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Covid-19 and Iranians

کوروان هست ،اما سبزه و ماهی رقزم و نوروز ریپوز هم هست.
ات امید هست زندگی باید رکد.
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هنوز بسیاری از مردم جهان نگران
ویروس کورونا هستند .نظم زندگی
همه ملتهای جهان بهم ریخته است.
دیدو بازدیدها هنوز به روال عادی
درنیامده است .فرزندان ،نگران
حال مادران خودهستند .مادران نیز
باحسرت درآغوش کشیدن فرزندان
خود به امید فردا نشسته اند.
عده ای نیز که پیش از ظهور کورونا
از خانواده دورشده بودند اکنون
پربسته در محل دورازخانه محبوسند
وقادربه بازگشت به آغوش عزیزان
خود نیستند .آفت بزرگی به جان
بشریت افتاده است.
دولتها هریک به نوعی بفکر نجات
جان شهروندان خویشند .ازخزانه
دولت برای رفاه بیشتر ملت هزینه
می کنند .درآمریکا پرزیدنت
ترامپ به هرآمریکایی بطور متوسط
 ۱۰۰۰دالر پرداخت کرده است
که بعضی  ۱۲۰۰دالر و برخی ۹۰۰
دالر و بعضی نیز کمتر یا بیشتر
دریافت کرده اند .کسری بودجه
آمریکا این روزها در بیشترین حد
خود قراردارد .اما سخاوتمندی
دولت بی حدواندازه است .بانکها
نرخ بهره خودرا بنفع مشتریان خود
کاهش داده اند .پرداخت قسط های
وام خانه با شرایط سهلتری همراه
شده است .و تلویزیونها سعی می
کنند برنامه های سرگرم کننده
بیشتری برای مردم تهیه وپخش
کنند .بین کشورهای جهان رقابت
ها برسر تهیه دارو و روش های
درمانی فزونی می گیردو چند
شرکت آمریکایی نیز در ساخت
ویروس کورونا در رقابت اند.
تنها دریک گوشه از این دنیای
فراخ  ،حکومتی وجوددارد که
بااینهمه مشکل که مردمش باآن
روبرو هستند ،پیشنهاد کمک های
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یادداشت

بشردوستانه ی آمریکارا رد می کند
و بجای کمک مالی به مردمش
وام بابهره  ۱۲درصد پیشنهاد می
کند .بجای تأمین سالمتی بیشتر
برای ملتش  ،احکام اعدام را یکی
پس از دیگری به مرحله اجرا می
گذارد .و تو میمانی که این ها چه
اعجوبه هایی هستند .فرق اینها با
داعش چیست؟ داعش هم دوباره
در عراق فعال شده و مردم را می
کشد .طالبان هم در افغانستان
همه قول وقرارهارا فراموش کرده و
دوباره دست به کشتار می زند .آیا
این ویژگی و غریزه اسالمگرایان
است یا عیب در وجود افرادی است
که دکاندار دین شده اند.درآمریکا
واروپا بسیاری اززندانیان را بخاطر
اینکه از آسیب ویروس کورونا
درامان بمانند از زندان مرخص
کرده اند .اما در کشوری که داعیه
رحمت اسالمی دارد جوانی را که
در ایام طفولیت مرتکب قتلی شده
است پس از چندسال تأخیربخاطر
رسیدن به سن قانونی که مطمئن ًا با
عذاب های روحی وجسمی نیز همراه
بوده است ،نه تنها به مرخصی نمی
فرستند تا از ویروس درامان بماند
بلکه اورا حلق آویز می کنند.
درنخستین روزهای سال ۱۳۵۸
برای گذران زندگی بادوربین های
ویدیویی که تازه به بازار آمده بود
وتوسط یکی از روحانیون مشهور بنام
آیت اهلل نوری (که فامیل حقیقی او
نصیری بود)ازکره به ایران وارد می
شد به تبدیل فیلمهای سوپر ۸به
ویدیو مشغول بودیم .دریکی ازروزها
هنگام تبدیل فیلم به ویدیو چهره
صاحب فیلم که از مشتریان خوب
مابود را مشاهده کردم که درصف
جلو فریاد مرگ برشاه می کشید.
او یکی از هموطنان ارمنی بود .وقتی
برای دریافت ویدیوهایش مراجعه
کرد گفتم آقای آوانس در چند
فیلم شما که از مسافرتهای هرساله
خود به آمریکا واروپا گرفته بودید
متوجه شدم که شما اهل سفرید
و خوشبختانه از وضع مادی خوبی
هم برخورداربودید .اما چه شد که
یک مرتبه یکی از مریدان عیسی
مسیح عاشق محمد پیامبر اسالم
شد و درصف اول خواستار تأسیس
جمهوری اسالمی گردید و مرگ را
برای شاه وطنش طلب کرد؟
آوانس درحالیکه سرش را به زیر

انداخته و به زمین نگاه می کرد
گفت :ای آقا خودمان کردیم که
لعنت برخودمان باد .ما فکر می
کردیم اگه این آقا بیاد و اون شاه
برود ما بجای یکبار درسال می
توانیم چندبار درسال به اینگونه
مسافرتها برویم .اما حیف که
هنوز سالی از این حکومت اسالمی
نگذشته متوجه اشتباه خود شدیم.
کاش پایمان شکسته بود و به خیابان
نمی آمدیم.
نمیدانم چه تعداد از ملت ایران
بخاطر خوشی بیشتر و درآمدهای
بیشتر دست به خودکشی سیاسی
زدنداما مسلم است که در سال
 ۱۳۵۷عده ای که به سرنوشت
مملکتشان عالقمندبودند و باید
به دفاع از سرزمین خود دربرابر
حمله دوم مسلمانان بر می خاستند
زیاد نبود وگرنه همصدا می شدند
و خیابانهارا از وجود ننگین حزب
الهی ها پاک می کردندو همانند
دوران پیش از  ۲۸امرداد که شاه
می خواست مملکت را ترک کند
به جلوی کاخ می رفتند و از خروج
شاه جلو گیری می کردند.در آن
دوره می گویند یکی از کسانیکه
به طرفداری از ماندن شاه دربین
تظاهرکنندگان بود خود خمینی بود.
ودیدیم که شاه نرفت و مملکت هم
به سامان رسید .یا درمرداد۱۳۳۲
که شاه ایران را ترک کرد مردم
بودند که به رهبری ژنرال زاهدی
شاه را دوباره برتخت خود نشاندندو
سالها ملت ایران از رژیم پادشاهی
احساس آسودگی کرد .اما درسال
 ۵۷اکثریت ملت بفکر درآمدهای
بیشتر افتاد و سرنوشت کشوررا
فراموش کرد .دوستی داشتم که
درزمان اغتشاش های  ۵۷بین مردم
برنج وروغن و دبه های نفت پخش
می کرد وقتی ازاو پرسیدم اینهمه
پول را برای چه خرج می کنی؟ در
پاسخ من گفت :آقاجان مگه نشنیده
ای که یکی را به ده می نویسد
خدای؟ انشااهلل اگر موفق شویم نه
تنها همه این هزینه ها بازپرداخت
می شود که صدهابرابر آن در
حسابهای بانکی ما واریز خواهد شد.
وقتی از اینگونه اشخاص می
پرسیدیم آیا کتاب میخوانی واصوال
اهل مطالعه هستی؟ می گفتند برو
بابا مطالعه چیه .مگه مبارزه وقت
مطالعه باقی می گذارد؟

یکی از کتابفروش های خیابان
اردیبهشت ،نزدیک دانشگاه تهران
که مغازه ای بهمین نام داشت و
از گرایش های چپی برخورداربود
هرماه تعدادی کتاب برایم کنار می
گذاشت که می گرفتم ومی خواندم.
او دراوایل سال  ۵۷می گفت  «:من
کتابهایی را برایت انتخاب می کنم
که سطح شعورومعرفت تو را باال
ببرد .اگر ملت ما اهل مطالعه بودند
فریاد آزادی وجمهوری اسالمی را
باهم وهمزمان سر نمی دادند .زیرا
آزادی واسالم باهم منافات دارند».
او با جمهوری اسالمی مخالف بود اما
دلش می خواست به یک دموکراسی
برسدکه متأسفانه دریکی ازاین
تظاهرات کشته شد .اسم او ناصر
محمدی بود .کتابهایی را که او
برایم انتخاب می کرد وهرماه ازاو
می خریدم ومی خواندم هنوز در
قفسه کتابخانه ام دارم وهنوزهم
ازخواندن آنها لذت می برم و می
آموزم.
اگر امروز به این حقیقت می رسیم
که جمهوری اسالمی همانند ویروس
کورونا مردم خودرا می کشد وبه
چوبه دار می آویزد کسانی که
اهل مطالعه بودند دردوران پیش از
حکومت اسالمی این روزهارا پیش
بینی می کردند و می دانستند آزادی
با اسالم هیچ سنخیتی ندارد.
هربار باخود عهد می بندم که دیگر
درباره آنچه برما گذشته ومارا به
این روزهای تباهی ونیستی رسانده
است ننویسم .اما باز اتفاقی رخ می
دهد که تمام رگهای خونی مرا به
جوشش وامی دارد که با نوشتن
درباره آنها آبی برآنها ریخته
می شود وتاحدی از جوشش آنها
جلوگیری می کند .وگرنه میدانم
بسیاری از خوانندگان آزادی شاید
باخواندن چندسطر اول از ادامه
مطالعه دست می کشند .و همین
است دردی که از ویروس کورونا
کشنده تراست.
اما بدانید وظیفه من نوشتن است .
خواه خواننده ای برای نوشته ام باشد
خواه نباشد .موقع نوشتن درسودای
جلب هرچه بیشتر خواننده نیستم.
من آنچه شرط بالغ است باتو می
گویم  /توخواه ازسخنم پندگیروخواه
مالل .

این نوشته چنین برداشت میکند
که یکی از مشکالت عمده ملت
ایران با رژیم غاصب؛ و جهل و
جنون جمهوری اسالمی؛ قهر وآشتی
مکرری است که با رژیم دارند.
در حالیکه ایرانیان ذهنشان متکی به
فرهنگ ملی و نماد ملی قابل اتکاء
هزاره های تاریخی خودمیباشد.
گروهک ،يا گروهک های ریز و
درشت قادر نیستند تکلیف را روشن
کنند؛ زيرا که ما مردم ايران هستيم
که باید مسئولیت را قبول کنیم،
الجرم برای پی بردن به مسئولیتمان
باید تابع قانون اساسی کشورمان
باشیم؛ البته قانونی که اتکاءاش به
آسمان هفتم و آسمانها نیست .لذا
با بی مسیولیتی و تبعیت نکردن از
قانون همواره با دست غیب در گیر

آزادی
نش
رهی مااههن
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شنید و از برآيند آنها راهکاری در
راستای فرهنگ هزاره ها جست؛
آنها را به همکاری خواندن ،کاری
که شاهنشاه میکردند ،ولی در عین
حال با هوشیاری بدون دخالت
نزديکان وابسته ؛ کاری است که
در هر کشوری مرسوم است ،به
شرطی که مخالفين وابسته به بيگانه
حق اشتراک یکسال مجله آزادی
نباشند .دولت مسئولیت دارد و باید
برای کشورهای مختلف به شرح
با مسئولیت کار کند.
زیراست:
نمیشود با اسم های بزرگ و فریبنده
 50دالر
آمریکا
کار اساسی و جدی انجام داد .هر
 100دالر
		
کانادا
حرکتی ابزار خودش رامیخواهد و
داشتن ابزار هم بتنهایی کافی نیست؛
 150دالر
		
اروپا
که افراد متخصص ،کاری؛ ومصمم؛
 160دالر
خاورمیانه
و قانع؛ و بی توقع میهنی با تدابیر
 180دالر
		
استرالیا
سیاسی؛ علمی؛ اجتماعی؛ اقتصادی
نشریه برای مشترکین با پست
و با پیش بینی های الزم و ارتش
سریع ارسال می شود.
پیکار اداره میشود .دولت در تبعید
حق اشتراک برای یکسال پیشاپیش
باید از طرف پادشاه که درسن ۲۱
دریافت می شود از حمایت و
سالگی سوگند یاد کردند اعالم
همراهیتان سپاسگزاریم.
شود ،نه يک شخص يا گروه غير
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شعر مولوی
بادرود چک حق اشتراک و کمک
به ماهنامه را بهمراه می فرستم.
ازشما خواهش می کنم شعر « دید

دید موسی یک شبانی را براه
کو همیگفت ای گزیننده اله
تو کجایی تا شوم من چاکرت
چارقت دوزم کنم شانه سرت
جامهات شویم شپشهایت ُکشم
شیر پیشت آورم ای محتشم
دستکت بوسم بمالم پایکت
وقت خواب آید بروبم جایکت
ای فدای تو همه بزهای من
ای بیادت هی هی و هیهای من
این نمط بیهوده میگفت آن شبان
گفت موسی با کی است این ای فالن
گفت با آنکس که ما را آفرید
این زمین و چرخ ازو آمد پدید
گفت موسی های بس ُمدبر شدی
خود مسلمان ناشده کافر شدی
این چه ژاژست این چه کفرست و فشار
پنبهای اندر دهان خود فشار
گند کفر تو جهان را گنده کرد
کفر تو دیبای دین را ژنده کرد
چارق و پاتابه الیق مر تراست
آفتابی را چنینها کی رواست
گر نبندی زین سخن تو حلق را
آتشی آید بسوزد خلق را
آتشی گر نامدست این دود چیست
جان سیه گشته روان مردود چیست
گر همیدانی که یزدان داورست
ژاژ و گستاخی ترا چون باورست
دوستیِ بیخرد ،خود دشمنیست
حق تعالی زین چنین خدمت غنیست
با که میگویی تو این با عم و خال
جسم و حاجت در صفات ذوالجالل
شیر او نوشد که در نشو و نماست
چارق او پوشد که او محتاج پاست
ور برای بندهشست این گفت تو
آنک حق گفت او منست و من خود او
آنک گفت انی مرضت لم تعد
من شدم رنجور او تنها نشد
آنک بی یسمع و بی یبصر شدهست
در حق آن بنده این هم بیهدهست
بی ادب گفتن سخن با خاص حق
دل بمیراند سیه دارد ورق
گر تو مردی را بخوانی فاطمه
گرچه یک جنساند مرد و زن همه
قصد خون تو کند تا ممکنست
گرچه خوشخو و حلیم و ساکنست
فاطمه مدحست در حق زنان
مرد را گویی بود زخم سنان

سپاس از مهرشما
دکتر حسام الدین کریم الدینی ،
آقای محمد مجزا ،خانم سارا.ی،
ومجید زندیه عزیز از مهر شما
نسبت به نشریه خودتان بی نهایت
سپاسگزارم.
خانم مینو ثقفی  .مجله رابرای
کسانی که مشترک شده بودید
ارسال کردیم .از همراهی شما
ممنون وسپاسگزاریم.
استاد فرهنگ صادقپور تمجید شما
از کارهای خانم حمیرا مرتضوی را
به ایشان ابالغ کردیم و ایشان هم
مهرشما را سپاس گفتند.
آقای م .مثنوی ازایران  :ایمیل شما
رسید حتم ًا درشماره آینده ازمطلب
شما استفاده خواهیم کرد.

ویروس کورونا
باسالم شنیدم دانشمندان ایرانی و
پژوهشگران هموطن من درصدد
ساختن ویروس کورونا هستند.
مطمئن باشید اگر رژیم چوب
الی چرخ آنها نگذارد  ،پزشکان
و کارشناسان ایرانی بدون تردید
قادرند ویروس کورونارا تهیه کنند.
درزمان رژیم گذشته سرم سازی
رازی یکی از مهمترین مراکز تهیه
انواع سرم ها در کشور بود.وحتی آن
سرم ها به کشورهای دیگر هم صادر
می شد.
الله ت .کالیفرنیا
ما به توانایی ها ی دانشمندان و
پژوهشگران ایرانی ایمان داریم
وهمانطورکه شما درایمیل خود ذکر
فرمودید بدون کارشکنی های رژیم
حتما بزودی قادربه ساختن ویروس
کورونا خواهندبود.
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آقای مرتضی پاریزی
سردبیرو مسئول ماهنامه آزادی
۴ /۱۲/۲۰۲۰

هستیم .دیگر کافی است که به
کسی و یا چیزی آويزان باشیم .به
ایمان ملی بايستی توسل جست نه به
ایمان دينی و مذهبی که ایمان ملی
بر اساس قانون یعنی هستی .
ایران را همواره میهن پرستان
پاکدست؛ که تکیه به دیوار پوسیده
ندارند نجات داده اند و اکنون هم با
هویت همان میهن پرستان با چهره
های مستقل سیاسی باید فضای
همکاری میهنی را بوجود آورند ،تا از
این فالکت و درماندگی نجات پیدا
کنیم .اين طيف ملی هرگز منسجم
نخواهد شد مگر بر بنياد فرهنگ و
سنت تاريخی ايران زير سايه رهبری
دلسوز و مشاورت پذير .ایران در
درازای تاريخ بربنياد فرهنگش
اداره شده؛ نه با ماموریت مامورین
اجنبی و با ظاهر سازی وفریبکاری و
کشاندن ملت به تسلیم ؛ به حقارت.
باید بی آنکه قبض روح شویم نظرات
صحیح و راه گشای مخالفین را هم

مسئول ،دولت موقت در تبعيد در
زير لوای قانون اساسی و متمم آن
بايستی برای شرایط کنونی برنامه
بدهد .از پشت میکرفون و کاغذ
و مجله وحرف و سخنرانی آسان
میتوان مردم را گول زد ،مرد عمل
الزم است .اما جوانان آگاه در درون

میدانند چه میخواهند؛ و چگونه
بایدضربه بزنند؛ زيرا که حرکت ها
را لمس کرده اند .ابزارکشورداری
به فقرکشاندن مردم نیست؛
حکومت برفقير نا آگاه و وامانده
هنر نيست؛ خفت است .واگذاری
کشور به کشور قدرتمند روسیه و
چین که ایران را قربانی ؛ و دایما در
حال تاخت و تازهستند کشور داری
نیست.
اکنون مذهبیون ملت را به اسارت
گرفته اند؛ و بدون بحران ،حیات
سیاسی و ادامه زندگی برایشان
میسر و امکان پذير نیست.
دوباره باز فریب رنگ ها را
میخوریم ؛ چرا به خود نمیآییم؟
این چه ماجرایی است که
با
درقرن۲۱حکومت مذهبی
آنهمه منابع سرشار روی زمین
و زیر زمین دوباره کاسه گدایی
برداشته؛ و پس مانده شورشیان
 ۱۳۵۷به نوع دیگری فعالند!
تکلیف چیست؟ باز فریب زیر نام
های طالیی! عزم ملی کجاست؟
دوباره تشکل به نام دیگری؟ سال
 1357آنان مامور روس و انگلیس
(چپ و اخوان المسلمین) بودند؛
اینبار چین هم اضافه شده؛ و بجای
نام کنفدارسیون و تجمع در هتل
کالریچ لندن! در جای دیگری جمع
می شوند؟
این ضربه زدن به آرمانهای
ملی است .ما در مورد جامعه ای
صحبت میکنیم؛ که دارند ملت را
فریب میدهند؛ و میگویند داوری
با ملت! ملتی که آخوند آنان را به
فقر وفالکت؛ قتل ودزدی؛ اعتیاد
کشانده؛ واموالش را به سرقت برده
و به یک کاسه ((آش)) محتاجش
کرده است؟ اقلیت و اکثریت
قاضی قابل اعتمادی نیست؛ و اقلیت
و اکثریت در ذهن آنان معنی ندارد.
اقلیت و اکثریت بعد از انتخابات
معین میشود؛ آنکه برنده است
اکثریت و آنکه بازنده است ،اقلیت؛
در هر صورت ؛ هردو سو «ملی» و
«دل درگرو» اعتالی میهن دارد؛ نه
مانند اوپوزيسيون ايرانی وابسته به
ارتجاع سرخ و سياه بوده و منافع
بيگانه برايش مهم است .این چه
حیله لق تازه ایست که در دهان
ها انداخته اید؛ و هر کی هر کی ؛
هر کس شیوه نو ؛ در کار خودش
رابافریبکاری از پیش میبرد.

آخوند کشور را غارت میکند
و غارت را حق خود میداند .در
حالیکه  ۴۰سال پیش درآمد سرانه
۲۴۰۰دالر بود و اکنون برای یک
شکم نان ،دخترش تن فروشی میکند
و زنش شبکاراست و خودش معتاد؛
و پسرش قاتل و یا اعدام شده .آری
جوانان انقالب سفيدی که صلح آميز
بودمقایسه با انقالب خون که خون
ریزی تمامی هم ندارد میکنند؛ که
دهقان و کشاورز دیگر رعیت و بنده
نبود؛ و کارگر گرسنه نبود؛ بلکه
سهیم در سهام کارخانه بود کشوررا
به سوی تمدن بزرگ میبرد .کویر؛
چاه های آب باتالق ها الروبی های
مستمر میشدند ؛ واکسینه شدن و
جلوگیری از فلج کودکان؛ جلوگیری
از بیماری های رونده ماالریا؛ وبا و
حصبه؛ تحصیل اجباری و رایگان
حتی دانشگاه؛ تغذیه رایگان و
 ۸میلیون دانش آموز؛ حمایت از
زنان بار دار و تحت پوشش تا سن
دوسالگی کودک؛ وکنترل خانواده
که عین موش بچه دسته دسته
نداشته باشند  .داشت الیحه ای در
مجلس تصویب میشد که سیستم
امنیت سالمتی و بازنشستگی به اجرا
درآید عین بزرگترین کشورهای
پیشرفته مانند آمریکا؛ وصد ها
بیشرفت داخلی وخارجی دیگر؛ و
بطور کلی ایران یکسال قبل از فاجعه
شوم خون بار آخوند جن ِگیر رمال
طبق آمار سازمان ملل یکی از ۱۵
کشور جهان شمرده میشد؛ و تولید
خالص  ۴۰میلیارد دالر بود؛ و جزء
 ۱۲کشور اقتصادی جهان بود  .در
سال  ۱۹۷۹کشور از نظر ذخایر
ارزی (۱۳سیزدهمین )؛ و ارتش
ایران پنجمین ارتش غیراتمی؛ جهان
بود.دودمان پهلوی قابل ستایشند .
هر روزبا یک حیله و تزویر مردم
را به گمراهه نکشانید .این سرزمين
ملی وبا نماد فرهنگ ملی اش ؛ از
راه صحیح ،از راه فرهنگ ملی و
آیین ملی کشور توسط افراد مسئول
ومیهن پرست پاک دست؛ متبحر ؛
نجات مییابد.
لوس آنجلس  -مینو ثقفی

موسی یک شبانی رابراه» را اگر
امکان دارد چاپ کنید .ممنونم
سارا ی .ماساچوست
باسپاس ازشما شعر مزبور رادرزیر
می خوانید:

دست و پا در حق ما استایش است
در حق پاکی حق آالیش است
لم یلد لم یولد او را الیق است
والد و مولود را او خالق است
هرچه جسم آمد والدت وصف اوست
هرچه مولودست او زین سوی جوست
زانک از کون و فساد است و مهین
حادثست و محدثی خواهد یقین
گفت ای موسی دهانم دوختی
وز پشیمانی تو جانم سوختی
جامه را بدرید و آهی کرد تفت
سر نهاد اندر بیابانی و رفت
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ازآنجا که هرکس نیازبه یادآوری
دوباره در مورد فرسایش روابط
کشورهای دوسوی اقیانوس اطلس
داشت کروناویروس به وضوح نشان
داد که روابط بین ایاالت متحده و
اروپا تاچه حد وخیم شده است .پس
از سالها شکایت متقابل  -درمورد
هزینه های دفاعی  ،تجارت و واکنش
های ملی گرایانه بیشتر به این بحران
اخیردامن زده  ،و منابع جدید تنش و
شکایت را به همراه داشته است .در
مواجهه با کمبودهای وسایل پزشکی
ایاالت متحده و اروپا بصورتی اعالم
نشده ازهم رنجیده اند .واشنگتن به
شرکت  3Mدستور داد تا صادرات
ماسک های  N95خود را متوقف
کند و تولید خارج از کشور خود را
به عنوان بخشی از تالش گسترده
تر برای تأمین تقاضای داخلی  ،به
خارج از کشورنفرستد و محدودیت
ها را فقط در مواجهه با واکنش های
سیاسی کم کند .اتحادیه اروپا به
همین دلیل صادرات محافظ صورت ،
دستکش ،ماسک و لباس های محافظ
را ممنوع اعالم کرد .این سیاست های
بی اعتنایی به نیازهای دیگر کشورها
دنیا را تهدید می کند که قدرت ویران
کنندگی ویروس بیش از آنچه هست
خواهد شد .ممنوعیت سفر یک جانبه
بین آمریکا و دیگر کشورها که به
دستور رئیس جمهور آمریكا  ،دونالد
ترامپ صورت گرفت نیز عصبانیت
رهبران اروپایی را برانگیخت  ،كه از
عدم مشورت ایاالت متحده در ابتدا
با آنها ابراز تاسف كردند.
با این حال  ،شیوع ویروس کورونا
باید واقعیت د یگری را به همان اندازه
واضح و روشن جلوه دهدکه :همکاری
بین کشورهای دوسوی اقیانوس
اطلس برای یافتن راه حلهای مؤثر
در چالشهای مشترک  -بنفع ایاالت
متحد ه و اروپا و جهان است .بر این
اساس  ،حتی اگر بیماری همه گیر
آخرین مورد شکایت و گله گذاری
بین کشورهای دوسوی اقیانوس
اطلس را رقم زده است  ،می تواند  -و
باید  -کشورها را به حل اختالفات

جاری و تمرکز بر روی یک پروژه
جدید فرااتالنتیک تشویق وترغیب
کند :فرصتی برای نشان دادن
واکنش مشترک به بحران همه گیر
فراهم می آورد  ،تا هم سیاستهای
مؤثرتری تدوین شود و هم یک
احساس جدیدی از همبستگی بین
کشورهای دوسوی اقیانوس اطلس
ایجاد کند که می تواند از طریق این
شرایط اضطراری و فراتر از آن ادامه
یابد.

اقیانوس اطلس را تهدید می کند.
این موانع تجاری همچنین به
اتحادهای موجود آسیب می رساند.
در مراحل اولیه شیوع کروناویروس ،
فرانسه و آلمان صادرات تجهیزات
پزشکی مورد نیاز سایر اعضای
اتحادیه اروپا را مسدود کردند  ،با
وجود این واقعیت که اتحادیه اروپا
قرار است یک بازار واحد باشد .تنها
پس از فشار مقامات سوئدی  ،دولت
فرانسه محدودیت های صادراتی
خود را بر روی ماسک
و دستکش
الستیکی

ی سیاست
ردنیا
د

نیاز
دوستانه

چه م
ی
گ

در
د
ن
ی
ای سیاست چه می

اولین قد م که ایاالت متحده و
اتحاد یه اروپا باید برد ارند ،برداشته
شدن کلیه ممنوعیت های صادرات و
تعرفه های تجهیزات پزشکی است.
در ماه مارس  ،تقریب ًا سی چهل
کشور صادرات محصوالت حساس
مانند ماسک های بیمارستانی  ،لباس
های محافظ پزشکی و سایر وسایل
محافظ شخصی را محدود کردند.
اروپا اصلی ترین واردکننده ماسک
های تنفسی ،
دستگاههای  CTاسکن بشمار
میرود .ژل های ضدعفونی کننده
دست  ،دستگاه مانیتور بیماران و
تجهیزات اشعه ایکس ازآمریکاست.
به هر انگیزه ای این صادرات محدود
شودزندگی ملتهای هر دو طرف

ذ
رد

گذرد

برداشته
ا ست  ( .یک
شرکت سوئدی
سعی داشت
این محصوالت را از یک مرکز ذخیره
سازی در
فرانسه به ایتالیا و اسپانیا بفرستد).
وزیر امور خارجه سوئد  ،خانم آن

لیند  ،,Ann Lindeدر توئیتی
به همتایان اتحادیه اروپا در مورد
اهمیت نشان دادن «این که بازار
داخلی حتی در مواقع بحران کار می
کند» یادآوری کرد .در همین حال ،
ایاالت متحده از ارائه هرگونه کمک
به متحدین خود  ،از جمله ایتالیا ،
بزرگترین کشور آلوده به ویروس
دراروپای  ،عجله ای به خرج نداد.
آیاموانع تجاری به اتحاد موجود
آسیب رسانده است.
این واقعیت دردناک  ،دریچه ای را

گشود ه است که ازآن روسیه و چین
برای سوءاستفاد ه تالش می کنند.
در  22مارس  ،تنها  24ساعت پس
از صحبت با نخست وزیر ایتالیا ،
جوزپه كنته  ،رئیس جمهور روسیه ،
والدیمیر پوتین  9 ،هواپیمای
مجهز به تجهیزات پزشکی را به
ایتالیا فرستاد .کمک های روسیه
بحث برانگیز بوده است  -برخی
گزارش ها ادعا می کنند که بیشتر
تجهیزات کم مصرفند یا فایده ای
ندارند  -اما ایتالیایی ها  ،با احساس
رها شدن از متحدان سنتی خود ،
این کمک را پذیرفتند .چین حتی
با واکنشی سریعتر به شرایط ایتالیا ،
پرسنل پزشکی متخصص  ،دستکش ،
ماسک و ونتیالتوررا به ایتالیا
فرستاد .لوئیجی دی مایو  ،وزیر
امور خارجه ایتالیا  ،ضمن تشکر از
این تالشها  ،ابراز خوشحالی کرد
که «در جهان افرادی هستند که
می خواهند به ایتالیا کمک کنند».
کشورهای دیگر از جمله جمهوری
چک  ،فرانسه  ،یونان و اسپانیا نیز
از کمک های چین ابراز قدردانی
کردند .در ماه آوریل  ،اتحادیه
اروپا شروع به بسیج كرد و برنامه
های قابل توجهی از حمایت مالی ،
اقتصادی و پزشکی را اعالم كرد ،
اما پیش ازآن آسیب های قابل
توجهی به انسجام اروپا وارد شده بود.
آمریکایی ها و اروپایی ها از پایان
جنگ جهانی دوم یک سیستم
بازرگانی آزاد را بین خود بوجود
آوردند coronavirus .نباید با
تشدید تنش های تجاری موجود بین
کشورهای دوسوی اقیانوس اطلس ،
آن را خنثی کند .در عوض  ،این
فاجعه همه گیر باید فرصتی باشد تا
اروپا وآمریکا مجددا ًبه اصول مشترک
خدمت به شهروندان و متحدین
خودتوجه نشان د هند  -خواه این
همکاریها به معنای اعزام متخصصین
مراقبت های بهداشتی ،
تجهیزات حفاظتی مورد نیاز آنها یا
کمک به درمان بیماران باشد.
رفع این ممنوعیت ها و تعرفه

تهدیدات قرن بیست ویکم
ایاالت متحده و اروپا همچنین باید
از این ویروس به عنوان فرصتی
برای گسترش تعاریف خود در مورد
امنیت ملی و بین المللی ازجمله
سالمت عمومی استفاده كنند.
( COVID-19بیماری ناشی از
ویروس کورونا) این شفافیت را ایجاد
کرده است که ویروس هم ،می تواند
همانند یک گلوله عمل کند برای این
منظور  ،ایاالت متحده و اروپا باید
توانایی های ناتو را گسترش دهند.
این سازمان در طول بحران فعلی ،
باتأمین تجهیزات پزشکی فوری و
استفاده از ظرفیت های حمل و نقل
نظامی خود برای اقدامات امدادی ،
بسیار حیاتی بوده است .اما با توجه
به نیاز جمعی به منابع پزشکی که در
جریان بحران  COVID-19بوجود
آمده است  ،ناتو باید با ایجاد انبارهایی
برای وسایل بهداشت عمومی کمک
های بیشتری را ارائه دهد .اگر ناتو می
تواند تجهیزات نظامی را ذخیره کند ،
پس قادراست تجهیزات پزشکی را
نیز به صورت انبوه درانبارهای خود
نگهداری کند  ،با این ضمانت که همه
اعضا در صورت لزوم  ،این تجهیزات
پزشکی را در اختیار دیگران قرار
دهند .این تغییر نه تنها اجازه همکاری
بیشتر در مواردموردنیاز را می دهد
بلکه از شکاف در اتحاد امنیتی دوسوی
آتالنتیکنیزجلوگیریمیکند .درگیری

برسر تجهیزات پزشکی در میان
اعضای ناتو برای انسجام کشورهای
عضوبسیار مضر است .به عنوان مثال ،
مقامات فرانسوی و آلمانی از اینکه
خریداران ایاالت متحده آمریکا
روی دست خریداران آنها بلندشده
اند  ،شکایت کردند .و در اوایل این
ماه  ،برلین ایاالت متحده را متهم
کرد که محموله ای شامل 200،000
ماسک را که به تایلند سفارش داده
بودضبط کرده است .وزیر کشور
برلین  ،آندریاس گیزل  ،این عمل را
« دزدی دریایی مدرن» نامید( .بعدا ً
گیزل ادعای خودرا پس گرفت  ،اما
ناراحتی او از قبل مشخص بود).
موافقت با ناتو برای جمع آوری منابع
پزشکی  ،همچنین تأیید می کند که
این سازمان در قرن بیست و یکم با

کاهشیافتهاست.طبقاطالعاتمرکز

تحقیقات پیو ، Pewنظرات بنفع ناتو
در آلمان  16درصد کاهش یافته است
 از  73درصد در سال  2009به 57درصد در سال - 2019
ودرفرانسه  2۲درصدکاهش داشته
است  -از  71درصد در سال  2009به
 49درصد در سال .2019
گسترش انبارهای ناتو که حاوی
تجهیزات محافظت شخصی و سایر
تجهیزاتپزشکیخواهدبوداینامکان
را به سازمان می دهد تا کمک های خود
را در طی یک بیماری همه گیر افزایش
دهد  ،و روشن می کند که این سازمان
آماده است تا از اعضای خود با سریع
ترین وسیله دربرابر تهدیدات موجود
روز ،خواه از تجاوز روسیه به خاک یکی
از اعضا باشد ،و خواه اغتشاش های
موجود درخاورمیانه ناپایدار یا بیماری
های همه گیرباشد .حمایت کند

نظارت دموکراتیک
سرانجام  ،آمریکایی ها و اروپایی ها
باید با ایجاد سیستم مشترک نظارت
پزشکی جهانی  ،به بیماریهای همه گیر
بین المللی در آینده پاسخ دهند .وقتی
متحدان فرامنطقه ای شیوع بیماری را
به سمت اپیدمی در سطح محلی یا ملی
تشخیص دهند  ،آنها باید برای اعزام
تیم های پزشکی با واکنش سریع آماده
شوند تا میزان تهدید و پاسخ مورد نیاز را
ارزیابیکنند

دوسوی اتالنیک توافق شده باشد که
مشخص کننده نحوه برخوردبابیماری
همه گیر باشد ،پروتکل های مهار و
کاهش زودهنگام را توضیح دهد  ،و
جزئیات نحوه مدیریت آن را در صورت
شیوع در سطح جهان توضیح دهد .این
نظارت پزشکی باید با تالشهای مشترک
دنبال شود تا بتواند هنگام شیوع
بیماریهای بعدی به کشورهای نیازمند
کمک کند  ،و باید به عنوان هسته یک
سیستم جهانی مؤثرتر که توسط سازمان
بهداشت جهانی اداره می شود ،طراحی
شود WHO .در حال حاضر فاقد
قدرت و منابع الزم برای عملیاتی کردن
چنین سیستمی است و تصمیم اخیر
ترامپ مبنی بر تعلیق بودجه سازمان
بهداشت جهانی ،
فقط اوضاع را بدتر می کند .در عوض ،
ایاالت متحده و اروپا باید تالش کنند
نقش سازمان جهانی بهداشت را از
طریقابتکاراتیمانند«مسئولیتگزارش
جهانی» تقویت کنند  -یک تعهد هشدار
دهنده زودهنگام نه تنها توسط دولتهای
رسمی بلکه توسط مقامات بهداشت
منطقه ای  ،آزمایشگاههای تحقیقاتی و
شرکت های درگیر ،درگزارش دادن
شیوع بیماری های همه گیر بعمل آید.
با گسترش بحران کروناویروس ،
شهروندانقدمبرداشتند.هنگامیکه
دولت انگلیس به دنبال داوطلبانی
برای کمک به خدمات درمانی ملی در
مبارزه با  COVID-19بود  ،بیش از
 750،000نفر در طی چهار روز

از زمان جنگ جهانی دوم بود.
میلیاردرها همچنین در حال پاسخ
دادن به این تماس هستند :جک
دورسی  ،مدیر عامل توییتر  ،قول 1
میلیارد دالر برای مبارزه با این بیماری
همه گیر داده است.اما هیچ یک از
اینها نمی تواند کم کاری دولتهارا
جبرانکند.
اکنون لحظه ای است که ایاالت متحده
از پتانسیل عظیم رهبری جهانی خود
بایداستفاده کند .ایاالت متحده به
همراهنزدیکترینمتحدانخوددراروپا
می توانند هسته اصلی واکنش جهانی
بهاینبیماریراتشکیلدهندودیگران
را به همکاری با یکدیگر سوق دهند.
شهروندان هر دو طرف اقیانوس اطلس
به طور فزاینده ای درک می کنند که
آنها به جای همکاری کمتر به همکاری
های بیشتربین المللی نیاز دارند.
شهروندانانتظاردارندکهدولتهایشان
از آنها محافظت کنند  ،و بسیاری
احساس می کنند که رهبران آنها در
طول شیوع بیماری فعلی ناکام بوده
اند .دولت ایاالت متحده و همتایان
اروپایی آن فورا ً باید برای مقابله با
ویروس کورونا با یکدیگر همکاری
کنند .این ابتکارات پیشنهادی یکی از
راه های ابراز همبستگی واتحاد بین
مردم دوسوی اقیانوس اطلس است
که اکنون  ،به اتحاد نیاز جدی دارند.
این ابتکارات همچنین مکانیسمی
مطمئن هستند که اگرجهان با تکرار
 COVID-19روبروشود هیچکس به

آزادی -شماره  ۱۲۴صفحه7

* روابط آمریکا و اروپا در زمان بحران بیماری همه گیر کووید ۱۹رو بوخامت نهاده است.
* بیشتر کمکهای روسیه به ایتالیا شامل مواد بال استفاده و یا تجهیزات بی فایده اند.
* ایاالتمتحدهبههمراهنزدیکترینمتحدانخوددراروپامیتوانندهستهاصلیواکنشجهانی
به بیماری ناشی از ویروس کرونا را تشکیل دهند.

های مضر باعث سیاست گذاری و
ژئوپلیتیک خوب خواهد شد.

