدت زیادی دو کشور برای
ثمرات موردنظر درانتظارمانده اند
 ،چالش می کنند .دولت ترامپ
بیشترازدیگران ازاین اوضاع
انتقاد می کند ،و بیشتر بر تجارت

نامتعادل هند با ایاالت متحده
تأکید می کند نه به همکاری های
سازنده دوکشور .این برنامه اخیرا ً
دسترسی تجاری ممتاز هند به
ایاالت متحده را تحت برنامه
«سیستم عمومی ترجیحات»با
صدور حكمی چند ساعت پس از
پیروزی چشمگیر نخست وزیر هند ،
نارندرا مودی درانتخابات بهار
گذشته ،و ادای سوگند او برای بار
دوم  ،لغو كرده است ،
اگر هدف ایاالت متحده تبدیل هند
به یک متحد نزدیک  ،رسمی یا
نظایرآن باشد  ،نومیدخواهد شد.
به نظر می رسد هم منتقدین و هم
طرفداران روابط ایاالت متحده و
هند با هم توافق دارند که تعامل
جدید بین دو دموکراسی باعث
شده است پیوند اتحادی که آرزوی
آمریکاست حاصل نمی شود .از
اواخر قرن گذشته  ،هند علیرغم
عدم عالقه به اتحاد با واشنگتن ،
به حامی قدرتمند نظم بین المللی
تحت رهبری ایاالت متحده تبدیل
شده است .اگر هدف ایاالت متحده
تبدیل هند به یک متحد نزدیک ،
رسمی یا غیره باشد  ،به نتیجه ای
نخواهد رسید .درعوض  ،واشنگتن
و دهلی نو باید تالش کنند
عوامل الزم را برای پیشبرد منافع
مشترک ایجاد کنند بدون اینکه
ازآن اتحادی را انتظار داشته
باشند .به بیان ساده تر  ،موفقیت
تالش های ایاالت متحده در هند
باید نه با آنچه هند برای ایاالت
متحده انجام می دهد  ،بلکه با
آنچه هند برای خودش انجام می

برای دستیابی به این هدف  ،ایاالت
متحده و مقامات هندی نیز به طور
یکسان باید در مورد روابط خود ،به
روشی متفاوت فکر کنند .درنهایت،
بزرگترین مانع برای همکاری
عمیق تر  ،تفکر درمورد دستیابی
به اهداف است.
«ترجمه مقاله فارن افرز نوشته ی:

Robert D. Blackwill and Ashley J.
Tellis

قطع تلفن واینترنت در
کشمیر
یورو نیوز :پس از لغو برخی از
اختیارات ویژه ایالت جامو و
کشمیر توسط دولت مرکزی هند،
همچنان برخی از نقاط این منطقه
پر مناقشه از ارتباطهای تلفنی و
اینترنتی محروم هستند.
مقامهای هندی در روزهای اخیر
دستور افزایش نیروهای شبه
نظامی در این منطقه را دادهاند.
تجمعات همچنان ممنوع است و
ارتباطهای تلفنی و اینترنتی برای
جلوگیری از تظاهرات و تنشهای
بیشتر قطع است.

آمادهباش ارتش اسرائیل
در مرز لبنان
با افزایش تنش میان اسرائیل و
گروه حزباهلل ،اسرائیل روز شنبه ۹
شهریور اعالم کرد ارتش این کشور
نیروهای بیشتری به قرارگاههایش
در شمال این کشور در مرز با لبنان
اعزام کرده است.
به گزارش رویترز ،ارتش اسرائیل
گفت « :درهفته گذشته نیروهای
زمینی ،هوایی ،دریایی و
اطالعاتیارتش سرائیل آمادگی
خود را برای مقابله با هرگونه
سناریویی در مرزهای شمالی
افزایش دادهاند».
حسن نصراهلل ،دبیرکل جنبش
حزباهلل لبنان ،ادعای اسرائیل در
مورد اینکه حزباهلل کارخانههایی
برای تولید موشک نقطهزن در
اختیار دارد را رد کرد.
به گزارش آسوشیتدپرس ،حسن
نصراهلل اتهامات بنیامین نتانیاهو،
نخست وزیراسرائیل علیه حزباهلل
را «دروغ» و «دستاویزی برای
تهاجم به لبنان» خوانده است

ایران می گوید :
آمریکا دربرابر ایران انعطاف
نشان داده است
عباس عراقچی پس از بازگشت
از سفر فرانسه که طی آن همراه
با ظریف در اجالس گروه هفت
حاضر شده بود ،دستاورد این
سفر را انعطاف طرف آمریکایی
برای صدور مجوز در خصوص
نفت ایران عنوان کرد.
بر اساس گزارش خبرگزاری
ایسنا ،شنبه  31اوت ،2019
معاون سیاسی وزیر امورخارجه
ایران ،سیاست جمهوری اسالمی
ایران در مقابل «فشار حداکثری

عراقچی بر «کاهش تعهدات
برجامی» در مقابل اقدامات
آمریکا علیه ایران ،تاکید کرد.
او همچنین خواستار اجرای
کامل برجام مانند «فروش نفت و
مسائل بانکی مربوط به آن» شد.
عراقچی با اشاره به اجالس گروه
هفت و سفرش به فرانسه همراه
با ظریف ،اظهار کرد« :در جریان
اجالس گروه  7آقای مکرون با
آقای ترامپ دیدارهایی داشتند
و طرف آمریکایی برای صدور
مجوز در خصوص نفت ایران
انعطافهایی نشان داده است».
گفتنی است ،هفته گذشته
عباس موسوی ،سخنگوی
وزارت خارجه ایران طی توئیتی
از سفر محمدجواد ظریف به
محل اجالس گروه  7خبر داد.
او تاکید کرد که ظریف گفت
و گویی با مقامات آمریکایی
نخواهد داشت.
این سفر غیرمنتظره ظریف،
مورد انتقاد شدید نمایندگان
و دیگر مقامات اصولگرای
ایران قرار گرفت .حسین نقوی
حسینی ،نماینده مجلس ایران
نیز از احضار ظریف به کمیسیون
امنیت ملی مجلس ایران و لزوم
ارائه گزارش درباره سفر وزیر به
فرانسه خبر داد.
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دهد سنجیده شود :اگر دهلی نو
وارد کار اقتصادی و سیاسی شود تا
بتواند خود را به یک قدرت اصلی
تبدیل کند  -خصوص ًا در زمان
افزایش نفوذ چینی ها  -جاه طلبی
واشنگتن برای حفظ آنچه که آن
موقع مشاور امنیت ملی ،کاندولیزا
رایس آن را «توازن قدرت به نفع
آزادی» نامید  ،در آسیا برآورده
خواهد شد.

همزمان ،دستکم  ۱۵۲نفر بر اثر
شلیک گاز اشک آور و گلولههای
ساچمهای در کشمیر زخمی
شدهاند .با توجه به سرکوب
گسترده نیروهای امنیتی هند در
ماه جاری ،این آمار از دو بیمارستان
اصلی این منطقه بهدست آمده
است .یک مقام محلی دولتی در
جامو و کشمیر احتمال داد که
تعداد مجروهان بیشتر از این رقم
است.
جوانان کشمیری در سرینگر
زمانیکه به مناسبتهای مختلف
از جمله نماز جمعه یا عید از
خانههایشان بیرون میآیند به
طرف نیروی امنیتی سنگ پرتاب
میکنند.
دولت همچنان از ارائه آمار رسمی
مجروحان اعتراضهای اخیر
خودداری کرده است و میگوید در
تظاهرات این ماه هیچ فردی کشته
نشده است .از سال  ۱۹۸۹میالدی
تاکنون بیش از  ۵۰هزار نفر در
شورشهای مختلف در این منطقه
پرمناقشه کشته شدهاند.
از سوی دیگر برخی منابع دولتی
به خبرگزاری فرانسه گفتهاند که
هزاران نفر از ابتدای ماه میالدی
جاری بازداشت شدهاند .یک
قاضی که ب ه دالیل امنیتی نامش
ذکر نشده است ،اوایل این هفته
به خبرگزاری فرانسه گفته بود:
«دستکم  ۴هزار نفر طبق قانون
ایمنی عمومی ( )PSAبازداشت
شدهاند ».طبق این قانون ،مقامات
میتوانند افراد را بدون اعالم اتهام
یا برگزاری دادگاه تا دو سال در
زندان نگه دارند.

هند و پاکستان از دههها پیش بر
سر اعمال حاکمیت بر منطقه جامو
و کشمیر اختالف دارند .پاکستان
میگوید از جنبش جدایی طلب
مسلمانان این منطقه حمایت
اخالقی و دیپلماتیک میکند
اما هند ،اسالمآباد را به تسلیح
شورشیان اسالمگرای مستقر در
جامو و کشمیر متهم میکند.

آمریکا» را «مقاومت حداکثری
و بسیج حداکثری امکانات»
دانست.
او «پروژ ه امنیتی سازی از
جمهوری اسالمی ایران» را در
دستور کار آمریکا ،اسرائیل و
برخی کشورهای عربی اعالم
کرد و از تالش برای جلوگیری از
تحقق این امر خبر داد.

چرا ایران والئی به اقتداردوم رفت؟
دیپلماسی تویتری نفی دیپلماسی است  -چرا؟
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ترامپ ودو مشاور کور او براحوال
ایران ،با اعالن جنگ لفظی خود
خدمت بزرگی به نظام والیت فقیه
کردند.
پیش از آنها  ،ایران کشوری بود
نشسته در نظامی نامحبوب مردم
جهان  ،مشتهر به خشونت و در انکار
دموکراسی وحقوق بشر  ،نهفته در
ظلمات خرافات دینی  ،مغایر حرکت
زمانه  ،پسگرا ومبتال به شعارهایی
رکیک...
اما  ،متعهد برجام و مقید به بند بند
آن و به دور از رفتن به سالح اتمی و از
همه مهمتر در نظارت سازمان جهانی
انرژی اتمی و به هر حال ایرانی بود که
با نظام نامطبوع درون وبرون در حال
آموختن و اجرای دیپلماسی جهان
و اصول حقوق بین الملل و ادبیات
ناشی از آن  ،تن آن ایران حس می
کردشناخته دیگران  ،برابر دیگران و
بادیگران به دوره تاریخی وتحولی می
رود که ضامن آرمان های اولیه انقالب
وپذیرای تجدد و به هرحال معتمد به
نفس سیاسی و مستعد کار آفرینی ها
در عین استقالل است.
ترامپ با شگرد شعا ِر رفتن به «
عظمت دیروزی» به آمریکا عقده
عقب ماندگی ملی را تزریق کرد و
به مردم خود باورانید که آمریکا
درشرف ضعف هایی جبران ناشدنی
است  .پس باید از نو آمریکارا نظم
ونسق دهد.والزمه این مهم برهم
زدن نظم جاری جهانی است .
وی ندید که دنیا در اتوماتیسم خود ،
خودرابه مدد عقالی سیاسی مسئول
گفته ها ومواعیدخود ،به اصالحات
می برد.
حمله ی وی به ایران اشتباه بزرگ
وی بود زیرا ایران همیشه مشکوک

به « غرب دشمن» را به جایگاه
سالهای سیاه گروگانگیری ها برد.
وشعار « مرگ برآمریکا» ی خمینی تا
ابد دردستور کار نظام بصورت اصلی
تغییر ناپذیر قرارگرفت.وایران ازاین
موضع به تحکیم هرچه بیشتر قدرت
تسلیحاتی خود به مدد روسیه وچین
که شعارهای نظام را تأیید نمی کردند ،
ولی استقالل طلبی ومقاومت نظام
را درهرفرصت درتأییدخود داشتند
رفت .
وترامپ باور کردکه :روسیه وچین
همان کمونیسم عهد جنگ سردند
وسرازدو شعار استقالل و مقاومت
ایران در نیاورد.
مشاورین تند وماجراجوی ترامپ
فکر کردند که ازاو ریگان وبرتراز
ریگان بسازند وترامپ در نشأت
آن به طاوس منشی ها رفت و حتی
میشود گفت روباهی افتاده درخم
رنگ شدکه بقول قصه ای از مولوی
خودرا طاوس علیین دید و ندید
که ریگان اگر به نظام شوروی می
توپید  ،می دید که درآن گورباچفی
وجوددارد برکشیده از امواج مردمان
ودرایران هرگز ج ّو انقالب اسالم گرا ،
به مصلح اصالحات راه نداد .حتی به
آنها که از بدنه نظام بودند چه رسد به
یک گورباچف ایرانی.
مشاورین آقای ترامپ رفتند به
تدارک حرکات براندازی درایران
وبازی با خوش بینان گذشته گرا
وبرافروختن ارزشهای قبل از انقالب
و درکارخود درماندند و کله خورده باز
گشتند از خطا و خبط های کودکانه
ای که هزینه هاهم کم نبودند.
این تجربه سیاسی که « فشاربیشتر،
مقاومت بیشتر» را موجد است مربع
ترامپ  ،جولیانی پمپیو و بولتن یا

نداشتند یا برآن باور نداشتند.
ترامپ ویاران  ،بیشتر یه سخنان
بعضی مورخان باورداشتند که
«پرس» و پارسیان جهانگشارا
یاد آوردند ونه ایران زخمی
قرون استعمار وعهود مداخالت
رنگارنگ و توطئه ها وبهرحال
طمع خامی های د َول غرب را.
ایران یکصد ساله اخیر همیشه آتش
زیر خاکستر تجدد بود که ابتکارات
مبارزان مشروطه را بلعید.
در درون ایران حتی مردم غیر انقالبی
پیوسته پای دررکاب شعار دشمن
خارجی واستقالل زدا هستند.ترامپ

و مشاورانش ندیدند ،پس نظام
فرصت یافت تا به بسیج هرروزی
وسراسری مردمان رود وابزار های
الکترونیک قوی ًا کمک رسان نظام
شدند بصورتی تشویق آمیز وممد
قدرت نظام.
این سئوال که فردا چه خواهدشد؟
درذهن مردم ایران امروز نیست .اما
این باور که هرچه شود بشود ولی
ایران مستقل بماند دلگرمی همگان
است.
وترامپ که بازی را به کیم  ۱درکره
شمالی باخته است بعید است
درایران آمریکارا دراذهان به حرمت

واما  ،بمب اتمی

صنعتی که آمریکای فاتح جنگ
جهانی دوم را به بمب اتمی
رساند امروز در دسترس همگان
است  .این سالح درجنگ باژاپن
درهیروشیما وناکازاکی تجربه شد
ودنیا دید حاصل آن چیست؟
ابتدا این صنعت منع نشد .بلکه
رفت به تکثیر ودنیا به وحشتی
بزرگ رفت .پس روسیه وآمریکا که
مهمترین دارندگان بمب اتمی بودند
به مسابقه ها رفتند وسرانجام دنیا
به قرارداد وعدم تکثیر آن سالحها
رسید .یعنی که د َول ُمعظم گفتند ما
داریم  ،اما آنقدر عاقل وخود داریم که
آنرا بکار نمی بریم .یعنی رفتن به
داشتن بمب اتم منع عام نشدچون
بزرگان آن را برای رقابت باهم الزم
داشتند .دربیرون از جامعه ها ونظام
های د َول معظم این صدابلندشد که:
تو داری و به خیال خود  ،خودداری؟
اگر خود دار بودی فاجعه هیروشیما
به وقوع نمی پیوست .توداری  ،عاقلی
وخوددار وفروشنده مشتقات هسته
ای  .چگونه می توانی فرض کنی که
دیگران عقلشان وفکرشان کم
از توست؟ پس دنیا رفت به سوی
داشتن صنایع هسته ای به بهانه «
مصارف انسانی» ورسیدیم به امروزکه
همه دارند یا می توانند داشته باشند.
واولین فروشنده فناوری های اتمی
خود شمائید .باین ترتیب آن قرارداد«
عدم تکثیر» خشکید .وهرقدرت
سیاسی سعی بر داشتن آن کرد.
ولی نظارت جهانی را پذیرفت .منهی
بعضی از کشورها دارند ونظارت
جهانی انرژی اتمی را مایل نیستند و
درآن عضویت ندارند .ایران پادشاهی
عضویت را پذیرفتوجمهوری اسالمی
نیزوقراردادبرجام هم ضامن تعهدات
شد.
توجه :اینک بابتکار آقای ترامپ
آمریکاوروسیه ازقرارداد عدم تکثیر
سالح اتمی خارج شده اند .دراین
حال چگونه آمریکا  ،حق دارد به
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دکتر کاظم ودیعی  -پاریس

دیروزی خود باز گرداند .زیرا ترامپ
سیاست خودرا درمورد ایران به
نقطه ی غیرقابل بازگشتی رسانده
است .پس راهی جز توسل به اروپای
متحد نداردوشجاعتی دراو سراغ نمی
شود گرفتکه به انتقاد از خود رود.
وی مشتاق مذاکره های مستقیم
است با رهبر یا رهبران قوه مجریه
ایران اما موضع رهبر نظام قوی ًا
مردی را که ازپایان ایران حرف زده
است الیق مذاکره نمی داند .بعبارت
دیگر این دو کشور راهی بر مذاکره
مستقیم ندارند  .چه بخواهد  ،چه
بخواهند طرفین دربه روی هم بسته
اند.اما آمریکا مسبب اصلی است
درین وضع که برجام را حرمت ننهاد،
هیچ  ،به کج راهه تهدید و تحریم هم
رفت.
آیا آمریکا قادر به جبران خطای
حداکثری خود می باشد؟ درست
نمی شود به جواب رسید .زیرا ترامپ
بیشتر درسیاست معلق زنی و افراط
به امید تضعیف است.
ایران در مقاومت است در مقاومتی
کور .اما بسیار شائق است برفروش
نفت خود .پس نوعی سبک کردن
تحریمات راه بر مذاکرات غیر
مستقیم می گشاید.
ایران حربه مذاکره را از دست ترامپ

گرفته است واین راهبندان ترامپ را
مچل ساخته است.
باری آن فشار « حداکثری » را زایاند.
هردو کشور و بهتر بگویم هردو نظام
برای مدتی در شرایط ترک مذاکره
بسر خواهند برد.
ترامپ می داند که آمریکا در قطع
رابطه کامل با ایران نبود .پس قطع
رابطه تازه ای را موجب شد و « چاه
کن ته چاه بماند».
می شود نتیجه گرفت که بدخلقی
های آقای ترامپ برمالحظات
سیاسی وی ودیپلماسی طرفهای
ایشان در کل به هرج ومرج هایی
نامرئی درروابط بین الملل منتهی
شده است.
من شرم دارم تکرار کنم لغاتی را که
جریده ای معتبر مثل نیویورک تایمز
( مورخ هشتم جوالی  ۲۰۱۹درمورد
ایشان و بوریس جانسون بکار برده
است .و نیز مایل نیستم واژه هایی را
که سفیر انگلستان در نامه ای گزارش
مانند  ،بکار برده است اینجا بیاورم.
همینقدر می دانم که آنچه آقای
خامنه ای در باب مذاکره با ترامپ
به شینزو آبه نخست وزیر ژاپن گفت
درمقایسه با دیگران سالم ترین بود.
خواهند گفت مهم آن میلیاردها ست
که باید جابجا شود ،باقی حرف است.

وحرف باد هواست .پس وعده می
دهیم به داوری تاریخ نویسان بهتر.
قبول؟
ولی نمی شود هم امروز با نگاهی
سطحی به وضع جهان ومردم وافکار
عمومی پرسید چرا ترامپ در سطح
رؤسای جمهور گذشته ی آمریکا
درمحبوبیت الزم نیست؟

مالمت ایرانی که هموز بمب ندارد -
اما می تواند آن راداشته باشد  -برود؟
امروز انبارهای سالح اتمی خارج از
کنترل اندوازسال  ۲۰۰۱نظام امنیت
برای صنایع هسته ای تق ولق شده
است .سیاست منصرف کردن دولتها
ازرفتن به صنایع هسته ای دیگر
معنایی ندارد .دیگران را هیچ گرفتن
وخودرا همه چیز دیدن ازکوربینی
است.
آمریکاوروسیه وچین وانگلستان
وفرانسه وهند امروز روز  ،ازبزرگ
بمب داران اند و بسیاری دیگر
درتوسعه صنایع هسته ای .وبعضی
در آستانه ی آن.
این بازی وبهانه بمب نداشته ی ایران
یک بازی مسخره بیش نیست .هیچ
کس قادر به استفاده از بمب اتمی
نیست زیراهمگی درخطرند وهرکس
به شکلی..
درشرایطی که روسیه ی پوتین عضو
شورای اروپاست.آمریکا قادر به نفی
جبهه اروپا وروسیه وچین نیست..
آمریکاازاین ببعد بیشتر بر کف نفس
کره شمالی ودوستی عمیق با آن
حساب باز می کند تابرتحریم وجنگ
باآن کشور که داغ تجزیه بدست
آمریکابرپیکرخوددارد.
البد خبردارید که آقای ترامپ فرمان
شفاهی -کتبی خودرا برای صدور
فناوری های هسته ای به عربستان
سعودی صادرکرد.
اما ایران می داند اینهم تحریک
بی اثری است .ایران وکره شمالی
درچشم ترامپ بیک اندازه گنهکار
بودنداما اینک درچنگ دوسیاست
اند .ترامپ صمیم کیم  ۱شده
وخصم آشتی ناپذیر ایران  .چرا؟
زیرا عیار غیرت ملی میهنی ایران
پُروباالست .زیرا ایران تنها کشوری
است که دخالت وسروری آمریکا
رادرعربستان مغایر استقالل می
داند!.
واینک شاهد حرکتی نزد مسلمانان
هستیم که می گویند ماامسال
به اعتصاب مراسم حج می رویم.
این حرکت یعنی سلب صالحیت
ازپرنس متهم بعنوان میزبان و پرده
دارحرمین.
آقای ترامپ با فشارحداکثری خود
امکان ندارد ایران را از استقالل طلبی
خود دور کند .واما نظام بدست ترامپ
ومشاورین وی دراقتدار تازه ای
لطفاً ورق بزنید
بسر می برد.

دیدیم که رئیس جمهور ترامپ
درروز استقالل آمریکا رژه نظامی بی
سابقه ای ترتیب داد .شیفتگی وی به
هرگونه قدرت ازبازی گلف تا جنگ
وتحریمات  ،شناخته ی همگان است.
اما درمورد رژه نظامی شکوهمند
یادم است دوسال قبل به  ۱۴جوالی
مهمان فرانسه بود وشاهد نمایش های
رژه نظامی .هرکس اورادرتلویزیون
دید گفت مجذوب شد .مجذوب
سنت های نظامی ناپلئونی فرانسه
درزمین وهوا.

دیپلماسی تویتری نفی
دیپلماسی است  -چرا؟
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درترامپ یک شیفتگی کودکانه
استراتژی « سردسته را پیروی
کنید» که در شصت وپنج سال
گذشته توسط آمریکا بردیگر
کشورها تحمیل می شد عمرش
به سررسیده است وترامپ برآن
باورندارد .زیرا فکر می کند تا
قدرت دالر بجاست « ریشه درآب
است».
عصبیت نزدیک به تشنج
درگفتارهای او علیه اتحادیه
اروپا که درمورد برجام وتبعات
آن سیاست اورا تأیید نمی کنند،
تعادل گفتاری او را برهم زده بخدی
که به « دوستان اروپایی خود»
متوسل به واژه هایی می شود
بدور از وقار در ادبیات دیپلماتیک.
من آن لغات را تکرار نمی کنم
مبادا به اشتباه او دامن زنم.
درمورد برجام بنظر آقای ترامپ
یک راه حل بیشتروجود ندارد
.واین راه حل همان راه حل اوست.
اینکه با دیگران که راه حل دیگری
دارند وباید هردو راه حل ها را
واکاوید  ،مقایسه کرد ،وبررسی
کرد وبه امتزاجی تازه رفت
باحرمت دموکراسی به ذهن وی
که خودرا دموکرات هم می داند
خطور نمی کند.
ایشان اخیرا ً گفتند  «:آنها » می
خواهند باما مذاکره کنند -ازسر
نومیدی ها -اما اروپایی ها ندا می
دهند برانصراف آنها حتی وعده
می دهند ازسوی ما بویژه رئیس
جمهور فرانسه امانوئل مکرون.

پس یاغی است .پس به جان
می زند .پس دفاع ازبودنش می
شود«مقاومت»  .ومقاومت منتهی
به حمایت ناگزیر مردم از نظام
والیی می شود.
دراین حال اینکه آقای ترامپ
بخواهد بیایند به مذاکره با جالد
خود  ،تشخیص نادرستی است.
ترامپ از درواردنشده است .او
لذت می برد از پس گرفتن امضای
آمریکا برپای « برجام»  .این لذت
آنی نه سیاست است  ،نه کیاست.
غریزی است.
اینکه نفت بهایش از ۲۰۱۸به کاهش
رود ولی درآمریکا بهای نفت
شیست باال برود بسود کیست؟
ابتدائ ًا بسود آمریکا و تمام مدت
به ضرر دیگران.
درخلیج فارس حرمت امنیت
عبور ومرور ازبین رفته است .امور
بشیوه های دیروزی نمی گردد.
دولت های پیرامون خلیج فارس
ک ً
ال از سیاست ترامپ ناراضی اند.
وهرکدام درفکر تماس باایران
والیی اند .حتی سعودی ها واین
حکم جغرافیایی وهمجواری است.
بقول فرانسیس پ َرن (لوموند
اقتصادی  ۱۳ماه اوت )۲۰۱۹
«درخلیج فارس از امنیت وآرامش
ها دوریم».
چین که دردوردست ها بسر می
برد برای تضمین رشد ساالنه ی
خود به یکصد میلیون بشکه نفت
روزانه احتیاج دارد .پس تحریم
اگر شکسته می شود تنها اراده
ایران نیست .اراده مشتری ها ی
نیازمندی مثل چین هم هست.
بعید است شرایط به این سادگی

ها دگرگون شوند .پس باوجود
حضور نظامی آمریکای ترامپ
وحضور نظامی تازه انگلستان
بوریس جانسون  ،ناامنی وحتی
تخلفات درچشم پوشی ها ی
عمدی ومصلحتی است  .مبادا
دستی به ماشه رود.
بعضی ها از یک برخورد ناخواسته
حرف می زنند تا سریع ًا مذاکره
توجیه شود .بعضی دیگر از تدارک
زیستن دربحران ها برای دور
مدت حرف می زنند .اما نظام
ایران ومردم مغرور ما در نشئه
توقیف کشتی انگلیسی در بندر
عباس اند.انگلستان دوبار بخاطر
سیاست ایران  ،خلیج فارس را
دراین نیم قرن اجبارا ً ترک کرد .
یکبار قبل از انقالب به بهانه
کسربودجه از خلیج فارس رفت
وایران مدعی نگهبانی امنیت
خلیج فارس شد .وباردوم هم
این ایام است که به دلیل توقیف
کشتی فوق و بردنش از تنگه
هرمز به بندر عباس وتوقیف تالفی
جویانه آن ،مردم را به غرور برده
است .نظام رگ خواب مریدان
ومردم رادردست دارد .انگلیس ها
درعهد صفویه ببهانه بیرون راندن
پرتغالی ها از همین منطقه ایران
را فر یب دادند .وتنگه قشم را
باوقاحت تنگه کالرنس نام دادند.
اینکه مردم امروز گروه گروه به
تماشای کشتی توقیف شده می
آیند و به شعف می روند ،طبیعی
است .تحلیل گر قدیمی حلیمه
کرافت می گوید وضع ،بغرنج
ترازآن است که بهای نفت معرف
آن باشد .زیرا حتی اگر ایران

وآمریکا خواهان جنگ نباشند
باکمترین تخطی ها در خط دامن

زدن جنگ اند .آیا ترامپ به این جنگ
نیاز دارد؟
 -۱جواب این است که :بلی  .اما بشرط
یقین بر بُرد آن.
 -۲جواب این است که هزینه ها
در داخل آمریکا زیادند وتحمل آنها
بعید است .مسلم ًا هرگونه جنگ،
استقالل عمل کمپانی های نفتی
را بهم می ریزد .هنوز هیچ نشده
کمپانی ویتول اعالم کرده است دائم ًا
درمحاسبات تنزل و تخمین های بهای
نفت است .نبیل واکیم درلوموند می
نویسد :یک توافق ساده آمریکا وایران
درراهروهای سازمان ملل درماه
سپتامبر امسال کارساز است .وبهای
روبه باالی امروزی بشکه نفت را پائین
می کشد .اینک همه گمپانی ها ی نفتی
در احتیاط هایند.
ضمن ًا هم اینک همه کمپانی هادروضع
سودبری اند.
چند نمونه:
اکسون موبیل  ۳/۱میلیارددالر
شرون  ۴/۳میلیارددالر
شل  ۳میلیارددالر
توتال  ۲/۸میلیارددالر
بی پی  ۱/۸میلیارددالر
سودبرای سه ماهه اول سال ۲۰۱۹
***
اما نفت شیست آمریکا استخراجش
هزینه زیادی دارد .پس دربازار بوقت
بحران بهای رو بتزاید فروش می
رود .که سئوال بسیار برآن است .به
مناسبت  ،به آن باز می گردیم.

آزادی -شماره  ۱۱۶صفحه11

بقیه :ایران والیی

من می دانم که امانوئل مکرون فکر
می کند کارخوبی می کند ،مثل
دیگران  .اما هیچکس بجای ایاالت
متحده حق بیان ندارد .داستان
چیست؟ باستناد رسانه ها از جمله
خبر رسانی ال مانیتور  ،امانويل
مکرون به روحانی رئیس جمهور
ایران پیشنهاد کرده است تادر
اجالس که در آخر ماه اوت ۲۰۱۹
در بیاریتز فرانسه تشکیل شد شر
کت کند .روحانی این پیشنهاد را
رد می کند ورئیس جمهور فرانسه
این موضع روحانی را جانسون
نخست وزیر انگلستان اطالع می
دهد .اما مشاور امنیت ملی آقای
رئیس جمهور آمریکا ( جان بولتن)
مراتب فوق را از قول جانسون
گزارش می دهد .پس نزد ترامپ
تعبیر می شود که رئیس جمهور
فرانسه ازسوی آمریکا حرف زده
است.
یک مقام دیپلماسی فرانسه قویاً
رد کرده است که مکرون روحانی را
رسم ًا به بیاریتز دعوت کرده است.
ودر درهفته نامه معتبر پاریس
همان مقام می گوید «:ما درراستای
منافع خود فقط اقدام نمی کنیم.
دیپلماسی ما تویتری نیست . ».اگر
مکرون حرفی می زند یا اقدامی
می کند بسبب تعهدی است که
درمورد برجام دارد وعضویتی که
فرانسه در شورای امنیت سازمان
ملل دارد .مکرون منظم ًا باروحانی
درگفتگو است ومشاور امور
دیپلماتیک مکرون ،امانوئل بُن
دوبار به ایران سفر کرده است.
ضمن ًا فرانسه اخیرا ً بعداز آنکه
آمریکای ترامپ قشون  ۵۰۰نفری
به خلیج فارس و تنگه هرمز یا به
عربستان سعودی فرستاد خط
ترامپ را تعصب و دنباله روی
نکرد ،درست مثل برلن...
بعالوه چه کسی زیر تعهدات
برجام زد .بصورتی یکسویه  ،وچه
کسی از اینکه انگلستان در
جستجوی راه حلی اروپایی است
ناراضی است؟
پی یر آلونسون یقین دارد که
قراردادوین « ،برجام» نجات
خواهد یافت .وایران نیز .اما ترامپ
و پومپیو بدنبال یک قرارداد  ،به
مدد فشار حداکثری اند.
عربستان سعودی وامارات متحده
یک نماینده عالی رتبه به تهران

اعزام داشته اندتادرباره ی امنیت
عبورومرور کشتی های نفتکش
مذاکره کنند.
امارات از حضور نظامی خود در
یمن کاسته است  ،حتی علیرغم
ریاض  ،در حال حمایت از حوثی
های ضدریاض است  .به هرحال
مخالفان حوثی ها به جان هم
افتاده اند.
***
اینکه آقای ترامپ بگوید :آنها
(ایرانیان) از سرنومیدی درتالش
برای مذاکره باماهستند ...حیرت
انگیز است وهیچ سندی برآن
نیست .وشاید نظر دارد برگفته ی
آقای احمدی نژاد دائر براینکه «ما
به مذاکره با آمریکا نیاز داریم ».که
نمی تواند رسمیت داشته باشد.
درماه اوت ترامپ از چند سو
درفشار مسائل داخلی بود ازجمله:
 -۱کشتار ال پاسو
 -۲کشتار دیتون
 -۳عملیات ضد مهاجرین پنهان
زی درآمریکا که دربخش صنایع
وموادغذایی مشغول بکار بودند
وشمارآنها حدود  ۶۸۰نفراست
وموج اعتراض هارا برانگیخته است.

 -۴حمایت ترامپ ازصاحبان
صنعت سالح های خودکار.
 -۵بکاربردن کلمه ی مهاجم بجای
مهاجر.
 -۶ودرعین حال بازگشت به فشار
زیاد برونزوئال.
 -۷وباألخره اعتراض مکزیک به
دولت آمریکا درباب کشته شدن
هشت تن مکزیکی درواقعه ی
خونین ال پاسو.
***
چگونه ممکن است این غرور
تسکین ناپذیر مردی که خودرا«
خیلی» و دنیارا« هیچی» فرض می
کند تعدیل کرد؟
تحت فشارهای
تنها ایران
آمریکای آقای ترامپ نیست.
رسانه های اقتصادی گفتارهای
تندو زبر تویتر روزانه ی آقای
ترامپ را به چکش کاریهای عظیم
برقی که معابر را زیرورو می کنند
تشبیه کرده اند.
جنگ اقتصادی ترامپ فع ً
ال دردرون
با بانک فدرال است ودربرون با
چین .درعین حال ترامپ نه راه
حلی را ارائه می دهد ونه آمادگی
رفتن به مذاکره با چین دارد.

فیگاروی اقتصادی ازاو نقل می کند
که  «:ما آماده ی عقد قراردادی با
چین نیستیم»( -شماره یازدهم
اوت  )۲۰۱۹باری آمادگی ندارد
زیرا بعداز دخالت در کار بانک
مرکزی وتنزل بهای دالر به امید
افزایش حجم صادرات به چین با
تدابیری طبیعی به مقابله رفتو شد
« زدی ضربتی  ،ضربتی نوش کن».
ترامپ درجنگ تویتری خود یک
بوکسور از نژاد «کلی » نیست .او
بیشتر به «کچ» کاران شباهت
دارد.
دخالت وی در کار بانک فدرال
عادی شده است .بانک مرکزی
ننوشته در حال از دست دادن
استقالل قانونی خود است .بی
شک مسئله ما نیست .اما وقتی
می بینیم بحران بهای نفت را که
دررابطه است با تنش ژئوپولیتیک
جنگ اقتصادی ترامپ می بینیم
همه باهمه دررابطه اند .بهای نفت
ظرف مدت کمی باالرفته  .ایران
مجاز بفروش نیست ولی ظاهرا ً
بصورتی قیقاجی در کارفروش
است .پس تحریم نمی شناسد.
پس رعایت ضوابط را اعتنا ندارد .

