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اشغال ایران توسط متفقین درشهریور۱۳۲۰

یکی از کاروانهای تدارکاتی متفقین در ایران

.قایق توپدارببرمتعلق به ایران غرق می شود

نیروهای شوروی در خیابانهای تبریز
و به آبادانی و رفاه ملت ایران همت میگمارد.تا
زمانی دیگر که باز استعمارگران همان سناریویی
که برای پدرش نوشته بودند درمورد او نیز به
اجرا درمی آورند..اما این سناریورا درمورد
کسانی که دشمن ایران وایرانی اند هرگز اجرا
نخواهند کرد.
مرتضی پاریزی
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بامدادسوم شهریور ۱۳۲۰کشورایران شاهد غم
انگیزترین وگستاخانه ترین رویداد تاریخی است.
با آنکه قبال دولت شاهنشاهی ایران بیطرفی خودرا
درجنگ دوم جهانی اعالم کرده است اما دراین
روز اتحاد شوروی از شمال وشرق ،ودولت
استعمارگر انگلیس ازغرب و جنوب ،خاک ایران
را بمباران می کنند نیروی دریایی شاهنشاهی
درظرف چندساعت نابود می شود .تعدادزیادی
افراد غیرنظامی بیگناه به خاک وخون کشیده می
شوند و تعداد گمتری افراد نظامی جان می بازند.
متفقین ،ایران بی طرف را طرفدار آلمان می
پندارندو می گویند ما دوبار به دولت شاهنشاهی
هشدار داده بودیم که رابطه خودرا با آلمان قطع
کند .خانة رجبعلی منصور نخست وزیر رضاشاه
شاهد یکی از عجیب ترین رویدادهای تاریخی
است .سفیر شوروی بنام اسمیرنوف و سرریدر بوالرد
وزیر مختار انگلیس وارد خانه نخست وزیر می شوند
و با تسلیم یادداشتی به او حمله ی خود به ایران
را اعالم می کنند .منصور سراسیمه به حضور رضا
شاه میرسد واورا ازاین فاجعه آگاه می کند وازآنجا
عازم مجلس شورایملی می شود.تا نمایندگان مردم
را ازاین حمله آگاه کند .وزیران نیز درحضور
رضاشاه تشکیل جلسه می دهند و نادیده گرفتن
بی طرفی وراه کارهایی که دولت باید اتخاذ کند
مورد بررسی قرار می گیرد .عصر روز سوم شهریور
درحالیکه قوای شوروی و بریتانیا لشکرهای ارتش
ایران را یکی پس ازدیگری درهم می کوبند منصور
تصمیم به استعفا می گیرد  .رضاشاه به روزولت تلگر
اف می کند تا جلوی پیشروی نیروهای شوروی و
انگلیس گرفته شود و روزولت با وقاحت پاسخ می
دهد اهداف انگلیس همان اهداف آمریکاست.
روزهای چهارم وپنجم شهریور نیز خبرهای مربوط
به تجاوز سربازان متفقین در قلمرو ایران به گوش
می رسد .درروز پنجم استعفای علی منصور مورد
تصویب رضا شاه قرار می گیرد و مجید آهی وزیر
دادگستری مأمور تشکیل کابینه می شود .او نیز این
سمت را نمی پذیرد .سرانجام رضا شاه به نخست
وزیری محمدعلی فروغی رضایت می دهد ولی
اعتقاددارد فروغی دیگر پیر وازکار افتاده است.
فروغی به کاخ خوانده می شود وسمت نخست
وزیری را می پذیرد ..درهمین جلسه رضا شاه
کنه می داند یکی ازبهانه های متفقین برای حمله
به ایران روابطی است که او با آلمانها دارد .لذا
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آزادی-

یادداشت

برای نجات ایران پیشنهاد می کند بنفع فرزندش از
سلطنت استعفا کند .اما وزیران اورا ازانجام این کار
منع می کنند .فروغی به مجلس می رود و رئوس
برنامه های دولت خودرا اعالم می کند .رأی
اعتماد به نخست وزیر داده می شود .او مردم را به
خویشتن داری وآر امش دعوت می کند و وعده
می دهد « :این روزها نیز بگذرد وکشور به سیاق
سابق خود طی مسیر خواهد کرد .می آیند ومی
روند؛ حوائجی دارند و به ما کاری ندارند»
پس از مجلس فروغی در منزل خود بوالرد و
اسمیرنوف را می پذیرد و درمورد ترک مخاصمه
و پ توقف جنگ با آنهخا به گفتگو می پردازد.
ودراین دیداراست که از تمایل انگلیس به
استعفای رضا شاه آگاه می شود.باید به هوشیاری
وشم سیاسی او آفرین گفت که از پیش
رضاشاه
ّ
این خواست استعمارگر پیررا حدس زده بود.
درروز هفتم شهریور رضاشاه ولیعهد را درتهران تنها
گذاشت و بقیه خانواده خودرا به اصفهان فرستاد تا
مقدمات کناره گیری از سلطنت و خروج ازایران را
به مرحلة اجرا بگذارد .دراین روزها فقط تهران و
نقاط مرکزی برای دولت ایران باقیمانده وبقیه در
اشغال شوروی و انگلستان است .
درروز دهم شهریور رضاشاه تصمیم خودرا مبنی بر
استعفا باطالع فروغی  -نخست وزیر -می رساند.
براثر فشار متفقین دولت ایران روز  ۲۲شهریور به
آلمانی ها اعالم می کند ایران را ترک کنند.
درروز  ۲۳شهریور دولتهای روس و انگلیس به رضا
شاه اولتیماتوم می دهند که تا روز  ۲۶شهر یور
باید استعفا کند ودرغیر اینصورت تهران اشغال و
حکومتی ائتالفی توسط روس و انگلیس درایران
تشکیل خواهدشدو سلطنت ملغی می شود .در
بامداد روز  ۲۵شهریور  ۱۳۲۰رضا شاه بنفع ولیعهد
 ۲۱سالة خود ازسلطنت استعفا می دهدو فروغی با
ترفندی ولیعهدرا به مجلس می برد و شاه جوان در
برابر نمایندگان مجلس سوگند وفاداری به قانون
اساسی را ادا می کند .رضاشاه راهی اصفهان می
شود .بااینهمه نیروهای متفقین به تهران وارد می
شوند و به شاه جوان اعالم می کنند که حکومت
دردست آنهاست.
اوضاع ایران همچنان آشفته و اسفناک است.
سرانجام کنفرانس تهران درنهم آذرماه ۱۳۲۲
تکلیف نیروهای متخاصم را تعیین می کند و آمریکا
و انگلستان و شوروی متعهد می شوند تمامیت
ارضی ایران را به رسمیت بشناسندو ۶ماه پس از
پایان جنگ ایران را ترک کنند.
آمریکا وانگلیس به عهد خود وفا می کنند ونبروهای
خودرا تا حدود  ۶ماه پس ازپایان جنگ ازایران
خارج می کنند اما شوروی تا پس از اشغال
آذربایجان و حکومت فرقه دموکرات برآن خطه
زرخیز ایران درایران میماندو سرانجام در ۲۱
آذر  ۱۳۲۵ارتش ایران که تازه از زیر بار زور
گویی های متفقین قد راست کرده است
ظفرمندانه وارد تبریزمی شود واین غائله پایان
می پذیرد.پس از جنگ متفقین ایران را پل
پیروزی می خوانند .شاه ایران کم کم قدرت
فرمانروایی خودرا بر خاک ایران تثبیت می کند