تهدیداتی روبرواست .در طول یک
دهه گذشته  ،اشتیاق عمومی به اتحاد

این خط مشی باید مبتنی بر یک
بیماری همه گیر بین کشورهای

ثبت نام
کردندکه بزرگترین شمار داوطلبان

 -۱چاره ویروس محیط شناسی است
 -۲این نیز نمی گذرد!
 -۳نفت وویروس و تکروی ها

ش
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آزادی-شماره
آزادی-

ویروس کورونا با پاسپورت ازمرزها
عبور نمی کند .مسیر ندارد .بناب راین
بعضی از کشورها اگر درامان باشند
یا درهدف ،به بهانه «ویروس خارجی»
مرزهارا ببندند قصد سیاسی دارند
وتکیه برآن « دشمن» یابی است.
= نیمکره شمالی زمین ما از
مساحتی بسیار بسیاروسیع و
خاکی برخورداراست .آسیا به اروپا
در پیوستگی است.ویروس خط
سرزمین های بهم پیوسته ومردمان
ساکن این سرزمین ها رادنبال می
کند.او ازآدمها تغذیه می کند وآدمها
به شمار درنیمکره شمالی بسیار
بیشت رند تا درنیمکره جنوبی.
مبارزه باویروس جنگ تن به تن
نیست .این مبارزه بمعنای پیشگیری
است .پیشگیری مستلزم پیش
بینی هاست ..پیشگیری وپیش بینی
هزینه بسیار الزم دارد .بناب راین اگر
می آید وما خودرا غفلت زده می
بینیم سبب آن است که بودجه ها
جای دیگری مث ً
ال درتسلیحات خرج
شده است.واگر آقای ت رامپ ازکنگره
وام دوتریلیونی را بحق طلب می
کند نشانگر آن است که بودجه الزم
ب رای پیشگیری و پیش بینی منظور
نشده بوده است ،که اگر شده بود
نیازی به این درخواست نبود.
این تقاضای رئیس جمهور از کنگره
چه کمک نام گرفته شود وچه وام
 ،درصورت مسئله ای بنام «غفلت»
تغییری حاصل نمی کند.
بی شک نسخه گهنه هرگونه پدیده
بیماری واگیر کاهش تردد وعبور
ومرور است .اما دردنیای امروزی ما
رفت وآمدها -درهرمقیاس که تصور
کنید -نه تنها عظیم است  ،رو به
افزایش دائمی وبی توقف هم دارد.
 اگر نه به ندا وگزارش ها وتحقیقاتاعتنا کنیم از ۱۹۴۰صدها میکروب
جان گزا وجان گیر ظهور کرده ،کشف
شده ،علیه آن مبارزه شده وق ربانی

گرفته ودفع شده است .ولی بدالیلی
همان ها دوباره به ظهور آمده اند .
مث ً
ال ابوال بنام ( )VIHدرآفریقای
غ ربی با  Zikaدرقاره آمریکا که ۶۰
درصد آنها منشأ حیوانی دارند .ونیز
منشأ حیوانات اهلی دردامپروری .که
درمقایسه باویروس های جهان گرد
مهم بنظر نمی رسید (.به استناد
 Sonia Shahدر لوموند دیپلماتیک
شماره  ۷۹۲ماه مارچ )۲۰۲۰
بعداز این اشاره بیفزاییم که حیوانات
بخودی خود مسئول این فاجعه ها
نیستند .بهره برداری ها مثل « جنگل
زدایی ها» رشد شهرسازی ،وصنعتی
کردن های بی رویه و بی لگام درنهایت
بستر وزمینه مساعد ب رای دعوت از
میکروب و زادوولد ویروس هایند.
( به استناد نوشته ی Kai Kupee
 Schmidtدر مجله Science
منتشرشده در واشنگتن دی سی در
سال )۲۰۱۹
تحقیقات نشان داده اند که
ظهور هرویروس منشأیی محلی
داردوظهور کورونا هم نشان داد
که محل تولد آن در چین واز
ناحیه خفاشانی در محله ای
ازشهر ووهان بوده است.
ب رافتادن نسل بعضی از پ رندگان
نیز درسلسله ی بودونبودها مؤث رند.
درآمریکای شمالی هم اکنون شاهد
کاهش نسل پ رندگان به حد ۲۵
درصد هستیم.
باری ه ربیماری واگیر موجب یک
بیماری واگیر دیگر می شود .زندگی
ها زاده ی تسلسالت زنجیری اند.
دولت چین ب رای جلب قلوب و
کاهش خشم مردمان دراین ایام
وسیعترین آماررا می دهد .تا غفلت
ها نموده شوند.ودیگ ران ناگزیر به
رساندن اطالعات سالم گردند .اما
درصحت آمار همه جا تردید هاوجود
دارد .بایدبه سازمان بهداشت جهانی
اعتماد کرد؟

نمی شود به این آسانی ها مانع ظهور
ویروس شد .این کار با مسئله اکولوژی
دررابطه است که متأسفانه موضوع
اختالف امروزی ت رامپ بااروپا و با
علمای اکولوژی درس راسر دنیااست.
مبادا فکر کنیم که احزاب سیاسی
مشتهر وموسوم به سبز قادرند با
وضع قوانینی (وقتی که اکثریتی در
پالمان هادارند) امر اکولوژی را جا
اندازند .اکولوژی ویا محیط شناسی
ابعادی وسیع دارد.
 اصل حرمت محیط ( نگاه کنید بهگوشه ای از تالش ها درنظام قبل از
انقالب اسالمی و اندکی بعدازآن)
اصل ظرفیتمحیط مسائلیپایهایاند
 پیوستگی ها ووابستگی هاوتودرتوئی ها ی زمین واتمسفر
وباالت رازآن.
 اصل تنوع درعین وحدت.اینها مسائلی اندکه ذهن انتزاع گ رای
ما به آن عادت ندارد.
بناب راین نخست باید که اکولوژی
درمرکز هرگونه تعلیم وت ربیت باشد.
متأسفانه اساس سیاسیون امروزی
بر اندیشه های تجریدی وانتزاعی
و غ رایز اولیه داشتن ودیگر هیچ
ق رارداردواخالق سیاسی درحداکثر
بی اعتنایی ها است.
روزی این آرمان وروز دگر ضدآن،
اب زار رفتن به قدرت است .درهردوره
که باشیم  ،به هر آرمان که خودرا
مسلح کنیم خودرا مستمسک می
داریموس رانجام همه آرمان ها بسبب
سود شخصی بهم تنه می زنند
وهیچیک به حل معضالت نمیر
سد .وگاه نرسیده می خشکند.
انسان دوقرن اخیر همیشه شاهد
شکست آرمان های یک سویه
بوده وهست .پس دراین نیمقرن به
ظواهر مذاهب وادیان چنگ انداخت
واین تج ربه نا میمون نشان داد که
در من ّی ت و سبکسری  ،فرقی با دیگر

آرمانها ندارد .پس عازم مصرف کور
شدیم تا نفس خود وعطش کور
قدرقدرت ها تشفی یابد.
= درجا انداختن زیستمحیطی ها دو
طرز تفکر جاری است
 -۱اینکه به ندای علم وعلمای
اکولوژی گوش ف رادهیم واعتقاد
برآموزش ها وفرهنگ برآمده از آن
و هزینه ها وترک عادت ها را دنبال
کنیم تا تعادل کره خوب زمین برهم
نخورد.
 -۲ویا به نظریه آنها که مدعی انعطاف
با محیط طبیعی اند تن دهیم .یعنی
اگر تعبیرها باعث یک تغییر
س راسری می شوند ما نیز با آنها در
تغییریم پس به انعطاف طبیعی
بودنمان تن در می دهیم.
نمی سشود کره یکتای زمین
رابا دو یا چند نظریه متفاوت
 ،متباین  ،مدیریت کرد  .باید
انتخاب کردوعوارض ه رانتخاب را
پذیرفت ودرمورد سالمت محیط به
تصمیمات رفت تادرمحل یا در کل
کره به اشتباهات نرسیم.
بنظر میرسد که بشریت تابه امروز
بعنوان فردی غریزی عمل کرده است.
بنظر میرسد که ما جز یک کره
زمین نداریم .اگر جهانی شدن
کورونارادرک کنیم واسیر غریزه
فردی نشویم بسودی می رسیم که
اسمش یگانگی بشری است.واگر
جزاین کنیم هیچکس در هیچ نقطه
ازوی رانگری ببهانه پوپولیسم اف راطی
مضایقه نخواهد کرد.
امروز خودپرستان درهمه جا در
حکم رانی هایند .بظاهر متفاوت از
گذشته ودرباطن بدت راز گذشته اسب
م راد می جهانند.
حمله کورویروس کورونا عواقب
بسیاردارد .دنیا شاهد عجز بشریت
شد وب رناتوانی خود شاید ُمهر تأیید
زد .دنیا دریافت که درزیرزمین های
آلوده شهرووهان به لطف محیطی

 -۲این نیز نمی گذرد؟!

دربح ران کورونا مردم ای ران دریافتند
که نظام والیت فقیه دیگر نمی تواند
مثل گذشته ها با « پیش درآمد»
«غضب الهی» ونتیجه گیری « رضا به
داده بده وزجبین گره بگشای» خشم
را پدیده خارجی می بیند..
 پوتین می گوید :من باید  ۱۵سالدیگر بمانم روسیه این نظریه را می
طلبد .قانون اساسی راعوض کردند تا
بماند.
 چین بفکر تسخیر کره زمین ازراهابریشم جدید است.
 اردوغان صمیمانه مایل به احیایامپ راطوری نوع عثمانی وبدت رازآن
است.
 ای ران باهمه وقبل از همه با مردمخود جنون ِ ستیز دارد.
هریک ازاین اقطاب سیاسی  ،جوجه
ها زیر پروبال خود می پرورانند.
اینها همه فردند و مردم فریب رأی
ُربا .وبه هیچ روی قصدی جز هوش
ربایی از مردمان ندارند .دموک راسی
واستبداد عین هم دربازی ک راهت
آفرین سیاسی است.
***
دنیای ما عقبی هم ندارد .ویروی
کورونا مساوی است با عبرت.

مردم را بخرد .و مردم هم بسبب از
هم گسیختگی ها قادر به ایجاد
شبکه های مددرسانی نباشند.
هیچیک از گروهها طرح بسیج
عاطفی وانساندوستانه ای که
جاذب اخالق اجتماعی تازه ای باشد
را ارائه نکردند.
مثل همیشه دولت متوسل به
چین شد که بسیاری ازد َول خارجی
نیز چنین کردند دراین میان
سپاه پاسداران «رقیب وراهنمای
همه دولت هادرچهل سال اخیر»
فرصتی یافت تا فروتنانه؟! بگوید«:
ماحاضریم کلیه امور بهداشت
مملکت را در مسئولیت خود
بداریم .».که البته بمعنی بخشی
عمده از مابقی قدرت دستگاه
اجراراقاپیدن است درج ّو بحران.
خبرآمد که  ۱۴۷۰۰۰افغانی مقیم
ایران درهمین ایام مرگ ومیر ،ایران
را ترک کردند.این رقم بادقتی که که
خاص ی به مشام
ازآن می بارد بوی ّ
سیاسی می رساند .انگار حرف
از نفرات مزدور رزمنده ایران که
درعراق اند می دهد.
وبعدهم خبرهاست از باب روابط
بشار اسد وایران که منتهی شده
است به مالقات وزیر خارجه ایران
با مقامات باالی سوریه.

سوریه مورد انواع مداخالت وحمالت
در ین سالهای اخیر بوده وامروز که
داعش دیگر درسوریه فعال نیست
وشمار مداخله گران کم وناچیز
است آرزومند رفتن به استقالل اما
رابطه این سوریه بشار اسدی باایران
بهانه ای است محکم تاهیچکس
باو ونظام او ایرادی از بابت وابستگی
به ایرانی که دردنیای عرب احترامی
شایسته یک کشور قابل قبول
نداردنگیرد.
به چه می شود تعبیر کرد که چهار
کشور روسیه ،ایران ،سوریه وترکیه
که باهمی ها داشته اند ،امروز که
ترکیه متحد به سوریه حمله می
کند  ،روسیه انتقاد نمی کندو از
ایران نیز حرفی دردفاع از سوریه
شنیده نمی شود .درحالیکه روسیه
وقتی دید اردوغان به لیبی می رود
فورا ً به او اخطارداد و به قراری تازه
رفتند.
به هرحال متحدان سابق در ایام
حرف از اتحاد نمی زنند شایدهم
عمر اتحادشان بسر رسیده است.
برای رفتن به استقالل وپاکسازی
درجبهه جداسرها دمشق به
گروه وابسته به آمریکا که ادعای
بسیاردارند نیازدارد .اینکه بشار
میکوشد باایران لطف ًا ورق ب زنید
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۳مقاله ازدکتر کاظم ودیعی  -پاریس

دلچسب خفاشان  ،ویروسی
درزادوولد وتکثی راست که کل زرادخانه
های جهان وتسلیحات آن ازعهده
حمله آن بر نمی آیند ،هیچ  ،قادرهم
هست برتوقف دادن زندگی های
اقتصادی ،اجتماعی ،ونفی همه ارزش
ها .اینکه مسئوالن بگویند البته
ویروسها می آیند ولی نمی مانند و
ّ
تسلیی
دوسه ماهی بعد می روند
بیش نیست .به این حرف باید افزود ،
کوروناهایی دیگر درراهند.
 بار محیط زیاده از حد است .کرهدیگری نیست تا بآن پناه ببریم.
بفرض هم که برویم آنجاراهم باغفلت
ها وخود پسندی ها که داریم به روز
این کره می اندازیم.
امروز همه چیز دراف راط ورو به
اف راط بیشتر است .دولت ها به بهانه
ترقی مارا بدست خودمان به تخر
یب کره زمین کشانده اند .بما ازسر
یکسونگری ویکدندگی باورانده اند
که« مصرف بیشتر زندگی بهتر»
است .معهذا وقت مالمت نیست .
وقت کمک بیغرضانه است .جزاین
رذالت اخالقی سیاسی ازسوی
قدرقدرت هایی که خود از جنس
ویروس پوپولیسم اند می باشد.
دنیای ما یکسره بال خیز شده است.
گروهی از علمای باصالحیتی که
دارند به سالمت و بهداشت جهانی
یک جا فکر می کنند و پیشنهاد
آنها دردرک نتایج خودپرستان
مرزبند و سالح فروش نیست.اما دیر
یازود درخواهند یافت که رأی مردم
برخودبینی ها استوار نیست .مردم
همیشه به زندگی رأی می دهند.
الری برییان L.Brillantمتخصصی
متعهد زندگی می گوید « :پدیده
ویروس گریز ناپذی راست .آنچه
باید دگرگون شود سیاست هاست
مازندگی طبیعی را مغشوش داشته
همه رابهم ریخته ایم از گیاه وحیوان».
آیا ساده تر ازاین میشود گفت؟
آنها که جهانی بودن زندگی
وپیوستگی هارادر نمی یابند خود
نوعی ویروس اند.
اکولوژی پاسخی ب رانواع بالیا ب رای
بودزندگی ،ترک آن مرگ یا مرگ
تدریجی است.
***
ت رامپ به حرمت اقلیم وکار هزارانپژوهشگر باورندارد .درنفی اروپاست.
دربرکشیدن انگلو ساکسون هاست.
بدون داشتن رأی آنها ویروس کورونا

 -۳نفت ،ویروس و تکروی ها

* عقب ماندگی ها صرف ًا ناشی از غرب استعماری یا نو استعماری نیست ،بلکه
ریشه درجهل عام ورهبران خام دارد.
*درعهد تحریم ها دیده ومی بینیم که نیاز ما به دیگران یکسویه نیست .آنهاهم محتاج مایند.
وگرنه دراین بحران علیرغم تحریم ها باما به تجارت نمی رفتند.
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درکوبا کارگاهها ی چرخ خیاطی با
روکردن به تولید ماسک( پوزبند)
بطور محسوسی باقتصاد کشورشان
کمک کردند .واین درسی برای
کشورهای نیمه صنعتی یا غیر
صنعتی شد تا هرگز دست از
صنایع سبک وسنتی خود نکشند
زیرا درشرایط بحران وجزآن
بسبب جهانگردی وشیفتگی به
هنرهای دستی بازارخودرا دارند.
رهبران کشورهای عقب مانده برای
خودنمایی بافریب رأی دهنده ها
به اقتصادیات تجدد آفرین ازجمله
فروش مواداولیه به کشورهای
پیشرفته درصنایع بصورتی ناقص
روکردند ودرمواردی سرشان به
سنگ خورد .رفتن ازصنایع سبک
و دستی به صنایع سنگین  ،شرایطو
ضوابطی را می طلبد که شتاب
موجب زیان بسیار می شود .پس
دولتها به ارزان فروشی مواداولیه
می روند ودرچاهی ویل می افتند.
درکوبا کاسترو بمدد شوروی ،
گوراقتصاد خودرا کند وباوراجی
های بی ثمر وباموشک روسی مردم
رابه انزوا وبدوراز عقالنیت هابرد.
اینک کوبا دربازاندیشی ها است.
درذخایر
عراق کشوری غنی
هیدروکربور ،هم اکنون بسبب
رفتن بهای نفت به  ۲۲دالر برای
هربشکه ،دچار کسربودجه ای
شده است به حدود چهار میلیارد
دالروبعید نیست روکند به صندوق
بین المللی پول برای اخذوام.
که برویرانگری های اقتصادی
خواهدافزود .واین همان وضعی
است که درآنگوال ودر نیجر پیش
ازبحران ویروس آغاز شد وادامه
دارد.
درآمریکای التین اقتصاد دالری
وام صندوق بین المللی پول را
ضرور دید و زیان رساند .واکواتر
مظهر آن است .درعین حال

ذخایری مهم دارد .کشورهای
صنعتی کاالی خودرا ببهانه تجدد
به رهبران تازه به دوران رسیده
کم دان وبی خبر میفروشند ونفت
آنهارا می برند وآنهارا بدهکار
ساخته وبه التماس کردن نزد
صندوق بین المللی پول میفرستند
برای وامهای مشروط وسود وامها
عاید سهامداران بزرگ می شود.
درالجزیره جمعیت زیاد ،استبداد
نظامی گری واعتراضات درماندگی
همه جانبه رفته است.

استقالل واخذ فناوری هارا نپاید
این کشوررا بهمان عقب ماندگی
می برند.
بی شک بحران ویروس که آمریکا
وروسیه وعربستان رابه دلهره برده
است بعدازرفع این بحران به تجدید
نظر ها درروال موجود مجبور خواهد
کرد.
آقای ترامپ دراین بحران بهای
نازل نفت ،اینک با روی خوش
درصدد توافقی باریاض ومسکو
است مگر بتواند بهای نفت را به

عمان وبحرینبه دو کشور همیشه
درکسر بودجه تبدیل شده اند.
درآسیای مرکزی بهای بشکه نفت
وقتی به زیر  ۶۰دالر رود فاجعه
ببار می آورد .ودرامارات عربی
نفت  ۲۵دالری ورشکست را
تدارک می بیند.
متأسفانه درین قبیل کشورها
فروش مواداولیه بدون اخذ فناوری
ها مطرح نیست زیرا تعصبات قبیله
ای وخشک مغزی مانع نشر علوم
وفنون وقاتل صنایع بومی است.
چگونه ممکن است درین قبیل
کشورها حرف از استقالل سیاسی
واقتصادسیاسی زد .مغزها همیشه
درفرار ورؤسای قبایل درفروش
مواد انرژی زا و سرسپردگی هستند.
وضع ایران قبل و بعداز انقالب از
مقوله دیگری اند .که اگر امروز

ثباتی ولو موقت برساند .زیرا ریاض
برای اول بار درمقاومتی ازباب
بهای نفت دربرابر اشتهای سیری
ناپذیر آمریکا است  ،گاه با روسیه
و گاهی بدون آن کشور.باید دائم ًا
دراین سؤوال بود که علل عقب
ماندگی ها چیست؟ وبجای شیفتگی
برغرور وشوریدن وقبول انقالبهای
برباددهنده ضوابط پیشرفت راهی
برخودشدن وروی پای خود ایستادن
گشود.
عقب ماندگی ها صرف ًا ناشی ازغرب
استعماری یا نواستعماری نیست،
بلکه ریشه درجهل عام ورهبران
خام دارد.
محکوم ساختن آنها کافی نیست
ایستادن های صمیمانه دربرابر
خشک مغزها ضرور است.
کشورهای نفت خیز و نفت فروش
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چنان رفتار کند که بعدازاین اتهام
وابستگی باو نچسبد .این قضیه
قدری شبیه است به موضع عراق
ودولت عراق درقبال ایران نافذ
درعراق.درآینده نزدیک بعدازبحران
فعلی نمی شود قبول کرد که ایران
در موضعی باشد که آمریکا ستیزی ،
رکنی از ارکان سیاست خارجی
آن باشد..زیرا نظام دربرابر تقاضای
درون بسیارفرسوده شده وبودن و
نبودن درخط روحانی کفاف انبوه
معضالت را نمی دهد.
شمار تلفات ویروس کورونا به ۶۰۰۰
تن وباالتر ازآن رفته وایران دیگر
درخط دادن آمار عوضی نیست.
ایران ممکن است به بلع ثروت کالن
امام رضا برود..
تحریم ،ویروس ،ناتوانی های
گروههای همدست تهران ،ایران را به
تحولی ناگزیر می ب رند .توسل به وام
از  FMIیا صندوق بین المللی پول
یا هر منبع دیگر محتاج ضوابطی
است که ایران باید داشتن آن
ضوابط را به اثبات رساند.واین کار
نه آسان است ونه بی هزینه.
ایران واروپای متحده آرزومند
تحولی با فشار آمریکا نیستند.
ولی اروپا بسیار شایق است ایران
موفق به تحولی درونی وسازنده
برای تحصیل اعتباری تازه وکسب
قبولیت ها برود.
***
درحالیکه آزمایشگاههای بهداشتی
جهان درتالشی مهم برای یافتن
واکسن ضد ویروس اند ،دنیا شاهد
رقابت د َول مدعی ناسیونالیسم با
د َول مدعی تجارت جهانی است
وآم ریکا وچین درصف اول رویارویی اند،
درهرزمینه که تصور کنید.
بزرگ نفت داران دنیای عرب
ودررأس آنها ع ربستان سعودی که
درآغاز اجرای طرح پانصد میلیاردی
بود ،اینک باکاهش بهای ه ربشکه
نفت درشرم الشیخ ونئوم به  ۲۶دالر
به توقف هارفته است.وپ رنس وپدر
دربحران جدید ،طرح جانشینی
ندارند.
ع ربستان دست ازکاریمن تدریجاً
بر میدارد ویقین دارد که مسئله
باید بدست مدعیان داخلی حل
شود .دیگر آنکه امرای حوالی خلیج
فارس با کسادی ها روبرویند ،مثل
دیگ ران.
آمریکای ترامپ که بمدد افزایش

تولید داخلی نفت شن و شستی
در قله خودکفایی ها وباال نشین
بازار نفت بوداینک دربرابر سقوط
آزاد بهای نفت به  ۲۰دالراست(
درنیویورک -درفاصله چهارماهه اول
 -۲۰۲۰این بها از  ۶۲/۴۱به ۲۰/۴۳
دالررسیده است).
کسر مشهود درعرصه تجارت
جهانی مزید این نامرادی هاست.
اینکه اوباما رونق نفت شیستی-
شنی آمریکا شد ودراواخر کار همان
اوباما از تولید زیادآن با تعطیل
استخراج ها کاست همیشه موجب
حسد ترامپ بود .ایشان بمحض
آمدن برسرکار آن مراکز تعطیل
شده استخراج را دوباره فعال ساخت
واینک تولید باقی همان را به
کمترین بها می فروشد اما کل این
داستان رقابت ناشیانه ترامپ را
علیه اوباما نشان می دهدواینکه
آمریکا درمدیریت سیاسی خود
دشمنی جز خود ندارد حقیقتی
است .ترامپ برسر شاخ درخت
قدرت نشست و بُن رابرید.
جداسری های د َول دربحران کورونا
دراروپای متحد هم اتحاد راصدمه
زده است .درست بوقتی که همه
باید به همکاریها بروند ازهم دور
می شوند.
رئیس مؤسسه اقتصادی آلمان
آقای کلمان فوا ِست  C.Fuestفریاد
می زند که امروز روز درست تکیه
زدن ب ربودجه اروپایی است زیرا د َول
کوچک عضو ،درمشکالتند.
البته راه حل آمریکا ازراه حل
های اروپای متحد ،بدلیل ساختار
استراتژی وسیاستهای رفاه عمومی
متفاوت است .ازجمله اینکه
درآمریکا  ۱۳۰میلیون نفر بیمه
ای خصوصی دارند ومایل به ترک
آن نیستند.که اگر بیمه عمومی
واردشود موجب تخریب یک نظام
جای افتاده میشود(.به استناد
مصاحبه تیلر کوئن اقتصاددان
واستاد دانشگاه جرج میسون
واشنگتن درمجله ی لوپوئن).
هموگوید :اگر آدم ها عادت کنند به
اینکه دولت بآنها بگوید چه کنند
یا چه نکنند بوقت ظهور خطرات
این خود عین خطر است.
بنابراین انتظار یافتن راه حل
های همانند ،برزای رفع معضالت
درسراسر جهان راه حل نیست.
راه حل آن است که مردم نادارهم

دردایره غفلت قرار نگی رند
پس توجه به جوهراصل خالف
نیست وبهبود آن عین تدبیر است.
سخنان ونظرات بهترین اقتصاددان
ها درسراسر جهان دررابطه با
مدیران سیاسی تصمیم گی رنده
همیشه در تضاد نیستند منتهی
در بحران ها شتاب موجب برخورد
نامفید می شوند وچه بسا شتاب
دولت ،دولت را مقصر می سازد.
چه باید کرد این معضل جواب دارد
وآن ایجاد اندامی مرکب از مدیران
سیاسی وصاحبنظران است که
دائم ًا درفرض بحران قریب الوقوع
باشند .بعیداست دربحران فعلی
کورونایی کشوری بتنهایی ب رنده
شود زیرا غفلت ها ،جهانی بوده
اند .درگیری های فعلی آمریکا
وچین ازناسیونالیسم ترامپی است
دربرخوردبا جهان گرا یی هایی از
نوع رهبران چین که کاربهداشت
راهم سیاسی کردند .این پدیده
موجب بدگمانی های اروپا به
هردوقطب سیاسی شده است.
بهمین دلیل گفتیم که هیچکس
ب رنده نیست .درچین وضع تشدید
خودخواهی ها درترکیه و مجارستان
وبرزیل وغیره ورفتن به فشارها
قابل فهم اند .وجای تأسف است
که گروه کشورهای غیر دموکرات
اینک دربازی فشار برای تعمیم
خانه نشینی اند .وگروه کشورهای
دموکرات دررهاکردن آن وفعال
ساختن اقتصادیات  .به بهانه
ویروس به اقتدارطلبی رفتن عین
کراهت سیاسی است.
درغرب هم اینک بیم آن است که
رفع خانه نشینی راه به تظاهرات
مخرب دهد .این است که د َول
کشورهای دموکرات به مقاومت های
رنگارنگ اما مفید خواهندرفت .باید
مشارکت عطوفت آمیز مردم وبویژه
جوانان را اصل حرکات اجتماعی
قرارداد  ،بی آنکه به میهن پرستی
خام وسطحی برویم.
ه رنوع افراط درشرایط امروزی
زیانبخش است .درآمریکا فشار
ناشی از نقطه نظرهای آقای ترامپ
موجب به تحلیل رفتن اقتصادشد
و اینک باید به نتایج حمله به
سازمان جهانی بهداشت یا منع
موقت مهاجرت ها رسید.
دنیا هنوز نه به واکسن ضدکورونا
رسیده است ونه درراه جبران غفلت

ها ی دیروز وپریروز .همه دردست
وپازدن هایند بی آنکه نقشه
راهنمایی دردستشان باشد.
سقوط قیمت نفت آلبرتا درکانادا
کل بودجه کانادا را در چکنم ها
قرار می دهد .دراین حال فرصت
برای خروج ازیک اقتصاد تک پایه
ای نفتی آنهم نفتی که هزینة
تولیدش باالست زمان می بردونیاز
به شکیبایی عام وعموم دارد .آیا به
این شکیبایی دولت وملت تن در
می دهند؟ درآمریکا ورشکستگی
ها درافق اند آیا رقابت های سیاسی
درون به تأمل همه جانبه میرسد؟
بانکهای
نیاز
درانگلستان
موادغذایی روزافزون شده است
ورقابت ها درفشاربه نخست وزیر
تازه ازویروس رهاشده مهلت یک
بهبودی نمی دهد.
درغرب مردم بسیار راحت طلب
نه تحمل خانه نشینی دارند ونه
تحمل زدن ماسک .گویی حس
نمی کنند دربحرانند .هریک دربند
تمنای آنی خود ومسلم ًا درافزایش
تنگناها هستند .برای پیچیدگی
های بیشتر وکمرشکن بندوسدی
باید برغرایز ساخت.
آیا میشود نجنبیدوگفت :کورونا
یک پدیدة طبیعی است وبشریت
دراعصارتاریخی ازآن بسیاردیده
است؟ وقوای انسان ودولت ها
کافی به دفع وپرهیز ازآن نیست.
وتلفات هم دارد و رفت وخودرا به
تقدیر سپرد؟
متأسفانه درایران این روحیه بهنگام
بروز بالیا همیشه وجودداشته ودارد.
وملت ازبرکات آن به لطف دولتهای
خودستا برخورداربوده وهستند.که
این روحیات ب رنگردند .زیرا اتکاء به
انتخاب اصلح یا تنازع بقا درعلم
م ربوط  ،آموختنی است ومقاومت
سازندهوعالمانه درشأن انسان است
که مغز متفکرهم هست.
درمورد ایران دیگر نمی شود به
دعا دلخوش کرد باید شجاعانه به
تحول ناگزیر رفت وبرای من یقین
است که کشورهایی مثل ایران
دراین جو سریعتراز دیگران که
ابعاد اقتصادشان دست وپاگی رند
به توفیق برسند زیرا درجهانخواری
بسر نمی ب رند.
الغرها در دو استقامت ب رنده اند.

هیچ از اهمیت شناخت علم نفت
ودیگر ذخایر سردرنمی آورند.
آسان طلبی بردریافت عایدات نفتی
بیماری مشترک آنهاست.ما ،درایران
بدلیل قوتّی که درصنایع سنتی
وکشاورزی داریم مجهز تر وبی
نیازتریم.تعدیل جمعیت وبازآموزی
از نتایج کودتاها وانقالب ها درعهدة
مبشران ودانشمندان است ومقاومت
دربرابر بیگانه طامع ،بسیج ملی
است.
درعهد تحریم ها دیده ومی بینیم
که نیاز ما به دیگران یکسویه
نیست .آنهاهم محتاج مایند.وگرنه
دراین بحران علیرغم تحریم ها باما
به تجارت نمی رفتند.
***
انتظار می رفت که دراین بالی
عمومی سراسری جهانی دولتها
برای چندماهی هم که شده به
همکاریها روندوسازمانهای جهانی
بویژه سازمان ملل باابتکارات جاذب
دست به ایجاد شورایی مرکب
از دانشمندان ورهبران ،دنیارا به
وحدت عمل ونظر برساند.
ای همه دریغ! شاهد وضعی هستیم
که هردولت جز صد درصد
سودخود وبه زیان دیگری عمل نمی
کندوعمد دارند برکوربودن برپدیده
ای که درذات گسترش خود جهانی
است.
کشمکش امروزی البته دنباله
تبلیغات پوپولیستی ومیدان دادن
به اوانجلیست هاستکه درکار صید
ماهیدرآبهای گل آلود است .چه
درکار نفت وچه در نیازمندیهای
بهداشتی بزرگ میدان داران ،جز
به شناعت وکراهت روی نمی کنند.
زیرا حتم دارند که فرصتی است
برای صنایع دارویی و فرصتی برای
تبلیغ پوپولیسم وارضای خود و پس
ر اندن رقبا وحتی اطفای غرور نیم
جان رقبا.
ازسوی دیگر متفکران بیش از پیش
درنفی آنها ودر مطالعه دگرگونی
های ناگزیرند.دربخش تشخیصات
پزشکی نمونه گیری ها درحد
اعالست تاوسعت واگیری شناخته
شود.
تالش این دانشمندان وهمکاران آنها
بسیار به همبستگی جهانی

لطف ًا ورق بزنید
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یك نشریه كره جنوبی  ،گزارش داده
است كه کیم جونگ اون  ،دیكتاتور
كره شمالی  ،در  12آوریل تحت عمل
جراحی قلب و عروققرارگرفته است
گفته می شود بیماری قلبی او ناشی از
«سیگار كشیدن بیش از حد  ،چاقی و
كار بیش از حد» است .از آن زمان ،
کیم درانظار عمومی دیده نشده است.
او در جشن های  15آوریل مهمترین
تعطیالت کره شمالی  ،تولد پدر بزرگ و
بنیانگذار رژیم  ،کیم ایل سونگ غایب
بود .روز شنبه  25آوریل ،اوحتی
در رژه ساالنه که جشن تأسیس
نیروهای مسلح بود  ،شرکت نکرد.
در نتیجه گمانه زنی های زیادی وجود
دارد مبنی بر اینکه رهبر کره شمالی
به شدت بیمار است .مقامات آمریكا
و جامعه اطالعاتی گزارش هایی درباره
سالمتی كیم دریافت كرده اند  ،اما
با توجه به جامعة بستة کره شمالی ،
ارزیابی دقیق از شدت وضعیت كیم
غیرممكن است.
اگر کیم بمیرد یا حتی ناتوان شود ،
رژیم او با تهدیدی جدی روبرو می
شود .ماهیت ارثی دولت کره شمالی
بدان معنی است که ثبات داخلی به
شدت وابسته به جانشینی یک رهبر
جدید است  -که احتماالً به معنای
یکی از اعضای خانواده کیم است .اما ،
قدرت گرفتن به ویژه در دیکتاتوریهای
خانوادگی دشوار است  ،پیداکردن
فردی که هم صالح باشد و هم از
حمایت نخبگان برخوردار باشد براحتی
پیدا نمی شود .از زمان جنگ جهانی
دوم  ،هیچ دیکتاتوری فامیلی تاکنون
نتوانسته است شاهد بقدرت رسیدن
نسل سوم خودباشد.
اوضاع در کره شمالی وخیم است  ،هیچ
جانشین مشخصی برای کیم وجود ندارد.
بی ثباتی در کره شمالی پیامدهای فوری
و بلند مدت برای منطقه و رقابت ایاالت
متحده و چین دارد .در اینجا پنج چیز
است که شما باید درباره سالمتی کیم
بدانید:

آزادی -شماره  ۱۲۴صفحه12

 .1تغییر رژیم درصورت ادامه غیبت
کیم به سرعت صورت می گیرد
ویژگی مشترک دیکتاتوری های
خانوادگی فروپاشی سریع و اغلب غیر
منتظره است .بیشتر رژیم های شکست
خورده در کمتر از یک سال از اولین
نشانه های بحران کام ً
ال متالشی می
شوند :کارشناسان در مورد سقوط
احتمالی رژیم کره شمالی ده ها سال

است که گمانه زنی کرده اند  ،به عنوان
مثال  ،در طول غیبت یک ماهه کیم در
سال  2014از چشم عموم .شایعات
مربوط به سالمتی او بسیار مورد توجه
بود  ،زیرا احتمال انتقال قدرت می تواند
بحرانی بزرگ ایجاد کند.
گرچه ویژگی مشترک دیکتاتوری های
خانوادگی فروپاشی سریع و اغلب غیر
منتظره است ،اما مشخص نیست که کیم
جانشین تعیین نکرده باشد  ،و محتمل
ترین نامزد یک زن است  -خواهر کیم،
کیم یو جونگ  -که برای
رژیم های ارثی استبدادی بی سابقه
خواهد بود.
 .2ایاالت متحده به نوعی خودرا برای
دوران پسا کیم آماده کرده است .ارتش
آمریكا برای دو سناریوی اصلی :حمله
كره شمالی به كره جنوبی و فروپاشی
کره شمالی برنامه دارد .ایاالت متحده
تعدادی از تمرینات مشترک ساالنه با
کره جنوبی را انجام می دهد تا آمادگی
خود را در این شرایط احتمالی مورد
آزمایش قرار دهد .این اتحاد قوی است
و هر دو کشور به طور مداوم اثر عملیاتی
مشترک خود را بهبود می بخشند .به
عنوان مثال  ،فرماندهی نیروهای ترکیبی
 ،که در سال  1978تأسیس شد  ،تعداد
مساوی از افسران آمریکایی و کره
جنوبی را شامل می شود .ساختارها و
فرایندهای این دستورالعمل به دو كشور
اجازه داده است تابا ادغام دریکدیگربر
قدرتمندی خود بیفزایند  ،این امر باعث
می شود تصمیم گیری نظامی سریعتر و
كارآمدتر از آن باشد كه ایاالت متحده
و کره جنوبی فرماندهی جداگانه داشته
باشند.
همچنین  ،بهترین پاسخ به بی ثباتی در
کره شمالی به یک متغیر غیرقابل پیش
بینی  ،یعنی علت بی ثباتی ،بستگی دارد
 .محرک های احتمالی بسیاری وجود
دارد :مشکالت پناهندگان ناشی از
کمبود مواد غذایی  ،بی ثباتی سیاسی
ناشی از جنگ جناح ها  ،جنگ داخلی
ناشی از تغییر رژیم یا کودتا است .یکی
دیگر از عوامل ادامه ناتوانی کیم است.
 -3امنیت تأسیسات هسته ای كره
شمالي بايد سريع تأمين شود.
در صورت فروپاشی کره شمالی  ،ایاالت
متحده در كنار كره جنوبی با چالشهای
بسیاری روبرو خواهد بود .اما تأمین
امنیت و از بین بردن سالحهای هسته ای
و تجهیزات مرتبط با آن در اولویت قرار

دارد .بخش اصلی استراتژی برای مقابله
با سالح های کشتار جمعی کره شمالی
جلوگیری از تکثیر مواد  ،سالح ها و دانش
فنی برای بازیگران جدیدوجلوگیری از
ارسال آنها به فراتراز شبه جزیره کره
است .در سناریوی سقوط کره شمالی
 ،ایاالت متحده احتماالً به دنبال ایجاد
یک محل امن در سراسر کشور است تا
از بیرون آمدن مواد هسته ای و رسیدن
آنها به دست سایر بازیگران سرکش یا
حتی سازمان های تروریستی جلوگیری
کند.
پیش بینی می شود کره شمالی بین 20
تا  60سالح هسته ای  ،بیش از 75
تا  320کیلوگرم اورانیوم بسیار غنی
شده درانبارهایش  39 ،پایگاه هسته
ای و  49سایت موشکی داشته باشد.
با توجه به پیشرفت های موجود در
فناوری موشکی  ،کره شمالی می تواند
با سالح هسته ای به کره جنوبی  ،ژاپن
و حتی به طور بالقوه ایاالت متحده حمله
کند و در موارد متعددی تهدید کرده
است که این کار را انجام می دهد.
کیم یا جانشین او ممکن است از سالح
های هسته ای به عنوان آخرین تالش
برای خنثی کردن مداخالت خارجی ها
که می تواند سقوط رژیم را تضمین و
تسریع کند ،استفاده نماید.
 -4چین رهبری نظامی را به عهده می
گیرد  ،چه ایاالت متحده آمریکا آن را
دوست داشته باشد یا نداشته باشد.
یک مشکل بزرگ این است که برنامه
ریزی های احتمالی ایاالت متحده نقش
نیروهای چینی را در شرایط سقوط
رژیم کره شمالی به اندازه کافی جدی
نمی گیرد .عقل وخرد حکم می کند که
مداخالت چین تا حد زیادی محدود به
برخورد با پناهجویان در مرز آن کشور

خواهد بود و اقداماتش در حمایت از
کره شمالی است.
اما تغییر در توانایی های نظامی چین ،
افزایش نگرانی ها در مورد امنیت
هسته ای و اولویت بندی رقابت
ژئوپلیتیک با ایاالت متحده  ،چین را به
تفکربیشتر دراین مورد در سالهای اخیر
ترغیب کرده است تا در صورت وقوع
درگیری بزرگ در شبه جزیره کره ،
احتماالً چین مداخله گسترده نظامی
را با توجه به گسترش نفوذ منطقه ای
انجام دهد .بیانیه های اخیر چینی ها
و تمرین های آموزش نظامی نیز به
تقویت مقدمات مداخله اشاره دارد.
عالوه بر این  ،این احتمال وجود دارد که
ارتش چین به لطف نزدیکی جغرافیایی
چین با کره شمالی  ،ونزدیکی با سربازان
این کشور و احتمال اینکه نیروهای کره
شمالی مقاومت نسبت ًا کم از خود نشان
دهند  ،زودتر از نیروهای آمریکایی یا
کره جنوبی به تأسیسات هسته ای کره
شمالی برسد... .مرز مشترک فرصت
های بی نظیری برای جمع آوری
اطالعات به چین می دهد .همه اینها
اشاره به نیاز ایاالت متحده برای تغییر
فرضیات در برنامه ریزی خود برای
پاسخ به حضور نیروهای چینی در شبه
جزیره به دنبال هرگونه نشانه بی ثباتی
در پیونگ یانگ دارد.
 -5سقوط رژیم کیم احتماالً موقعیت
آمریکا را در آسیا تضعیف می کند.
اغراق نیست اگر بگوییم که نقش
آینده ایاالت متحده در آسیا و بنابراین
وضعیت رقابت این کشور با چین برسر
قدرت و نفوذ درآسیا  ،بر نحوه واکنش
ایاالت متحده با بی ثباتی در شبه جزیره
کره مربوط می شود .برخالف چین ،
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کمک خواهد کرد وبعداز
برخطوط
بال
سرگذراندن
تأثیر
سیاسی
همکاریهای
گذاراست .بی جهت نیست که
در هرکجا که فرض کنید مردمان
درسپاس روزانه اند.
ماشتهد نفرت روز افزون مردمان
علیه رهبران سیاسی خودبین
وتنگ نظر هستیم چه سود بردن
نام آنها حیف کاغذ وقلم که آلوده
شناعتشان شود .بسیاری از دولت
های خوش کردار درمبارزه علیه
این ویروس دست از مضایقات
مالی کشیده درکار تخصیص
بودجه هایی باارقامی بی سابقه
درهربخش پزشکی درمانی اند.
یک نگاه سرسری به طرز کار
دولتها مارا به نبرد افسونگر خوب
علیه بد می برد .دراین میان:
کلیسای اوانجلیست ها درنقشی
است که شاید مریدان راازخود
بیزار کند .درانگلستان شعار
صادرشده ازسوی درمان گران
عالیقدر« درخانه بمانید ،مارا
حمایت کنیدونگهبان زندگی می
باشیم» درمقایسه باشعار« مرزهارا
ببندید درخانه بمانید» رایج
درآمریکا تفاوت دیدگاههارا می
رساند.
هدف حراست بهداشت عمومی
است ودولت ها پیشاپیش درقبول
مسئولیت هایند .گفتنی است که
نخست وزیر انگلیس دراین
فاصله سریع ًا کشوررا به بسیج
بردوعلن ًا از استراتژی آقای
ترامپ فاصله گرفت.مرگ ومیر
درآمریکا روز افزون است.تعداد
بیکاران به نزدیک  ۳۰میلیون نفر
رسیده مؤسسات تجاری پرداخت
کارمندان وکارگران رابرای ماهی
چند تعهد کردند .خبر میرسد
که درآلمان پژوهشگران متعهد
تحقیقات کلیدی اند .کام ً
ال
وبوضوح تالش دانشمندان صمیمانه
تر از تصمیمات مدیران سیاسی
درجهان است .دنیا به یک همکاری
وسیع نیاز دارد وتحقیق به یک
بودجه کافی .درمورد کسر بودجه
 ،خبرها حاکی از سخاوت تحسین
آفرین اهل هنر است درحال حاضر
باستناد تایمز لندن ۲۰۲۰/۴/۳
دراوج مرگ ومیر وقحطی دارو
ودرمان دربسیاری از کشورها،
آمریکا در کار ارسال  ۱۲۸موشک

ضد تانک به کشور استونی متفق
خود است .آمریکا درتسلیح یاران
خود وآتش افروزی ها همیشه سخی
است.
رقم یک میلیون و یکصدوشصت
وهشت مبتالو  ۵۱۳۵۴مرگ
آدمیان درذهن مدیران جا نمی
افتد()۲۰۲۰/۴/۳
مشکل بزرگ درکشورهای کمبود
تخت واتاق دربیمارستان هاست.
درگروه متخصصان همه جا خانه
نشینی رانوعی راه حل برای کمبود
تختخواب بیماران واتاق کافی تک
نفری برای مبتالیان است.
درآمریکا هزینه یک روز بستری
شدن دربیمارستان بالغ بر ۴۲۹۳
دالر است(باستناد Les Echos
مورخه )۲۰۲۰/۳/۴
باری مردمان درآرزوی عمر درازند
که ایرادی برآن نمی توان گرفت
اما هزینه آن باالست .جالب است
که صندوق بین المللی پول گزارشی
درباب دیرزیوی وخطرات آن نشر
داده است ودرآن به مسائل پیش
بینی نشده هم پرداخته است( درماه
آوریل )۲۰۱۲
کدام دولت قادراست این سرمایه
الزم رابرای بالیی جهانی مثل همین
کورونا تأمین کندوکنار نهد.