کیخ س روبهر

سـف

بخ
ش پنج
م

خواهانبرتریوکسبمحبوبیت

ر » هب ردون«

کیخس
گفت وگوی روبهروزی با تورج رفازمند

حتی پسرم هم که دنیا آمده بود هنوز اهل دعوا وکتک کاری بودم .البنه بعد
درسن های باالبامشقت وکوشش بسیار براین ضعف پیروزشدم.
شکل گیری شخصیت
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توانستم بزنم تو صف اینها ،برم
توسینه ی اینها .البته شجاعت
من نبود ،جسارت من بود وترس
آنها که جا می زدند.
بهروزی :بنابراین چگونه می توان
جسارت را ازشجاعت تمیز
داد؟ یا به عبارت دیگر چگونه
شجاعت وترس را می شود ازهم
تفکیک کرد؟
فرازمند :فهم یادرک ترسو بودن یا
شجاع بودن مشکل است.
بخصوص این که تمایلی درانسان
وجوددارد که می خواهد خودرا
شجاع بداندویا شجاع نشان
دهد.
بهروزی :بله  ،انسان کوشش می کند
ترس خودرا مخفی کند ،چون
ترس ضعف وشجاعت صفت
است .
فرازمند :بنظر من اگر انسان بتواند
ضعف های خودرا درک وبیان
کند این شجاعت است.
بهروزی :آفرین  .شما آدم خیلی
شجاعی هستید .چون بدون
پرده پوشی تاکنون تمام ضعف
های خودتان را بیان کرده اید.
فرازمند :شما لطف دارید .ضعفهای
من خیلی بیشترازاین هایی
است که گفتم .البته قصد این
راهم ندارم که خودم را آدم
ضعیفی نشان بدهم .این را
دیگران باید تشخیص بدهند
که من آدم ضعیفی هستم یانه.
مهمترین کوشش من دراین گفت
وگو این است که جزئیات روانی
خودرا بیان کنم  .شاید برای

عکس از کیخسروبهروزی

بهروزی :عده ای معتقدند که
شخصیت انسان درچهار تا پنج
سالگی شکل می گیرد ،بعضی
می گویند انسان در نوجوانی
وبلوغ ،شخصیت اصلی خودرا
پیدا می کند .شخصیت شما
باآن تضصادهای اخالقی ،رفتاری
وروانی که درکودکی داشتید
درچه سنی وچگونه شکل
گرفت؟
فرازمند :همانطورکه اشاره کردید
شخصیت انسان تا چهار-پنج
سالگی شکل می گیرد .این که
بعضی می گویند این بچه است،
نمی فهمد  ،کاردرستی نیست
وگاه خطرناک است  .یک بچه
چهار یا پنج ساله آدم بزرگی
است .منتها باابعاد کوچکتر.
همانطورکه می فرمایید بعضی
گویند
می
ازروانشناسان
شخصیت دردوازده تاسیزده
سالگی شکل می گیرد .من به
این نظر بیشتر معتقدم .بعدازاین
اگر کسی بخواهد اززیر باراین
شخصیت شکل گرفته  ،خالصی
پیدا کند بسیار دشواراست .تصور
می کنم تمام عواملی که تایازده
 دوازده سالگی درزندگی منمؤثر بودند برای همه ی عمر
خودشان رابر من تثبیت کردند.
ازجمله عاملی که شاید بشود
گفت عامل بد اجتماعی  ،که
درمن وجودداشت ،دعوا وکتک
کاری کردن بادیگران بودکه من

این عامل را عکس العملی می
دانم که دراثر ترسو بودنم درمن
بوجود آمده بود.
ترس که می دانید امر وعکس
العمل طبیعی است ،بعضی ترسو
نیستند .من تاآنجا که بیاددارم
همیشه ترسو بوده ام .واکنش این
ترس به دوصورت است ،یاانسان
خودش رامانند حلزون جمع می
کند ،درپوسته خودفرومیرود....
بهروزی :وازهرخطری میگریزد...
فرازمند :یا خطر می کند وخطرهایی
می کند که هیچ لزومی ندارد؛
من ازاین دسته دوم بودم  .یعنی
اآلن فکر می کنم واز خودم می
پرسم  :چرا من هرروزباید توی
کوچه دعوا می کردم؟ واگر روزی
مدرسه ام دیرشده بود ووقت
دعوا کردن نداشتم مجبور
بودم بروم پامنار ،بروم چراغ
برق ،ازآن پشت بروم توپخانه،
میدان سپه ،ازآنجابروم ناصر
خسرو ،ازآنجا بروم پایین تابرسم
به دارالفنون که مدرسه ادیب
بود .واال هرروز که من ازاین
کوچه عربها وکوچه دربار رد می
شدم باید دعوا وکتک کاری می
کردم .توی این کوچه ها ومحله
ها بچه هایی بودند که مدرسه
نمی رفتند ،فقط می آمدند
دعوا کنند .من هم که درکتک
کاری مشهوربودم  .اسم من «
تورج» هنوز رایج نشده بود .می
گفتند « کورج اومد .یادم است
رفتم تصدیق دوچرخه بگیرم .
سرهنگ «تورج امین»کسی بود

که باید تصدیق دوچرخه را امضاء
می کرد .تعجب کرد .گفت اولین
باراست که یکی هم اسم خودم
می بینم .
وقتی بچه های محل دعوا
می کردند ،می گفتند :بروید
کورجتان را بیاورید .آنهایی که
مراندیده بودند برای خودشان
کورج را یل و پهلوانی تصور می
کردند وقتی می رفتم ومن را می
دیدند  ،می خندیدند ومسخره
می کردند  .می گفتند :اینه
کورج؟
باری  ،این عیب ،نقض یاهرچه
می خواهید اسمش رابگذارید را
تابزرگسالی داشتم  .حتی پسرم
هم که دنیا آمده بود هنوز اهل
دعوا وکتک کاری بودم .البنه بعد
درسن های باالبامشقت وکوشش
بسیار براین ضعف پیروزشدم.
بهروزی :به استقبال دعوا می
رفتید؟
ّ
فرازمند :بلهَ ،وا ِل چرا دیگران
دعوا نمی کردند؟
بهروزی :واین شجاعت میخواهد...
فرازمند :نه ،نه ،جسارت می خواهد
من بعدها که ازطریق دادگستری
یارفتن توی کافه های ته شهر
با آدم های لش ولوش و الت
وچاقوکش آشناشدم ،دیدم اکثر
این ها آدم های خیلی ترسویی
هستند ،بسیاری از آنها که خیلی
هم اسم ورسم داشتند خیلی
ترسو بودند ،بطوری که من
درسن های بیست وشش وبیست
وهفت سالگی که بودم به راحتی

طرح از :کیخرسو بهروزی

بهروزی :چگونه تشخیص دادید که
آدم ترسویی هستید؟
فرازمند :ازهمان کودکی خودم را
با هم سن وساالنم مقایسه
می کردم .بعنوان مثال ،پدرم
شکارچی بود واصرار داشت .
من از سگ شکاری پدرم می
ترسیدم .هردفعه که این سگ
می آمد من را بو کند من از ترس
می لرزیدم ..وقتی پدرم تیر در
می کرد می ترسیدم .ازصدای
تیروانفجار وحشت می کردم.
درهمدان برف زیاد می آمد .بچه
ها می رفتند روی پشت بام وازآن
باال می پریدند روی برف های
کوچه  .این کاربرای بچه های
دیگر خیلی راحت بود؛ من برای
این که مثل آنها بپرم براستی
عذاب می کشیدم .می ترسیدم.
منها چون آدم خودخواه یا
مغروری بودم نمی خواستم
ازبچه های دیگر عقب باشم.
بازجروترس می پریدم .یا شب
ازتاریکی می ترسیدم ،اشباحی
درتاریکی می دیدم .دچار کابوس
می شدم  .خانه ی ما یک زیر
زمین داشت که برای بیرون رفتن
از منزل باید از جلو این زیرزمین
رد می شدیم  .یک داالن تاریک
وبلند بود ،برق هم نبود .وقتی
شب کسی درمیزد پدرم خیلی
راحت می گفت :بچه برو درراباز
کن  .شمانمی دانید چه وحشتی
به من دست می داد تا می رفتم
ودرراباز می کردم .بعضی آدم
هاترسو زاده می شوند .باترس
زاده می شوند ،.یعنی در ژنشان
هست  .بعضی هااینطور نیستند.
گی
بعضی می گویند این از بی َک ّل ِ
آنهاست .بعضی می گویند:
نتیجه هوش ودرایت است .گاه
نتیجه حفظ سیانت نفس است،
ولی شک نیست که وقتی ترس
زیادشد بصورت عیب در می
آید .من درتمام عمر کوشش
کردم تاباترس مبارزه کنم  .منتها
این مبارزه وقتی که من به سن
رشدوبلوغ رسیدم شروع شد
وتوانستم برترس پیروز شوم.
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وزی

بعضی کمکی باشد که به خود و به
درون خود بپردازند.

درکودکی ونوجوانی واکنش
های ترس  ،جسارت بود.من
بین شجاعت وجسارت تفاوت
قائلم .شجاعت فضیلت است،
صفت است درحالی که جسارت
کارخوبی نیست .درمحاوره هم
می گوئیم :فالنی جسارت کرد.
من برای این که اول به خودم
ثابت کنم وبعد به دیگران ،
که ترسو نیستم  ،به کارهای
جسورانه دست میزدم .همان
داستان مبصر شدنم که عرض
کردم مقداری از همین سرچشمه
میگرفت ،مقداری هم از غرور من
بود .این راهم عرض کنم که من
درتمام دوران کودکی کوشش
می کردم که برجسته ترین
باشم ومورد تحسین قرار گیرم.
بدیش این بود که بری این کار
زحمت الزم راهم نمی کشیدم.
یعنی این که اگر شما می خواهید
درکالس نمره اول باشید باید از
همه درس خوان تر باشید .نمره
ی شما از همه بیشتر باشد .من
هم می خواستم نمره اول باشم
وهم درس نمی خواندم .این
است که برای مورد تحسین
قرارگرفتن به کارهای احمقانه
وجسورانه دست می زدم .این
مورد تحسین قرارگرفتن یا به
قول بعضی ها نیاز به محبوب
بودن وکسب محبوبیت ومورد
توجه قرارگرفتن وارضای غرور
ازکودکی درمن بود ودردسرهای
بزرگی برایم بوجود آورد.
بهروزی :درمورد نقش پدرتان و
خلق وخوی ایشان صحبت
کردید ،اما دونفر دیگر درخانواده
شما نقش عمده داشتند ،یکی
مادرتان ودیگری ماد ِر مادرتان

مادربزرگ چگونه شخصیتی
داشت وچه تأثیری درشما
وخانواده داشت؟
فرازمند :مادربزرگ درست نمونه ی
یک بانوی زن ساالر بود .یعنی
فرمانده بود نه رئیس یا مدیر.
فرمانده بود .ایشان گویا ازجوانی
مدیر خانواده بود .وکلید همه ی
صندوق ها دست او بوده است.
درحالی که خواهران وبرادران
دیگرهم بوده اند ،اما او فرماندهی
می کرده است .ازآن اشرافی بود
که مال ومنالشان راازدست داده
بودند .او زنی بود بسیار کاردان،
مکتب رفته ودرس خوانده ،
اما فقط خواندن می دانست
ونه نوشتن .چون درگذشته به
دخترهای خانواده فقط خواندن
یاد می دادند ،امانوشتن یاد نمی
دادند....
بهروزی :که مبادا نامه ی عاشقانه
بنویسند...
فرازمند :البد برای همین بوده،
فکر نمی کردند که عاشق شدن
فقط با نامه نوشتن نیست.
این مادربزرگ خیلی هم زود
عاشق شد ودرهمه عمرش هم
عاشق بود.وپس ازدرگذشت
همسرش دیگر ازدواج نکرد وبا
چه شیفتگی از عشق وعاشقی
صحبت می کرد.
بهروزی :مذهبی بود؟
فرازمند :بله ،هفت  -هشت مرتبه
کربال رفته بود .خوب قرآن می
خواند ،اما بسیار عالقمند بود
که فرزندانش تحصیل کنند.
شش دخترداشت به ترتیب سن:
عصمت،عفت ،وسومی که مادرمن
بود عشرت وغیره .می گفت:
وقتی «عفت» را می خواستم به

مدرسه بگذارم همه ی خانواده
جمع شده بودند جلو من را
گرفته بودند ونمی گذاشتند این
دختر را به مدرسه ببرم .بله،
این مادربزرگ موفق شد همه
فرزندانش را به مدرسه بفرستد.
مادرمن تاآنجا که برای آن زمان
امکان داشت تحصیالتش را
ادامه داد  ،دارالمعلمین راتمام
کرد وبعدهم دردوره رضاشاه
که دانشگاه بازشد به دانشگاه
رفت ورشته ایران باستان
وایرانشناسی را تمام کرد.
بهروزی :همسر مادربزرگ کی بود؟
فرازمند :آقاسردار .افسر قزاق بود.
خانواده پدری ومادری من بیشتر
قزاق وباصطالح سرباز بودند.
پدرم قزاق بودوپدربزرگم هم
امیربود .شوهر مادربزرگ هم
قزاق ارشد بود .آقا سردار درواقع
درجه میرپنجی داشت یعنی به
اصطالح امروزی ها سرتیپ یا
سرلشکر بود .بعدازدرگذشت او ،
مادربزرگ من با حقوقی که بعنوان
ورثه ازدولت می گرفت به تنهایی
این شش دختر خودرابزرگ کرد.
اوزنی بود بسیارزیبا ،قدبلند،
موهای روشن ،نمونه ظرافت
زنانه .هیچکدام ازدختران او
به زیبایی او نشدند .او خیلی با
ابهت می خرامید ومدام حرف می
زد .بدون این که آدم ازپرحرفی
او ناراحت بشود .میدانید  ،بلند
فکر می کرد .تنها هم که بود
وقتی خیاطی یا آشپزی می کرد،
باقیچی و پیاز صحبت می کرد.
بهروزی :خوش خلق وخو بود؟
فرازمند :بسیار مهربان وخوش
بیان بود ،قصه های قشنگ می
گفت .من خیلی دوست داشتم که
برام قصه بگه ،وعده بدهد ،وعده
های شیرین می داد.وهروقت از
کربال بر می گشت برای ما بچه
ها کلی اسباب بازی می آورد.
تمام دخترها ،دامادها ،خواهرها،
فرزندان ووابستگان آنها دریک
خانه وزیر نظر مادربزرگ بودند.
او همه ی این هارا اداره می کرد.
البته این خانه متعلق به پدرمن
بود که حدود سی نفر درآن
زندگی می کردند.
بهروزی :ازاو حساب می بردند یا
این که...
بقیه درصفحه ۴۸

چرا افسانه ودروغ برحقیقت
پیروز می شود؟
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بسیاری مردم براین باورند که حقیقت
شخص را به قدرت می رساند واگر
بعضی از رهبران ادیان و ایدئولوژی
ها تصویری علط از حقیقت و صداقت
ارائه کنند  ،سرانجام به رقبای واقع بین
تر خواهند باخت .ازاین رو چسبیدن به
راستگویی بهترین استراتژی وتدبیر
برای رسیدن به قدرت است .متأسفانه
این دروغی تسلی بخش است .درواقع،
صداقت وقدرت رابطه ای بیش از حد
پیچیده دارند ،زیرا درجامعه ی انسانی
واژه ی قدرت دومعنی متفاوت دارد.
ازیک سو قدرت یعنی داشتن استعداد
وتوانایی به کارگیری ماهرانه ی
واقعیتهای عینی است :شکار حیوانات
 ،ساختن پل  ،درمان بیماران ،ساختن
بمب اتم .این نوع قدرت دقیق ًا وابسته
به صداقت است .اگر شما به فرضیه ی
جعلی بودن فیزیک باورداشته باشید
موفق به ساختن بمب اتم نخواهیدشد.
ازسوی دیگر قدرت به معنی داشتن
توانایی برای زیر نفوذ گرفتن معتقدات
انسانها نیز هست ،زیرا به این وسیله
مردم زیادی واداربه همکاری می شوند.
ساختن بمب اتم نه تنها نیازبه فهم
دقیق فیزیک دارد ،بلکه هماهنگی کار
میلیونها انسان را نیز می طلبد.
سیاره زمین بوسیله ی انسان هوشمند،
( )Homo Spiensفتح شد ،نه توسط
شمپانزه یافیل .برای اینکه ماتنها
موجودپستاندار هستیم که می توانیم
درشمارزیاد همکاری کنیم؛ وهمکاری
درمقیاس وسیع نیاز به اعتقاد به
افسانه های مشترک دارد .اما نیازی
نیست این افسانه ها درست وحقیقی
باشند .شما می توانید میلیونها انسان
را با متقاعد کردن به اعتقاد به افسانه
های کام ً
ال تخیلی وعاری ازواقعیت
درباره ی خدا ،نژاد واقتصاد متحد
کنید.
پیگیری ماهیت دوگانه ی قدرت
وحقیقت  ،به واقعیت تعجب آوری
منتج می شود .زیرا ما انسانها
ازهرحیوان دیگری به حقایق بیشماری

آگاهی داریم .بااین حال به چیزهای بی
معنی بسیارزیادی نیز معتقدیم .ماهم
هوشمندترین وهم ساده لوح ترین
ساکنان سیاره زمین هستیم.
خرگوش ها فرمول  E=mc2واینکه
جهان  ۱۳/۸بیلیون سال قدمت دارد
و  DNAاز سیتوزین ،گوانین ،آدنین
و تیمین تشکیل شده را نمی دانند.
ازطرف دیگر خرگوشها به خیالبافی
های اساطیر ،ایدئولوژی های پوچ که
انسانهای بیشماری رادرطول هزاران
سال افسون وفریفته کرده است ،ایمان
ندارند .هیچ خرگوشی مشتاق نیست
هواپیمایی را -به امید آنکه هفتادو دو
خرگوش باکره در آخرت به او پاداش
داده شود -به« مرکز تجارت جهانی»
بکوبد.
زمانی که بخواهیم مردم را برپایه ی
یک داستان مشترک متحد کنیم،
افسانه ومطلب غیرواقع ()Fiction
عم ً
ال با سه امتیاز تفکیک ناپذیر
برحقیقت وصداقت برتری خواهد
داشت.
نخست اینکه حقیقت ،عام وجهانی
است ولی افسانه محلی است.
درنتیجه اگر بخواهیم افراد قبیله
مان راازبیگانگان متمایز کنیم ،افسانه
ای غیرواقعی به عنوان هویت ،بهتراز
داستان واقعی کار می کند .فرض ًا به
اعضای قبیله مان بیاموزیم که باور
کنند « خورشید ازشرق سرمی زند و
در غرب غروب می کند ».این اسطوره
ای ضعیف برای قبیله است .به عنوان
مثال اگرباکسی درجنگل برخوردکنیم
واو به ما بگوید خورشید ازشرق طلوع
می کند ،این گفته دال براین است که
او از اعضای قبیله ی ماست .اما ممکن
است دقیق ًا داللت براین داشته باشد
که او بیگانه ای است که به همان نتیجه
ی مستقل ازباورقبیله ما رسیده باشد.
پس بهتراست به اعضای قبیله مان یاد
بدهیم که خورشید چشم قورباغه ای
عظیم الجثه است که هرروز ازاینسو به
آن سوی آسمان می جهد .بااین حال

بیگانگان انگشت شماری -هرچند
هوشمند -ممکن است به این ایده ی
خاص مستق ً
ال رسیده باشند.
دومین امتیاز چشمگیر برتری افسانه ی
خیالی برحقیقت  ،مربوط به اصل نقطه
ضعف است که نشان می دهد عالمات
قابل اعتماد باید برای عالمت دهنده
مصیبت بار باشد وگرنه ممکن است
بآسانی به وسیله ی آدمهای متقلب
جعل شوند .به عنوان مثال :طاووس نر
بادم رنگارنگ وبزرگ خود به طاووس
ماده عالمت می دهد که سالم است.
این عالمتی قابل اعتماد مبنی بر سالم
بودن است؛ ولی ُدم سنگین ودست
وپاگیرش توجه جانوران شکار گر را
نیز جلب می کند .فقط یک طاووس
سالم وچابک  -علیرغم این نقطه
ضعف -می تواند جان سالم بدرببرد.
چیزی شبیه به این درداستانها نیز
اتفاق می افتد.

اگر اهل سیاست ،صداقت خودرا با
اعتقاد به داستانی واقعی عالمت
بدهد ،هرکس می تواند آن را جعل
کند ،اما ایمان به داستانهای مزخرف
وعجیب وغریب هزینه ی بیشتری
طلب می کند .وعالمت بهتری برای
وفاداری است .اگر معتقد باشید
رهبرتان (چه مرد وچه زن) حقیقت
را می گوید ،چه چیزی رابه اثبات می
رساند؟ برعکس اگرباورکنید رهبرتان
قصری درآسمان می سازد این نشانه
وفاداری است!
رهبران زیرک گاهی عمدا ً چیزهای
بی معنی ویاوه می گویند برای اینکه
هواخواهان قابل اعتماد راازحامیان
دمدمی وبی وفا تشخیص دهند.
سومین ومهمترین  :حقیقت اغلب
دردآور ونگران کننده (وتلخ) است.
اگر شما به حقیقت محض وبی شائبه
پای بند باشید کمتر کسی ازشما

درتاریخ دوران شاهنشاهی ایران چندتن از پادشاهان ما با
عنوان کبیر معرفی شده اند .نخستین آن کوروش کبیر است
که همه تاریخ نویسان قدیم وجدید نام اورا باعنوان کبیر ثبت
کرده اند .امروز هر دائره المعارف ویا کتاب تاریخ را ورق بزنید
بدون استثنا عنوان کبیر به دنبال نام کوروش آورده می شود.
داریوش هم در بعضی از کتابهای تاریخ عنوان کبیر دارد.
بعد شاه عباس صفوی دارنده این عنوان است اما نه چندان
گسترده که همه تاریخ نویسان به آن اشاره کنند .و آخرین
آنها اعلیحضرت رضا شاه کبیر است که طبق گواهی روزنامه
اطالعات مورخ  ۲۲آذرماه  ۱۳۱۳شمسی نحوه اعطای این لقب
را به شرح زیر درصفحه اول خود ذکر کرده است:
روزنامه اطالعات  ۲۲آذرماه :۱۳۱۳
عنوان کبیر برای اعلیحضرت پیشنهاد شد

رئیس مجلس عنوان «کبیر» را برای
اعلیحضرت همایون پیشنهاد کرد.
آقای دادگر رئیس محترم مجلس
شورای ملی دیروز بعدازظهر
درسالن بزرگ دانشگاه حقوق
وسیاسی راجع به تطور قانون
دردوره مشروطیت ایران وقوانین
مبهم وناقصی که درادوار مجلس
شورای ملی تصویب گردیده ایراد
واز اصالحاتی که دردوره عصر

جدید بعمل آمده شرح مبسوطی
بیان داشته وچنین استنتاج نمودند
که چون ترقیات حاصله درعصر
حاضر مرهون وجود مقدس
شاهنشاه عظیم الشأن پهلوی است
شایسته است که شاهنشا ِه خودرا
« رضا شاه کبیر» بنامیم .بیان
ایشان دراین زمینه باکف زدن ممتد
ومسرت حضار تلقی گردید.
 ۲۲آذر۱۳۱۳
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از یووال نوح هراری ( مورخ ونویسنده ی اسراییلی کتاب « انسان هوشمند»)

ترجمه ی دکتر محمدعلی صوتی

پیروی خواهد کرد نامزد ریاست
جمهوری آمریکا که حقیقت را درباره
ی تاریخ آمریکا به عامه ی مردم
بگوید  ،صد درصد انتخابات را خواهد
باخت .درکشورهای دیگر هم چنین
اتفاقی خواهد افتاد .چند نفر اسرائیلی
 ،ایتالیایی یا هندی عالقه به دانستن
حقیقت بی غل وغش درباره ملتشان
دارند؟ پای بندی بی چون وچرا به
حقیقت رسم تحسین برانگیزی است .
اما استراتژی سیاسی برنده ای نیست.
ممکن است عده ای دلیل بیاورند زیانهای
اعتقاد به داستانهای تخیلی دردرازمدت
برامتیازات اتحاد اجتماعی کوتاه مدت
بیشتر است؛ زیرا همینکه مردم به
اعتقاد به داستانهای تخیلی نامعقول
ودروغ های قانع کننده عادت کنند ،این
عادت به زمینه های دیگر نیز سرایت
می کند وپیامد آن تصمیمات اقتصادی
بد ونا مناسب ،اتخاذ سیاستهای ناکارآمد
نظامی وشکست رشد تکنولوژی خواهد
بود .بااین حال این امور گاه وبیگاه رخ
می دهد ،اما قاعده ای کلی نیست .حتی
افراطی ترین متعصبان ومشتاقان
گرچه دربعضی زمینه ها به موضوع های
بی معنی اعتقاددارند اغلب امور غیر
معقول را مجزا می کنندودرپاره ای موارد
منطقیهستند.
برای مثال به نازیها فکر کنید .تئوری
نژادی « شبه علم» ()Pseudoscience
نازی ساختگی بود ،هرچند سعی کردند
با دالیل علمی آن را بقبوالنند ،بااینهمه
می بایستی قابلیتهای منطقی خودرا
برای توجیه تعنقاد به کشتن میلیونها
انسان سرکوبب کنند .اما وقتی خواستند
اتاق گاز راطراحی کنند وجدول زمانی
حرکت قطارهای آشویتس را آماده
نمایند منطقی بودن نازی از جایی پنهانی
 ،دست نخورده وسالم پدیدارشد.
آنچه درباره ی نازیها درست است
برای دیگر گروههای متعصب درطول
تاریخ هم صحیح است .اما این هشدار
دهنده است که پی ببریم« انقالب
علمی»( )Scientific Revolutionدر
متعصب ترین فرهنگهای جهان شروع
شد .اروپا درروزگار کریستف کلمب ،
ُکپرنیک و نیوتن باالترین تجمع
افراطیهای مذهبی وپائین ترین حد
تحمل ادیان ونژادهای دیگررا داشت.
ازقرارمعلوم خود نیوتن زمان بیشتری
صرف جستن پیامهای رازآمیز کتاب
مقدس کرده بودتارمزگشایی قوانین
فیزیک .شخصیتهای برجسته ی انقالب
علمی درجامعه ای می زیستند که
یهودیان ومسلمانان رااخراج می کرد،
بدعت گذاران رادسته دسته می سوزاند،
درهر پیرزن گربه دوست  ،زنی جادوگر
می دید وهرماه جنگ مذهبی جدید به
راه می انداخت
اگر چهارصدسال پیش به قاهره یا

استانبول سفر می کردید  ،کالن شهرهای
چندفرهنگی و بردباری می دیدید که
سنی ها  ،شیعه ها ومسیحیان ارتدوکس،
کاتولیک ،ارمنی و قبطی ویهودیان
وحتی گاهی هندوها در کنارهم با مدارا
وهماهنگی میزیستند .گرچه اینان
سهمی در اختالفات وآشوبها داشتند
وامپراتوری عصمانی مرتب ًا علیه مردم با
زمینه های گوناگون مذهبی تبعیض قایل
می شد ،اما این شهرها بهشت خالی از
تعصبی بود درقیاس با غرب اروپا.
درهمان عصر اگر به پاریس یالندن
مسافرت می کردید شهرهایی می
یافتید غرقه در تعصبات مذهبی،
جاهایی که فقط عضو فرقه ی مسلط می
توانست زندگی گند .درلندن کاتولیکها
را می کشتندودرپاریس پروتستانهارا.
مدتها پیش یهودیان رانده شده بودند،
هیچکس حتی به فکرش هم نمی رسید
زمانی به مسلمانان اجازه ورود داده شود
بااین همه انقالب علمی درلندن وپاریس
آغازشد نه درقاهره واستانبول.
توانایی بخش بندی جنبه ی ُعقالیی
ومنطقی اندیشیدن شاید مربوط
به ساختار مغز باشدوهربخش مغز
پاسخگوی شیوه های کوناگون تلفکر
است .انسان می تواند به طور ناخودآگاه
آن قسمتهای مغزرا که حساس برای
فکری که درآن شک وتردید دارد
ازکاربیندازد یا دوبارهفعال کند.
براین اساس آدولف آیشمن می
توانست « قشر پیش پیشانی مخ
 Prefrontal Cortexخودرا زمانی که
به سخنرانی پرشوروهیجان گوش می
داد ،ببنددوسپس آن را دوباره وقتی
که به مطالعه جدول زمانی حرکت قطار
آشویتس می پرداخت ،بازکند.حتی
اگرقرارباشد برای ازکارانداختن استعداد
منطقی خودبهایی بپردازیم  ،امتیازات رو
به افزایش همبستگی های اجتماعی اریخ
بشری آنقد زیاد است که اغلب افسانه
های خیالی ودروغ برحقیقت پیشی می
گیرد.
دانشمندان این را ازهزاران سال پیش
می دانستند به همین علت می بایستی
تصمیم بگیرند آیا درخدمت حقیقت
باشند یا همرنگ با جماعت.
آیا احاد دم براساس اعتقادبه افسانه های
خیالی رابایدمراعات کنندیابهتراست
بگذارند مردم به حقیقت -حتی به بهای
رقه وچنددستگی  -پی ببرند
سقراط حقیقت رابرگزید ومحکوم به
مرگ شد .حتی قوی ترین تشکیالت
عالمانه درتاریخ -چه کشیشان مسیحی،
ماندارین های کنفوسیوس چین یا نظریه
پردازان کمونیست  -اتحادرا برتراز
حقیقت قراردادند .برای همین بسیار
قدرتمندبودند(وهستند).

درالبالی برگهای تاریخ معاصر

هم
از کاران هچخبر
اشاره :مدتها پیش صفحه ای باهمت دوست وهمکار عزیزمان سیاوش آذری
در مجله آزادی داشتیم بنام « درعالم همکاران» اما چاپ این صفحه ادامه
نیافت .اکنون باردیگر این صفحه را می گشائیم واز همکاران درسراسر جهان
استدعا می کنیم هر کارتازه ای که دردست اقدام دارند خبر آن رابرای چاپ
« ماهنامه آزادی»
دراین صفحه دراختیار ما قراردهند .باسپاس.

هماربازنده و کتاب اتزه

سالهاست به نوشتن مشغول
است اخیرا ً کتاب تازه خودرا
ببازار عرضه کرد که درباره آن
درشماره آینده خواهیم نوشت.
همابرای معرفی کتابش به
ایرانیان مقیم فرانسه وآلمان
عازم اروپاشد اما متأسفانه
بعلت سکته مغزی نتوانست به
این مهم بپردازد  .خوشبختانه با
همت پزشکان درفرانسه خطر
رفع شد واینک در تکزاس
دوران نقاهت را می گذراند ..برای
همابرازنده که با نوشته هایش سرکارخانم برازنده آرزوی سالمتی
در «آزادی» آشنا شده اید و وموفقیت های بیشتری را داریم.

بهزاد دولتشاهی و رمگ مارد
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بهزاد دولتشاهی نویسنده ،
نقاش و شاعر که نقاشی ها و
طنزهای جالب اورا در آزادی
دیده وخوانده اید ماه گذشته
مادر خودرا ازدست داد..
بهزاد چندین ماه در کانادا در
کنارمادربود اما سرانجام مادر

دارفانی را وداع گفت واین
هنرمند حساس را درغمی بزرگ
فروبرد .مانیز با غم او شریکیم
وبرایش بهترین هارا آرزو داریم.
بهزاد با همسر هنرمندش سمیرا
در ایالت نوادا زندگی می کند.
امااین زوج هنرمند بیشتراوقات
خودرا درسفر می گذرانند.
دراین شماره دربخش انگلیسی
درباره بهزاد مطلبی چاپ شده
است که شمارا به خواندن آن
دعوت می کنیم .
درانتظار هستیم تا بهزاد پس
از آرامش داستان طنز دیگری
برای چاپ درآزادی بنویسد
وماهم برای شما آنرا چاپ کنیم.

بـشخ
مانوک خدا یان هب اغما رفت

همکار مان مانوک خدابخشیان
دوهفته پیش براثرسکته قلبی به
بیمارستانی درکالیفرنیا منتقل شد.
درزمان بستری بودن در بیمارستان به
سکته مغزی دچارشد و به کما رفت .
درلحظه نوشتن این خبر (روز ۳۱اوت)
مانوک همچنان در اغماست  .برای او
آرزوی بهبودی داریم.

ُ
هم
چ
ل
دکتر عـبداهلل رقا گ و نان فعال

دکتر عبداهلل قرا ُگزلو که
درآخرین مجلس شورای ملی
نماینده مردم بود و در مطبوعات
ایران نیز فعالیت داشت ،پس
از مهاجرت ازایران در جنوب
فرانسه اقامت گزید .او در
غربت نیز لحظه ای از فعالیت
های مطبوعاتی خود دست
نکشید و با رادیو وتلویزیون
های برون مرزی ازجمله رادیو
پیام اسراییل و تلویزیون ایران
آریایی همکاری داردو درعین
حال خود نیز صاحب رسانه ای

است که هفته ای یک ساعت
بطور زنده در رادیویی که درنیس
برروی موج اف ام پخش می شود
به زبان فارسی برنامه دارد .آقای
قرا ُگزلو قول داده است خاطرات
دوران زندگی پربارش را برای
درج در ماهنامه آزادی دراختیار
مابگذارد .قرا گزلو پس از یکی
دو جراحی سخت خوشبختانه
اکنون درسالمت به سر می برد.
برایش آرزوی عمری طوالنی
تر وهمراه باسالمت کامل آرزو
داریم.

دکترعباس میالنی مدیر برنامه
مطالعات ایرانی ،و استاد
فراخوانده دانشکده علوم
سیاسی در دانشگاه استنفورد،
و یکی از سرپرستان پروژه
دموکراسی ایران در مؤسسه
هوور اخیرا ً کتابی تحت عنوان
 A Window Into Modern Iranرا
در آمازون منتشر کرده است.
این کتاب به معرفی اسنادی
پرداخته است که چندی پیش
آقای اردشیرزاهدی آن را
دراختیار کتابخانه و آرشیو
انستیتوی هوور قرارداده بود.
جناب زاهدی نیز مقدمه ای
براین کتاب نوشته اند .اسناد
مزبور رویدادهایی از تاریخ
معاصر کشورمان را دربرداردکه
آقای زاهدی به نوعی در
رویدادآنها سهم داشته و یا شاهد
وقوع آنها بوده است.
کتاب به زبان انگلیسی است و
توسط آمازون درسراسر دنیا
عرضه می شود.
برخی ازاین اسناد نیز در جلد
سوم خاطرات آقای اردشیرزاهدی

آمده است  .جلدسوم خاطرات
اردشیرزاهدی که به دوران خدمت
او دروزارت امورخارجه اختصاص
دارد با ویراستاری روزنامه نگار
پیشکسوت احمد احراروبخش
اسنادآن با ویراستاری دکتر
پرویز آموزگار ،توسط انتشارات
آیبکس در مریلند منتشر
می شود  ،هم اکنون زیر چاپ
است .جناب زاهدی نیز مشغول
تنظیم جلد چهارم خاطرات خود
است که احتماال سال آینده
منتشرخواهدشد .جلد چهارم
خاطرات آقای زاهدی بیشتر
به رویدادهای اواخر دوران
پادشاهی و سالهای پس از
انقالب اسالمی مربوط می شود.
بازهم دراین مورد خواهیم
نوشت.
کتاب تازه دکتر میالنی را می
توانید ازطریق آمازون سفارش
دهید .
آرزوی
برای دکتر میالنی
سالمتی و موفقیت بیشتر داریم

دکتر کاظم ودیعی چندی
پیش مورد عمل جراحی
قلب قرارگرفت اما همچنان
درسنین باالی نود سرحال و
فعال است  .دکتر ودیعی که
دررژیم گذشته عالوه بر استادی
دانشگاه  ،محقق  ،نویسنده ،
وزیر و سیاستمداری برجسته
بود هنوزهم در یکی از محالت
زیبای فرانسه با دل عاشق خود
درکنار همسرش که پزشک
است به نوشتن  ،سرودن شعر و
کارهای تحقیقاتی سرگرم است.
تازه ترین اثراو که برای چاپ
آماده می شود مجموعه شعری
است بانام « باهمی ها» که
درهرقطعه ازاین شعرها می
توان طپیدن های دل عاشقش
را احساس کرد.