ردشماره  ۱۲۷شهریور۱۳۹۹
می خوانید

شهرنیویورک

ایران مستعمرة چین ؟!
این خبر را همانگونه که هست ،لطف ًا
دنبال کنید.
من یکی از مقامهای ارشاد پزشکی و
بازنشسته ایرانی هستم .مقیم چین
هستم و البته بصورت کامال اجباری
در چین زندگی میکنم ..
ایران قرار نیست با یک قرارداد(
ترکمن چای) برای  ۲۵سال به چین
واگذار شود و آنهم تنها قسمت
کوچک و ناچیزی از آن...
ایران میرود که برای همیشه
مستعمره چین شود .چین با
فرستادن کرونا به سرتاسر دنیا تنها
چند هدف را دنبال میکرد :آزمایش
اولیه و میزان خسارت مالی و کشتار
انسانی و البته درگیری جامعه جهانی
و اتفاقات پیرامون آن.
زمانی که دنیا به فکر ساختن بمب اتم
بود ،چین افکارش را در جهت ساخت
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انواع ویروس ها و میکروب های
مختلف از ساده تا پیچیده بود .چینی
ها معتقد بودند که نیازی به شلیک
گلوله و بمب نیست!...
راههای بسیار زیرکانه هوشمندانه
خالقانه وجود دارد .من از شما
میپرسم ،سپاهی ،بسیجی ایرانی،
کوتاهترینراهوبهترینراهچیست؟؟؟
آیا ساختن میکروب یا ویروس به
راحتی قابل انتقال نیست؟؟ و آیا به
راحتی نمیتوان جامعه ای را آلوده
کرد؟؟
هدف قرارداد  ۲۵درصدی نیست!!
هدف آوردن  ۵هزار سرباز ویژه
چینی به خاک ایران نیست ,هدف
تسخیر کل ایران است .خیلی زود
خواهید دید که پول ایران تبدیل به
پول چین خواهد شد.
نسل کشی که شاید  ۸۰تا  ۹۰میلیون
ایرانی تبدیل به  ۷میلیون ایرانی
شود و بقیه آنها را چینی ها تشکیل
خواهند داد!،،

چینی ها جنین مرده انسان را
میخورند و هر چیزی که انسان از به
یادآوردنش حالت تهوع به خود دست
می دهد .این کشور بسیار بزرگ با
جمعیت بسیار فراوان که بایدآنها را
در جایی روی کره زمین جا داد وآنها
را سیر کرد ،به کجا میتوانند بدون
جنگ حمله کنند و انجا را تسخیر
کنند ،ایران مقصد انهاست .ایران به
زودی نابود خواهد شد!...
روزی سپاه پاسداران ،بسیجیها
خواهند فهمید که چه خدمتی
به چینیها کردهاند .روزی زن و
فرزندانتان التماس چینی ها خواهند
کرد که فقط کشته نشوند .بسیار
فاجعه آور و خطرناک است که
میتوانند هر انسان را کمتر از ۵
دقیقه به مرگ نزدیک کند...
من امیدوارم که مردم ایران غیرت
کنند مثل کاوه ،سیاوش ،رستم یکبار
دیگر خاک ایران را نجات دهند .ایران
این بار نه در شاهنامه بلکه در عصر

وحشیگری و گرسنگی چینیها
میرود که از صحفه روزگار محو شود.
با خودتون تا حاال فکر کرده اید!! چرا
چین ارزانترین کارگران دنیا را دارد،
آنها بیشتر چند ساعت نمیخوابند و
هر غذایی را میخورند .تمام جنس
های آنها بی کیفیت و ارزان است و
در تمام دنیا پخش میشود .آنها هدف
دارند و هدف آنها استارت خورده
است ،از ایران شروع می شود و شما
شاهد یک امپراتوری بزرگ از نوع
چینی خواهید بود.
غیرت کنید و نترسید .یک درصد
ایران دارد برای  ۹۹درصد ایران
برنامه ریزی میکند .مرگ پشت درب
هاست.
بپا خیزید قبل از اینکه زنده زنده
سوزانده شوید.
عین نامة شمارا چاپ کردیم اگرچه
به برخی از نکات آن اعتقاد نداریم.
ولی از چینی ها و پاسدارها انجام
هرکاری برای محو ایران بعید نیست.
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چهبگویممنازاینشهرنیویورکخراب
کهبودشهرمکافاتوبسی رنجوعذاب
شرفاینجابهدالراست.زروسیمرفیق
هرکه در جیب ندارد برود گشنه بخواب
همچوسگپرسهزنیموچوخرانکارکنیم
شب وروزم شده پیکار دراین دیر خراب
هرکه را می نگرم ناله ز گردون دارد
ازمسلمان ویهود و کاتولیک ،اهل کتاب
شهر معروف نیویورک بود شهر جنون
شهرآدم کشی ودزدی وهم ظلم وعتاب
هفتتیراستومسلسلسخنمردمشهر
صلح وآزادی این دیر بشد نقش برآب
کورونا آمد و شد فاجعه ی بی همتا
هیچکس نیست دراین مهلکه امن وشاداب

روینادانیتندیسمشاهیرنمودندخراب

شور ناایمنی وغارت بی حد وحساب
مافیا ومرض ایدز وفساد زن ومرد
هتک ناموس زنان هم شده بیرون زحساب
دختران را نه بکارت بود اینجا گوهر
پسران را نه شرافت بود درعهد شباب
قوم لوط ارچه فنا گشت دگر باره ببین
لزبین بازی و گی بازی قوم ناباب
جمع هفتادودوملت زهمه جای جهان
جنگلی گشته نیویورک ازاین وضع خراب
هرطرف خانه بدوشان همه دیوانه ومست
بهر بیچارگی خویش ندارند جواب
رحم مرده است دراین خطه ومردم را نیست
ذره ای عشق وصفا بارقه ای بهر ثواب
ذکر این «دولت» شوریده بود هرشب وروز
کای خداوند دراین معرکه مارا دریاب
محمدعلیدولتشاهی

“به ایران بیاندیشیم” به بابک
هایمان سرافرازی کنم
از آن هنگامه ای که میهنمان ،ایران ،در
آتش شوم شورش اسالمی و جمهوری اش
میسوزد همواره صدا و تالش بی امان جوانان
ایرانی در چالشی در بازگرداندن ايران به
روز های تابان نوید اميد به آينده از تاب
نیفتاده است .بسياري از اين نسل پی درپی
سرافرازی ایران را باعث شده اند .گروهی
از همان شاهین بچگان پر درآورده اند و به
سراسر جهان پرواز کرد ه اند؛ به دانش و
پژوهش ُرو آورده اند .چنان شده اند که
گاه نامشان به همراه سفینه های فضایی به
مريخ و مدار خورشيد میرود .همين شاهين
بچگان ،نام ایران را با ارج تر کرده اند؛ و
نشان داده ند که ایرانی گرچه که چندین
بار کتابخانه هایش را به آتش كشيده اند
جوهر و ذات
و به آب فرو برده اند؛ ولی ُ
ایرانی اش با دانش پيشرو آمیخته است؛

ردیغ وردد زفـقدان یاراریان خواه

هم
با انباوری از رمگ دوست و کار رگامی سعید اقئم مقامی رفااهنی
آگاه شدیم .او بیش از نیم رقن بسان ستاره ای رد آسمان رساهن اهی

افرسی زبان ردـشخید ورد رغبت رغیباهن خود،راهنمای همه مبارزان
راه آزادی واریان خوااهن بود.او عمر خوردا ربرس مبارزه ربای
آزادی اریان گذاشت .روانش آرمـیده وفقدانش ربهمه آانن

ت
هک دوستش داشتند سلیت باد.

کیخس
سیاوش آرذی ،مسعود اسداللهی  ،رو بهروزی ،اقسم بیک زاده،
جبخ
رمتضی اپرزیی  ،علی ات ش
بوده و با کمال فروتنی در راهروهای بی
انتهای بیمارستان جان مویر تنُد راه می
رود؛ آرام به عیادت بیمار میآید؛ کم حرف
میزند؛ گوش می کند؛ بی توقع و کوشا؛ با
جدیت برای بهبود بیمارانش از جان مایه
میگذارد از شش صبح تا  ۱۱شب آن ,
لحظه ای غافل نیست ميخواهد هر آن
بداند بر سر بیمارش چه آمده.
نوشتم  :تا ایرانی و نژاد آریایی؛ با بابک
هایشان به خود ببالند؛ و امیدوار باشند؛
و بنام ایرانی مسرت و امید خود را ابراز
می دارم که تا بابک اِدراکی ها را در
سراسر گیتی داریم سرفرازی داریم؛ که
بابک هایمان نجات ایران را با “به ایران
بیاندیشیم” به بابک هایمان سرافرازی کنم
مینو ثقفی
با ارج و فروتنی