و« تاکی ادامه دادن آن را هرگز
نداند»
نیکال باورز N.Baverezنویسنده
فیگارو ولوپوئن درپنجم ماه مارس
 ۲۰۲۰درلوپوئن نوشت:
دولت درکار تخریب ملت است.
باروش توسعه دادن به قدرت خود.
انحرافات درهزینه کردن ها اینک
محسوسند .کسر بودجه وبدهکاری
دولت روبه فزونی است!
این است طرز فکر نویسنده
راستگرای فرانسه دراین بحران
کورونا .والبته عکس این نظریه
دراحزاب راست وچپ مشهود
است.
سالهای دراز درفرانسه می گفتند :
دربیمارستان ها زیاده تخت داریم
خوب رفتند وکاستند وبه امروز
ویروسی درکمبودند.
دوا دارو گاه مواد اولیه اش ازخارج
تأمین می شود فرانسه  ۳۵درصد
این موادرا ازآمریکا وچین وهند
وارد می کند.
چنین است مالحظاتی که دولت
رابه تنظیم بودجه هایی متضاد می
کشاند.
درعین حال دلوادسی های هرگروه
سیاسی درکمرنگ شدن دموکراسی
نزد غربی ها محسوس است

ووای به وقتی که در نفی هم اند.
مثل هم امروز.
***
انبوه مصائب مانع از آن است که
نظمی دلخواه به رویدادها درنوشته
ها دهیم ..اما من دراین ایام خانه
نشینی به جستجو درنظرات شدم
ودیدم در اکثریت اوقات مردم
وصاحبنظران درآرزوی یک سلسله
تغییرات در مدیریت های سیاسی
اند  .وآرزوی تغییر درمدیریت ها
البته بدون تغییر نگاه بروحدت
وتنوع درکره زمین نیست .همگی
باید دریابیم که این کره زمین
متعلق به هیچ کس وازآن همگی
ماست .ما سکنه ایم نه مالک.
نیازهایمان مشترک اند فقط ظاهری
سرزمینی دارند .پس کره زمین
مشاع است وما درتمام دقایق جز به
اشتراک مساعی نمی توانیم رو کنیم.
تغییرات درنگاه ها ودر تصمیمات
واقدامات بما خودبخود تحمیل
می شوند.چه بهتر که باستقبال آنها
رویم.
به این مسئله بازخواهیم آمد زیرا
فردا مهمتراز امروز ضرر زندگی
برباد رفته ما شده است.

بقیه درصفحه ۴۸

* احمدزنانه راخوب بیاد می آورم او تنها مردی بود که
دربین زنان می نشست و با آنها همصحبت می شد
* هنوز کسی درمورد پیوند بین واژه های سلتیک و تالشی
تحقیق نکرده است
احمد زنانه
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فرازمند :درکوچة ما دربندرپهلوی
احمد زنانه راخوب بیاد می آورم.
دربندرپهلوی به پسرها ومردهایی
که قیافه ورفتاری مثل زن هادارند
میگویند زنانه .تابستان که هوا گرم
می شد  ،زن ها بعدازاین که نهار
می خوردند می آمدند توی کوچه
درهوای خنک که نسیمی هم
ازروی دریا می آمد فرش پهن
می کردند می نشستند وصحبت
می کردند  .تنها مردی که درمیان
این زنهابود احمدزنانه بود.
بهروزی :چندسالش بود؟
فرازمند :حدود بیست وپنج شش
سال .گاه سرخاب هم می مالید.
برای زن ها می رقصید ،قصه
وجوک می گفت .من هم ازپشت
پنجره آهنی اتاقمان به این ها
نگاه می کردم ومی شنیدم که
زن ها بدون هیچ شرم وحیایی،
بدون این که اورا غریبه بدانند
خصوصی ترین مسایل زنانه
ولطیفه هارا جلوی او مطرح می
کردند .مهم این بود که هیچ مرد
یازنی این احمد زنانه را مسخره
وآزارواذیت نمی کرد .ببینید این
مردم بندرپهلوی چه افکار بازی
داشتنداین آدم ،بااین ریخت
وحرکات اگر درتهران بود بچه
ها دنبالش راه می افتادند وبه او
سنگ پرتاب می کردند ومردها
اذیتش می کردند .ولی دربندر
پهلوی آن موقع مثل سانفرانسیسکو
ی امروزبود ،هرگز هیچکس به او
بی احترامی نمی کرد.
بهروزی :کارش چه بود؟
فرازمند :کارمند دولت بود  .صبح
می رفت اداره بعدازظهر برمی
گشت ،پیژاما می پوشید می آمد

می نشست درجمع خانمهای کوچه .
با مردها میانه ای نداشت.
بهروزی :شاید برای همین است که
برای شمالی ها جوک می سازند.
فرازمند :نه ،من فکر می کنم این
نشانة پیوند وعالقه است .اقوامی
که دریک سرزمین درجوارهم
وباهم زندگی می کنند وباهم پیوند
عمیق دارند  ،هم بین آنها نوعی
رقابت است وهم نوعی عالقة نهانی؛.

برای گیالنی ها،
خیلی
چون
پیشرفته ومتمدن
هستند .فراموش
نکنید که حرکات
وعکس العملی که
یک کوهستانی یا
دربرابر
کویری
حوادث ووقایع از
خود نشان می دهد

س
ـف
ر
هب
ردو

این است که برای هم جوک
درست می کنند .مث ً
ال خرم آبادی ها
وبروجردی ها یاقمی ها وکاشی ها.
بهروزی :منظور من این است
که چون بقول شما سطح فکر
شمالی ها باالتر و بازتراست
این را به حساب های دیگر می
گذارند وبرایشان لطیفه می سازند
فرازمند :ممکن است .بخصوص

ن

بکلی با گیالنی ها متفاوت است.
گیالنی ها متمدنانه تر عکس العمل
نشان می دهند و مسایل را بررسی
می کنند..

سِ لت و گیلک
بهروزی :صحبت از گیالن ،خبری
رابرای من تداعی کرد .چندی قبل

طرح از کیخسروبهروزی

کنگرة ساالنه ِسلت ها دراسکاتلند
برپاشد.
فرازمند :درسته .کنگره در بروتانی
وجشنواره آن دراسکاتلند بود.
ایرلندی ها اسکاتلند و بروتانی
هارا سلت می دانند .بروتانی شبه
جزیره ای است درشمال غربی
فرانسه  .زبان این هاهم متفاوت
است .زبان اسکاچ ها یا اسکات
ها یا اسکاتلندی ها بازبان انگلیسی
متفاوت است .زبان برتون ها ومردم
برتاین هم درفرانسه بازبان فرانسه
بکلی متفاوت است .زمانی هم این
ها تقاضای استقالل وخود مختاری
داشتند .این سلت هارا گیلک هم
می گویند.
بهروزی :به زبان سلت های ایرلندی
هم گیلک می گویند.
فرازمند :آفرین  .درست است.
بسیاری از واژه های سلتیک یا
گیلک به واژه های تالشی نزدیک
است .متأسفانه هنوز ندیده ام دراین
مورد یک پژوهش وبررسی دقیقی
شده باشد .جادارد که محققان هم
وطن گیلکی ما که به زبان انگلیسی
هم تسلط دارند ویا زبانشناسان
بکنند
دراین مورد پژوهشی
وپیوند این هارا باهم پیدا کنند.
به احتمال زیاد فکر می کنم که
سلت های اروپا از گیالن رفته اند.
به همان صورت که هندواروپایی ها

نرگستان
بهروزی :اجازه بدهید باز شمارا به
بندرپهلوی برگردانم که درذهن
وشخصیت شما نقش وتأثیر عمده ای
داشته است.
فرازمند :همینطوراست .درآنجا بود
که با جنگل آشناشدم .چون تا پیش
از آن درتهران ،همدان وکرمانشاه،
کوه ودشت وصحرا دیده بودم،
جنگل ندیده بودم.
بهروزی :بعدازدریا با جنگل هم آشنا
شدید.
فرازمند :وقتی جنگ شروع شد وما
به نرگستان رفتیم با کشاورزان
گیالن وبا میهمان نوازی آنها آشنا
شدم .خانه ای که مادرآن وارد
شدیممتعلق به یک برنج فروش

فرازمند زمانی که درفرانسه بود (.نفر اول سمت چپ)

هم این کاررا نمی کنیم .میهمان
یک روز یاحداکثر یک هفته است.
ما که هیچ چیز نداشتیم .فقط
مبلغ جزیی پول داشتیم که آن
هم هرچه اصرار می کردیم ازما
قبول نمی کردند .اص ً
ال بهشان
بر میخورد .می گفتند اگر تا یک
سال دیگرهم اینجا بمانید ما بابرنج
وماهی دودی وماهی شور ازشما
پذیرایی می کنیمومارا دلداری می
دادند .تااین که یک روز سربازهای
روسی وارد نرگستان شدند .همه
اهل محل وحشت کردند  .هرکسی
به طرفی فرار کرد وگوشه ای قایم
شد .چیزی حدود صد سرباز آمده
بودنداسلحه هارا جمع کنند.
هیچکس بیرون نمی آمد .فرمانده
این سربازها رفت درمیدان ده
به زبان ترکی فریادزد :درامانید،

زن وشوهر روسی
برگردیم

به

دنبالة

بهروزی:
سرگذشت
شما .تورج نوجوان چهارده پانزده
ساله وعشقی برمالشده دربندر
پهلوی.
فرازمند :عشقی که فقط با نامه نگاری
بود.
بهروزی :وبخاطر آن از بندر پهلوی
تبعید شدیدو شمارا مجبور کردند
درتهران با مادربزرگتان زندگی
کنید.
فرازمند :بله ،من را درصندلی سوم
اتوبوس نشاندند وفرستادند تهران.
درگاراژی درخیابان ناصرخسرو
پیاده شدم وازآنجا با کیف دستی
کوچکی رفتم منزل مادر بزرگ.
اما جالب توجه این که یک زن
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گفتگوی طوالنی کیخسرو بهروزی با تورج فرازمند
قسمت سیزدهم

بعنوان قوم آریایی به فالت ایران
آمدند و بعد عده ای ازراه دور به
هند رفتند وتمدن موهن جو دارو
را درمنطقه پاکستان امروزی بوجود
آوردند وتمدن هاراپا راازبین بردند
وجانشین این تمدن چهارهزارساله
شدند .درایران هم ازباال یعنی از
شمال آمدند.
بهروزی :بنابراین تالشی ها یا گیلک-
های ایرانی هم باید دراین کنگرة
ساالنه شرکت کنند
فرازمند :دراین مورد نظری ندارم.
اما این کارناوال دراسکاتلند وایرلند
تشکیل شد وفرهنگ  ،هنر ،رقص
وموسیقی سلت اجراشد وبنمایش
درآمد.
بهروزی :جشنواره بود ونه...
فرازمند :بله  ،جشنواره که فارسی
است وعرب ها هم به آن مهرجان
می گویند که همان مهرگان خودمان
است.
بهروزی :این اتحاد وهمبستگی
سلت ها جالب است .باوجود
پراکندگی جغرافیایی اآلن بیش
از پانزده سال است که هرسال
ازسراسر کشورها جمع می شوند
واین رسم را نگه داشته اند.
فرازمند :خیلی خوب ومفصل هم
برگزار می شود .نمایشنامه های
مختلف اجرا می شود  .موسیقی
اصیل وسنتی باسازهای ملی اجرا
می کنند .این سازی هم که درشمال
اسکاتلند می زنند تغییر شکل یافته
ساز همبانه یا نی همبانه خودمان
است

بود که روزهای جمعه می آمد
درنرگستان پیش خانواده اش بود
ودرطول هفته هم دربندرپهلوی
برنج فروضی داشت .یکی ازافرادی
که همراه ما بود یک آشنایی
بااین صاحب خانه داشت .این
صاحبخانه تمام زندگیش راجمع
وجور کردواتاقی رابه ما اختصاص
دادوخودشان ،تمام افراد این
خانه که ده یازده نفر بودند
درآشپزخانه واتاقی که درکنار آن
بود زندگی می کردند وبقیه خانه
وخانواده درخدمت ما بود.
بهروزی :نهایت میهمان نوازی گیالنی.
فرازمند :فکر می کنم امکان ندارد
یک تهرانی وهرکجای دیگر  ،اینطور
عمل کند ..ما نه تنهادرمورد یک
میهمان روستایی ،حتی برای یک
فرد برجسته وصاحب مقام ومهم

باشما کاری نداریم .باألخره مردم
رفتند کدخدارا پیدا کردند .اورا از
زیرقرآن رد کردند .اوهم اشهد
خودرا گفت ورفت .وقتی برگشت
گفت :نه بابا فقط دنبال تفنگ
هستندکه گفتم ما تفنگ نداریم واگر
بخواهید می توانید تمام خانه هارا
بگردید .کم کم مردم از مخفیگاه
ها بیرون آمدند وبه این سربازها میوه
وخوراک تعارف کردند.
بهروزی :چه مدتی درنرگستان
ماندید؟
فرازمند :پس از این که شایعه ها
ازبین رفت ومردم دیدند نه کف
دست کسی را نگاه می کنند ونه
کشت وکشتاری درکاراست ،ماراه
افتادیم آمدیم شهر ودیدیم شهر
دراشغال سربازان روسی است.

ومرد جوان روسی آمده بودند در
آن خانه زندگی می کردند
بهروزی :اجاره نشین بودند؟
فرازمند :بله  ،درمنزلی که
مادربزرگ
برای خودش اجاره کرده بود وبه
منزل هیچیک از دخترانش نرفته
بود.
بهروزی :چرا:
فرازمند :چون همیشه دلش میخواست
مستقل باشد وحاال در سرآب
فرمانفرما بین خیابان پاستور
وحشمت الدوله که بعد شد
خیابان شاهپور علیرضا خانه ای
پنج اتاقه اجاره کرده بود.
بهروزی :خانه قدیمی بود؟
فرازمند :نه خانه ای به نسبت جدید
که متعلق به حاجی شیرفروش
بود .این حاجی درآن جا سه
تامنزل درکنارهم داشت .یکی را
به پدرجمشید مفتاح که پسرخاله
دکتر پرویز ناتل خانلری و نیما
بود اجاره داده بود .خانه دیگررا
به دکتر گلسرخی پدر مهدی،
ناصر وایرج گلسرخی اجاره داده
بود که مدام ازآن خانه صدای
موسیقی می آمد .چون هرکدام
سازی می زدند .میان این دو منزل
را مادر بزرگ اجاره کرده بود.
بهروزی :چطور واز کجا سروکله این
وشوهر روسی درمنزل مادربزرگ
پیداشده بود؟
فرازمند :حاجی شیرفروش می آید
به مادربزرگ می گوید :خانم،
این ها دریکی از خانه های من
مستأجر بوده اند آن خانه را من
دربست به یکنفر اجاره داده ام.
حاال اینها بی خانمان شده اند ،شما
بیایید یکی از این اتاق هایی که
خالی افتاده است رادراختیار آنها
قراردهید ازکرایه منزل کم می
کنم  ،اجاره شماهم کمتر می شود.
مادربزرگ می گوید :حاج آقا
من نماز می خوانم میخواهم وضو
بگیرم ،می خواهم توی منزل س ِر
برهنه راه بروم بااین مرد روسی
نمی شود .حاجی می گوید  :این
مرد صبح زود می رود شب می
آید ،دردانشکده افسری کار فنی
می کند .همسرش «ناتاشا» هم
کاری به کار شما ندارد وخالصه
مادربزرگ راراضی کرده بود.
ادامه دارد

شعر معجزه ها کرده ومی کند.
درچهار مقالة عروضی سمرقندی
مبلغی ازاین معجزه ها مذکور افتاده
است که داللت دارد برآنکه شعر
چه کارها که نمی کند .اشخاصی
را دراندک مدتی (وگاهی تنها
دریک مجلس) به ثروت هنگفت
می رساند  ،محکومین بحبس ابد
وقتل را درعرض چنددقیقه خالصی
می بخشد ،ازجنگها وخونریزی ها
جلوگیری می کند وصدها وهزارها
معجزات دیگری دارد که درخالل
کتابهای ما داستان راست ومستند
آن آمده است وهمه کم وبیش می
دانیم ومحتاج به بیان نیست.
شعر البد درفرنگستان هم ازاین
معجزات داشته ودارد وازآن جمله
دراینجا به ذکر یک فقره میپردازد.
اخیرا ً درروزنامه « تریبیون دوژنو» که
یکی از دوسه روزنامة یومیة معروف
شهرژنو است سرمقاله ای دیدم که
اینک بتلخیص وترجمة آن می پردازم:
درژنو یک کارمند بین المللی
زندگی می کند که چون یکی از
خاطرات دورة طفولیت خودرا
چندی پیش بخاطر آورد میتوان
گفت که تااندازه ای مدار تاریخ
جهانی را تغییر داد وشاید بتوان
بدون اغراق ومبالغه ادعا نمود که
اگر این اقدام او نبود شخصیتی
مانند اوتانت که امروز دبیر کل
سازمان ملل متحده استدارای
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اوتانت

این سمت بسیار مهم ومؤثر نمی بود.
شرح این قضیه آن چنانکه میدانید
دولت بلژیک درتاریخ اول ماه
ژوئیه  ۱۹۶۱میالدی (شاید باقدری
شتابزدگی) بکشور کنگو درآفریقای
مرکزی استقالل دادودرآنجا وقایع
خونینی رخ داد که ممکن بود دامنة
وسیعی پیدا نماید ودنیایی را بآتش
وخون بکشاند.
درآن تاریخ دبیر کل سازمان مذکور
درفوق ،داگ هامرشولد ازرجال بنام
سوئد بود .وی درصددبرآمد که با
مداخلة مستقیم خود( بشرط آنکه
دولتهای دیگر مستقیم ًا مداخله
ننمایند ) جلو فتنه را بگیرد .باشهامت
هرچه تمامتر کمر همت بربست
وعازم آن صوب گردید و چنانکه
شاید درخاطر خوانندگان گرامی
مانده باشد دروسط صحرا وبیابان
هواپیمایی که حامل او بود آتش
گرفت ومسافرمارا طعمة آتش
ساخت بدون آنکه احدی بتواند
کمکی باو برساند .از میان رفتن او
ولزوم پیداکردن جانشینی برای او
تولید بحرانی نمود که چیزی نمانده
بود تیشه بریشة اساس سازمان
ملل متحده بزند وتفصیل این بحران
ازاین قراراست:
درماه سپتامبر همان سال روزنامة
بسیار معتبر و مشهور آمریکائی
«نیویورک تایمز» نوشت که روسیه
شوروی مخالف این است که تنها

والتر بسترمان

یکنفر جانشین برای هامرشولد
معین گرددواصراردارد که سه نفر
جانشین معین نمایند که درحقیقت
یک « تریوم وایرات» باشد وازهمان
موقع بچنین ریاستی نام وعنوان
«ترویکا» داده شدکه بمعنی ارابة سه
اسبی است.
روز  ۲۶همان ماه سپتامبر کندی
رئیس فقید جمهوری آمریکا
درمجمع عمومی سازمان ملل
متحده نطقی ایراد نمود مبنی بر
اینکه ریاست سازمان مزبور
باید با یکنفرباشد همین گفتة
او بدین صورت بود که « انتخاب
جانشینی برای شادروان هامر شولتز
هرقدرهم مشکل باشد آشکاراست
که وظایف اورا یکنفر بهتراز سه نفر
میتواند انجام بدهد ومسلم است که
سه اسبی که بیک «ترویکا» بسته
شده هرگز بیشترازیکنفر راننده
نداشته اندواگرسه راننده داشته
باشد بیم آن میرود که هرراننده
ارابه را بسوی دیگری سوق بدهد.
هرچنین ارابه ای تنها یک راننده
داشته ودارد وامروز نیز قوة اجرائیة
سازمان ملل متحد باید تنهادردست
یکنفر باشد واگر بخواهیم ریاست
واداره رابسه نفر محول داریم
شکی نیست که بجای نظم وانضباط
و«آنارشی»
آشوب واغتشاش
راسبب خواهیم گردید ونتیجه چنان
خواهد بود که تمام کارها دچار فلج

کر یلوف

خواهد گردید و تزلزل جای ثبات
واطمینان راخواهدگرفت ...واگر ما
این سازمان را بدست سه نفر راننده
بسپاریم هردولت بزرگ ومقتدری
خواهدخواست که کارهارابرطبق
میل وارادة خود انجام بدهد وکار
منجر خواهد گردید باینکه جنگ
سرد بجای آرامش درقلعة صلح
وآشتی رخنه نماید.»....
چنانکه مالحظه میفرمائید رئیس
جمهوری آمریکا درضمن گفتار
خود اشاره به ارابه سه اسبی
«ترویکا» نموده است وهمین کافی
بود که شخصی بنام والتر بسترمان
که درآن موقع منشی دریکی
ازکمیسیونهای پارلمان آمریکابود
بخاطر بیاورد که خردسال بود
ودرمملکت خود لهستان بمدرسه
میرفت شعری (تمثیل یابقول
فرنگیها فابل باسکون حرف سوم )
بزبان روسی یادگرفت که درآن
ازهمین ترویکا سخن میرفت .فابلی
بود از شاعر فابل ساز معروف
روسی موسوم به کر یلوف که اورا
الفونتن روسی خوانده اندومیخوانند.
این فابل از فابل های
معروف شاعر روسی فابل ساز
نامبرده می باشد وچنین عنوان دارد«:
قو وماهی وخرچنگ»  .بسترمان
بخاطر آورد که که درمجموعة
فابل های کریلوف که درلهستان
بکودکان می آموختند نقاش برای
این فابل تصویری کشیده بود که
قورا نشان میداد که ارابه را بطرف
باال میکشاند وماهی بسوی قعر آب
وخرچنگ چنانکه میدانید رفتاری
بقهقرا دارد ارابه را بجای آنکه
بجلو بکشد به عقب میراند.وی که
درابتدا درسفارت کبرای لهستان
درواشنگتن سمت رایزن داشت
بعدها بتابعیت آمریکا درآمد ه
ودرکنگره آن کشور دارای شغل
ومقامی گردیده بود .فورا ً خودرا
بکتابخانة بزرگ کنگره رسانید
ودرصدد جستجوی مجموعة فابل
های کریلوف برآمدوطولی نکشید

فرستاده اند ودراینجا از لطف بیدریغ
ایشان سپاسگزاری مینمایم .م.ج).
ترجمة فارسی تحت اللفظی فابل (بنا
بترجمة فرانسوی آن) چنین می شود:
« هنگامی که بین یاران موافقت نباشد
بهرکاری دست بزنند باناکامی مواجه
میگردند.وناچار با یأس سروکارپیدا
می کنند .روزی قویی وخرچنگی
ویک ماهی خواستند ارابة سنگینی
را ازجایی که بود بجای دیگری
حمل ونقل نمایند .رنج بسیار
بردندوکوشش فراوان نمودند ولی ارابه
ازجای خود نجنبید وگویی که این کار
مافوق قوت وقدرت آنهابود ولی علت
این بود که ماهی ارابه را بطرف آب
بپائین می کشید درحالیکه قو بطرف
باال بسوی آسمان رهسپار وخرچنگ
بقهقرا رهنمون بود .حاال کدام یک
از این یاران سه گانه حق داشت
وکدام مقصر بود حل این مشکل
راماعهده دارنیستیم وآنچه بطور
یقین آشکاراست این است که این
ارابه هنوزهم که هنوز است ازجای
خودنجنبیدهاست».
گرومیکو بخواندن مشغول گردید
وچون بپایان فابل رسید بنای خندیدن
راگذاشت ۰چیزی که کمتر دیده
شده بود) وگفت « درست است . ،

ظاهرا ً حق بجانب حضرتعالی است
چیزی که هست دراینجا باحیوانات
سروکارداریم درصورتی که دربارة
سازمان ملل متحد باید بزبان آدمیان
سخن برانیم.
دربین گفت وشنود رفته رفته شب
فرارسیده بودوستارگان شبی از شبهای
فصل خزان درصفحة آسمان پدیدار
کرده بودند .گرومیکو با رئیس جمهور
آمریکا خداحافظی گفته سواراتومبیل
خودگردید وشتابان براه افتاد تاهرچه
زودتر پیام کندی رابرای خروشچف
به مسکو تلگراف نماید .کندی
دوجلد ازچاپ مخصوص شاهانة
فابل کریلوف را راباو داده وگفته بود
که یکی برای شخص خودتان است
ودیگری تعلق به آقای خروشچف دارد.
چندروزبعد سیاست روسیه شوروی
درمورد ریاست سازمان ملل متحد
ومسئله «ترویکا» بصورت دیگری
درآمدونماینده روس دیگر درراه
بکرسی نشاندن پیشنهاد کذایی خود
پافشاری نکرد.وقیافة مستراوتانت
دبیرکل جدید سازمان ملل متحد
درافق سیاست جهانی جلوه گر گردید
ودرروز  ۱۲اکتبر کندی یک جلد از
چاپ مخصوص
بقیه درصفحه ۴۸
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معـج شـع
از زات ر

زنده یاد سیدمحمد علی جمالزاده

که سه جلد گوناگون ازآن مجموعه
را دراختیارش گذاشتند که یکی
ازآنها بزبان روسی ودوتای دیگر
بترجمة انگلیسی بودمتن روسی را
ادارة انتشارات خود دولت شوروی
در سال  ۱۹۴۷میالدی درمسکو
بچاپ رسانیده بود  .ترجمه انگلیسی
که درسال  ۱۸۸۳میالدی ازجانب
هنری هاریسون نام  ،انجام یافته
بود درنظراو ازترجمه های دیگر
بهترآمد  .کتابهارا بااجازة کتابخانه
زیر بغل گذاشت وبطرف کاخ سفید
که مکان ومقر رئیس جمهوری
آمریکاست روان گردیدکه بوسیله
معاون اداری رئیس جمهوری که
تیموتی دیردون نام داشت کتابهارا
برای کندی بفرستد .طولی نکشید
که چهرة خندان کندی ازپشت در
نمودارگردید درحالی که میگفت
«بسیارخوب ،بسیارخوب « .ا ُ کی
ا ُکی گمان میکنم کاررا ازپیش
ببریم ،سپاسگزارم».
کندی مدیر چاپخانة بسیار عظیم
ومعتبر « مطبعة دولتی» را احضار
نمود وترجمة انگلیسی فابل را باو
نشان داده پرسید آیا برای شما
ممکن است که درظرف دوروز این
متن را روی بهترین وگرانبهاترین
کاغذ پارشمن (پوست آهو) ازهمان
نوع کاغذی که که قوانین را اولین
بار برروی آن چاپ می کنید -تهیه
نمایی؟وبیاوری تا بامضاء برسانم.
چهل وهشت ساعت پس ازآن شعر
چاپ شده را بطرزی که زیباترازآن
متصور نبود بدست کندی دادند.
کندی شارل بولن را احضارکرد.
این شخص زبان روسی را بحد
کمال میدانست وهمان کسی است
که درطی جنگ عمومی (جهانی)
دوم درتهران درموقعی که استالین
وروزولت وچرچیل برای مذاکر ات
مهم سیاسی بدانجا آمده بودند
سمت مترجمی داشت .کندی متن
روسی فابل را بدست اوداد وخندان
گفت میگویند شما بهترین مترجم
روسی زبان هستید آیا برایتان ممکن
است این متن را همینجا برای من
ازروسی بانگلیسی ترجمه نمائید؟
ترجمة ارتجالی کارآسانی نیست
ولی بولن بترجمة متن پرداخت.
کندی گفت بیهوده زحمت نکشید
من ترجمة ممتازی ازاین شعردارم
شاید چیزی از متن روسی اصلی
کم نداشته باشد وآنگاه خیال دارم
درهفتة آینده عین متن روسی را

برخشان بکشم.
ُ
درروز ششم اکتبر گرومیکو
درکاخ سفید وارد تاالر بیضی شکل
گردید که درسوابق ایام درموقعی
که شارژ دافر روسیه شوروی بود
برای مالقات روزولت بدانجا می
آمد.
گفت وشنود باز دربارة ریاست
سازمان ملل متحد بود ونماینده
درمقام اثبات
روسیه شوروی
مدعای خود دالیل وبراهین بسیاری
اقامه نمود ولی ناگهان کندی از
جای خودبرخاست وکتابی را ازروی
میزی که درجوار او بود برداشت
وآنرا گشوده صفحه ای را که
درنظر داشت پیدانمود ودرزیر نظر
طرف خود یعنی گرومیکو گذاشت
بخوانید.
وگفت خواهشمندم
درباالی صفحه باخط جلی نوشته
شده بود که این فابلهارا درمدارس
روسیه بکودکان درس میدهند.
متن مزبور بترجمة فارسی تقریبی
ازاین قراربود:
ماهی وخرچنگ و قو دریک زمان
خواستندارابه ای گرددروان
دورآن ارابه گردیدند جمع
همچوپروانه که گردد گردشمع
ابتدابستند دورآن طناب
کارباید کرد ازروی حساب
مختلف چون هرکسی ران َد هدف
گوهر مقصود کی آید بکف
قو بزد بال وبشد سوی هوا
زد بدریا ماهی ازبهرشنا
همچنین خرچنگ باجهد تمام
ازقفا پیوسته برمیداشت گام
هیچ ارابه نخورد ازجا تکان
وان سه را شد زاروخسته جسم وجان
بایداول کرد پیداراه راست
کم وکاست
طی نمودآن راه رابی ّ
زاختالف مسلک واز انشعاب
کی شود اصالح اوضاع خراب
بایداندرراه حق برداشت گام
تاشودهرکار بروفق مرام
تاتوپیمایی هماره راه کج
کی شود زین راه کج پیدا فرج
ای برادر زاختالف و ازنفاق
کی شوداحباب راشیرین مذاق
بایداول کردباهم اتحاد
تابرآورده شود مارا مراد
گفتم این اشعاررا باارتجال
گرشودمقبول ارباب کمال
( این ترجمه اثر طبع شاعر آقای
یحیی ریحان است که بنا بخواهش
ارادتمند درنهایت سرعت وتقریب ًا
ارتجاالً ساخته وازاسپانیا برایم

پژوهشی از :ک .هومان

پیش از مشروطیت هرگاه اشخاصی به فرا گرفتن زبان اجنبی و آموختن علوم طبیعی و جغرافیا
مبادرت می کردند ،بدون شک بی دین و بی ایمان بودند.
درباره ی برقراری رژیم مشروطه
درمیهن ما که در ۵ماه اوت سال
 ۱۳(۱۹۰۶امردادماه )ُ ۱۲۸۵با
صدور فرمان مظفرالدین شاه قاجار،
در پی کوششها و فداکاری ها و
جانبازی های آزادی خواهان در برابر
ظلم وبیداد گری ها ی قرون وسطایی
شاهان و دولتمردان و درباریان
قاجارو ناشایستگی های شان در
کشور مداری به ثمر نشست ،در آثار
بسیاری از تاریخ نگاران ونویسندگا
ن و یادواره نویسان که در دسترس
می باشد و بسیارخواندنی و آموزنده
است ،دیده می شود ،اما از آنجایی
که درهر پدیده عامل ویا عواملی در
به ثمر نشستن خواسته ها و آرزوها
نقش کلیدی دارد یا دارند ،از این
روبر سر آنیم که دراین نوشتار به
معرفی و نقش کارساز آن عامل یا
عوامل به پردازیم ودر پی آن به این
نکته نیز که آیا این آزادگان در پی
آنهمه کوشش ها و فداکاری ها و
رنجهایی که برای برقراری آزادی و
دموکراسی درایران کشیدند وبردند،
توانستند به اهداف خود برسند یانه
؟ اشاره خواهیم کرد.
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اسنا ِد رویدادهای پس از
برقراری رژیم مشروطه درایران،
نشان می دهد که اگرنقش کلیدی
در میان نمی بود ،مشروطه خواهان
یا هرگز به اهداف خود نمی رسیدند
ویا در خوشبینانه ترین نگاه با دادن
تلفات و خسارات بیشتر؛ دیرتر
به پیروزی می رسیدند ،چرا که
در شرایط استبدادی آن روزها با
پادشا ِهانی که سایه ی خدای شان
می خواندند و دولتمردان و رجال پُر
ِ
وقدرتمند و اغلب وابسته به
نفوذ
بیگانه و مخالف با هرگونه آزادی و
جامعه ای قشری مذهبی وعقب مانده
وبی سواد و ناآگاه ازامورسیاسی و
آنچه که در بیرون از چهار دیواری

زادگاه شان می گذشت ،وقدرت
گسترده و بدون چون وچرای ُمال
ها برهمه ی امور جامعه به ویژه
براعتقاد وایمان راسخ مردم اینکه
هرآنچه ُمالها می گوید و همچنین
نفوذ نفس گیر وهمه جانبۀ دو دولت
بیگانه در ایران ،پس از دوشکست
مفتضحانه نیروی نظامی ایران در
برابر قوای روسیه تزاری وبسته
شدن قراردادهای ننگین گلستان
وترکمانچای در زمان فتحعلیشاه
قاجار ،که درتدارک بلعیدن تمامی
سرزمین ما بودند ،تاپایان سلطنت
ناصرالدین شاه ،هر گونه صدای
آزادی خواهی در جهت برقراری
قانون درکشور؛ در گلوها خفه می
شد .که برای درک چنان خفقانی
حکومت چهل سالۀ اسالمی درایران
و جامعه ای گرفتار نذر ونیاز و
ریختن پول وزینت آالت پُربها به
صندوق بقاع و امامزاده ها که حتا
نامی ویا هویّتی ازبسیاری از آنها
دردست نیست و به امامزاده  ۷و ۸یا
امامزاده غلتان ویا بیژن و عین وغین
نامیده شده اند ،در پیش روی ما
است ،آنهم در سده ی بیست ویکم
که پوچی و بی اعتباری بسیاری
ازباورها با پیشرفت دانش ،آشکار
شده است!
«روزی به ناصرالدین شاه قاجار
خبردادند که دریکی از خانه های
محلۀ سنگلچ شبها چند تن گرد
هم می نشینند و از اصالحات سخن
می گویند .شاه به فراش ها دستور
داد آنها را دستگیر کنند و فراشها
به آن خانه ریخته هفت نفرشان
را گرفتند .آنگاه فرمان داد آنها را
در چاه افکندند وخود با تفنگ سی
تیر در چاه شلیک کرد وبه گفته
ی خودش آنهارا به اسفل السافلین
فرستاد » .شجاع الدین شفا ،پس
از ۱۴۰۰سال ،دفتر۲رویه  ۸۱۵به

نقل ازمجید یکتایی در « پیدایش
مشروطه در ایران».
حاج محمد علی محالتی،
معروف به حاج سیاح ،که در زمان
ناصرالدین شاه می زیسته و هیجده
سال در کشورهای اروپایی و امریکا
و هندوستان و چین و ژاپُن ،به سیر
و سیاحت مشغول بوده ودر چهل
سالگی به زادگاه خود ایران برگشته
وسالهایی ناظر اوضاع وشرایط
ایران در زمان شاه نامبرده بود ،در
کتاب خاطراتش می نویسد «:فوج
اصفهان که مدتی بود در طهران،
قراول و دربان دربارشاه و اعیان
بوده درسرمای زمستان با آن لباس
کرباس کهنه دردرها [ پاسداری
در برابر درهای کاخ سلطنتی و
شاهزادگان و درباریان ودولتمردان]
یا زیر چادرها زحمت دیده بودند
و با گرسنگی و زحمت بسر برده
و اقوام و عیالشان پریشان و بی
پرستار و چشم براه مانده بودند،
مواجب هم که از دولت رسیده بود،
سرتیپ و صاحب منصب خورده و
آن بیچارگان بی پول ،گرفتارسرما و
نان خشک بوده بتنگ آمده ،هرقدر
اصرار بصاحب منصب کرده مواجب
خواسته و مرخصی طلب کرده بودند
که مدت خدمت و سفر بسرآمده به
اوطان خود بروند ،نه مواجب رسیده
نه مرخص شده بودند و جز فحش و
کتک؛ اجری نبرده بودند .احمد خان
عالء الدوله ،پسر عالءالدولۀ بزرگ
که واقع ًا من درهیچ نقطه شخصی به
این بیرحمی و حرص و شقاوت ندیده
ام و همه اورا به این صفت سختی و
بیرحمی و کج خلقی می شناسند با
سرتیپ فوج آشنا بود و خودش از
رکابیان شاه بود ،این فوج که از
شدت زحمت و طول سفر و از اذیت
ّ
صاحب منصب بتنگ آمده بودند،
چند نفر از سر شناسان ایشان به

امید این که عید است و شاه ببدرقۀ
پسرش[ مسعود میرزا ظل السطان]
می رود و بزیارت حضرت عبدالعظیم
وهرکس از بزرگ مقتدری شکایت
دارد دیگر باالترازشاه کیست عرض
نماید ،عریضۀ تظلم بشاه نوشته و
از مشقّت حال خود و سختگیری
صاحب منصبان شکایت کرده در
وقتی که شاه از طهران خارج شده
به حضرت عبدالعظیم نرسیده بشاه
داده بودند .شاه در عوض این که
مرحمت کند و به عرض ایشان
رسیدگی کند امر کرد فراشان برسر
ایشان تازیانه زده از کنار راه دور
کنند و فرمود :نباید کسی از بزرگتر
از خود شکایت کند .دراین بین که
فراشان برسر سربازان تازیانه می
زدند ،چند نفر از سربازان که اسلحه
و چوب هم نداشتند چند سنگ از
زمین برداشته فراشان را خواستند
از خود دفع کنند ،به طرف فراشان
انداختند ،از بد بختی بیچارگان یکی
از آن سنگها به کالسکه ی شاهی
برخورد ،فورا ً شاه به غضب درآمده
عالء الدوله را فرستاد که به بیند چه
می گویند ،اوبتاخت رفته سربازان
تضرع گفتند :از خاکپای اقدس،
با
ّ
ترحم ومواجب و مرخصی می
خواهیم ،لکن او فورا ً برگشته بشاه
عرض کرد :اینها بشاه یاغی شده می
گویند اگر مرخص نکنند سنگباران
می کنیم ،پس احمد خان عالءالدوله
به کالسکه چی شاه گفت:تند بران،
کالسکه چی اسبهارا دوانیده در
شاهزاده عبدالعظیم پیاده شده با
ظل السلطان مالقات و بیان حال
سربازان کرده ازاو برای مجازات
آنان مشورت کرد ،ظل السلطان می
گوید :اعلیحضرت را سزاوار است
سربازان را اخراج فرماید بروند پی
رعیّتی خودشان و از سرتیپ ایشان
مؤاخذه فرماید که بیچارگان را به
این امر شنیع مجبور کرده .لکن خود

فراموش نکنیم که در شرایط
سیاسی آن روزگاران از چند کشور
انگشت شمار که بگذریم ،در
دیگر کشورها چه در اروپا وچه
در آسیا؛ سیستم های حکومتی به
نوعی بود که از آنچه که در ایران
برای رسیدن به آزادی و برقراری
مشروطه می گذشت بی اعتنا بوده
و یا روی خوش نشان نمی دادند ،و
اغلب کشورهای جهان به ویژه در
سرزمینهای هم مرز و پیرامون ایران
نیز حکومت ها استبدادی و خودکامه
بود ،چه از سوی حکومتگران
بومی و چه از سوی استعمار گران،
مث ً
ال دولت انگلستان برای حفظ
و استمرارقدرت و نفوذ خوددر
هندوستان ( همسایه ی ایران) و
خاموش کردن شورشها ،ازهیچگونه
ظلم و سخت گیری و فشار نسبت
به مردم آن دیاردریغ نمی کرد،
همچنین بود در کشور روسیه تزاری
و عثمانی ،دیگر همسایگان ایران ،از
این رومی توان به سختی و دشواری

درآن روزها اعتقادات دیر پای
ُسنتّی قشر گسترده ای از مردم ما
نسبت به شاه و سیستم حکومتی
موجود و همچنین تأثیرپذیری
موعظه های قشری و تقدیری و
خُ رافه ای ُمالهای همگام و همسو
با حکومتگران ُمستبد؛ بر جامعه ،از
جمله مشکالت و موانعی بود که بر
سرراه آزادی خواهان قرارداشت.
فقر وتنگدستی و بروز بیماری
های واگیردارو نفس گیرپی درپی
از جمله وبا وطاعون وحصبه و آبله
وسل ،به ویژه بی سوادی وناآگاهی
از آنچه که بیرون ازچهار دیواری
زادگاه شان می گذشت ووو ...نیزاز
جمله مسایلی بود که چندان مجالی
از برای اغلب مردم ما جهت پرداختن
به امور سیاسی باقی نمی گذاشت
تا در همراهی با آزادی خواهان

دکتر مهدی ملک زاده ،که
پدرش « ملک المتکلمین» از
واعظان و آزادی خواهان مشهوربود
و در هواداری از مشروطه و مخالفت
با محمد علی شاه،جانش را از
دست داده بود و ایشان به خاطر
همین وابستگی؛ به شرایط اجتماعی
وفرهنگی مردم ما در آن روزگاران
آگاهی های وثیق داشته است ،می
نویسد «:اگر شخصی لباس کوتاه
دربر کرده و کفشی پاشنه بلند برپا
می کرد از مقر ّرات آیین اسالمی
خارج شده بود ،هرگاه از خانه ی
کسی صدای آواز یا ساز بلند می شد،
صاحب خانه متهم به بی دینی می
شد و گاهی هم خانه وکاشانه ی او
به باد یغما می رفت ،در روی صندلی
نشستن؛ تقلید از کفار قلمداد می
شد و تراشیدن صورت و گذاردن
موی سر ممنوع بود ،هرگاه اشخاصی
به فرا گرفتن زبان اجنبی و آموختن
علوم طبیعی و جغرافیا مبادرت می
کردند ،بدون شک بی دین و بی
ایمان بودند ومورد تمسخُ ر و نفرت
مقامات متنفّذ و انگشت نمای عوام
و خواص می شدند ،پیروی از
عادات وآداب اروپاییان حتی آداب
پسندیده مردود بود ...روضه خوانی
در شبهای عروسی که شب شادمانی
بود از واجبات شمرده می شد،
معاشرت با غیر شیعه حتی با اهل
کتاب ممنوع بود و چون مردی با
یکی از آن طوایف آمد وشد داشت
مظنون تلقی می شد ،ادبیات در آن
زمان رواجی نداشت و ادبا وشعرا را
مردمان یاوه سرا می دانستند ،نقاشی
وپیکر تراشی بطور قطع ممنوع بود،
استعمال اغذیۀ اروپایی ممنوع بود،
تشرعین از خوردن سیب
حتی ُم ّ
زمینی و گوجه فرنگی که از اروپا به
ایران آمده بود خودداری می کردند
وشُ رب لیموناد رامکروه می دانستند،
شنیدم مردی یک قوطی ماهی
ساردین در حضور چند نفر صرف
کرده بود مورد تعقیب واقع شد و به
ناچار در محضر یکی از علما حضور
یافته و از کرده ی خود توبه نموده
بود .»...تاریخ انقالب مشروطیّت
ایران ،دفتر۱و۲و،۳رویه ۷۰و۷۱
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نقش کلیدی میرزا رضا کرمانی،
دربرپایی رژیم مشروطه درایران

شاه امر می کند جمعی از جوانان
ایشان را بگیرند ،سی نفر را گرفتند،
به طهران برگشت و بدون استنطاق
و سئوال و جواب امر کرد ده نفر
زُبده جوانان آنها را با طناب خفه
کنند ،ن ُه نفررا طناب کش کردند...
این نه نفر کشته شدند ،بیست نفر
را به چوب و فلک بسته اینقدر چوب
زدند که گوشت پاها ریخته ،همه
غش کرده ،به حال مرگ افتادند
و گوش ایشان را بریدند ،من به
وجیه اهلل میرزاگفتم که چرا تو رفته
جوانان خوب را انتخاب کرده برای
تیغ جالد آوردی؟ در جواب گفت:
من خیال کردم بلکه شاه به جوانی
آنها رحم کند ،از قضا این سربازان
عارض هم نبودند بلکه بی خبر
بودند ،ایشان را ازقراولخانه احضار
کرده بودند و به شادی می آمدند
که انعام دریافت کنند به این بال
دچار شدند و کسی از درباریان
توسط نکرد به جز سپهساالر که به
خاک افتاده عفو خواست ،شاه گفت:
فضولی موقوف! اورفت در یک طرف
مشغول گریه شد» .رویه ۱۱۱و۱۱۲
 وشاه چند روز بعد با هزینه ییکالن از بیت المال مردمی نیازمند
و گرسنه؛ جهت سیر وسیاحت و
خوشگذرانی؛ برای نخستین بار عازم
اروپا می شود!