دکترودیعی درسال های اخیر
چندین اثر خودرا روانه بازارکتاب
کرده است .درحال حاضر دکتر
ودیعی برای ماهنامه آزادی و
هفته نامه ایرانیان در دی.سی.
مقاالت سیاسی آگاه کننده و
بسیار دقیق را برشته تحریر
در می آورد .عمرش دراز باد

انرصامینی هم راهی خاهن سالمندان شد

ناصرامینی که پیر مطبوعات
محسوب می شود سالهاست
درپاریس اقامت دارد .ناصرخان
درگذشته از خبرنگاران رادیو
تهران و چند روزنامه ایران بود
وبعدها به وزارت خارجه رفت
و درزمان انقالب از سرکنسول
های سفارت ایران درفرانسه
بود .اواخیرا ً به یکی از خانه های
سالمندان در منطقه پاریس ۱۴
منتقل شد  .درگفتگوی تلفنی که
بااو داشتم (اوبه من تلفن زد) گله
می کرد که چرا بامن تماس نمی
گیری؟ ووقتی به او گفتم بارها
زنگ زدم وبرایت پیام گذاشتم
گفت من هیچ تلفنی را جواب نمی
دهم چون دراینجا مطلقا استراحت
می کنم و گاهی نیز حوصله ای
باشد برای آزادی می نویسم .
این عکس را سال گذشته که
برای دیدنش به پاریس رفته
بودم در رستورانی نزدیک
خیابان شانزلیزه ازاوگرفتم که
نشانمیدهدناصرهنوزشیکپوش

و سرحال است.
ناصر می گوید :دراینجا درخانه
سالمندان بهترین پزشکان از
ماها عیادت می کنند و همه
گونه وسایل راحتی فراهم است .
بااینهمه احساس می کنم زندانی
هستم  .چون نه کسی می تواند
به دیدارم بیاید ونه می توانم ازاین
محل بیرون بروم و دوستان را
مالقات کنم .هیچکس هم نمیداند
کجاهستم .برای این همکار عزیز
آرزوی سالهای بهتری داریم.
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مجم
کتاب اتزه دکتر میالنی ومعرفی وهع اسناد اردشیرزاهدی

هم
دکتر ودیعی چنان عاشق

پژوهشی از:ک -هومان

تاریخ ُمستند خوزستان
و « ژاژخواهی گروهک های جدایی خواه »
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چندماه پس از رویداد کودتای سوم
اسفند 1299به فرماندهی رضاخان ،لرد
ُکرزُن وزیر امور خارجۀ وقت انگلستان
ازسرسوز وخشمی که چنان رویدادی
موجب لغوقرارداداستعمار گرانه و
ننگین  1919م آن دولت با دولت از پای
افتاده ی قاجار در زمان پادشاهی احمد
شاه شده بود ،به وزیر مختار جدیدش
در ایران می نویسد... «:هدف اصلی
توباید این باشد که بگردی وایرانیان
فهمیده وصاحب تمیز ومیهن پرست
را پیدا کنی ایران را با کمک آنها
برای مقابله با خطراتی که تهدیدش
می کنندُ ،مج ّهز سازی ،مبادا اغفال
شوی وخودرا با عجله به آغوش اولین
وزیری که به ُسراغت آمد ،بیندازی،
وزراء ورجال معلوم الحال داخل آدم
نیستند ،این توله سگ ها رسم شان
این است که می آیند واستخوانی می
ُربایند و می روند ،اما هیچکدام اهم ّیت
خاص ندارند ،پُر دل باش وق ّوت قلبت
را ازدست نده،هرگز نگذار کسی بویی
از این حقیقت ببرد که ما از وضع
کنونی ایران آشفته وناراحتیم [ یعنی
از انجام کودتا به فرماندهی رضا خان
میرپنج] ،در قبال سیاست بازیهای
حد اعالی بی اعتنایی را
رجال ایرانی ّ
نشان بده ،یواش یواش نفوذ وشوکت
از دست رفته ی بریتانیا را دوباره به
سفارت برگردان و در نامه ی مورخ
3ژانویه13[1922دیماه  1301به لورین
اصرار می کند که پیوند با خوانین
جنوب را نگهدارد وهمچنان به ن ّیات
رضا خان مشکوک باشد...نفوذ خود
را برخوانین تحکیم بخشد تا اینها
از رخنه ی قزاق ها به جنوب غربی[
یعنی خوزستان وبختیاری ها ولُرها ]
جلوگیری کنند ،حضور آنهارا[ نیروی
نظامی ایران را] در مناطق نفتی باید
به هرقیمتی شده مانع شد...ارمیتاژ
اسمیت[ ُمستشار مالی در پیوند با
قرارداد ]1919خان ها را دیده وباآنها
گفتگو کرده است ...به او اطمینان داده
اند که اگر حکومت مرکزی به اقتدار
آنها در سرزمین های شان دست
اندازی کند تا آخرین نفس ایستادگی
خواهند کرد»  .سیمای احمدشاه قاجار،

دکتر جواد شیخ االسالمی ،رویه 293و
برامدن رضا شاه ،از سیروس غنی
رویه275
به زعم لرد ُکرزُن این شیوخ وخوانین
همراه با دولت انگلستان،همان ایرانیان
فهمیده وصاحب تمیز ومیهن پرستی
بودند که او پیداکردن آنان را به لورین
وزیر مختار انگلستان در ایران توصیه
می کرده است!
دولت انگلستان نه تنها درصددجدایی
خوزستان ازپیکر ایران بود ،بلکه برای
استان فارس نیزچنین اندیشه ی
شیطانی درسرداشت،به ویژه درزمان
جنگ جهانی نخست که نه تنها نیروی
نظامی انگلستان بدون اجازۀ دولت
ایران به بهانه ی کمک به متفق خود
روسیۀ تزاری وجنگ بادولت عثمانی،
همسایه ی غربی ایران ومتحد دولت
آلمان ،سراسر خاک ایران را اشغال
کرد ،بلکه خودسرانه وبه بهانه ی حفظ
امن ّیت نیروی نظامی خود درایران
اقدام به تشکیل نیرویی در فارس
وکرمان به نام «ُ »sprمخ ّف ِ
ف (south
 )persia riflesکرد که به نام «پلیس
جنوب »مشهور گردید .این نیرو دست
به هر کاری که می خواست بدون اجازۀ
دولت ایران می زد ،از بازداشت مخالف
گرفته تا اعدام آنها ویا پذیرش یا ر ّد
مأمور دولت اعزامی به آن دو ایالت!
ابوالقاسم کحال زادهُ ،منشی اول
سفارت آلمان درایران ،درسالهای
1294تا1298ه  -خ؛ در کتاب خاطراتش
بانام»دیده هاوشنیده ها» زیر
سرفصلی با عنوان «یکی از اسرار مهم
تاریخی ایران» می نویسد«:ازاواسط
شعبان1336قمری،مطابق
ماه
خردادماه 1297شمسی...هرچندشب
یکبارکه من ازسفارت آلمان به مقصد
منزل خارج می شدم،درکوچۀ برلن
به یکی از ُمستخدمان سفارت انگلیس
برمی خوردم که بامن درکمال ادب
ونزاکت؛ سالم وتعارف وگفتگومی کرد
ویکی دوبارازاخبارجنگ سئواالتی
کردوازشارژدافرآلمان احوال پرسید.

شبی به من گفت:آقای ُمنشی باشی،من
یک ایرانی وطن پرستم وبیست سال
است درسفارت انگلیس خدمت می کنم
وتحصن مشروطه
ودرجریان مشروطه
ّ
طلبان درآنجاخدمتگزارایرانیان بودم
وانگلیس راحامی مشروطه طلبان می
دانستم،اکنون که انگلیسی ها باروسها
متفق شده واین مظالم را نسبت
به ایرانیان روا داشته اند،آرزودارم
به سهم خود ازاین بدرفتاری آنان
انتقام بگیرم وتصمیم دارم قسمتی
ازاسرارانگلیس رابه شما(آلمانها)
بدهم وقطع ویقین دارم که شما هم
درشب
س ّرمرا فاش نخواهیدکرد.
ِ
معهود ساعت هشت باکمال احتیاط
ازسفارت آلمان خارج وبه کوچه
واردشدم.اواسط کوچه آن شخص
عبا به دوش رسید ودستمال بسته
یی به من داد وگفت:خیلی مراقب
باشید ورفت .فورا ً به سفارت برگشتم
ودرداخل اتاق»زمر»(کفیل سفارت
آلمان) دورازچشم پیشخدمت،بسته
رابازکردم ،مقداری زیاد خرده کاغذ
بود،به زحمت چند تا ازآنهاراپهلوی
هم چسبانده وبه «زمر» ارائه دادم.
گفت کاغذها ازاتاق «اسکات» مستشار
سفارت انگلیس است ...اوراقی که
ازاتاق «اسکات»به وسیلۀ آن شخص
برای ما رسید روی کاغذ بسیارنازک
وبه خط بسیاردرشت وبامداد ُکپیه
بودونشان می دادهمان اوراقی است
که تلگرافچی هندواَروپ ،پای دستگاه
تلگراف ،به زبان انگلیسی،می گرفته
وفورا ً برای سفارت انگلیس می
فرستاده است ودرواقع ُمس ّوده شده
وپاکنویس نشده بود که بعدا ً درسفارت
سانسور وپاکنویس می شد.گاهی که
ُمتض ّمن خبرجالبی به نفع آلمانها بود
ِ
خط خود نوشته
من چند نسخه با
وبرای رجال طرفدارآلمانها مثل حکیم
الملک  -ممتازالدوله  -مستشارالدوله
وحاجی محتشم السلطنه وغیره می
بُردم.این مستخدم سفارت انگلیس
یکی دوهفته مرتب ًاهرشب دستمال
بسته یی ازاین کاغذها به مامی
داد،تااینکه یک شب به من گفت
امروز دراتاقهای سفارت ازفارس

وشیرازخیلی گفتگوبود.هرچند من
از مطالب چیزی نفهمیدم ولی قطع
دارم که خبرمهمی ازشیرازرسیده
است .من مثل همیشه کاغذبسته را
به سفارت آلمان آوردم وآنچه گفته
بود به آقای «زمر»گفتم وتأکید که
بایددربین کاغذپاره های امشب
چیزمهمی باشد ...من بادقت کامل
کاغذپاره هارا پهلوی هم می چسباندم
وآقای»زمر» هم فورا ً می خواند.
درقسمت عمده چیزی به نظرنرسید،
تااینکه یک قطعه کاغذ به رنگ آبی
آسمانی پیداکردم که روی آن اسمی
از»فرمانفرما» نوشته بود وچون رنگش
ازسایرکاغذها متمایزبود کلید کاغذ
بزرگتری به اندازه 15سانتی متردر20
سانتیمترشدکه آقای»اسکات»به خط
خودتلگراف رمزی راکشف و ُمس ّودۀ
آن راپاره کرده درسبد ریخته بود.
آقای»زمر» باخواندن این کاغذ به من
گفت :انگلیسی ها بزرگترین خیانت
رانسبت با استقالل وتمام ّیت ارضی
ایران مرتکب می شوند.این رمز
تلگراف ژنرال قنسول انگلیس درشیراز
به وزیرمختار انگلیس وبه این شرح
بود»:وقت آن رسیده است به وعدۀ
خودوفاکنیم وبه فارس استقالل داده
شود وامارت آن به فرمانفرما وپسران
واگذارگردد»...اوبه من گفت:من این
ورقه را پاکنویس می کنم وشماباید
آن را همین امشب به نظرآقای» ُمعین
الوزاره»(حسین عالء) برسانید وکسب
تکلیف کنید.من بی درنگ به منزل
عالءالسلطنه پدرآقای» ُمعین الوزاره»
عزیمت نمودم وایشان مرادراتاق
دفترشان پذیرفتند.بعداز تعارفات
واحوالپرسی سئوال کردند خبرتازه
مقدمه کاغذ را به
چیست؟ بدون
ّ
ایشان دادم،ایشان دوسه بارکاغذ
راباحیرت فراوان خواندند ودرحالیکه
اشک درچشمانش جمع شده بودگفت:
انگلیسی هامی خواهند فارس راهم
مثل بحرین کنند...گفت خداخواست
که این کاغذ قبل ازاقدام وشروع کار به
دست ماافتاد ومارابیدارکرد که بدانیم
چه نقشۀ شوم وخائنانه یی کشیده
شده است.حاال من به شما مطلبی را

مفصلی درباره
کحال زاده پس از شرح ّ
ی چگونگی چاپ اعالم ّیۀ مزبور
در روزنامه ی «ایران»به مدیریّت
«سیدحسین اردبیلی» ،متن اعالم ّیه را
این چنین در کتابش می آورد»:دراین
موقع که دولت امپراتوری آلمان طبق
موادقرارداد(برست لی توفسک)
استقالل وتمام ّیت ایران را تضمین
نموده،ژنرال قنسول انگلیس ازشیراز
پیشنهادکرده است که موقع آن
رسیده تحت ریاست یانیابت سلطنت
فرمانفرما وپسران؛ استقالل به فارس
داده شود.بتاریخ بیستم ژوئن-1917
کفیل سفارت امپراتوری آلمان -زمر».
رویه  331تا336
اگرچه آنچه را که کحال زاده در باره
ی توطئۀ دولت انگلستان در جهت
تجزیۀ فارس از پیکر ایران نوشته
طوالنی است ،اما اشاره به همین
مختصر خود از جمله اسناد محکمی
است ازمقاصد شوم دولت انگلستان
نسبت به یکپارچگی میهن ما که یک
ایرانی میهن دوست توانست نقشۀ آن
دولت را بهم بریزد.
در تایید بدسگالی دولت انگلیس
نسبت به یکپارچگی ایران به کتاب
خاطرات دکتر مصدق مراجعه می
کنیم ،ایشان می نویسند...«:کلنل
فریزر(فرماندۀ اس -پی  -آر در فارس
ِ
وقت فارس] داخل
وکرمان)بامن[والی
مذاکره شدوگفت...:حال اگراجازه
می فرمایید قدری دوستانه صحبت
کنیم ...آیاتص ّور می کنید ایالت فارس
ازایران ُمجزّا شود وشما درفارس یک
دولت مستقل تشکیل بدهید؟ گفتم به
هیچوجه.»...ص 128.
ایکاش دکتر مصدق که ُشهره به
شخص ّیتی ُمبارز با دولت استعماری
انگیس شده است ،به همان پاسخ
ساده که گفت به «هیچوجه» بسنده
ِ
مخالف
نمی کرد ودر مقام یک ایرانی
دخالت دولت بیگانه در امورمیهنش؛
پاسخ جانانه یی به کلنل می داد تا از
طرح چنین پیشنهادی به دیگران نیز
احتراز کند ووو.
دولت انگلیس که ازبرسرکارآمدن
وهم
روسیه
در
کمونیستها
مرزبودن باایران به درازای 1450
کیلومترمرزخاکی ،وناتوانی دولت
قاجاردردفاع ازخاکش ،از بابت منابع
نفتی اش درایران و شاخاب پارس
وهمچنین هندوستان نگران شده
بود ،چاره رادرتشکیل حکومتهای

نه تنها اعمال دولت انگلستان در بخش
جنوب غربی ایران ،در پشتیبانی ازچند
شیخ خوزستانی و خان بختیاری و
لُر ،در جدایی از خاک ایران،در زمان
قاجارها ،بهانه به دست گروهکهای
جدایی خواه عرب زبان خوزستانی
داده است ،بلکه شاهان صفوی وبه
پیروی از آنان شاهان قاجارنیز از روی
ناآگاهی وخام اندیشی؛ به منظورنشان
دادن اعتبارواُب ُ ّهت وسیطره شان
برمناطق زیر فرمانروایی شان،
عنوان«ممالک محروسۀ ایران» را
برسر زبانها انداختند وبرتمامی گستره
ی خوزستان نام عربستان نهادند واین
نام؛ سند وبهانه ومستمسک دیگری
ازبرای دشمنان یک پارچگی میهن ما
گردید.
شگفت این که دکتر محمد مصدق ،حتا
سالها بعد؛ در کتاب خاطراتش(رویه
 )53که در تاریخ 1344ه خ ،نوشته
است و نام تاریخی خوزستان سالهای
درازی بود که پس از قاجارها دوباره
زنده شده بود واصوالً بخش عمده یی از
نام وآوازه اش را در ملی کردن صنایع
نفت؛ از خوزستان به دست آورده بود،
با این شرح «:عین الدوله را به حکومت
بروجرد وعربستان فرستاد ،»...از این
استان با نام«عربستان» یادکرده است،
ممکن است گفته شود که ایشان از
آنچه که در حکم انتصاب عین الدوله
آمده بودو در ذهنش بود ،این چنین
نوشته است ،با همه ی این حال
شایسته بود در زیر نویس؛ توضیحی
در باره ی این نام جعلی بدهد تا این
گونه نوشته ها ی بدون توضیح آنهم
از سوی یک رجل سیاسی صاحب نام
مورد استناد کسانی که برای اثبات
حقان ّیت خود سر به این گونه نوشته ها
فرومی برند ،قرار نگیرد.
این چنین عناوین لغوو وسوسه انگیز
با نامیدن عربستان به جای نام تاریخی
وباستانی آن یعنی خوزستان از سوی
شاهان صفوی وقاجارو بی خیالی
برخی نویسندگان نسبت به این نام
جعلی و بهره گیری دولتهای وقت
انگلستان ازاین عنوان لغو؛ دستاویزی
شده است تا برخی از کشورهای
عربی دربرابررفتار مداخله جویانه

شایسته وبه موقع خواهد بود که
حساس،
در بُرهه یی این چنین
ّ
پژوهندگان تاریخ ایران در شماری
هرچه بیشتر به روشنگری در این باره
به جهت آگاهی هرچه بیشترمردم ما
از هر قوم وطایفه به پردازند ،به امید
روزی که همه ی ما ایرانیان از هر
قوم وقبیله که طی هزاران سال درهر
شرایطی در کنار هم به گونه ی پازل
زندگی کرده ایم ،همچنان در کنار هم
یکپارچگی میهن مان را در هر شرایط
پاس بداریم.
دولت انگلستان که ازاوایل سده ی
نوزدهم میالدی در تدارک تسلط
بر ایران وتجزیۀ بخشی از آن به
خاطرناآگاهی و عدم شایستگی
زمامداران وقت ایران بود ،تا آنجا پیش
رفت که درسال نخست پادشاهی
محمد علیشاه ،معاهده یی را در سال
 1907م؛ بین خود و روسیه تزاری
بست که در آن معاهده ایران را به سه
بخش تجزیه کردند ،در این معاهده نه
تنها خوزستان را جز ِء خاک ایران به
حساب نیاوردند ،بلکه خوزستان را
عربستان نامیدند! تا در زمان مناسب
این سرزمین باستانی ایرانی را از پیکر
ایران جدا سازند ودولت ایران هم با
وجود برقراری مشروطه اعتراضی
نکرد ،که یقین ًا قدرت اعتراضی را هم
نداشت ،چون رمقی از برای دولت
قاجار نمانده بود تا از خود واکنشی
در برابر این چنین مداخالتی نشان
دهد ،چرا که دست دولت قاجار زیر
ساتور وامهای دریافتی آن دودولت
بود ،به ویژه آن که دولت انگلستان
برای تأمین هزینه های دولت ایران
هرماه مبلغ معتنابهی به خزانه

با بسته شدن قرار داد 1907و 1915
نیروهای نظامی روسیه تزاری
سراسرسرزمینهای شمالی کشور راکه
منطقۀ زیر نفوذ آن دولت بود اشغال
کردند ودهان هر معترضی را بستند.
قشون روس در روز عاشورا در تبریز
ورشت چوبهای دار برپا کردند ،این
چوبهای دار با پرچم دولت روسیه
تزاری آراسته شده بود؛ زعمای ملت
را از مذهبی وغیر مذهبی بر سر دار
کردندو در این شهر ها عده یی از
رجال میهن دوست ایران را تیرباران
کردند یا به دار آویختند ویا شکنجه
کردند وحتا از قطعه قطعه کردن و به
دهانه ی توپ بستن برخی ها ابایی
نداشتند شماری از زنان وحتا کودکان
را به بد ترین وضعی کشتند و آرامگاه
امام هشتم شیعیان را که جمعی به
آن مکان پناهنده شده بودند به توپ
بستند وچنان فضای وحشت وخوفی
در حوزۀ نفوذ خود ایجاد کرده بودند
که رمقی از برای کسی باقی نمانده
بود ،و دولت از پای افتاده ی قاجاردر
تعدی یک دولت
برابر آنهمه اجحاف و ّ
بیگانه ،به کارزد وبند وبازی برسرکار
آوردن وبرکناری دولت هردوسه ماه
یکبار بود!
ازآنجا که تم این گفتار در پیوند با
خوزستان وچگونگی مهاجرت اعراب
به این سرزمین باستانی ایران ور ّد
ژاژخواهی های گروهکهای جدایی
خواه وپرداختن به نخستین کسی
از هم میهنان عرب خوزستانی ما از
طایفۀ بنی کعب که به خیال خام خود
در تدارک استقالل وتجزیۀ بوده و
بقیه درصفحه ۴۸
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دیکته میکنم.بایدآن را بنام ابالغ ّیۀ
سفارت آلمان فردا منتشر کنید.

مستقلی در جنوب ایرا ن می دید تا
ازاین راه حایل هایی دربرابر تع ّرض
احتمالی شوروی به ایران وجود داشته
باشند ،دراین اندیشه خیالش ازبابت
شیخ خزعل وبرخی ازسران بختیاری
آسوده بود،اینک درصددبرآمده بود
تافارس ومتعاقب آن کرمان وسیستان
وبلوچستان را نیز به همین ترتیب از
ایران ُمجزّا سازد.

ی گردانندگان رژیم اسالمی ،که با
عدم تدبیر در نشر باور مذهبی خود
درسرزمینهای عربی ُسنّی مذهب
باانجام برخی تحریکات وبرپایی
آشوب در آن کشورها؛ ورفتار ظالمانه
یی که نسبت به هم میهنان عرب
خوزستانی نیز روا می دارند ،به مصداق
پاسخ «های»؛ «هوی» است ،در به راه
انداختن گروهک های جدایی خواه؛
بیکار ننشینند ،نا گفته نماند که
حکومت جمهوری اسالمی نیز بدون
تردید ،برخاستن چنین صداهای
ناخوش را جهت منافع وابقای خود
مفید می داند وبه آن با رفتارهای
نامعقول خود دامن می زند! در غیر
ِ
دولت با تدبیر ومتع ّهد
این صورت کدام
وموظف به قوانین بین الملل دخالت در
امور دیگر کشورها را ازراه نشر باور
مذهبی خود از هرراه وبه هر وسیله
و ُفحش وناسزا گویی وتحریک اتباع
کشورهای دیگر ُمجازمی داند؟

دولت واریز می کرد وبه شاه ایران
برای مدتی ماهانه پانزده هزارتومان
پرداخت می کرد! شگفت آور تر اینکه
دولت قاجارها نیز مانند آن کودک
شیرخواره یی که از پستان ماد ِرجان
باخته اش می مکید ،از روی ناآگاهی
ونشان دادن دامنه ی قدرت وسیادت
و عظمت پوشالی خود  ،همچنان
در احکام صادره واژه ی نادرست
عربستان را به جای خوزستان به کار
می بُرد ،انگارنه انگار که کل کشتی«
غرق در غرقابه هاست»!! در پی این بی
خیالی ها چندی بعد درسال  1915در
تکمیل معاهدۀ پیشین؛ معاهدۀ دیگری
بین آن دو دولت بسته شد و با این
دوقرارداد؛ تسلط سیاسی واقتصادی و
نظامی همه جانبۀ آن دو دولت در ایران
تثبیت گردید و تتمه استقالل پوشالی
ایران نیزاز بین رفت وهرآینه اگر دولت
ِ
تزاری در سال 1917سقوط نمی کرد،
نام ایران را مانند دولت آشور در تاریخ
می بایست جستجو کرد!

زانن شاهناهم

گلنار -بخش اول
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اردوان شاهنشاه اشکانی را کنیزکی
بود بس ارجمند گلنار نام که:
ب ِر اردوان همچو دستور بود
بر آن خواسته نیز گنجور بود
بر و بر گرامی تر از جان بُدی
بدیدار او شاد و خندان بُدی
روزی گلنار بر بام خانه آمد و چشمش
بر اردشیر افتاد.از دیدار او دل در برش
طپید و تا شب بر باالی بام باقی ماند.
شب هنگام با کمند از بام به زیر آمد و
خرامان به نزدیک اردشیر رفت .اردشیر
از او پرسید که کیستی و از کجا آمده ای؟
گلنار گفت گنجور و کنیزک مورد عالقه
شاه هستم و به دیدارتو بر تو مفتون
گشته ام.
کنون گر پذیری تو را بنده ام
دل و جان به مهر تو آگنده ام
گلنار عشق خود را نسبت به اردشیر
بی پروا اظهار داشت .دیری نگذشت که
بابک پدر اردشیر درگذشت .چون اردوان
از مرگ بابک آگاه گشت ،غمگین شد
و پسر بزرگ خود را به پارس فرستاد.
اردشیر دلتنگ شد و جهان پیش
چشمش تیره و تار گشت .شاه اردوان
از اخترشناسان خواست او را از گردش
روزگار باخبر گردانند .اخترشناسان را نزد
گلنار فرستاد تا از راز چرخ آگاهی یابند.
اخترشناسان در ایوان گلنار به مدت سه
روز سرگرم تعیین طالع شاه شدند .روز
چهارم به خدمت شاه آمدند تا راز را با
او در میان نهند .آنان در طالع شاه دیده
بودند مدتی نخواهد گذشت که کهتری
سپهبد نژاد و کندآور بر او خواهد شورید
و شهریاری بلند مقام شده  ،روزگار را
بر اردشیر تیره خواهد ساخت .کنیزک
شب هنگام به نزد اردشیر آمد و آنچه
از اخترشناسان شنیده بود به او گفت.
اردشیر که برآشفته و خشمگین بود ،
با گفتار گلنار آرام گرفت و بردباری و
خاموشی پیشه کرد .اردشیر پیوسته در
فکر فرار و رفتن به پارس بود چون زمینه
را مساعد یافت به گلنار گفت قصد رفتن
از این دیار را دارم  ،اگر بخواهی میتوانی با
من بیایی و شریک آینده من باشی  ،گلنار

پاسخ داد که تو را بنده ام
چنین داد پاسخ که من بنده ام
نباشم جدا از تو تا زنده ام
اردشیر به ماهروی گفت که فردا باید
عزیمت کنیم .کنیزک به ایوان خویش
آمد و د ِر گنجها را گشود .گوهرهای
گوناگون و دینار بسیار از گنجینه ها
برداشت و در محلی پنهان کرد .شب
هنگام چون اردوان به خواب رفت ،
کنیزک نیز به نزد اردشیر آمد تا گوهرها
را بدو سپارد .اردشیر نگهبانان را مست
کرده و خوابانده و جامی در دست منتظر
ایستاده بود .اردشیر تا گلنار را دید رخش
چون گل شکفته گشت.خفتان پوشید و
ُخود بر سر نهاد و تیغی آبدیده به دست
گرفت و هر دو بر اسبانی که از پیش آماده
شده بود سوار شدند و از ایوان شاهی رو
سوی پارس نهادند .اردوان چنان به گلنار
خو کرده بود که شب و روزش بایستی با
او بگذرد و نیز دیدار صبحگاهی او را به
فال نیک می گرفت و روز تا چشمش به
رخسار گلنار نمی افتاد سر از بالین بر نمی
داشت.
آن روز چون هنگام برخاستن از بستر
کنیزک را بر بالین خود نیافت  ،برآشفته
شد و سراغ گلنار را گرفت ،ساالربار
گفت ُگردان و مهتران بر درگاه ایستاده
اند و منتظر اجازه هستد .در همین
هنگام مهتر دبیر به درگاه اردوان آمد
و گفت اردشیر بیگاه با اسب سیاه شاه
به همراهی گلنار فرار کرده است .شاه
برآشفت و با عده ای از مردان جنگی به
تعقیب اردشیر پرداخت .اردشیر و گلنار
که از تاختن خسته شده بودند قصد
کردند بر لب چشمه ای فرود آیند چون
به چشمه رسیدند و خواستند از اسب به
زیر آیند ،دو مرد جوان که در کنار چشمه
ایستاده بودند ،به صدای بلند گفتند که
در این مکان از دم اژدها رستید از این
مکان دور شوید.
اردوان از دست یافتن به اردشیر نومید
گشت و به پسر نامه نوشت و از گریختن
اردشیر او را با خبر ساخت و به شهر خود
بازگشت تا آماده کارزار شود .اردشیر
به استخر رسید و هر کس که با بابک
و نژاد دارا بود به نزدش آمد .اردشیر به
بزرگان شهرها نامه نوشت و آنان را به
یاری خواند .همه با او همرایی کردند و به
یاریش شتافتند .بزرگان به اردشیر گفتند
ملوک الطوایفی در ایران رسم شده است
و باید از بن برافتد .بهمن پسر اردوان که
در پارس بود بسیار دلتنگ و نگران شد و

( گلنار)

به مقابله با اردشیر شتافت.
نامداری پادشاه جهرم بود سپاک نام که
هفت پسر داشت .سپاک چون از قصد
اردشیر آگاه شد به او پیوست در میان
اردشیر و بهمن پسر اردوان جنگ در
گرفت و اردوان به یاری پسر آمد ولی
اردشیر پیروز گشت و اردوان بدست
مردی خراد نام مجروح و اسیر شد.
اردوان را خسته و بسته به نزد اردشیر
آوردند .اردشیر فرمان داد که دشمن شاه
را با خنجر دو نیم کنند .سپاک اردوان را
به رسم شاهان به دخمه سپرد.
اردشیر از ری به پارس بازگشت وفرمان
داد شهری آبادان بنا کردند پر از باغ و
کاخهای بلند و آن را خوره اردشیر نامید
و نیز شهر دیگری بر کنار چشمه ای با
آتشکده و باغ و میدان و کاخ بنا کرد و
نام آن را شهر گور گذاشت و در اطراف
شهر روستاها بنا کرد و از دریایی ژرف که
در پشت کوه بود با کمک دانایان و مردان
کار صد جویبار تا شهر گور جاری ساخت.
پس ازپیروزی اردشیر بر اردوان سپاک
یار وفادار ومحرم اسرار اردشیر به وی
سفارش کرد که با دختر اردوان پیمان
زناشویی بندد .اردشیر پذیرفت و با او
ازدواج کرد و دو ماه نیز در کاخ او اقامت
نمود.
اردشیر همچنان به پیکار با مخالفان و
سرکوب دشمنان مشغول بود تا در شهر
تیسفون جای گزید و پادشاهی کرد.
پس از کشته شدن اردوان دو پسر او به
هندوستان گریختند .بهمن که فرمانروای
پارس بود از هندوستان برای خواهر پیغام
فرستاد که آیا شایسته است تو یار و
همسر کسی باشی که پدرت را کشته و
دو برادرت را به بند کشیده است و دو
برادر دیگر هم از بیم او به هندوستان
گریخته اند؟ حق اینست که با مسموم
کردن او انتقام پدر و ما چهار برادر را
از وی بگیری .آنگاه از او خواست زهر
هالهلی را که فرستاده است به اردشیر
بخوراند .دختر اردوان را دل بر پدر و
برادران بسوخت و تصمیم گرفت اردشیر
را مسموم کند.
یک روزکه اردشیر از شکار باز گشت و
به نزد او آمد ،دختر ماه چهره جامی از
یاقوت زرد پر از پالوده شکر و آب سرد
که با زهر آمیخته بود برای او آورد.چون
شاه جام را از دست همسر خود گرفت
دستش لرزید و جام بر زمین افتاد .رنگ
از رخسار دختر اردوان پرید و لرزان شد .
اردشیر چون چنین دید بدگمان گشت و

فرمان داد چهار مرغ خانگی را آوردند و
از آن پالوده به آنها خوراندند .مرغان در
دم جان سپردند .شاه ایران موبد و دستور
را احضار کرد و گفت کسی که قصد جان
شاه نماید با او چگونه باید رفتار کرد؟ هر
دو گفتند سزای او مرگ است .اردشیر
فرمان داد دختر اردوان را سر از تن جدا
سازند .هنگامی که دختر را به قتلگاه می
بردند گفت البته سزاوار کشتن هستم
ولی فرزندی که از اردشیر به همراه
دارم  ،بیگناه است  ،اگر موافقت شود
که پس از تولد او فرمان شاه اجرا گردد
به مصلحت است .دستور به شاه گفت
که دختر اردوان باردار است و از کشتن
او تا تولد نوزاد صرفنظر شود .اردشیر
نپذیرفت و فرمانن داد که هر چه زودتر
او را به عقوبت رسانند .موبد اندیشید
که شاه خشمگین است که چنین فرمان
میدهد مصلحت این است که این رخ ماه
را پنهان از شاه نگاهداری کنم تا فرزند
او به دنیا آید تا مبادا روزی شاه از کرده
پشیمان گردد وآنوقت پشیمانی سودی
نخواهد داشت  .در منزل خود ایوانی به
او اختصاص داد و از همسر خود خواست
که مواظب باشد مبادا راز آشکار گردد.
ددیری نگذشت که دختر اردوان پسری
بدنیا آورد و دستور نام او را شاپور نهاد.
هفت سال گذشت ،یکروز که وزیر به نزد
اردشیر آمد او را سخت غمگین و درتفکر
یافت .سبب اندوه را پرسید اردشیر گفت
من از آن غمگینم که پیر شدم و پسری
ندارم که جانشین من گردد.نتیجه رنج و
زحمت من از آن دشمنان من خواهد شد.
وزیر دید فرصت مناسبی است تا از وجود
شاپور او را با خبر سازد .به شاه گفت
اگر مرا به جان زنهار دهی رازی را بر تو
آشکار خواهم ساخت .شاه او را امان داد.
دستور بخرد و عاقبت اندیش به اردشیر
گفت ،دختر اردوان را بدست من سپردی
تا تنش را بیجان سازم چون از شاه باردار
بود او را نکشتم تا هنگام زایش فرا رسید
و پسری چون ماه از او بدنیا آمد و شاپور
نامش نهادم .اکنون هفت ساله است و
کسی همتای وی نیست  .اردشیر گفت
زود فرمان بده که صد پسر همسال او با
وی در میدان به بازی مشغول گردند و من
به نظاره بنشینم تا ببینم دل من به کدام
یک مایل میشود.
بدان راستی دل گواهی دهد
مرا با پسر آشنایی دهد
ادامه دارد

سال  ۱۹۷۸میالدی

 ۱۱دی ماه  ۱۳۵۶تا  ۱۰دی ماه ۱۳۵۷
 ۲۶ژانویه  ۶(۱۹۷۸بهمن ماه )۱۳۵۶

یک میلیون نفر به پیام شاه در
ایجاد حزب رستاخیز پاسخ مثبت
می گویند.
دراین ماه ویلیام سولیوان که روز
 ۲۵ژوئن (سوم تیر )۱۳۵۵به سمت
سفیر ایاالت متحده درایران
منصوب شده است درواشنگتن
به حضور کارتر رفته وچنین به
نظرش آمده که کارتر از گزارشهای
دریافتی برآشفته است .روشن
است که بعضی از اعضای عالی
رتبه دولت می خواهند به عمر
رژیم شاه پایان دهند .درصورتیکه
کارتر این راه حل را بهترین نمی
داند  .سالیوان به هنگام خروج
ازاتاق بیضی کاخ سفید بسیار
سردرگم است موضوع را با فیلیپ
حبیب معاون وزارت خارجه در
میان می گذارد  .حبیب به وی
توصیه می کند گزارشی راجع به
نکاتی که کارتر بااین حرارت راجع
به ایران مطرح کرده بنویسد.

سالیوان وکیسینجر

 ۲۱فوریه (۱۹۷۸دوم اسفند )۱۳۵۶
آیت اهلل کاظم شریعتمداری به
روحانیون توصیه می کند تا جلوی
هرگونه تظاهرات ضددولتی را
بگیرند .اما شور وتب انقالب مانع از
اطاعت از دستور او می شود.

شاه ایران

 ۱۷مارس  ۲۶(۱۹۷۸اسفند)۱۳۵۶
در شهرهای مختلف از جمله
در تهران  ،بابل،قزوین ویزد
شورشهایی صورت می گیرد.

گوید که خرابکاریهایی که درایران
صورت می گیرد ازجمله تخریب
تانکها وآتش سوزی ها کار عامالن
رژیم است.

 ۳۱مارس  ۱۱(۱۹۷۸فروردین )۱۳۵۷
سالیوان سفیر آمریکا شاه ایران
را « بره ای درلباس شیر» توصیف
می کند.

 ۲۷اوت  ۶(۱۹۷۸شهریور)۱۳۵۷
جعفر شریف امامی به نخست
وزیری منصوب می شود .کابینه
آموزگار عمر درازی نداشت.
سیاست سختگیرانه اقتصادیش
همه را خوش نیامده است .تنشهای
لطمه آمیز وچنددستگی ها لزوم
ایجاد تغییرات را به همه خاطر
نشان می کند .شریف امامی
استراتژی خودرا پنهان نمی کند.
دولت باید مهر سکوت ازلب بردارد
وابتکارعمل را دردست گیرد.تا
اطمینان را به مردم بازگرداند.