شک حقیقتی را آشکار میکند که نقش
مهمی در آیینه شفاف ضمیرش دارد.
“اِدراکی”
بابک اِدراکی کيست؟
دکتر بابک اِدراکی دانشجوی ممتاز
دانشکده پزشکی دانشگاه ییل در
Connecticut؛ بود؛ که دوران دانش
پژوهی خود را با بکارگیری پژوهش های
ویژه ای با درجه ممتاز در دانشگاه جورج
تاون واشنگتن  Georgetownسپری و
دربیمارستان ،دانشگاه استنفورد بیمارستان
جان مویر  John Muirکه متصل بهم
هستند مشغول بکار هستند که برای ايران و
ايرانيان افتخار می باشد .رییس بیمارستان
دانشگاه استنفورد اظهار می دارند “چه
افتخاری که “دکتر بابک اِدراکی” با ما
ست” رییس بیمارستان جان مویر ابراز
می دارد “ما به دکتر بابک اِدراکی افتخار
حق اشتراک یکسال مجله آزادی
میکنیم که در این بیمارستان است”.
برای کشورهای مختلف به شرح
دکتر بابک اِدراکی در مورد بیماری های
زیراست:
غیر طبیعی سرطان از رقبای خود جایزه
 50دالر
آمریکا
 85هزار دالری دانش پژوهی را نصیب
 100دالر
		
کانادا
خود و بنام ایران کرد؛ و بارها به ایرانی
افتخار داده .کارهای پژوهشی و نوشته های
 150دالر
		
اروپا
دانش پزشکی او پی در پی به یاد جهانیان
 160دالر
خاورمیانه
میآورد که ایران  ۲۵۰۰سال تاریخ مدون؛
 180دالر
		
استرالیا
و علمی دارد.
نشریه برای مشترکین با پست
برای من .چه بسا برای ايرانيان ،چه افتخار
سریع ارسال می شود.
آمیز است که در دوران دکتر بابک
اِدراکی ها می زییم؛ او که یک تنه بار
سنگین مرکز سرطان و بخش جراحی را
حق اشتراک برای یکسال پیشاپیش
ها
بدوش میکشد؛ و نام ایران را در ذهن
دریافت می شود از حمایت و
به تجلی میآورد؛ و با دانشی که آموخته بر
همراهیتان سپاسگزاریم.
اسب شرف اخالقی؛ چهار نعل در پژوهش
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بااین حال شعور و غیرت ملت ایران
را دست کم نگیرید.

که هنوز پس از ۱۰۰۰سال هیچ فرآورده
چشمگير دانش پزشکی ،نتوانسته است با
کشف الکل محمد زکریای رازی برابری
کند؛ اينرا ويروس نوپای کرونا به خوبی
به اثبات رسانید .بابک های ما؛ در این
تنگنای سیه روزگاری که بدست عوامل
بيگانه و با همکاری آخوندها بوجود آمده؛
سربرافراشته و نام ایران را پرآوازه کرده
اند .نشان داده اند؛ تنها بابک خرمدین ؛
و فریاد آرش کمانگیر ؛ و رستم شاهنامه
مان ،روزبه پور دادويه (ابومحمد عبداهلل
ابن مقفع) ،رازی ،ابوعلی سينا ،و فردوسی
و ناصرخسرو نبوده اند که نام ايران را
بلندآوازه کرده اند.پدیدههای جغرافیایی
که تير يا مرکوری در زبان التين يا
عطارد (سیاره يا کاروان) چرخه (منظومه)
خورشيدی ،به یادبود شعرای ایرانی همچون
رودکی ،فردوسی ،نظامی ،سعدی ،مولوی و
بدیع الزمان همدانی نامگذاری شده است.
الههها و نامهایی با ریشه اساطیری ایرانی
مانند آناهیت ،آرامایتی و سپندارمذ و
نامهای دخترانه تهمینه ،رکسانا ،هنا ،میترا
و پروین در کنار نام دکتر آذر اندامی
(پزشک و باکتری شناس و پژوهشگر
انستیتو پاستور) ،بر عوارض سطح سیاره
زهره میدرخشد.
یکی از نکاتی که در نامگذاری عوارض
سیارات و ماه های آنها اهمیت دارد،
هماهنگی نامهای آنها است .برای مثال
مریخ ،با نام مارس (خدای جنگ در
اساطیر روم باستان) ،امروزه نامهای مربوط
به جنگ و نبرد را از فرهنگهای مختلف
در خود جای داده است.
امروز بابک هایمان با هوش ،استعداد ،با
اِدراکی دليرانه و پُر زور؛ قلبا سربرآستان
پاسارگاد و فرهنگ ملی ایران دارند؛ و
هستی به طوفان فرومایگان نمیدهند.اخالقا
با پاکیزه سرشتی؛ با حق شناسی؛ و غنای
فرهنگ ملی و تاریخی؛ و صفت ایرانیان
که مبتنی بر مجموعه ای از حقوق و قوانین
واالی ذهنی است؛ با اعتقاد راسخ؛ نام ایران
را با فراز های علمی و ادب در برابر ستایش
جهانیان به ایرانیان ارزانی کرده اند؛ و با
نتيجه پژوهش های دانشمندانه خود
افتخاراتمیآفرینند.
یکی از اين «بابک» ها در سیتی اف هوپ
 City Of Hop؛ دیگری در مراکز بزرگ
دانش پزشکی داک یونیورسیتی Doc
 ،Universityدیگری در دانشگاه ییل
 Yale Universityکه به من زندگی
دوباره و رهایی از چنگال سرطان ارزانی
داشته وايران و ايرانی را پرآوازه کرده
است .من مدیون فراست و دانش ژرف
با نگاه انسان دوستانه «بابک» از ایران
هستم ؛ که با بردباری و دانش خود ،برای
نجات بیمار ،و آسوده کردن تالطم روحی
اطرافيان بيمار از راه های پیشرفته بهره می
گیرد.
“بابک” در تهران زاده شده؛ ولی متعلق به
سراسر خاک ایران است؛ و نام فامیلش بی

در
د
ن
ی
ا
ی سیاس
آسمان ناامن ایران
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آژانس ایمنی حمل و نقل هوایی
اتحادیه اروپا (ایی.آ.اس.آ) در
مورد خطر پرواز هواپیماهای
غیرنظامی و مسافربری در حریم
هوایی ایران هشدار دادهاست.
به گزارش بلومبرگ ،آژانس
ایمنی حمل و نقل هوایی
اروپا هشدار داد هواپیماهای
مسافربری که از طریق حریم
هوایی ایران پرواز میکنند با
این ریسک مواجه هستند که
بهطورتصادفیتوسطسیستمهای
پدافند هوایی ایران مورد هدف
قرار بگیرند.
در خبرنامه (ایی.آ.اس.آ) آمده
است« :با توجه به وضعیت ناپایدار
امنیتی و هماهنگی ضعیف بین
هواپیمایی کشوری و عملیات
نظامی ،خطر خطا در شناسایی
هواپیمای غیرنظامی وجود دارد.
با توجه به وجود سیستمهای
دفاع هوایی با فناوری پیشرفته،
توصیه میشود خطرات موجود
برای هواپیماهای غیرنظامی را با
دقت ارزیابی کنید».
گفتنی است که پس از سقوط
هواپیمای بوئینگ شرکت
هواپیمایی اوکراین ،اوضاع
در حریم هوایی ایران متشنج
شدهاست.
احتمال ارجاع پرونده هواپیمای
اوکراینی به دادگاه بینالمللی از
سوی دیگر با توجه به بازماندن
پرونده سرنگون کردن هواپیمای
«یون انین» معاون
اوکراینی،
ِ
وزیر خارجه اوکراین اعالم
کرد ،این احتمال وجود دارد
که کییف دیر یا زود از رژیم
ایران به خاطر سرنگون کردن
هواپیمای مسافربری این کشور

به دیوان بینالمللی دادگستری
(آی سی جی) شکایت کند.
براساس گزارش خبرگزاری
اینترفکس ،او گفت :ما نیاز به
یک تیم حقوقی قوی داریم چرا
که این یک نبرد جدی است و
از روز اول هم رد نکردیم که
ما آماده هستیم دیر یا زود به
دادگاه سازمان ملل برویم.
انین افزود :ما حداقل چهار
بار پیشنهاداتی برای شروع
مذاکرات هرچه سریعتر ارائه
کردهایم اما هیچ جواب رسمی
دریافت نکردهایم.
وی در عین حال دربارة غرامت
نیز گفت :در این مرحله تحقیقات
فنی هنوز کامل نشدهاست و
پس از آن مذاکرات مربوط به
غرامت آغاز خواهد شد و االن
خیلی زود است در این زمینه
صحبتکنیم.