راه آزادی خواهان درایران ،در
زمان ناصرالدین شاه به خوبی پی
برد ،استقبال کم نظیراز چنان شاهی
خودکامه و بی رحم وخونریزدر چند
کشور اروپایی ُم ّدعی آزادی خواهی
در سه بارو اعطای مدال و زانو بند به
او ،اوج بی توجهی آنها را به خواست
آزادی خواهانی که در زیر ظلم و
بیداد و بولهوسی های آن شاه ،در
زندانها بسر می بردند ویا جان شان
را از دست می دادند ،نشان می
دهد ،شاهی که سه بارسفرش به
اروپا ،ثمره ای جز خالی شدن خزانۀ
کشورنداشت ،وآنگونه که نوشته
اند ،آنچه که برای جانشین او باقی
مانده بود خزانه ای خالی بود که
دولت برای گذراندن امور ناگزیربه
فروش بخشی از جواهرات و عتیقه
های سلطنتی شده بود ،همچنین در
زمان همین شاه بود که بخشهایی از
خاک میهن ما(نیمی از بلوچستان،
هرات و شمال خراسان ) از خاک
ایران جدا شد وفقر وتنگدستی در
جامعۀ گسترش بیشتری یافت.
دکتر ملک زاده ،در مورد مخالفت
دول همجوار ایران با مشروطه
وبرقراری قانون می نویسد «:دولت
عثمانی در بحبوحۀ خیزش مشروطه
خواهان ،قسمتی از سرحدات
ایران را اشغال کرد و قشون
متجاوز با ُمستبدین همدست شد

و مردم بدبخت را تحت شکنجه و
آزار قرارداد و مردم در متینگهای
عمومی از تجاوزات بیرحمانه ی
قشون عثمانی فریاد و فغان کردند
و از شاه [ محمد علیشاه] درخواست
اقدام فوری برای جلوگیری آن
نمودند و بهبهانی عریضه ی مفصلی
به شاه نوشت که اقدامات الزمه را
که مردم انتظارداشتند انجام دهد».
تاریخ انقالب مشروطۀ ایران ،دفتر
سوم رویه ۵۵۴

گامهایی بردارند.

ادامه دارد

دختر خاقان چین
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بخش دوم
مهرانستاد به دربار خاقان رسید.
خاقان او را مهربانیها نمود و چون
از پیغام در نامه شاه آگاه شد ،بسی
شادمان گشت .خاقان به همسر
خود گفت یکی از دختران من که
خاتون نژاد است و مهر من بر او
افزونتر از دیگران  ،او را به کسری
نخواهم داد .چون از فراوانی مهر
نسبت بدو نمیتوانم دیده از چهره
وی بردارم .چهار دختر نیز از
کنیزان خود دارم که مایلم از این
چهار تن یکی را به شاه ایران دهم،
چون مهرانستاد از میان دختران
یکی را به سلیقه خود انتخاب
خواهد کرد مصلحت اینست که
آن چهار دختر را به بهترین صورت
آرایش کنند و زیباترین لباسها را
بر آنان بپوشانند .اما دختر ترا بسیار
ساده و چون کنیزکان بیارایند تا
مهرانستاد از میان آن چهار تن
آن را که زیباتر است برگزیند و
دختر تو را به گمان اینکه خاتون
زاده نیست انتخاب نکند .خاتون
رای او را پسندید .دختران را به نزد
مهرانستاد آوردند .او با زیرکی
دریافت که فریبی در کار است
چون میان آرایش یکی با دیگران
تفاوت بسیار دارد .مهران دختری را
که بدون افسر و زیور بود پسندید
و به خاتون گفت من برای انتخاب
بهترین آمدم نه برای زیب و زیور و
افسر چون شهریار ما از طوق و یاره
و تاج و گوشواره بی نیاز است.
به رنج از پی به گزین آمدم
نه از بهر دیبای چین آمدم
رنگ از رخسار خاتون پرید و به
مهرانستاد گفت این دختر به سن
و سال از همه کهتر است و رسم
پرستش و خدمتگذاری شهریاران
را نمیداند ،چرا از میان آنان چهار

دختر که با فر و زیب و بزرگترند
یکی را انتخاب نکردهای؟ مهران
گفت شهریار من میداند که من
در انتخاب اشتباه نمیکنم .اگر رای
شما با من موافق نیست به تنهایی
به ایران بر میگردم .خاقان از
رای و کردار او در اندیشه شد و
ستاره شناسان را خواست و فرجام
کار را جویا شد .آنان گفتند که
ازدواج مناسبی است و از دختر
خاقان و شهریار ایران شهزاده ای
بدنیا خواهد آمد که شهریار جهان
خواهد شد.
که این کار جز بر بهی نگذرد
به بد رای دشمن زمین نسپرد
از این دخت خاقان و از پشت شاه
بیاید یکی شاه زیبای گاه
برو شهر ایران کنند آفرین
همان پر هنر سرافرازان چین
خاقان و خاتون دلشاد گشتند و
دختر را با هدیه های بسیار به دربار
ایران فرستادندو خاقان نامهای به
کسری نوشت و بندگی و محبت
خود را نسبت بدو اظهار داشتو در
باره دختر خود نوشت
فرستادم اینک جهانبین خویش
سوی شاه کسری به آیین خویش
بود بنده وار
بفرمودمش تا َ
چو آید ِ
پس پرده شهریار
خرد گیرد از فر و فرهنگ او
بیاموزد آیین و آهنگ او
که بخت و خرد رهنمون تو باد
بزرگی و دانش ستون تو باد
خاقان دختر و مهرانستاد را تا
لب رود جیحون بدرقه کرد و خود
بازگشت .خبر به ایران رسید و
همگان از این پیوند شادمان گشتند
و شهرها را آذین بستند و کوچک و
بزرگ  ،مرد و زن به پیشواز آن بت
چینی آمدند .دختر خاقان به شهر
گرگان که انوشیروان در آنجا به
شکار سرگرم بود و منتظر دریافت
پاسخ خاقان ،وارد شد .کسری از
دیدن آنهمه زیبایی و کمال خیره
ماند و نام یزدان را بزبان راندو
سزاوار او ایوانی آراسته ساخت و او
را با مهربانی و بزرگداشت

زانن شاهناهم

بسیاردر آنجا جای داد پس از
چند روز مهروی چینی را با بار
و بنه و خدمتکاران در حالی که
مهرانستاد پیشاپیش آنها حرکت
میکرد به تیسفون و مداین بردند.
از این دختر ،پسری زاده شد که
هرمزد نامیدندش و پس از پدر به
سلطنت رسید.

ملکه هند
در هند پادشاهی بود دادگر و
مهرپرور به نام « جمهور» .همسر او
پسری به دنیا آورد که نامش را « گو
« نهادند .مدتی از تولد گو نگذشته
بود که جمهور رخت به سرای
دیگر کشید .بزرگان از کشوری و
لشکری ،زن و مرد همداستان شدند
که گو به سبب خردسالی نمیتواند
بر جای پدر بنشیند .به اتفاق ،برادر
جمهور « مای» را به پادشاهی
برگزیدند .مای با مادر گو ازدواج
کرد و از او پسری زاده شد که نام
طلحند بر او نهادند .گو هفت ساله
و طلحند دو ساله بودند که مای نیز
بدرور زندگانی گفت .بزرگان با
یکدیگر مشاوره کردند که ببینند
چه کسی شایسته جا نشینی مای
است .مرد فرزانهیی گفت چون
مادر گو و طلحند زنی است اصیل
و از کردار بد بدور ،بهتر آنست که
تخت سلطنت به او واگذار گردد تا
پسران به سن رشد رسند و بتوانند
بر تخت شاهی تکیه زنند .همگان
به اتفاق  ،رای او را پذیرفتند.
همان به که این زن بود شهریار
که این ماند از مهتران یادگار
به گفتار او رام گشت انجمن
فرستاده شد نزد او پاک زن
که تخت دو فرزند خود را بگیر
فزاینده کاری است این نا گزیر
چو فرزند گردد سزاوارگاه
بدو ده بزرگی و گنج و سپاه
زن نیکبخت بر تخت سلطنت
نشست و تاج و تخت بدو آراسته
گشت .زن که با پرهیزکاری و داد

ـخبر
از کاران هچ

بخش سی و هشتم

سلطنت میکرد ،دو پسر را به دو
آموزگار سپرد تا با نظارت خود
او تربیتشان کنند .چون پسران به
سن رشد رسیدند ،از مادر پرسیدند
که از ما دو تن کدام یک شایسته
سلطنت است .مادر گفت هر یک از
شما که در فکر و دین و پرهیزکاری
و شرم کاملتر باشد سلطنت از آن
اوست.
چو دارید هر دو به شاهی نژاد
خرد باید و شرم و پرهیز و داد
هرگاه پسران به تنهایی و جداگانه
از مادر میپرسیدند که پس از او
چه کسی به سلطنت خواهد رسید،
مادر میکفت که تخت شهریاری
بدو تعلق دارد دارد.
چو تنها شدی سوی مادر یکی
چنین هم سخن راندی اندکی
روزی گو و طلحند هر دو به نزد
مادر آمدندَ .گ ْو به مادر گفت اگر
فکر میکنی که کشور از سلطنت
من فروغ نمیگیرد و نمیتوانم به
داد حکومت کنم سلطنت را به
طلحند ده و من او را کهتری
نیکخواه خواهم بود .اما اگر به
سال و خرد بزرگتر از او هستم و
از پشت جمهور کندآور  ،به او بگو
که از پی تاج و تخت راه بیدانشی
نسپرد .مادر به َگ ْو گفت تندی مکن
و اندیشیده سخن بگوی ،کسی
شایسته پادشاهی است که از همه
حیث کامل باشد و چون سرانجام
بستر همگان خاک و خشت است،
آن کس باید به سلطنت رسد که
بفکر مرگ بوده  ،جز به داد و
پرهیزکاری نیندیشد.
هر آنکس که بر تخت شاهی نشست
میان بسته باید گشاده دو دست
اگر پشه از شاه یابد ستم
روانش به دوزخ بماند دژم
تیره تاریکتر
جهان از شب
باریکتر
ازموی
باید
دلی
که از بد کند جان و تن را رها
بداند که کژی نیارد بها
ادامه دارد

پریچهرعندلیبی سردبیر فوق العاده درگذشت
پریچهر عندلیبی که سالها بعنوان
مسئول اموراداری رادیو صدای ایران
درلوس آنجلس فعالیت می کرد
درروز  ۲۴مارس  ۲۰۲۰براثر ابتال
به سرطان درگذشت .پریچهر زمانی
مجله فوق العاده را سردبیری می کرد
و عالوه برآن نمایندگی روزنامه نیمروز
را در ایالت کالیفرنیا برعهده داشت.
او همسر جمشید صادق پور بود که
چندسال قبل اورا تنها گذاشته و به
جهان باقی شتافته بود.
بستگان پریچهر می گویند باآنکه
پزشک تجویز کرده بود خانم عندلیبی

باید تحت شیمی درمانی قرار گیرد ،
اما او تن به این کار ندادو ترجیح داد
چندروزی که از عمرش باقی است
بدون تحمل ناراحتی بیشتر که از
شیمی درمانی نتیجه می شود بسر برد.
فقدان پریچهر عندلیبی که عمری
درراه فرهنگ وادب پارسی فعال
وازمدیران سابق آموزش وپرورش بود
بسیار تأسف باراست .مصیبت وارده را
به بازماندگانش بویژه فرزندان او و
هنرمند گرامی استاد فرهنگ صادقپور
صمیمانه تسلیت می گوئیم.

صدرالدین الهی و مطلبی درباره رضاشاه

دکتر صدرالدین الهی ،پیشکسوت
و راهنمای ما در کار مطبوعاتی ،از
مشوقین ما درانتشار آزادی است .
هربار که مطلبی توجهش را جلب می
کند ازطریق تلفن مارا مورد تشویق
قرار می دهد.که برای ما بسیار دلگرم
کننده است .در آخرین مکالمه تلفنی
که داشتیم ازایشان اجازه گرفتیم
مطلبی را که درباره اعلیحضرت
رضاشاه کبیر مدتها پیش نوشته اند
درآزادی منتشر کنیم که با موافقت
ایشان روبروشد.پیشاپیش از این لطف
و مهرشان سپاسگزاریم.

سیاوش آذری و فعالیتهای سیاسی وفرهنگی

خانهنشینی همکارانوخبرخوش ازسالمتیآنها
به دنبال خانه نشینی تقریب ًا همه ی
مردم جهان  ،همکاران ما نیز اجبارا ً
خودرا قرنطینه کردند .دراین مدت -
که معلوم نیست تا کی ادامه داشته
باشد -حتی یک کتاب به فروش
نرفته و لی خوشبختانه کتاب خوانها
فرصت یافتند از کتابهای خریداری
شده و خوانده نشده خود که در قفسه
کتابخانه هایشان خاک می خورد گرد
گیری کنند و برخی از آنهارا بخوانند.
درایران و همچنین درجامعه ایرانی
مقیم کالیفرنیا به علت تعطیل بودن
چاپخانه ها بسیاری از نشریه ها
منتشر نشد .اما « نشریه آزادی» در
زمان مقرر بالطف مسئول چاپخانه

که فقط برای چاپ آزادی به کار
پرداخت خوشبختانه به دست
خوانندگانش رسید .درماه گذشته
برتعداد مشترکین ماهم افزوده شد
واین نشان دهنده این حقیقت است که
دراین مدت خانه نشینی خیلی ها تازه
به ماهیت نشریاتی که مشترک هستند
پی بردندو آن را به دوستان خود
درمکالمات تلفنی شان توصیه کردند.
خبر خوش این که خوشبختانه
همه همکاران ما از سالمت کامل
برخوردارند و با استفاده ازفرصت به
مطالعه واستراحت درکنار خانواده
خود مشغولند.

اولین بار که سیاوش آذری را دیدم
درمراسم تشریف فرمایی شاهنشاه به
فرماندهی آموزشهایی هوایی بود که
من رئیس روابط عمومی آن فرماندهی
بودم .ایشان متن سخنرانی فرماندهی
آموزشها را ازمن خواست ومن بالفاصله
آن را ازدرون پوشه ای
که دردستم بود بیرون آوردم وبایشان
دادم .وارتباط ما ازهمانجا آغازشد.
سالها در رادیوصدای ایران باهم همراه
بودیم .او درلوس آنجلس ومن در
بوستن .زمانی که به صدای آمریکا
آمد کمی بهم نزدیکترشدیم .
من تصمیم گرفته بودم مجله ای
منتشر کنم .وازاو خواستم برایم مطلبی
بفرستد .با پیشنهاد او نام «آزادی»
رابرای ماهنامه انتخاب کردیم.
اخیرا ً باخبرشدم که برروی فیس
بوک برنامه ای هفتگی دارد و

تعدادی از دوستان را به دور
خود جمع کرده است .سیاوش
درعین حال که با بیماری کلیوی
دست وپنجه نرم می کند اما از
فعالیتهایش درراه سیاست و فرهنگ
ایران نکاسته وهمچنان فعال است.
سیاوش درلوس آنجلس زندگی می
کندو دو دختر او همچنان مراقب حال
و احوال پدر خود هستند و لحظه ای
اورا تنها نمی گذارند.
اخیرا ًسیاوش درتصادف اتومبیل
خطر بزرگی را ازسرگذراند وباآنکه
اتومبیلش توتال شد اما خود او
خوشبختانه صدمه ای ندید واکنون
مانند همه ما دوران خانه ماندن را می
گذراند.
برای سیاوش آذری عزیز سالمتی
کامل و موفقیتهای بیشتری را ازخداوند
آرزو می کنیم.
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دکتر طلعت بصاری (قبله)

هم

در ُام القرای اسالمی چه خبر؟
ادرار شتر و
اشعه ماورای بنفش!!!
آقا ما عجب گیری افتادیم ،تا آمدیم
جون بگیریم انقالب با شکوه اسالمی
راه افتاد ،بعد آمدیم اینور دنیا و خب
همینجوری داشتیم زندگی میکردیم
که گیر این ویروس کرونا افتادیم.
البته ناگفته نماند که چندین سال است
دانشمندان و پزشکان و متفکرین  ،به
عالم و آدم گوشزد کردهاند که نهایتأ
رفتار بشری کار دستمان خواهد داد.
خب هرچه باشد نظام طبیعت همیشه
برنده خواهد بود و در این کشمکش،
امید به آن است که رهبران کشورهای
دنیا افرادی باشند با توانایی و فهم و
شعور کافی ،تا بتوانند آنطوریکه باید با
جریاناتی مثل همین ویروس جهانگیر
مقابله کنند و از عواقب آن درسی
بگیرند برای آیندگان.
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انفجار بزرگ تکنولوژی و اقتصاد
وابسته آن  ،خواهی نخواهی دنیا را
تبدیل به یک دهکده بزرگ جهانی
کرده است که رهبری این دهکده فقط
با همکاری تک تک رهبران کشورها
ممکن است نه هر کسی برای خودش.
بدبختانه آنطوریکه بنظر میرسد عده
زیادی از این رهبران دنیا که بنا به
هردلیلی یا با کلک و حقه و یا زور و
ساخت و پاخت های حزبی انتخاب
شدهاند ،از سفره خرد و دانش بجز
چند ریزه نان خشک چیز دیگری
بهشان نرسیده است و حتی یکجورایی
مغزشان پاره آجر برمیدارد.

رژیم آخوندی  -اسالمی که از روز اول
تکلیفش معلوم بود  .با بحران سازی و
دشمنی با عالم و آدم خواهی نخواهی
جایش در موال میبوده حتی با آنهمه
عطر و گالبی که تا بحال زدهاند ،
گندش همه دنیا را گرفته است.

حاال درگیر بحرانی هستند که شالوده
وجودشان را زیر سؤال برده است .از
اینکه در مملکت داری و مردم گرایی
کامأل اخته میباشند شکی نیست ،حاال
هم حریفشان یک موجود تک سلولی
میباشد که داناییش از موجودات چند
میلیارد سلولی تکامل یافتهای چون
ابنای بشر ،بمراتب باالتر است .بویژه
اگر طرف مقابلش امتی باشد ،فرقی
هم نمیکند از کدام امت باشد ،آنهم
از امت ادیان ابراهیمی که سرور همه
ادیان الهی هستند .اگر تمام یافتههای
بشری در مورد برتری علم و دانش بر
خرافات و موهومات ،تا بحال نادیده
گرفته شده است  ،این بار با سیلی
محکمی از طرف ویروس کرونا  ،به
بشر یادآوری شد .در این آشفته بازار
جمهوری آخوندی  ،همه رقم نخبه
و نخاله پیدا میشود .هر کسی برای
خودش هر چرندی که از شکمش
در میآید میگوید  ،از آن وزیر ابلهش
گرفته تا آن مالی بیسواد عقبمانده.
آنقدر از این مزخرفات زیاد است که
آدم نمیداند از کجا شروع کند .طبق
گزارشات خبر رسانی آخوندی فارس،
رئیس مرکز تحقیقات اسالمی مجلس
و عضو شورای ادیان جهانی در نامهای
به شورای مشورتی ادیان سازمان ملل
پیشنهاد دادکه یک روز تحت عنوان
روز جهانی دعا و تضرع ،برای رفع
ویروس کرونا اعالم شود .سازمان ملل
هم فوری فوتی دستور داد که امت به
گریه زاری بیفتند شاید این ویروس
تک سلولی دلش رحم بیاید و دست
از شیطنت بردارد و برود پی کارش .در
نگاه اول اینکه مرکز تحقیقات اسالمی
دیگر چه صیغه ایست ؟ چه تحقیقاتی؟
یعنی هنوز امامزاده و روایات تازه پیدا
میکنند؟ یا اینکه به این بهانه جیب
ملت را میزنند؟ یکی دیگر از نهادهای
آخوندی که کارش ترویح خرافات و
جذب امت است کرور کرور از منابع
مالی مردم را باال میکشد و به هیچ کس

هم جوابگو نیست .به هر جهت اگر قرار
است که دعا و ضجه زدن برای تقویت
روحیه باشد خب اشکالی ندارد ولی اگر
برای این باشد که ویروسی همینجوری
رفع شود ،خواب و خیاالت است .نمونه
دیگر آن بنا بر اعالم خبرگزاری رسمی
عربستان عبدالرحمان السدیس ،امام
جماعت مکه دستور داده است تا آب
زمزم به تمام بیمارستانها فرستاده
شود تا به این ترتیب روحیه بیماران
مبتال به ویروس کرونا تقویت گردد
رسانههای رسمی عربستان سعودی این
کار امام جماعت مکه را وظیفه ملی و
مسئولیت اجتماعی او توصیف کردند و
همچنین زائران مکه قرنهاست که در
جریان سفر زیارتی خود به عربستان
از چاه زمزم که گفته میشود قدمت
آن به دوران زندگی پیامبرانی همچون
ابراهیم و اسماعیل برمیگردد ،آب
مینوشند.شش سال پیش از این ،
آژانس استاندارد مواد غذایی بریتانیا به
آنهایی که آب زمزم با خود به بریتانیا
میبردند ،هشدار داد که این آب قابل
نوشیدن نیست زیرا آرسنیک موجود
در آن سه برابر حدقانونی است .در
سال  ۲۰۱۱میالدی نیز سفارت
عربستان سعودی در لندن به شبکه
خبری بیبیسی جهانی به دلیل انتشار
گزارشی که به نتیجۀ مشابهی دست
یافته بود ،اعتراض کرد .خب درست
مثل اینست که بگویند آب ُکر حوض
مساجد اسالمی تمیز است!!! چه فرقی
میکند؟ در جای دیگر به گزارش
مشرق ،آخوند موحدی کرمانی یکی از
امام جمعه های معروف شهر با اشاره
به شیوع بیماری کرونا در کشور از
درگاه خدای متعال برای این بیماران
درخواست بهبود و عافیت کرد و
گفت ...«:همه مردم باید دستورات و
توصیههای وزارت بهداشت و مسووالن
مبارزه با این بیماری را رعایت کنند .
همه باید متوسل به حضرت مهدی و
اهلبیتپیامبرباشیمتااینبلیهباعنایت

پروردگار متعال دفع بشود»...خب
کدام طرف قضیه را باید چسبید؟
چرندیات مسئوالن را یا آویزان شدن
به حضرت را؟ سردمداران رژیم که
همهشان پیت حلبی هستند نه میدانند
چه کنند  ،نه تواناییاش را دارند و نه
اراده سیاسیاش را .در همه کشورهای
عقب افتاده غربی ،دولتهای بی غیرت
آنها مردم را تنبل و ذلیل کردهاند و با
کمکهای پولی و خدمات اجتماعی از
قبیل مواد خوراکی و پوشاک و درمان
به آنها  ،همه را به بردگی کشاندهاند.
ولی چون ما در رژیم اسالمی از این
فوفول بازیها نداریم  ،همه را به حال
خود گذاشته اند و اگر کمکی هم بشود ،
طبق فرمایش امام راحل  ،فقط تا
ختنهگاه حالل است .گفتند به مردم که
یارانه ها را باال میبرند ولی پس از مدتی
مردم باید آن افزوده ها را با بهرهاش
به کیسه رژیم فاسد و دزد این اراذل و
اوباش باز گردانند .یا اینکه همه دنیا در
و پیکر جامعه را بستند تا از گسترش
ویروس بکاهند  ،منتهی عقب افتادگان
ذهنی ،قرنطینه و ممنوعیت رفت و آ مد
را جزوی از مرسومات قرون وسطایی
خوانند و عوضش به مردم ادرار شتر
و معجون های عجیب غریب تجویز
کردند که حتی داد و بیداد عدهای از
خودیهاشون هم درآمد .پس تکلیف
توصیه های مسئوالن هم که معلوم شد.
بعد تازه باید از این امام جمعه ناقص
العقل پرسید اگر پروردگار متعال
عنایت داشت که این ویروس را نمی
فرستادند .آیا نکند خدای نکرده برای
یادآوری فرستادند یا رمزی در کار
بوده؟ و یا توسل به حضرت مهدی
و اهل بیت که االن خودشان سرشان
بشدت گرم برنامه ریزی آینده زمین و
زمان است ،ممکن است آنطور که باید
جواب ندهد .پس چه کسی میماند؟
بعله علی و حوضش یعنی همان مردم
شریف ایران که باید خودشان همت
کنند و آستین باال بزنند همانطوریکه

Teymour_Shahabi@yahoo.com
Facebook.com/Teymour Shahabi

www.ganjinehonar.mihanblog.com

روشنفکر  ۱۷فروردین
۱۳۴۹

جداشدن بحرین از ایران که با
رفراندوم مردم بحرین و موافقت دولت
شاهنشاهی همراه بود نظرات موافق
ومخالفی را درایران برانگیخت .اکنون
بخوبیمیتواندریافتکهبحرینپساز
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تیمور شهابی

که پرستاران و پزشکان و کمک رسانان
قهرمان نشان دادند نه آخوند و مال و
مداح و حزب اللهی آفتابه بدست ایرانی
و غیر ایرانی.
از طرفی تالشهای مذبوحانه روضه
خوانان در خارج از کشور هم خودش
کلی نمایشی مسخره شده است که
استاد مم جواد ظریف با هیئتی از سینه
زنان عزادار با کاسه گدایی اینطرف و
آنطرف میرود تا شاید بتواند با ناله های
دروغین برعلیه تحریمها و درخواست
وام از بانک جهانی که اصأل به آن نیازی
نیستبگویدمانمیتوانیمدارووتجهیزات
پزشکی بخریم .از شواهد امر پیداست
که رییس جمهور محترم و روانپریش
ممالک امریکیه که اصوأل خودش چیزی
بارش نیست وفقط به حرف کسانی
گوش میکند که هندوانه زیر بغلش
میگذارند  ،خیال ندارد که جمهوری
آخوندی را به حال خود بگذارد .البته
چون بحث و مبادله با امت هوادار
حاج آقا ترامپ مثال گفتگو با خشت
آجر است  ،هر دلیل و منطقی برای رد
کارهای عجیب غریب ایشان  ،غیر قابل
قبول است  .ما زبانمان مو درآورد بسکه
گفتیم این استاد ما همه تالش زندگیش
دور و بر خودشیفتگی و خودبینی خودش
است .مگر میشود از کسیکه برای
درمان ویروس کرونا تزریق مواد پاک
کننده و یا پرتاب اشعه ماوارای بنفش
را تجویز کرد  ،بتوان انتظار داشت عمق
مسایل پیچیده کشورداری را بفهمد؟
یا اصوأل هر چیز دیگری را بفهمد؟
آنهم کشوری مثل آمریکا .از خودش
پرسیدند منظورش چه بوده؟ فرمودند
طعنه آمیز بوده و بعد سخنگوی ایشان
گفتند از حرفهای ایشان غلط برداشت
شده و برخی معتقدند تحت تأثیر مواد
آرام بخش و روان درمانی بوده .حتی
بچه ده ساله من وقتی ایشان را در اخبار
تلویزیون دید ،دادش در آمد که این آقا
چرند میگوید .البد میدانید که خیلی از
این امت مسیحی معتقدند که حاج آقا
فرستادهمخصوصپدرآسمانهامیباشند.
آیا در واقع بین این حاجی ترامپ با اون
آخوندی که روغن بنفشه و ادرار شتر را
تجویز میکند فرقی است؟ این یکی کت
و شلوار قناص و کراوان سه متری به تن
دارد ،آن یکی عبا و عمامه و نعلین .خدا
بدادمان برسد که گرفتار اعجوبه های
مثلاینهاشدیم.

درالبالی برگ های تاریخ معاصر

چنددهه جدایی ازایران امکان بازگشت
به جغرافیای ایران را نداشت .اگرچه
رفراندوم نیز آنگونه که خواست ایران
ومقررات بین المللی بود انجام نشد.

در سال  ۱۳۲۱احمد قوام ،ریاست
بانک ملی را به ابوالحسن ابتهاج
تکلیف کرد .ابتهاج (عکس زیر)
درباره حوادث آن دوران خاطرت
قابل تاملی را ذکر کرده است.
یکی از این خاطرات ماجرای وام
عبدالرضا پهلوی ،برادر شاه بود.
او مینویسد :در سررسید وام
گزارش دادند که موعد بازپرداخت
وام شاهپور عبدالرضا رسیده است
ولی هر چه به او نامه مینویسیم
پاسخی نمیدهد.
دستور دادم تا مدت معینی به او
مهلت بدهید و اگر تا آن روز بدهی
خود را نپرداخت اجرائیه صادر
کنید.

را میخرد؟ گفتم زمینش را قطعه
قطعه میکنم و میفروشم .شاه
گفت واقعا اینکار را خواهید کرد؟
گفتم البته اعلیحضرت .و باالخره
هم شاه شخصا بدهی عبدالرضا را
به بانک پرداخت کرد.

کتاب ارژنگ

مانی که دعوی پیامبری داشت و
کتابش « ارژنگ» را بانگاره هایی
هنرمندانه عرضه کرد با هنر خود
توانست نقش به سزایی بر رواج و
انتقال هنر ایرانی به هنر اسالمی و
به خصوص نگارگری داشته باشد.

فرمانروا دستور داد در کنار دیوار
بزرگ باغ لشکریان کمی استراحت
کنند  .باغبان نزدیک پادشاه ایران
زمین آمده و از او و سربازان دعوت
کرد که به باغ وارد شوند  .مهرداد
گفت ما باید خیلی زود اینجا را ترک
کنیم و همین جا مناسب است .
باغبان گفت دیشب خواب می
دیدم خورشید ایران در پشت دیوار
باغم است و امروز پادشاه کشورم
را اینجا می بینم  .مهرداد گفت
اشتباه نکن آن خورشید من نیستم
آن خورشید سربازان ایران هستند
که در کنار دیوار باغت نشسته اند .
از این همه فروتنی و بزرگی پادشاه
ایران زمین اشک در چشمان
باغبان گرد آمد .
مهرداد دوم ( اشک نهم ) بسیار
فروتن بود و همواره در کنار
سربازان خویش و بدور از تجمالت
بسر می بُرد. .

گردونة ماه

فروتنی پادشاه
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به پرویز کاظمی که وکیل بانک
ملی بود ،دستور داده شد که اگر
شاهپور عبدالرضا بدهی خود را تا
فالن تاریخ پرداخت نکرد اجرائیه
صادر کنید .رونوشت نامه برای
حکیمالملک ،وزیر دربار فرستاده
شد.
یک روز شاه به من گفت اگر
عبدالرضا پول بانک را پس ندهد
چکار خواهید کرد؟ گفتم خانه
ایشان را حراج خواهم کرد.
شاه گفت مگر کسی کاخ عبدالرضا

مهرداد دوم اشکانی با سپاهش از
کنار باغ سبزی می گذشت سایه
درختان باغ مکان خوبی برای
استراحت بود .
ابوریحان بیرونی درآثارالباقیه می
نویسد «:ایرانیان می پندارند که
گردونه ماه را گاوی از نور که دو
شاخ زرین وده پای سیمین دارد
می کشد واین گردونه درشب
دهم دی ماه یک ساعت نمایان می
شود وهرکس که آن را ببیند اگر
حاجتی بخواهد روا شود» .

عرب وعجم
میدانیم که تازیان ما ایرانی هارا
عجم می خواندند .عجم درزبان

تازی به معنی زبان بسته و گنگ
است .تازیان پس از آمیزش با
ملتهای دیگر هرکس را که تازی
نمی دانست عجم خواندند واین
کلمه بیشتر برای ایرانیان بکار
برده می شد.همچنین کسی را که
تازی نیکو نمی دانست یا آن را به
لهجه عربی ادانمی کرد «اعجم»
می خواندند و بد لهجگی گفتاررا
« عجمه » می خواندند .واژة عجم
بعدها چنان درمورد ایرانیان عادی
شد که معنای زننده آن فراموش
شدو خودایرانیان نیز آن را بکار
بردند مثال  :فردوسی که درایران
دوستی اش شکی نیست دربیتی
گفته است:
بسی رنج بردم دراین سال سی
عجم زنده کردم بدین پارسی

موسیقی وخنیاگری  ،باآنکه
دراسالم حرام شمرده شده وتا
پایان دوران خلفای راشدین
متروک بود  ،دردوران امویان
بسیاررواج یافت .خنیاگران
دردربار خلیفگان وامیران وبزرگان
عرب وحتی ،درمجلس زنانی جون
ُسکینه( دختر امام حسین) حرمت
فراوان داشتند .میانجی ساختن
خنیاگران برای به دست آوردن دل
شوهران ،درمیان بزرگان واشراف
عرب کاری رایج بوده است .ازجملة
آنها داستان همین سکینه است که
چون زمانی شوهر سومش  ،یزید بن
عمروبن عثمان  ،ازاوروی گردانیده
بود ،اشعب خواننده را پولی داد تا
به سرودن شعر ونواختن موسیقی
دل اورا باوی نرم سازد وباردیگر
اورا باخود برسر مهر آورد(.اغانی
جلدسوم صفحه های )۲۴۳-۲۴۲

فتح اورست
سر ادموند هیالری (Sir Edmund
 )Hillaryنخستین کسی بود که
در  29ماه می سال  1953از کوه
اورست به عنوان مرتفع ترین کوه
دنیا باال رفت .با این حال مادامی
که انسان اقدام به خواندن کتاب
او تحت عنوان«مخاطره بزرگ»
نکرده باشد ،متوجه نمی شود که
هیالری برای تسخیر قله اورست
ناگزیر از رشد کافی برای اجرای
این امر خطیر برخوردار بوده است.
جریان از این قرار است که هیالری
در سال  1952کوشید که از کوه باال
رود ،ولی نتوانست .یک هفته پس از
این شکست گروهی از کوهنوردان
انگلیسی از او خواستند که برای
اعضای گروه آنها سخنرانی کند.

پر سرو صدای حضار در پشت
میکروفن قرار گرفت .سپس مشت
گره کرده خود را به طرف نقشه
کوه گرفت وبا صدای بلندی گفت:
«ای اورست ،تو بار اول مرا شکست
دادی ،ولی این بار منم که تو را
شکست خواهم داد چون تو رشد
کامل خودت را کرده ای اما من
هنوز در حال رشد کردن هستم».

پادشاه زن درایران
پس از اسالم نخستین زنی که د ر
ری به سلطنت رسید بانو ام رستم
نام داشت .او دختر رستم بن شروین
ازسپهبدان خاندان باوند درمازندران
بود .وقتی شوهراو فخرالدوله دیلمی
وفات کرد او به سلطنت رسید.
محمودغزنوی برای او نامه نوشت که
یاباید بنام من خطبه بخوانی و خراج
دهی یا آماده جنگ باشی .ام رستم به
پیک محمود گفت  :آنچه می گویم بی
کم وکاست به سرورت بگو نه خراج
می دهم نه خطبه بنامت می خوانم.
آماده ام تا با شمشیر باتو بجنگم.
اگر ترابکشم خواهندگفت شیرزنی
محمودرا کشت و اگر کشته شوم
باز افتخارازآن من است زیرا مردم
خواهند گفت سلطان محمود زنی را
ازپای درآورد.
ام رستم پادشاه زن ایرانی  ۸۰سال
عمر کردوهمواره مردم دار و نیکخو بود

یك كشتی در یك سفر دریایی در
میان طوفان در دریا شكست و غرق
شد و تنها دو مرد توانستند نجات یابند
و شنا كنان خود را به جزیره كوچكی
برسانند.دو نجات یافته هیچ چاره ای
به جز دعا كردن و كمك خواستن
از خدا نداشتند .تصمیم گرفتند كه
جزیره را به  2قسمت تقسیم كنند و
هر كدام در قسمت متعلق به خودش
دست به دعا بر دارد تا ببینند كدام زود
تر به خواسته هایش می رسد.
نخستین چیزی كه هردو از خدا
خواستند غذا بود .صبح روز بعد مرد
اول میوه ای را باالی درختی در قسمت
خودش دید و با آن گرسنگی اش را
بر طرف كرد.اما سرزمین مرد دوم
هنوز خالی از هر گیاه و نعمتی بود.اهفته
بعد دو جزیره نشین احساس تنهایی
كردند.مرد اول دست به دعابرداشت
و از خدا طلب همسر كرد .روز بعد

كشتی دیگری شكست و غرق شد و
تنها نجات یافته آن یك زن بود كه به
طرف بخشی كه مرد اول قرارداشت
شنا كرد .در سمت دیگر مرد دوم هنوز
هیچ همراه و همدمی نداشت.بزودی
مرد اول از خداوند طلب خانه ،لباس
و غذا بیشتری نمود .در روز بعدمثل
اینكه جادو شده باشه همه چیزهایی
كه خواسته بود به او داده شد .اما مرد
دوم هنوز هیچ چیز نداشت.سرانجام
مرد اول از خدا طلب یك كشتی نمود
تا او و همسرش آن جزیره را ترك
كنند .دعایش مستجاب شد ومرد با
همسرش سوار كشتی شد و تصمیم
گرفت جزیره را ترك كند .اما ندایی
از آسمان شنید »:چرا همراه خود را در
جزیره ترك می كنی؟»مرد اول پاسخ
داد »:نعمتها تنها برای خودم است چون
كه من تنها كسی بودم كه برای آنها دعا
و طلب كردم  ،دعا های او مستجاب
نشد و سزاوار هیچ كدام نیست
«آن صدا سرزنش كنان ادامه داد :

درخت خرما

قبایل عرب در ایران رسوم خود مانند
زبان و لباس عربی را حفظ كرده
اند و نزد ایشان بهترین غذای عالم
خرماست « یكى از زنان اعراب كه
در ابوشهر و در خدمت اطفال وكیل
دولت انگلند بود ،با اطفال مشارالیه
به انگلند رفت ،بعد از مراجعت همه
دورش جمع شدند كه خبرهاى آن
اطراف را كه دیده بود بپرسند ،ضعیفه
هرچه دیده بود از قبیل راهها و گاریها
و اسبها و دولت و تجمل شهرها و آبادى
و زراعت صحراها همه را تعریف كرد.
اصحابش خیلى بر این معنى حسد
بردند ،اما زن گفت :یك چیز نداشت،
پرسیدند چه بود؟ گفت :درخت خرما،
كه هرچه از اطراف نگاه كردم نیافتم،
و همیشه متوجه بودم .چون این را
شنیدند حسدشان تمامشده ،خیلى
افسوس خوردند كه خدا این بیچارگان
را به این عذاب مبتال كرد ه است كه ،
در ملكى زندگى مىكنند كه درخت
ن  ،سر
خرما ندارد( ».تاریخ كامل ایرا 
جان ملكم  ،ترجمه میرزا اسماعیل
ن ، 1380 ،
ن  ،تهرا 
ت  ،ناشر :افسو 
حیر 
ص) 861-862 :
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شاه و قانون

خ واندن ی
ک واته و

موسیقی در صدراسالم

هیالری یا هلهله و کف زدن هایی

استجابتدعا

«تو اشتباه می كنی او تنها كسی بود
كه من دعاهایش را مستجاب كردم
وگرنه تو هیچكدام از نعمتهای مرا
دریافت نمی كردی»مرد پرسید »:به
من بگو كه او چه دعایی كرده كه من
باید بدهكارش باشم؟ » «او دعا كرد
كه همه دعاهای تو مستجاب شود .