 ۱۴آوریل( ۲۵فروردین )۱۳۵۷
اسداهلل علم به دلیل سرطان خون
درنیویورک هاسپیتال بستری می
شود.
 ۶مه ( ۱۶اردیبهشت )۱۳۵۷
خمینی درمصاخبه ای بالوموند
ابراز می دارد که هدفش سرنگونی
شاه وبرقراری حکومت اسالمی
است.
 ۷ژوئن (۱۷خرداد)۱۳۵۷
تیمسار نصیری جای خودرا به
دیگری می دهد .ابالغ کننده
فرمان عزل مصدق بدلیل وفاداری
به شاه به ریاست ساواک رسیده
است  .نصیری درحقیقت ازریاست
ساواک کناررفته است  .گزارشات
سفارت آمریکا قابلیت و.ی را
برای تسلط براوضاع مورد تردید
قرارداده است  .روز  ۱۱مه ۲۱-
اردیبهشت -ارتش بازاررا اشغال
کرده است .تیمسار ناصر مقدم به
جای نصیری می نشیند .چنین
شهرت دارد که او طرفدار احتراز
از کشمکش است.
۲۲ژوئیه ۳۱( ۱۹۷۸تیر)۱۳۵۷
شورشها در مشهد  ۴۰کشته برجای
می گذارد.
 ۵اوت  ۱۴(۱۹۷۸مرداد)۱۳۵۷
محمدرضاشاه خطاب به مردم سخن
می گوید.اوخیال دارد دربهارآینده
انتخاب آزادی « باشرکت تمام
احزاب» به راه بیندازد .شاه مدتهای
طوالنی چنین می اندیشد که به

بمن توسعه اقتصادی واجتماعی
وتقسیم سودکارخانه ها نمونه
ای اجتماعی درست کرده که از
مدل دموکراسیهای غربی بهتر
است .غربیانی که درعین تکیه
بر دموکراسی ازغارت کشورهای
کوچک باک ندارند  .امروز شاه تحت
فشارمردمی که به نام آنهاکشور را
اداره می کند عقب گردکرده است.
 ۱۹اوت  ۲۸(۱۹۷۸مرداد)۱۳۵۷
سوختن سینمارکس  ۳۷۷کشته به
جا می گذارد .بعداز تحقیق معلوم
می شود که آتش سوزی عمدی
بوده است.درهای خروجی سینما
مسدودبوده .اکثر کشته شدگان
جوانند .ابعادفاجعه مردم را به
بهت فروبرده است.اما به سرعت
همه ازهم می پرسند :که وبرای
چه ؟روحانیون سعی می کنند همه
چیزرا حتی زلزله طبس را بگردن
دولت بیندازندو تظاهرکنندگان که
جادوشده مذهبند حرف روحانیون
را می پذیرند.
 ۲۳اوت (اول شهریور)۱۳۵۷
شبکه های سازمان آزادیبخش
فلسطین که درایران مستقرشده
اند بالذت به سخنرانی یاسرعرفات
علیه شاه گوش می دهند.
 ۲۴اوت (دوم شهریور)۱۳۵۷
دکتر کریم سنجابی رهبر جبهه
ملی به خبرگزاری رویتر می

دردوره نخست وزیری شریف
امامی ابتدا ازحرارت تظاهرات
کاسته می شود اما سرانجام آشوبها
هرروز بصورتی گسترده ادامه پیدا
می کند .آتش سوزی هاو تخریب
وسایل دولتی ادامه می یابد .شریف
امامی تقویم شاهنشاهی را ملغی و
همان تقویم خیامی را احیا می کند.
کازینوهارا می بندد و شورشیان را
به بیشترین خواسته هاشان می
رساند.
درشماره آینده آخرین قسمت از این
یادداشتهارا مطالعه خواهید کرد.
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دکتر طلعت بصاری (قبله)

بخش سی ُ
ویکم

روز شمار زندگی محمدرضاشاه پهلوی

در ُام القرای اسالمی چه خبر؟
قاطی پاطی
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هر روزی که میگذرد ،شکوفایی
دستآوردهای انقالب با شکوه
امتی بیشتر و بیشتر میشود.
چندین قرن است که اندیشمندان
و آزادگان و دگراندیشان  ،ندا
دادند و داستانها نوشتند و چکامه
ها سرودند که این دین مبین و
نمایندگان آن  ,بدرد الی جرز هم
نمیخورند چون از درون پوسیده
اند و وای بحال روزی که حکومت
و دولت بدستشان بیفتد .رفتار
این دشمنان آستین پرورده ،
چنان است که به غیر از باورهای
واپسگرا و ضد بشری خودشان در
راستای مشتی داستانهای موهوم ،
تحمل دیگران را ندارند .هذیان
امپراطوری شیعه و امت اسالمی به
سبک دلخواه امام راحل ،همزمان
با برنامه کمربند سبز کفار  ،تف
سرباالیی بود که باعث و بانی بهم
خوردن اوضاع ایران ،خاورمیانه و
بقیه دنیا شد .رژیم روضه خوانان
لیاقت کشورداری را ندارد چون
پایه و ستونش بر زمین کج و کوله
است ،چون بخاطر باورهای دست و
پا گیرش بی اراده است و چون از
اخالقیات خوب و سازنده بی بهره
است ،فساد همه گیر در میدانهای
فرهنگ و جامعه گسترده شده
است .بطور یقین میتوان گفت که
دولتمردان امتی  ،همه نابخرد و
تهی از کارآمدی میباشند .یعنی که
مجموعه طایفه آخوند ومال  ،مشتی
عمله اکره کارچاق کن  ،وحوش
انتظامی همراه با ارازل و اوباش
جاهل بسیجی و امت همیشه حاضر
در صحنه  .اسم این سیستم میشود
جمهوری اسالمی ایران .درصد
باالیی از این امت مجذوب والیت
و منتظر ظهور  ،بطور کل از مرحله
پرت و فقط دنباله رو میباشد  .بقیه

نخبه هایشان هم تکخال برنده
هستنـد و دومی ندارند .هدفشان
در راستای راه اندازی تمدن
اسالمی از نوع شیعه جعفری است
وهیچ ارجی برای ایران و اقوام
کشور ندارند و ارزشی هم بر مردم
نمیگذارند .
کارنامه رژیم جاهالن نشان
میدهد که در همه موارد سیاسی،
اجتماعی ،فرهنگی و انسانی
رفوزه شده اند .هیئت های عزادار
دیوانه همه زیر یک بیرق سینه
میزنند و پای منبر مراجع تقلید
و آقای بزرگ نشسته و فرمانهای
آنان را بدون هیچ پرسشی اجرا
میکنند .شوربختانه رفوزگی این
ابلهان هیچ درمانی ندارد و از
کالسهای تقویتی و تک ماده کردن
و این حرفها گذشته است .بقای
وجودشان را در ادامه دشمنی با
عالم و آدم میبیـنند .پس از چهل
سال حکومت برمبنای باورهای
اسالم گرایی به جایی رسیده اند
که هیچ راه گریزی ندارند و محکوم
به فنا هستند یعنی که با نابخردی
نه تنها مشکالت را حل نکرده اند
بلکه مزید بر علت هم میبوده اند.
همان مهر داغی که بر پیشانی امت
متعصب جاهل است ،نشانه فرهنگ
قاراشمیش و نامتجانسی است که
گریبان ما را گرفته است .نتیجه
این فرهنگ ،همین است که امروز
وجود شومش باعث و بانی نابودی
اقلیم و اخالقیات و جامعه ایران و
انزوای بین المللی نیز شده است.
امروزه مشارکت در بازار جهانی و
داد و ستدهای اقتصادی برای ایران
تقریبأ غیر ممکن میباشد ،البته این
چالش بزرگ چیز جدیدی نیست و
از روزی به جریان افتاد که امت کله
پوک از در و دیوار سفارت استکبار
باال رفت و آنچه که دانید .خالصه که
با رفتار وحشیانه و صدور تروریسم

در دنیا و برنامه اتمی و موشکی
هر دری را به روی خود بستند که
تاوان آن به گردن مردم ایران افتاد.
ولی چون این طایفه آخوند و مال در
وقاحت و دریدگی بی همتاست،
همه این ناهنجاری ها را به حساب
این و آن میگذارد و به روی مبارک
هم نمیآورد که ورشکستگی های
کنونی ،تقصیر خودشان است.البته
تحریم های اقتصادی دو سه دهه
اخیر و فشار آن روی اقتصاد کشور
فقط برای لشکریان اسالم به صرفه
میبوده چون به آنها فرصت و
مجوز غارت و چپاول منابع کشور
را داده است .رژیم نعلین و آفتابه
چون اصوأل خالی بند است  ،بدون
پشتوانه اقتصادی  ،بدون صنایع
برجسته و بدون برنامه منظم مالی
با همه عالم درافتاد .کفار و استکبار
و صهیونیست که وضعشان خیلی
بهتر از این ابلهان است  ،در
جوابشان تحریمهای بازرگانی را راه
انداختند .رژیم جهل و جنون فکر
میکرد که فقط به هوای منابع نفت
و گاز ایران میتواند به اهداف خود
برسد که آنهم حاال به روغن سوزی
افتاده و پنچر شده است.
دشمنی با آمریکا و غرب از ارکان
مهم انقالب با شکوه است که برای
سواری کشیدن از امت اسالمزده ،
مثل لولوی سر خرمن باالی سر
آنان گذاشته شده است.البته
دشمنی با قوم یهود را نیز نباید
فراموش کرد .بهانه رژیم آخوندی
در مورد مسئله فلسطین و سینه
چاک کردن برای آنان هم از روزی
که یاسر عرفات با امام راحل  ،لب
و لوچه گرفتند  ،جزئی از نسخه
حکومتی روضه خوانان گشت
ولی دفاع از مستعضفین اسالم
شامل مسلمانان هند و اغورهای
چین و چچن های روسیه نمیشود
چون ممکن است که اربابان را

کمی ناراحت کنند و دور زدن از
تحریمها مشکل شود .در شرایط
کنونی رژیم نعلین و آفتابه به دست
و پا افتاده که فروش نفت و گاز و
مواد پتروشیمی را در حد و حدود
شرایط برجام باال نگهدارد.
که آنهم خورد به دوره رییس
جمهور نامتعادل و روانپریش
ممالک امریکیه ،حاج آقا دونالد
ترامپ! ایشان آنقدر بین مردم
محبوبیت دارد که همه کارهای او
را بدون چون و چرا میپرستند ،یک
چیزی تو مایه های امت خودمان
در ایران .یعنی با ادعای دستمالی
کردن و آزار جنسی بانوان بدون
رضایتشان و یا طرفداری از هنگ
جوانان هیتلر و مشتی فاشیست
و نازیست و گروههای نژادپرست،
با نگاه تحقیرآمیز به مهاجرین
و رفتارهای عجیب غریب ،هیچ
فرقی برای امت هوادار او نمیکند.
حاج آقا ترامپ به بیماریهای مزمن
خودشیفتگی و خودبزرگ بینی
مبتالست بدین معنی که اگر دو
تا هندوانه زیر بغل او گذاشته
شود و به خل و چل بازیهای او
به به و چه چه گفته شود  ،کیفش
حسابی کوک میشود .نمونه اش
هم همین رهبر عالیقدر و مشنگ
کره شمالی است که مردمش در
رفاه و خوشبختی کامل زندگی
میکنند .نامه من فدایت شوم
برای پرزیدنت میفرستد و همزمان
برنامه اتمی رامخفیانه ادامه میدهد
و موشک پرانی میکند که در دنیای
هپروت حاج آقا این مسائل زیاد
مهم نیست .دلش خوش است
که با رهبران مزخرف دنیا پای
میز مذاکره بشیند و بگوید تمام
مشکالت ما حل شد ! برنامه اش
هم برای جمهوری آخوندی همین
است که آنان را پای میز مذاکره
بکشاند .دو نشان را با یک تیر زد.

گوئیم که چون موالید از نبات وحیوان
اندرعالم پدید آینده است بصورتهایی
که آن صورتها برامهات آکه آن طبایع
است  ،بیش است وموالید را حیاتست
وامهات را موات واندرمدتی زمانی
(است) وهرچیزی که آن به کمال
خویش رسنده است .چه [از] مردم و
چه جز از مردم پس از آن هم بدان
تدریج که پیداآمدش بدان بودناپید
شونده است چنانکه خدایتعالی
همیگوید اندر ایجاد واعدام مردم.. ،
برخردمندان واجب است که حال
خویش بازجویند که تا از کجا همی
آیند وبکجا همی شوند واندیشه کنند
تا ببینند بچشم بصیرت مرخویشتن
را درسفری رونده که مرآن رفتن
را هیچ درنگی واستادنی نیست از

بهر آنکه تا مردم اندراین عالم است از دو
حرکت افزایش و کاهش خالی نیست.
وحرکت نباشد مگر اندر زمان و زمان
چیز متحرک بدوقسمت یکی ازو گذشته
ودیگری مانده ومیان این هردوقسمت
زمان که مر چیز متحرک ،راست ،برزخ
است که آن قسمت پذیر نیست برمثال
خطی که درمیان آفتاب وسایه باشد نه
از آفتابباشد ونه ازسایه .ومرآن برزخ را
که میان این دوقسمت زمانی است بتازی
اآلن کویند و بپارسی اکنون گویندش ،
ومراورا هیچ بُعدی وکشیدگی نیست
وآن نه اززمان گذشته است ونه اززمان
آینده بلکه این نام مرآن برزخ را که او
اکنون نام است بگشتن احوال جسم
متحرکواجب آمده است و دوزمان بدین
برزخ مرچیز متحرک را ازیکدیگر
جداشده است وبراین معنی اندرین کتاب
بجای خویش سخن گفته شود.وچون
مردم مر خویشتن رابهمه عمر خویش بر
برزخ اکنون همی یابد و زمان گذشته براو
همی افزاید بدانچه عدد حرکاتش همی
بیفزاید هرساعتی وزمان چیز متحرک
عدد حرکات اوست وزمان آینده اش
نقصان همی پذیرد همیداند اگر خردمند
است که او برمثال مسافریست کاندر همه
زمان خویش مراورا بر یک چشم زخمی
درنگ ممکن نیست کردن تا ازاین خط
که زمان اوست درنگذردوبنقطه نقطه
اکنون ها مراین خط را نه پیماید ،پس
براین مسافر خردمند واجبست که
بازجوید تا از کجا آمده است وکجا همی
شود وچون دانست که از کجا آمده است
معلوم اوشود آنجا که همی شود [.ومراورا
بچه چیز حاجت خواهد
بودن] زاد مسافرین برگیرد که
مسافر بی زاد ازهالک برخطر باشد
أن َخ ْی َر
وخدایتعالی همی گویدتَ َز َّو ُد ْوا َف َّ
الّزادِالت ْقوی واندرین قول که همیگوید
زاد برگیرید پوشیده گفته شده است
که شما برسفرید ،وچون حال اینست

ومابیشتر مردم را از نگریستن دراین
باب غافل یافتیم ونادان امت مرحق
را خوار گرفته بودند وبرامثال وظواهر
کتاب خدای ایستاده وممثوالت و
بواطن ومعانی آن از دست باز داشته
وبرمحسوسات وکثایف فتنه گشته
واز معقوالت دورمانده ومرهوسها
را بهوای مختلف خویش ریاست
جویان اندردین استخراج کرده
وفقه نام نهاده ومردانایان رابعلم
حقایق ومر بینندگان را بچشم بصائر
ومرجویندگان حق را وجدا کنندگان
جوهر باقی ثابت را ازجوهرفانی
مستحیل ملحد وبد دین وقرمطی نام
نهاده اند واجب دبدیم مراین کتاب را
اندرین معنی تألیف کردن ونام نهادن
مراین کتاب را به زادالمسافرین و
یاری بر تمام کردن این کتاب از خدای
خواهیم[بمیانجی خداوندزمان خویش
المستنصر باهلل] و خردمندان را بنمائیم
ب ُبرهانهای عقلی و بحجتهای منطقی
که آمدن مردم از کجاست وبازگشتن
بچیست وظاهر کنیم بآیتها ازکتاب
خدایتعالی که قرآنست که رسول
(مصطفی صلی اهلل علیه وآله) بدان
فرستاده شد سویخلق تا مر( این
خواب کنندگان) راازاین خواب که
بیشتر مردم در آن غرقه اند بیدارکند
و نادان امت که برهوای خویش متابع
رأی وقیاس شدند ازرسیدن بعلم الهی
و بدان بازماندند که مبتدعان ومدعیان
رااندرامامت که آن نتیجه نبوت بود
متابعتکردند وبدان از معانی زمزهای
کتاب خداوندی دورماندند چنانکه
خدایتعالی ازرسول خویش حکایت
کند که بدوسبحانه بنالید ازقومی که
از معانی قرآن (را) بازداشتند وبرامثال
بیایستادند بدین آیت که همیگوید
َ
وقال الرسول یارب انی ....ووصیت
ها مر خردمندان را آنست که مر این
کتاب را بآهستگی تأمل کنند......

در رسانه ها مطرح شود .او هم از
این میدان بل گرفته و هر جا باالی
منبر میرود  ،چرندیات دست
اول به دنیا تحویل میدهد .هرچه
فشارها باالتر میرود  ،عربده های
آخوندی هم بلندتر میشود .جواتی
در جای دیگر چنین گفت...«:
دیپلماسی ایران باعث انزوای
سیاسی آمریکا شده و در مرحله
بعد ،آمریکا شاهد انزوای اقتصادی

خواهد بود و دالر به تدریج ارزش
خود را از دست میدهد  »...اوأل
که خود حاجی ترامپ با رفتار و
گفتارش در رابطه با مسائل سیاسی
و اقتصادی به نحو بسیار زیبایی
مشغول تِرکمون زدن به دنیاست
و احتیاجی به دیپلماسی آخوندی
و مجیزگویی مشتی آفتابه بدست
ندارد .نوسان دالر هم بر عکس دهه
های پیش هیچ ربطی به دادوستد

نفتی ندارد چون این روزها
خوداستکبار بزرگترین تولید
کننده آن میباشد .رژیم دزدان
و قاتالن رو به قبله است و وقت
آنست که سرطان اسالمگرایی برای
همیشه نابود شود .صلوات بلند سه
مرتبه!!!

کتاب زادالمسافرین از آثار حکیم
ناصر خسرو قبادیانی شاعر قرن
پنجم هجری است .حکیم این کتاب
را درسال  ۴۵۳قمری تألیف کرده
است .نثر این کتاب با آنچه ما امروز
درنوشته هایمان بکار می بریم تفاوت
زیادی داردوگاه برای خواننده امروزی
مبهم ونامفهوم است .برای آشنایی
نسل جوان با نوشته های سده های
پیشین مختصری از باب اول این کتاب
را دراینجا نقل می کنیم :
« سپاس مرخدای را که آفریدگار
جواهر پنهان و پیداست و [بدانچه]
دارنده مکان وزمان است(و) برتر از
که وکجاست وبدانچه بخشنده حواس
ماست رواست اگر گوئیم که شنوا
وبیناست ،فرمان مراوراست وطاعت
وانقیاد برماست ودرود بر پیغمبر حق
که سیداألنبیاست ،خداوند خِ َر ِد نیک،
وقول راست محمد رسول اهلل ...
ِ

فصل
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تیمور شهابی

هم کاسه کوزه قراردادهای َمشدی
اوبامای سیاهپوست را که بشدت
از او متنفر است بهم زد و هم
جمهوری آخوندی را تحت تحریم
و فشار گذاشت .یکی از مشاورین
او آقای جان بولتن که هوادار
پر و پا قرص مجاهدین خلق و
پرزیدنت مادام مریم رجوی است ،
در گوش حاج آقا میخواند که
فالن کند و بهمان کند و حتی به
ایران لشکرکشی کند  .رژیم روضه
خوانان اگر عقل و منطق میداشت
امروز کارش به اینجا نمی کشید
حتی با دیدن رفتار رفیق پوتین و
رهبر معظم کره شمالی و صدراعظم
مادام العمر چین اینها یاد نگرفتند
که هندوانه زیر بغل حاج آقا ترامپ
بگذارند .اصأل آقای بزرگ در شأن
خود نمیبیند که با ایشان پای
مذاکره بنشیند  ،آنوقت باید وزیر
امور خارجه  ،محمد آقا ظریف را با
آن قیافه چندش آور و خنده های
تهوع آورش را بفرستد پای میز که
آنهم خریداری ندارد چون همه دنیا
میدانند ،این بابا هیچکاره است و
اراده ای از خود ندارد .ولی حرفهای
بامزه ای میزند و دروغ های
شاخدارش مرغ پخته را به خنده
میاندازد .این اواخر وقتی دولت
استکبار دید جماعت آخوند زیر بار
نمیرود ،رهبر معظم را نیز تحریم
کرد و استاد جواد ظریف در این
رابطه پای منبر رفت و در حالیکه
واشینگتن را به بیگانگی با اسالم
وروابط بین مرجعیت و پیروانشان
متهم کرد اینچنین روضه خواند که
 ...«:تحریم رهبر ایران توسط دولت
آمریکا میتواند رعایت نکردن حق
آزادی مذهب مسلمانان آمریکایی
تلقی شود .اقدامات دولت آمریکا
میتواند بسیاری از مردم آمریکا
را به لحاظ اجرای وظایف دینیشان
در مضیقه قرار دهد »...آدم میماند
که آیا این جناب واقعأ احمق است
یا فقط دوست دارد یاوه بگوید؟
چه ربطی به شقیقه دارد؟ وظیفه
دینی چه ربطی به تحریم دارد؟
تازه مگر امت مسلمان امریکا از
نوع شیعه میباشد که جواتی انقدر
نگران است؟ زمان حاج آقا اوباما ،
سیاست مماشات و رفیق بازی با
دالالن و ماله کشان بود که نتیجه
اش خیمه شب بازی برجام شد و به
این عزادار دیوانه میدان دادند که

نمونه ای از نثر قدیم از کتاب زادالمسافرین

Teymour_Shahabi@yahoo.com
Facebook.com/Teymour Shahabi

رسم دریوز وارموز

اگر ماهنامه ی آزادی و یا دیگر نشریه
هایی که درخارج از مملکت چاپ می
شود حق ورود به ایران را ندارند جای
تعجب نیست .حتی قبل از انقالب
مشروطه هم مطبوعاتی که درخارج
ازکشور به زبان فارسی منتشر می
شدند ورودشان به ایران ممنوع بود.
یکی ازروزنامه های معروف وتأثیر گذار
« حبل المتین» بود که حدود چهل
سال در خارج از کشور منتشر می شد.
عبارت « بسمه تعالی» نیز که امروز
سرلوحه نوشته های دولتی است هم،
قبل و پس از انقالب مشروطه وحتی

تبدیل شد و سرانجام محمدرضاشاه
اورا عفو کرد .کتاب شوهرآهوخانم را
افغانی طی سالهای ۱۳۳۳تا۱۳۳۸در
زندان نوشت وپس ازآزادی اززندان
آن را درسال  ۱۳۴۰به هزینه شخصی
منتشر کرد..ازروی این داستان  ،فیلم
نامه ای هم نوشته شده است.

علی محمد افغانی درسال ۱۳۰۳
درکرمانشاه متولدشد واکنون  ۹۵سال
داردودرآمریکا زندگی می کند.

این آنجارا برجهنم ترجیح دادی
من کاری می کنم که به کره زمین
برگردی وبقیه دوران عذابت را درآنجا
بگذرانی.محکوم گفت:
 -فقط قول بده مرا به ایران نفرستی.

عج
رسم یب

باران سازان

درروزگارگذشته وقتی درسیبری
خشکسالی می شدسه مرد ازیک
درخت کاج باال می رفتند .یکی از آنها
یک بشکه کوچک بدست می گرفت وبا
چوب برروی آن می زد وباین ترتیب
صدای رعد در می آورد .نفردوم با
دو چودست دیگر حرکاتی بعمل
می آورد که گوئی ظاهرشدن برق را
مجسم می کند نفرسوم ازباالی درخت
برروی زمین آب می پاشید وادعا می
کردند که بزودی باران خواهد بارید.
اگر طبیعت ازسر تعارف تغییر می
کرد وبهنگام اجرای آن مراسم یا کمی
بعدازپایان آن باران می بارید مردم
دهکده پاداش خوبی به سه مرد باران
ساز می دادند اما اگر باران نمی بارید
وخشکسالی ادامه می یافت مر دم سه
مردرا دریک اتاقک ویژه زندانی کرده

انسان ردرباربطبیعت

تازمان سلطنت رضا شاه مرسوم بود و
درزمان حکومت سلسله پهلوی ملغی
شد.
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شورهآهوخانم

علی محمد افغانی نویسنده داستان
شوهرآهوخانم است که این اثراو را
نخستین رمان واقعی به زبان فارسی
می دانند .افغانی زمانی از اعضای حزب
توده بودکه به اعدام محکوم شد .اما
براثر عفو ،محکومیت او به زندان ابد

نیوتن دانشمندبزرگ وکاشف قوه
جاذبه زمین درخاطرات خود نوشته
بودکه  «:من نمیدانم که جهان درباره
من چگونه خواهداندیشیداما خودم
همواره این احساس را دارم که در
مقابل اقیانوس وسیع حقیقت
ورازهای حیرت انگیز طبیعت مانند
کودک خردسالی هستم که دارم
درکناریک ساحل عظیم بایک سنگ
صاف وقشنگ یا یک صدف زیبا بازی
می کنم .

وباچوبدستی به سرشان می زدند .
خوشبختانه این رسم اکنون متداول
نیست وگرنه معلوم نبود چه برسر
هواشناسان امروزی می آمد.

مخ
ترع کم سواد

نام توماس الوا ادیسون را کسی
در جهان نیست که نشنیده باشد.
درمملکت ما هروقت المپ برقی روشن
می شود مردم برای او آمرزش طلب
می کنند .ادیسون درطول عمر خود
فقط به مدت سه ماه بطوررسمی به
مدرسه رفت اما وقتی درسال ۱۹۳۰
وفات کرد حدود  ۱۹۰۳اختراع به نام

او به ثبت رسیده بود.معروف ترین
اختراع او برق و المپ برق و همینطور
پروژکتور سینما بود.

درمیان یکی ازقبایل فیلیپین رسم
عجیبی برای ازدواج دختروپسر
وجودداردوآن این که دو نوجوان که
مایل به ازدواج بایکدیگرهستند به
باالی درختی می روند و بفاصله معینی
ازیکدیگر برروی دو شاخه ی مختلف
می نشینند .اقوام این دوعاشق در زیر
درخت شاخه هارا آنقدر می کشند تا
دختروپسر باهم برخورد کنند .اگر این
برخورد صورت گرفت آندو مجازند
باهم ازدواج کنند ،درغیر این صورت
ازدواج آنها غیر ممکن است.

آزتک اه
داستانی ازجهنم

این داستان چندسال پیش دریکی از
روزنامه های آلمانی چاپ شد:
یکی از محکومین به عذاب ابدی
در جهنم  ،ازشدت وسختی رفتاری
که بااو می شد دائم شکایت می
کردتااینکه سرانجام خودرا به شیطان
رسانید وجریان را برای او شرح داد.
شیطان ازاو پرسید :
 تو چه مدت است که در جهنم بسرمی بری؟
 صدسال پس معلوم می شود درجریان وضعزنده ها وآشفتگی ها ی کره زمین
نیستی  .من یکی ازروزنامه های زمینی
را بتو می دهم آن را بخوان تاازگرانی ،
بیکاری ،بی پولی ،وکمبود موادغذایی
جنگ ها و آدمکشی هایی که درآنجا
وجوددارد آگاه شوی آنوقت اگر باوجود

آزتک ها قوم قدیمی مکزیک هستند
که تا هجوم اسپانیایی ها درسال ۱۵۲۰
میالدی به مکزیک  ،برآن سرزمین
حکومت می کردند .مهاجرت آزتک ها

از شمال و به احتمالی از قرن هشتم
میالدی شروع شد وازسال ۱۳۲۵
امپراتوری بزرگ خودرا
میالدی
تأسیس کردند .آزتک ها دارای تمدن
وهنر وفرهنگ وتشکیالت سیاسی
مخصوص به خود بودند .تشکیالت
سیاسی آنها دموکراتیک بود و دارای
شورایی بودند که هرقبیله نماینده ای
به این شورا می فرستاد تا بر مسایل
اداری و سیاسی و قضایی کشور نظارت
کند.

آن زمان واین زمان

درسال  ۱۸۹۷درشهر میالن اولین
قانون مربوط به حرکت وستیل نقلیه
موتوری به تصویب رسید .بموجب این
قانون وسایلی که باموتور به حرکت در
می آمدند و صدا نداشتند راننده باید
زنگوله ای به آن ببنددو درتمام

زندیق وباطنی

مدت این زنگوله صدایش بگوش
عابرین برسد .عجیب است که همین
رسم امروز نیز برای اتومبیلهای برقی
که بدون صدا به حرکت در می آیند
درخواست شده است و بزودی به
تصویب هرکشوری که ازاین اتومبیلها
استفاده می کند خواهد رسید.
بدنیست بدانید که چینی ها تعدادی
ازاین اتومبیل هارا که خود ساخته اند
به بازارایران هم عرضه کرده اند.

ب
دو ل شلوار

زمانی همه شلوارهای ما دوبل داشت
یعنی درانتهای پاچه ی شلوار تا می
خورد وبه دوبل معروف بود .این رسم
امروز منسوخ شده است  .تاریخچه
دوبل شلوار به زمان ادوارد هفتم بر می
گردد .درآن زمان اروپایی ها درروزهای
بارانی انتهای شلوارخودرا تا می زدند
و بصورت دوبل درمی آوردند تا خیس
نشود .ادواردهفتم این رسم را در دربار
خود معمول داشت وهمه درباری ها
باید ازآن پیروی می کردند .بعدها
مردم عادی نیز ازآن استقبال کردند
که تا همین چندسال پیش نیز ادامه
داشت.

پیش بینی دقیق

دکتر رابرت اچ .گدارد استاد ودانشمند
آمریکایی متولد  ۵اکتبر  ۱۸۸۲در
ووستر ماساچوست وپیشگام ساخت
موشک با سوخت مایع زمانی پیش
بینی کرد که درآینده موشک هایی
ساخته خواهد شد که می تواند بشررا
به کره ماه برساند .این پیش بینی او
درست ازآب درآمد و توانست انسان
را به ماه برساند .یکی از دهانههای
ماه نیز بنام دهانه گدارد نامگذاری
شدهاست.او درسال  ۱۹۴۵در دهم ماه
اوت درگذشت.

پیروان اسماعیلیه را زندیق
وباطنی می نامند .حکیم
نیز
قبادیانی
ناصرخسرو
ازپیروان اسماعیلیه بود .روزی
وارد نیشابورشد و به محض ورود
کفش خودرا به کفاشی داد تا
تعمیر کند .دراین اثنا کفشدوز
درحالیکه درفش دردست
داشت به سوی دیگربازار که
ازدحام شده بود دوید و موقع
برگشت ناصرخسرو دید تکه
گوشتی که ازآن خون می چکید
برسر درفش کفاش است .پرسید
این چیست وکفاش گفت درآنجا
زندیقی را می کشتند منهم رفتم
درقتل او شرکت کردم تا صوابی
ببرم.ناصر خسرو کفشهایش را
که هنوز تعمیر نشده بود گرفت
وگفت درشهری که زندیقی
باشد من درآنجا نمی مانم وبه
این ترتیب جان بسالمت برد.

کتیبهفتحعلیشاهدرچشمهعلیشهرری

زمان رفع آن منازعه رابدین وجه
اندیشیدند که شهررا به نام برادری
واهل شهررا به نام برادر دیگر
موسوم سازند .لهذا شهررا «ری»
واهل شهررا« رازی» گفتند».
(از نسخه خطی گنجنامه).
فردوسی ری را خوب ترین شهر
دنیا معرفی نموده و در یکی از
ابیات خود در وصف این شهر
گفته است:
هم از عهد جمشید و کاووس کی
نبودست ملکی به خوبی چو ری

آدم اه ورخچنگ اه

نکته سنجی می گوید:
 اگر به صید خرچنگ رفتیدوتعدادی از آنهارا گرفتید
ودرسطلی یا سبدی انداختید
الزم نیست سر آن ظرف را
بپوشانید تا خرچنگها نتوانند
فرار کنند .زیرا هروقت یکی
از خرچنگ ها از دیواره ظرف
به سوی باال حرکت کند بقیه
خر چنگهااورا از باال به زیر می
کشند .درست مثل ما آدمها
که اگر یکی ازهمنوعانمان
وهج تسمیه عامیاهن
درحال پیشرفت و ترقی است
چرا مردم «ری» را « رازی» گفته اند؟ باصدحیله از اوج گرفتن او
مؤلف فرهنگ جهانگیری گویدکه :جلوگیری می کنیم .
مسود این اوراق درپشت کتابی
به خط امام فخر رازی دیده که
« درایام ماضی پادشاه زاده ای
بود «راز» نام وبرادری داشته
موسوم به « ری» هردو به اتفاق
بنای شهری کردند .چون به اتمام
رسید میان برادران در تسمیه ی
آن مناقشه شد .چه هرکدام می
خواست که شهر را به اسم خود
مسمی گرداند .بزرگان وعقالی
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خ واندن ی
ک واته و

درعکس گدارد را درکنار موشکی که
ساخته است مشاهده می کنید.

 PHچیست؟
هرمحلولی دارای یک  PHاست .
 PHمیزان اسید ی بودن یا قلیایی
بودن محلول را نشان می دهد.
برای مثال محلولی که  PHآن
صفرباشد به معنی آن است که
آن محلول کامال اسیدی است .واگر
 ۱۴ PHباشد به معنی آن است که
آن محلول از محیطی کام ً
ال« باز» ی
یا قلیایی برخورداراست۷ PH .
خنثی بودن محلول را نشان می
دهد .آبی که برای نوشیدن استفاده
می کنیم معموال دارای ۷ PHاست.

نایلونی که بهنگام خرید مورد
استفاده خریداران قرار می گیرد
ممنوع اعالم شده است .زیرا
نایلون را عامل خسارت در طبیعت
می دانند.

علتبلندیبرجهایتلویزیونی

نایلون از کجا می آید؟
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نایلون می تواند از ذغال ،نفت،
گازطبیعی ،پوست جو ،ذرت
وگیاهان دیگر به دست آید.
ترکیبات شیمیایی مسخرجه ازاین
موادخام درآب باهم مخلوط می
شوند بعددردستگاه اتوکالو و یا
دیگ زودپز حرارت داده می شوند
تاتمام آب آن بخار شود سپس
ملکولهای موادشیمیایی با نیروی
زیاد بهم پیوسته شده وبصورت
زنجیری از گیره های کاغذ در
می آیند .اخیرا ُ در بعضی از ایالت
های آمریکا استفاده از کیسه های

فرستنده های تلویزیونی امواج
کوتاهی که به امواج نوری بی
شباهت نیستندمی فرستند واین
امواج همچون نورچراغ ازفرستنده
دریک خط مستقیم درفضا پخش
می شوند.اما چون زمین کروی
است امواج تلویزیزیونی از گردی
زمین نمی گذرندوهمچنین قدرت
عبورازموانعی نضیر کوهها وآسمان
خراش هارا ندارند به همین سبب
امواج تلویزیونی ساطع شده را باید
درهر  ۵۰تا  ۶۰کیلومتر بوسیله یک
دکل تلویزیونی گرفته ودرمسیر
صحیح هدایت کردوباز به همین سبب

دکل ها وبرج های تلویزیونی راباید
یا فوق العاده بلند بسازند ویا روی
ارتفاعات و ساختمانهای بلند نصب
کنند.

حفظ کردن شعروترانه

کبریت های اولیه
کبریت های اولیه تراشه های چوب
بودند که به گوگرد آغشته می
شدندوبرای آتش گرفتن  ،آنهارا
درشیشه های حاوی مواد شیمیایی
فرو می بردند تا گوگردها آتش
بگیرند .البته این تراشه های چوب
در قوطی ها ی مخصوصی عرضه
می شدند.

انرژی هسته ای

پس از انفجار بمب های اتمی در
هیروشیما وناکازاکی بشر به انرژی
حاصله از انفجار اتم پی بردوپس از
جنگ دوم جهانی بود که ساخت
نیروگاه های اتمی آغازشد .امروزه
از انرژی اتمی در زیردریایی ها،
سفینه های فضایی وحتی در منازل
استفاده می شود .حدود  ۲۰درصد
نیروی برقی که درخانه های مردم
آمریکا و انگلستان مصرف می شود
از طریق نیروگاه های هسته ای
تولید می شود.

چرا بادکنک اینهمه نیروی
استاتیک دارد؟
بنظر میرسد که مغز ما شعررا بهتراز
مطالب دیگر دریاد ما نگهمیدارد.
برای مثال وقتی شعر آهنگی را
بخاطر می سپارید  ،آهنگ آن ترانه
نیز بخودی خود دریادشما میماند.
صدای خواننده هم در یاد شما
باقی میماند .بنابراین چند عامل در
حفظ کردن شعر ترانه دخالت دارند
اگر آهنگی را بارها و بارها بشنوید
عامل تکرار نیز در بیادماندن
ترانه به عوامل دیگر افزوده می
شود .درشعر و ترانه عامل قافیه و
ریتم نیز در حفظ کردن آن دخالت
دارد و نکته آخر اینکه اگر ازترانه
ویا شعری خوشتان بیاید عامل
اشتیاق و عالقه نیز به عوامل حفظ
کردن آن ترانه یا شعر افزوده می
شود.