چه کسی مراکز حساس
رژیم اسالمی را منفجر کرد؟
خرابکاری ها  ،تحریم ها و
سختگیری هاییکه توسط کابینة
ترامپ و اسرائیل نسبت به رژیم
اسالمی به اجرا گذاشته شده
است ناگزیرمنجر به عواقبی
در غرب است .روزنامه گاردین
درستون دیدگاههای خود می
نویسد :به نظر می رسد اکنون
کام ً
ال مشخص شده است که
اسرائیل یا عوامل آن  ،تأسیسات
اصلی غنی سازی سوخت
هسته ای ایران را در  2ژوئیه
در نطنز منفجر کردند .یک
مقام اطالعاتی خاورمیانه به
دو روزنامه آمریکایی گفت
اسرائیل در پشت انفجار است ،
نام این شخص یک هفته

ت چه م

د
ذ رد
یگ

بعددر گزارش های رسانه
های اسرائیلی یوشی کوهن ،
رئیس آژانس جاسوسی موساد
حرم نزدیک به نخست
و یک َم َ
وزیر بنیامین نتانیاهو ذکر شد.
ایران پس از شروع حمله ،
که خسارت قابل توجهی به
همراه داشت و منطقه رادر
معرض خطرات امنیتی قرار
داد ،اسرائیل را مقصر دانست.
یکی از مقامات گفت روشی
كه اسرائیل از آن استفاده
می كند خطرناك است و می
تواند در هر نقطه از جهان
گسترش یابد و این امر موجب
انتقام ترسناک ایران می شود.
یک گروه مخالف ناشناخته ،
بنام یوزپلنگ های میهن ،
مسئولیت این انفجارها را
برعهده گرفتند .اگر اسرائیل
درگیر باشد  ،این حمله باید
بااطالع قبلی  ،دولت ترامپ
صورت گرفته باشد .دو دولت
سابقه ای از حمالت سایبری
مخفیانه به تاسیسات هسته ای
ایران را دارند .اما ممکن
است سیاست فشار حداکثری
دونالد ترامپ تازه وارد مرحله
جدیدی شده باشد  ،با این کار
بنظر میرسد کمپین خرابکارانه
در حال انجام است.
انفجاربمب درنطنز یکی از
چندین حادثه مرموز در اماکن
هسته ای طی هفته های اخیر
است .انفجار بزرگ دیگری
در شرق تهران روی داد که
ممکن است یک تصادف باشد.
اما انفجارهای ماه گذشته در
کارخانه موشک های بالستیک
ُخجیر نیز به نظر عمدی
میرسد .هم ایاالت متحده و هم
اسرائیل برنامه موشکی ایران

را تهدید می دانندYonah .
 ، Jeremy Bobتحلیلگر
جروزالم پست  ،نوشت :آنچه
در حال حاضر جهان شاهد
آن است این است که کسی
(ایاالت متحده  ،اسرائیل ،
عربستان سعودی  ،احتما ً
ال
با کمک نیابتی مخالفان
ایرانی) به سالح های هسته
ای و متعارف و امکانات سپاه
پاسداران حمله می کند .فشار
بر ایران بی فایده است .ترامپ
به طور همزمان تحریم ها را
پس از برهم زدن توافق هسته
ای چند ملیتی با ایران در سال
 .2018تشدید می کند .ایاالت
متحده می خواهد سازمان
ملل متحد تحریم تسلیحاتی
را که در ماه اکتبر منقضی
می شود تمدید کند یا در
صورت عدم موفقیت  ،دوباره
اقدامات تنبیهی را اعمال
کند .فرانسه  ،انگلیس و آلمان
مخالف هستند .اما صرف ًا آنها
ضرر میکنند .ایاالت متحده ،
اسرائیل و دوستان عرب
خلیج فارس امیدوارند که
عواقب اقتصادی بیماری همه
گیرکورونا  ،که منجر به کشته
شدن  12000ایرانی شده است ،
باعث تضعیف بیشتر رژیم
خواهد شد .کاهش درآمدهای
نفتی ناشی از مازاد جهانی ،
افزایش قیمت مواد غذایی و
بیکاری و ارز  70درصد کمتر
از سال  2018به ایجاد ناآرامی
های مدنی کوتاه مدت و
سرکوب شده در سال گذشته
کمک کرد .ایران اکنون در
حال دستیابی به توانایی تولید
سالح به عنوان پیامد مستقیم
سیاست بد ایاالت متحده است.

مذاکرات با طالبان
مایک پومپئو  ،وزیر امور خارجه
آمریكا با مال عبدالغنی برادر  ،معاون
رهبر گروه طالبان در دوحه ،
گفتگوکرد.به گزارش رویترز  ،این
مذاکرات موضوع زندانیان طالبان
را که دولت افغانستان زندانی کرده
است ،پموردبحث قرارداده است.
آنچه طالبان می خواهد .آن است
که زندانی ها باید قبل از اینکه

اتفجار عظیم دربیروت

چه کسی در پشت پرده انفجار بیروت
قرار دارد؟

به گزارش خبرگزاری فرانسه ،استاندار
بیروت روز پنجم اوت اعالم کرد که
حدود  ۳۰۰هزار نفر از مردم این شهر
در اثر انفجار سه شنبه شب بیروت بی
خانمان شدند .این انفجار همچنین بیش
از  ۳میلیارد دالر خسارت در پی داشته
است.
وزیر اقتصاد لبنان هم اعالم کرد سیلوی
ذخیره گندم در بندر بیروت بر اثر
انفجار از بین رفته است .وزیر انرژی نیز
اعالم کرد که ساختمان مرکزی اداره
برق در اثر انفجار سه شنبه شب کامال
تخریب شده است
عصر سه شنبه  ۴اوت انفجار بسیار
شدیدی در بندر بیروت پایتخت لبنان
رخ داد که خسارات مالی و جانی
فراوانی به دنبال داشته است .وزیر
بهداشت لبنان اعالم کرد شمار جان
باختگان اين انفجار تاکنون بیش از
یکصد نفر و مجروحان بیش از چهار
هزار نفر است.

انفجار بیروت در آستانه صدور رای
دادگاه مورد حمایت سازمان ملل
درباره ترور رفیق حریری ،نخستوزیر
سابق لبنان در سال  ۲۰۰۵صورت گرفته
است .این دادگاه قرار است روز جمعه
در خصوص  ۴مظنون این پرونده رای
خود را صادر کند.
حزباهلل لبنان که مورد حمایت
جمهوری اسالمی است از مظنونین
اصلی ترور رفیق حریری است .ناظران
می گویند :تردیدی نیست که این
جنایت توسط حزب اهلل به عمل آمده
و انتشار رای دادگاه ،اگر این اتهام را
تایید کند ،جنجال گسترده ای در
داخل لبنان به وجود خواهد آورد.
اکنون باید دید که انبار آمونیوم
نیترات متعلق به چه فرد یا گروهی
بوده و چه کسی می خواسته است
با این انفجار مهیب به اهداف خود
برسد.
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خرابکاری  ،تحریم  ،بیماری:
این ها رویدادهای وحشتناکی
هستندکه برای ترامپ و
فرزندان قلدرش  ،نتانیاهو و
ولیعهد سعودی  ،محمد بن
سلمان  ،مشکل ساز خواهدشد.
ونسخه ای که با دانش آنها
پیچیده شده کارساز نیست.
در حقیقت  ،برعکس آنچه که
ظاهراً می خواهند اتفاق می
افتد .و فرصتی برای خنثی
کردن بحران برایشان مقدور
نیست ،شاید برای همیشه .ایران
که همواره ادعا کرده است که
نمی خواهد سالح هسته ای
داشته باشد  ،اکنون به دنبال
نتیجه مستقیم از بی اعتمادی
ایاالت متحده به دستیابی و
توانایی تولید سالح نزدیک
شده باشد .انگلیس و دیگران به
ترامپ هشدار دادند كه اگر او
توافق  2015را پاره كند این
اتفاق خواهد افتاد .این واقعیت
که آخرین گزارش های
بازرسی آژانس انرژی هسته
ای در مورد ایران منتشرشده
است  ،باعث هیچ دلخوشی
نخواهدبود .فشارهای خارجی
ساخت موشک های ایران را
متوقف نکرده است  ،مداخالت
آن کشور در سوریه  ،لبنان ،
عراق و یمن را مهار نکرده و
یا به تجدید دموکراسی کمک
نکرده است .این شخص ترامپ
است  ،نه آخوندها  ،که تقریب ًا
با ترور ژنرال قاسم سلیمانی در
ژانویه یک قتل غیرقانونی که
سازمان ملل متحد اعالم کرد
غیرقانونی بود  ،جنگ را آغاز
کردند .ترامپ که برای تحت
تأثیر قرار دادن رأی دهندگان
آمریکایی ناامید شده است ،
هنوز ممکن است قبل از
انتخابات نوامبر به عملیات
نظامی نیمه مخفی متوسل
شود .ایده خام پشت سیاست
فشارحداکثری که زندگی
در ایران را آنقدر تحمل نا
پذیرخواهدکرد که رژیم را
بگفتگو راضی کندیاکند یا در