میزان کلسترول خون که مجموع کلسترول بد و
خوب است باید کمتراز  ۲۰۰میلی گرم در دسی
لیتر باشد  .از ۲۰۰تا  ۲۳۰را روی مرز می نامند
وباالی  ۲۴۰مرحله خطرناک است واحتمال
سکته قلبی میرود .کلسترول بد باید کمتراز
 ۱۳۰میلی گرم دردسی لیترباشد از  ۱۳۰تا ۱۵۹
میلی گرم دردسی لیتر درحد قابل قبول ودر
مرز قراردارد وباالی  ۱۶۰مرحله خطرناک است.
کلسترول خوب باید بین  ۴۵تا  ۶۵میلی گرم
دردسی لیتر باشد بین  ۳۵تا ۴۵در مرز است
و کمتراز  ۳۵میلی گرم دردسی لیتر درمرحله
خطرناک است.

فواید روغن زیتون
آیا مصرف روغن زیتون باعث طول عمر می
شود؟

واکنش های غیرارادی
وسیله ای که باآن واکنشهای غیرارادی بدن
آزمایش می شود PLESSOR
یا  PERCUSSORیا به زبان فارسی جکش
کوچکی است که معموالً سرآن از الستیک نرم
یا PLEXOR

پوشیده شده است و پزشک آن قسمت چرمی
را بطور مستقیم بر عصبی که مورد آزمایش
واکنش غیرارادی قرار می گیرد میزند .معموال
برای آزمایش واکنش غیرارادی بیمار برسطحی
بلند قرار می گیرد بطوریکه بتواند پاهای خودرا
ازآن بلندی آویزان کند .پزشک با چکش مربوطه
برروی  patellar tendonکه درزیرزانوقراردارد
ضربه میزند .بااین ضربه عضالت چهارگوش
باالی ران کشیده می شود  .باکشیده شدن این
عضله ساق پا به جلو پرتاب می شود  .اززمانی
که دکتر ضربه را به پا میزند تازمانی که ساق پا

ساکنین منطقه کوهستانی سیکانی در سیسیل
ایتالیا معموال بیش از یکصد سال عمر می کنند.
این منطقه مرغوب ترین زیتونهای جهان را
تولید می کنداز  ۶۰-۵۰سال پیش می دانستیم
که غذاهای مدیترانه ای برای سالمت بدن بسیار
مفیدند واکنون مشخص شده است که روغن
زیتون مهمترین جزء این غذای منطقه مدیترانه
است .عالوه براین کسانی که روغن زیتون
مصرف می کنند از بیماری آلزایمر ،بیماریهای
قلبی  ،سرطان ها ،و بیماری دیابت نوع دوم
درامان هستند .پژوهشگران تأکید می کنند
که باید روغن زیتونی را مصرف کرد که بسیار
مرغوب و بویژه از منطقه سیکانی Sicaniایتالیا
باشد(.عکس زیر )

اخیرا ً پژوهشگران دریافته اند ماده ای که
درچربی روغن ریتون معروف به EVOO
یا  Extra-Virgin Olive Oilوجود دارد
قادراست پروتئین های متراکم شده دربین
کانال های ارتباطی سلول های مغزی را شسته
و کار مغزرا تقویت کند وشاید بهمین دلیل است
که قادراست آلزایمروانواع دیگر فراموشی را از
پیشرفت باز دارد .توجه داشته باشید که بیش از
نیمی از روغن زیتون های موجود در سوپرماکت
ها چنین خواصی را ندارند .پس چگونه می
توان روغن زیتون اصل و مرغوب را تهیه
کرد؟ مسلم ًا در سوپرمارکت ها پیدا نمی کنید
باید درفروشگاههایی که غذاهای اورگانیک
می فروشند بدنبال آن بگردید .شیشه های
محتوی این نوع روغن زیتون سیاه هستند
تا نور نتواند خواص روغن را کم کندویا ازبین
ببرد( .تصویرسمت راست) معموال اگر یک قاشق
چایخوری روغن زیتون رابخورید و درگلوی خود
احساس سوزش خفیف بکنید بدان معنی است
که روغن اصل است.

آلزایمر درزنان

بیش از  ۶میلیون نفر ازآمریکایی ها به آلزایمر
دچارندو بیش از دوسوم این تعداد را زنان
تشکیل می دهند.
پژوهشگران براین باورند که بیش از یک سوم
این بیماران را می توان از رسیدن به این مرحله
ازفراموشی نجات داد ودرحقیقت از مبتال شدن
آنها به آلزایمر جلوگیری کرد.
هم اکنون بیش از  ۶۰میلیون دالر برای
پژوهشهای بیشتر در پیشگیری این بیماری
اختصاص داده شده است.
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میزان کلسترول

به جلو می جهد  ۵۰میکرو ثانیه طول می کشد.
این آزمایش وضعیت واکنش فردی را در کنترل
حرکات نشان می دهد.

بازیافت کاغذ یا  Recyclingبرای
اولین بار درسال  ۱۶۹۰در آمریکا
شروع شد.

درآن زمان نخستین کارخانه کاغذ
سازی توسط خانواده ریتن هاوس
درنزدیکی فیالدلفیا بکارافتاد و
مواد الزم برای تهیه کاغذرا از
دستمال های کاغذی و کاغذهای
مصرف شده تأمین می کرد.

هابل که بود؟
ادوین پاول هابلEdwin Powell
 Hubbleمتولد  ۱۸۸۹و متوفی
بسال  ۱۹۵۳یک ستاره شناس
آمریکایی بود که بخاطر مطالعاتش
برروی کهکشانها شهرت یافت.
او برروی ابرها و توده های گازی
شکل درفضای الیتناهی تحقیق
میکرد.او پس از پژوهش های زیاد
دریافت بعضی از توده های گازی
دردوردست مجموعه ای از چند
ستاره هستند .او سرعت جابجایی
کهکشانهاو ستاره هارا از ما اندازه
گیری کرد.

مخترع اتومبیل کیست؟
فکر ساختن وسیله ای که بتواند
بدون استفاده از اسب یا االغ به
حرکت درآید به قرن ها پیش باز می
گردد .اما کارل بنز()۱۸۴۴-۱۹۲۹
و گوتلیب دیملر()۱۸۳۴-۱۹۰۰
هردو بعنوان اولین کسانی معرفی
شده اند که وسیله نقلیه ای
ساخته اند که با بنزین کار می
کرده وقابل عرضه ببازار بوده
است .این دونفر بدون اطالع ازکار
یکدیگر بطور جداگانه برروی طرح
ساخت اتومبیل کارکردند وموفق
باموتور درون
شدنداتومبیلی
سوزکه قدرت محرکه این وسیله
نقلیه بود بسازند.

تلسکوپی که در ۲۵آوریل ۱۹۹۰
توسط دیسکاوری به فضا برده
شد بنام او نامگذاری کردند.این
تلسکوپ می تواند اعماق فضارا
جستجو کرده و عکس بگیرد و آن
را به زمین مخابره کند.
هابل را یکی از مهمترین ستاره
شناسان همه قرون واعصار نامیده اند.

درد مفاصل:
استراحت یا فعالیت؟
درد مفاصل بسیار آزاردهنده است
وگاه بیماررا از تحرک وکارروزانه
باز میدارد.وقتی بیمار بااین
دردمواجه می شود نخستین کاری
که می کند یک مسکن می خورد و
به استراحت می پردازد.
نیویورک تایمز طی گزارشی این
عمل را بزرگترین اشتباه خوانده
است ومی نویسد وقای یکی از
مفاصل شما با درد روبرو می شود

فوالد ضدزنگ

دهید.ممکن است بگویید چگونه
می توانم مثال با کمردرد حرکت
کنم درحالیکه با تکان دادن بدن آه
از نهادم بر می آید؟
حق باشماست کسی ازشما نمی
خواهد که به یوگا بپردازید و یا با
دردکمر وزنه ای را بلند کنید .یک
سری کارهای بسیارساده مانند
بلندشدن اززمین با کمک دیگران
و یا ماساژدادن محل درد و مانند
آنها به مراتب مفیدتراست تا
درازکشیدن و حرکت نکردن.

قاشق وچنگالی که درمنزل
استفاده می کنیم از جنس فوالد
ضدزنگ یا  stainless steelاست .
در چند کشور مختلف کارشناسان
فلز موفق به ساختن آلیاژی شدند
از آهن و کروم که ضد زنگ است
و درمقابل هوا خورده نمی شود.
درسال ۱۸۷۲برای اولین بار مقدار
کمی کروم به آهنی که در پلی
برروی رودخانه می سی سی پی
ساخته میشد بکار رفت .اما ازدهه
 ۱۹۰۰این آلیاژ آهن وکروم ساخته
شد و چند فلز شناس درچند کشور
این آلیاژرا بین سالهای  ۱۹۰۳تا
 ۱۹۱۲تهیه وتکمیل کردند .

موجودات هوشمند

مار زنگی
مارزنگی یکی از کشنده ترین
مارهای سمی است که در آمریکای
شمالی یافت می شود .این مار
اگرچه کشنده ترین سم را دارد اما
بندرت نیش می زندواگر با او کاری
نداشته باشند اوهم با کسی کاری

پس از انسان حیوانات زیر به
ترتیب از هوشمندترین موجودات
هستند:
شمپانزه  ،گوریل ،اورانگ اوتان،
بابون ،گیبون ،میمون ،نهنگ ،
دولفین ،فیل و خوک .
بیولوژیست رفتارشناس ادوارد
اُ .ویلسون ده حیوان فوق را در
رده باهوش ترین حیوانات درجه
بندی کرده است .البته ما ایرانیان
که دررام کردن حیوانات وحشی
درطول تاریخ پیشگام بوده ایم
اسب را نیز حیوان باهوشی میدانیم.
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س س علم
رپ ش واپ خ ی

بازیافت کاغذ

اتومبیل اولیه دارای سه چرخ بود
که در تصویر می بینید.

اگر آن مفصل را بدون حرکت
و درحالت استراحت نگهدارید
بزرگترین اشتباه است زیرا باعث
سفت شدن آن ناحیه و بیشتر
شدن درد می شود .اگر می خواهید
از درد مفصل رهاشوید باید آن
مفصل را بکار بگیرید و حرکت

ندارد .اگر سر مارزنگی را ازبدنش
جدا کنند تا یکساعت بعد می
تواند ببیند و نیش بزند.این مار با
تکان دادن دم خود صدایی شبیه
زنگوله تولید می کند .بهمین دلیل
باو مارزنگی می گویند ۳۶ .نوع
مارزنگی درقاره آمریکا شناسایی
شده است.

لیمو تُرش
مبدأ لیموترش ( )lemonدامنه
کوههای هیمالیا است .سپس کشت
آن در خاورمیانه ،اروپا وآفریقا
متداول گردید .پس ازچندی
لیموترش مانند بسیاری دیگر از
خوراکیهای گیاهی ،
هنگامی که کریستف کلمب
سفردریایی خودرادرسال ۱۴۹۳
انجام داد به قاره آمریکا رسید.
ازقرن  ۱۶میالدی این میوه
ازمحصوالت عمده فلوریدا می باشد.
لیموترش مشابه طبیعی ویکی از
میوه های خانواده لیموترش سبز
 Limeو بالنگ  Citronاست.
در مناطق گرم واستوایی می روید
ویکی از پر مصرف ترین انواع
مرکبات است.
بهترین لیموترش نوع زرد درخشان
با پوست نازک است.
تکه های آن رابرای افزودن به
میزان ویتامین  cمی توان به چای
سرد یا داغ و ساالد اضافه کرد.
افزودن آب لیموترش به میوه های
خام طعم آنهارا بهتر می کند.
آب لیموی ترش ازمواد اصلی
چاشنی ساالد Salad Dressing
است.
چکاندن آن برروی ماهی طبخ شده
آن را خوش طعم تر می کند.

نشان داده
تجربیات بالینی
است که لیموترش  ۱۸۷درصد
مقدارضروری این ویتامین را
تأمین می کند .ازاین روی میوه ای

*مصرف آب لیموهای
موجود دربازار بخاطر
فروکتوز
دارابودن
مناسب نیست
* لیموترش برای
درمان سرطان پستان
وجلوگیری از عوارض
ناشی از شیمی درمانی
مفید است.
عالی برای نبرد با عفونت ها است.
گلی کوسیدهای فالونوئید موجود
درلیموترش می توانند فعالیت
ریشه های آزاد را متوقف کنند .
ریشه های آزاد موجب آسیب
شدید رگها شده ومنجر به افزایش
کلسترول درجدار شریان ها ،

تصلب شریان ها وبیماری قلب می
شوند.
لیموترش منبع خوب ویتامین های
گروه  ( ، B2 ، B۱و B6واسید
پانتوتینک)  ،آهن  ،منیزیم،
موادفیبری ،کلسیم ،پتاسیم ،مس
واسیدفولیک است.
مقدار ویتامین  cدرلیموترش تازه
ازویتامین  cموجود دربطری های
آب لیموی تجارتی بیشتراست.
عالوه برآن مصرف آب لیموی
موجود دربازار چندان مناسب نیست
زیرا حاوی مقادیر زیادی فروکتوز
ومواد افزودنی  Additiveخطرناک
هستند.
فروکتوز سبب بروز عوارض
متابولیک بسیار می گردد.
مصرف آب لیمو ترش و لیمو
ترش سبز بسیار مناسب است
زیرا مقدارفروکتوز آنها
بسیار اندک است.
ویتامین Cموجود درلیمو
ترش یک ضد اکسیدان
طبیعی است واز
بسیاری بیماری ها
پیش گیری می کند.
ضداکسیدانهای دیگر
موجود درلیموترش

لوتئین و ویتامین Aبه سالمت مخاط
ها ،پوست وچشم کمک می کنند.
اسید سیتریک موجود درلیموترش به
هضم غذا کمک کرده ودرحل کردن
سنگ های کلیه مؤثراست.
تجربیات آزمایشگاهی و آگاهی هایی
که از طریق بیماران به دست آمده
است نشان داده که لیموترش به
درمان سرطان ها ازجمله سرطان
پستان ،وبیمارانی که تحت شیمی
درمانی هستند کمک می کند.
ازخواص دیگر لیموترش حفاظت از
 DNAسلولهای بدن ،تنظیم دستگاه
ایمنی  ،وتخفیف التهاب می باشد.

همه افراد برای سالمتی نیازمند
دریافت طیفی از انرژی هستند که می
توانند این انرژی را از رنگ ها بگیرند
زیرا هر کدام از رنگ ها انرژی خاصی
دارند و در طیفی خاص ارتعاش دارد و
این ارتعاشات با ارتعاشات داخل بدن
ماتطابق برقرار می کنند.
رنگ های آبی ،نیلی ،ارغوانی رنگ
هایی آرامش بخش هستند اما رنگ
های قرمز و نارنجی و زرد انرژی ما را
افزایش می دهند و موجب شادی و سر
زندگی می شوند .حاالت مختلف بدنی،
روحی و احساسی ما هر یک به رنگ
های متفاوت پاسخ گوناگون می دهند.

رنگ و خلق و خو

رنگ ها بر روی روی تغییر خلق و خو و
گرایش های ما تاثیر دارند .
برای افزایش خالقیت از رنگ نارنجی
می توان استفاده نمود.
برای غلبه بر مشکل بی حوصلگی در
رانندگی از رنگ فیروزه ای استفاده
کنید.
از رنگ آبی برای از بین بردن خشم
استفاده کنید

تنفسرنگی

همانگونه که تنفس سبب اکسیژن
رسانی به بدن و دفع سموم می شود،
شما می توانید با استفاده از تصورتان با
رنگ ها تنفس کنید.
احساس تطهیر و پاکیزگی و تعادل با
تنفس در نور سبز امکان پذیر است.
تقویت سیستم ایمنی و کاهش التهاب با
رنگ فیروزه ای امکان پذیر است

غذا و رنگ ها
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فوائد بهداشتی لیموترش

ازجمله بتا کاروتن ،زیگزانتین،

از یک رنگ یا مخلوطی از رنگ ها
برای تغذیه استفاده کنید .
برای افزایش آرامش تغذیه مواد
غذایی زرشکی رنگ مانند انگور ،زغال
اخته ،لبوداشته باشید.
تصفیه و پاکسازی بدن غذاهای سفید
رنگ مانند گل کلم ،پیاز ،قارچ بخورید.
شما می توانید نوشیدنی هایی با رنگ
های متفاوت با استفاده از میوه ها و

طب سنـتی
سبزی های رنگی بسازید.

رنگ و خانه شما

استفاده از رنگ ها در محیط خانه تنها
سبب زیبایی و لذت بردن از آنها نمی
شود بلکه استفاده از رنگ ها برای
درمان نیز مفید است .لمس رنگ ها
احساس ناراحتی ،افسردگی را از بین
می برد و به هیجان زدگی کمک می
کند .رنگ های به صورت متحد ،در
محیط زندگی تعادل و هارمونی ایجاد
می کنند .رنگ و محل کار شما
با تزیین رنگ ها در محیط کار خود
تغییر ایجاد کنید.
زیر تلفن یک مربع تزیینی به رنگ آبی
بگذارید تا در فضا آرامش و انرژی
ایجاد کند.
استفاده از رنگ سبز در محیط کار
موجب آرامش اعصاب شما می شود.
استفاده از رنگ نارنجی در محیط کار
نیرو بخش است و احساس کسالت و
خستگی را برطرف می کند.
استفاده از رنگ قرمز در محیط کار
شما را مضطرب می کن
رنگ قرمز ،رنگی است پر قدرت که
پیوسته با نیروی حیات و رؤیا مرتبط
است.
این رنگ به غلبه بر اندیشه های منفی
یاری می کند ،هر چند رنگ یاد شده با
خشم هم ارتباط دارد .چنان چه ما رنگ
قرمز زیادی در دور و بر خویش داشته
باشیم ،پس از مدتی دچار بیقراری ،بی
صبری و ناراحتی شویم.

رنگ صورتی

صورتی از لحاظ احساسی ،آرام بخش
بوده ،حس گرمایی مالیم به وجود می
آورد .این رنگ :احساس اضطراب
و تحریک را کم تر ساخته ،ما را با
احساس عشق و امنیت در برمی گیرد.
رنگ صورتی ،تسکین دهنده ی تنهایی،
ناامیدی ،حساسیت فراوان و آسیب
پذیری است.

رنگ نارنجی

نارنجی ،رنگ شادی بخش است.

(رنگ ردمانی)

این رنگ سبب رها گشتن احساسات
و تسکین ضعف اعتمادبه نفس و
نابخشودگی می گردد .نارنجی باعث
تحریک ذهن ،تجدید حیات و اشتیاق
به زندگی شده و یک ضد افسردگی
مؤثر است .از همین روی ،هلو برای
خستگی زیاد ،مناسب است.

رنگ فیروزه ای

رنگ سبز  -آبی تداعی گر تازگی
اقیانوس است .از همین روی ،نیروبخش،
خنک و مثل رنگ سبز آرامش بخش
است .رنگ فیروزه ای برای خستگی
مفز ،بسی مؤثر است .این رنگ که ما
را برای شروع ناگهانی تشویق می کند،
هنگامی که احساس تنهایی می کنیم،
به سبب خاصیت تحریک کنندگی
اش ،یاری چشم گیری می نماید.

رنگ آبی

رنگ آرام بخشی است و قسمت بیش
تری از مغز را نسبت به زرد ،درگیر
می کند .نشان دهنده ی شب است به
همین جهت به ما احساس آرامش می
دهد؛ انگار توسط آسمان عمیق و آبی
تحت تأثیر قرار گرفته ایم .آبی روشن
به ما احساس سکون و مصون بودن از
تمامی فعالیت های هیجان انگیز روزانه
داده ،سبب بهبودی بی خوابی می شود.
رنگ آبی باعث القای مهار موضوع و
نوآوری فکر می شود .آبی نیمه شب،
همانند یک آرامش بخش قوی بر ذهن
تأثیر می گذارد .هر چند استفاده ی
زیاد از این رنگ ممکن است خاصیت
القای افسردگی داشته باشد.

رنگ زرشکی

هنگامی که راجع به وضع خود احساس
ناامیدی و دلواپسی می کنید یا خشم
گین و شکست خورده هستید ،رنگ
زرشکی شما را از این حالت خارج
می سازد و سبب می گردد روح تان
اوج گیرد! این رنگ یک رنگ روحانی
است اما با محبت ،پشتیبانی و دل
سوزی هم مرتبط است .رنگ مزبور،
آرام بخش هم می تواند باشد .بنابراین

چنان که افسردگی مزمن دارید ،از این
رنگ نپرهیزید.

نیلی ،بنفش و ارغوانی

این رنگ ها اثرات ژرف روانی دارند و
در مراقبت های روانی برای آرام کردن
و نجات بیمار از پاره ای امراض روانی (
حاصل از ناهنجاری های عصبی ) مورد
استفاده قرار می گیرند .رنگ های
مورد بحث ،ذهن را متعادل ساخته،
سبب تغییر شکل دل مشغولی و ترس
های انسان می شوند.
نیلی ،یک رنگ روانی قوی است که
باعث تحرک مغز و تحریک تخیل
می گردد .به عالوه ،این رنگ یک
آرام بخش مؤثر است بنفش و ارغوانی
رنگ های انتقال در سطوح عمقی
هستند ،صلح و آرامش می آورند و
ترس و تکانه (شوک) را از بین می
برند .این رنگ ها ،خاصیت های پاک-
کنندگی در اختالالت احساس دارند،
هم چنین با امیال هنری و موسیقیایی
رمز آمیز حساسیت نسبت به زیبایی
ایده آلیستی ،تحریک خالقیت و هم
دردی نیز ارتباط دارند .بنفش ،تأثیرات
روانی فراوانی دارد و فردی که خیلی به
این رنگ عالقه دارد باید مقابل دنیای
خیالی در برابر زندگی محافظت گردد.
ارغوانی با محافظت روانی در ارتباط
است.

سیاه

این رنگ ،ویژگی های آرامش بخشی،
محافظت کنندگی و رمز آلود بودن
را با هم داراست ،سیاه در ضمن قادر
است جلوی رشد و تغییر ما را بگیرد.
ما معموالً برای پنهان شدن از دنیا،
در رنگ سیاه مخفی می گردیم.رنگ
سیاه در طب سنتی رنگ سودا زا ست
ودر باور های دینی مکروه دانسته
شده باعث افزایش سودا در بدن و
بیماریهای ناشی از سودا را افزایش
میدهد
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دکتر همایون آرام  -نیویورک

دکترسیمین ملک افضلی

ادامه دارد

ُ
هن
سب
ب
دد جامانده رد و وز

ِ
آغوش اشتیاقت بازاست تا به رویم

همه جا فریادست
همه جا بیدادست
نیست فریادرسی ،نیست کسی
بانگی از دور بگوش آید لیک
نیست جز بانگ بهم بستن بند قفسی

همه جا زندانست
همه جا بیدادست
همه جا نیرنگ است
باش تا خیمه برآری به فضا
تا ببینی که به پهنای فلک
آسمان نیز هماهنگ زمین
سردوناسازو پلید و تنگ است

پرمی کشد به پرواز شهباز آرزویم

چون چشم می گشایم بر برکة نگاهت
نقشیزشادمستیاستتصویرروبهرویم
لب گر نمی گشایم درآستان ُحسنت
درساحت سخن نیست امکان گفتگویم
درفرصتای امکان مرز نهایتی نیست
تاگسترایعشقاستمیدانجستجویم
درراه کینه توزی لنگانه لنگ پایم
درصحن مهرورزی رهوار تیز پویم
ازجوش مانده هرچند درخُ م شراب هستی
شوروشراره برجاست درجا ِم کام جویم
پیرانه سر مپندار مستی به ساغرم نیست
پرکن پیاله ای دوستُ ،دردی است درسبویم
ازعشقبرنتابم،گوگربه ِگردگیتی
بربادهرزه گو رفت آ و ا ِر آ بر و یم
ژیال مساعد

هـم
ه جا

بی چیه رابطه

درجریان نسیم
گل ها

مغرور ایستاده اند
وپیام هایشان را

ازبادمیگرفتندوبهدرختانمیسپردند
زیرا که بی هیچ رابطه
دلهایشانباهمبود
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وسیم های ارتباط را

برفرازخانههایآدمیان

وسیلةانفصالمیدانستند

زعشق توهب

مرگ یا زیستن؟ این پرسش تلخ
مانده بی پاسخ ولبها لبریز
رفتن امانرسیدن اینست
حاصل زندگی وجنگ وگریز
آسمان سخت تهیست
پاسدار سیهی است
ماه ،ویرانه زمینی غمناک
سردتر ازدل پرحسرت خاک
اختران سوخته ودود زده
قصه از شعلة سوزانی نیست
جز دل من  ،دل ما
هیچ کانون فروزانی نیست
راه خورشید اگر هموارست
راه دلها بسته ست
چشمه ها آلوده است
رنجها بیهوده است
غرب درتاریکیست
هیچ جا جای من وجای تو نیست

تو مست هرشبه هشدار! گزمه بیدار است
مجال قافیه تنگ است ،حرف بسیاراست
بهارنامده باغ از شکوفه خالی کرد
نگفت حرفی ونشنید ،این چه دیداراست؟
دهان غنچه زحیرت گشوده می ماند
ازآن که شعبده ها با نسیم عیاراست
شکنجة تو نباشد شکنج مویت هست
برای مرگ ،وسایل نه کم در انباراست!
چو بارقیب به خلوت نشست وعهد شکست
جمال یاراگر گل ،به چشم من خار است!
اگرچه توبه شکستم ،دوباره می گویم
زعشق توبه! همین دفعه آخرین باراست
متاع ما همه این بود ،اگر کهن یانو
درازدحام شمایان که جمعه بازار است
میرزا علی اکبر شیرازی(شیدا)

بازدرگوش من این کهنه سرود
مرگ فرمانده هربودونبود

مهر آن ـصنم

دردل من نشسته ای ،گرچه مدام روبرو
یاز دوانم از پی ات کوچه بکوچه کو بکو
میرودازجفای تو خون دل از دو دیده ام
بارخ وزلف دلکشت نکته به نکته موبه مو
روز وصال سرکنم ،شرح شب جدائیت
قطره بقطره متصل ،بحربه بحر جو به جو
طاق دوابرویت بود قبله گه دل ای صنم
روی توأم زشش جهت جلوه گرست سوبه سو
رایحه ای ززلف تو بردصبا به گلستان
زان همه گلستان شده رنگ برنگ بو به بو
عادت وخوی تو جفا ،خوی من گداوفا
کرده تفاوت از کجا ،خُ لق به خُ لق ،خوبه خو
درسرکوی او کسی ره نبرد به خویشتن
بلکه شودشناخته بی من وبی تو اوبه او
من همه خون دل خورم ،او می ناب ازطرب
دورة جام چون فتد برمن ویار ،دوبه دو
شیدا،مهرآنصنمجایگرفتهدردلم
همچو روان به کالبد ،پرده به پرده تو به تو

رخ گمشده

آن شنیدی که  ،عاشقی جانباز
روزی آغــازکرد برمنبر
ناگهــان روستایی نادان
گفت «:ای مقتدای اهل سخن
خـرکی داشتم -چگونه خری-
یکدم آوردم آن سبُک رفتار
ناگهانش زمن بدزدیدند.....
پیر گفتا بدو که «:ای خر جو!
پس نداکرد سوی مجلسیان:
هرکه با عشق درنیامیزد،
ابلهی همچو خر ،کریه لقا
پیر گفتش :تویی که در یاری،
بانگ برزد ،بگفت -«:ای خردار!
م-ساغر

وعظ گفتی به خطه ی شیراز؟
سخن دلفریب جان پرور
خالی از نوردیده ودل وجان
غم کارم بخور که امشب من
خری آراسته به هر هنری
 به تفرج -میانه ی بازارازجماعت بپرس اگر دیدند».
بنشین یک زمان و هیچ مگو»
« اندراین طایفه  -زپیروجوانزین میانه ،به پای برخیزد»
ُچست برجست از خری برپا
دل نبستی به عشق؟ گفت :آری»
هان خرت یافتم ،بیا ر افسار!»

حت خ غ
مگ
ی
ی رد ت ن شد

وقتی پرنده ُمرد
باران تمام پنجره هارا
شوق گریستن بخشید

وقتی پرنده مرد
آغوش سبز جنگل
دیگر بهاررا-
بخود پذیرفت-
حتی درخت غمگین شد
چون شاخه طرح قاب وقفس داشت
وقتی پرنده مرد
مردان حادثه گفتند:
« باری تمام حادثه این بود».
وقتی که واژه های قفس باز
باخون آن پرنده معصوم
مردان حادثه گفتند:
« شاید تمام حادثه

تطهیرشد
این است».

وقتی پرنده مرد
مردان خشم،
مردان خشم وصاعقه غریدند
« شاید تمام حادثه
مرگ پرنده نیست».
شب حایلی است ،اما
خورشید دربرابر  ،باری
تمام حادثه این است».
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جهانگیر صداقت فر

حسن هنرمندی

منوچهر نیستانی

ازکتاب عشاقنامه  -فخرالدین عراقی

مانی
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فریدون رهنما می نویسد:
نیما شاعربود ،زنده بود .چیزهاییکه
می دید دردلش می نشست
ودرچشمانش نقش می بست به پاکی
رودخانه ها وکوهها و دشت هایی که
دیده بود می اندیشیدومی نوشت.
دروغ نمی گفت .شعرش را ازاینجا و
آنجا نمی دزدید  .صحنه آرایی زیر
دست شعرها واندیشه های دیگران
نبود .اطوار نداشت .گفت وگو می
کرد همانگونه که فکر می کرد
وحس می کرد  .همانگونه که می
گریست یا می خندید .مرزی میان
زبان وچشم واندیشه اش نداشت.
ِ
ِ
ازآن هستی بود
ازآن مرزها نبود
او
که بی مرزو بی پایان است .جهانی
با خودآورد وباخودبرد .جهانی
که مهربان بود وآماده گسترش.
درجهان اوآدمی باید به درخت ها
ومرغ ها رشک ببردو حتی خشم به
گله بدل می شود.
حبیب یغمایی می نویسد « :نیما
یوشیج راقامتی وقیافه ای ،حتی
نامی شاعرانه بود .تنی الغر ،سری
بزرگ ،چهره ای بیضی ،پیشانی
بلند ،مویی سفید وآشفته وچشمی
درخشنده داشت .کاله برسر نمی
گذاشت .لباس ساده می پوشید.
مالیم وآهسته حرف میزد .سربزیر
افکنده ومؤدب بود».
نیما درنامه ای به خواهرش «بهجت»
چنین می نویسد:
«بهجت کوچولو! رودخانه در شب
های تاریک ،چه حالی دارد؟ گلهای
زرد کوچکی که روی ساحل باز
می شوند ،مثل اینکه می خواهند از
پستان های رودخانه شیر بخورند،
شبیه به چه چیز هستند؟ برای تو
یک کاله از گل درست می کنم
که هر چه پروانه هست ،دو ِر آن
کاله جمع بشود .برای تو پیراهنی
بدست می آورم که در مهتاب،

نقدی بردو نوشته از شماره های گذشته
تکمله ای
برنوشتارپژوهشگرفرهیخته ،
جناب آقای مجید زندیه،

نیمادرنامه ای به خواهرش ناکتا می نویسد:

زندگانی و بعبارت اخری سعادتمندی ما فقط در موقعی است که به غفلت و تجاهل به سر می بریم فکر
نمی کنیم چطور باید بگذرانیم و به جای فکر کردن وقت را می گذرانیم.

مهتابی رنگ و در آفتاب به رنگ
آفتاب باشد .این چه رنگ پیراهنی
است؟ اگر گفتی این وعده ها که

ازمردم ،چندان تفاوتی بین من
و این پرنده نیست ،جزاینکه او
پرداردوبهترازمن درفضای باشکوه

می دهم ،مثل این دنیا راست است
یا مثل بهشت دروغ ،برای تو از آن
اسباب بازی ها می خرم که دلت
بخواهد .بشرط اینکه فکر کنی ببینی
چه سوغاتی خوبی می توانی از کنار
رودخانه ها برای من بیاوری .نیما»
نیما درنامه ای به دوستش ارژنگی
چنین می نویسد:
چقدر خوش است انزوا ودوری

جوالن می دهد ،اما منهم به این
خوشم که ازراه خیال بر ا َبر سبقت
می گیرم.
ازکجای قلم درباره تو اظهار کنم .
تمام این ها پرحرفی است  .ارژنگی
عزیزم ،چون یک بُز ازرمه دورشده
در خالل این درخت ها ی وحشی
گم خواهم شد .دیگر نمی خواهم
چیز بنویسم .باید ببخشی

نیما به خواهرش ناکتا چنین می
نویسد:
می خواهی بدانی چه می کنم؟
سری که در مقابل اشکها کشیده
بود دوباره شکست .نمیدانم این
سیل مرا به کجا خواهد غلطاند!
غالب ًا عالیه از ازاین غلتیدن منعم
می کند ،ولی در اینگونه مواقع
کسانی می توانند برطبیعت استیال
داشته باشند.
من ابرم  ،کار ابر باریدن است.
خنده ها بالعموم بمنزلةبرف هایی
هستند که درعقبة آنها باید مهیای
گریه بود .زندگانی و بعبارت اخری
سعادتمندی ما فقط در موقعی است
که به غفلت و تجاهل به سر می
بریم فکر نمی کنیم چطور باید
بگذرانیم و به جای فکر کردن وقت
را می گذرانیم .به ناکتا خواهرش
مرداد۱۳۰۵

شعری از نیما
مانده از شبهای دورادور
برمسیر خامش جنگل
سنگ چینی از اجاقی خرد
اندرون خاکستری سردی
همچنان کاندر غبار اندیشه های من
مالل انگیز
طرح تقدیری درآن هرچیز
داستانی ،حاصلش دردی
روزشیرینم که بامن آشتی داشت
نقش ناهمرنگ گردیده
سردگشته سنگ گردیده
با دم پائیز عمرمن
کنایت از بهار روی زردی

و دست
ضمن ابرازسپاس
مریزاد ازایشان درباب سلسله
نوشتارهایی درباره ی تاریخ
موسیقی ایران زیرعنوان:
«برگزیده هایی از تاریخ موسیقی
ایران» ،درآن ماهنامه ،ازجمله
درشمارۀ  ۱۲۳پیاپی .مرقوم داشته
اند ...«:و رودکی که اولین شاعر
پس از حملۀ اعراب است که در
اواسط سده سوم هجری دریکی از
قرا ِء سمرقند متولد گردید ،»...که
اگرخواسته شودازابوعبداهلل جعفربن
محمد رودکی (درگذشت ۳۲۹ه.ق)،
به عنوان نخستین شاعر بزرگ ایران
پس از حملۀ اعراب نام برده شود،جای
حرفی نیست،اما نخستین شاعرایرانی
نیست ،چرا که پیش از ایشان شاعرانی
در عهد طاهریان و صفاریان نیز بوده
انداز جمله :ابو حفص ُسغدی ،که
درسده ی نخست هجرت می زیسته
و به قول صاحب کتاب المعجم فی
معاییراشعارالعجم ،موسیقی نیز می
دانسته و شه رود را که یکی از آالت
موسیقی است ،جز او کسی نمی توانسته
بزند و شعری که ازاو نقل شده این
است:
آهوی کوهی دردشت چگونه َد َوذا
اوندارد یار ،بی یار چگونه ب ُ َوذا
و عباس مروی ،که در زمان
حکومت مأمون عباسی( درسال
 ۱۹۳ه.ق) در خراسان می زیسته
است ،بخشی از قصیده ای که در
مدح مأمون سروده چنین است:
ای رسانیده به دولت فرق خود بر
فرق دین  /گسترانیده به جود و فضل
در عالم به دین
مرخالفت را توشایسته چومردم دیده
را  /دین یزدان را تو بایسته چو ُرخ را
هردوعین
کس براین منوال پیش ازمن چنین
شعری نگفت  /مر زبان فارسی را
هست تا این نوع بین
لیک زان گفتم من این مدحت تورا

با این لغت  /گیرد از مدح و ثنای
حضرت تو زیب و زین
سال درگذشت اورا در تذکره ها۲۰۰
ه.ق نوشته اند.
حنظلۀ باد غیسی ،نیز که در زمان
حکومت عبداهلل بن طاهراز سلسلۀ
طاهریان در نیشابور می زیسته ودرسال
 ۲۲۰ه.ق در گذشته است ،از شاعران
پارسی گوی پیش از رودکی بود .شعر
مهتری گر
معروف زیر ازاوست:
به کام شیر درست شو خطر کن زکام
شیر بجوی
یا بزرگی و ع ّز و نعمت و جاه
یا چومردانت مرگ رویاروی
درزمان صفاریان( ۲۹۰ -۲۴۵ه.ق)
نیز شاعرانی بوده اند که از جملۀ آنان
«فیروز مشرقی» معاصر عمروبن لیث
بوده است( ۲۸۷-۲۶۵ه.ق) ،نوشته اند
که اوفساد را از سخن پارسی دور
کرد ،بدین معنی که سعی داشته
حد
ازبکارگیری واژه های عربی تا ّ
امکان پرهیز کند ،نامبرده در سال
 ۲۸۲ه.ق درگذشت ،دوبیت زیرازاو
در وصف تیراست:
مرغیست خدنگ ای عجب دیدی
مرغی که ب ُ َود شکار او جانا
داده پرخویش کرکسش هدیه
تا نه بچه اش ب َ َرد بهم مانا
دیگر از شعرای دورۀ صفاریان
«محمدبن وصیف» سیستانی است که
دبیر رسایل یعقوب صفاری بود و در
وصف اوشعر گفته که مطلع قصیده این
بیت است:
ای امیری که امیران جهان خاص
وعام  /بنده و چاکرو موالی و سگ بند
وغالم.
ازدیگرشعرای این دوره «ابوسلیک
گرگانی» است که در عهد عمروبن
لیث می زیسته و قطعۀ زیر ازاوست:
خون خودرا گربریزی برزمین
به که آب روی ریزی درکنار
بُت پرستیدن به ازمردم پرست
پندگیروکاربند و گوش دار.
ک  .هومان
یکم اردیبهشت ماه۱۳۹۹

زن دراسالم
(یک بازنگری)

درشماره ماه آوریل  ۲۰۲۰ماهنامه
آزادی نوشته جالب وآموزنده ای تحت
عنوان « تراژدی زندگی زن درایران»
نوشته خانم همابرازنده به چاپ رسیده
بود .این نوشته شامل بسیاری مطالب
ارزنده درتأیید مقام ومنزلت زن است.
درتیتر مقاله از حجاب اسالمی نام برده
شده بود .باید یادآورگردید که قرآن
حجاب وانزوا درخانه را برای زنان
مقرر کرده است:
« ای پیامبر به زنان ودخترانت وبه
زنان مؤمن بگو بدن خودرا بپوشانند.
این کار بهتراست تاباورمند شناخته
شوند وم.رد تعرض واقع نگردند.
(سوره احزاب آیه )۵۹
« در خانه های خود آرام وساکت
بمانید ومانند دوران جاهلیت خودنمایی
نکنید وازاهلل وپیامبر او اطاعت کنید...
اهلل می خواهد شمارا کام ً
ال پاک ومنزه
نگهدارد(سورة احزاب آیه ..)۳۳
بجاست آیه های ذکرشده را باسروده
های شادروان میرزاده عشقی قیاس
کنیم:
زن چه کردست که ازمردشود شرمنده
گرکفن نیست بگو چیست این روبنده؟
مرده باد آنکه زنان زنده بگور افکنده
ورنه تازن به کفن سربرده
نیمی از ملت ایران مرده
دررابطه با نوشته خانم برازنده درستون
اول «:زن در زمان پیامبر اسالم ازحقوق
تازه ای برخوردارشد» برخالف این
نظریه  ،فرامین اسالم بوضوح حقوق
زنان رانادیده گرفته وبااعالمیه جهانی
حقوق بشر تناقض دارد .این اعالمیه
آشکارا می گوید زنان ومردان دارای
حقوق برابر هستند .آنهایی که بامتن
این اعالمیه ازیکسو واصول واحکام
اسالم از دگرسو آشناباشند باوردارند
که اعالمیه حقوق بشر با احکام اسالم
دربارة حقوق زن هیچگونه همخوانی
ندارد .ازدیدگاه اسالم زن وجودی زیر
دست ،فرمانبرداروزیرسلطة مرداست.
این نوشتار شرح برخی ازآیه های
قرآن درباره زنان است

برتری مردبرزن
« ...آنهایی که نافرمان ورفتار بد دارند
ابتدا به آنها اخطار کنید .درمرحله
دوم دررختخواب ازآنهادوری کنید
ودرمرحلة سوم آنها بزنید(نه زیاد!)
اما اگر دوباره اطاعت کنند علیه آنها
نباشید .بیقین اهلل عالی مرتبه وبزرگ
است)سورة نساء آیه )۳۴
« زنها حقوق شایسته ای دارند .مردها
برآنها درجه برتری دارند .اهلل توانا
وحکیم است»(سورة بقره  .آیه )۲۲۸
زنها کشتزارشما یند هروقت وهرگونه
خواستید وارد کشتزار خودشوید .اما
پیش ازآن کاری نیک بخاطر روان
خودانجام دهید»(سورة بقره :آیه )۲۲۳
« هرگاه یکی اززنان شما مرتکب
رابطه نامشروع شوند چهارشاهد ازبین
خود برخطای آنها بگیرید .اگر شهادت
دادند آنهارا تاهنگام مرگ درخانه
محبوس کنید تااینکه بمیرند یا اهلل
راهی برای آنها قراردهد (».سوره نساء
آیه )۱۵
خانم برازنده بدرستی نوشته اند «:ثابت
می شود که زن نسبت بکارگرفتن
عقل خود برمرد پیشی گرفته است.
زن بود که معرفت را درتاریخ بشر
ایجاد کرد .حوا نخستین انسانی بود
که به ارادة خود به جستجوی معرفت
برخاست ».یا« خدا به آدم فرمان داد
ازهمة درختان باغ میتوانی بخوریولی
ازدرخت آگاهی نیک وبد نخواهی
خورد ( ».فصل  ۲آیه های ۱۶و)۱۷
زن(حوا) دید که درخت برای خوردن
ّ
نیکو ،درنظر زیبا،وبرای معرفت مطلوب
است ،میوه آنرا برداشت وخورد
وهمچنین بشوهرش دادواوهم خورد».
(فصل ۳آیه )۶بخوبی آشکاراست
که حوا مادرهمگان قبل ازآنکه میوه
ممنوعه رابخورد از سودمندی آن آگاه
بود که نشانگر برتری خرد زن برمرد
است.نوع بشر سه موهبت خوراک،
زیبایی ومعرفت را مدیون حواست.
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دکتر همایون آرام نیویورک
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درپاریس گذشته از کاراداری که
واقع ًا حجم آن زیادبود باید مهمانان
رادرشهر
سفارشی(وی.آی.پی)
بگردانیم وجاهای دیدنی را نشانشان
بدهیم .روزی تصمیم گرفتم هربارکه
که با این میهمانان به انوالید(مقبره
ناپلئون) میروم درصفحه مخصوص
دفترچه بغلی ام یک ضربدر بگذارم
وحساب باال وپائین رفتن برج ایفل
وموزه لوور راهم نگاه دارم .این تازه
یک چشمه کاربود .گرفتاری دیگر
این بود که خانم های پولدارایرانی
شنیده بودند بزرگترین جراحان
پالستیک دنیا دکتر تسیه ودکتر
بیتانگی آرژانتینی سالی یک ماه
برای عمل دماغ وسینه وغیره به
پاریس می آیند .همه وقت می
خواستند  .آن دوجراح غرق درهدیه
می شدند وخاویاررا باقاشق می
خوردند  .دماغ های خرطومی وعقابی
وطوطی وار را قلمی می کردند .
تازه گرفتاری ازروزی شروع می شد
که بینی قلمبه خانم  ،خوش تراش
می شد ولی بعلت اختالل درغضروف
های داخلی دماغ ،نفس کشیدن
بانو مشکل می شد والزم پبود عمل
مجدد ترمیمی انجام شود  .پزشک
حاضر نبود مجانی عمل کند وخانم
می گفت چون خراب کردی چشمت
کور باید درست کنی!!
بیش ازدوهفته گرفتار خانمی ۶۷
ساله بودیم که آمده بود پف های
سیاه زیر چشمش راعمل کند.
پف های چین وچروک خورده زیر
چشم برداشته شد  .روزی که قراربود
خانم با ایران ایر به تهران برگردد
باعصبانیت ودادوفریادوارد سفارت
شدوگفت آدرس پزشکی قانونی
را به من بدهید  .گفتم خانم اینجا
پزشکی قانونی ندارد ،تازه برای

تشریفات درسفارت
معموالً درهرسفارت ازطریق سفیر
یکی از کارمندان مأمور تشریفات می
شود وتمام امور تشریفاتی زیر نظر
او اداره می شود  .درسفارت پاریس
دکتر بدیع رئیس تشریفات سفارت
بود ،ولی آنقدر ارباب رجوع داشت
که الزم آمد وردستی هم داشته
باشد وقرعه فال بنام من افتاد وظرف
چهارسال اقامت درپاریس آنقدر برای
استقبال وبدرقه به فرودگاه اورلی
وشارل دوگل رفتم که الستیک های
اتومبیلم مثل پوست خربزه صاف
شده بودوازآنجا که وزارت خارجه
فرانسه کارتی صادرکرده بود که
می توانستم شخصیت های عالی
رتبه راتاداخل هواپیما مشایعت کنم
وبرای استقبال ،خیرمقدم را باالی
پلکان هواپیما بگویم اگر مسافر
ازخانواده سلطنتی یا نخست وزیر
ووزیربود اورا به سالن تشریفات
فرودگاه راهنمایی می کردم .قهوه
ای یا چای بایشان تعارف می کردم
تاراننده سفارت چمدانهای آنان را
ازقسمت بار بگیرد.