محلولهایضدعفونیکننده

وقتی بادکنکی را به موهای خود
نزدیک می کنید موهای شما
باصطالح سیخ می شود .نیرویی
که این عمل را انجام می دهد
نیروی استاتیک و یا الکتریسیته
ساکن نام دارد .مواد الستیکی
تمایل شدیدی به دریافت الکترون
های موجود درموی شمارا دارند
 .وقتی بادکنک را به سرخود
میمالید الکترونها ازموی شما
برسطح باد کنک جمع می شوند
و سطحی محتوی بار الکتریکی
منفی را بوجود می آورند .الستیک
یک عایق الکتریسیته است و
الکترونها نمی توانند به آسانی از
آن عبور کنند هوای اطراف بالن نیز
هایق الکتریسیته است بنابراین
الکترونها برسطح بادکنک باقی

چگونه عقاب سمبل
آمریکاشد؟

بالفاصله پس از استقالل آمریکا
درروز چهارم ژوئیه  ۱۷۷۶بنجامین
فرانکلین  ،تامس جفرسون ،و
جان آدامز بفکر طرح نشان و
سمبلی برای ملت جدید افتادند.
اما طرحهای آنها بوسیله کنگره
تصویب نشد .سرانجام وزیر کنگره
(مقامی که امروز وجودندارد)
چارلز تامسون بهترین عواملی
که درطرحهای تصویب نشده
وجودداشت برگزید و آنهارا
درکنارهم قرارداددرنهایت یک
وکیل بنام ویلیام بارتُن عقاب
را پیشنهاد کرد .تامسون تصمیم
گرفت که این طرح را برطرح های
دیگر ارجحیت بدهد ودرنتیجه
عقاب سر سفید یا Bald Eagleرا
بعنوان سمبل ملت آمریکا برگزید
که سمبل قدرت و ملیت شدودر
 ۲۰ژوئن  ۱۷۸۲به تصویب کنگره
آمریکا رسیدو بالفاصله مورد
پذیرش کشورهای دیگر قرارگرفت
و آن را به رسمیت شناختند.

راکت بجای هواپیما؟

تلفن همراه درهواپیما
چرا تلفن همراه درهواپیما نباید
استفاده کرد؟ پاسخ این است که
اکنون به یُمن تعدیل مقررات
سخت گیرانه بسیاری از شرکتهای
هوایی اجازه می دهند که ازتلفن
همراه درهواپیما استفاده کنید

تاکنون درباره فواید قهوه زیاد
نوشته ایم  .اما بدنیست بدانید که
طرفداران قهوه روز اول اکتبر را
به عنوان روز جهانی قهوه انتخاب
کرده اند .دراین روز درمورد فواید
قهوه زیاد صحبت می شود .تازه
ترین یافته ها درمورد قهوه آن
است که برای مبارزه با فراموشی و
آلزایمر باید روزی یکی دو فنجان
قهوه نوشید .الزم به یادآوری است
برای کسانی که معده ی حساسی
دارند نوشیدن قهوه توصیه نمی
شود.

سالم ترین ها

ولی قبال هیچ شرکت هوایی اجازه
استفاده از تلفن همراه را نمی داد.
دلیل این امر این بود که تصور
می شد امواج رادیویی که از تلفن
همراه ارسال می شود ممکن
است با سیستمهای الکترونیک
داخل هواپیما ویا پیام رسانی
هواپیما تداخل کند و درنتیجه
خلبان نتواند ارتباط خودرا بموقع
و روشن با برج مراقبت برقرار کند.
لذا استفاده ازآن ممنوع بود.البته
هرگز این ادعا اثبات نشد ولی
امروزه با پیشرفت دستگاههای
الکترونیکی دیگر دغدغه ای
دراین مورد وجودندارد.

مطالعاتی که اخیرا ً صورت گرفته
نشان می دهد که مردان استرالیا و
زنان سویس از بقیه هم جنس های
خود بیشتر عمر می کنند .عوامل
زیادی دراین مطالعات مورد توجه
بوده که هنوز پاسخی برای آنها نیافته
اند ازجمله اینکه چرا درظرف  ۴۰تا
 ۷۰سال گذشته معیارهای طول عمر
تغییر کرده است ورژیم غذایی چه
نقشی درطول عمر دارد؟
درماه مه  ۲۰۱۸آقای ویدال دانشمند
استرالیایی  ۱۰۴ساله دریک سازمان
پزشکی سویس به خواست خودبه
زندگیش پایان داد( .عکس زیر)
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وپاسخ
پرسش
علمی

محلول های ضد عفونی کننده
از ایجاد عفونت ورشد باکتری
ها قارچ ها و هر میکرو ارگانیزم
دیگرجلوگیری می کنند .برخالف
آنتی بیوتیک ها ومحلول های
ضد قارچ این مواد شیمیایی ضد
عفونی کننده فقط در خارج ازبدن
کاربرد دارند درحالیکه آنتی
بیوتیک هارا باید به درون معده
فرستاد تا فعالیت خودرا درداخل
بدن آغاز کنند .محلول های
ضدعفونی کننده بر سطوح سخت
بهتر عمل می کنند .این محلول
ها به داخل میکرو ارگانیسم ها
نفوذ کرده و و عملیات آنهارا
خنثی می کنند .بعضی از این
محلول ها سلول میکروارگانیزم
را منفجر می کنند و بعضی باعث
حمله به میکروارگانیزم شده و از
ادامه عملیات بیولوژیکی سلول
جلوگیری می کنند.

میمانندو سطحی از الکتریسیته
ساکن را برسطح بادکنک ایجاد می
کنند.

آیا ممکن است درآینده راکت جای
هواپیماهای مسافربری را بگیرد؟
پاسخ مثبت است  .هم اکنون
شرکت  Space Xبرروی پروژه ای
کار می کند که می خواهد مارا به
مریخ  ،ماه و کشورهای دیگر ببرد.
و براین باوراست که هزینه پروازبا
راکت درآینده به بهای یک بلیط
درجه معمولی هواپیما خواهد بود.
اگر این طرح اجرایی شود فاصله
آمریکا تا اروپارا درظرف یک ساعت
طی خواهیم کرد .درتصویر یکی
ازاین راکتها که برای حمل مسافر از
کشوری به کشور دیگر طرح ریزی
شده بانام  Big FalconRocketویا
به اختصار BFRرا می بینید.

قهوه و فراموشی

منبع :دفتر حقوقی جیمز ایرانی
درنیویورک

تیم دانشگاه شریف در مسابقات فضانوردی
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تیم دانشگاه شریف در مسابقات
هوانوردی و فضانوردی آمریکا اول شد
دانشکده مهندسی هوافضای دانشگاه
صنعتی شریف تهران امروز شنبه ۹
شهریور اعالم کرد که تیم شدکس
( )Shadxمتشکل از تعدادی از
دانشجویان هوافضای این دانشگاه با
طرح هواپیمای عمودپروازی به نام
"اسپریچو" در مسابقات بینالمللی
هوانوردی و فضانوردی آمریکا
( )AIAAمقام نخست را کسب کرده
است.
این تیم پس طرح خود را در ۲۰
اردیبهشت امسال در قالب گزارش در

سایت مسابقات ثبت کرده و در نهایت
موفق به کسب مقام اول شده است.
"اسپریچو" هواپیمایی عمودپرواز
با هشت موتور برقی معرفی شده که
چهار موتور آن پس از برخاستن ،برای
حرکت به حالت افقی برمیگردند.
این پرنده برای حمل چهار سرنشین
طراحی شده که در سالهای اول با
خلبان پرواز میکند .سیستم ناوبری
خودکار هواپیما پس از طی مراحل
یادگیری بدون خلبان قادر به حرکت
خواهد بود.
منبع :صدای آلمان

آنجا

بسیار محتمل به نظر میرسد که این
مقررات با انتقاد روبرو شود .منتقدان
میگویند ،این اقدام جدید بیش از
همه مهاجرانی از فقیرترین کشورها را
هدف میگیرد.
از دیدگاه آنها ،قوانین جدید میتواند
به چشمپوشی مهاجران از تقاضای
کمک ،آن هم وقتی که آنها واقعا به
کمک نیاز دارند منجر شود.
ساالنه حدود ۵۴۴هزار نفر برای
دریافت گرینکارت آمریکا تقاضا
میدهند که تعداد کمی از آنها به
کمکهای دولتی وابستهاند.

از اینجا

فقیرترینها هدف قرار میگیرند

ازهمــــــــــه جا

تلفات در حمله نیروهای ائتالف در یمن
کمیته بین المللی صلیب سرخ گفته
است که انتظار میرود بیش از یکصد
نفر در جریان حمله هوایی ائتالف به
رهبری عربستان در شهر ذمار در یمن
کشته شده باشند.
پیشتر نیروهای شیعه حوثی از بمباران
زندانی که تحت کنترل این گروه قرار
دارد و کشته شدن  ۶۰نفر خبر داده
بودند.
صلیب سرخ جهانی ضمن ابراز نگرانی
نسبت به این حمله اقدام به اعزام
نیروهای امدادی و همچنین ارسال
صدها کیسه حمل جنازه به این منطقه
کرده است.
ساکنان محلی گفتهاند که شب گذشته
این شهر هدف چند حمله هوایی قرار
گرفت.
نیروهای ائتالف به رهبری عربستان در

بیانیهای گفتهاند که هدف این حمالت
انبار موشکها و هواپیماهای بدون
سرنشین (پهپاد)بوده است.
در این بیانیه همچنین گفته شده :ما
برای حفاظت ازغیرنظامیان دست به
اقدامات احتیاطی زدیم .سخنگوی
وزارت خارجه ایران هم ضمن محکوم
کردن این حمله گفته است که این
بازداشتگاه مورد شناسایی صلیب
سرخ قرارگرفته بود و نمایندگان آن
چندین باراز این مکان بازدید کردند.
یمن طی حدود چهار سال گذشته
درگیر جنگ داخلی بین حوثیهای
تحت حمایت ایران و نیروهای دولتی
این کشور بوده که مورد شناسایی
جامعه جهانی و از حمایت نظامی
ائتالفی به رهبری عربستان سعودی
برخوردار است.
منبع :بی بی سی فارسی

استقالل اسکاتلند از بریتانیا امکان پذیراست؟

نتیجه یک نظرسنجی جدید نشان
می دهد که اکثریت رای دهندگان
در اسکاتلند در صورت برگزاری
مجدد همه پرسی استقالل به
جدایی از بریتانیا رای خواهند داد.
تحقیق موسسه مایکل اشکرافت
اولین نظرسنجی از ماه مارس سال
 ۲۰۱۷است که از حمایت اکثریت
رای دهندگان اسکاتلندی از طرح
استقالل از بریتانیا حکایت دارد.
بنا به نتیجه این نظرسنجی ۴۶
درصد رای دهندگان در صورت
برگزاری همه پرسی استقالل از
بریتانیا به جدایی از این کشور
رای خواهند داد .در مقابل ۴۳
درصد رای دهندگان اعالم کرده

اند که با جدایی از بریتانیا مخالفت
خواهند کرد.
با عدم احتساب افرادی که گزینه
های «نمی دانم» یا «رای نمی
دهم» را در این نظرسنجی انتخاب
کرده اند شمار طرفداران استقالل
بریتانیا به  ۵۲درصد در مقابل ۴۸
درصد می رسد.
رای دهندگان اسکاتلندی در سال
 ۲۰۱۴میالدی با  ۵۵درصد آراء
در برابر  ۴۵درصد با استقالل از
بریتانیا مخالفت کردند.
رای دهندگان اسکاتلندی در سال
 ۲۰۱۶در همه پرسی برکسیت به
عدم خروج از اتحادیه اروپا رای
(منبع صدای آلمان)
دادند.

دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری
آمریکا ،روز یکشنبه اول سپتامبر
 ،2019مادلین وسترهوت که
از او به عنوان «راز نگهدار
ترامپ» یاد میشد را به دلیل
فاش کردن اطالعاتی درباره
رابطه رئیسجمهوری آمریکا و
دخترانش ،از کاخ سفید اخراج
کرد.
ترامپ در صفحه توئیترش نوشت
که مادلین وسترهوت ،انسان
بسیار خوبی است و قراردادی
درباره ممنوعیت افشای اسرار
امضاء کرده و ترامپ گمان نمیکند
که نیاز به استفاده از مفاد این
قرارداد علیه وسترهوت باشد:.
ترامپ پیش از این درباره اخراج
ناگهانی مادلین وسترهوت
گفته بود که او در حالت مستی
چیزهایی گفته بود که «اندکی
دردناک» بودند.
وسترهوت در یک مراسم شام

غیررسمی به خبرنگاران درباره
رابطه ترامپ و دخترانش گفته بود
که ترامپ دوست ندارد با دخترش
تیفانی عکس بگیرد ،زیرا که او
اندکی چاق است.
رسانههای آمریکا فاش کردند که
دلیل اخراج «راز نگهدار ترامپ»
این بوده که او به خبرنگاران
اطالعاتی درباره رابطه ترامپ و
دخترانش ایوانکا و تیفانی داده
است .او در یک نشست غیررسمی
به خبرنگاران گفته بود که رابطه
ترامپ با او ،بهتر از رابطهاش با
دختر دیگرش است.
او همچنین گفته بود که
رئیسجمهوری آمریکا دوست
ندارد با دخترش تیفانی عکس
بگیرد ،زیرا که از نظر او ،تیفانی
اندکی پروزن است .مادلین
وسترهوت به شوخی به خبرنگاران
گفت که ترامپ نمیتواند وسط
جمعیت تیفانی را تشخیص دهد.

توفان از باهاماس تا شرق آمریکا
توفان دوریَن که باسرعت بیش از  ۱۷۰مایل درساعت سواحل باهاماس را درهم
نوردید درلحظه نوشتن این خبر (شامگاه دوشنبه دوم سپتامبر  )۲۰۱۹به سمت
شرق آمریکا پیش می رود .اما گفته می شود هرچه به شرق آمریکا نزدیک تر
می شود از سرعت آن کاسته می شود بطوریکه وقتی به سواحل ماساچوست
می رسد از شدت آن تا حد زیادی کاسته خواهدشد .هم اکنون در شرق آمریکا
باران که پیشقراول این توفان است درحال باریدن است .فرماندار فلوریدا و
جورجیا بعضی از بخش های این ایالت را که در معرض حرکت توفان خواهد بود به
اجبار تخلیه کردند .فرماندار فلوریدا به مردم اطمینان داده است که پمپ بنزین
های متعددی برای سوخت رسانی بازخواهد بود و درصورت لزوم برای امنیت
مردم از خطر توفان نیروهای نجات گر را از ایالت های دیگر آماده دارد تا فورا
درصورت لزوم آنهارا احضار کند .درسال جدید پورتوریکو وفلوریدا بارها دچار
خشم توفان شده و خسارات زیادی را متحمل شدند.
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کسی که به کمکهای دولتی
در آمریکا وابسته است طبق
مقررات جدید ،ممکن است در
آینده نتواند گرین کارت این
کشور را دریافت کند .این دستور
را دولت ترامپ صادر کرده و قرار
است از اواسط اکتبر اجرا شود.
دولت دونالد ترامپ در آمریکا
رویکرد شدیدتری در رابطه با
سیاست مهاجرت را در پیش
گرفته است.
مهاجرانی که به کمکهای
دولتی متکی هستند در آینده
ممکن است نتوانند اقامت دائم
بگیرند .به گفته اداره مهاجرت
و خارجیها در آمریکا ،مقررات
جدید از اواسط اکتبر سال جاری
معتبر خواهد شد.
در حال حاضر نیز شروط زیادی
برای اخذ اقامت دائم در ایاالت
متحده آمریکا وجود دارد .برای
نمونه ،متقاضیان دریافت گرین
کارت یا کارت اقامت دائم باید

ثابت کنند که از پس امور مالی خود
برمیآیند.
اما در مقررات جدید رشتهای از
برنامههای کمکی فهرست شده ،مانند
کمکهای نقدی ،غذایی ،کمکمسکن
و خدمات رایگان بیمه درمانی که در
ن کارت یا کارت سبز به
اعطای گری 
آنها در آینده توجه خواهد شد.

از

دریافت گرین کارت سخت تر می شود

ترامپ دستیار راز دار خودرا اخراج کرد

موادغذایی که دارای اثر ضدالتهابی هستند
( گزارش نشریه غذا ،تغذیه وبهداشت ایاالت متحده )۲۰۱۹

بسیاری از بیماری ها مانند ضربه
های وارده  ،سرطان ،بیماری قند،
ورم مفاصل روماتوئیدوبیماریهای
قلبی باواکنش التهابی همراه می
باشند .با مصرف غذاهای زیر می توان
بالواکنش التهابی مقابله کرد.

براکلی

کاهش التهاب می گردد .گندم
همچنین حاوی مواد لیفی ()Fiber
فراوان است که در پیشگیری یبوست
بسیار مؤثر هستند.

می کند.

زردچوبه

زردچوبه از ادویه بسیارسودمند شناخته
شده است .هندی ها که از غذای سنتی
شامل این ادویه استفاده می کنند ،

روغن زیتون خالص

ماده طبیعی LEOCANTHAL
موجود دراین فرآورده مدیترانه ای
دارای اثر ضدالتهابی مانند داروی
ضد درد وضد التهاب ( Ibuprofen
 (Advilمی باشد.
روغن زیتون محافظ شریان ها
بوده ودرکاهش فشارخون وتنظیم
قندخون دارای نقش است.

پروتيین ومقدارکافی چربی های اومگا ۳
برای سالمت قلب می باشد.

بادام برزیلی
کمتر مبتال به بیماری قلبی می گردند.
ضداکسیدان موجود درزردچوبه موسوم
به کورکومین یک ترکیب ضدالتهاب
وضد درد قوی است ورنگ زرد این ادویه
به سبب آن است .زردچوبه به علت
داشتن اثر ضدالتهابی درتخفیف التهاب
مفاصل مؤثربوده وهمچنین محافظ کبد
درمقابل سموم  ،مقابله با خطر افزایش
قندوکلسترول خون می باشد.

عدس

بنابه گزارش مجله « آکادمی تعذیه
وبیماری قند» براکلی از خانواده
سبزیجات چلیپائی  ،مانند کلم پیچ
( )Kaleو کلم بروکسل (Brussel
 )Sproutدارای اثر ضدالتهابی می
باشند.
این اثر به سبب وجود مواد
ضداکسیدان دراین سبزیجات می
باشد که برای سالمت قلب ،پیشگیری
سرطان وکنترل قندخون مؤثر است.

بنابریافتههایدانشمنداناسپانیایی،
عدس ونیز دیگر حبوبات مانند لوبیا،
نخود ،ولپه واکنش التهابی را کاهش
می دهند .سبب آن وجود مواد لیفی،
ویتامین هاومواد معدنی درعدس می
باشد.

گریب فروت

گندم

ماهی آزاد
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گندم کامل ( )Whole wheatگندم
پوست نگرفته به سبب دارابودن
پولی فنول های ضداکسیدان موجب

ماهی آزاد( )Salmonغذایی فوق العاده
سودمند برای سالمت بدن وسرشار از
ماده ضدالتهابی Eicosapentoeonic
می باشد .این ماده درچربی های مفید
ماهی آزاد  ،امگا  ۳وجود دارد .ماهی
آزاد همچنین دارای اثر ضد انعقاد خون
بوده ودرمحافظت شریان ها  ،کاهش
فشارخون وتخفیف تورم مفاصل دارای
نقش عمده است.
 ۴اونس ماهی آزاد دارای  ۲۵گرم

بادام برزیلی نوعی خشکبار( ، )Nutsو
حاوی بسیاری از چربی های سالم،
ویتامین هاومواد معدنی است.
بادام برزیلی واکنش التهاب را کاهش می
دهد ،ودرتنظیم میزان چربی های خون
مؤثر است.
مطالعات بسیار نشان دادکه بادام برزیلی
سرشار ازماده ضداکسیدان سلنیوم
وویتامین  Eمی باشدکه درمحافظت قلب
مؤثر است.

ماست

مطالعات اولیه نشان داد که باکتری های
مفید درماست (پروبیوتیک ها) دارای
اثر ضدالتهابی واثر قوی ضد میکروبی
بوده  ،ودرتقویت دستگاه مصونیت بدن
دارای نقش می باشند .یک فنجان ماست
ازالتهاب دستگاه تناسلی زنها ناشی از
عفونت قارچی نوع  Yeastپیش گیری

دریک بررسی  ،دانشمندان دانشگاه
هاروارد آشکارساختند زن هایی که
به مقدارزیاد ازگریپ فروت استفاده
کردند ،درمقایسه با دیگران کمتر مبتال
به واکنش التهابی گردیدند .سبب آن
وجود ضداکسیدان های فالونوئید
دراین میوه می باشد .ضداکسیدان های
فراوان ومختلف درگریپ فروت بخصوص
ویتامین  Cدارای اثر ضد تصلب شریان
ها هستند.

گش
تی ردمیان کتابها
جشن مهرگان

مهرگان متعلق به مهر باپسوند
نسبت « گان» تشکیل شده
است .ایرانیان باستان پسوند
« گان» را به آخر جشن های
خود می افزودند  .فروردینگان،
اردیبهشتگان ،تیرگان و....
دربسیاری ازفرهنگ های زبان
فارسی «مهر» را مبنای دوستی ،
راستی ،عهدوپیمان آورده اند.
مهرگان یکی از جشنهای بزرگ
ومهم ایران باستان وبسیار
موردتوجه بوده است .این جشن
را به میترا یا مهر نسبت داده
اند .بنابراین پیوند تنگاتنگی
که بین این دو خدا یافرشته
وجوددارد باید موردبررسی
قرارگیرد.
محمد جریر تبری(طبری) می
نویسد :آفریدون ظفر یافت
وضحاک را بگرفت ،همان روزگار
تاج برسر آفریدون نهاد وجهان
بروی سپرد .وآن مهر روز بود
از مهر ماه وآن را مهرگان نام
کردند».
ابوریحان بیرونی درکتاب
التفهیم می نویسد « :مهر گان
شانزدهمین روز است از مهرماه
ونامش مهر و اندرین روز
افریدون ظفریافت برضحاک
وآنک معروف است به ضحاک
وبه کوه دماوند بازداشت وروزها
که سپس مهرگان است روز
شانزدهم از مهرماه جشنی است
بزرگ وبه مهرگان نامبرداراست
نام روز با نام ماه دراین جشن
برابر افتاده است.گویند مهر
نام خورشیداست .دراین روز
خورشید آشکارشد ازاین رو
این روزرا به او نسبت داده اند.

پادشاهان دراین جشن تاجی
خورشیدسان که به چرخی
استواراست برسر می گذارده اند .
دراین روز برای ایرانیان بازاری
برپا می کردند».
ازسلمان فارسی نقل شده
است « :مادرعهد زرتشتی بودن
می گفتیم خداوند برای زینت
بندگان خود یاقوت رادرنوروز
وزبرجدرا درمهرگان بیرون
آورده وفضل این دوروز برسایر
ایام مانند فضل یاقوت وزبرجد
است برجواهرات دیگر»...
شاهنشاهان هخامنشی توجه
زیادی به مهر یا «میترا» داشته
اند که مهر ،نگاهبان ایران زمین

است .درکتیبه های هخامنشی
نیز از جشن مهر نام برده شده
است .شاهنشاهان هخامنشی
به مهر سوگند یاد می کردند.
« کته زیاس» یونانی می نویسد:
« پادشاهان هخامنشی نباید
هیچ گاه مست می شدندمگر
در جشن مهرگان که لباس
فاخر ارغوانی می پوشیدند وباده
می نوشیدند ودرشادی عمومی
شرکت می کردند .ازرسم جشن
مهرگان بارعام درروز وبارعام
درشب بود.
کوتاه شده ازیادداشت خانم
کبری عزیزیان در «چیستا»
سال ۱۳۸۸

به روز خجسته س ِر مهر ماه
به سر بر نهاد آن كـياني كاله
زمانه بی اندوه گشت از بدی
گرفتند هر کس ره بخردی
دل از داوريها بپرداختند
به آیين يكي جشن نو ساختند
نشستند فرزانگان شادكام
گرفتند هر يك ز ياقوت جام
مي روشن و چهره ی شاه نو
ِ
جهان نو ز داد از س ِر ماه نو
بفرمود تا آتش افروختند
همه عنبر و زعفران سوختند
پرستيدن مهرگان دين اوست
تنآساني و خوردن آيين اوست

اگر يادگارست از و ماه و مهر
بكوش و به رنج ايچ منماي چهر
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دکتر همایون آرام  -نیویورک

هب انتخاب م.ع.آشنا

خوان مهرگان

کنفرانس غیر متعهدهاو...
درتیرماه سال  ۱۳۳۸همراه دکتر جالل
عبده وزیرامورخارجه ی وقت بعنوان
خبرنگار رادیو تهران برای شرکت
درکنفرانس غیر متعهدها به باندونگ
رفتم  .عمر وزارت خارجه دکتر عبده
از حباب روی آب هم کمتر بود .در
بازگشت به تهران به بیمارستان بانک
ملی رفت وبستری شد .دوروز بعد به
خبر نگاران گفت :فردا ازبیمارستان به
خانه می روم چون استعفایم پذیرفته
شد.
کسی نفهمید دکتر عبده چراوزیر
خارجه شد و بعد چرا نخواست خلعت
وزارت را برتن داشته باشد.
درجلسه کنفرانس کشورهای غیر
متعهد ناگهان ازیکی از لژهای اطراف
صدای همهمه ی غیر منتظره ای
برخاست که توجه کلیه ی شرکت
کنندگان درکنفرانس را حلب کرد.
درآن لُژ مردی با هیکل درشت
درردیف اول نشست وپشت سراو
دوازده نفر که همگی افرادی جاافتاده
و ُمسن بودند نشستند .آن مرد جان
فاستر دالس وزیر امور خارجه وبقیه
هم مشاوران وزارت خارجه آمریکا
بودند .ازآقای دکتر عبده پرسیدم
این کنفرانس متعلق به کشورهای
جهان سوم است که برای نجات خود
می خواهند طرحی راارائه دهند که
کشورهای غنی وثروتمند دلشان به
حال آنها بسوزد تا حداقل بازپرداخت
بدهی هایشان را به تعویق بیندازند،
حضور نمایندگان آمریکا چه معنی
دارد؟ وزیر خارجه گفت نمایندگان
آمریکا بعنوان(ناظر) درکنفرانس
شرکت می کنند.

ببری که توسط شاه درهند شکارشد
وسراسرهندموردبازدیدقرارگرفت
وجواهر لعل نهرو سنگ تمام گذاشت.
همراهان اعلیحضرت درآن مسافرت
رسمی پانزده روزه همان ملتزمین
رکاب همیشگی بودند :.سرلشگر
یزدان پناه ،سرلشکر ایادی (پزشک
مخصوص) ،ابوالفتح آتابای۰میرشکار)،
سه نماینده از مجلس سنا :دکتر
جهانشاه صالح ،امیرهمایون بوشهری،
دکترصدیق وسه نماینده از مجلس
شورای ملی :صادق سرمد ودونماینده
دیگر که نامشان یادم نیست و
چهارروزنامه نگار :عباس مسعودی،
لطف اهلل ترقی ،سیف آزاد ،احمد
هاشمی.
درضیافت شام رسمی درکاخ ریاست
جمهوری ،جواهر لعل نهرو نخست وزیر
هند سخنانی ایراد کرد وآنقدر مسائل
روز وسیاست کشورش را درقبال
بحران های جهانی بخوبی تشریح
کرد که همه حاضران رابه تحسین
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سفر شاه وملکه ثریا به هند

شاه وملکه ثریا به دعوت رسمی رئیس
جمهوری هند وارد دهلی نو شدند
ومن به عنوان خبرنگاررادیو تهران
به اصطالح جزء ملتزمین رکاب بودم..
مسافرت دوهفته ای طول کشید

گ
گ
وان و ن

واداشت .پس ازپایان سخنرانی جواهر
لعل نهرو  ِ ،آقای علی اصغر خان
حکمت سفیر کبیر ایران درهند متن
خطابه همایونی را به دست شاه داد.
شاه هنوز چندسطری نخوانده بود که
سخنرانی نوشته شده رابانگاه غضب
آلودی که به سفیر کبیر کرد روی میز
گذاشت وبدون استفاده از از نوشته
پیش ساخته شده دنباله صحبت را
ادامه داد...
آقای حکمت سفیر کبیر ایران دردهلی
نو که مردی فاضل  ،ادیب ،ودانشمند
بود وساختمان آرامگاه حافظ وسعدی
درشیراز ازیادگارهای زمان ریاست او
برانجمن آثار ملی است یک سخنرانی
ادیبانه نوشته بود واز نفوذ فرهنگ
دیرپای ایران درهند واینکه برسر
در کاخ راج باهاون یک بیت شعر
فارسی نوشته شده افتخارات فرهنگی
دیروزرا به حساب پیشرفت های
امروزی می گذاشت.
آن شب همه همراهان شاهنشاه
فهمیدند که او تنهای تنهاست وهیچ
مشاوری ندارد.

از فیض مطالعه ی آن بی بهره نمانید
جندسطر ازآن را تحت عنوان  «:یک
شب درفرنگ » عین ًا نقل می کنم :
« امروز که روز پنجشنبه است  ،صبح
رفتیم آب خوردیم  .پس ازآن آمده
قدری گردش کردیم  ،چون یک قدری
از آب ما باقی بود دوباره رفتیم خوردیم .
قدری گوش فخر الملک وزیر دربار را
کشیده سربسرش گذاشتیم .
پس ازآن وزیر دربار تلگرافی به
ما داد که دراو تفصیل عمل کردن
بواسیر آقای صدیق الدوله بود خیلی
خوشحال شدیم  .چون شب جمعه بود ،
سیدحسین آخوند  ،روضه خواند گریه
کردیم نماز اذا زلزله خوانده خوابیدیم .

وقتی بنای دومقبره سعدی وحافظ
پایان یافت طبق دستور آقای حکمت
لوحه ای رنگین درباالی مقبره نصب
کردندوروی آن حک شده بود «:درزمان
ریاست حکمت تجدید بنا گردید».
چندسال بعد که شاه از مقبره بازدید
می کند دستور می دهد آن لوحه را
بردارند.
علی اصغر خان حکمت نیز که خاموش
وغمگین بود روزی درمحفلی این بیت
شعر حافظ را زمزمه می کرد:
به تنگ چشمی آن ترک لشکری نازم
که حمله بر من رنجور بی نوا آورد.

سفرنامه مظفرالدین شاه به قلم خودش
تاکنون بارها به زیورطبع آراسته
گردیده است .اینک برای اینکه شماهم

* یک موتور سیکلت متعلق به
تی.ای.الرنس  ،مشهور به الرنس
عربستان از قهرمانان جنگ اول
جهانی  ،در سال  ۲۰۱۴میالدی
به قیمت بیش از  ۵۰۰٫۰۰۰دالر
در یک حراجی در انگلستان به
فروش رسید...

جستهوگریخته

مقامات آلمان شرقی دروازه های
این دیوار به روی مردم باز شده
بودند  ،مردم برلین به آن اکتفا
نکردند و دیوار  ۴۶کیلومتری
برلین را فرو ریختند...
( توضیح اینکه من تکه ای
از دیوار برلین را در ویترین
کوچکی  ،در منزل دارم که
هدیه و یادگاری جالبی است از
یک دوست ساکن برلین ) ...
* د ر سال  ۱۹۱۹میالدی چارلی
چاپلین  ،داگالس فربنکس و
چندین هنرپیشه مشهور آن
زمان  ،استودیوی فیلمبرداری
سینمایی خود را تاسیس کردند
و آنرا « یونایتد آرتیست » نام
نهادند ...

الرنس بجز این موتور سیکلت
 ۷دستگاه دیگر هم داشت که
با یکی از آنها در سال ۱۹۳۵
میالدی در جاده ای در ایالت
دورست انگلستان  ،در تصادفی
با یک کامیون کشته شد...

تجدید بنای مقبره دوشاعر

سفرنامه مظفرالدین شاه
علی اصغر حکمت

ترجمه وتدوین :بهمن چهاردهی  -لندن

سوغات مظفرالدین شاه ازفرنگ
بنابنوشته خواهرش این بوده است که:
« سوقات برادر تاجدارم مظفرالدین
شاه قاجار ازفرنگ یک (گرد) بود که
از گیاه گزنه می گرفتند .که به قدر
یک بال مگس اگر دربدن کسی یا
رختخواب کسی می ریختند تاصبح
نمی خوابید.
برادرم مظفرالدین شاه دو من ازاین
گرد را به تهران آورده شب ها
دررختخواب زنان حرمسرا می ریخت
وآنها حرکات مصحک می کردند و او
می خندید..
اقدامات شاهان قاجار را با اقدامات
سازنده ی سلسله پهلوی مقایسه
کنید تا پی به اصالت پهلوی ها ببرید.

*در سال  ۱۹۸۹میالدی  ،پس از
گذشت  ۲۸سال از ساخت دیوار * در ژانویه سال  ۱۹۴۸میالدی
برلین ،این دیوار به دست مردم مهاتما گاندی رهبر محبوب
آلمان فرو ریخت...
هندوستان تازه استقالل یافته
هر چند در این اثنا به دستور از انگلستان  ،به دست یک
هندوی افراطی ترور شد و به
قتل رسید ...
* آ نتون چخوف نویسنده
مشهور روسی تبار در اصل
یک پزشک بود و تا اواخر عمر
کوتاهش طبابت کرد ولی چیزی
از این راه به دست نیآورد  ،چون
بیماران او بیشتر بی بضاعت
بودند و او آنها را بطور رایگان

شاید بیشترین جنایات راانجام
مداوا میکرد ..
آثار مشهور این نویسنده ؛ مرغ داد ...ترجمه و معنای نام
دریایی  ۳ ،خواهر  ،باغ گیالس و استالین ساخته شده از فوالد
است و لقبش مردپوالدین بود
 ...است...
...استالین در لحظه مرگ ۷۳
ساله بود ...
* گفته های شنیدنی  :خبرنگاری
از پل نیومن هنرپیشه آمریکایی
بازیگر فیلمهای ؛ بیلیارد باز ،
پرنده شیرین جوانی  ،تیرانداز
چپ دست و  ....پرسید ؛ برخالف
وی بین زنان محبوبیت زیادی بیشتر زوج های هالیوود ازدواج
داشته و گفته میشود  ۳۳تو و همسرت خیلی دوام آورد...
آیا هیچوقت به سرت نزد که با
معشوقه داشت !...
چخوف در سال  ۱۹۰۴میالدی در
سن  ۴۴سالگی درگذشت ...
* د ر ماه مارس سال ۱۹۵۳
میالدی رادیو مسکو برنامه
عادی اش را قطع و اعالم کرد
که ساعت شش ونیم بعدازظهر
امروز جوزف استالین رهبر این
کشور درگذشته است ...این
دیکتاتور قسی القلب  ۲۸سال
در روسیه حکومت کرد و بر
یک ششم مساحت جهان با
جمعیتی بیش از  ۲۰۰میلیون
نفر حکمروایی نمود ...او متولد
شهر گودی در گرجستان بود
وی در سرزمین خودش

این همه خاطرخواه که داری با زنی
رابطه برقرار کنی...؟
پل نیومن پاسخ داد ؛
چرا باید آدم برود بیرون و همبرگر
بخورد وقتی که میتواند در خانه
استیک بخورد !!...
پل نیومن ( تولد  - ۱۹۲۵وفات
 ۲۰۰۸میالدی )
*ح داقل سن براى رييس جمهور
شدن در آمريكا  ٣٥سال است...
جوانترين رييس جمهور آمريكا
تيودور روزولت بود كه  ٤٢سال
سن داشت...او پس از ترور ويليام
مكينلى رييس جمهور وقت ،
پرزيدنت آمريكا شد...
باراك اوباما در  ٤٧سالگى رييس
جمهور آمريكا شد...
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ناصرامینی  -پاریس

ن
ل
ی
شع
ردرپند ی روزغل
قاسم رسا
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خوشــــا آنانکه با عزت ز گیتی
بساط خویش برچیــــدند ورفتند
زکاالهــــای این آشفتـه بازار
محبت را پســندیدند و رفتند
خوشــا آنانکه دراین باغ چون گل
صبــــاحی چند خندیدند ورفتند
ثمرهـــــــای شباب و کامرانی را
زباغ زندگی چیـــــدند و رفتند
خوشــا آنکه در میزان وجدان
حساب خویش سنجیدند و رفتند
نگردیدند هـــــرگز گرد باطل
حقیقت را پرستیـــــــدند ورفتند
خوشا آنانکه براین صحنه ی خاک
چوخورشیـــدی درخشیدندورفتند
خوشـــا آنانکه از پیمانه ی دوست
شــــراب عشق نوشیدند و رفتند
خوشــــــــا آنانکه درراه عدالت
به خون خویش غلطیــــدندورفتند
خوشـــــــــا آنانکه بذر آدمیت
دراین ویرانه پاشیدند و رفتنـــد
زجـــــــزرومد این گرداب هائل
سبکبــــاران نترسیدند و رفتند
خوشــــــا آنانکه پا دروادی حق
نهــــــادند و نلغزیدند و رفتند
مشو غافــــل که پاداش بدونیک
زگیتی رفتــگان دیدند و رفتند
خوشـــــــــا آنانکه باردوستی را
کشیـــدند و نرنجیــدند و رفتند
« رسـا» درراه خدمت باش کوشا
خوشــا آنانکه کوشیدند و رفتند

ن کـف
ماز ر

من به آغاز می اندیشم
وبه پرواز درآن نقطه ی دور
که مرابا تو میعادآنجاست؛
بستر خاکی ما ،درگذرباد ،آنجاست
من به ایثار می اندیشم
من به دیدار می اندیشم
دیداردرآن سوی زمان
بامن ازظلمت دلگیر حصار ،گفتگو بیهوده ست
بامن از وسعت سرشار وفریبنده ی نور
 که فراسوی رهایی است -بگومن عبادت را  ،درمحدوده ی سجاده،
کفر میدانم  ،کفر
من به خورشید َو عریانی او
 هرسحرگاه به هنگام نیایش  -می اندیشمُمهر من  ،قلب من است ،انگشتانم تسبیح
وهمه وسعت اندیشه ی من ،سجاده است
ونمازم:
آیه هایی است که ذرات تنم می خوانند
وقتی که ازعشق سخن می گویم.