یک شورش مردم سرنگون
شود ،ورشکسته است.
اکثر ایرانیان  ،هرچند
به طرز فریبکارانه ای ،
مظلومانه مورد سوءاستفاده ،
و خیانت یک دیکتاتوری فاسد
و ناسازگار دینی  ،قرارگرفته
اند با این حال  ،کشور خود
را در صورت حملهنظامی از
خارج دراولویت قرار می
دهند .آنها تقریب ًا از همان
سال  ۱۹۷۹خواستار تغییر رژیم
بوده اند ، .سیستم حکومتی
که پس از  1979دراین
دراسرع
کشور برقرارشد
وقت به چهره ای بنیادی و
دموکراتیک نیاز دارد .اما این
مسئله فقط مربوط به خود
ایرانیان است .فاجعه این است
که اگر ایران بهتر هدایت می
شد و احترام الزم را می دید ،
می توانست یک شریک طبیعی
برای غرب  ،سرگردانی علیه
روسیه در خاورمیانه و متحد
مقابله با افراط گرایی سنی در
افغانستان  ،ترکیه و کشورهای
عربی باشد .این  ،عموم ًا ،
دیدگاه انگلیس در مورد ایران
از حداقل قرن نوزدهم بوده
است .درعوض  ،یک جناح
راستگرای آمریکایی  ،بدون
دلیل از سال  1980که سفارت
آمریکا درتهران تصرف شد ،
همچنان به تضعیف اصالح
طلبان طرفدار غرب و میانه رو
هایی مانند رئیس جمهور حسن
روحانی و وزیر امور خارجه
جواد ظریف ادامه می دهد.
(ترجمه از فارن افرز)

مذاکرات با مقامات دولتی و سایر
افغانها برای یک توافق سیاسی آغاز
شود  ،آزاد گردند .وزارت امور
خارجه هنوز پاسخی برای این تماس
صادر نکرده است  ،اما طالبان سریع ًا
شرایط خودرابرای این نشست منتشر
کردند.
اختالف نظر چیست؟ رئیس جمهور
افغانستان اشرف غنی در تردید
آزادی  400زندانی باقی مانده در
فهرست طالبان بسر می برد .وی
ادعا می کند که طالبان زندانی
در جنایات جدی از جمله بمباران
سفارت آلمان در سال  2017و سایر
حمالت مرگبار دست داشته اند .غنی
پیشنهاد کرده است که به جای آن ،
 500زندانی دیگر را که در این لیست
نیستند  ،آزاد کنند.
فرار از زندان .این مالقات درست
در حالی صورت می گیردکه
نیروهای امنیتی افغانستان تالش می
کنند محاصره یک زندان در شرق
افغانستان توسط شبه نظامیان دولت
اسالمی را پایان دهند.
سربازان افغان حداقل  10جنگجوی
دولت اسالمی را که کنترل زندان
جالل آباد را به دست گرفته بودند
کشته و به محاصره پایان دادند که
در آن صدها زندانی فرار کردند.
سخنگوی والی والیت ننگرهار گفت:
دست کم  29نفر در جریان حمله
ستیزه جویان به زندان درروز یکشنبه
دوم اوت و درگیری های بعدی با
نیروهای امنیتی جان باختند.

این در حالیست که برخی منابع خبری
معتقدند تعداد زخمیها و کشتهها و
حجم خسارتهای مادی به حدی
است که هنوز نمیتوان آن را تخمین
زد .تا شعاع سه کیلومتری محل انفجار
به خانهها و موسسات دولتی و خصوصی
خسارت وارد شده است.
همچنین گفته میشود شمار زیادی از
شهروندان لبنانی و اتباع خارجی در پی
انفجار عصر سهشنبه بیروت مفقود شده
اند و وزارت بهداشت لبنان هم خط
ویژهای برای پیگیری این افراد معرفی
کرده است .رسانههای لبنانی هر چند
دقیقه اسامی مفقودان را قرائت میکنند
تا کسانی که از آنها اطالعی در دست
دارند اعالم کنند.
صلیب سرخ لبنان نیز از همه نیروهای
ذخیره امدادی در جنوب و شمال
و شرق این کشور درخواست کمک
کرده است.
منشاء این انفجار هنوز دقیقا روشن
نیست .اما وزیر کشور لبنان می گوید:
انفجار شدید حاصل وجود ذخایر بسیار
زیاد نیترات آمونیوم بوده که باید از
مسوالن ذیربط دلیل آن را پرسید..
پس از این انفجار بزرگ در بیروت،
آمریکا پیشنهاد کمک به مردم لبنان را
داده است.
اسرائیل و فرانسه نیز پیشنهاد کمک
به لبنان را داده اند .وزارت خارجه
اسرائیل در اورشلیم در بیانیهای اعالم
کرد :این کشور از طریق کانالهای
جهانی و امنیتی پیشنهاد کمک های
انساندوستانه به دولت لبنان داده است.
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 -۲چینی ها می آیند

 -۱فردای ممکن

دنیای ما در سالهای آینده دردوجبهه :ترمیم زیان های کورونا،و جبران کسر تجارت
جهانی  ،باید به فعالیت هایی عظیم دست زند.

* طی چهل سال اخیر نظام والیت فقیه ایران ُقبح رابطه باروسیه وچین وکره شمالی را زدودوتحمیالت غرب راافشا کرد.
استبدادوانزوا حمایت می کنند دچار
بیکاری وگرسنگی وفقر خواهند شد.
البته هرکس ناتوانی خودرا به حساب
دیگری می نهد .اما آم ریکا قادر به
ترمیم است.
صندوق بین المللی پول رشد
اقتصادیات جهانی را از باب تولید
ناخالص ملی منفی گزارش می
کند()-۴/۹
حتی نخست وزیر چین آقای
 Likeoqianمی گوید:
کشور چین بدلیل هزینه های م ربوط
به ویروس کورونا که قابل پیش بینی
نبود با صورتحساب های تازه روبرو
خواهد شد.
***
رسانه های غرب (اروپا ،آم ریکا و
استرالیا) در این بحران در مطالبی
که نشر می دهند ک ً
ال تک بُعدی
اند  .یعنی جز در بعد اقتصادی -
مالی  ،حرف می زنند .من ندیدم که
ّ
وکق
یکی از آنها مردم را به تحمل
نفس دعوت کند .جملگی بادرانتقاد
ازدولتها هستند یادردادن مواعید.
ازلحاظ اقتصادی همه می دانیم که
در سه چهار سال آینده بحران صد
درصد تعیین کننده سیاست هاست.
وجوامع ناگزی رند تدریج ًا به توفیق
روند .بنابراین وعده دادن ها ببهانة
تشویق بر روند ولخرجی های سابق
عواقبی دارد غیر قابل پیش بینی.
شعار بروید سر کار  ،درشرایط فعلی
بصورت دستوری به آنگونه که در
آم ریکا شاهد آنیم بازتاب ها دارد.
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مردم فکر می کنند دولت بفکر
مالیات خودش است .ونه در صدد
کاهش هزینه هایی که دست وبال
دولت رادرآن س.ی مرزها متعهد
ساخته است .دخالت ها ،اشغال ها،
پایگاه های نظامی ،همیشه به سود
اقتصادیاتنیستند.
بقیه درصفحه ۱۱

چینی ها یک جهانگشای خزنده
وروس ها یک جهانگیر موردی
هستند .توفیق انقالب مائو منتهی
به انضباط ملی دراین کشور شدواین
انضباط به مدی ریت فنی وصنعتی
که ریشة آن درفرهنگ خود مردم
چین طی هزاره ها نهفته است راه
داد .والبته بعدازمائو ودفع آثار
انقالب فرهنگی خون ریزی که دنیا
شاهد آن شد این کشور روبه توسعه
اقتصاد صنعتی واخذ فناوری های
غ ربی گرد ورسید به آنجا که بدون
جنگ با آم ریکا مهمت رین رقیب
آم ریکا شود وشد..
درماه جوالی  ۲۰۲۰ناگهان خبر
انعقاد قراردادهائی مهم به مدت
 ۲۵سال بین چین وایران عالمگیر
شد .واشنگتن به انتباه وحیرت
رفت واروپا به سکوتی است راتژیک
ومصلحت آمیز رو کرد.
اجزای این ق رارداد که در خط
جادة جدید اب ریشم است افشا نشد
ولی نگفته پیداست که چین محتاج
نفت وگاز ایران وایران محتاج هنر
عم رانی و سرمایه نهی های چین
است.