روزی که برای استقبال ازیک
شخصیت برجسته همراه مهمانداران
روی پله های هواپیما بودم وقتی
اورادیدم خودرا بایشان معرفی کردم.
هنوز به روی پله های برقی داخل
فرودگاه بودیم که گفت :پس کو؟
طوری وانمود کردم که حرفش را
نفهمیدم.
درسالن تشریفات که مشغول
نوشیدن قهوه بود بازگفت پس کو؟
باخود فکر کردم که او انتظاردارد به
جای کنسول ایران سفیر شاهنشاه
آریامهردرپاریس باستقبالش بیاید!
درجواب گفتم ،در که دورسه Quai
 D'orsayجلسه داشتند.
گفت :دورسه ،پورسه چیه؟
گفتم :که دورسه یعنی وزارت
امورخارجهفرانسه.
گفت :وزارت خارجه چیه؟ مثل اینکه
شمادرباغنیستید!!
عرض کردم باید درباغ باشم؟
خندیدوگفت  :من آمده ام دوسه روز
استراحت وتفریح کنم  ،به من گفته
بودند پاریس پراز دختره! پس کو؟
باخودم فکر کردم اگر آقای بدیع
رئیس تشریفات سفارت بجای من
بفرودگاه آمده ب.د آیا این شخصیت
عالی مقام به خود اجازه می داد که
اینطور صحبت کند؟
هیکلش راورانداز کردم ،جوابی ندادم
وتا لحظه ای که اوراتاهتل ژرژ سنک
هدایت کردم هیچ مکالمه دیگری
بین ما صورت نگرفت.
یک ضرب المثل فرانسوی می گوید:
اگرسخن گفتن نقره باشد سکوت
طالست .دانمارکی ها دست باالتررا

گرفته اند ومعتقدند « جواب ندادن
هم جوابی است»
چندروز بعد شنیدم ایشان برای
تمدید گرین کارت عازم آمریکا شده
است.
از مشگ بوی آیدواز کاه دود .او یکی
از دولتمردان رژیم گذشته بود.
بگذریم آفریقایی هاهم می گویند
حتی بهترین چوب ممکن است
گرفتار موریانه گردد وامثال اینها
بودند که مارا به چنین روز سیاهی
نشاندند.

شهرزیباینیس
یک روز مرد میانسالی که خندان
وخوش مشرب به نظر می آمد وارد

دفترم شد وپس ازاینکه مدتی جیب
هایش را گشت عاقبت پاکتی از میان
کاغذ پاره های جیبش بیرون کشید
وگفت آقا ،درتهران به ما آدرسی داده اند
وگفته اند بهشت روی زمین درجنوب
فرانسه واقع شده مامی خواهیم آنجا
برویم ولی نمیدانم از کدام طرف است.
روی پاکت بخط فارسی نوشته بود گت
دازور به او گفتم گت دازور نیست بلکه
ُکت دازور است Cote D'Azurرا روی
همان پاکت به فرانسه نوشتم وگفتم برو
گاردولیون (ایستگاه قطار) این نوشته را
نشانبلیطفروشبده بلیطبخروبهآنجابرو.
تشکر کرد وخداحافظی نمود ورفت .دوروز
بعد مجددا ً همین مسافر وارددفترم شد
پرسیدم مگر به کوت دازور نرفتید؟ گفت،
دوروز است که ازصبح ساعت نه در گار راه
آهن درصف می ایستم تابه گیشه بلیط
فروشی میرسم آنچه را شما نوشته اید
نشانش می دهم فروشنده بلیط می گوید
نیس،منهم برمیگردم.باوگفتم قطاریکه
ازپاریس به کوت دازور می رود در  ۱۲شهر
توقف می کند .فروشنده بلیط نام اولین
شهر ومرکز کوت دازور را که شهر نیس
می باشد به شما گفته وشما تصورفرمودید
کهمیگوید بلیطنیس .توضیحاتماوراقانع
نکردوگفت ازخیر بهشت گذشتم فردا به
تهران بر می گردم.

ترجمه وتدوین :بهمن چهاردهی  -لندن

ژاندارک
روستا زاده فرانسوی  ،میهن
پرست و شجاع  ،در سال ۱۴۱۲
میالدی به دنیا آمد  ...او با قشونی
که تجهیز کرد در مقابل تجاوز
ارتش قدرتمند انگلستان و قشون
چارلز سوم پادشاه این کشور
جنگید و پس از جنگ و گریزهای
بسیار  ،در سال  ، ۱۴۳۰شکست
خورد و دستگیر شد...
محاکمه ژاندارک توسط یک
کشیش فرانسوی بنام پیر کوشون
که سرسپرده انگلستان بود و با
ژاندارک خصومت داشت  ،انجام
شد...وی ژاندارک را به جرم گفتن؛
من منتخب خدا برای نجات فرانسه
هستم  ،به کفرگویی و جادوگری
متهم کرد...

ژاندارک در سال  ۱۴۳۱در حالیکه
فقط  ۱۹ساله بود  ،در آتش سوزانده
شد...
 ۲۵سال بعداز مرگ ژاندارک ،
کلیسای فرانسه  ،این کشیش خود
فروخته را که دیگر مرده بود ،
تکفیر نمود و ژاندارک را تبرئه
کرد...
در سال  ۱۹۲۰میالدی  ،پاپ
اعظم واتیکان  ،بندیکت پانزدهم ،
ژاندارک را به عنوان یک فرد
مقدس کلیسای رومن کاتولیک
خواند...

جستهوگریخته

اولین چاه نفت ایران
در سال  ۱۲۸۷خورشیدی  ،اولین
چاه نفت ایران در حوالی شهر
مسجد سلیمان زده شد...

وی در لحظه مرگ  ۵۴ساله بود...
مردم پاکستان برای او عزاداری
وسیعی در سطح کشور انجام دادند...

مرگ کمدین
در اکتبر سال  ۲۰۱۰میالدی « سر
نورمن ویزدوم »  ،کمدین مشهور
و محبوب انگلیسی  ،در سن ۹۵
سالگی درگذشت...

کالیفرنیا و تگزاس که همه شان نام

کوچکشان نایجل بود...
مراسمی گرفته شد  ،یک کمدین
بنام نایجل آنها را سرگرم کرد ،
همراه با دو ارکستر که یکی از
اعضای هر کدام از ارکسترها نامش
نایجل بود !...

فروش آالسکا

بی نظیر
بی نظیر بوتو  ،نخست وزیر پاکستان
وقتی به این مقام رسید  ۴ ،زن را در
کابینه اش به وزارت منصوب نمود...
به اضافه اینکه مادر ایرانی األصلش
را به عنوان معاون خود انتخاب
کرد...
او دو دوره به پست نخست وزیری
دست یافت...
بی نظیر در سال  ۱۹۵۳در
کراچی به دنیا آمد و در سال ۲۰۰۷
میالدی  ،در راول پندی ترور شد و
به قتل رسید...

در  ۳۰مارس سال  ۱۸۶۷میالدی ،
دولت آمریکا پیشنهاد روسیه را
برای فروش آالسکا به قیمت ۲/۷
میلیون دالر پذیرفت...
مدتی بعد در این سرزمین بکر ،
نفت کشف شد...

گفته های شنیدنی
هیچوقت بیش از حد عاشق نشو،
بیش از حد اعتماد نکن  ،بیش از
حد محبت نکن  ،چون همین بیش از
حدها به تو بیش از حد لطمه خواهند
رسانید...
ابوعلی سینا( تولد  ۹۸۰در ازبکستان
 -وفات  ۱03۷میالدی در همدان)

جایزه عجیب
در سپتامبر سال  ۲۰۱۹یک
مشروبفروشی ( پاب ) انگلیسی اعالم
کرد که هر کس که نامش «نایجل
» است  ،اگر با نشان دادن مدرک
به پاب مراجعه کند  ،یک مشروب
رایگان دریافت خواهد کرد...
چیزی که صاحب این مشروبفروشی
انتظار نداشت  ،اتفاق افتاد...
 ۴۳۲نفر بنام نایجل به این محل
گردهمایی آمدند ،عالوه بر انگلستان
 ،از اسکاتلند  ،ایرلند  ،ولز گرفته تا
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کارهای اداری من درپاریس

چه می خواهید؟ گفت ازروزی که
این دکترپدرسوخته دور چشمم را
عمل کرده مثل اینکه ازباالوپائین
چشمم زیادی برداشته چون چشم
من حتی درخواب بسته نمی شود
وخشک شده است  .خودتان حال
وروز مرادرنظر بگیرید  .دلم نه برای
خودم بلکه برای شوهر این بانو خیلی
سوخت.

گ
گ
وان و ن

ناصرامینی  -پاریس

پ
هل
زانن اریان رد دوران وی

* پیشگامان جنبش زنان با پایه گذاری
آموزشگاههاو تشکیل سازمانهایی
برای شرکت در پیکار آزادی با مردان
وسازماندهی انجمن های زنان ،با
مخالفت های سنت گرایان رو برو بودند.

*با جرات میتوان ادعا کرد که پس از
سقوط ساسانیان تنها دوره ای که زنان
ایرانی طعم آزادی را چشیدند به معنای
واقعی امنیت زنانه ،خانوادگی واجتماعی
را درک کردند ،امکان فراگیری درهمه
سطوح برایشان فراهم آمد ،از حقوق
برابر مردان در بیشتر موارد برخوردار
گردیدند ،وازآزادی دانش و بینش
زنانه و مادران خود ،در سطوح خانواده
ودر سطح جامعه ،و کشور و جهان ،در
خدمت ایران ،نسل های ایران ،وجامعه
بشری قرار گرفتند در  57سال سلطنت
دودمان پهلوی بوده است.
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خانم فرخ رو پارسایکی از وزیران زن درزمان پهلوی که به همین
جرم درحکومت اسالمی اعدام شد

بررسیهای تاریخی نشان داده اند
که حتی استقرار مشروطیت نتوانست
یک هزارم حقوق طبیعی و مسلم
زنان را که هزارو چهارصد سال
ازآنها بسرقت رفته بود به خودآنها
باز گرداندو دیدیم تنها با طلوع
آفتاب سلطنت پهلوی ها بود که
اندک اندک علیرغم همه مخالفت
ها ،امکان داده شدکه زن ایرانی از
الک هزارو چهارصدساله بیرون آید
وتا سال هزارو سیصدو پنجاه هفت
بتدریج و شتابان در جایگاهی از
ارزش های تاریخی قرار گیرد که
کشور های پیش رفته هنوز هم از
بسیاری از ویژگی های آن محروم
هستند.
هدف از پرداختن و بررسی جایگاه
زنان ایران در عصر پهلوی است و
آنچه تا کنون آمده در حقیقت تنها
نشانه هائی بود که میتواند در مقام
مقایسه،خدمات شاهان بزرگ پهلوی
به جامعه زنان ایران را نشان دهد ،به
این امید و نیت که با دستیابی به این
واقعیت از آن بعنوان سکویی برای
آغاز مبارزه ای سر نوشت سازعلیه
جمهوری غاصب اسالمی که پیش از
ایجاد خود ،دشمنی کینه توزانه خود
را با زن و مقام زن نشان داده است،
بهره گرفته شود.
در دهه های اواخر سده سیزده
شمسی ،دگر گونی بزرگ فکری
در ایران رشد سعودی پیش گرفت
که در برگیرنده مرد وزن بود .در
کشورهایی با فضای فکری سنتی
مانند ایران ،اندیشه و آزادی را ابتدا
باید در فکرمردان روشن فکر و
پیشرو پیگیری کرد .ابتدا باید مردان
را از بند های کهنه و خرافی رها کرد
تا راه برای پیشرفت زنان و آگاهی
آنان گشوده شود.
در این دوران با مردان روشنفکری

اولین مدرسه دخترانه توسط
بیبیخانم استرآبادی (وزیرف) به
نام دبستان دوشیزگان در ۱۲۸۵
شمسی در تهران تأسیس شد .اما به
دلیل حمالت بسیاری که به آن شد،
این مدرسه تنها برای مدت کوتاهی
پابرجا بود .در نتیجه توبا آزموده
دست به کار شد و مدرسهای را در
منزل شخصی خود تأسیس کرد .این
عمل شجاعانه زمانی انجام شد که
شیخ فضل اهلل نوری اعالم کرده بود
که ایجاد مدارس دخترانه برخالف
شرع اسالم است.
پیشگامان جنبش زنان با پایه گذاری
آموزشگاههاو تشکیل سازمانهایی
برای شرکت در پیکار آزادی با
مردان وسازماندهی انجمن های
زنان با مخالفت های سنت گرایان
رو برو بودند .مدرسه و خانه آنها
ویران می شد و آنها را در راه مدرسه
سنگ باران می کردندبرسر بانو
ناموس بنیانگزار مدرسه ناموس در
شیرازبسال 1305خاکستر و آتش
ریختند .مردانی که به پشتیبانی زنان
بر می خاستند تهدید می شدندو
متهم به بی دینی می گردیدند،
اما زنان از پای نمی نشستند وبا
تشکیل انجمن های پنهانی و علنی
صدای خود را به گوش اجتماع می
رساندند(از قبیل انجمن آزادی زنان

برای آن که بدانیم چه رده هایی ا ز
زنان در این انجمن فعالیت داشتند
نام عده ای از شصت تن عضو آنرا
بر میشماریم مانندهمسر ملک
المتکلمین ،همسر میرزا سلیمان خان
میکده ،عفت الملوک خواجه نوری،
خواهرشیخ الملک ،زینت الملوک
(دختر مخبرالدوله) ،زن میرزا کاظم
خوش نویس ،هما محمودی ،و همسر
سید کاظم رشتی ،هم اکنون می
بینیم،که سالهای پس از اسارت
ملت بزرک ایران در چنگ حکومت
غاصب جمهوری اسالمی هنوز
دشمنان ایران که خود نقش کار
سازی در به قدرت رساندن شریعت
مداران داشته اند با آنکه اینک از
رانده شدگان همان دستگاه هستند
از سر بغض و کینه ای نا معلوم نه
تنها حاضر نیستند با حقیقت وحتی
قسمتی از حقیقت آشتی کنند بلکه
از هر فرصتی برا ی واژگونه نشان
دادن واقعیت و حقایق  ،سوء استفاده
میکنند و به این ترتیب آب به
آسیاب دشمن میریزند و نا آگاهان
را نیز در جهت خود نمایی های
خویش فریب می دهند.
با جرات میتوان ادعا کرد که پس
از سقوط ساسانیان تنها دوره ای
که زنان ایرانی طعم آزادی را
چشیدند به معنای واقعی امنیت
زنانه ،خانوادگی واجتماعی را درک
کردند ،امکان فراگیری درهمه
سطوح برایشان فراهم آمد ،از
حقوق برابر مردان در بیشتر موارد
برخوردار گردیدند ،وازآزادی
دانش و بینش زنانه و مادران خود،
در سطوح خانواده ودر سطح جامعه،
و کشور و جهان ،در خدمت ایران،
نسل های ایران ،وجامعه بشری قرار
گرفتند در  57سال سلطنت دودمان
پهلوی بوده است.
برای آنکه دریابیم ،پادشاهان پهلوی
در چه شرایطی به ندای زن ایران
پاسخ دادند ،نا گزیر باز هم بایدبه
گذشته و آخرین سالهای سلطنت
پادشاهان قاجار بر گردیم وسیر
حوادث راتعقیب کنیم.
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هما برازنده  -تگزاس

سرنوشت زن ایرانی به گواهی
تاریخ تاآنجا که مدارک موجود می
باشدبررسی گردیده است بعد از
حمله اعراب واستقرار اسالم و بعد از
آن پدید آمدطریقت تشیع و بدنبال
آن کشایش مذهب  ،هر قدرشریعت
مداران و دکانداران در جامعه نفوذ
بیشتری پیدا میکردندظلم وستم
مضاعفی بر سر جامعه زنان ایران

تحمیل میشد و سر انجام نیز
کار بجایی رسید که نه تنها دیگر
ازپوراندخت و آذرمیدخت ها،
آرتیمیس ها اثری در جامعه دیده
نمی شد بلکه زنان برای دفع شهوت
روز افزون مرد هاو یا موجوداتی
حقیر و بی ارزش که چون عروسک
خیمه شب بازی باید ملعبه دست
مردان باشندمورد تحقیرو تخفیف
تاریخی قرار گرفتند.

روبرو می شویم که در اشعار و نوشته
ها و سخنرانی ها ازجایگاه نا مناسب
زن در اجتماع و لزوم آزادی آنان
می گفتند ومی نوشتند مانند :آخوند
زاده ،طالب اف ملکم ،دهخدا ،ملک
المتکلمین ،و سید جمال واعظ احمد
کسروی ،و قزوینی ،حسن رشدیه،
تقی زاده ،دولت آبادی ،اشرف الدین
گیالنی و دیگران،
برخی از آنها به راهنمایی دختران
و همسران حود به پایه گذاری
آموزشگاهها می پرداختند.
صفیه یزدی به پشت گرمی
همسرش شیخ حسین یزدی که
یکی از مجتهدان طراز اول پنجگانه
مجلس شورای ملی بود .در مدرسه
در باره مسایل اجتماعی زنان
سخنرانی می کرد.مسلم است
نخستین قدم پیکار با خرافات و
بیسوادی و عقب ماندگی فرهنگی،
بسیار بود که بانوانی مانند بی بی
وزیرف)و توباخانم
خانم استرآبادی(
ُ
آ زموده از پیشگامان آن بودند.

وسپس انجمن مخدرات وطن)که
در 1289شمسی سازمان یافت.

قسمت بیست وچهارم
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دوسه سالی روزگارم به این ترتیب
گذشت وپس انداز خوبی به دست
آوردم،تااینکه غروب روزی یکی از
همسایگانم که در بازار بکارتجارت
می پرداخت ومن گاه گاه اورا می
دیدم وباهم سالم وعلیکی داشتیم،به
د ِرخانه ام آمد ومن باشنیدن صدای
زنگ دررا به سویش بازکردم
وپس از سالم واحوالپرسی ،پرسیدم
،فرمایشی دارید؟گفت :بلی عرضی
داشتم،اگر اجازه بدهیدداخل شوم
خدمت تان عرض خواهم کرد،اورا
به اتاق پذیرایی خصوصی خودم
هدایت کردم ،وپس ازاینکه روی
مبلی نشست گفتم برای شنیدن
فرمایش تان آماده ام،اوبدون پروا
ّ
ومعطلی گفت:ازاین خانه بوی
خوش به مشام می رسد ،ماشاءاهلل
شما هم برورویی تودل برودارید
وجوان هستید،اگر موافق باشید می
توانیم باهم دوست باشیم وگه گاه
خدمت تان برسم!
گفتم :همسایه حکم دوست
رادارد،بنابراین شما مدت هاست که
دوست من هستید،ولی با مشکالتی
که دارم نمی توانم با خواسته تان
برای دیدار گاه گاهی موافقت
کنم ،می بخشید ازاینکه خواسته
ی شمارار ّد میکنم واصوالً تمابلی به
دوستی آنچنانی که منظورتان است
ندارم.
ُمشکالت شما
پرسید:
چیست؟فکرمیکنم خانم بیوه ای
باشید،گفته ی همسایگان نیزاین
مطلب راتأیید می کنند،بنابراین
برای دوستی ما مانعی وجود
نخواهد داشت واگرمشکل
دیگری درکارتان هست بفرمایید

تاقدم ًا وماالً خدمت کنم،من
دربازارووزارت خانه هانفوذ
واعتبارخوبی دارم،ازدوستی با من
ضرر نخواهیدکرد.
گفتم :آنکس که بتواند
مشکالت مرا حل کند،هنوز ازمادر
زاییده نشده است!
گفت :ماشاءاهلل خانم بذله
گو تشریف دارندوبه درد دوستی
می خورید ،آدم درکنارشمااحساس
آرامش خواهدکرد.
گفتم :حاج آقا اشتباه می
غصه
قصه ی ّ
فرمایند،اگرفیل پای ّ
هایم بنشیند،موش خواهدشد.
گفت:من شمارا درک
میکنم،بدون تردید غم شما غم بی
همسری است،دوستی ما می تواند
وغصه راازشمادور کندو روز
غم
ّ
وروزگار خوشی بامن خواهیدداشت.
گفتم:حاج آقا خواهش میکنم
سماجت نفرمایید،عرض کردم که
من اهل آن نوع دوستی که شما
طالب اش هستید،نیستم.
گفت:آیادست دوستی مرا پس
می زنید؟
گفتم :بانهایت پوزش ،آری.
گفت :درانتظار شنیدن
پاسخ سردنبودم،شما ازاین پاسخ
ضررخواهیددید.
گفتم:آنقدرضررها دیده ام که
به ضررکردن عادت کرده ام.
گفت:ازسرووضع تان واین
تجمل باورم نمی شود که
منزل پر ّ
اهل ضرروزیان باشید.
گفتم :اغلب ما به ظاهراشخاص
نگاه می کنیم وداوری می کنیم
وخبر از باطن شان وآنچه که برآنان
گذشته ومی گذرد،نداریم.
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نی
انز ن

از :ک  -هومان

اودرحالیکه ازروی مبل برمی
خاست گفت :باردیگرخدمت
میکنم
عرض
سرکارخانم
بهتراست دست دوستی به
سوی من دراز کنید،وگرنه
بدجورضررخواهیدکرد،تاجاییکه
غصه
قصه ی ّ
اگرفیل این بار پای ّ
های شما بنشیند،سوسک خواهد
شد،شما ازدوستی بامن پشیمان
نخواهید شد،اگر فکر می کنید که
این دوستی گناه است ،راه حل
این مشکل را هم مذهب ما نشان
داده است،آنهم صیغه ی شرعی
است،برای هرمدت که باهم توافق
کنیم.
پرسیدم :مگرشما همسر
ندارید؟
گفت :چرادارم ،خوبش راهم
دارم،داشتن همسر چه ربطی به
صیغه دارد!؟شرع ماآنرا تجویز
کرده وگاه الزم شمرده است ،شما
چرا بادید بد به این کارشرعی نگاه
می کنید؟
گفتم :به بخشید،این کارها
ربطی به من ندارد،هرمردی که به
دنبال صیغه کردن است ،برود صیغه
کند،ولی من صیغه ی کسی نمی
شوم ،چون درگیر مسایلی هستم
که نمی توانم وظایف صیغه شدن
را انجام دهم،مگرشرع گفته به زور
هم می شودزنی راواداربه صیغه
شدن کرد؟
حاج آقا ضمن اینکه ازدر
بیرون می رفت،با عصبانیّت
گفت:دلم ازبرایت میسوزدوازروی
دلسوزی یک هفته به تو مهلت
میدهم تادرباره ی پیشنهادمن
خوب فکر کنی،اورفت وپس
ازیکهفته باز سروکلّه اش پیدا
شد،پاسخ من همان بود که قب ً
ال
به اوداده بودم واوپس ازشنیدن
پاسخ سردمن،درحالیکه از من
دور میشدباحرکت انگشت دستش
ازبرایم خط ونشان کشید.
دوروز پس از واپسین دیدارحاج
آقابامن ،دربامداد روزیکه چندزن
ومردوژانت درخانه بودند،یک افسر
شهربانی همراه با دو پاسبان به
د ِرمنزل آمدندوگفتند،آمده اند تا
درون خانه را وارسی کنند،پرسیدم:

ازکجابدانم که شمادستوررسمی
دارید وسرخودنیامده اید؟
افسر شهربانی حکم دادستان
رادربرابرچشمانم گرفت ،ازاین رو
چاره ای نبود جز آنکه اجازه دهم
وارد منزل شوند،نتیجه ی وارسی
این شد که مراهمراه ژانت وسه
زن وسه مردی که درآن ساعت
درمنزل بودندبازداشت کرده
وباخود به کالنتری بردند.
گفتم :ازاینکه حرفت را قطع
میکنم پوزش می خواهم،پرسش من
این است که با وضع و.شرایطی که
داشتی چرا تن به صیغه شدن باآن
مردندادی،درآن شرایط به دنبال
کدام راه صواب واخالقی وانسانی
بودی،ویا با چه کسی عهد وپیمان
وفاداری بسته بودی که درپاسداری
ازآن ،ازخود مقاومت نشان میدادی
،آیا تهدیدات آن مردکه یقین ًا بویی
از رفت وآمدهای غیرعادی به خانه
ات برده بود،توجه ات را به خطری
که میشد ازگفته های او استنباط
کرد،جلب نکرد!؟
آهی کشید وگفت :آقاجالل
الدین مگر نشنیده ای که گفته اند
«قضاچون زگردون فروریخت پر ــ
همه عاقالن کورگردند وکر»سپس
سرش را که بیانگر عکس العمل یک
پاک باخته بود،چندین بار به این
سو وآنسو تکان دادودرپی نوشیدن
چند جرعه آب،گفت:درتهران
بازداشت ماسروصدای زیادی
کرد وچندروزنامه درباره ی آن
مطالبی برعلیه من نوشتندوازدولت
وتجسس بیشتر
خواستند مراقبت
ّ
جدانه ای در کشف وانهدام این
و ُم ّ
خانه ها ومجازات دایر کنندگان
آنها به عمل آوردو سخت گیری
بیشتری از خودنشان دهد،به
ویژه که یکی ازاین سه تن زن
هابه خاطر وضع وموقعیّت واالی
دولتی همسرش،شهرت زیادی در
محافل داشت،اگرچه این زن به
خاطر اعمال نفوذ همسرش  ،تبرئه
گردید،ولی همسر او به خاطر این
آبروریزی ،ازاو جدا شد.
فضای آن روزها نیزظاهرا ً برعلیه
بود،وعده
من وکسانی چون من
ّ
ای نیز براین آتش دامن می

زدند،ندانستم این کارها که اغلب
ازسوی برخی گروه هاوروزنامه
هاانجام میشد برای هرچه بیشتر
خدشه دارکردن آبرو وحیثیّت آن
مقام دارای موقعیّت واالی دولتی
بود یا اینکه به راستی خواهان یک
مدینه ی فاضله در کشور بودندویا
طی
جانماز آب می کشیدند!چرا که ّ
آن چند سال بسیاری از همان رجال
وبازرگانان وروزنامه نگاران وامثال
آنان به کرات از مشتریان خانم
ژانت بودند اما درروز گرفتاری
او همه خودشان را کنار کشیده
بودند،وتنها این خانم ژانت بود که با
همه ی آلودگیهایش،اخالق به خرج
دادوهیچیک از آنان را لو نداد ونامی
از آنان در دادگاه نبرد وپته ی آنان
من به پنج سال
را به آب نداد،
زندان مجکوم شدم وبه درستی
نمی دانم چه برسرژانت ودیگران
آمد وآنگاه با لحنی تمسخُ ر آمیز
افزود :باالخره ندانستم که با زندانی
کردن من وژانت ،کشورماازلوث
وجود امثال من واو پاک شده است
یانه؟ البُد شده ولی من خبرندارم!.
درزندان درچند روز نخست
به خاطر اعتیاد دچار دردهای
شدید شدم وچندباربه حالت مرگ
افتادم ومرازیر مراقبت پلیس به
بیمارستان بردند وداروهایی دادند
تا اعتیادلعنتی را ترک کنم،اما
نمیدانم این چه بالیی بود که پس
ازمرگ بیژن آن اراده درمن نبود
تاآنرا به کناری بگذارم،باور کن
کارم اکنون به جایی رسیده است
که دست کشیدن اززندگی ازبرایم
خیلی آسان ترازترک این اعتیاد
لعنتی است،مدتی پس از مرگ
بیژن سعی کردم اما به خاطر هجوم
افکار دورودرازوفشار نامالیمات
زندگی وبدبیاریها وامیدهای برباد
رفته وبی پشت .پناه بودن که چون
تارعنکبوتسراسرجسموجانمرادر
خودتنیده بودند،نتوانستم ازدست
این بالی جهنمی نجات پیداکنم
،هرلحظه که قلبم ازشدت رنج وغم
به درد می ِآید،هزارلعن ونفرین
نثار جهانگیر میکنم،کسیکه زندگی
ام،جوانی ام،امیدم وآینده ام را تباه
کردوبربادداد،سوختم،سوختم،آنهم

چه سوختنی !
گفتم  :بااین اعتیاد شدید،حال
در این چند ساعت که دربرابرم
نشسته ای چگونه است که نیاز به
استفاده ازافیون پیدا نکردی؟
گفت:من دوباردرشبانه روزبه
افیون پناه میبرم،بامداد پس از
بیدارشدن از خواب وشبها پیش از
خواب وامروز که قصد آمدن نزد
شمارا داشتم،برای اینکه توانسته
باشم خودم رابرای دیدار باشما
آماده کنم،مقداری بیشتر از اندازه
ی معمولی مصرف کردم،چون
برای انجام خواسته ام به این دیدار
نیازداشتم وبایست باشما صحبت
میکردم،من چند سالی است که
دورادوراز حال ووضع زندگی تان
باخبرم،منتها
چون برای انجام منظورم تصمیم
نگرفته بودم لذااز خراشیدن دل
مهربان تان به خاطردیدن من
خودداری میکردم ،آری امروز کمی
بیشتر مصرف کرده ام تا بتوانم
رودررو با شما صحبت کنم،امیدوارم
مرابه بخشید.
برای تسکین اوگفتم:به
هرروآنچه نبایدبشود،شد،تو هنوز
از نظر سن وسال جوانی،می توانی با
یک اراده ی قوی وامید به آینده ای
روشن ،خودت را نجات بدهی،پس
ازرهایی ازاعتیاد،به دوستان
وآشنایانت بگو که هنوز پاکیزه
دامنی،بدون هرگونه واهمه ونگرانی
بگو که همسرت دچار چه بیماری
بود،مطمئن باش ازاینکه با چنان
همسری ازراه عفاف خارج نشده
ای،قدرومنزلت توبیشتربرجستگی
پیداخواهدکرد،تونزد همه یک
قهرمان خواهی بود،خودت رادست
کم نگیر،توباید با چنان شرایطی
که داشتی ولی پاکدامن مانده
ای به خود ببالی،باچشم خودت
دیدی که چه زنهایی حتی با
داشتن مردان صاحب نام ومقام
وثروتمند،بازهم هرزه گی می
کردند،آفرین برتو،داستان تو خیلی
از مردها را اسیر تو خواهدکرد،بجای
سرزنش،همه به تو آفرین خواهند
گفت،حتی من باآنهمه دلگیری از
تو،با شنیدن داستانت به تو آفرین

میگویم،من آماده ام برای ترک
اعتیادوتدارک یک زندگی دلخواه
وآبرومند از هیچ کمکی چه مالی
وچه قدمی ازتو دریغ نکنم،به تو
قول میدهم همسر خوب وشایسته
ای ازبرایت انتخاب کنم،به آینده
شهربانو
امیدوارباش،همسرم
نیز مانند یک خواهر مهربان
ودلسوزدرکنار توخواهد بود،الاقل
این موقعیّت را از دست نده،مطمئن
باش که بدبیاری وسیاه بختی
نیززمان محدودی دارد،خوشبخت
خواهی شد،اگر کمی اراده کنی
وآماده باشی همین فردا تورا به
درمانگاه ترک اعتیاد خواهم بردتا
پاک شوی،اگربه حرفهایم الاقل
این بارگوش کنی پشیمان نخواهی
شد،تو هنوز جوانی وحق تواست که
ازیک زندگی آبرومند ودلخواه بهره
مند شوی،دنیا ازاین پس به تو لبخند
خواهد زد.
منیره ضمن گوش دادن به سخنانم
باچشمانی خسته از غم ایام به من
می نگریست وباصدای خفیفی که
از بُن گلویش درمی آمد مرتب ًا
می گفت :هی،هی ،هی وزمانیکه
سخنانم به پایان رسید گفت:
اقاجالل الدین از نیّت خیرو صفای
باطن تان خیلی ممنونم،چیزی به
پایان داستانم نمانده،اگر اجازه
بدهید ظرف چند دقیقه آن را به
پایان خواهم بُرد،ومن با تکان دادن
سر ازاو خواستم تاادامه بدهد.
او چنین ادامه دادکه:یکماه پس
از بستری شدنم دربیمارستان،ظاهرا ً
معالجه شده بودم،اما مگر در چنان
شرایطی که ازبرایم به وجود آمده
بوداین اعتیادلعنتی کنار گذاشتنی
بود!؟مگر مرگ سبب ساز
شود،دوباره به زندان برگشتم،آن
زمان پول قابل مالحظه ای دربانک
داشتم،پاسبانی که ظاهرا ً دلش
به حال من سوخته بود،بادریافت
رشوه حاضر شد مواد مورد نیازم
را به ترتیبی به من برساند،من
بادستیابی به ماده ی لعنتی،گویی
دنیایی را به من می بخشید ند،ولی
چون وسایل کشیدن آن درزندان
فراهم نبود،آنرا تیکه تیکه می کردم
ودردهان می نهادم تا ذ ّره ذ ّره آب

شودوسپس مایع آن را قورت می
دادم و به این ترتیب به اصطالح
،خودم را میساختم.
پس از گذشت چهار سال
با یکسال بخشودگی از زندان
آزاد شدم وبه خانه ام آمدم،گرد
وغبار وتارعنکبوت همه جارا گرفته
بود،جریان برق وتلفن به خاطر عدم
پرداخت هزینه های مربوط قطع
شده بود،خانه ام بی شباهت به خانه
ی ارواح نبود ،با زحمت زیاد زنی را
که سالها پیش به کار نظافت خانه
ام می رسید پیداکردم ،وباکمک او
سروصورتی به خانه ام دادم،آنگاه
با خیالی آسوده وبه دور از ترس
وواهمه به مصرف افیون پرداختم.
ازمنیره پرسیدم:آیاآن حاج آقا
دیگر به سراغ تو نیامد؟
زهر خندی روی لبانش
ظاهر شد .گفت:نه ،ولی یکبار
اورا در خیابان دیدم وبه صورتش
تُف انداختم،امااو عکس العملی از
خود نشان نداد،راهش را گرفت
ورفت،سپس درادامه ی گفتارش
افزود:چون درآمدی نداشتم،ابتدا
ازآنچه که پس ازمخارج زمان
زندان ازبرایم درحساب بانکی ام
باقی مانده بودطی دوسه سالی به
مصرف رسید،ناچار شدم خانه ام را
بفروشم وباپولی که ازفروش خانه
واثاث آن به دست آورده بودم وکم
پولی هم نبودواز طرفی چون زندگی
کردن درتهران راکه هنوز باگذشت
چندین سال به آن خونگرفته
بودم،دوست نداشتم ،به زادگاهم
برگشتم به این امید که بستگانم به
وِیژه برادروخواهرم به خاطر گذشت
سالها دست از لجبازی وکناره
گیری برخواهندداشت ومن در کنار
حدی غم ها
آنان خواهم توانست تا ّ
ورنجهایم را فراموش کنم وشاید
اگر آن زمان بابرخورد مهربانانه
شان مواجه میشدم،اراده برای
ترک اعتیاد پیدا میکردم،تاالاقل به
خاطر حفظ آبروی برادروخواهری
مهربان،کاری کرده باشم،چرا که با
همه ی اثرات اعتیاد،هنوز برورویی
ازبرایم باقی مانده بود،امادریغ که
چنین نشد وآنان با سنگدلی کمترین
عنایتیبهمننکردندبقیهدرص۴۸

گف
تمت چون رد حدیثی رگتوانی داشت گوش
مجلس عقد
رفته بودم مجلس عقد یکی از
دوستان.
خانواده داماد :نون وپنیرآوردیم،
دخترتونوبردیم!...
خانواده عروس :نون وپنیر ارزونیتون،
ترشی چپوندیم بهتون

اصفهانی :حاج آقا بنظر شما بهش
بگم جنگ چندساله تموم شده؟!

زنم را کشته
درمراسم ختمی مردان زیادی
جمع شده بودند .مردی از صاحب
عزاپرسید:
 چی شده؟شوهر :االغم جفتک زده زنم را کشته.

(حافظ)
دنیا گذران است

غ
م

م
خ
کمی هم ور
ب
خ
ند

ایام بکام دل بیدادگران است
آن خوب کند کیف که از بدگهران است
خوش جنسی وانصاف خریدارندارد

چونایندومتاعیاستکهبسیارگراناست

یا شاخة هستی ندهد میوة عشرت
یا آنچه دهد میوه نصیب دگران است

مرد :این همه جمعیت برای تسلیت
گفتن آمدن؟
شوهر :نه  ،برای خرید االغه اومدن!!

آدم چطوری بوجود آمد؟
بیژن :بابا آدم چطوری بوجودآمد؟
بابا :بیژن جون ،آدما ازنسل میمون
هستند.

اعتراف
اصفهانی :حاج آقا من زمان جنگ به
یک عراقی تو زیرزمین خونه ام پناه
دادم.
بنظر شما گناه کردم؟
آخوند :نه ،خیلی هم کارخوبی کردی،
صواب هم داشته.
اصفهانی :آخه روزی ده هزارتومن هم
ازش کرایه گرفتم.
آخوند اشکالی نداره .خدا ارحم
الراحمینه.
اشکالی
نداره
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زمان
من
جنگ به یک

بیژن :مامان  ،آدم چطوری بوجود
آمد؟
مامان :عزیزم  ،آدم وحوا ازدواج
کردن ،انسان بوجودآمد.
بیژن  :مامان ،چرا جواب تو وبابا فرق
داره؟
مامان  :من از نسل خودم میگم .باباتم
از فک وفامیل خودش میگه!!

وشی

خ

بیفکروخیالیسببخوشگذرانیاست
هرفردکهبیک ّلهشودخوشگذراناست
سنگش نخورد جزبه س ِرآدم بدبخت
هرطفل که درزیرگذر سنگ پران است
هریاوه فروشی رسدآخربه نوایی
زآن روی که بازار پرازیاوه خران است
من باهمة بی هنری زارم وناکام
بااین که جهان بزمگه بی هنران است
دم درکش واینقدر مکن سرکشی آغاز
چونمشتمصیببهسرخیرهسراناست
ازنیک وبد وراحت ورنج آنچه که دیدی
بیهوده مزن جوش که دنیاگذران است
«خروس الری»

اسمعوضی!

غضنفر داشت حیف نون رو میزد و
میگفت میکشمت اکبر! یکی رد شد
گفت نزن گناه داره.حیف نون گفت بزار
بزنهمنکهاکبرنیستم!