کاری از کیخسروبهروزی

خوـشا

لعبت واال

آزادی ارگ می طلبی

تشنه کام یکی سالم ام
استاده بی امید
درانحنای کوچه ی آشتی
وگوش فراسپرده به آهنگ سموت فراگیر
تنها غریو قهر بگوش می آیدم ازپشت شبانه ی عزلت

گل گلخاهن ی انز

یارب آن دلبر آهو وش سرمست کجاست؟
هستی ماست مبادا رودازدست کجاست؟
آن ســپیدار بلنــد ،آن گل گلخانه ی ناز
که زعطرش همه ی شهر بهارست کجاست؟
احمد حیدربیگی
خواهش می کنم،
می خواهم باتو،

به دوست ،کیخیروبهروزی

عکس از کیخسروبهروزی

هرلحظه مزن درکه دراین خانه کسی نیست
بیهوده مکن ناله که فریادرســی نیســت
شهری که شه وشحنه و شیخش همه مستند
شاهد شکند شیشه که بیم عسسی نیست
آزادی اگــر میطلبــی غرقه بخون باش
کاین گلبن نوخاسته بی خاروخسی نیست
دهقان رهد از زحمــت ما یک نفس اما
آن روز که دیگر زحیاتش نفســی نیست
هرســربه هوای سروســامانی و مارا
دردل  ،بجز آزادی ایران هوســی نیست
تازنــد و برند اهــل جهان گوی تمدن
ای فارس مگر فارس مارا فرســی نیست
درراه طلب «فرخی» ارخســته نگردید
دانســت که تامنزل مقصود بســی نیست

دکتربیژن سمندر

حصارافصله اه

خواهش

ازاین جابرو
تنهابمانم

کسی ازروزن پنجره فریاد می کشد «:آی !
چندبرهوت عطش تاطراوت آبشار؛
چند خمار تا خمخانه ی خیام؛
ِ
شهد کندوی آشتی؟»
چند کشت شوکران تا
***
عطشان آغوشی از پذیرشم اینک
هالک دستی به نوازش وبوسه ای ازسر تسکین
چند کهکشان پرواز
چندرباط اتراق

تا رهایی از حصار تجرد
تابارافکن عشق راستین؟
وست وود ۲۰ -سپتامبر ۲۰۱۰

سکه ی عشق

بهارخسروفراهانی(بنی جمالی)

مازعشقت شورودستان می کنیم
بلبل دل را برت پر می دهیم
سکه ی عشقت به دارالضرب جان
دربســـاط قصه ها و غصه ها
عشق بس دشوار باشد الجرم
اشک گرم عاشقی گرشدروان
فرش گل میگستریم تاکوی تو
الف از مهر و وفا کی میزنیم

خاطرخودراگلستان می کنیم
باغ جان را پر زالحان می کنیم

میزنیم وذوق وهیجان میکنیم
یادی ازشبهای هجران میکنیم
باصبوریهاش آسان میکنیم
گریه ها را درگریبان میکنیم
خانه ی دل راچراغان میکنیم
عاشقی رابادل وجان میکنیم
تیرماه  ۱۳۹۶خورشیدی

آزادی -شماره  ۱۱۶صفحه35

فرخی یزدی

جهانگیرصداقت فر

آزادی -شماره  ۱۱۶صفحه36

دردیداربعدی که بااوداشتم گفت:
باپادرمیانی مادرم توانستم باپدرم
ازآنچه که قراربود بااودرمیان
بگذارم،صحبت کردم،پدرم گفت
بااینکه میدانم جالل الدین جوانی پاک
وبی آالیش وصادق است وشایسته
همسری باتو،ولی بابرگزاری مراسم
نامزدی آنهم برای مدت دوسال ابدا ً
موافق نیستم،به ویژه اینکه پدراو
کمترین روزنه ای را دربرابرگفته
هایم نگشود،بیا ازخیر این وصلت
بگذر ،برای تو خواستگار شایسته کم
نیست،امروز بنا به خواهش مادرت
نشستم وبه حرفهایت گوش دادم،نمی
خواهم باردیگر درباره ی ازدواج با
جالل الدین ازتو حتا یک کلمه بشنوم،
ا ّ
ال مگرمیرزا عبدالوهاب گلشهری یا
خانم ایشان برای خواستگاری توآمده
باشند،همین وبس.
منیره باآنکه بیش از ن ُه کالس نخوانده
بود،مع ذلک به خاطراستعدادوهوشی
که داشت،به سادگی وروانی سخن
میگفت وبه شیوایی ادای منظور
میکرد و به خواندن کتابهای تاریخی
وشعر دلبستگی زیادداشت.
درآخرین دیدارمان که دوروز مانده
به رفتنم به تهران ،صورت گرفت،برای
چندمین بارباهم عهدوپیمان تازه
مؤکد بستیم
کردیم وقول وقرارهای
ّ
که نسبت بهم تاآخرین نفس وفادار
وحسرت
باشیم،اشکهاریختیم
هاخوردیم وبی تابی ها از خودنشان
دادیم،وگاه دلداریها بهم می دادیم
تارنج دوری را تاب بیاوریم.
باالخره بنا به خواسته ی
پدرم،دریکی ازروزهای نیمه ی
شهریورماه درحالیکه عده ای ازبستگان
ودوستان برای خداحافظی درمنزل
ما جمع شده بودند،مرااززیرقرآن
ر ّد کردندوپس از بوسیدن قرآن ،
زمانیکه سوار درشکه شدم تابه گاراژ
بروم،آب درون سطل
مسافربری
ِ
کوچکی رابرزمین ریختند تادر طول
سفر دچار سانحه نشوم وسالمت به
مقصدبرسم !
شب هنگام اتوبوس ما دربرابرچشم

نی
انز ن

چندتنی از بدرقه کنندگان ازجمله
پدرومادرم براه افتاد ومن بامدادان
به تهران رسیدم وبه آدرسی که
دردست داشتم سواردرشکه ای
شدم وبه منزل خان دایی که ساکن
تهران بود رفتم ،درآن زمان هنوز
درایران تاکسی براه نیفتاده بود.

باراهنمایی خان دایی وبامدارکی
که دردست داشتم،روزپس از ورودم به
تهران  ،جهت ثبت نام به اداره ی نظام
وظیفه رفتم وچندروز بعد به دانشکده
ی افسری مراجعه کردم ومشغول
خدمت شدم،دوران بسیار سخت
آموزش ودوری ازمنیره که سخت
ترازآن بود ،مرا برآن داشت تا در یک
فرصت مناسب دریکی ازشبهای جمعه
که به مرخصی می رفتیم ،ازدانشکده
بگریزم ودراین باره بسیار اندیشیدم،
باالخره به این نتیجه رسیدم که
تصمیم درستی نیست،زیرا به کجا
می توانستم بروم که دور ازدسترس
مأموران نظام وظیفه ویاشهربانی بوده
باشد؟وانگهی کیفر فرار از خدمت نظام
بسیار سنگین بود وبرمدت خدمتم
پس ازمدتی زندانی شدن،افزوده
میشد،ازاین رو منصرف شدم،باخود
می گفتم چگونه خواهم توانست دوری
یک سال از منیره را طاقت بیاورم.
دردرازای مدتی که دردانشکده
خدمت می کردم بااندک فرصت
ومجالی که شبهابه هنگام خواب
درآسایشگاه به دست می آمد،زیر
نور ضعیف خوابگاه،ویا گاه که بعضی
شبهای جمعه به منزل دایی می
رفتم،نامه ای پُرسوزگدازبرای منیره
می نوشتم وبه نشانی ُمنشی تجارتخانه
ی پدرم که دوسه سالی ازمن بزرگتربود
وباهم روابط بسیاردوستانه داشتیم
پُست می کردم که اونیزدرآتش عشق
دخترجوانی می سوخت که پدرش
در خدمت ارتش بود وحاضر نبود
دخترش را به جوان کاسبکار وبازاری
بدهد ،ازاینرودرد یکدیگررا به خوبی
درک می کردیم،او پس ازدریافت نامه
هایم ،آنهارا به ترتیبی به منیره می

رساند،امامنیره نامه های ارسالی به
سوی مرا مستقیم ًا به پستخانه می بُرد
وبه صندوق می انداخت.
دوره ی خدمت دردانشکده ی
افسری راپس ازیک سال ،باهمه ی
سختی ها ومرارت ها به پایان بردم
وبادرجه ی ستوان سومی به اصفهان
منتقل شدم وپدرم باهمه ی کوششی
دوستان
که کرد،نتوانسته بودازطریق
ِ
ارتشی اش مرابه پادگان شهر خودمان
منتقل کند.
پس ازانجام مراسم فارغ التحصیلی
وخروچ از دانشکده،بدون درنگ به
بنگاه مسافربری رفتم وباقلبی ُملتهب
عازم زادگاهم شدم.
درآن سالها اتوبوسها شب
هنگام به راه می افتادندواگردربین
راه دچار نقص فنی یا تصادف نمی
شدند،بامدادان به مقصد یعنی شهر
ما می رسیدند،،چراکه جاده ی
تهران به شهرما خاکی وپر دست
اندازوبخش اعظم آن کوهستانی
وپرپیچ وخم با نشیب وفرازها وگردنه
های تندبود،ضمن ًا تکنیک اتومبیل
حد کنونی پیشرفت
سازی تا به
ّ
نکرده بود ،صندلی هانه تنها بهم
بسیارنزدیک وزانوهای های مسافران
راآزار میدادبلکه کف آنهابسیار سفت
وسخت بود وبجای فنریااسفنج،زیر
روکش چرمی ازکاه پُرشده بودودرهر
دست اندازفشارزیادی به لگن خاصره
و ُمهره های پشت مسافران وارد می
شد،آنچنان که آنان پس ازرسیدن
به مقصدبسیار خسته وکوفته وخاک
آلود میشدندونیاز مبرم به استراحت
داشتند.
پرسیدم چرا خاک آلود میشدند!؟
گفت :نسل حاضر هیچگاه نخواهد
توانست مسایل ومشکالت نسل گذشته
رادرک کند،چون آن ایام را ندیده
اند،این روزها چون اتوبوسهادارای
دستگاه گرم وخنک کننده می
باشند ،بنابراین نیازی به بازبودن
پنجره های آنها نخواهدبود،ولی درآن
ایام پنجره های اتوبوس رابه ویژه
در فصل گرما پایین می کشیدندتااز

قسمت شانزدهم
گرمی هوای درون اتوبوس تاحدودی
کاسته شودودر چنین شرایطی طبیعی
ِ
گردوخاک به هوابرخاسته از
است که
حرکت اتوبوس وسایر اتوموبیلهاییکه
ازکنارش رد میشدند به درون اتوبوس
راه می یافت وبرسر وصورت ولباس
مسافران می نشست.
به هررو دلم می خواست اتوبوس
حامل من پرواز می کرد وهرچه زودتر
به زادگاهم می رسید تا پس از دیدار
باپدرومادرم که دلم ازبرای دیدن
شان خیلی تنگ شده بود،بامنیره
دیدارداشته باشم.
اودریکی ازنامه های اخیرش نوشته
بود که اخیرا ً دونفر به خواستگاری ام
آمده اند که به هردوخواستگار به بهانه
هایی پاسخ ر ّد داده ام،ضمن ًا اشاره
کرده بودکه پدرومادرش با یکی از
دوخواستگار موافق اند و .....
دلم می خواست هرچه زودتر به
معشوق باوفایم برسم،چهره ی زیبایش
را به بینم ونفسی تازه کرده وازاو به
خاطراینکه به خواستگاران پاسخ ر ّد
داده بود سپاسگزاری کنم.
بامداد روز پس ازترک تهران به
مقصدرسیدم وچمدانی راکه به همراه
داشتم دردفترگاراژبه امانت گذاشتم
تا پیش ازدیدارباپدرومادرم،توانسته
باشم خودرا سبکبال به خانه ی منیره
برسانم وبا پرتاب پیغام پیچیده به
دور سنگی کوچک،اورا ازآمدنم آگاه
کنم،ووعده ی دیداربگذارم،برای انجام
این کارسرازپانمی شناختم،باشتابی
هرچه بیشتر خودم را به خانه ی او
رساندم وبه شیوه ی پیش پیام رادر
محل همیشگی،به درون خانه اش
پرتاب کردم وبه دفتر گاراژبازآمدم
وچمدانم رادریافت کردم وبه منزلمان
رفتم.
ازشدت شوق
مادرم با دیدنم
ّ
به گریه افتاد ومرا درآغوش گرم
خودگرفت وبوسه هابرگونه هایم
زدوباحالتی بین گریه وشادی مرا
که درلباس نظامی بودم ورانداز
کردوگفت :این لباس چقدر به اندامت
برازنده است،اگرپدرت تورا دراین

یکسال دیگر هم خواهد گذشت،مهمتر
از هرچیزآینده ی دلخواه ودلپذیری
است که من وتو درسایه وفاداری وپای
بندی به عهدومیثاق مان به دست
خواهیم آورد،هرطوری شده این یکسال
را هم طاقت بیاور،تهدیدات پدرت
توخالی است،مگراودربرابرمخالفت توبا
ازدواج با دیگری چه کار می تواندانجام
دهد؟درست است که مادرت ظاهرا ً
از او جانبداری می کند،ولی اویک
مادراست وحاضر نخواهد شدپدرت
دربرابرمخالفت های تو تصمیم شدید
بگیرد،مقاومت کن،همه چیزدرست
خواهدشد،این یکسال دربرابریک
عمرزندگی،یک عمردرکنار هم بودن،
زمان درازی نیست که نشود تح ّمل
کرد ،مطمئن هستم زمانیکه ازخدمت
درارتش مرخص شوم پدرم دربرابر
پافشاری من باازدواج من وتو موافقت
خواهدکرد،به ویژه که مادرم باازدواج
من وتونظر مخالفت ندارد.
گفت :آمدیم پدرت باهمه ی
پافشاری های تو وموافقت مادرت،در
ازدواج تو بامن همچنان پای فشرد
ومخالفت کرد،آنوقت چه خواهی کرد؟
گفتم:تا به امروزباپدرم درباره ی
خواسته ام صحبت نکرده ام،دلیل
این کارنیزبه دوجهت بود،یکی از
لحاظ اتکاء مالی ودیگراحترام به پدر
ومادروجلب رضایت آنان،باهمه ی
این حال پس از پایان دوره ی خدمت
سربازی باپدرم درباره پیوندمن باتوبه
جدی وصریح صحبت خواهم
گونه ی ّ
کرد،اگرمخالفت کند،تردیدی نکن
که با همه ی احترامی که به اودارم،از
کار درتجارتخانه اش کناره گیری
خواهم کردوچون درکار به فن وفوت
تجارت کام ً
ال آگاهم بنابراین شخص ًابه
کار تجارت خواهم پرداخت ،در غیر
اینصورت به دنبال استخدام دریکی
ازادارات خواهم رفت،هزینه ی برگزاری
مراسم عروسی وبیش از یکسال زندگی
مستقل را هم باآنچه که تاکنون از پدر
ودریافت حقوق ازارتش پس انداز کرده
ام وخواهم کرد ،درجیب دارم وجای
کمترین نگرانی نخواهدبود،یقین دارم
زمانیکه پدرم دربرابرعمل انجام شده
قرار بگیرد،با توجه به فشار مادرم
که تنها فرزند خانواده می باشم ،از
مخالفت اش دست خواهدکشید،ضمن ًا
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از :ک  -هومان

لباس به بیندازکاری که کرده است
خوشحال خواهدشدوزمانیکه پدرم
به وقت ناهاربه منزل آمدومرادرآن
لباس دیدبسیارشادمان شد وباغرور
گفت :می بینم که کارم درست بود
،ایکاش جالل الدین ذوق نظامی
گری داشت ودراین لباس خدمت
وجربُزه ی این کار
می کرد ،لیاقت ُ
راهم دارد،
مملکت به افسران تحصیلکرده
وکاردان نیازدارد،و...اما من کمترین
دلبستگی به لباس وشغل سپاهی گری
نداشتم،دلم می خواست پدرم چنین
لقمه ای را ازبرایم نمی گرفت حال
که گرفته بود،دوره خدمتم درارتش
به جای دوسال،دوماه وحتی دوروز
می بود،من ازروش ورفتار مسئوالن
وفرماندهان دانشکده ی افسری ابدا ً
خوشم نمی آمد،رفتاروگفتارشان
بسیار تحقیر آمیزوبی معنی وبی
مورد وغیرضروری بود،دردوران
خدمت افسری دراصفهان نیز به نوعی
دیگرازبرخوردفرماندهان با زیردستان
وسربازان وظیفه دلگیرورنجیده بودم.
سراسرشب روزپس از ورودم را
ِ
درالتهاب دیدارفردابامنیره بسربردم،
بامدادان که هنوزخورشید نورش
را برپهنه ی دشت وکوهساران
نگسترده بوداز رختخواب برخاستم
وبه آشپزخانه رفتم،خدمتکار خانه ی
مارا که زنی جوان سال ومؤمن بود،
درحال تهیه ی ناشتایی دیدم،مادرم
نیزباشنیدن گفتگوی ما به آشپزخانه
آمد وروبه من کردوگفت:چه
زودازخواب برخاستی ،آیا خدای
ناکرده دردی داری؟
گفتم :هیچ دردی ندارم ،خوابم
نمی ب َ َرد،آمدم تا پس ازیکسال با
خدیجه خانم کمی گپ بزنم وحالی
ازاوبپرسم،آخر دلم ازبرای اوهم تنگ
شده بود.
خدیجه خانم باشنیدن سخنانم
درحالیکه بسیارخوشحال شده بود،
گفت:خداتوآقازاده ی خوب ومهربان
راحفظ کند،همه ی شما به من مح ّبت
دارید،آقا وخانم خیلی در انتظار دیدن
شما بودندوروزشماری می کردند.
پدرم دردنباله ی گفتارش
افزود:درحاشیه ی گفتارم باید اشاره
کنم که آن خدیجه خانم،همین خدیجه
خانم است که سالهای جوانی اش
رابا خدمات صادقانه اش درمنزل
پدرومادرم گذرانیده وسالهاست که
لطف اش شامل حال ما شده است
وبه گردن همه ی ما حق بزرگی دارد،
زمانیکه ازخانه ی پدر به این خانه
آمدیم،چون مادرتان هوشنگ را حامله
بود،اورا به مادادند تا کمک ماباشد،آن
هنگام هنوز جوان بود وانصاف نبود
که ازحق انسانی خودبهره نبرد،ازاین

رو اورابه مردی که یکی از بستگان
ما مع ّرفی کرده بود به شوهردادیم
واووهمسرش را درخانه ی خودمان
نگهداری کردیم،یکی دوسالی بیش
نگذشت که معلوم شدهمسرش ازروی
نادانی وسادگی دچار افیون شده
وسخت معتاداست،اورا به درمانگاه
بردیم تا ترک اعتیاد کند ،پس از ترک
درمانگاه یکی دوماهی بیش نگذشت
که دوباره به افیون دچارشدوخدیجه
خانم نخواست با چنین همسری
زندگی کند ،ازاین رو با صوابدید ما از
همسرش جداشد وتا کنون حاضر به
ازدواج دوباره نشده است.
پدرم سپس درادامه ی
گفتارش درپیوندبا داستانش با منیره
گفت:دقایقی بعدناشتایی حاضرشد
ومن بابی میلی اما به ظاهرخودم
رابه خوردن مشغول ساختم تازمان
مق ّرربرای دیداربامنیره فرا برسد،در
همان حال فکرمی کردم بارنجی
طی یکسال گذشته به خاطر
که او ّ
دوری ازمن کشیده ،پوستی کشیده
براستخوان شده است!با خودمی گفتم
به محض دیدنش اورا سخت درآغوشم
خواهم فشرد وآنقدرازشدت شوق
دربرابرش خواهم گریست که مرغان
هوارانیزواداربه گریستن کنم .دراینجا
در حالیکه لبخند برلبان پدرم نشسته
بود افزودُ :خب جوانی ُخل بازی های
خودش را هم دارد!
درزمان مق ّرر درحالیکه سرازپا
نمی شناختم به میعادگاه رفتم،منیره
رادیدم که چون کبوتری سبکبال
،شادمانه به سوی میعادگاه می
آمد،هنوز یکی دوقدم مانده بود تا به
من برسد ازشدت ذوق زدگی بی پروا
خودرا درآغوش من انداخت وشروع
به گریستن کرد،گفتم ازآمدنم باید
شادمان باشی ،مگرنه؟گفت،آری
این گریه ی شوق است،چقدردلم
ازبرایت تنگ شده بود،داشتم دیوانه
میشدم،خداراشکرکه یکسال گذشت،
نمی دانی دراین یکسال چه کشیدم
ومی کشم،خیلی درفشارم،تاکنون
چندخواستگاررا جواب کرده ام،پدرم
سخت ناراحت است ومرا چندبار
تهدید کرده است که اگر خواستگاران
را به بهانه ی درس خواندن ویا هربهانه
ی دیگرر ّد کنم،هیچگونه چشمداشتی
ازاونبایدداشته باشم،بدترازهمه فشار
ومتلک گویی ع ّمه هایم به جانبداری
ازپدرم،مرا به شدت آزار می دهد،
فشار پشت فشار،شماتت پشت شماتت،
درشت گویی پشت درشت گویی است
که دایم ًا می شنوم واعصاب مرا خرد
کرده است،نمیدانم تاچه زمان می
توانم دوام بیاورم ودست به خودکشی
نزنم،وهمه ی اینها به خاطر این است
که من به یکی از این خواستگاران که

مورد پسند پدرم میباشد پاسخ موافق
بدهم .
گفتم :دردرجه ی نخست از پایداری
توبه خاطرمن وعهدوپیمانی که باهم
بسته ایم سپاسگزاری می کنم،دردرجه
ی دوم اینکه براعصابت مسلط باش
وکمترین اهم ّیتی به حرفهای این
وآن نده،یکسال را با همه ی سختی
گذراندیم.

خیالم ازسوی پدرومادرتوباتوجه به
سابقه ی امر آسوده است،اگر می بینی
که تورا برای موافقت با کسانیکه به
خواستگاری تو می آیند درفشار می
گذارد ازبرای این است که ازجانب من
وپدرم مطمئن نشده است.
گفت :مطمئن باش به هر ترتیبی
که باشد این یکسال راهم اگرچه
ازبرایم طاقت فرسااست ولی تحمل
خواهم کردوتمام فشارها وسرزنش
هارابه جان خواهم خرید.
پس از این گفتگوها دست
یکدیگررا به گرمی فشردیم وبه امید
دیدارآینده ازهم جدا شدیم وتاپیش
از رفتنم به محل مأموریّت ،دوسه
باری باهم دیدار داشتیم وضمن ابراز
سخنان دلگرم کننده از یک آینده
ای دلخواه،قول وقرارهارا باسوگندهای
محکم تجدید کردیم.
درروز مق ّرر به سوی اصفهان
حرکت وبه موقع خودرا به ستاد لشکر
اصفهان معرفی کردم،روز پس از ورودم
به اصفهان،نامه ای پُرسوزوگدازهمراه
با کلمات عاشقانه ونوید به آینده ای
وطی آن اورا همچنان
خوش نوشتم
ّ
به مقاومت وبردباری دربرابرفشارها
وسرزنش ها تشویق کردم.
تا حدود شش ماه،نامه های
منیره مرتب ًا وبه موقع می رسید
ومضامین نامه هایش بسیار تسلی
بخش وامیدوارکننده بود،اماپس
از آن ،بااینکه چندنامه ازبرایش
فرستاده بودم،پاسخ هیچیک از نامه
هایم را دریافت نکردم،بسیار نگران
شدم،ابتدااز نرسیدن نامه ازسوی
اوراحمل بربیماری می کردم که توان
وفرصت نگارش را از اوگرفته است،وگاه
براین گمان می شدم نکند نامه هایم
را منشی تجارتخانه به جهاتی به او
نرسانده باشد،اما درنامه ایکه ُمنشی
تجارتخانه درپاسخ نامه ام نوشته
بود،تأکید کرده بود که نامه هارا به
دست منیره می داده وضمن ًا نوشته بود
که او بیمار نبودونیست !داشتم دیوانه
توجه به آنهمه عهدوپیمان
میشدم وبا ّ
های محکم وسوگندهای آنچنانی،
ازدرک چگونگی ماجراعاجزمانده
بودم،قراروآرامم بریده شده بود،
ناچارشدم به بهانه ی بیماری مادرم
یک هفته مرخصی بگیرم وبه زادگاهم
بروم.
به پدرومادرم که ازآمدن به دور
ازانتظارمن متعجب شده بودند،گفتم
که دلم ازبرای شان تنگ شده
بودوتنهایی در شهرغریب زندگی
کردن به انسان سخت میگذرد.
پدرم پرسید :پس چگونه بود که
درمدت یکسال خدمت دردانشکده ی
افسری چنین کاری نکردی!؟ ادامه دارد

گف
تمت چون رد حدیثی رگتوانی داشت گوش

(حافظ)
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رفتم دندونپزشکی به دکتره میگم:

-آقای دکتر این دندون عقلم کج

دراومده  .اومدم حسابشو برسی!
دکتره میگه:

 -یعنی میگی بکشمش؟!

پ  ،گفتم دکتری  ،یکم
پ نه َ
 َنصیحتش کنی بلکه به راه راست

بیمارسابق
دکتری بر منشی اش فریادزد
برسرآن بی نوا بس دادزد:
این مریض خسته وبیچاره کیست؟
این که آمد بالباس پاره کیست؟
بارها گفتم بیتیند اغنیا
پس چرا اورا پذیرفتی چرا؟
گفت منشی :بنده را تقصیر نیست
حرفتان را حاجت تفسیر نیست
قول منهم  ،جان دکتر صادق است
او مریض پولدار سابق است
بسکه آمد پیشتان بیچاره شد
بس که ُسلفیداو .لباسش پاره شد.

نظریه بیماریهای حرفه ای منو ثابت
می کنه....
دکتر :خوب جانم  ،شما چه سازی
میزنی؟
بیمار :دنبک می زنم آقای دکتر!

این دکترها
به هرجا محفلی ازجمع دکترها بپاشد
بسا رازمگو دربین آنهابرمالشد
یکیگویدکهبایدچندنوبتشوکدهنداورا

به مالیخولیا هرجا مریضی مبتالشد
یکی گوید روانکاوی نداردهیچ تأثیری
کهدرایندورهامراضروانیبیدواباشد
یکیازسینهپهلویمریضپیرخودنالد
که کارمن پی درمان اوتنهادعاباشد
یکیگویدمریضمنمزاحممیشودهردم
کهازمرگ فجااندردلشهولووالباشد

یکیهرساعتازکمبودخوابخودکندشکوه
یکیگویدسخنبسکنکههنگامغذاباشد

تنها باشم  ،یک گیالس مشروب ساده
هم بخورم یک دفعه بلند میشم و
خالصه به او تجاوز می کنم .
دکتر(:آب دهانش را قورت می دهد
ودرحالی که از خوشحالی دست هارا
بهم می مالد آرام وشمرده به فی فی
می گوید)
دکتر :فی فی خانم اصال نگران نباشید
من اآلن میرم د ِر مطب را می بندم،
بعد می شینیم باهم یه گیالس شراب
ناب می خوریم ...

گارانتی
بیمار :ببخشید آقای دکتر ،این
دندونی روکه اآلن برای من گذاشتید
تاچه مدت تضمین می کنید؟
دندانپزشک :تاصدلقمه  ،البته بدون
ته دیک سفت!

یکیگویدسخنازپولهایخوددرآمریکا
بهنگامیکهبحثازقیمتارزوطالباشد

شنیدماینسخنهاراودردلاینچنینگفتم
که درداین پزشکان  ،بیشترازدردماباشد

شرابناب
کشفپزشکی
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دکترو استاد دانشگاه بیماری را که
مبتال به تورم زبان  ،جوش های متعدد
دورلب وداخل دهان بود معاینه کرد:
دکتر :شما نوازنده موسیقی هستید؟
بیمار( :باتعجب) بله.
دکتر( :فاتحانه به طرف شاگردان
وهمکاران خودبرگشت) وگفت:
دیدین اینهم یک مورد دیگه که

مادمازل فی فی ازآن دخترهای
امروزی بود .اوالً به ماه می گفت تو
در نیا که من درآمدم .ثانی ًا قامتی
داشت قیامت .ثالث ًا عین آهو درمی
رفت ومی ایستاد وعقب سررا می
نگریست .خالصه این مادمازل
یکدفعه سراز مطب دکترروانشناس
درآورد .بااضطراب نشست جلوی میز
دکتر وبعداز نگاهی به چشمان مهربان
دکتر اعتراف کرد:
فی فی  :آقای دکتر من مرض بدی
پیداکردم  .به محض اینکه با یه مردی

قلبخلخالی
خلخالی را روی تخت جراحی
بیمارستان قلب خوابانده بودند تا
قلبش را عمل کنند .پاسدار محافظ
او که پوزه بند مخصوص به دهنش
بسته بود ویک « یوزی» هم به دست
داشت برعمل پزشک خارجی نظارت
می کرد.

بیمارستانکودکان
آخوندی که وزیر بهداشت ودرمان
بودبرای سرکشی به بیمارستان
کودکان می رودو درپایان دیدار ،
پزشکان را مورد تفقد قرار می دهد:
ناراحت نباشید،
وزیربهداشت:
امیدخودراازدست ندهید .اگر کمی
بیشتر درس بخوانید می توانید
بزرگترهاراهممعالجهکنید.

ارتباطخانوادگی
خانم جوان :خانم منشی  ،می خواهم
آقای دکتررا ببینم.
منشی ُمسن :وقت ق گرفته اید؟
خانم جوان :نه خیرولی باید فوری
آقای دکتررا ببینم.
منشی ُمسن :متأسفانه اگر وقت قبلی
نداشته باشید امکان ندارد .مگر اینکه
ازبستگان نزدیک ایشان باشیدوکاری
خصوصی داشته باشید.
خانم جوان :بله  ،من همسر ایشون
هستم.
منشی ُمسن :اوه ! ازمالقات شما خیلی
خوشوقتم .چون من هم مادرزن
ایشون هستم.

رژیم غذایی
دکتر :مگربه شمانگفتم برای این
که الغر شوید ،بین غذاها چیزی
نخورید؟

گفتم  :ای دکتر چرا رنگ رخم مهتابیس؟
گفت  :ازرنج فراوان است و از بی خوابیس
گفتم  :ای دکتر دوای دردمخلص چیست؟گفت:
آب مرغ و ران غازو سینه ی مرغابیس
گفتم :ای دکتر کجا این ها میسر می شود؟
ازبرای آن که قوتش شلغم وسیرابیس؟
هرکه جمشیدی ندارد دوست اشعارترا
یا بود اخاللگر یا بی وطن یا ...بیس..

هدایت بشه!!!!

شوخی های پزشک وبیمار

پاسدار :چرا معطلی موسیو؟ عمل
قلب روشروع کن.
جراح :خیلی ببخشید من هرچی می
گردم توی این سینه قلبی نمی بینم .

دکتر وبیمار اصفهانی

لذت بیماری
سازمان جهانی بهداشت اعالم کردکه

از محمدرضاصارمی

از هر ده نفر 4نفر از بیماری اسهال

دکتروبیمار

رنج میبرند!

سوال غضنفر :یعنی اون  6تای دیگه
از اسهال لذت میبرن؟

اکنون جهت ُخ ّـرمی خاطر سرکار

شرحی دهم ازرابطه ی دکتروبیمار

بعضی ز پزشکان که خدا حافظشان باد

اندوختــــه کردند بهم ثروت سرشار

زان جمله یکی نیز سر کوچه ی ماهست

کارش نبود لطف به افــــــراد گرفتار

دور وبر او می پلکد در مطبی لوکس

یکمنشیویکنرسودومستخدمپروار

هرچند که تشخیص مرض راه مداواست

گوشش نبود هیچ به این حرف بدهکار

آن قدر کنـــد داروی بی فایده تجویز

تاازبدنت پر بکشــد روح سبکبــــار

گر حالت ناجورتو بهبــــــود پذیرد

گوید کـه بلی این منم واین همه شاکار

ورخوب نشد حال تو گوید سرطان است

باید که شفایت بدهد خالق

روی آوری آنگاه به عناب وسه پستان

دادار

خارشترو پشم خر وروده کفتار

گرباز نشد وضع مزاجی تو بهتر

شاید ملک الموت کند چاره ی ناچار

طرف میگه:
 آقای پزشک از وقتی رفتمدستشوئی دیگه کمرم صاف نشد. .
پزشک بهش میگه :
عزیزم شما دکمه شلوارو به یقهبلوزت بستی !!!

ترس ازدکتر در کودکی

بچه بودم بابام بردم دکتر .وقتی
ویژگی لیال
نوبتم شد اینقد میترسیدم چار
چوب در مطب را گرفته بودم و
یه نفر برای بازدید میره به یه داخل نمیرفتم
بیمارستان روانی ؛
بابام گفت آقای دکتر االن
ای
گوشه
یه
که
میبینه
اول مردی رو
میارمش ،این وقتی خر میشه
نشسته و هر چند دقیقه آروم سرشو توی هیچ طویله ای نمیره.
به دیوار میزنه و زیر لب میگه :
دکتره با دهن باز فقط بابامو نگاه
 لیال  ،لیال  ،لیال .میکرد .

مرد میپرسه  :این آدم چشه ؟
میگن  :یه دختری رو میخواسته به
اسم لیال که بهش ندادن  ،اینم به این
روز افتاده !
مرد و همراهاش به طبقه باال میرن
و مردی رو میبینه که توی یه جایی
شبیه به قفس به غل و زنجیر بستنش
و در حالیکه سعی میکنه زنجیرها رو
پاره کنه با خشم فریاد میزنه :
 لیال  ،لیال  ،لیال...بازدید کننده با تعجب میپرسه  :این
یکی دیگه چشه ؟
میگن  :اون دختری رو که به اون یکی
نداده بودن  ،دادن به این !!!

دکمه ی عوضی
یارو میره به مطب پزشک  .پزشک
ازش می پرسه:
 -برای چی مراجعه کردی ؟

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

بیمارچاق :چرا آقای دکتر .ولی بین
غذا خوردن هایم اص ً
ال فاصله ای
نیست که بتوانم چیزی نخورم.