ردّ قرارداد « اقلیم» نیز مزید علت ها
و تیرگی روابط با اروپا شد.
افق تجارت جهانی وبی اعتبارشدن
سازمان های بین المللی نگهبان
ثبات شد.
ناتو ،سازمان ملل ،سازمان تجارت
جهانی ،یونسکو واخیراً سازمان
بهداشت جهانی درمعرض بی
اعتمادیآم ریکایت رامپق رارگرفتند.
آقفای ترامپ علن ًا به بیهودگی
اتحادیه هایی مثل اتحاد ۲۷
کشوراروپا به انتقاد رفت ودرکل به
جداشدن انگلستان از اتحادیة اروپا
در تشویق ها شد بی آنکه سودی
نصیب کشور خود کند.
درعمل آم ریکای ترامپ طی سه
سال اول ریاست جمهوری ایشان
نه قادر به حل مسئلة غامض کرة
شمالی شد ونه راه حلی ب رای

همکاری با ای ران پیداکرد.
البته درتمام این مدت اروپای
متحد کوشید تا اعتبار برجام بجا
بماندوای ران به ترک « برجام» نرود.
متأسفانه این تالش ها منتهی به
تفاهمات نشد زی را آم ریکا رفته رفته
خود اروپای متحد را هدف فشارهای
گمرکیق رارداد.
درای ران تشدید تح ریمات و فشارهای
حداکثری وحذف ژن رال سلیمانی و
تقویت اس رائیل وتهدیدها موجب
آن نشد که نظام والیت فقیه یقین
پیدا کند برهرگونه مذاک رات با
دولت ت رامپ  .واروپای متحد نیز
درهمکاریها ی تاریخی به تردید
رفت ومتوجه روی پای خود ایستادن
ومقاومت ودورشدن از شیفتگی
های بعداز جنگ جهانی دوم شد.
دولت وشخص ت رامپ جنگ های

گذشتهرانفیکرد-بهحق-ومسئوالن
آنراسختبهانتقادگرفتامادرعمل
نتوانست به ننگ اشغال درازمدت
افغانستان وع راق ُم هر پایان زند.
سیاست فشار حداکثری درای ران
موجب شد تا تودة مردم است راتژی
دور مدت رهبر خامنه ای دایر بر
مقاومت در خط استقالل مملکت را
به هرقیمت که باشد مورد حمایت
ق راردهند .پس ای ران خودرا ب رای
یک مقاومت آماده کرد .این سیاست
درای ران سابقه ها داردو فرهنگ
حماسی ونیز اندیشه های عرفانی
مردم ای ران ضامن همان امید نهفته
درشعار « این نیز بگذرد» شد .مردم
ای ران در چند نوبت به تظاه رات
رفتند ودره رنوبت قوای رنگارنگ
سپاه قدری خود س رانه آنهارا با
خشونت پس راند .لطف ًا ورق بزنید

چگونه کار به اینجا کشید؟
ظهور آقای ترامپ همراه شد با
بدبینی های گذشته های نه چندان
دور ونفی ونفرت علیه دموکرات ها
درآم ریکا وحتی حمالت بی سابقه
به رؤسای جمهور گذشته وبردن
نام آنها از جمله بوش و کلینتون.
واین پدیده مسائل مهمی رادراقشار
جامعه آم ریکا برکشانید .بطوریکه آثار
آن عرصة سیاست خارجی آم ریکارا
متأثر کرد .اشتباه.
شعار  « :اول آم ریکا» موجب نفی
بسیاری از تعلقات جهانی شد.
وازجمله نفی « برجام» که ایران را
به عصبیت برد و اروپارا نیز.
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فردای ممکن روبروی ماست.
گروه های سیاسی « قادر متعالی»
درکشورهایی که نقشی مثبت
درمدی ریت های سیاسی دارند به
برکت انواع انتخابات صحیح
وسالم با ظ ریفانه از پیش پرداخته
سر کار می مانند.
درکشورشان ِ
آم ریکا بعید نیست باردیگر رهبری
آقای ترامپ را هدیة مردم خود کند.
زیرا حرفی سرزبانهاست که آقای
بایدن اگر بکاخ سفید رود َج ن َِم
رویاروئی با امثال پوتین و شی جین
پینگ و جانسون واردوغان وحتی
کیم جون اینگ وخامنه ای را ندارد.
که حرفی است درتضاد با سماجت
از آب سر درآوردن او .یعنی خودرا
بهر حال محق دیدن.
***
سناریوی رفتن به حکومت های یک
نفری بادادن امکان باز انتخاب شدن
به رهبر چین  ،به سود دیگران تمام
شد .وقتی رهبر مقاوم ومسئله آف رین
چینی ها قانون ًا مجاز باشد هرقدر
بخواهد بماند و شانه به شانة مائو زند
 ،در سایة انضباط حزب کمونیسم،
چرا نه پوتین که شانه به شانة استالین
می زند رفته رفته از باب درازای عمر
حکومت اش از باب فتوحات او
درگرجستان واوکراین و چچنی
وک ریمه و هم اکنون با شراکت
اردوغان در لیبی.
واما در آم ریکای دموکرات تق ریب ًا
محال است یک رئیس جمهور
چنان به درازا حکومت کند که در
چین وروسیه.
بنابراین بسبب وضع غیر عادی دنیای
کورونازده و پوپولیسم جاری وساری و
نفی همکاریها ونفی تجارت جهانی
به آم ریکا فرصت می دهد تا رئیس
جمهور سخت و یک دنده وگاهی بد
لفظ یعنی آقای ترامپ سر جا بماند.
وجبهه جمهوری خواهان را به رونقی
تازه رساند بحدی که برای بعداز
ترامپ هم تروتازه بمانند .به هرحال
پوپولیسم امروزی مرغی است یکپا.
***
یک پدیدة زادة کشتار ویروس کورونا

اینک به یک رقابت  ۲۵تا  ۳۰البراتوار
برای کشف واکسن ویروس کورونا
تبدیل شده است .درآم ریکا یازده
مرکز امراض عفونی ویرولوژی درکار
پژوهشهای شبانه روزی اندودر چین
ده مرکز درتالشند.
دیگر کشورها گاهی به شراکت با
دیگران درهمین پژهشهایند وگاهی
مثل آلمان وفرانسه درحدی کم
وکوتاه .بااین تالشها امید میرود تا
سال  ۲۰۲۱وحداکثر  ۲۰۲۲واکسن
م ربوط کشف و به بازار آید.
رقابت ها منتهی به سرمایه نهی هایی
عظیم شده استو حاصل آن ازباب
بازار فروش  ،غیرقابل پیش بینی
است.
اینکه چین ویا آم ریکا به کشف واکسن
جدا جدا موفق شوند احتمالش زیاد
است ولی دیگران را هم باید به
حساب گرفت .چون حتی درعلوم
دقیقه های غیر مترقبه به حسابند.
باید امید داشت براینکه کشف
واکسن به سود همه جهانیان باشد
زیرا کل هزینه ها از جیب مصرف
کنندگان تأمین شده است.
سازمان بهداشت جهانی بارها گفته
است واکسن متعلق به بش ریت است.
***
بحران فعلی خود بخود به بروز کهنه
اختالفات راه می دهد .بعنوان مثال
کرة شمالی که می رفت تا با کرة
جنوبی به همکاری ها وهمزیونی ها