دنبالشوهر
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺭﻓﺘﻢ ﺳﺮ ﻗﺒﺮ یکی از
بستگان.
ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺍﻭﻣﺪکنار ﻗﺒﺮ ﺑﻐﻠﻲ
ﻧﺸﺴﺖ ﺑﻌﺪﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :
ﻓﻮﺕ ﻛﺮﺩﻥ !!؟؟؟
ﮔﻔﺘﻢ  :ﻧﻪ شبا میاد اینجا می
خوابه اومد م بیدارش کنم بریم
خونه
واالاااااا د نبال شوهر میگرد ن
نمید ونن چجوری سر صحبتو
باز کنن ..

جوک باشماره

یه روز سه تا بنده خدا نشسته
بودن جایی ،یکیشون یه عدد
میگفت بعد همه شون هرهر
میخندیدن و ریسه می رفتن.
یه نفر می رسه میگه آقا قضیه ی
این عددا چیه؟
میگن ما حال نداریم جوکها رو
کامل تعریف کنیم واسه ی هر
جوک یه عدد گذاشتیم .وقتی
یکیمون اون عدد رو میگه ما
یاد اون شماره جوک میفتیم و
میخندیم
بهش میگن حاال تو یه عدد بگو .چاه آرزو!
یارو میگه 37
یهو هرسه تا میزنن زیر خنده از زوجی بر سر یک چاه آرزو رفتند،
درمترو
جامه ي او زند ،تا چون باز آیم ،اگر شدت خنده اشکشون در میاد مرد خم شد ،آرزویی کرد و یک
تو حاضر نباشی ،مرا حال معلوم میگن ای ول دمت گرم این یکیو سکه به داخل چاه انداخت.
ازد حام و فشار از هر سو
شود.
تاحاال نشنیده بودیم
زن هم تصمیم گرفت آرزویی
زور آرنج و ضربه زانو پس از مد تی خواجه بـه خاد م
کند ولی زیادی خم شد و ناگهان
نوشت کـه:
آدمها
ترین
کلفت
پوست
به داخل چاه پرت شد.
چیزی نکند زهره کـه ننگی باشد
بد ترین بوی عالم است الحق
مرد چند لحظه ای بهت زده شد
بر جامه ي او زنیل رنگی باشد شیخی را گفتندی:
بعد لبخندی زد و گفت:
بوی سیر و پیاز و عطر و عرق خاد م باز نوشت کـه:
پوست کلفت ترین انسانهای
“این چاه واقعا کار می کنه
گر ز آمدن خواجه د رنگی باشد
کارمند و محصل و عملی
چون باز آید زهره پلنگی باشد
عبیدزاکانی
کامبیز و غضنفر و مملی
تاجر و د زد و د کتر و بیکار

گاوپرست
ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻓﺎﻣﯿﻼﻣﻮﻥ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ
ﻫﻨﺪ ﺗﻮ ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ ﺍﺯﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﻫﻨﺪ
ﺭﻓﺘﻨﺶ ﺩﺍﺷﺖ ﻭﺍﺳﻪ ﻣﺎ ﻣﯿﮕﻔﺖ :ﺗﻮ
ﻫﻨﺪﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﯿﺬﺍﺷﺘﻦ،
ﺑﻌﻀﯿﺎﺷﻮﻥ ﺍﻧﮕﺎﺭﺩﺍﺷﺘﻦ ﻣﺎ ﺭﻭ ﻣﯽ
ﭘﺮﺳﺘﯿﺪﻥ
ﯾﻬﻮ ﻻﻣﺼﺐ ﻭﺳﻂ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﮔﻔﺘﻨﺶ
ﭘﺪﺭ ﺑﺰﺭﮔﻢ ﮔﻔﺖ :
ﺁﺭﻩ ﻫﻨﺪﯾﺎ ﺍﮐﺜﺮﯾﺘﺸﻮﻥ ﮔﺎﻭ ﭘﺮﺳﺘﻦ

استجابتدعا

الغر و چاق و سالم و بیمار به زنه میگن چند درصد دعاهات
مستجاب میشه ؟
گاه د عوای عد ه ای ساالر
میگه  :فقط %۵۰
فحش های به شد ت کش د ار میگن ازکجا فهمیدی ؟
میگه  :ازخدا خواستم شوهرم
یک نفر غرق در سطور کتاب
خرپول باشه  ،خر هست اما پول
نداره !
یک نفر هم کنار او در خواب

زن خوش صورت

ترس اززن

بازرگانی زنی خوش صورت زهره
نام داشت .عزم سفری کرد .از
بهر او جامه ای سفید بساخت و
کاسه ای نیل بـه خاد م د اد ،کـه
هرگاه از این زن حرکتی ناشایست
د روجود آید ،یک انگشت نیل بر

از یارو می پرسن تو از زنت می
ترسی؟
میگه چرا باید بترسم؟
لباسا رو شستم
اتومو کردم ،غذامو پختم
ظرفامو شستم
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پس
گوش کن پند ای ر وز بهر د نیا غم مخور

شیشه ها رو تمیز کردم
زیر بچه رو هم عوض کردم
اونی که کاراش مونده باید بترسه

سیاره کدامندی؟
شیخ قدرى بیاندیشیدندی سپس
بفرمود:
اهالی ایران زمین
مریدی بپرسید :از چه رو یا
شیخ؟
شیخ بگفتی:
آب نیترات دار ،نان جوش
شیرین دار ،برنج آرسنیک
دار،سبزیجات با فاضالب ،میوه ها
با کود شیمیایی و سموم دوز باال،
لبنیات با روغن پالم ،گوشت
تاریخ مصرف گذشته ،مرغ
هورمونی ،آلودگی هوا،پارازیت،
پراید ،سقوط هواپیما ،و کماکان
زنده اند و می خندند و جوک
همی پراکنند.

بچه اهی کوهچ ما

قسمت بیست وهشتم
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زن بااحتیاط به او نگاه کرد وگفت:
این حرفه ی من است کمااینکهحرفه ی پدرت نجاری است .این
از وهاب المنن ۰بخشنده نیکویی
ها) به من رسیده .رفاعه آخرین
قطره ی فنجان را نوشید وخواست
چیزی بگوید که صدای عمو شافعی
از کوچه آمد:
 رفاعه  ،پسر ،تنبل.رفاعه برخاست وپنجره رابازکرد
وازآنجا چشمش به پدرافتادودادزد:
پدر ،اجازه بده فقط نیمساعت .مرد بادلخوری شانه ای باال انداخت
وبه دکانش برگشت .دراین بین که
رفاعه پنجره را می بست عیشه را
باهمان قیافه که باراول دیده بود
 ،دم پنجره ی خانه اش دید که
مشتاقانه به او نگاه می کرد .به
خیالش رسید که لبخند می زند
وچشمانش چیزی به او می گوید.
لحظه ای مردد شد  ،اما پنجره را
بست ودوباره سرجایش نشست.
جوادخندید وگفت:
 پدرت می خواهد تو نجار بشوی ،اما خودت به چه کاری رغبت
داری؟
رفاعه اندکی بفکر فرو رفت و سپس
گفت:
 مثل پدرم نجار خواهم شد اماافسانه هارا دوست دارم ،و اسرار
اجنه را .عمه خانم درباره ی آنها
برایم تعریف کن.
زن تبسم کرد و بنظر می رسید
می خواهد اندکی از علمش را به
او بدهد:
 هر انسانی جنی دارد که براو حکمشر
می راند ،اما نه هر جنی مایل به ّ
است .دراین صورت نیازی به جن
گیری نیست.
 -چطور فرق بین این وآن را

تشخیص می دهی؟
عمل ورفتار هرکس داللت برآندارد ،مث ً
ال تو پسر پاکی هستی .
فرمانروای تو سزاوار نیکی است.
آن مثل جن های بیومی و پخنفس و
بطیخته نیست.
او با ساده لوحی گفت:
 جن یاسمینه  ،نیاز به جن گیریندارد؟
ام بخاطرها ،خندید وگفت:
 همسایه ات؟ مردان جبل اوراهمینطور که هست می خواهند.
رفاعه خیلی جدی گفت:
 من میخواهم همه چیزرادراینباره بدانم ،چیزی از من دریغ ندار.
جوادگفت:
 چه کسی می تواند چیزی را ازاینجوان پاک دریغ کند.
ام بخاطرها گفت:
 خوب است .هروقت می خواهینزد من بیا ،به شرطی که پدرت
عصبانی نشود .مردم می پرسند :این
پسر پاک را چه کار به جن؟ اما این
راهم بدان که هکه ی بیماری های
جن است.
مردم از ّ
رفاعه گوش کرد و به تصویر جبالوی
خیره شد.

۴۸
نجاری شغل و زندگی آینده اش
بود وگریزی ازآن بنظر نمی رسید.
اگر ازآن راضی نبود پس چه
کاری مایه ی رضایت خاطر او
بود .این بهتراز عرق ریختن وجان
کندن پشت گاری دستی وحمل
سبد است؛ یا کارهای دیگر مثل
باجگیری و زورگویی که از هرکار
دیگری زشت ونفرت انگیز ترند .ام
بخاطرها ،وتصویرروی دیوار اتاق
خانه ی جواد شاعر همه ی فکر

ترجمه د کتر محمد علی صوتی

اورا به خود مشغول کرده بود .او
از پدرش خواست تصویری مثل
آن را درخانه یا دکان داشته باشد.
پدرش باو گفته بود ماباید پولمان
را درکارهای مهمتری خرج کنیم.
تصویر فقط خواب وخیال است،
خواب وخیال چه ارزشی دارد؟
رفاعه گفت :فقط می خواستم اورا
ببینم! مرد ازته دل خندید ومالمت
کنان گفت:
بهتر نیست سرت به کارخودت
باشد؟ من که تا ابد زنده نیستم.
توباید خودت را برای روزی
آماده کنی که به تنهایی جوابگوی
نیازهای مادروهمسر و بچه هایت
باشی.
اما رفاعه فکر دیگری غیر از آنچه
ا ُم بخاطرها ،می کردومی گفت
نداشت .آنچه او درباره ی جن
می گفت بنظرش نهایت اهمیت
راداشتو او هیچ چیز را فراموش
نکرده بود ،حتی در اوقات فراغت
که درقهوه خانه های کوچه یکی
پس از دیگری صرف می کرد .
دیگر داستانها برایش چندان جالب
توجه نبود و بیشتر تحت تأثیر گفته
های ام بخاطرها بود .آنطور که ا ُم
بخاطرها می گویدهرانسان جنی
دارد که براو فر مان می راند ،پس
چگونه است که انسان فرمانروا،
برده ی جن می شود؟ چه شبهایی
درحضور آن زن گذراند .بعضی
بیماران درحال بیهوشی وناتوانی به
خانه آورده می شدند ،بعضی راهم
بخاطر جنِ خطرناکشان درغُل
وزنجیر می آوردند .بخور مناسب
افروخته می شد زیرا هروضعیتی
بخور خاص خودش راداشت وطبل
مطلوب زده می شد ،چون هرجنی
صدای طبلی را می طلبید تا معجزه
حادث شود.
ما می دانیم برای هرجنّی درمان

خاصی است اما چه درمانی برای
ّ
ناظر وقف وباجگیران است؟
شیاطین آنان جن گیری را به
مسخره می گیرند .شاید آنها
مخصوص آنان خلق شده اند.
کشتن تنها راه نجات از شیطان
جن از بخور
آنان است .درحالی که ّ
خوشبو ونغمه ی گوشنواز تسکین
جن شرور
می یابد ،چگونه می توان ّ
را بازیبایی ونیکی بدام انداخت؟
هیچ چیز هیجان انگیزتر از آموختن
جن گیری نیست! او به ا ُم بخاطرها
گفته بودکه اواز صمیم قلب می
خواهد اسرارجن گیری را بیاموزد..
زن پرسید :تو آرزوی ثروت دداری؟
اوجواب ذداد هدفش پاک کردن
کوچه است ورغبتی به ثروت ندارد.
زن خندیدوگفت تونخستین مردی
هستی که رغبت به این کار داری.
چه چیزی ترا شیفته ی این کرده
است؟
او باتأکید گفت  :خردمندانه ترین
مورد کارتو این است که شررابا
خیر و زیایی شکست می دهی .او
ازاینکه زن  ،اسراررابرایش فاش
می کرد ،شادمان بود.
برای نشان دادن مسرتش سحرگاه
به پشت بام رفت تا شاهد برآمدن
روشنایی باشد .اما خانه ی بزرگ
بیشتراز ستاره ها  ،سکوت و بانگ
خروس  ،نظرش را جلب کرد .به
خانه ی بزرگ بین درختان بزرگ
خیره شد وپرسید :جدمن کجایی؟
چرا حتی برای یک لحظه ظاهر
نمی شوی؟ چرا حتی برای یکبار
بیرون نمی آیی؟ چرا صحبت
نمیکنی؟ ،حتی یک کلمه ،نمی دانی
حتی یک کلمه ی تو وضع کوچه
ی مارا زیرو رو خواهد کرد؟ آیا
به آنچه دراینجا می گذرد راضی
هستی؟ چقدر درختان دور خانه
ات زیباست! من آنهارا دوست دارم

شافعی تهدید آمیز فریاد زد:
 آیا ازازدواج می ترسی؟ دوستازدواجهم نجار
نداریپسرش
می خواست
عموشافعی
نجار
 من فکر می کردم توروزیشودبگو
ماهریمن
کنی؟ به

۴۹
عمو شافعی رفت پائین که دکان را
باز کند امابرخالف انتظارش رفاعه
را آنجا نیافت .دنبالش هم نگشت.
به خودش گفت عاقالنه است دکه
برای غیبتش خودرا خونسرد نشان
دهد .روزآهسته وپاورچین گذشت،
پرتوخورشید زمین را ترک کرد
خاک اره دور پاهای شافعی ذ
جمع شده بود ،اما هنوز از رفاعه
خبری نبود .شب شد ومرد درغایت
افسردگی وخشم دکان را بست .بنا
به عادت به سوی قهوه خانه شلضم
رفت وسرجایش نشست .وقتی دید
جوادشاعر تنها می آید  ،شگفت زده
ازاوپرسید:
 پس رفاعه کو؟مرد راه را کورمال به سوی نیمکتش
جست وجواب داد:
 من ازدیروز چیزی ازاو نشنیدم.شافعی باناراحتی گفت:
 من هم اورا بعدازناهار کهماراترک کرد ،ندیدم .جوادابروان
جو گندمی اش را باال برد ودرحالی
که چهار زانو روی نیمکتش می
نشست و ربابش را کنارش می
گذاشت  ،پرسید:
 بین شما اتفاقی افتاده؟شافعی پاسخی نداد ،ناگهان
برخاست د وازقهوه خانه بیرون
رفت .شلضم از ناراحتی او تعجب
کرد وباشوخی گفت:
 نه همچو چیزی اززمانی کهادریس کلبه اش را درصحرا
بناکرد  ،هیچکس تا حاال در کوچه
ی ما نشنیده .من وقتی جوان بودم
چندروز ازکوچه در می رفتم
واحدی سراغ مرا نمی گرفت .وقتی
برمیب گشتم پدرم  -خدارحمتش
کند -سرم داد می کشید «:چی شد
که برگشتی پدرسوخته؟»
ادامه دارد
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نجیب محفوظ

برای اینکه توآنهارادوست داری .به
آنها نگاه کن تا شاید بتوانم نگاههای
ترا بخوانم.
وقتی عقیده اش را به پدر فاش کرد
 ،پدراوراسرزنش کرد وگفت«:پسر
کارت چی میشه؟ تنبل .جوانانی مثل
تو برای پیداکردن کار درمحله ها
سگ دو می زنند یا با بلندکردن
چماقشان کوچه را به لرزه درمی
آورند»
روزی درجمع خانوادگی بعدازناهار
عبده به شوهرش گفت:
 آقا ،به او بگو.فهمید مقصود اوست.
رفاعه
بااشتیاق به پدرش نگاه کرد ،اما
مرد به همسرش گفت:
 تواول بگو.عبده باافتخار به پسرش نگاه
کردوگفت:
 رفاعه خبر خوشی برایت دارم.خانم زکیه همسر خنفس پاسدارما،
به دیدن من آمد! طبیعت ًا من هم
به بازدید اورفتم .او مرا به گرمی
پذیرفت ودخترش عیشه را به من
معرفی کرد ،دختری زیبا مثل ماه.
یکبار دیگر هم باعیشه به دیدن
من آمد.
عمو شافعی زیر چشمی ره پسرش
نگاه کرد وفنجان قهوه را بطرف
دهانش برد تااثر خبررا دراو ببیند،
وسری تکان داد باقدری پافشاری
وتکبر گفت:
 این شرفی است که نصیبهیچ یک از خانه های آل جبل
نشده .تصور کن که همسر خنفس
ودخترش به مالقات خانه ی ما
آمدند.
رفاعه حیرت زده به مادرش نگاه
کرد ومادرش باخوشحالی گفت:
 چه خانه ی آراسته ای ،تشکچههای نرم برای نشستن ،فرشهای عالی
 ،حتی پرده های آویخته از پنجره
ها و درها.
 همه این اموال پرزرق وبرقازاموال آل جبل غصب شده.
عموشافعی ازلبخندزدن خودداری
کردوگفت :
ما تعهد کرده ایم که درباره ی این
موضوع صحبت نکنیم.
عبده خیلی جدی گفت:
 بخاطرداشته باش که خنفسسیدوسرور آل جبل است ودوستی
باخانواده ی او دعایی مستجاب
است.

رفاعیه باخشم گفت:
 این دوستی مبارکت باشد.زن وشوهر نگاه معنی داری
بیکدیگر کردند و زن گفت:
 دراصل عیشه ومادرش برایمنظوری آمدند!
 مادر  ،برای چه منظوری؟شافعی خندید ونومیدانه دستش
راتکان داد وبه عبده روکردوگفت:
 ماباید به او بگوییم خودمانچگونه ازدواج کردیم.
رفاعه هیجان زده دادزد:
 نه  ،نه پدر. منظورت چیست؟ چرا مثلدخترهای باکره رفتار می کنی؟
عبده باسماجت وبا امید گفت:
 این بدست خودت است کهبه نظارت امالک آل جبل وارد
شوی .هرجا بروی همه به تو
خوشامدخواهندگفت .حتی خود
خنفس به توخوشامد خواهدگفت.
اگر زنش از نفوذ خودش برخنفس
مطمئن نبود  ،قدمی برنمی داشت .تو
به مقامی می رسی که سرتاسرکوچه
ازاول تاآخر به تو حسد خواهندبرد.
پدرخندید وگفت:
 کسی چه می داند ،شایدروزیناظر امالک آل جبل بشوی ،شایدهم
یکی از پسرانت...
پدر  ،توحاال این را می گویی .آیافراموش کردی چگونه بیست سال
پیش از اینجا مهاجرت کردی؟
عمو شافعی پلکی زدوبااندکی
سردرگمی گفت:
 امروز ما مثل هرکس دیگریدراینجا زندگی می کنیم .مانباید
به فرصتی که خود بخود به ماروی
آورده بی اعتنا باشیم.
انگاری باخودش
رفاعه زیرلب
حرف میزندگفت:
 چگونه می توانم با جن ازدواجکنم؟ درحالی که می خواهم اجنه
را بیرون بیاورم.

می شوی .لکن اتکنون بخت به تورو
کرده ومقامی مهم درکوچه ی ما
به تو عرضه شده  ،اماتو می خواهی
جن گیر بشوی .چه ننگ وعاری !
چه چشم زخمی بتو رسیده؟ بگو که
بااو ازدواج می کنی وازشوخی باما
دست بردار!
 من با او ازدواج نمی کنم.شافعی با بی اعتنایی گفت:
 خودم نزد خنفس می روم وازدخترش خواستگاری می کنم.
رفاعه با بیقراری گفت:
 پدر این کاررا نکن.پدر بلی صبرانه گفت:
 پسرم چرا این چنین می کنی؟عبده از شوهرش خواست:
به او سخت نگیر ،خودت که اورامی شناسی.
 چطور نمی شناسم! کوچه ی ماضعف مارا سرزنش خواهد کرد.
 راحتش بگذار تابازهم دراین بارهفکر کند.
 هم سن و سالهای او پدر شده اندوزمین زیر پایشان میلرزد.
پدر برافروخته به او خیره شد و
باتهدید ادامه داد:
 چرا رنگت پرید؟ تو از صلبمردانی.
رفاعه آهی کشید  ،تا حدگریه
افسرده بود .خشم  ،رابطه ی پدری
را نابودکرد .دراین بین خانه ،
زندانی تیره وتار می نمود .آنچه
آرزوی اوست دراینجا ودربین این
مردم نیست.
رفاعه باصدایی گرفته گفت:
 پدر مرا عذاب نده. تومرا عذاب می دهی  ،همچنانکه اززمان والدتت عذاب داده ای.
رفاعه سربزیر انداخت آن چنانکه
صورتش ازپدرومادر پنهان شد.
مرد صدایش را پائین آورد وتا
آنجا که می توانست خشمش رافرو
خوردوپرسید:

درفکرت چه می گذرد؟ شاید باید
نزد «ا ُم بخاطرها» بروم ممکن است
او چیزی می داند که ما نمی دانیم.
او باشدت دادزد:
 نه...ناگهان برخاست واز اتاق بیرون
رفت.

تعداد محدودی فیلم صامت در سال سینمای این کشور دست وپا کرد.

1896تا  ۱۹۲۶در مصر ساخته
شد.فیلم صامت« در سرزمین
توتان خامون In the Land of
Tu t a n k h a m u nبکا ر گر د ا نی
بارسم
ویکتور روستی وفیلم صامت
ُ
بدنبال کار Barsoum Looking
 for a Jobبکارگردانی محمد
بایومی درسال  ۱۹۲۳تولید شد
پس ازآن درسال  ۱۹۲۴محمد بایومی
دومین فیلم صامت خودرا بانام منشی
 The Head Clerkکارگردانی کرد.

آغاز دوران فیلم ناطق
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لیال محصول سال  1927بکارگردانی
وداد ُعرفی واستفان روستی به عنوان
اولین فیلم داستانی قابل توجه سینمای
مصر شمرده می شود .ودرعین
حال اولین فیلم مصری است که با
«صدا»همراه است .عزیزه امیر و وداد
عرفی دراین فیلم به اجرای نقش می
پردازند .که باید آنها را نیز نخستین
نقش آفرینان سینمای مصر به حساب
آورد.
درسال  ۱۹۲۸دومین فیلم صدا دار
مصر بانام بوسه درکویر Kiss in the
 Desertیا نام عربی آن قبله درصحرا
بکارگردانی ابراهیم الما ساخته شد.
ودرهمان سال فیلمهای سوآد کولی،
بکارگردانی ژاک شوتز وفیلم چرا دریا
می خندد بکارگردانی استفان روستی
و فیلم فاجعه در اهرام بکارگردانی
ابراهیم الما ،قربانی بکارگردانی
وداد ُعرفی وقالب ساز بکارگردانی
وبازی امینه عطااهلل تولید گردید.
درسال  ۱۹۲۹امینه عزیز فیلم دختر
نیل را کارگردانی وخود درآن باجرای
نقش پرداخت .امینه عطااهلل و عزیزه امیر
دوکارگردان زن درنخستین سالهای
تولدسینمای مصر بشمار می روند.
درسال  ۱۹۲۹فیلمهای دیگری مانند
دالرام کویر  ،ماجرای عجیب،تراژدی
زندگی و موادمخدر نیز ساخته شد.

که درخود مصر طرفدارانی برای

دوران پیشرفت

صنعت فیلم سازی قاهره با اضافه
شدن صدا به فیلم به یک نیروی
منطقه ای تبدیل شد .بین سالهای
 1930و  ، 1936استودیوهای
کوچک متعدد ،حداقل 44
فیلم سینمایی تولید کردند.
درسال  ۱۹۳۰فیلم زینب براساس
نوشته ای بهمین نام از حسنین
هیکل بکارگردانی محمدکریم
ساخته شد که نخستین فیلم مصری
با داستانی مدرن شناخته می شود
و به بازگویی داستان زنی کشاورز
می پردازد و صحنه هایی از مزارع
وروستاهای مصر را به تصویر می
کشد .درمهتاب ،جنایت درنیمه
شب ،معجزه عشق و کوکائین/
پرتگاه ازدیگر فیلمهای تولیدشده
در سال  ۱۹۳۰هستند .تا سال
 ۱۹۳۶اکثر فیلمهای مصری از
داستانهایی که معرف ملیت مصری
ها و عشق وعالقه آنها به سرزمین
پدری است سود می بردند .برای
مثال دخترنیل( )۱۹۲۹و پسران
مصر( ،)۱۹۳۳پسرمردم( )۱۹۳۴را
می توان نام برد.

در سال  ، 1936استودیوی «مصر»،

با سرمایه طلعت هار  ،که یکی از

صنعتگران معروف مصربود دائرشد
ودیری نگذشت که با عملکردی
شبیه به استودیوهای معتبر هالیوود به
مدت سه دهه در خط مقدم تولیدات
سینمایی مصر قرار گرفت.
مورخان در تعیین آغاز سینما در
مصر اختالف نظر دارند .برخی می
گویند سال  ، 1896هنگامی که اولین
فیلم در مصر مشاهده شد  ،سرآغاز
حضور سینما در مصر است .و برخی
دیگربراین باورند که  20ژوئن سال
 1907راکه درآن یک فیلم مستند
کوتاه درباره سفر خدیو عباس هلمی
دوم به موسسه مرسی ابوالعباس در
اسکندریه به نمایش درآمد باید روز
تولد سینمای مصر دانست.
در سال  1917کارگردان مصری
محمد کریم یک شرکت تولیدفیلم
در اسکندریه تأسیس کرد .این کمپانی
به تولیددو فیلم پرداختDead :
 Flowersو Honor the Bedouin
( گل پژمرده و افتخار بودوئن)که در
اوایل سال  1918در شهر اسکندریه
به نمایش درآمد.
از آن زمان تاکنون  ،بیش از 4000
فیلم در مصر تولید شده است  ،که
معادل سه چهارم کل تولید کشورهای
عربی است.
مصر پربارترین کشور خاورمیانه در
زمینهتولیدفیلماستوپیشرفتهترین

سیستم رسانه ای را دراختیاردارد.

عصر طالیی
دهه های  1950 ، 1940و  1960به
طور کلی عصر طالیی سینمای مصر
شناخته می شود .همانطور که در غرب
 ،فیلم ها به خواست عامه پاسخ دادند ،
و بیشتر آنها در ژانرهای قابل پیش بینی
قرار گرفتند (تماشاگر به آسانی می
توانست پایان شاد بودن فیلم را پیش
بینی کند ).و بسیاری از بازیگران نقش
خود را خارج از متن فیلمنامه اجرا می
کردند.
به قول منتقد مصری  ،سمیر فرید :
«اگر فیلمی مصری که برای مخاطبان
مردمی در نظر گرفته شده بود  ،فاقد
هر یک از این پیش شرط ها بود ،
خیانت به قرارداد نانوشته با تماشاگر
محسوب می شد  ،که نتایج حاصل از
آن ،خود را در گیشه نشان می داد».
در سال  ، 1940کارآفرین و مترجم
انیس عبید" "Anis Ebeid Filmsرا به
عنوان اولین شرکت برای زیرنویس در
فیلمهای مصری و خاورمیانه ای را
تأسیس کرد و صدها فیلم آمریکایی
و جهانی را به مصر آورد وبازیر
نویس عربی به نمایش گذاشت.
بعدا ً وارد تجارت پخش فیلم نیز شد.
درسال  ۱۹۳۳فیلم گل سفید
بکارگردانی محمد کریم جهشی
درسینمای مصر ایجاد کرده بود .این
فیلم در همه کشورهای عربی به

سینمای امروز مصر

انقالب درسال  ۱۹۶۹ساخته شد.
تماشاچیان که درسالن سینما این
فیلم را تماشا می کردند باصدای بلند
لحظاتی را که حافظ  ،نادیه لطفی را می
بوسید شمارش می کردند.
جالب اینکه عبدالناصر هرشب قبل
ازرفتن به رختخواب باید یک فیلم
وسترن آمریکایی می دید و انورسادات
که در کودتای ناصر بااو همراه بود
درست درلحظه کودتا با خانواده اش
به سینما رفته بود.

دوره انتقالی
در اواخر دهه  1970و دهه، 1980
صنعت فیلمبرداری مصر رو به زوال
نهاد.وعنوان «فیلم های پیمانکاری»برا
بخود گرفت واز شمار تولیدات نیز
کاسته شد..
بازیگرسینمای مصر خالد الساوی
فیلمهای این دوره را اینگونه توصیف
کرده است« :فیلمهایی که هیچ خط
داستانی ندارد  ،بی تحرک است و

از دهه  ، 1990سینمای مصر خط
مشی متفاوتی را درپیش گرفت..
فیلم های هنری توجه بین المللی را
بخود جلب می کرد اما درداخل کشور
چندان مورد توجه قرار نمی گرفت.
فیلم های محبوب  ،اغلب کمدی
های طوالنی بودند مانند چه دروغی! ،
که برای جلب مخاطبان یامقابله با
فیلم های غربی که به طور فزاینده ،
تماشاگررابه بی اخالقی می کشاندند
و نگران میکردند ساخته می شد.
چند تولید  ،مانند سحر اللیالی سال
( 2003شب های بی خواب)  ،داستان
های درهم تنیده چهار زوج بورژوایی
و ( Imarat Yacoubianساختمان
یعقوبیان) در سال  ،2006بعنوان پلی
بین فیلمهای باکیفیت هنری و فیلمهای
عامه پسند معرفی شدند.
درسال  ۲۰۰۶فیلمی بانام زمان تفریح
اکران شد که بابودجه ای بسیارکم
و با کیفیتی نازل تولید شده بود اما
باموفقیت زیادی همراه شدکه موضوع
بحث برانگیز آن که با مسائل جنسی
ارتباط داشت نشان داد سینمای مصر
می تواند باردیگر به موضوعات جنسی
وروابط دختروپسر روی بیاورد .امروز
سینمای مصر با کنکاشهای زیادی
روبروست .شاید درزمان دیگری
بیشتر به سینمای معاصر مصر بپردازیم.
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زغا هل زی د ی

سینما ی

مـص رازآغاز ات ارموز

نمایش درآمد و با موفقیت زیادی
همراه شد .خواننده محبوب دنیای
عرب محمدعبدالوهاب برای نخستین
بار برصفحه نقره ای ظاهر میشد.
محمدکریم درسال  ۱۹۴۰نیز
باردیگر از حضور عبدالوهاب درفیلمی
بنام « روزهای شاد» استفاده کرد
تحوالت سیاسی در مصر پس از
سرنگونی ملک فاروق در سال 1952
در ابتدا تأثیر کمی بر سینمای مصر
گذاشت .رژیم ناصر فقط پس از روی
آوردن به سوسیالیسم در سال 1961
به دنبال کنترل این صنعت بود .تا اینکه
درسال  ، 1966صنعت فیلم سازی
مصر ملی شد .مانند همه مسائل مربوط
به آن دوره  ،در مورد صنعت سینما
نیزمی توان نظرات مختلفی یافت .به
قول احمد رمزی ،
یک مرد برجسته آن دوران « ،سینما
شبیه به زندگی سگهاشد.دست
سنگین دولت که با ملی شدن فیلم
مصری همراه بود  ،روندهای نوآورانه
رادرنطفه خفه کرد و پویایی آن را به
هم ریخت» .با این حال  ،با در نظر
گرفتن یک بررسی متوسطنسبت ًا مدرن
مانند آنچه که توسط جشنواره بین
المللی فیلم ُدبی ارائه شده است 44 ،
فیلم مصری که درلیست  100فیلم
برتر عرب در تمام دوران قراردارند،
در آن دوره تولید شده اند .عناوین قابل
توجهی شامل شب شمارش سالها ،
ایستگاه قاهره و پستچی درمیان این
فیلمها بچشم می خورد.
تا دهه  ، 1970فیلم های مصری بین
سیاست و سرگرمی تعادلی برقرار
می کردند .فیلمی از Khalli Balak
 )1972( min Zouzouبانام مراقب
زوزو باشید  ،با بازی «سیندرالی
سینمای عرب» ،سواد حسنی  ،به
دنبال تعادل بین سیاست و سرگرم
کردن مخاطبان بود« .زوزو » موسیقی ،
رقص و مد های معاصر را در داستانی
قرار داد که هیجان را با ملودرام های
خانوادگی بصورتی متعادل درهم می
آمیخت.
ازسال  ۱۹۵۲تا ۱۹۷۰که ناصر بر
مصر حکومت می کرد  ،فیلمها سیاسی
ومذهبی بود وبه تبعیت از مذهب ،
صحنه های سکسی درفیلمهای مصری
قابل تحمل نبودودولت آنهارا سانسور
می کرد .مسخره آمیزترین مثال
برای این سانسورها فیلمی بود بنام
«پدرم باالی درخت» که باشرکت
عبدالحلیم حافظ مشهور به بلبل

ازهیچ نوع کیفیت تولیدی
برخوردارنیست  ...فیلم های فرموله
که هدف آن دست یابی سریع به پول
است».
از نزدیک به  100فیلم در سال که در
نخستین دهه صنعت فیلم مصر ساخته
می شد به حدود ده تا  ۱۲فیلم در
سال  1995رسیدیم .این بی رونقی
تا تابستان  1997ادامه داشت ،درآن
هنگام فرازونشیب اسماعیلیه صنعت
سینما را شوکه کرد  ،با بهره گیری
از موفقیت بی نظیر وسودهای کالن
برای تهیه کنندگان این فیلم  ،بامعرفی
محمد فواد (خواننده مشهور) و محمد
هندی  ،که یک بازیگر نسبت ًا ناشناخته
بودو بعدا ً به ستاره کمدین برجسته ای
تبدیل گردید  ،چندین فیلم کمدی در
سالهای بعد ساخته واکران شد.

شروع انحطاط علمی -
ادبی وهنری
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هجوم اقوام مغول وتاتار به ایران
وپیامدهای چیرگی آنان درکشور
ستمدیده ما آنچنان شوم وناگوار بود
که درتاریخ ایران مانند ندارد .لطمه
هایی که ازاین حادثه برپیکر تمدن
وفرهنگ وهنر ایران وآبادانی شهرها
وازهمه مهمتر برروحیه مردم واردآمد
درتاریخ کم نظیر است .آنها آنچه
ازآثار تمدن وفرهنگ به دستشان افتاد
نابودکردندوازآنهمه کتاب که در سده
های درخشان تاریخ ایران بدست
دانشمندان ومصنفین ومؤلفین تهیه
وترجمه شده بود وحاصل کارفکری
وهنری آنان بود چیزی برجای
نگذاشتند .کتابخانه هایی را که به
همت سالطین وبزرگان دانش پرور
واستادان علم وهنر بوجودآمده بود
به آتش بیداد سوختند .علما و فضال
وهنرمندان را به دیار نیستی فرستادند
ازشر این قوم وحشی
وکمتر کسی
ّ
درامان ماند وازشهرهای بزرگ
ایران جز ویرانه ای باقی نماندوسکوت
مرگبار سراسرایران رافراگرفت.
عطاملک جوینی دانشمند وتاریخ نگار
ایرانی که نیم قرن پس از استیالی
مغول دست به نگارش « جهانگشا»
زد اوضاع زمانه را درشعری نقل می
کند ومیگوید:
« هنراکنون زدل خاک طلب باید کرد
زانکه اندر دل خاکندهمه پُرهنران»
چیرگی مغول وکشتار وچپاول
وفسادی که از سلطة این قوم وحشی
برمردم ایران رفت روح نشاط
وشادی وامید رادرمردم گشت ویأس
ودلمردگی را جایگزین آن کرد .برای

تخفیف آالم و تسالی خاطر ،پشت پا به
دنیازدند وبه زندگانی ودنیا وهمه چیز
آن بی اعتنا گردیدند.وازآن پس عنان
اختیار راازدست داده درپی خرافات
افتادند .اندک اندک آثار افت ونابودی
درتمامی امور پدیدارگشت وموسیقی
مقام ارجمند ومنزلت گذشته خویش
را موقت ًا ازدست داد .بااینهمه این
قوم خونخوار نتوانست بطورکامل
چراغ فروزان فرهنگ قوم ایرانی را
بطور کامل به خاموشی کشاند زیرا
آثاربزرگان فرهنگ ایران که قبل
ازمغول میزیستند درخفا به نسل بعدی
منتقل گردید ودرروزگار سلطنت
ایلخانیان باتشویق وترغیب وزراء
واعیان وبزرگان وکارگزاران ایرانی
که درحکومت  ،مصدراموربودند
کانون تمدن وفرهنگ وهنرایران
راگرم نگهداشتند وآنچه ازگذشته به
ارث برده بودند به آیندگان انتقال
دادند .ازجمله این بزرگان خاندان
«جوینی» بودند که خود وفرزندان
وبستگان ودستیاران آنان مردمانی
ایران دوست وغالب ًا دانشمند وهنرپرور
وبافرهنگ بودند وازتشویق اهل علم
وادب وهنر کوتاهی نمی کردند .این
بزرگان ایرانی که دردربار ایلخانیان
وتیموریان صاحب مقام گردیده
وصاحب نفوذ بودند نقشی اساسی
درقوام وزنده نگهداشتن فرهنگ
این سرزمین داشتند چنانکه «صفی
الدین ارموی» که اورا بایستی یکی
ازبزرگترین موسیقی دانان پس
ازفارابی دانست باحمایت وپشتیبانی
عطاملک جوینی که دردربار صاحب
نفوذ بود رسالة «شرفیه» را نگاشت
که شرحی است درمورد اصول
موسیقی .نیز عالمه قطب الدین
شیرازی با تألیف «دره التاج» وخواجه

نصیر الدین طوسی با نگارش کتابهای
جامعی که با پشتیبانی وزرای ایرانی
باین تألیفات دست زدند ریشه های
قوی فرهنگ این سرزمین را نگهبان
شدند .لذا این دوره درتاریخ تمدن
وفرهنگ ایران یکی از مهمترین
دوره ها بشمار آمده واز جهت تعداد
نمایندگان علمی  ،ادبی ،فرهنگی
و هنری برجسته ایکه دراین عصر
میزیسته اند مشخص وممتاز است.
برای مثال  :مولوی ،سعدی ،خواجه
نصیرالدین طوسی ،عالمه قطب الدین
شیرازی ،صفی الدین ارموی ،عطاملک
جوینیو ...دیگر نمایندگان بزرگ علم
وادب وهنر که شرح احوالشان در
کتاب های تاریخ وادب آمده است
همه ازبزرگان این دوره اند ونیز آن
گروه ازعلما ودانشمندان و شاعران
وهنرمندانی که دربرابر هجوم مغول
به آسیای صغیروهندوستان پناه برده
بودند کارهای علمی وادبی وهنری
گذشتگان را دنبال کردندوچراغ
تمدن وفرهنگ وهنرایران راروشن
نگهداشتند .باوجودی که این بزرگان
سعی فراوان درروشن نگهداشتن
شمع ادب وهنر گذشتگان را داشتند
ولی آثار ضربه ای که طایفه مغول
به ایران واردکرد چنان کاری بود که
تادورة صفویه وافشاریه وزندیه ادامه
یافت.
از میان این مشعلداران بایستی از موالنا
جالل الدین محمد بلخی معروف به
مولوی ( )۶۰۴-۶۷۲نام برد .وی
بازنده نگهداشتن وترویج «سماع»
پایه های موسیقی راثابت نگهداشته
واززوال آ« جلوگیری کرد ..درششرح
حال او آمده است که چندسال
در«شامات» به تحقیق علوم پرداخت
وسپس درقونیه جانشین پدرشد وپس

افقی  -۱اثری بیادماندنی از جان اشتاین بک -اشیایی چنین تجملی
وغیرضروری هستند-۲نام دیگر ظهر -عدد الف-۳سروته نان! -شب هم دارد-
فلز خارجی -جانورپستانداری ازراسته گوشتخواران -۴گل سرخ-منقار-پرگو
وبیهوده گو -محکم واستوار-۵-سمت راست-باآن گندم راآردمی کنند-
ازتوابع شهرستان مرند-۶براده آهنی که از دم سوهان می رزید -پاره-پاره-
نرمه وآس کرده حبوب وغالت-۷شهری درآلمان -چه وقت؟ -شهرمقدسی
درعراق-برجسته ترین اثر ماتیسن -۸شاهکار« اریش ماریارمارک» -۹-کلمه
آگاهی است ولی چون زیادمؤدبانهنیست سعی کنید آن را بکار نبرید -سیم
برقی که دارای الکتریسیته مثبت است -بازگردانیدن -ره طویل -۱۰حیوانی
جزو تیره سموریان که پرخور و شکمباره نیز هست -عالمت نفی درزبان
عربی -ازخاورشناسان معاصر شوروی سابق متخصص مطالعات اسمعیلی که
دکتاب «عقیده فاطمیان» ازاوست -۱۱خاک -شهرستانی درمشرق بندرعباس-
مخالف «است» -۱۲مال ودارایی -خلق وخو -واحد انتقال صفات ارثی که
برروی کروموزوم قراردارد -واحدی درنظام -۱۳ازنامهای باریتعالی  -گرم
وسوزان -کرانه -مشهورترین ژنرال جنگهای داخلی آمریکا-۱۴شبه جزیره ای
کوهستانی درشمال شرقی مصر -پایتخت کشوری درآمریکای مرکزی-۱۵
اصطالحی درجبر -نویسنده «دستهای آلوده»و«مرده های بی کفن».
عمودی۱:ـ بسیارش خوشنویسی بهمراه دارد -عمارتی نزدیک کاخ
چهلستون دراصفهان -۲ناحیه تاریخی درشمال غربی فرانسه -مارک
اتومبیلی است --۳سنگریزه -خانه ها راازهم جدامیکند -صراحی
کوچک-ذ مثل ومانند -۴اص ً
ال وابدا ً -تاب وتوان -بقول شاعرنادانی
چیست جزبه آن مردن -وقت وهنگام -۵-آنچه در خاطرگوینده وشنونده
معهوداست -از صفات یاران مناسب -سنگی که باآن کاردوقیچی راتیز
می کنند -۶ازتوابع یزد درسرراه اصفهان -حیوانی که گاهی درکارها می
آورند -هواپیمایی ساخت فرانسه -۷انگلیسی می گوید «مال شماست»-
پزشک ومیکرب شناس آلمانی -واحدپول چندکشور -۸جانوری که
پوستش باارزش است -ازچهره های سیاسی ومعاصرآلمان -تکرارآن
عالمت خستگی ونفس زدن است -۹آینه-ازنظرافتاده ومردود -نخ ترکی
 -۱۰پرتوماه-گیاهی ازتیره گندمیان -آبی که نمیخورند ولی درداروسازی
بکار میرود -۱۱جسمی معدنی وبلوری شکل -بیگانه -نام دیگر مس-۱۲
ازپایین بباالهم همین است واگر سروتهش کنید حرف نمیزند -یکنوع آدم
مصنوعی که بچه ها می سازند -نام دیگر درخت زبان گنجشک -رودخانه
ای در شوروی سابق -۱۳ -پسونددارندگی  -نوع پارسی آن به بنگاله می
رفت -انتقال بیماری بدیگری -صدمترمربع  -۱۴-خانه کاروان -اختالف
سطح درفیزیک -۱۵سمبل تحمل وبردباری -چهارمین مثنوی ازخمسه
نظامی
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طرح از :زنده یاد جهانگیرپارساخو