درمطب دندانپزشک

قسمت بیستم

۳۶
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بلقیطی بالحنی تمسخر آمیز
همراه با سرزنش گفت:
 این افتخاری نیست که مردزندگی اش را مثل خرگوش
وخروس بگذراند! تو هنوز چیزی
یاد نگرفته تقریب ًا پولهایت تمام
شد!
آن دو روی پوستی دم در خانه
نشسته بودند .جبل پاهایش
را زیر آفتاب رویشنها دراز
کرده بود .آرامش در چشمانش
برق می زد .به طرف پدرزنش
برگشت وگفت:
 پدرما ،ادهم درآرزوی زندگیراحت درباغ پرنعمت زیست تا
مرد.
بلقیطی باصدای بلند خندیدو
ندا داد:
 شفیقه بیا شوهرت را پیش ازاینکه تنبلی اورابکشد ،دریاب.
شفیقه در آستانه ی در ظاهرشد،
ظرفی دردستش بود که درآن
عدس پاک می کرد .دور سرش
روسری صورتی بسته بودکه
زیبایی صورتش را دوچندان می
کرد .بدون اینکه چشم ازظرف
بردارد ،پرسی:
 پدر ،چه خبرشده؟ شوهرت دوچیز می خواهد« :خوشبختی تو وزندگی بدون کار».
شفیقه سرزنش کنان خندیدو
پرسید:
 چطور خوشبختی من و ُمردنمازگرسنگی می تواند یکجا جمع

شود؟
جبل گفت:
 این از اسرار شعبده بازاناست!
بلقیطی با آرنج به پهلوی
اوزدوگفت:
 مشکل ترین شغل را دست کممگیر .چه جوری تخم مرغی را
درجیب تماشاچی می گذاری
واز جیب یکی دیگر ازصف
روبرو در می آوری؟ چطور یک
تیله رابه جوجه تبدیل می کنی؟
ماررا چگونه می رقصانی؟
شفیقه که صورتش ازشادی می
درخشید ،گفت:
 پدر ،به او یادبده  .او اززندگیچیزی نمی داند مگر نشستن
روی صندلی گرم ونرم دراداره
ی اوقاف.
بلقیطی برخاست وگفت « :وقت
کار فرارسید» .سپس به داخل
خانه رفت .جبل عاشقانه به
همسرش نگاه کرد وگفت:
 زن زقلط هزاربار کمترازتوزیباست ،اما سرتاسرروز روی
تختی آراسته می گذراندوازصبح
تا شام درباغ عطر یاسمین
استشمام می کند وبه صدای
آب روان گوش می دهد.
شفیقه بانیشخند تلخی گفت:
 این شیوه ی کسانی است کهبا دسترنج دیگران زندگی می
کنند.
جبل سرش را خاراند وبفکر
فرورفت وگفت:
 اما راه دیگری هست کهخوشبختی را کامل کند؟
 دست از خیالپزدازی بردار.وقتی دربازار برخاستی و پیش

بچه اهی کوهچ ما

ترجمه د کتر محمد علی صوتی

من آمدی خیالبافی نمی کردی.
وقتی آن اراذل واوباش را دور
کردی درخواب وخیال نبودی.
اینطور شد که به قلبم راه
یافتی.
جبل شوق بوسیدن اوراداشت.
او به گفته های زنش باآنکه
بیشترازاو می دانست  -بی اعتنا
نبود ،بااین حال گفت:
 من بی هیچ دلیلی عاشقتوشدم.
 دراین گوچه ها هیچکس جزدیوانه ها خیال پردازی نمی
کند.
 عشق من  ،ازمن چه میخواهی؟
 مثل پدرم باش.جبل به شوخی گفت:
 چه حرف های شیرینی !لبهای شفیقه به لبخند باز
وحرکت انگشتانش دربین عدس
ها سریعتر شد.
 وقتی از کوچه فرار کردمازهمه ی مردم بخت برگشته تر
بودم .اگراین اتفاق نیفتاده بود،
باتو ازدواج نمی کردم.
 ماهردو خوشبختی مان رامدیون باجگیرانیم .همانطورکه
پدرم روزی اش راازمار و افعی به
دست می آورد.
 بااین حال من آدم صلح جوییرادرکوچه مان می شناسم که
معتقد است راهی را می توان
ُجست که مردم کسب روزی
کنند درحالی که درباغ هایشان
نغمه سرایی می کنند.
 برگردیم به صحبت خودمان!ببین پدرم با کیسه اش دارد می
آید .برخیز  ،خدا بهمراهت!

بلقیطی با کیسه برگشت وجبل
برخاست وهردو به راه همیشگی
روان شدند .بلقیطی گفت:
 با چشمانت یاد بگیر همچنانکه باعقلت .نگاه کن من چه می
کنم  .جلوی مردم ازمن چیزی
نپرس .صبر داشته باش آنچه
را نفهمیدی برایت توضیح می
دهم.
جبل کاررا واقع ًا سخت یافت
 .اما خودش را از همان آغاز
موظف کرد به آن عادت کند.
ومهارت الزم راباجدیت تمام
به دست آورد .درحقیقت او
کار دیگری از دستش بر نمی
آمد جز اینکه به دستفروشی ،
باجگیری ،دزدی یا راهزنی روی
بیاورد .کوچه در محله ی جدید
چندان با کوچه ی خودش
تفاوتی نداشت جزاینکه امالک

جبل هرروز به میدان میرفت ومعرکه می گرفت .تااینکه یک روز....

آل حمدان حتی به کعبلها خیانت نکرده
ام  .به چه کسی می توانستم ترالو بدهم؟
به افندی یا زقلط؟ خدای آسمانها همگی
شان را درآتش بیندازد .آنان ازتو بسیار
پرسیدند .وقتی می شنیدم سراغ ترا می
گیرند خیس عرق می شدم.
جبل جدی پرسید:
 بگو چطور خودت را بخطر انداختی وازخانه درنرفتی  .از انتقام آنان نترسیدی؟
دعبس با القیدی دستش را تکان
دادوگفت:
مدتها پیش حصر خانگی برداشتهشد .این روزها دیگر هیچکس از قدره
و قاتلش نمی پرسد .می گویند خانم
تنها کسی بود که مارا نجات داد وگرنه
ازگرسنگی مرده بودیم .ولی تاابد محکوم
به ذلت وخفت هستیم  .نه قهوه خانه ای
داریم ونه حرمت و آبرویی .ماباید دوراز
گوچه مان برای کاربرویم ووقتی برگشتیم
باید پشت دیوار خانه مان پنهان شویم
 .اگر باجگیری یکی از مارا ببیند باسیلی
وآب دهان مارا دست می اندازد .برایشان
خاک کوچه ی ما محترم تراز ماست...
چقدر تو درغربت خوشبختی!
جبل رنجیده خاطر گفت:
 خوشبختی وکارمرافراموش کن .بگوآیا باکسی بدرفتاری شد؟
دعبس آجری رااززمین برداشت و
برزمین کوبید وگفت:
 زمان حصر ده نفر ازمارا کشتند. ای خدای آسمان ها! آنان به فدیه ی قدره ی پست و فرزندمادری هرزه شدند.آنان ازرفقای مانبودند!
جبل با عصبانیت گفت:
 دعبس مگر آنان جزو آل حمداننبودند؟
دعبس شرمزده پلک برهم زد ولبهایش
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نجیب محفوظ

وساختمانهای بیشتری دراطراف
آن ساخته شده بود .هر غم واندوه
بجا مانده ای ازرؤیاها و خاطرات
گذشته ی شکوهمند و آمال و
آرزوهایی که آل حمدان  -مانند
ادهم پیش ازآن -برای برآورده
شدن آنها رنج می کشید ،کام ً
ال
به باد فراموشیب سپرد .تصمیم
گرفت گذشته را ازیاد ببردو با
زندگی جدید خو بگیردوسینه
اش را برای آن آماده کند .هرگاه
با یادآوری خاطرات ودربدری اش
دچار افسردگی می شد ،به محبت
همسر محبوبش پناه می برد.
به این ترتیب برغمها وخاطرات
گذشته اش چیره شد
وبا مهارت کارش را یادگرفت تا
جایی که بلقیطی شگفت زده شد.
جبل شب وروز درصحرا حستگی
ناپذیر تمرین کرد .روزها وهفته ها
وماهها وقت صرف کرد واراده اش
سستی نگرفت وخستگی درک
نمی کرد .کوچه ها وپس کوچه هارا
یادگرفت ،با مارها وافعی ها مأنوس
شد .دربرابر هزاران کودک نمایش
داد .مزه ی شیرین موفقیت
ودرآمد را چشید .خبرخوشی که
بزودی پدر خواهد شد ،به او رسید.
زمان استراحت دراز می کشیدوبه
ستارگان نگاه می کرد .باقلیان وبا
بلقیطی شب زنده داری می کرد

وقصه هایی که با رباب درقهوه
خانه حمدان روایت می شد  ،بازگو
می کرد .هرازگاهی می پرسید
جبالوی کجاست؟ ومی گفت ای
جبالوی ! هرگاه شفیقه اظهار
نگرانی می کرد که گذشته آینده
اش را خراب می کند ،جبل می
گفت :فرزندی که در بطن توست
به آن مردم تعلق دارد؛ به خاندان
حمدان .افندی سردسته ی غصب
کنندگان است همچنانکه زقلط
سرکرده وحشت آفرینان .زندگی
چگونه خوش خواهد گذشت با این
چنین مردمان؟
***
روزی در زینهم داشت حقه
ای رادرمیان دایره ای ازبچه
ها نشان می داد ،دورخودش
چرخید ودعبس را که که خودش
را به جلوی جمعیت رسانده بود وبا
ناباوری به او زل زده بود  ،دید .از
نگاه کردن به او اجتناب کرد ولی
نتوانست بقیه ی کارش رابرخالف
پافشاری ودادوفریاد بچه ها ادامه
دهد .کیسه اش رابرداشت وراه
افتاد .چیزی نگذشت که دعبس
هم پشت سرش آمد ودادزد:
 جبل! خودت هستی جبل؟!جبل ایستاد و به سوی او برگشت
وگفت:
 -بله دعبس چی باعث شد بیایی

اینجا؟
دعبس که هنوز ازتعجب درنیامده
بود ،پرسید:
 جبل مارگیر؟ ! کی این کاررایادگرفتی ؟ چطوری؟
جبل بی اعتنا گفت:
 این عجیب ترین چیز دردنیانیست.
جبل می رفت و دعبس به
دنبالش ،تااینکه به دامنه ی
کوه رسیدندودردامنه ی تپه ای
نشستند .آنجا گوسفندان چرا
می کردندوچوپانی لخت  ،داشت
شپش های لباسش را می جورید.
دعبس صورت همصحبتش رابه
دقت وارسی کرد وگفت:
 جبل چرا فرار کردی؟ چطوراینقدر به من بدگمان شدی که ترا
لو می دهم ؟ به خدا من به هیچیک از

راباعذرخواهی غیرقابل شنیدن به هم زد.
جبل ادامه داد:
بقیه هم از نعمت سیلی وآب دهان زندهاند!
جبل خودرا پاسخگوی جان های تلف
شده احساس کرد واز اندوه قلبش درهم
فشرد وخودرا از لحظاتی که درزمان
هجرتش درآرامش گذشت ،پشیمان
یافت .ازگفته ی دعبس شگفت زده
شدکه می گفت:
 شاید تو خوشبخت ترین فرد آلحمدان هستی .
جبل اعتراض کرد:
 هیچ روزی نبوده که به فکر شماهانباشم.
 اما تو دوراز رنج و دردسرس.جبل باصالبت گفت:
 من هرگز از گذشته ام فرار نکردم. آرامشت راباچیزهای چاره ناپذیر به هممزن .برای ما هیچ امیدی باقی نمانده.
جبل حرف اورا بالحنی اسرارآمیز
تکرارکرد:
 برای ما هیچ امیدی باقی نمانده.دعبس نگران وکنجکاو به او خیره شدو
از ُحزنی که برچهره اش نقش بسته
بود ،کالمی حاکی از بی احترامی برزبان
نیاورد .به زمبن نگاه کرد ،سوسکی را دید
که به سرعت زیر توده ای ازسنگ پنهان
شد .چوپان لباسش را تکان داد وتن
آفتابسوخته اش راپوشاند .جبل گفت:
 درحقیقت من خوشبخت نیستم مگردرظاهر.
دعبس باچرب زبانی گفت:
 تومستحق خوشبختی هستی ،این حقتوست.
 من ازدواج کرده ام .همانطورکهدیدی شغل جدیدی برای خودم یافتم.
امادردرون من صدای مرموزی است که
درخواب مرا آزار می دهد.
 برکت خدابرتو .کجا زندگی می کنی؟جبل جواب نداد مانند اینکه با خودش
حرف می زند ،گفت:
 زندگی هرگز بااین افراد جانی خوشنخواهد گذشت.
 راست می گویی .اما چطور می توانیماز دستشان خالص شویم؟
صدای چوپان بلندشد برای جمع
کردن گوسفندانش .بطرفشان رفت،
چوبدستی بلندی زیر بغل داشت
وآوازی مبهم می خواند .دعبس
پرسید:
 چطور می توانم ترامالقات کنم ؟ دربازار مقطم بپرس خانه بلقیطیمار گیر کجاست .ولی فع ً
ال درباره ی
من چیزی به کسی نگو.
دعبس برخاست وبااو دست دادورفت.
چشمان محزون جبل اورا دنبال می
کرد.
ادامه دارد

آیا هنر نقاشی ومجس هم
سازی رداسالم
رحام است؟

دکترسیمین تفضلی

سن
ت
ک
ن
طب ی ( باد ش ردما ی)
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کالس پنجم ابتدایی بودم  .به خط
ونقاشی عالقه مفرطی داشتم.
خانمی لز بستگان که بسیار مذهبی
ومتعصب بود ازمن خواست برایش
قمربنی هاشم بسازم .پازاوخواستم
که توضیح بیشتری بدهد.مشارالیها
گفت :مردخوش قیافه ای بکش که
روی اسب نشسته ویک دست ندارد.
حقیر هم بامختصرذوق و قدرتی که
درکارنقاشی داشتم تصویرقمربنی
هاشم را ساختم و بسیارراضی بود
ومبلغ پنج قران حق الزحمه مرا
پرداخت کرد.
سالها گذشت وعمری در راه هنر
صرف نمودیم وبرخورد نمودم به آثار
نقاشان معاصر و مشاهده کردم که
دراین قرن یک نقاش معروف (م-ف)
روز عاشورا ،عیدقدیر ،وحضرت علی
اصغر می سازد.
نقاش دیگری سبدی ازانگور را به
دوش خود کشیده وآن را (بارگناه)
تعیین نموده وهمچنین هنرمند
دیگری (ر.ی) ضربت خوردن حضرت
امیررا مصور نموده ونقاش (م.آ)
ذوالجناح  ،اسب حضرت امام حسین
را خون آلود ساخته است .
اکنون می بینیم پس از چهل سال
حکومت زاهدان ریایی با بکاربردن
انواع ترفند درمقام زدودن فرهنگ
وهنرملی ما می باشند ومی خواهند
ایرانیت را بکشند ،جبهه ایرانی زدایی
ومعتادکردن مردم به خرافات را.
ناگفته نماند که اکثر مسلمانان شیعه
وسنی به کراهت ساختن مجسمه
وکشیدن شکل جانداران معتقدند.
بواسطه آن که این دورا تقلید ازکار
خدای آفریننده می دانند .اگر قرآن
را زیرورو کنید هیچ اشاره ای
به تحریم صورت سازی ونقاشی
ومجسمه سازی وجود ندارد .اما سه
حدیث که آنهارا غلط یا درست به
پیغمبر نسبت می دهند عقیده فوق

را بوجودآورده است واین سه حدیث
بدین قراراست:
ان المالئک الیَ ْد ُخلون بیتنا فیه
ّ -۱
کلب او تصاویر ،یعنی فرشته داخل
خانه ای که درآن تصاویر ویاسگ
است وارد نمی شود.
شدالناس غرایا یوم القیامه
 -۲ا َِّن ا َ ُّ
المصورون ،یعنی به تحقیق کسانی که
عذاب ایشان از هرکس نزد خدادرروز
قیامت سخت تراست صورت کشان
می باشند.
الذین یضمعون هذا
ا َِّن
-۳
َ
المص ّور ُم ّ
بون یوم القیامه ویُ َ
قال
عذ َ
ل َ ُهم احیوا خلقیتم ،یعنی به تحقیق
کسانی که این صورت هارا می
کشند درروز قیامت عذاب می
شوند وبه آنها گفته می شود
زنده کنند آنچه را که آفریده اند.
پس هیچگاه پیغمبر اسالم تندیس
سازی ونگارگری ونقاشی را بطور
مطلق منع نکرده وحرام نشمرده
است .ساختن تندیس از خداوند
دربرابر آن به نیایش پرداختن
دراسالم حرام است وزشتی این کار
برهیچ خردمندی پوشیده نیست.
متأسفانه امروزهم دکاندارانی درلوای
دین ازسادگی مردم عوام استفاده
نموده وازاین پندارها وروایات
دروغین به سود خود بهره برداری می
کنند.
درعلم اصول فقه قاعده ای هست که
آن را بدین عبارت گفته اند :هرحکم
شرعی که برعلتی نهاده شده همیشه
دربودن ونبودن  ،تابع علت خود می
باشد .ساده ترین مثال برای نشان
دادن این معنی آن است که هرنوشابه
ای که مستی آورد حرام است واگر
حالت مستی آوری که علت آن حکم
است ازآن زدوده شود همین نوشابه
دیگر حرام نیست.
شما درقرابه ای شراب ُخ ّلر دارید
آور(سکرآور)
چون شراب  ،مستی
ُ

است قرابه نجس ونوشیدن محتوی
آن حرام است .اما اگر مایه سرکه به
آن بزنند ومحتوای همان قرابه بدل
به سرکه شود دیگر مستی آورنیست.
چون علت حرمت از میان رفته است
دیگر آن شیشه نه نجس است و نه
محتویاتشحرام.
بگفته ی زنده یاد سیرجانی جل
الخالق.
همین اصل درباره ی تندیس سازی
فرمانفرماست .واگر
ونگارگری
بخواهند تندیسی ازخدابسازند که
دربرابر آن نیایش کنند بی گمان کار
ایشان خطا واز دید اسالم حرام است
زیرا ابزار شرک را فراهم کرده است
واینکارباپایهیتوحیدبویژه ربوبیت،
سخت ناسازگاراست ولی ساختن
تندیس یا نقاشی های زیبا برای
آراستن شهرها یا یادبود وبزرگداشت
مردان وزنان نامی که به جامعه خدمت
کرده اند ونیز هرگونه نقاشی جز
کشیدن چهره ی خدا برای نیایش
به هیچ روی حرام نیست .وهرکس
چنین سخنی گوید یا ریاکاراست یا
عوام فریب ویا نادان وناآگاه از اسالم
و قوانین بنیادی این دین است .ولی
به زمان حال درجمهوری اسالمی
نقاشان ونگارگران نمی توانند صورت
واندام لخت زن را بکشند چون
صورت واندام زن لخت را زاهدان
ریایی «صورقبیحه» وبی عفتی می
دانند.
ناگفته نماند زمانی که آدمیان هنوز
به پایگاه واالیی دردانش وفرهنگ
نرسیده بودند .چون خودرا دربرابر
نیروهای طبیعت که برخی زیان
آوربوده ،ناتوان می دیدند وبه راز آن
گونه پدیده های متضاد وگوناگون در
پهنه ی این جهان نمی توانستند پی
ببرند ودرزندگی واندیشیدن ناتوان
وسرگردان مانده بودند  ،به ناچار به
زور نیروی پندار که دراین هنگام

میدان پهناوری پیدا می کند وسخت
می تازد  ،چنین می انگاشتند که
آن نیروها همواره چشم به آدمیان
دوخته اند .به این معنی که نیروهای
نیکخواه به یاری وهمراهی ایشان بر
می خیزند وبه وارونه ی آنها نیروهای
بدخواه همواره درپی فرصتند تا به
آدمیان گزند رسانند وزندگی ایشان
را تباه سازند.
ازجمله آئین ها این بود که برای
نیروهای نیکخواه وبدخواه تندیس
ها  ،نگاره هایی یه پایه پنداری که از
آنها در مغز خود آفریده بودند می
ساختند وروزهایی از سال وماه به
انجام آن آئین ها وخواندن ورد ودعا
می پرداختند.
مانند امروز که عده ای ازعوام
ومتعصب مذهبی راهی امام زاده
داوود  ،امام زاده یحیی  ،امام زاده
حسن وبی بی شهربانو وغیره مراجعه
می کنندوبرای آرامش روح وروان
خود به خواندن دعا ساعاتی وقت
روزانه خودرا صرف آن می کنند.
ازاین رو پیغمبر بزرگ وراستین
زرتشت به نبرد با این پندارها
وخرافات برخاسته تا آدمیان را ازبار
سنگین آنها آزادکند .وبه عقیده
من  ،زرتشت باسه شعار پاسخ تمام
مذاهب را داده است:
پندار نیک  ،گفتار نیک ،کردار نیک.

تاریخچه بادکش درمانی

()cupping therapy

در حدود سه هزار سال قبل بدون
هیچ زمینه پزشکی بادکش درمانی
به صورت فردی انجام میشده است.
در اغلب تمدن هاو فرهنگ های
متفاوت شواهدی از استفاده این روش
درمانی وجود دارد وبه طو ر معمول در
درمان از آن استفاده میکردند .
دالیلی وجود دارد که اعتقاد حکیمان
به روش درمان با بادکش به حدود
سه هزار سال قبل ازمیالد مسیح
میرسد .ویکی ا ز قدیمیترین کتب
پزشکی در دنیای غرب توصیفی از
استفاده بادکش در مصر باستان دارد
وهمچنین در هیپوکرات های یونان
باستان ،روشهای در مانی بادکش در
بین دانشمندان مسلمان بیشتر بوده
آن گونه که حضرت محمد توصیه
صریح به حجامت() wet cuppingرا
جهت حفظ سالمتی داشته اند .
در چین هم اولین گزارش استفاده
از بادکش در درمان به کیمیاگران

سال )۳۴۱-۲۸۱میرسد .

بادکش درمانی چیست؟
وقتی یک درمانگر بادکش را در نقاط
مختلف بدن استفاده می کند یا به
وسیله آن حرکات ماساژ را انجام
میدهد ،تغییراتی در سطح بدن انجام

میشود که با تحریک بدن موجب
سالمتی است .در نتیجه بادکش
درمانی این نتایج دیده میشود.
*گرفتگی وچسپندگی عضالت
کاهش می یابدو بهمین دلیل
ورزشکاران از جلسات بادکش درمانی
استفاده می کنند.
*جریان خون را افزایش میدهد وبا
حرکت بادکش جریان خون ازادتر
حرکت می کند ومواد مغذی را به
راحتی به اعضا میرساند و تسهیالت
در ترمیم بافت های آسیب دیده
ایجاد می کند.
*التهاب را کاهش میدهد ؛افزایش
جریان خون با کشیدن خون به
سطح پوست ،کمک به کاهش التهاب
در مفاصل وعضالت کرده وسرعت
تخلیه مایعات  ،مواد زاید را بهبود می
بخشد .
وبا بلند کردن بافت های پیوندی
()connective tissueحرکات عضالنی
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از :محمدعلی دولتشاهی

بعداز انتشار سری مقاالت مزاج ،
طبع شناسی در طب سنتیو شش
اصل ضروری حیات ویا همان روش
سبک زندگی در طب ایرانی مدت
زمانی اندیشیدم که نوشتن در زمینه
درمان و استفاده از داروهای گیاهی
شاید کار ساده ای نباشد .همانطور
که مزاج شناسی ظاهرا آسان بنظر
میرسد ولی ریزه کاری خودش را
داراست وهمه آنچه در طبیعت ،ودر
وجود ماست ،دارای طبع ومزاجی
است .مانند اینکه کبد ،گرم وخشک
است وقلب ،گرم وتر است همه این
اعضا ،در شرایط طبیعی ودر سالمت
پایه خود بهترین عملکرد رادارند .اما
اگر معده سرد شد ،اختالالت گوارشی
ایجاد میکند درحالیکه مزاج شخص
به طور نمونه صفراوی است  .واین
مواردبحث درمانی را با پیچیدگی
همراه میسازد .ولی همانگونه که از
حکیم ابوعلی سینا نقل است در ابتدا
با غذا درمان شود که همان رعایت
موارد سالمت وبهداشت خوراک بر
اساس مزاج فرد ی است.
توجه به وعده های غذایی  ،نوع
خوراک در هر وعده  ،چگونگی
مصرف خوراک هم از اصول اولیه
بهداشت مصرف غذا است که در
سری نوشتارهای قبلی با توجه به
مزاج به آن پرداخته شده است .
وشاید یادآوری نکات اصلی قابل
توجه باشد از جمله  :صبحانه وشام
بایستی بعنوان وعده اصلی غذا در
نظر گرفت وشام دیر هنگام مناسب
نخواهد بود  .در وعده ناهار باید از
خوراک های سبک ومیوه استفاده
کرد .در حین وبعد غذا خوردن از
آشامیدن آب وچای پرهیز کرد.
ساالد ومیوه و راکه هضم کوتاه مدتی
دارند،بایدقبلازغذامصرفکرد.و.......
اما در این نوشتار فکرکردم در مورد
بادکش درمانی () cuppingکه شاید،
روش ساده ای است وکم وبیش با آن

آشنایی دارید ،بپردازم  ..امروزه یکی
از روشهای درمانی است که در کنار
ماساژ وفیزیوتراپی کاربرد ویژ ه یافته
است ،این روش درمانی کم خطر وبا
کمی آموزش میتواند در رهایی از
درد به همگان کمک کند.

تائویست وگیاه درمانگر (Ge Hong

ومفصلیتسهیلمیشود
وبه دالیل ذکر شده دردرمان بسیاری
از بیماریها از جمله فیبرومیالژیا
ارتریت اسکار زخم ،گرفتگیهای
مزمن گردنی درد شانه ومفاصل ،
اسپاسم عضالنی التهاب بافت های
پیوندی( ) plantar fasciitisبادکش
درمانی بسیار موثر خواهد بود
الزم است بیان شود که بادکش درمانی
با استفاده از ابزار های گوناگون انجام
میشود ا ز ظروف کوزه مانند ولیوان
های شیشه ای در گذشته تا لیوان
های سیلیکونی در امروز که به راحتی
در در دسترس هست  وبه دلیل
استفاده راحت از آن در جهت بهبود
درد،بیماری وحفظ سالمتیمی توان
از این روش درمانی بهره برد .برای
پیشگیری وپرهیز از ایجاد عارضه
موارد منع استفاده از بادکش نیز یاد
آوری میشود
-۱تب  ،تشنج ،آلرژی پوستی زخم باز
-۲رعایت افراد مسن وحاملگی
 -۳در بیماران با بیماری های سخت
بیماری قلبی پیشرفته ،نارسایی قلبی
وکلیوی  ،آسیب کبدی شدید
 -۴بیماریهای خونریزی دهنده
(هموفیلی،وغیره)
 -۵در محل فتق ()hernia
-۶در موارد ی که پوست اسیب دیده
درماتیت و....
بهتر است روی مهره های ستون
فقرات کار نکنید در شروع از فشار
کمی استفاده کنید ودر محل عروق
روی گردن ویا زیر بغل  ،پشت زانو
وکشاله ران بادکش بکار نبرید.
قبل وبعد از استفاده از لیوان وابزار
بادکش برای رعایت بهداشت
واستریلیزاسیون آن ها رابخوبی
بشویید .ودر پایان شایان توجه است
که اگر دسترسی به متخصص طب
سنتی داشتید برای بادکش درمانی به
پزشک مراجعه کنید واز اثرات بدون
عارضه آن بهره مند شوید  .ادامه دارد

موسیقی ایران بعدازاسالم
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آثار و شواهد زیادی دردست است
که حکایت از تأثیر پذیری موسیقی
اعراب از موسیقی ایرانی می کند.
این تأثیر پذیری موسیقی اعراب
از موسیقی ایرانی حتی به قبل از
حمله ی اعراب وبه دوره ساسانیان
می رسد .یکی ازاین شواهد معتبر
که بعدا ً بطور کامل به آن خواهیم
پرداخت کتابی است بنام « اغانی»
نوشته ی « ابوالفرج اصفهانی»
دراین کتاب نام آهنگسازان
وموسیقیدانان ایرانی وعرب بطور
مفصل ومشروح شرح داده شده
است  .دراین کتاب حتی نام
الحانی که آمده است که امروزه
درسرزمین های عرب زبان مورد
استفاده قرارگرفته ونواها وگوشه
ها والحان امروزی آنها را نشان می
دهد .نام این گوشه ها همان کلمات
فارسی است که دردوره ساسانیان
بکار می رفته استواین نشانگر
واقعیتی است که موسیقی ایرانی
دارای چنان ابعاد وسیعی بوده
است که بر موسیقی کشورهایی
مثل مصر ،اسپانیا ،مراکش ،
عربستان واغلب کشورهای عرب
زبان تأثیر گذاشته است.

پس از سقوط سلسله ی ساسانی
خالفت اسالمی
واستقرار
ورویدادهاوحوادث ناشی ازاین
دگرگونی تاریخی تا مدتها فرصتی
برای پرداختن به موسیقی نبود
ولی بااین وجود پیشینه ی غنی
موسیقی ورواج پردامنه ی آن
درعهد ساسانیان بویژه  ،دردوره
ی سلطنت خسروپرویز  ،مانع
از آن شد که موسیقی یکباره
بدست فراموشی ونابودی سپرده
ورامشگرانی
شود.خوانندگان
که درواپسین سالهای سلطنت
درسراسر ایران
ساسانیان
پراکنده بودند نیز با همه ی
افسردگی وپریشان حالی دست
از کار نکشیدند وآنچه بر موسیقی
واصطالحات آن مربوط می شد
سینه به سینه ودست به دست از
نسلی به نسلی دیگر منتقل گردید
ودر دوره ی خالفت امویان چون
زمان مناسبی یافتند به انتشار
ورواج آن دست زدند .دربعضی
نواحی ووالیاتی که از دسترس
رویدادهای این سالها بدور مانده
بود مثل نقاط دوردست خراسان
ونواحی
وگیالن ومازندران

کوهستانی در دره های دورازمرکز
خالفت  -موسیقیدانان ونوازندگان
همچنان به کارهای هنری خود
ادامه می دادند وشالوده ی نوسیقی
عهد ساسانی را حفظ می کردند
وپا به پای احیاو برپاداشتن آداب
ورسوم ملی خود از نگاهداری این
هنر نیز غافل نبودند وهیچگاه از
تداوم آن باز نایستادند.
کهنترین اشعار عامیانه ضربی
و آهنگین که از ۱۲۰۰سال پیش
دردست است نمونه های بسیار
زیبا ودلکشی است از تصنیفهای
عامیانه آن روزگار  .درتاریخ
طبری آمده است که درسال ۱۰۸
هجری مردم خر اسان برای یکی
از سرداران اسالم بنام « اسدبن
عبداهلل» که بطور مفتضحانه ای از
خاقان ترک شکست خورده بود
ابیاتی ساختند که آن رادرکوچه
وخیابان بصورت ضربی می
خواندندو بدینوسیله احساسات
وتنفر خودرا نشان می دادند .تمام
اشعار وتصنیف هایی که اجرا می
شد دارای وزن وضرب بوده است
و نکته ای که بایستی به آن توجه
داشت این است که بعلت فضای
مالل آوری که حمله ی اعراب در
سراسر ایران بوجودآورده بوداین
حالت ُحزن وتأثر وغم واندوه
خواه ناخواه درموسیقی ایران
تأثیر گذاشته وآن موسیقی شاد
دردوره ساسانیان را تبدیل به
موسیقی غم و عزا نمود وبجای
نغمه های زیبا ودل انگیز موسیقی
حزن انگیزی باب شد که آثار آن
تا به امروز مشهود است  .آنچه از
کتابهای تاریخی بر می آید نشانگر
این واقعیت است که اعراب دارای
موسیقی رزمی بودند که در هنگام

افقی -۱ :شگفت انگیزو حقیقی(دوکلمه)-ره آورداصفهانی-۲ -یکی
ازاوراق-چندین قمر-همراه برزن می آید-۳طبیعیدان معروف فرانسوی-
خاروخس -جوان انگلیسی -۴راست مثل ومانند -کشتزارخربزه،
خیاروهندوانه-۵بلندترین نقطه کوه-مدرسه قدیمی -حرفی تکرارشده وعددی
بدست آمده است-۶عالمت جمع درزبان عربی-نتی ازموسیقی-سیاره ای که
هرشل کاشف آن بود-۷-بهار-عضوی درداخل بدن-صورت شطرنج-۸آن
که برکسی حق نعمت دارد -یاری کنندگان-۹اسب ترک ها-قسمتی
ازدست-میوه نورس  -۱۰گاوباز لسپانیولی -بوی رطوبت -برای رسوایی
می دهند -۱۱لحظه -نوشته ای برای دریافت ووصول -امیرکوچک-۱۲
سربسته نیست-ضمیر جمع-دوام بخشنده کفش-۱۳ایالتی درهندوستان-یک
حرف وسه حرف-آهنگی که چندنوازنده باهم آن را بنوازند-۱۴خزنده ای
گزندهوغیرگزنده-فاقد نور -شهرستانی درفارس -۱۵-آقای اسپانیایی -سه
تانک درکنارهم
عمودی - :اثری تاریخی ودیدنی دراصفهان -کارآزموده-۲غذایی با تخم
مرغ وگوجه فرنگی -عالمت نفی درزبان عربی -تکان خوردن نظیر
آویز ساعت -۳ -روزانه-عمل با حرکت متناوب درفاصله های منظم-
دفعه -۴تیزوبُرنده-شیر اعراب-نام دیگر اقیانوس کبیر-۵بردباری
ومتانت -خالف جامدات -حرف ادامه - ۶غذای ساعت -آبادی -مقام
ومنزلت -۷تصدیق آلمانی -زمستان -سریع -محل عملیات محیرالعقول-۸
طالست-رنگی برای مو-قسم-عزم واراده-۹اثری از ژان ژاک روسو-
فیلمی از آلفرد هیچکاک -درس کشیدنی-ویتامینی است-۱۰کوه افسانه
ای که سیمرغ برغرازآن آشیانه داشت -زیردست -گلی معطر -۱۱تک
صدای حیوانی است -شهرستانی درمشرق کرمانشاهوجنوب غربی مالیر-
فرشته -۱۲شخصیتی در«اتللو» اثر معروف ویلیام شکسپیر -خوردن آن
حرام است -مرگ -۱۳نارس-تخت-پشت سر-۱۴مورد نیاز نقشه کش
 -عادت -ادات شرط -۱۵کنگره دار -شهری درقفقاز درکناردریای سیاه
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ربزگ یده اهیی از
ی م سی
ق
اتر خ و ی اریان

جدول کلمات متقاط
جهانگیرپارساخوع
طرح از :زنده یاد

حل درشماره آینده

درخواست از مشترکین عزیز
از کلیه مشترکین عزیز ماهنامه آزادی درخواست می شود تغییر آدرس
خودرا دراسرع وقت با ایمیل ویا تلفن به ما اطالع دهند تا دروقت و هزینه
صرفه جویی شود .بدیهی است «آزادی» درقبال شماره هایی که پس از
تعویض آدرس برای مشترک پست شده مسئولیتی نداردو آنهارا مجددا ً
برای مشترکین پست نخواهد کرد .ازتوجهی که مبذول می فرمایید
سپاسگزاریم

س
اپ خ جدول کلمات متقاطع شماره پیش
افقی-۱ :پارازیت-شانگهای -۲ا -تل -اریکه-زن-و-۳سی -فرقه-سرلک -تک
-۴یلو -خوب-پمپ-ارو-۵ف-لی-تابین-شب-ش-۶یک تنه  -رنر-اتللو-۷
کارامل  -ز-اقاقیا-۸ل-ربط-نسا-۹-۱-جوشقان-س-دموکلس-۱۰بنفشه-
رطب-تامین-۱۱ل-ام-تهلیل-ال-گ-۱۲طرف-نکا-سوگ-نقص-۱۳ال-پراو-
یبست -دب-۱۴ر-به-فراری-له-و-۱۵قادررود-تارومار

کلبه کتاب

نجل

پخ نش
رمزک ش رهی مااههن آزادی ردلوس آ س
بادرود،من کیخسروبهروزی ،کلبه ای دارم دروست وود
لوس آنجلس بنام کلبه کتاب  .دراین کلبه درخدمت
دوستداران کتاب وفرهنگیان هستم

بیائید باهنر وادب آشتی کنیم

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

Kolbeh Ketab
1518Westwood Blvd.
Los Angeles,CA 90024
Tel:(310)446-6151
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مجیدزندیه

جنگ وفتح شهرها برای تقویت
روحیه سربازان بکار می گرفتند
و بااین کار باصطالح رجز خوانی
می کردند .نکته جالب توجه این
است که واژه ی « رجز» نام یکی
از بحور شعری عرب است  .عرب ها
آهنگ دیگری داشتند که با سرعت
اجرا می شد وبه آن « نصیب » می
گفتند ولی از لحاظ آالت موسیقی
جز طبل وبوق وسیله دیگری
نداشتند .آنها غیر از «رجز» و
«نصیب» دارای موسیقی دیگری
بودند که به آن « غنا» می گفتند.
غنا دارای حالت شاد وشاعرانه
بود  .چنانکه درکتب تاریخی
آمده است موسیقی ایرانی که
پیش از امویان حتی پیش از
اسالم میان اعراب رواج یافته بود
درعصرامویان رو به کمال نهاده
است وموسیقیدانان نامی دراین
دوره ظهور کرده اند .این موسیقی
دانان ایرانی بودند ومرکز آنها اغلب
در حجاز  ،مکه ،ومدینه بوده است.
پس از حجاز کانون موسیقی میان
اعراب درعراق درخشیدن گرفت.
نکته قابل ذکر این است که پس از
رحلت محمد خلفای راشدین که
مصدرامورمسلمانان شده بودند
از تجمالت دوری گزیده وبسیار
ساده زندگی می کردند  .آنها احکام
اسالم را بشدت اجرانموده واصوالً
در شریعت اسالم موسیقی تحریم
شده بودوهرگونه موسیقی که
دارای «غنا» بود حرام به حساب
می آمد « .غنا» وقتی جایز بود که
آن رابرای قرائت قرآن یا اذان یا
مجالس عروسی بکار می بردند.
درغیر اینصورت هرگونه موسیقی
که حالت شاد داشت حرام به
حساب می آمد .درست مثل زمان
حال درجمهوری اسالمی .پس از
خلفای راشدین وقتی نوبت خالفت
به امویان رسید اوضاع تغییر نمود
وزندگی ساده آن زمان به تجمل
گرائید  .امویان به تقلید از سالطین
ایرانی کاخ های باشکوهی ساخته
واززندگی بدوی که اجدادشان
سالهای سال به آن طریق روزگار
میگذرانیدند بطور ناگهانی صاحب
ودستگاه عریض
جاه وجالل
وطویل گشته وبهمین لحاظ باعث
تشویق مردم اهل هنر گردیدند.
از میان هنرهای آن زمان موسیقی
بقیه درصفحه ۴۸
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شعر سانسور نشده
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نگارنده :دکتر جمشید ایرانی
با شدت گرفتن دوره جدید
تحریمهای آمریکا علیه ایران بنظر
میرسد حتی آثار باستانی ایران در
موزه های دنیا نیز در امان نیستند.
ا اثبات مالکیت این آثار و دستیابی
به میراث باستانی ایرانیان با توجه
به تحریمهای آمریکا هنوز کار
دشواری است و خطر نابودی ،گم
شدن و یا از بین رفتن آنها به بهانه
های مختلف وجود دارد .پس از
حکم دیوان عالی آمریکا در فوریه
 2018که با اکثریت قاطع هشت
رای در حمایت از اقدام موسسه
و موزه شرق شناسی دانشگاه
شیکاگو ،دیوانعالی اعالم نمود
این آثار متعلق به دولت (ملت)
ایران می باشند و نمی توانند مورد
حراج و پرداخت غرامت به قربانیان
عملیات تروریستی قرار گیرند.
با اینکه دولت ایران صالحیت
دادگاههای آمریکا را برسمیت
نمی شناسد اما با حکم این پرونده
مخالفتی نداشت .دولت ایران ادعا
می کند تعداد این اشیاء باستانی
بین  12الی  13هزار لوح کامل و
قطعات کوچک است.
آثار باستانی ایران که شامل هزاران
قطعه الواح و کتیبه های گلی با
بیش از  2هزار سال قدمت و مربوط
به دوران هخامنشی است در اوایل
سال میالدی  1930در منطقه تخت
جمشید (پارسیه) توسط باستان
شناسان آمریکائی کشف شد و
برای مطالعه بعنوان امانت و سپرده
به دانشکاه شیکاگو انتقال یافت.
قبل از انقالب ایران حدود 200
کتیبه و  40هزار خرده کتیبه پس
از اتمام مطالعات باستان شناسان
و پی بردن به نوع حکومت ،قوانین
حاکم در آن زمان و رفتار افراد
نسبت به یکدیگر و دولت وقت و
همچنین حقوق و پاداش و کارمزد
افراد و مقررات اداری ،به خط
میخی وزبان عیالمی

حک شده بود به ایران باز گردانده
شد .موزه دانشکاه شیکاگو در سال
 2005اعالم کرد تعداد  300کتیبه
دیگر به ایران ارسال ارسال کرده
اما با افزایش تنش های سیاسی
بین دولتهای آمریکا و ایران از
یک طرف و طرح دعاوی حقوقی
متعدد علیه جمهوری اسالمی و
عدم حضور و دفاع ایران از این
دعاوی در دادگاههای مختلف
آمریکا از طرف دیگر باعث صدور
احکام غیابی علیه ایران گردید
که شاکیان این پرونده ها در
جستجوی دریافت غرامت از دولت
ایران شدند.
حکم دیوانعالی آمریکا تا حدودی
و حکم اخیر دادگاه استیناف
نیویورک در پرونده بنیاد علوی
به صورت واضح مصونیت دولتی
کشورهای خارجی از دعاوی
حقوقی را به رسمیت شناخته و
اجازه توقیف و ضبط اموال دولتی
کشورهای مختلف در آمریکا را
نمی دهد .البته در موادری که
دولتی به اتهام عملیات تروریستی
و یا حمایت از چنین عملیاتی
محکوم شود تنها اموالی که مورد
استفاده تجاری و بازرگانی قرار
گیرند می توانند توقیف یا ضبط
شوند .بعنوان مثال اگر هواپیمای
مسافربری ایران که مورد استفاده
تجاری قرار دارد به آمریکا پرواز
کند دولت آمریکا حق توقیف و
ضبط آن هواپیما را خواهد داشت.