رود ،مسئلة تجزیة کرة باستانی را به
تازگی مطرح کرده است .کره جنوبی
اخیراً پایگاهی تازه به آم ریکا داده
است .وآم ریکا در تحکیم نفوذ خود
دراین کشور ودرژاپن است .پس کرة
شمالی با تندی ها و با نرمش ها
دراعتراضاتی است که به سود چین
هم هست.
این اختالف کرة شمالی با کرة
جنوبی طی  ۷۰سال اخیر پیوسته
دامن زن بحران هاست وتا به امروز
خاطرة سه میلیون تلفات درذهن
مردم دو کره است .یعنی آتشی است
زیر خاکستر.
ً
به مناسبتی اخیرا آقای جان بولتن
گفت :کرة شمالی و شخص کیم در
بازی بازی اند.
پس دنیای ما در سالهای آینده
دردوجبهه:
 ترمیم زیان های کورونا، جبران کسر تجارت جهانی ،باید به فعالیت هایی عظیم دست زند.
زیرا این دنیا امروز به مدد وام ها از
بانکهای مرکزی سرپاست .دنیاترمیم
ها می رود .ولی سرعت این ترمیم
ها بسیار کند است .ودرهر مرحله
زایندة رقابت ها وحسادت ها بین
قدرت های طراز اول.
آقای ترامپ وعده به نیرومند ت رین
جهش تاریخی اقتصاد برای آم ریکا
می دهد .ورئیس جمهور برزسل
پیش بینی می کند که :آنها که از

* چین با جهشی فنی -تجاری خودرا با کمبود نفت مواجه دید وبا وجود سرسختی ها
باآمریکا  ،به منطقة خاورمیانه رسیده است

اینک سکنة کرة زمین درتمام
قشرها بسبب ویروس کورونا
دریافته اند که انکار « اخالل
بشر درتعادل بودن کرة زمین»
احمقانه است .ویروس بسرعت ،
آنهارا که منکر وحدت درعین
تنوع جغرافیایی کرة زمین بودند
وخودرا رسته ازبال یا ،فرض می
کردند با تودهنی و پوزه بندی
موسوم به ماسک روبرو کرد.
غرب وشرق درالبه ها والتماس
ها بخود هستند .ویروس فوق ،
شاید بیش از آن که فکر می شود
مصحح افکار کجروان سیاسی
امروز ودیروز است.
قدری حافظه هارا ترو تازه کنیم
مفیدماست.
کارتمدن صنعتی ،بشریت را به
آنجا برد که درتوسعه طلبی های
دروغین خود  ،خودکره زمین را
بهمحاسباتنگرفت.درایرانمردی
بود فرهیخته ولکن رؤیایی که می
خواست دریای فارس وعمان را به
دریای مازندران وصل کند وماهها
دررسانه ها بماند.
ودرغرب رفتن وزیستن درکرة
مریخ را در پس فردا  ،شدنی
دیدند.
این است سبکسری و ساده انگاری
ما مردم همه چیزخواه ،و کور بر
همهچیز.
یک روز معلمی ارادتمند به
فردوسی وعاشق سرزمین خود
درایران نوشت که :هنر نزد ایرانیان
است ولی منحصر به ایرانیان نیست.
چنین است حکم غرایز بشری که
مهارآن به اخالق سیاسی نیازدارد...
آیا می دانید که سران جهان عالب ًا
درفکر ابدالدهری خود اند وهنوز.
حتم ًا

چینی ها می آیند
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روابط ایران با کشورباستانی چین
بعهد باستان می کشد .دو کشور
بعهد ساسانیان دراوج اقتدارو
مشتاقدادوستد بودند.چینابریشم
وکاغذ به ایران میفرستاد وسرراه
هند نیز عالوه بر ابریشم  ،ادویه
وسنگهای قیمتی ومروارید به ایران
می فرستاد .ایران نیز مرجان های
بحر احمر را به چین می فرستاد.

دربعضی کشورها که گرایش
سوسیالیستی دارند معتاد کردن
مردمان به کمک همیشگی دولت
مصلحت ملی نیست.
باید سعی کرد موتور خرج ودخل
معقول جای خودرا به گرفتن وام
وولخرجی ها بدل نشود .زیرا دولت
ها برای کسب رأی دوست دارند
مردم را محتاج دولت نگهدارند.
واین عین خطاست.
جهانی بودن بحران کنونی درست
به دلیل همان جهانی بودنش
باید مردم را به موازات دولت به
مشارکت ها برد .هیچ چیز خط رناک
تر از این نیست که مردم همه
چیز را ازدولت بخواهند ودر
انتظار دهش دولتی زندگی کنند.
مشارکت ها در هرحال مسئولیت
ها را باخوددارد .پدر ساالری دولتی
موجب کودک وصغیر نوازی
آنهاست که دشمن اعتماد بخود
مردمان است..
تا دنیای ما به تعادل فردایی
خودبرسد آم ریکا نیز با خصایصی
که دارد دررقابت با چین ودیگر
کشورهای همپا و همدست چین
خواهد ماند.
آم ریکا کشوری است که طی
سالهای  ۲۰۰۰تا  ۲۰۱۴ق ریب ۱۸
میلیون مهاجر پذیرفته است .یعنی
که این کشور قادربه جذب بهت رین
هاست .پس ازلحاظ قدرت دررفتن
به ابتکارات واختراعات در نمی ماند
.
پاسکال المی که سالها درسمت
های برجسته درسفارت فرانسه
درآم ریکا بوده است درکتاب تازة

خود « نوسازی
آم ریکا» می نویسد:
« هر ملتی سزاوار نظامی است
که دارد ،مهم آن است که دائم
به تصحیح نقاط ضعف برود».
وی آم ریکارا کشوری می بیند که
پیوسته درتصحیح نقایص است.
اما همو در نتیجه گیری ها
می گوید :درآم ریکا پدیده ای
وجوددارد که مردم ایاالت د گاه
همدیگررا درست درک نمی کنند.
پس دراختالفات دست وپا می زنند.
درعین حال فدرالیسم آم ریکایی
را پشتیبانند که اگر جز این باشد
آم ریکا ایاالت نا متحد خواهد بود....
بی شک آم ریکا حتی همین
آم ریکای ترامپ مایل به این
نیست که ژاندارم جهان باشد .
این پدیده فرصتی است تادیگر
کشورهای همیشه در نقار خودرا به
بازبینی ها وسپس به بازسازی ها
بکشانندتا استقالل آنها به معنای
سرکوبی درون و جنجال های برون
ظهور نکند .مثال ها بسیارند وایران
وترکیه که نزدیک به ذهن مایند از
آنجمله اند.
***
حسن نصراهلل اخیراً گفت :درلبنان
سیاست آم ریکا عبارت ازاین است
که مابین « سالح قاتل و فقر
ُم کب» یکی را برای نابودی خود
انتخابکنیم.
وما به آنها می گوییم :سالح
دردستمان است .گرسنه هم
نیستیم».
اینگونه گفتن شبیه است به
روحیات واظهارات بسیاری از
رهبران ریزودرشت درنظام ایران.
مردمایران بهصالبت درعینمقاومت
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نظام بعداز درک بی ثمری ها ی
اقدامات سپاه دریافت که که
معضل ای ران والیی فبل از هرچیز
سیاسیوجهانیوداخلیاست.پس
بعدازسالها تعلل ویقین برسخنان
امام خمینی ( مبارزة ابدالد هری
با آم ریکا» تصمیم ب راین گرفت که
به آم ریکا نتازد و اساس سیاست را
برطرح دراز مدت عم رانی ق راردهد.
ب رای این کار تأمین سرمایه نهی
خارجی ضرور بود ولی نه اروپا ونه
آم ریکا داوطلب رفتن به کمک
ای ران نبودند .اروپا در ناتوانی مالی
بود وآم ریکا شرط و شروطی نظام
شکن داشت .روسیه نیز قادر وصالح
ب رای پیشقدمی نبود .زی را روسیه
وترکیه بیشتر درکار توسعه طلبی
ها بودند .چنین شد که در نظام
ای ران س ران بعداز مطالعات بسیار
سخت ،به راه حل معامالتی باچین
رفتند زی را چین با طرح راه اب ریشم
جدید امکاناتی را ارائه داده بود که
حرمت سرزمین وکاهش فشارهای
تح ریمی را درب رابر نفت وگازی
که چین همیشه محتاج آن است
را تضمین کند .مفس ران جهان
وبسیاریازاندیشمندان ای رانیرسم ًا
نوشتند وگفتند آم ریکا با فشارهای
حداکثری ای ران رادرآغوش چین
نهاد ،که منکر ندارد.
اس رار بند به بند ق رارداد ۲۵ساله
ای ران وچین هنوز به افشا نرفته
است .وشاید هرگز به اطالع عموم
نرسد .که در تطابق است البته،
با شیوه های پنهان کاری در
سیاست کشورهای مستبد و غیر
دموک رات روسیه وترکیه وچین
وای ران و شاید بعضی دیگ ر ،که
پیوسته زیر آبی عمل می کنند .از
جملة آنها که در آف ریقا ب رای دوام
استعمار نوین می جنگند ودرکشور
خود دم از دموک راسی می زنند.
سهم ویروس کورونا در تحوالت
ای ران مهم افتاد .اس ران والئی در
بالی جهانی این ویروس سخت
آسیب دید .اما دریافت ودرس
گرفت که ف راموش کردن مرد م
 بهردلیل که فرض شود -موجبتزلزل های اجتماعی است .و نیز
دریافت که پنهان کاری سودی
ندارد زی را این بال جهانی است .
پس رفت ب رای اول به نشر ارقام
وآماری که دنیا برآن ای راد و انتقادی
نگرفت .اما ویروس درعرصة جهان،