افقی- ۱ :هرمان ملویل-الغر-۲نسا -رایزن-مینو-۳دمرو-شمش-کارگاه-۴
ام-دانیال-ا-۶-ال-شباهنگ-آباده-۷سالو-سیب-ا-دار-وصل-۵رای
واندی-فنر-یل-۸سو-لوف-مات-کل-۹بک -جنس -پانوراما -۱۰واشنگ-
کاروان-ای-۱۱ل-اردکان-سن-هجو -۱۲تیپ-ریه-ش-تای-ا-۱۳-ناتوان-وال-
باطن-۱۴ساز-پیروی-هبه-۱۵مالت-ژان ژاک روسو

کلبه کتاب

ن
پخ نش
رمزک ش رهی مااههن آزادی ردلوس آ جلس
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

از آشنایی با شمس بسال  ۶۴۲هجری
وشیفتگی او به شمس دگرگون شد..
مولوی مجتهد  ،فقیه ودارای قدرت فتوا
بود  .او حضورومباشرت مجالس سماع
وگوش کردن به موسیقی و پایکوبی
ودست افشانی را مباح و جایز شمرد
واین اموراورا به وجد می آورد وبه
بزم روحانی سوق می داد واورا بعالم
معنویت می برد .وی نوازنده چیره
دستی بود که چنگ رابامهارت می
نواخت .خودگوید:
چنگ را درعشق او ازبهرآن آموختم
کس نداند حالت من ناله من اوکند
ویا :عاشقی وبیدلی اسرارماست
کار کارماین چون او یارماست
ویا :هرغزل کان بی من آیدخوش بود
کاین نوا بی من زچنگ وتارماست
ونیز :ای چنگ پرده های سپاهانم
آرزوست
وی نای ناله خوش سوزانم آرزوست
غزلیات موالنا اشعاری است غنایی
وموزون ودارای زیبایی وکشش خاص
که موسیقی دربطن اشعاراوست.
مولوی بازنده کردن سماع مشت
محکمی بردهان زاهدان قشری زد
وازمرگ موسیقی جلوگیری کرد.
بایک نگاه کلی تاریخ تصوف که باعث
زنده نگهداشتن موسیقی ایرانی بود
ابتدادرزمان امویان پاگرفت .تصوف
درسده های اول ودوم هجری ناپخته
وهنوز در آغاز راه بود ودرآن ازوحدت
وجود وعشق الهی ودرس وبحث اثری
نبود وبیشتر به ترویج اندیشه ترک دنیا
وزهدوقناعت گرایش داشت  .درسده
سوم با پیدایش فلسفه وانتشارآن میان
مسلمانان  ،پایه های تصوف بصورت
جدی گذاشته شد بحدی که رفته رفته
برتعداد متصوفین افزوده می گردید
واین مکتبی شد دربرابر دین داران
قشری چنانچه مولوی گوید:
این نمازوروزه وحج وجهاد
هم گواهی دادن است ازاعتماد
چونکهبامعشوقگشتیهمنشین
دفع کن دلدادگان را بعدازاین
سماع با نغمه «اناالحق» منصور حالج
طرفداران زیادی پیداکرد وچون
باتقویت سماع موسیقی زنده نگهداشته
میشد موردایراد علمای قشر ی
قرارگرفت تااینکه درزمان صفویه
بارواج تشییع ،تصوف بیشترمورد حمله
قشریونقرارگرفت.
ناتمام
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.Patrick Wintour Diplomatic
editor.
A group of 24 senior
diplomats and defence
officials, including four
former
Nato
secretary
generals, have urged Donald
Trump to save potentially
hundreds of thousands of
lives across the Middle
East by easing medical and
humanitarian sanctions on
Iran. US ignores calls to
suspend Venezuela and Iran
sanctions amid coronavirus
pandemic Read more The
call has the backing of the
former EU foreign affairs
chief Federica Mogherini,
the former director general
of the World Health
Organization Gro Harlem
Brundtland, and senior
American diplomats in
the Bush, Clinton and
Obama
administrations.
Trump reimposed crippling
sanctions on Tehran in May
2018 after withdrawing from
an international deal that
put curbs on Iran’s nuclear
programme. The bipartisan
group is not pressing for a
generalised lifting of the
sanctions but instead a
targeted effort to ease US
rules that prevent Tehran
trading in medical and
humanitarian goods. The
group says the move could
potentially save the lives of
hundreds of thousands of
ordinary Iranians and, by
helping to curb the virus’s
rapid spread across borders,
the lives of its neighbours,
Europeans, Americans and
others. Iranians are facing
one of their country’s
darkest times in living
memory the group says.
Reaching across borders to
save lives is imperative for

۱۲۴  ماره-آزادی

our own security and must
override political differences
among governments, it adds.
Signatories include the
former US secretary of state
Madeleine Albright, former
US defence secretaries
William Cohen and Chuck
Hagel, former director of
the International Atomic
Energy Agency Hans Blix ,
former US treasury secretary
Paul O’Neill, the former US
lead diplomat on the Iran
deal, William Burns, and
the former Nato secretary
general George Robertson.
Callout callout-coronavirus
“> Centrist and progressive
Democrats including Joe
Biden have all called for
a lifting of sanctions, but
the statement organised by
the European Leadership
Network and the Iran Project
is the most broad-based
effort to engage the White
House yet,proposing very
specific, but effective steps
that do not require a complete
reversal of US policy
towards Iran . The statement
says: Though never intended
to kill, US ‘maximum
pressure’ through sanctions
on Iran are compromising
the performance of the
Iranian healthcare system
as Iran’s outbreak moves
into its second month.
Despite
humanitarian
exemptions provided under
US and international law,
these sanctions make the
importation of medicine,
medical equipment and raw
materials needed to produce
these goods domestically
slower, more expensive, and
complicated. Coronavirus
updates More data “The
US state department claims
medical trade is not blocked

by US sanctions, but the
group of former leaders say
they have identified a series
of barriers that make medical
trade near impossible.
The steps they recommend
include expanding the scope
of humanitarian exemptions
under
US
sanctions
specifically
to
include
devices and equipment
necessary to effectively
combat Covid-19, providing
extra resources to the US
treasury to process sanctionswaiver requests, and sending
general US treasury comfort
letters to European banks,
shipping firms and insurers.
The signatories urge Trump
not to use America’s voting
rights on the IMF board to
disrupt an Iranian request
for a $5bn(Ł4bn) IMF loan,
and to issue a statement
supporting the use of Instex,
the mechanism created by
the UK, France and Germany
in 2019 to allow European
companies to trade with Iran
without exposing themselves
to the consequences of US
sanctions. Iran was not on
the first IMF list of countries
to be granted coronaviruslinked loans.
The group warns of
significant and long-lasting
consequences
for
the
reputation of the United
States and Europe among
the Iranian people if Trump
does not provide relief.
This would starkly raise the
political costs of engaging
with either the US or Europe
for any current or future
Iranian decision-makers,
while
simultaneously
boosting the influence of
Iran’s nonwestern partners. Iran deaths

per day coronavirus Trump
has claimed Iran does
privately want US aid, but
the Iranian president, Hassan
Rouhani , under pressure
from hardliners, has denied
this. On Monday, Abbas
Mousavi, a foreign ministry
spokesman, said Iran would
never ask the US for help.
Iran has never asked and
will not ask America to help
Tehran in its fight against
the outbreak ... but America
should lift all its illegal,
unilateral sanctions on Iran,
Mousavi said in a televised
news conference. Iran’s own
messaging on the need for
external aid is also confused,
with some leaders saying
the country is self-sufficient,
and others insisting there are
dire shortages.
Iran formally withdrew
criticism
of
Chinese
coronavirus
statistics
after the health ministry
spokesman,
Kianoush
Jahanpour, had on Sunday
described
the
Chinese
figures as a joke in a tweet
and at a press conference.
Iran’s death toll stood at
3,739 on Monday, with more
than 60,500 infected.
There is no sign of any fall in
the numbers being infected,
as many Iranians return
to work after the Iranian
new year holiday. Concern
remains within the Iranian
government that too many
Iranians are still ignoring
social distancing guidelines.

ضرب المثل را پیدا کرده ودرافواه
مردم آن کشور ساری وجاری است
ومایة ثروتمندی زبان وادبیات آن
.کشورگردیده است
راقم این سطور درژنو یک جلد
ازترجمة فرانسوی مقداری از فابل
های کریلوف بازحمت زیاد بدست
۱۸۵۲ آورده است که درسال
) سال پیش ازاین۱۱۶ ( یعنی
درپاریس بچاپ رسیده است ومترجم
اشعار آلفرد بوزو نام دارد وعنوان
« کریلوف یاالفونتن:کتاب چنین است
 زندگانی و فابلهای او» اگر،روسی
خدابخواهد (بشرط بقا) درمقالة
دیگری کریلوف و فابلهای اورا
باتفصیل بیشتری بهموطنان معرفی
.خواهم کرد
)( برسم هدیه بسیار ناقابل نوروزی
 سیدمحمدعلی-۱۳۴۷  نوروز،ژنو
جمال زاده
.عنوان متحد کره جنوبی درگیرمی کند
صدها هزار سرباز برای ثبات و عملیات
از بین بردن بحران در کره شمالی مورد
 چنین جنگی احتماالً منجر به.نیاز است
.کشته شدن ده ها هزار نفر خواهد شد
درحالیکه بسیاری ممکن است با دیدن
،نشانه هایی از بحران درکره شمالی
هورا بکشند اما باید گفت وضع درکره
 سیاست.شمالی بسیار پیچیده است
گذاران آمریکایی قطعا درصورت
ایجاد بی ثباتی دررژیم پیانگ یونگ با
. محدودیتهایی روبرو خواهند شد
در هر نسل یک بار سیاستمداران
آمریکا بایدطرح های ایاالت متحده
را مورد تجدید نظر قراردهند تا بتوانند
.امنیت ایاالت متحده را تأمین کنند
آخرین خبر درمورد کیم آن است که
کره شمالی اعالم کرد کیم مورد عمل
جراحی قرار نگرفته و حالش هم بسیار
.خوب است

 معجزات شعر:بقیه
. فایل را برای بسترمان فرستاد
درپشت صفحة اول آن بخط خود
:نوشته بود
 این متن.« برای والتر بسترمان
موجب بردن بازی گردید باتشکر
 جان.بسیار وبسیار وبهترین آرزوها
».  کندی.اف
پس باز جادارد که بگوییم معجز
 خدا.دیگری از شعر صادرگردید
حافظ و حامی قوم و جماعتی است
که خوب شعربگوید وخوب شعر
بفهمد و به اهمیت و مقام ومنزلت
بلند شعر معتقد باشد و احترام شعررا
.نگهدارد
باید دانست که کریلوف دارای
چندصد فابل است ومقداری ازابیات
این شاعر مانند ابیات سعدی وحافظ
خودمان درمیان ملت روسیه حکم

... چیز درباره کره۵ :بقیه

.ایاالت متحده قدرت مقیم آسیا نیست
این کشور برای کسب قدرت نظامی
درآسیا به شبکه ای از روابط با متحدین
 غیرقابل پیش بینی.خود متکی است
بودن موضع دونالد ترامپ رئیس جمهور
 مردد بودن، آمریكا در قبال كره شمالی
بین «آتش و خشم» و «ستایش چشمگیر
 ممكن است باعث عدم اطمینان،» كیم
در بین متحدان ایاالت متحده در مورد
چگونگی رفتار این كشور در رویارویی
،  به همین ترتیب.با بحران کره شود
اگر ایاالت متحده به طور کامل از
تعهداتی که با متحدین خود دررابطه
 می، با کره جنوبی دارد پیروی نکند
تواند متحدین را ترغیب کند به دنبال
ترتیبات جایگزین و به دنبال اسکان
بیشتر چین و تضعیف موقعیت ایاالت
.متحده باشند
بی ثباتی ناشی از فروپاشی رژیم کیم
مطمئن ًا منجر به یک جنگ داخلی درتصویرزیر کیم جونگ اون را
خواهد شد که ایاالت متحده را به درکنارخواهرش کیم یو جونگ می بینید

بادردست داشتن کیفی به این
بزرگی این پاکت محتوی نامه
، رازیر پیراهن وبرروی قلبم نهاده ام
بیانگر سپاسی است که قلبم
 به شرف،ازژرفنای درونش
ومردانگی شما به جهت انجام
خدا،خواسته ام ابراز میدارد
شماوهمسر بزرگوار ومهربان تان
خیر از بچه هایتان،راحفظ کند
سالم مرا به همسرتان،به بینید
.برسانید
 بازهم تکرارمی کنم ازاین:گفتم
پس هرکاری که داشته باشی
برای،به ویژه برای ترک اعتیاد
آنچه،انجام آن صمیمانه حاضرم
که بخواهی به جان ودل پذیرا
ضمن ًا قول میدهم که طبق،هستم
برو به امان،خواسته ات عمل کنم
امیدوارم هرچه زودتر بااراده،خدا
ای قوی واتکاء به پشتیبانی همه
جانبه ی من از دهانت بشنوم که
.برای ترک اعتیاد آماده ای
..فکرشرامیکنم:آهیکشیدوگفت
من از گفته ی اخیرش خوشحال
شدم واوسپس از جایش برخاست
،ورفت
کرد
وخداحافظی
بامدادروزبعد بنابرقولی که به
نامه اش را ازدرون،منیره داده بودم
آه،پاکت بیرون کشیدم وخواندم
 من این نامه را هنوز،ازنهادم برآمد
،درآرشیو نامه ها وکتابهایم دارم
ازآنجاکه ممکن است حافظه ام
یاری نکند تاهرآنچه راکه اونوشته
بنابراین،بود به درستی بیان کنم
بهتراست نامه اش را بیاورم
.تاازروی آن بخوانم
درآن نامه که پدرم پس از
آوردن آن( که اینک در آرشیو
) نامه ها وکتابهای من است
ازبرایم خواند چنین نوشته شده
عشق،«جالل الدین خوبم:بود
عشق روزگارنوجوانی،نخستین من
،واپسین سالم من برتو باد،و جوانیم
زمانی این نامه را خواهی خواند که
،من ساعتها با زندگی وداع گفته ام
دیگرخودم را الیق زیستن نمی
ادامه ی زندگی ام به فرض،دیدم
ترک افیون نیز داروی درد من
زندگی از برایم هیچ هیجان،نبود
 ادامه دارد،وانگیزه ای نداشت

 نازنین:بقیه
ومرا ازپیش خودراندندوبه خاطر
برخورد تلخ آنان ودردی که از
رفتارشان برقلب ریش ریش شده
 بیش از پیش به افیون پناه،ام نشست
بردم تااینکه کارم بجایی رسید که
آقا جالل الدین با آنهمه پیشینه ی
! این سیه روی را نشناخت،آشنایی
باپول فروش خانه ی،به هررو
خانه ی کوچک و ُمحقّری،تهران
با مبلغی بسیار کمتر خریدم تا
توانسته باشم باباقیمانده آن پول
چند صباحی به زندگی نکبت بارم
.ادامه بدهم ومحتاج کسی نشوم
 چرازمانیکه بابرخورد:پرسیدم
سرد خواهر وبرادرت مواجه
به من مراجعه نکردی؟،شدی
درحالیکه چشمانش را به
انگشتان دودستش که بهم حلقه
 باچه:گفت،زده بوددوخته بود
 درخواستی،رویی!؟گذشته ازاین
را که اکنون می خواهم آن را بیان
 پیش ازاین ازبرایم مطرح،کنم
اینک آمده ام تا باتمام وجودم،نبود
از شما پوزش،واز ژرفنای قلبم
بخواهم وحاللی بطلبم ویقین
بدانید که این آخرین دیدار من
آخرین دیدار با،باشما خواهدبود
مردی که با من صادقانه عشق
می ورزید ومن به خاطر ناپختگی
ونادانی اغوا شدم وعشق اورا زیر
شدت از
ّ پاهایم له کردم واو را به
خودرنجاندم واین سرنوشت جزای
.من بود که سزاواراین جزا هستم
سپس دست به یقه ی پیراهنش
بُرد وپاکتی را ازآن بیرون کشید
آقاجالل:وبه دست من دادوگفت
 نامه،الدین محتوای این پاکت
باید به،ای به عنوان شمااست
من قول بدهید که تابامداد فردا
دراین،آن را نخواهید گشود
نامه از شما درخواستی کرده ام
وخواهش دارم به پاس آن چند
سال عشق معصومانه وپاکی که
باهم داشتیم درانجام خواسته
البته باآن،ام کوتاهی نکنید
صفات خوب وانسانی که درشما
ُسراغ دارم مطمئنم که کوتاهی
نخواهیدکردواگر می بینی
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Former world officials call on US to ease Iran sanctions
to fight Covid-19 | The Guardian

90s. Nor has this muted
his calls for an end to the
Ayatollahs’
persecution
of dissent, their mismanagement and corruption
of the Iranian economy, their
support for terrorist causes
among extremist elements
of Hamas in Palestine and
Hezbollah in Lebanon.
Zahedi is broadly, though
not uncritically, pro-British
and pro-American. Above
all else, he incarnates the
cultural characteristics of
the Persian. In his youth, he
was passionate and playful.
As an Ambassador, he was
generous to the point of
extravagance in the parties
he gave for Presidents and
Prime Ministers. As Foreign
minister he could be prickly
and sometimes profane in his
pursuit of Iranian interests,
for instance in his insistence
that the Gulf must never be
referred to as anything other
than Persian and that its
islands must be Iranian.
Zahedi today is a pragmatist
to whom increasing numbers
of thoughtful Iranian exiles
look for advice and guidance
on how to interpret the cross
currents of Iranian politics.
Iran watchers at the UN
Security Council and the EU
Commission in Brussels –
though not, alas, the know-italls of the State Department
and Pentagon – study
his occasional speeches

and excerpts from his
memoirs that appear in the
Swiss-Iranian and Persian
language journals of west
coast America. But Zahedi’s
advice is very different from
that which might be expected
from the ‘Bourbons’, the
term traditionally used to
describe exiles who ache
to destroy the regimes that
dispossessed them.
Consider just two examples:
“Bomb Iran to stop it making
atomic bombs?”
“Madness,” says Zahedi. In
addition to murdering the
innocent, this would be more
likely to consolidate support
behind the regime that he,
no less than the hawks in
Washington and Tel Aviv,
wants to displace.
“Tighten up sanctions to
squeeze the Iranian economy
and bring the regime to its
knees.”
“It won’t work,” says
Zahedi. Iran is self-sufficient
in food, energy and minerals.
Unemployment is a major
problem for the rapidly
increasing
numbers
of
school leavers in a country
of 74 million, more than half
of whom are under 20 – but
as in Cuba and Myanmar,
it is not hard for a regime
that controls the press and
TV to put the blame for the
lack of jobs and declining
living standards on “outside
enemies” seeking to punish
the Iranians for failing to
bow to the “Great Satan”
(as the Mullahs describe
America).
Ardeshir Zahedi’s analysis,
like mine, is that the
dialogue with Iran that the
Obama Administration in
Washington now says it
wants will get nowhere if
it is confined to the nuclear
question. Between the US
and Iran, there are other
festering issues that cry out
to be tackled.
For instance, compensation

– to the Americans, for
the 1979 seizure of their
Embassy and incarceration
of their diplomats; to the
Iranians for the families of
the 248 pilgrims killed in
1988 when the US cruiser
Vincennes shot down an
Iranian airliner on route
to Mecca. Both sides also
accuse the other of aiding
and abetting terrorism. Iran
helps fund and arm extremist
elements of Hamas in
Palestine and Hezbollah in
Lebanon. The CIA makes
use of money appropriated
by Congress to assist antiIranian forces not only
among Kurds on the borders
of Iraq and Turkey but inside
Iran itself.
There are nevertheless broad
interests that Iran and the
West have in common. Trade
is one example. As Britain
and Europe strive to pull
out of the global recession,
Iran is too large a market to
be left to the Russians and
Chinese. And Iran could
pay for its imports if only
its oil and gas were allowed
back onto world markets.
Politically too, an Iran at
peace with the West could
help stabilize the Persian
Gulf by removing the Arab
fears of Iranian over-lordship
after the Americans leave. It
could also assist in resolving
the Middle East’s most
dangerous
confrontation,
between Israel and Palestine.
There are, as yet, few signs
that the Mullahs will put aside
their proclaimed intention
to export the Islamic
Revolution. But that is not
the aim nor the wish of the
“Other Iran” that constitutes
the overwhelming majority
of the Iranian people. For
them the best way forward
is to restore the links with
the West that in Ardeshir
Zahedi’s day (and mine)
made Iran our closest friend
and stoutest ally on the

crucial land bridge that links
greater Europe (including
Turkey) with the tomorrowlands of Central Asia, India
and China.
A pipedream? I do not think
so. For the Mullahs are not
forever. One way or another,
they too will pass or be
absorbed into the cultural
fabric of historic Iran. With
Ardeshir Zahedi, I cling to
the belief expressed by a
mutual friend, Houshang
Nahavandi,
when
he
served as Rector of Shiraz
University:
“Four thousand years of
history with so many ups
and downs have taught this
to the Iranians: Iran has
always survived, overcome
its invaders… absorbed its
occupiers. The Phoenix is
always re-born from the
Ashes.”

Iranian Currency
Changed
From
Rial to Toman
IRNA:The Iranian lawmakers
voted on May4 for the details
of an amendment to the
Monetary and Banking Act
of Iran that would change the
official currency to 'toman'.
The
new
law
tasks
Central Bank of Iran with
recalculating
foreign
exchange ratio with 'toman'
taking into consideration
the currency reserve and the
country's commitments to the
International Monetary Fund.
The law also articulates that
'rial' will remain credible
alongside 'toman' for two
years, during which the
old coins and bills will be
gradually collected and new
ones will replace them.
Central Bank of Iran has been
required to do preparatory
work for the implementation
of the new law within two
years from its enactment.

Dr Assad Homayoun Passes Away
topple the fundamentalist
administration in Iran,
but died in exile.

Dr Assad Homayoun
was well-known as the
articulate leader of
Iran’s exiled nationalist
opposition, as head of the
Azadegan Foundation,
an umbrella organization
which
supports
democratic change in
Iran.
Dr Homayoun, who
appeard
regularly
on Iranian radio and
television — broadcast
from abroad — as well
as in the US media, was
a former senior Iranian
diplomat was residing
in the United States. He
was in charge of political
affairs at the Iranian
Embassy in Washington
DC for 12 years and, just
before the revolution,
was Chargé d’Affairs in
charge of the Embassy.
For the past 20+ years, Dr
Homayoun has provided
advice and counsel to
many opposition groups
in exile. He helped
organize the Azadegan
movement, headed by the
late General, Dr Bahram
Aryana, who mounted a
campaign to

In
recent
years,
Dr
Homayoun
has
substantially increased
his political activities by
sending political, social
and cultural messages
to the people inside
Iran. Before his death
He was President of the
Azadegan
Foundation
(a movement for the
liberation and freedom of
the Iranian people) and
editor of Focus on Iran.
Dr Homayoun earned
his PhD in International
Relations at George
Washington University
in Washington DC and
served as a Professor
there. He was the author
of many articles on
international,
Middle
Eastern and Iranian
affairs in Strategic Policy,
Defense & Foreign
Affairs, Global Affairs
and The Washington
Times. He was a Senior
Fellow at ISSA.(The
International Strategic
Studies Assocciation)
Gregory R. Copley Editor
and founder to Defense
& Foreign Affairs Writes:
“Assad Homayoun had
one burning, Unfulfilled
wish when he died in
Washington,DC,
on
April 11, 2020, a few
weeks after the NoeRouz
holiday marked the start
of Spring. He wished Iran
to be free.” He added: “
Assad had devoted his
life to that end since
being trapped in exile in
the US from early 1979.
His world dislocated as
the ailing Shah Reza

Pahlavi was pushed from
his country”.
“Assad
Homayoun’s
life in exile was far
from wasted. He kept
alive the flame of Iran’s
persian heritage and was
an inspiration to Iranians
inside the country and in
the diaspora. He was one
of the gratest repositories
of strategic philosophy
and knowledge in the
world.
His
reading
and understanding of
strategy was rare and
encyclopedic. So he
became Iran’s gift to the
world and therfore one of
Iran’s greatest losses.”
Here is one of his
poems
he wrote “to
an Exiled Patriot, to
long from home. above
Iran;
Karachi-London
flight,April 15,1997”:
It is April, yet there remains
Snow,dappled on the
foothills of the Alborz
range,
Leeched from the perpetually
Crisp and clouded
summits
of a silent,ageless place.
And there, for now,the winds
are hushed; few souls
venture,
Yet clear before, I see
translucent,
shimmering, your face.
Winter goes, yet there remains
Ice, hard beneth the
drumhead of the
Persian Plains.
And here, for now, the winds
resound; Ferdowsi sleeps
While in the absence of your
soul, I weep.
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Lord Curzon, who was the
British Viceroy of India
when he said that, grasped
the significance of the
continuity over the millennia
of Iranian culture. Most
classical civilizations have
seen their ancient history
fade into the mists of time.
Today’s Egypt, Greece and
Italy cherish the memories
but bear little contemporary
resemblance to the glories
of the Pharaohs, of Athens
in the 5th Century BC or the
Empire of Rome at its peak.
Not so Iran (and China).
Visit Esfahan, Shiraz or
Yazd and Iranians in threepiece suits as well as gowns
and turbans, will regale
you with tales of Cyrus and
Darius, their great emperors
who carried the power and
culture of Persia to Sudan in
the south and Pakistan to the
east.
Therein lies one of the
keys to dealing with
Iran. Far more important,
because it is more deeply
rooted than the Koranthumping of the Ayatollahs
- or the consumerism of
the Americans – is the selfimage of the Persians. Above
all, they are proud. They too
believe that – like the Brits –
they are unique.
Personifying this critical
quality of the Persian
character is a wise old man
living in Le Chateau des
Roses, overlooking Lake
Geneva in the Swiss city of
Montreux. Meet Ardeshir
Zahedi, son of the Persian
general who restored the
late Shah to the Peacock
Throne in the long-ago
1950s. Foreign minister of
Iran, Ambassador to Britain
and (twice) to America in
the ‘80s, Zahedi has even
more reason to be hostile
to the current regime than
other members of the Iranian
diaspora. Its agents targeted
him for assassination in the

THE PHOENIX IS ALWAYS RE-BORN
FROM THE ASHES
Sir Eldon Griffiths was born
on 25th. of May 1925 in Wigan
Lancashire. His Welsh father
was a police sergeant. He
attended Ashton
Grammar
School. After
the Second
World War service in the Royal
Air Force, he gained a double
first class degree in history
from
Emmanuel College,
Cambridge and
an
MA
from Yale University. He then
joined the Conservative Party.
Sir Eldon Griffiths, British
politician and journalist, was
also the managing editor of
Newsweek from 1959 to 1961
and author of a number of
books.
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He gave up journalism in
1963 to become adviser
to the Prime Minister, Sir
Alec Douglas-Home.
With
his
academic
credentials,
American connections, press
experience and human qualities
he became one of rising stars
of the Conservative Party and
was expected to make his way
to the highest administrative
ranks. He was then appointed
undersecretary of State and
became Minister of Sport in
Edward Heath’s cabinet.
With Margaret Thatcher as
Opposition Leader, he held
shadow portfolios, spokesman
on Trade and Industry, then
Europe. But by 1976, at 41, he
decided to stay in Parliament as
a full time MP
He served as a member of the

House of Commons for 33
years, and became the chairman
of British–Iranian group in the
Parliament when Ardeshir
Zahedi was ambassador to the
court of Saint James.
Lancashire. His Welsh father
was a police sergeant. He
attended Ashton
Grammar
School. After
the Second
World War service in the Royal
Air Force, he gained a double
first class degree in history
from
Emmanuel College,
Cambridge and
an
MA
from Yale University. He then
joined the Conservative Party.
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Sir Eldon Griffiths, British
politician and journalist, was
also the managing editor of
Newsweek from 1959 to 1961
and author of a number of
books.
He gave up journalism in

1963 to become adviser
to the Prime Minister, Sir
Alec Douglas-Home.
With
his
academic
credentials,
American connections, press
experience and human qualities
he became one of rising stars
of the Conservative Party and
was expected to make his way
to the highest administrative
ranks. He was then appointed
undersecretary of State and
became Minister of Sport in
Edward Heath’s cabinet.
With Margaret Thatcher as
Opposition Leader, he held

shadow portfolios, spokesman
on Trade and Industry, then
Europe. But by 1976, at 41, he
decided to stay in Parliament
as a full time MP
He served as a member of the
House of Commons for 33
years, and became the chairman
of British–Iranian group in the
Parliament when Ardeshir
Zahedi was ambassador to the
court of Saint James.
Sir Eldon passed away on June
3. 2014 in his constituency
Bury Saint Edmunds at the age
of 89.

In an homage to his memory,
Ambassador Zahedi wrote:
“A diplomatic figure to
whom I wish to refer
with much respect and
admiration was my close
and noble friend Sir Eldon
Griffiths. He was a true
lover and friend of Iran
and knew our country’s
history and culture to the
finest details. Sir Eldon
visited Iran several times
both before and after the
revolution. He met with
the Shah and made friends
with many leading figures
in Iran.
His book on “Iranian
Imbroglio”,
and
“Turbulent
Iran”
published a few years
before his death, are
remarkable testimonies of
his knowledge of Iran and
his feelings for the people
of my country.
Sir Eldon came to
Montreux to see me
several times after the
revolution. I have many
good memories of him and
keep my close relationship
with members of his
distinguished family.”
******

From an
interview
with Ardeshir
Zahedi
July 2012

“Bomb Iran to stop it
making atomic bombs?”
“Madness,” says Zahedi.
In addition to murdering
the innocent, this would be
more likely to consolidate
support behind the regime
that he, no less than the
hawks in Washington and

Tel Aviv, wants to displace.”
“Tighten up sanctions to
squeeze the Iranian economy and bring the regime to
its knees.” It won’t work,”
says Zahedi. Iran is self-sufficient in food, energy and
minerals. Unemployment
is a major problem for the
rapidly increasing numbers
of school leavers in a country of 74 million, more than
half of whom are under 20
– but as in Cuba and Myanmar, it is not hard for a regime that controls the press
and TV to put the blame
for the lack of jobs and declining living standards on
“outside enemies” seeking
to punish the Iranians for
failing to bow to the “Great
Satan” (as the Mullahs describe America).”
“I do not think so. For the
Mullahs are not forever.
One way or another, they
too will pass or be absorbed
into the cultural fabric of
historic Iran. With Ardeshir
Zahedi, I cling to the belief expressed by a mutual
friend, Houshang Nahavandi, when he served as
Rector of Shiraz University: “Four thousand years
of history with so many ups
and downs have taught this
to the Iranians: Iran has
always survived, overcome
its invaders… absorbed its
occupiers. The Phoenix is
always re-born from the
Ashes.”
No country, except perhaps North Korea in recent
years has attracted so much
adverse attention as the Islamic Republic of Iran. Its
theocratic regime is rightly
charged with persecuting
dissenters, forcing women
to wear the veil and chador,

bloodily
suppressing
the protests
of hundreds
of thousands
of Tehranis
who
believed that
its
2009
election
was rigged
in favour of
President
Ahmadinejad. Worse,
in the eyes
of the US
and
most
(though
not all) EU
Governments, Iran
is seen to
be using its
nuclear power programme
covertly to develop atomic warheads for its missiles
that could be used to carry
out Ahmadinejad’s threat to
“wipe Israel off the map”.
The trouble with this analysis is that like the curate’s
egg, it is bad in parts. Born
of fear and the same kind
of flawed intelligence that
plunged the US and Britain
into Iraq and an unwinnable war in Afghanistan, it
fails to take account of the
‘other Iran’ that I have come
to know over a lifetime of
interaction with the largest,
most populous and in the
long run, most potentially
pro-Western nation in the
Middle East.
We need to get back to basics if the Obama Administration in Washington and
the new Con-Lib coalition
in London are to pursue
with any hope of success
the “dialogue with Iran” that
is the only sane alternative

to a slide into bombing and
war. So, let us start again –
with the history, geography
and culture that mean far
more than the dithyrambic of the transitory regime
of the Mullahs. Iran is big.
Put one end on the Bristol Channel and the other
would stretch eastwards
from Istanbul. Iran is also
rich, a reservoir of more oil
and gas than anywhere except Saudi Arabia. Climatically it is hot and arid, yet
in the turrets of the Zagros
Mountains and in the snows
of the 11,000 ft. tall peaks
where Iranians ski and from
which streams gush down
to the forested shores of
the Caspian, it is not hard
for the visitor to fall in love
(as I did in my youth) with
what one of my more distinguished Parliamentary colleagues described as “those
plains of amber, those peaks
of amethyst, the dignity of
that silence of two thousand
years”.
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Sir Eldon Wylie Griffiths

hearts of millions, that
promoted peace and progress
instead of producing arms
of destruction and sending
messages of arrogance and
division.
Today we all live in a
virus-disease-famine-war
stricken- divided world, a
world dominated by greed,
selfish material pursuits.
More than ever in history
we need to unite our forces
and work together to save
humanity.
Rather
than
building walls of hatred,
we must start removing the
dividing barriers, bringing
medicine and food to
millions struggling between
life and death all over the
globe.
Let us all remember and
follow the words of wisdom
from our great Iranian poet,
Saadi of the thirteenth
Century, inscribed at the
very entrance of the United
Nations:
The sons of Adam are limbs
of each other,
Having been created of one
essence.
When the calamity of time
affects one limb,
The other limbs cannot
remain at rest.
If you have no sympathy for
the troubles of others,
You are unworthy to be
called by the name of a
Human.
Iran, my beloved country,
and the United States which
used to be my second
home were introduced one
hundred and sixty-three
years ago and remained
good friends and allies till
the recent years. Iranians
have grateful souvenirs
of the great Americans
like Howard Baskerville,

Amb.Ardeshir Zahedi
Arthur Millspaugh, Arthur
Upham Pope and Richard
Frye who contributed to
Iran’s movements towards
its territorial unity, peace,
stability and progress, health
and education. They are in
Iranian hearts and minds, the
hearts that are still open to
all American people.
The
American
administration should have
learnt better lessons from
the futile wars in which they
engaged. From the Vietnam
War to Afghanistan, Iraq,
Libya, Yemen and Syria
what have they achieved but
dust and death. A tragic trace
in history. The hundreds of
billions of dollars wasted on
destruction of nations could
have saved mankind from
disease and hunger, millions
of lives that have been
lost, the youth that have
fallen, cities that have been
devastated, hospitals and
schools that were ruined,
museums and places of
worship that crumbled.
The present situation of the
world, the deadly virus that
massacres our people can be
turned to an opportunity for
the changing of attitude, to
forget and forgive, to replace
hatred by love and war
by reconciliation, to look
into a future, a better and
brighter future built upon
understanding, coexistence
and cooperation. Today we
all need to live together and
help each other to surmount
the global threats to our
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* President Trump: Vaccine would be available by end of this year
*Mike Pompeo: coronavirus may have originated in a laboratory in
Wuhan
* Milanese daily newspaper
Corriere della Sera reported
that there was more traffic
in the capital of Lombardy,
which was the region with
the most cases in Italy.
Overcrowding on busses
and metro was largely under
control, Italian news agency
ANSA reported.
The hashtags “Phase 2”
and “May 4th” were both
trending on Twitter Monday
morning.
This second phase of
lockdown
means
that
restaurants will now be open
for takeaway in addition
to home delivery. Funeral
services can be attended by
up to 15 people provided
everyone wears a mask.
Those who have coronavirus
symptoms or a fever of more
than 37.5 degrees Celsius
must stay at home as officials
continue to trace potential
cases and contacts.
*Macron: France contributes
€500
million
towards
research for a vaccine.
“Our objective is to obtain
treatments and a vaccine [for
COVID-19] as quickly as
possible,” French President
Emmanuel Macron said at
the Elysée palace.
Speaking about easing
lockdown restrictions on
May 11, the French President
said it would be a “new step”
and that they would evaluate
everyday for the month
of May how the epidemic
evolves.
He said he understood the
worries but said he wanted
to “reassure” people.
“The lockdown was effective
and worked,” Macron added.

start of the epidemic and
25,428 people have died.

*Charles
Michel,
the
president of the European
Council, has thrown his
support behind the initiative.
“These are dark days,” he
said. “But they are also days
that reveal our humanity
and we’re confident that
humanity will step up and
shine.”
Ursula von der Leyen said
Europe would be mobilising
€1 billion towards the €7.5
billion target.

hygiene and social distancing
measures.
Athens
haidresser
Konstantina
Harisiadi
has taken a number of
measures to ensure safety
in her store, with plexiglass
barriers at reception and at
manicure stations. “Things
are different. There’s no
spontaneity - we can’t greet
each other, speak, laugh.
We’re entering a new era,”
she said.

* Greece gradually began
lifting
its
seven-week
lockdown on May 4,, with
beaches and small shops
being allowed to open.
Masks have to be worn on
public transport.
Hair salons and some stores
such as those selling books
and sports goods are back in
business, albeit with strict

* Spain recorded 164 deaths
in 24 hours and just 356 new
cases,(May4) unprecedented
figures since the start of the
crisis.
The number of confirmed
new cases was under 400 for
the first time since March 7
with 356 new cases.
A total of 218,011 people
have been infected since the

* Japan extended its state
of emergency to May 31
despite a reduction in case
numbers, AFP reports.
“The number of new
cases(On May 4) has
decreased but unfortunately
this decline has not reached
the expected levels,” said
Yasutoshi
Nishimura,
the minister advising the
government on the epidemic.
The state of emergency is
much less restrictive than in
many European countries.
It allows local authorities
to impose restrictions on
members of the public.
Japan has had nearly 15,000
cases of coronavirus and
nearly 500 deaths.
* US Secretary of State
Mike Pompeo suggested
coronavirus
may
have
originated in a laboratory
in Wuhan, despite the US
intelligence being on the
record saying that is not the
case.
Speaking on ABC’s “This
Week”
programme
on
Sunday (May 3), the
Secretary of State said: “I can
tell you there is a significant
amount of evidence that this
came from that laboratory in
Wuhan. The best experts so
far seem to think it was manmade.”
The US has had the highest
number of coronavirusrelated deaths, more than
66,300, as well as the
highest number of reported
Covid-19 cases, over 1.1
million.
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The America I want to
remember is the America
of the founding fathers,
of Jefferson, Washington
and Franklin, of the nation
described by Abraham
Lincoln: «With Malice
toward none, with charity
for all”; the America in
the dream of Martin Luther
King that one day “we will
all sit down at the same table
of brotherhood.”
It is the America of just
after liberation of Europe
to Marshall and his plan to
relieve the suffering nations;
the America that contributed
to the freedom of nations,
to the independence of
colonies, to world health,
education and food, to the
liberty and dignity of all
nations as we see in the
charter of United Nations;
yes, an America devoted
to humanity and welfare of
mankind, irrespective of sex,
colour or origin, an America
that saw no frontiers for
liberty, health, education
and science. It was the
America of Eisenhower
who initiated the Civil
Rights Bill and ended the
Korean War, of Truman and
his Point Four to help the
developing countries, of the
great figures of courage like
John Foster Dulles, Franklin
Roosevelt who saved Egypt
from foreign aggression and
liberated the Suez Canal
bringing US to the peak of
popularity in the developing
world; or America of
Roland Reagan who helped
tear down the Berlin Wall.
I want to keep the memories
of the days America was
a land of opportunity for
all, a country that created
dreams, that was in the

Covid-19 Through of the World
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Iranians have grateful souvenirs of the great Americans like
Howard Baskerville, Morgan Shuster, Arthur Millspaugh,
Arthur Upham Pope and Richard Frye who contributed
to Iran’s movements towards its territorial unity, peace,
stability and progress, health and education.

environment, health and
very existence.
The strangulating sanctions
that the US has unilaterally
imposed upon Iran and its
over eighty million noble
and innocent people, in total
disregard of international
commitments, have been
counterproductive.
They
have, as I had foreseen in
my writings, strengthened
and legitimized radicalism
and impoverished the people
who continue to suffer from
lack of vital necessities.
It is time, sagacity dictates,
for America to remove the
unjust sanctions and above
all release billions of dollars
of the Iranian assets that have
been illegally confiscated.
America has begun, though
belatedly, to retreat from
Afghanistan, Syria, Yemen
and Iraq. But the key to
restoration of peace and
tranquillity in the region
and the return of America
to the prestigious position it
enjoyed in the 50’s and 60’s
is in leaving Iran to the will
of its people and ending the
futile hostilities.
The opportunity is there and
this can be achieved with a
little good will and some
diplomatic wisdom for the
benefit of all. I have said it
again and again that there
is no winner in any war and
that the age of colonialism
and gunboat diplomacy is
over.
How beautifully Shakespeare puts it when he says:
“A peace is of the nature of
a conquest; for then both
parties nobly are subdued,
and neither party loser.”
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Shuster,
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103year-old Iranian woman recovers from Covid19-
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