و یا خانه شاه سابق ایران در تگزاس
که مورد استفاده دولتی قرار نمی
گرفت پس از انقالب  1979ایران
در یک حراجی به مبلغ  475هزار
دالر بفروش رفت.
پس از اتمام دعاوی حقوقی
در پرونده های آثار باستانی
ایران که ادعا میشد با نمایش
در موزه دانشگاه شیکاگو مورد
استفاده تجاری قرار می گرفت
(دیدارکنندگان موزه حق ورود
می پرداختند) اکنون وزارت خزانه
داری آمریکا و دفتر کنترل دارائی
های خارجی (اؤفک) اجازه ارسال
و خروج این آثار را به ایران به بهانه
تحریم صادر نمی کند .از طرف
دیگر سازمان میراث فرهنگی
ایران و اداره اؤفک در مورد تعداد
الواح و کتیبه های باستانی دچار
اختالف شده و ایران مدعی است
بیش از  10هزار کتیبه مورد شمارش
صحیح قرار نگرفته است .در تمام

دعاوی مربوط به حراج این آثار،
دانشگاه شیکاگو از این آثار دفاع
می نمود ولی اکنون طرف دولت
ایران دانشکاه شیکاگو را مسئول
این کارشکنی می داند .دانشگاه
شیکاگو حاضر است در صورت
صدور روادید مجموعه کامل این
آثار را به ایران برده و تحویل
دولت ایران بدهد ولی دولت ایران
تا شمارش کامل تعداد این آثار از
قبول آنچه آماده تحویل در صورت
صدور ویزا باشد خودداری می کند.
تعدادی از ایرانیان با تماس با و
تسلیم درخواستی به اداره اؤفک
خواستار عدم صدور جواز انتقال
آثار باستانی به ایران شده اند و
ادعا نموده اند دولت ایران با فروش
این آثار به موزه های مختلف و یا
در بازار آزاد و کسب درآمد در
شرایط بحران اقتصادی امروزی
باعث محروم ساختن ملت ایران از
این آثار خواهد شد .این گروه ادعا
میکنند این آثار متعلق به ملت
ایران بوده و از آمریکا خواسته
اند آنها را به امانت در آمریکا
نگاهداری کنند تا در موقعی
مناسب به ملت ایران مسترد شود.
این مقاله توسط دفتر حقوقی دکتر
جمشید ایرانی در نیویورک تهیه
شده است .انتشار این مقاله با ذکر
منبع و حفظ حقوق نویسنده در
مجالت و یا فضای مجازی بال مانع
می باشد.

اشاره :همانگونه که خوانندگان
عزیز آگاهند ازبدو حکومت اسالمی
درایران کتاب هایی که قبال چاپ شده
اند با سانسور های وحشتناک تجدید
چاپ می شوند .ازجمله اشعار حافظ ،
مولوی و دیگر شاعران متقدم ومتأخر
سانسور می شوند .فریدون مشیری
شعری دارد بنام «گرگ» که قبال در
صفحه « درپرند نیلی شعروغزل» آن
را چاپ کرده ایم  .برادرزاده ایشان
آقای همایون مشیری طی ایمیل پر
مهر خود شعر سانسور نشده «گرگ»
رابرای ماارسال داشته اند که با
سپاس از مهر ایشان آن را بطور کامل
برای عالقمندان به شعر های فریدون
مشیری چاپ می کنیم .
سه بیت سانسورشده که در هیچیک
از کتابهای چاپ شده ازفزیدون
مشیری  ،درسالهای اخیر وجود ندارد
با حروف درشت تر مشخص شده
است  .دوستان دیگری هم که شعر
سانسورشده ای سراغ دارند کامل آن
رابرای ما بفرستند تا عاشقان ادب
فارسی با شعر کامل وبدون سانسور
سرایندگان هموطنمان آشناشوند.
واینک متن کامل یادداشت آقای
همایون مشیری را درزیر می خوانید.
الزم بیادآوری است در ویدیویی که
باصدای خودشاعر برروی «یوتیوپ»
هست نیز این سه بیت وجود ندارد.
دراین ویدیو فریدون مشیری توضیح
می دهد که :
«شعر گرگ ازاشعاری است که
درکتاب « از دیار آشتی» چاپ شده
وبه نفس عماره که دروجود هر آدمی
هست وسعدی هم به آن اشاره دارد :
اگر این درنده خویی به طبیعتت
بمیرد
همه عمر زنده باشی به روان آدمیت...
اشاره ای به گرگ درون است.
«آزادی»
سالهاست كه نسخه اي كامل در
اختيار داشتم و ٣خط أين شعر گرگ

كه چاپ نشده بود در ان نسخه هست
و انها را به شعر چاپ شده اضافه
ميكنيم
همايون مشيري
گفت دانایی که گرگی خیرهسر،
هست پنهان در نهاد هر بشر!
الجرم جاریست پیکاری ستُرگ
روز و شب ،مابین این انسان و گرگ
زور بازو چارهی این گرگ نیست
صاحب اندیشه داند چاره چیست
ای بسا انسان رنجور پریش
سخت پیچیده گلوی گرگ خویش
وی بسا زورآفرین مرد دلیر

ِ
گرگ خود اسیر
هست در چنگال
هر که گرگش را در اندازد به خاک
رفته رفته میشود انسان پاک
و آن که از گرگش خورد هر دم شکست
گرچه انسان مینماید ،گرگ هست!
ی ُکند
و آن که با گرگش ُمدارا م 
ُ
یکند
ُخلق و خوی گرگ پیدا م 
در جوانی جان گرگت را بگیر!
وای اگر این گرگ گردد با تو پیر
روز پیری ،گر که باشی هم چو شیر
ِ
گرگ پیر
ناتوانی در مصاف
مردمان گر یکدگر را میدرند
گرگهاشان رهنما و رهبرند

اینکه انسان هست اینسان دردمند
ی ُکنند،
م 
فرمانروایی
گرگها
و آن ستمکاران که با هم محرماند
هماند
آشنایان
گرگهاشان
ملتي آواره و زار و زبون
گرگ بيرون دارد و گرگ درون
گله گله گرگ پيرامونشان
خون ما هرگز نسازد سيرشان
گرچنين بر ما بزرگي ميكنند
بره ميبينند گرگي ميكنند
گرگها همراه و انسانها غریب
با که باید گفت این حال عجیب؟ .
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رسنوشت آاثرباـستانی اریان رد ساهی تحریم اهی آرمی کا

رگگ

ازفریدون مشیری

بقیه :سفر به درون
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فرازمند :هم حساب می بردند ،هم
بااوصالح ومصلحت می کردند
وهم نیاز اقتصادی بود .چون این
افراد کرایه که نمی دادند .بهرحال
این مادربزرگ نقش بسیار عمده
ای درزندگی عاطفی ماداشت.
بهروزی :رابطه مادربزرگ
بادامادها چگونه بود؟
فرازمند:همیشه ازدامادهاطرفداری
میکرد .باألخره بین زن وشوهر
دعوا می شد .دخترها می رفتند
پیش مادر وشکایت می کردند.
خوب گوش می داد ،بعد نصیحت
می کردوهمیشه طرف مردهارا
می گرفت .یعنی درعین حال که
او خود نمونه زن ساالری بود اما
همیشه به سروری واولویت مرد
توجه داشت وسعی می کرد که به
دخترها بفهماندکهبایدشوهرشان
را دوست داشته باشند .می گفت:
دخترجان وقتی جوراب کثیف
شوهرت را داری می شویی وهیچ
احساس ناراحتی نمی کنی بدان
که شوهرت رادوست داری .البته
این مثال قشنگ وزیبایی نیست
ولی برای سنجش عشق می تواند
راهی باشد .یعنی شماوقتی عاشق
کسی هستید  ،اورا دربیماری
وپیری هم دوست دارید ،جوراب
کثیف اوراهم دوست دارید وبوی
بدن او بهترین بوی دنیاست.
بهروزی :گفتید مادربزرگ مذهبی
بودند .تاچه اندازه  ،موسیقی
درخانه حرام بود یا آزاد؟

آینــده مطلبــی بــرای

نقش طایفه ی بنی کعب درخوزستان.

یاعــود

درشــماره

آگاهــی خواننــدگان

عزیــز بــه چــاپ
خواهیــم رســاند توجه

شــمارا بــه ایــن مطلب

جلــب مــی کنیــم .
فرازمند :حرام نبود ،چون
خواهر خودش که به او بی بی شازده
می گفتیم ویکی از دخترهاش
که خاله من بود  ،تار میزد .بی بی
شازده پرستاربود ویک دوچرخه
زنانه هم داشت وبادوچرخه به
بیمارستان می رفت.
بهروزی :آن موقع؟ بادوچرخه!
تو خیابان؟
فرازمند :بله  .سالهای اولی
بود که حجاب برداشته شده بود .او
باجثه ظریفی که داشت بادوچرخه
به بیمارستان می رفت ،بله ،تارهم
میزد.
بهروزی :نادربوده.
فرازمند :بله  ،ماهرگز زن دیگری
رابادوچرخه توی خیابان نمی
دیدیم .اما مادربزرگ  ،خودش
اهل شعرو موسیقی وهنر نبود،
ولی تعصبی هم نداشت .جالب این
است که این خانمی که نمازوروزه
اش ترک نمی شد ،دوستان
نزدیکش بهایی وارمنی بودند .روی
دخترهاش هم اثر گذاشت .مادرمن
هم براساس همین تربیت دین
آدم ها براش مهم نبود.خوشبختانه
ماهم طوری تربیت شدیم که
همیشه نسبت به صاحب هردینی
بااحترام رفتار کنیم وهرکس را
دردین خودش محترم بدانیم.
بهروزی :اینگونه مادربزرگ ها
آیین های ملی ومذهبی راهم با
تشریفات خاص برپا می کردند.
فرازمند :بله  ،زیباترین روزها برای ما
روزهایی بودکه مادربزرگ درمنزل
تعزیه برپا می کرد .روی حوض را

لرد ُکرزُن در کتابش که حاصل سفر
دور ودرازش در زمان ناصرالدین شاه
قاجار ،به سراسر ایران در ایام جوانی
اش بود می نویسد «:عمده ترین این
طوایف عرب؛ قبیلۀ کعب بشمار می
روند ...می گویند این طایفه نیز اص ً
ال
از سواحل عربی خلیج فارس به این
حدود باتالقی مصب دجله وفرات
آمده وتبعۀ عثمانی شده بودند و اکثرا ً
به گاو میش داری می پرداخته اند،
تا وقتی که خشک سالی ویا فشار
طوایف دیگر ایشان را ناچار به ترک
آن حدود نمود ،سپس این طایفه راه
جنوب را پیش گرفته وقرارگاه تازه یی
در حوالی کارون که آن را گبان یا قبان
می نامیدند فراهم ساختند .بعد موقعی
که درجهت شرقی به حوزۀ رودخانه ی
جراحی نفوذ کردند ناگزیر بین آنهاو
طایفۀ افشار که دردرک بر کرانه ی
رودخانه ی مزبورسکونت داشتند،
تصادم درگرفت و کعبی ها در حوالی
فالح ّیه که دوازده میل پایین تر واقع
گردیده است ،چادر برافراشتند .به
واسطۀ هرج ومرجی که بعد از مرگ
نادرشاه ،پیش آمده بود ،ایشان فرصت
را غنیمت شمرده دسته ی افشار را
از آن حدود بیرون وتمام این ناحیه
را اشغال کردند  .در این موقع بود که
شیخی برآنها ریاست می کرد که دامنه
ی قدرتش خیلی وسعت یافته بود ،وی
شیخ سلمان یا سلیمان نام داشت که
مدت سی سال با نفوذ بسیار حکومت
ادامه دارد
کرد.

میپوشاندند وبعد نقش آفرینان
تعزیه می آمدندوشروع می کردند.
مردم هم ازدروهمسایه می آمدند
توی خانه وذوی پشت بام غلغله
می شد من این نمایش های تعزیه
ای را خیلی دوست داشتم .ولی
پدرم بااین کار موافق نبود .چون
مذهبی نبود .می گفتند وقتی پدرم
درحال مرگ بوده هرچه به او می
گویند بگو اشهدان ال اله اال اهلل
او می گفته  :یاعلی
بهروزی :نوع دیگری مذهبی بوده.
فرازمند :بله
بقیه درشماره آینده

Tehran -Old Bazzar

Rahat us-Sudur (authored in
599 AH) that the mother of
Sultan Arsalan Seljuk, who
was going from Rey to Nakhichevan in 561 AH, stopped
near Tehran while Sultan was
residing in Doulab region,
which was located southeast
of Tehran.
The area between the southern
hills of Alborz and the northern parts of Kavir Desert is
relatively smooth and very
fertile which extends from east
to west. This region has been
among the most important
centers of population and one
of the main routes connecting
the east to the west. Therefore,
the city of Rey and its perimeter up to a radius of about 100
km has been the birthplace of
one of the most important human civilizations which has
been known as “Central Iranian Plateau Civilization” and
dates back to more than 800012000 years ago. After many
historical ups and downs, Rey
was demolished by Moguls
in 617 AH. Although the city
became prosperous again under the Safavi rule, it never
achieved its past status.
Source:Tehran.ir

Tehran History
The first mention of Tehran
has been made in a work by
the Greek Theodosius, who
has mentioned Tehran as a
suburb of Rey about 2000
years B.C.
However, the oldest Persian
document on Iran shows that
the city existed before the third
century AH because an author
”called “Abu Sa’d Sam’ani
has mentioned a man called
“Abu Abdollah Mohammad
ibn Hamed Tehrani Razi” who
has lived in Tehran and Rey
and has passed away in about
261 AH or 874 AD.
Abolqasem Mohammad ibn
Hoqal has described Tehran as
such in 331 AH, “Tehran is located north of Shahr-e Rey and
has many gardens and diverse
”fruits.
Aboleshaq Estakhri has given a detailed report on Tehran in his book, Al-Masalik
wal Mamalik, in 340 AH. Ibn
Balkhi has explained about
Tehran in his book, Farsnameh, which he has written
in about 500 AH.Najmeddin
Abu Bakr Mohammad ibn
Ali ibn Soleiman Ravandi
has noted in his famous book,

save you from headaches
later.
* Be careful when mak
ing purchases or sending information over the
Internet. Ensure that the
website you are sending
information to is secure
and uses up to date en
crytion methods.
* contact any of the ma
jor credit card bureaus
ans ask that they place
a K fraud alertL on your
credit reoport.

Don’t:

* Give out personal in
formation in response
to unsolicited offers by
phone, mail, Internet or
in person.
* Do not use your So
cial Security number (in
USA) or equivallent (In
Europe) unless you have
to by law.
* Do not fill out warranty
cards for items you purchased or ernter sweepstakes. Such information
is often sold to others as
a marketing tool.
* Personal identifiers,
account numbers, and
otherprivate information
should never be provided to someone unless you
can ensure the information will be secure.
Known the person or
company to whom you
gave information and ask
what the person or company will do with the information.

Identity theft involves acquiring key pices of people’s
identifying information in
order to impersonate them
or utilize their financial resources. With this information, thieves are able to take
control over the victims’ financial accounts, use their
credit cards, open bank accounts and cause financial
turmoil in their lives.

identity

To prevent
theft...
Do:

* protect your mail by
removing it from your
mailbox as soon as possible.
* Buy a shredder. It is a
small price to pay for protecting your identity and
financial information.
* Shred all paperwork
with
any personally
identifying information,
especially
documents
with your Social Security number and/or date of
birth. Shred all receipts
containing credit card
numbers, banking information, credit card offers
or any other financial
documents.
* protect your wallet/
purse. Never leave them
unattended.
* Carefully review your
monthly statements from
financial
institutions
looking for irregularities
or fraudulent activity.
* There are many ser
vices that will monitor
your credit and notify
you of unusual or suspicious activity. There is a
fee for these services, in
the USA,but they may
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شخصی است بنام « علی بن هشام»
که معاصر « ابراهیم موصلی» بوده
است .یکی دیگر از شواهد زنده که
مورد استفاده است کتاب « تاریخ
تمدن اسالم» نوشته « جرجی زیدان»
است  .او می گوید « عربها پس
ازظهوراسالم وآمیزش با ایرانیان
ورومیان چیزهایی از موسیقی آنان

ادامه دارد

پیرامــون ســاز بربــط

الگویی برای گروهکهای مزبورشده
است ،می باشد ،ازاین رو از پرداختن به
دیگر طوایف عرب مهاجربه خوزستان
خودداری می کنیم.

To Preventing Identity theft....

ه49

ازبارزترین آنهابود .ازاین زمان بود
که امویان موسیقیدانان ایرانی
ورومی را به دستگاه خالفت راه
داده وباعث تشویق این هنرمندان
شدند .ازاین زمان بودکه سازهای
چنگ ،طنبور ،بربط ،وامثال اینها
بین مسلمانان عرب رواج یافت
وسهم عمده دراین میان ازآن
ایرانیان بود .اولین کسی که
موسیقی ایرانی را بین اعراب رواج
داد شخصی است بنام « سعیدبن
ُم َس ََّجح » و بگفته ی ابوالفرج
اصفهانی که در کتاب «اغانی»
آورده است این شخص نخستین
کسی است که موسیقی ایرانی رابه
اعراب آموخت  .ابراهیم موصلی
که ازبزرگان وموسیقیدانان عصر
خلفای عباسی است می گوید
این شخص نخستین کسی است
که موسیقی عرب را که ازموسیقی
ایرانی گرفته شده است به مکه
آورد.واین موضوع نشان می دهد
که درقرن سوم هجری چه اندازه
موسیقی ایرانی درموسیقی اعراب
مؤثر بوده است .درکتاب « اغانی»
آمده است « سعیدبن مسجح»
ازخانه ی کعبه می گذشت دید
بنّاهای ایرانی مشغول ترمیم
بناهای خانه ی کعبه هستند
ودرحال بنّایی مشغول خواندن
آوازند « .ابن مسجح» آن آوازهارا
می شنید وفورا ً آنهارا به عربی
ترجمه کرده و به زبان عربی دنباله ی
آن آوازهارا می گرفت  .علت تعمیر
خانه کعبه آن بودکه یزیدبن معاویه
وقتی شهر مکه را محاصره کرد
دراین محاصره ( ۶۴-۶۰هجری)
خرابی بسیار به خانه کعبه وارد
آمد.
عبداهلل زبیر برای تعمیر کعبه از
بنّاهای ایرانی ورومی استفاده کرد .
یکی دیگر از کسانی که تأثیر
موسیقی ایرانی را بر موسیقی
اعراب مورد تأیید قرارداده است

بقیه  :تاریخ مستند

from page 3
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بقیه  :موسیقی ایران

آموختند واین اقتباس که محتاج به
تجربه نبود زودترازسایراقتباس های
علمی  ،عملی شد.واول کسی که به
این کاردست زد یک زرخرید مکی بود
که « سعیدبن مسجح» نام داشت.
سعید آواز نیکو می خواند وجزء
بنّاهایی بود که خانه کعبه را تعمیر می
کردند».
نکته ای که بایستی به آن توجه
داشت این است که اصوالً اعراب به
هنر اهمیت نمی دادند .این قبیل امور
مثل موسیقی را اشخاصی که به آنها
« موالی» می گفتند انجام می دادند.
واغلب آنها یا ایرانی بودند یا اوالدان
ایرانیان آزادشده .بدینصورت پایه ی
موسیقی درکشورهای عربی بدست
ایرانیان استوارگردید....

توضیح :

Continue

Tehran...

Half - made

Cinema
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Hint: Many years ago,late
Iranian Film-maker Abbas
Kiarostami, wrote this
article and published
in Persian Magazines
in Tehran. Because of
the importance of the
contents of this article,
we re-reprint it into Azadi
Monthly Magazine. God
bless him.
(Azadi)
***
I used to think that cinema
halls were kept dark so
that the picture could
be better seen. When I
stared at the way very
single person was coiled
up in his seat, I realized
that the darkness has a
more important function.
The darknessis meant to
separate people, to isolate
them so yhat each one can
go deep into his seat and
into himself,side by side,
yet completely separate,
and so that each one can
build up his own world
while watching the film.
Out of a city, out of those
fields, these people or
those objects that appear
on the screen, he can build
up his own special spaces
and characters. Everyone
making his own special

film out of his his own
special world, resembling
no other one.
Cinema does not recount
one world, but a different
world, neither does it
one reality but a myriad
realities, nor a unique
story, but a variety of
stories.
For the cinematographer,
just as for the spectator,
truth
isnˈt
anything
outside
the
system
of
cinematographic
cinventions. But it is
easy to see that this
order is changeable. The
reality of daily life and
of its happenings isnˈt
something that is external

and objective. It is
something that we make
it up and bring to life.
The world of each work
of art , the world of each
film, reveals a new truth to
each one of us. It creates
a special and unique
vision, in the darkness
and privacy of any cinema
hall and on any seat. In
a moment of aloneness,
and it allows everyone
to achieve oneˈs dreams
and inward wishes, and
to freely express and
repeat them. If art is to
bring about change and
innovation, it can only
do so through a creative
process closely related to

the vieerˈs freedom.
There
is
a
solid,
unbreakable and eternal
relationship between the
self-made and agreeable
world of the artist and
the world created by the
viewer, which is a mental
and liberal world. Art
allows man to create truth
in the way he desires and
thinks is correct or the
way he wishes it to be,
without being subjugated
by imposed-upon truths.
Cinema allows each
filmmaker each viewer
to discover, to portray and
to make oneˈs own the
ultimate truth of human
suffering from the pains

Bellow: A scene from «Under the Olive Trees» Written and Directed by Abbas Kiarostami 1994

which simple people
endure in their daily life. If
we believe that a filmmaker
can be committed to
change daily life, this
committment must be
found in the freedom
given to the viewer for
creating meanings. When
the film creates a world
full of contrasts and
contradictions, it also
creates the possibility
of changing the viewer.
There is a world which we
perceive to be real but do
not find right. This world
is not created by our mind.
We donˈt even accept it.
Through the medium
of cinema, we create a
world that is many times
more real, more just and
more beautiful than the
world surrounding us. Not
because it is deceptive
image of the world,
but because it rather
bespeaks contradictions;
the
contradictions
between the ideal world
and our real world. It is
more laden with signs
of wishes, sadnesses,
jealousies, possessions,
and deprivations, joys,
sufferings, successes and
defeats. It is an infiitely
beautiful world in which
ugliness and disorder
are more conspicuous.
Personal experience plays
an essential role in this
process. When the world
of a film is spread out
in front of the viewers,
it is through personal
experience that each of
them learns how to build
a special world out of it.

Not satisfied with what
is, they will look for
what it should be. There
is a relation between
the reality that we build
up and the world as it is
made, and which is not to
our liking.
Here I would like to refer
to Godard, who said
“Reality is a badly made
film״, and also quote
Shakespeare, who wrote:
“ We are made of the stuff
of our dreams,” meaning
that we are more similar
to our dreams than to
our real life.Cinema is
a window that opens
onto our dreams; dreams
through which
we
recognize ourselves and
by
the consciousness
and passion we gather
from them we alter our
lives to the benefit of our
dreams.
We isolate ourselves in
cinema seats and, retiring
into our inner selves,
we deepen our
selfknowledge through our
dreams. Perhaps nowhere
else than in a cinema are
we as close to one another
and yet as isolated from
one another. This is the
miracle of cinema.The
cinema seat is more helpful
than the psychiatrist couch
for knowing oneˈs self
and needs. The viewer can
make his own film with
help of our half- made film.
In one instant,hundreds
of viewers make a film
that belongs to them and
is suitable to their own
singular interior world.I
want to point out again to

where is freind›s house? by Kiarostami 1986

Godard who said:“ What is
alive is not what is on the
screen, but what goes on
between the viewer and
the screen”. In this reading
of cinema, the filmmaker
and the viewer have equal
parts, not because the
filmmaker charms and the
viewer gets charmed. This
is not equality.The viewer
is truly creative and
deserves a part equal to
his creativity. Sometimes
viewers imagine a film
which is much better and
in a way a better-made
film the one we have
made, and this shows that
they can be more creative
than we are.
I always think about a
cinema which gives more
opportunity to the viewer,
a half-made cinema, an
unfinished cinema which
gets
completed
and
perfected by the viewerˈs
creative mind, and the
result of this process
is hundreds of films
produced by the creative
minds of hundreds of
viewers. It is a reality that

the nonfiction film is not
popular amongst most
viewers. But the narrative
must have blanks in it like
crossword puzzles that
the viewer fills in- like an
investigator in a detective
story.It is up to the viewer
to discover it. Like in
puzzle the viewer must
discover the connections
that are proper to him and
build up his story in the
way that suits him. He
has to discover the story
in order to make it his
own.
I believe it is this creative
implication of the viewer
from which we can expect
to give life to the picture
on the screen. Otherwise
both the viewer and the
film die out...
For one hundred years,
cinema has been the
domain of filmmakers.
Letˈs be hopeful about its
seconed century.
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By: Abbas Kiarostami
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All Azadi readers know
Behzad Dowlatshahi very
well. Azadi published several
of his satiric stories and a
number of his interesting
paintings within last years.
Behzad is a painter, writer,
novelist, satirist,script writer,
and poet.
He paints and draws different
kinds of genre and style, but
mostly modern and abstract,
using acrylics, water color,
oil, pencil, digital and any
other form of media that
finds interesting.
He writes poetry in Persian
and English.
Behzad Dowlatshahi, went
to New York City in 1978
and lived there till 1989.
He moved to Northern California and worked in IT
and management till 2001.
He then moved to Las Vegas in 2003 and has lived
there ever since.He studied
arts,drawings,painting and
lithography in such schools
as Ridgewood college in
Bergen County,New Jersey,
New York University, New
School of Social Research
and Art Students League of
New York.
Dowlatshahi has had several painting exhibitions in
New Jersey, California and
Las Vegas.His one-man exhibition was very successful
and created a lot of interest

in Fairlawn, New Jersey in
1987.
He had two group exhibitions in Northern California
in 1990 and 1991.His exhibition in Las Vagas in 2014
was in three different locations for about 9 months as
follows:
˚ Rainbow gallery(
las Vegas),April 2014 to
June 2014
˚Whitney gallery (Las Vegas), July 2014 to Oct.2014,
˚Spring Valley gallery(Las
Vegas), Nov. 2014 to
Jan.2015

Million
Dollar
Painting
Vangogh in the
Mirror

He wrote the following stories that published in Azadi
Magazine in Persian:
- Pen Case,From the diary of
the Second World War
- Diary of an angry dog.
- Mr. Kasreh.
- Alpak
Also here is the list of his
other works which published
as a book:
- Rostam O Sohrab ( A Play
about mysthical character)1990
- A Girl Peasant in San Francisco(Short
story,Comedy)1991
- An Iranian Comes to
Iran(Novel,Comedy, Drma)
2001
- A Hospital for Sale( Novel,
Comedy,Drama)2001
- A Poem for a Line( Collection of Poems)2003

Behzad uses Dots and Circles in his paintings. He
says:
“ Dots are the start of everything. The universe has
started from the smallest
dot of all, yet containing the
most powerful energy. Using points and dots in painting was the technique used
by Australian Aboriginals
as well as many Western
artists.Piont can add extra
texture and character to a
painting and give a new personality to it, blending into
other parts of the paintings,”
“ Circles or similar forms,
are critical to life,matter,energy and the universe. The
sun, moon, and all stars are
round and circular. Turning around a circle creates
momentum and energy.The
whirling Drvishes try to harness this energy.Electrons
are in an eternal circular

orbit vibrating around the
nucleus.Getting inside matter can be inspiring and
informative like thowing a
stone in the water.”
When I ask him : How your
observers undrestand the
concepts of your paintings?
He says:
“ Art has its own language,
sometimes symbolic and allegoric, and sometimes plain
and direct. This language,
like other languages, can be
explained and taught with
the help of a good teacher.
Many artists believe that
their art cannot and should
not be explained. The observer should make his/her
own judgment and conclusion. But a few great artists
have tried to explain their
art, sometimes very specific and sometimes general.A
layperson may not easily
underestand modern art.It
requires some background
and willingness to learn. You
cannot expect a Latin American farmers to enjoy Chinese folk music without any
background,and vice versa.”

LIE
By: Behzad Dowlatshahi
I was only ten
when my father died
long after that
I cried and sighed
he left us alone
in a summer day
the city of fish
near waterway

dad never came back
from his journey
as I knew well that
there was no returning
my brothers both
were always waiting
and the years went by
assimilating

my mother widowed
in her young thirties
suddenly facing
hard realities

now mom has gone too
just a month ago
joining my father
seems like an echo

my two brothers
both younger than me
never understood
the life’s destiny

it is summertime
like it was before
a city close to
another river

my mother told them
dad is still alive
gone on a journey
soon he will arrive

there is nobody
to tell us a lie
that mom has gone too
without a goodbye

soon like next month
or rather next year
no waiting too long
not also never

I don’t want to know
that she has died too
I hope that someone
to me had lied too

Generally,
Behzad
defines painting as follow:
“Painting is in a way reflection of life. The artist’s feeling on a medium, signified
by form,color and motion in
total stillness and silence.”
When Mr. Dowlatshahi is not
painting, he writes poems in
both English and Persian
language.You can read one
of his poem above, named:
“Lie”.
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Behzad
Dowlatshahi &
His Art Works

- Player and Audience(Novel,
Comedy,Drama)2004
- Diary of a Prisoner( Novel,
Drama)2010
- Pen Case, (Novel, Comedy,
Tragedy) 2012
- Diary of Car Tire (Short
story, Comedy) 2013.
- Poet Crane, (Short story,Comedy) 2013.
- Season of Love( Short story,
Comedy), 2013
- Fly to the Further-lands(Cllection of Poems) 2014.
Angles of Peace(Screenplay)2014.
An Article about a Poet,Foroogh(Article, lecture) 2014
- Horror Horror, Broken
Mirror(Novel,Science Fiction,Drama) 2015.
Colors Dancing(Book of
120 Paintings in oil.acrylic
and watercolor) 2015.
- Stop Talking, Start Painting(Book of Paintings) 2017.

We wish him long life and
health. And hope to have
some his new stuff to publish them for you.
Theory of nothing

Above: Golestan Palace-Tehran: The glories and excesses of the Qajar rulers are played out across this
complex of grand buildings decorated with beautifully painted tiles and set around an elegant garden that’s
worth visiting in its own right.
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go to Iran. They are both
historical and fine arts...

SarDar-e Bagh-e Melli (the national
garden transom) and its neighboring
buildings are all left from Qajar era.
It was rebuilt by Jafar Khan Kashani
and with the help of Germans (before
the start of WWII) with the direct
order of Reza Shah in Tehran, where
was the capital of Iran. This transom
was constructed in the eastern side
of the former transom with the same
shape and size, and after that, the
former transom was demolished.
Before the establishment of
Azadi(Shahyad) tower, this transom
was considered as the symbol of
Tehran city.
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Tehran
Beauties
You must see them, if you

Bellow: The Mirror Hall: Golestan palace’s highlight are the Main Halls, including the dazzling Talar-e Ayeneh
(Mirror Hall). Built between 1874 and 1877 the Peacock Throne was housed here before it was moved to the National Jewels Museum. It was used for the coronation of Mohammad Reza Shah in 1967 (25 years after he came to
power) and royal weddings. Today it and two adjoining halls house gifts, including a set of green malachite table
decorations from Russia and fine porcelain from France, Germany and the UK.
To be continued on page 8
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"' This over that" by Behzad Dowlatshahi. (See pages 5& 6)
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