کشورهای غرب دموک رات و سرمایه
دار را سخت آسیب رساند.
درموج اول حمالت ویروس
آم ریکای ت رامپ منکر واقعیت ها
شد وآن را بهانه حمله ها علیه چین
کرد وندید -شاید به عمد -مکانیسم
کره زمین را .شاید از سر جهل
ودرموج دوم که هم اکنون آم ریکا
هم سخت دپرآن دست وپا می زند
ت رامپ بااظهار تأسف بواقع امر
پی برد وبه چاره جوئی ها رفت.
دراروپای متحد( ۲۷کشور) بعداز
سالی مطالعه جملگی به امضای
ق رارداد ی رفتند که رقم بودجة آن
به  ۷۵۰میلیارد بالغ شده است .این
ق رارداد بی تردید موجب انسجام
کشورهای عضو شد .که به بازاز
سرگرفتن یک اقتصاد و جب ران
خسارات خانه نشینی ها منتهی
خواهدشد.
دولت انگلستان اینک باستناد
گفته های نخست وزیر آن کشور
درفرود به قلب معضالت است.
لندن دررابطه بااروپای متحد ،منکر
شکستسیاسیدرمذاکراتتجاری
نیستوامید به ختم بحران ورفتن به
یک قرارداد مبادالت آزاد با
اروپای متحد وواشنگتن راازدست
داده است.
یکتایی،
انگلستان مجذوب
جای جغرافیایی خودرا همیشه
درسرکوچه سیاست های درون
مرزی دارد .ولی اگر انگلستان
مجمع الجزایری درفاصلة یکصد
کیلومتری اروپای غربی است
خود یک قارة تمام بخود است
پس چرا ایرلند واسکاتلند دائم ًا
درحسرت ومبارزة استقالل اند؟
ایننوعیبیماریاستکهانگلستان
یک کشور استثنایی « بزگر ازگله به
در» است .
اگر جانسون نتواند باچین به
توافقاتی برسد شاید مردم انگلستان
ودولت آن قبول کنند که استعمار
مرده وکامنولت درآلزایمر است.
وچاره ای جز درهمزیستی های
جهانی وقبول دیگری وبا همی ها
ودرهمی های صادقانه نیست.
بهرحال مبادافکر کنیم که ذوب
غرور حماسی ملت ها وفرهنگ
برآمده ازآن کاری است که
انتظارش را درکوتاه ومیان مدت
شدنی باید دانست .زیرا سیاست ها
متکی به آنندوفرهنگها زمان گیر.

درک تازة مردمان

به هرحال کاروان های حامل
کاالها از جنوب صحرای ُگبی و
ُسغد دررفت وآمد بودند .سغدی
ها امنیت راه هارا هم متعهد بودند
وتوز ( درفارس) ازمراکز
وری ومرو ّ
مهم دادوستد ها بودند.
نمیشودگفت که ایران جهانگشا
ازلحاظ تجارت با چین درروابطی
وسیع نبود .ولی همان که بود راه
به روابط هنری وفکری وفرهنگی
بسیارداشت.
درآن عهد باستناد مورخان ایران
وچین ده سفیر ردوبدل کردند که
آخرینآنها بعهدقبادبود«.کشفیات
تورفان» سند مهمی است برروابط
چین وایران وهند که برسر راه این
دو قرارداشت .اسناد چینی حاکی
از فعال بودن « دیر» های سرراه
تجار چین است.
پس از آن تاریخ بعهد خوارزم
شاهیان چینی ها موسع ًا باخاورمیانه
امروزی به تجارت وروابطی همه
جانبهرفتند.
اما ایران خوارزمشاهیان مثل
بسیاری دیگر ازکشورها قدرت
خودرا درتوسعة ارضی وتسخیر
سرزمین ها ودست نهادن بر دارو
ندار دیگران می دیدند.وزیر این
عنوان به فتوحات می رسیدند.
وتبادالت را درتجارت کم بازده
می دیدند.
اینشدکههمسرسلطانخوارزمشاه
فرستادگان تجارت چین را جز
جاسوس ندید و درسلطان نفوذ
کرد ونه تن از سران تجار را
بدستور سلطان به کشتن رساندو
دررابطه ایران وچین فاصله افتاد.
چینی ها شناخته جهان نبودند.
نژاد وظاهر آنها متفاوت بود واگر
مارکوپولو های ونیزی بسیار تاجر
نبودند چین وچینی ها شناحتة
جهان نمی شدند.
البته چنگیزخان ابعاد مردم
چین رابافتوحات خود بدنیا
شناسانیدوغرب متوجه فواید روابط
با چین شد .بعهد استعمار انگلیسی
چین تحقیر شد وکمونیسم مائوئی
به انتقامجویی ازغرب وتحقیر آن
رفت.
امروز غرب  ،چین را می شناسد
وباآن دراحتیاط ودادوستد است.
دراین میان چین با جهشی فنی-
تجاریخودراباکمبود نفتمواجه
دید وبا وجود سرسختی ها باآمریکا

به منطقة خاورمیانه رسیده است تا
جبران کسری سوخت خود کند.
ودراین راه به توفیقات بزرگی رسیده
است .ایرانیان ونظام آن در نظام
قبل از انقالب متوجة روابط تجاری
با چین شدند و پرونده ها دروزارت
خارجة ایران گواه آن است .انقالب
اسالمی ازآغازباچین به روابط
سیاسی -تجاری و فرهنگی رفت.
جمعی مخالف  ،فریادبرآوردند که:
با چین هرگز!! وجمعی دیگر گفتند:
چینی ها می آیند .درمعنای خطر،
حق دارند زیرا ما باغرب بودیم
وبراه غرب می رفتیم وعادات غربی
جاافتاد.
طی چهل سال اخیر نظام والیت
فقیه ایران ُقبح رابطه باروسیه وچین
وکره شمالی را زدود.وتحمیالت
غرب راافشا کرد .تحریمها ایران را به
جستجوی طرف تجاری تجاری تازه
ای کشاند تاازرفتن به قدرت سپاه
بعنوان یک راه حل نظامی دور شود.
وقدری به راه حل های غیر نظامی
وغیر انقالبی فکر کرد .و به امضای
یک قرارداد به مدت ربع قرن رسید
وظریف وزیر خارجه نقش مهمی
دراین دگرگونی داشته ودارد.
ما امروز با ایرانی روبروئیم که به اروپا
ی متحد و آمریکا اعتمادی ندارد.
بی شک آن قشر از جامعة ایران که
غرب رادر شیوه های دموکراتیک
باور کرده وبا آن می زیند برای
سالها درمخالفت خواهند بود .اما این
انتخاب نظام جز بازتاب فشارهای
خام حداکثری آمریکا وقدرت
تحریمها نیست .بهتراست باور کنیم
که:کژومژهای سیاسی غرب به آنجا
رسیده که روسیه وچین وبسیاری
دیگر حتی ترکیه وایران ،دموکراسی
غرب را منطبق با وضع جامعه خود
نمیبینند.
اینک
بحران ویروس کرونا
سرپوشی است برهمه نوع معضل
درشرق وغرب.وشرق آماده بالیا
بود اما ویروس هردو را بهوش
آوردوفهماند که :برای مدیریت دنیا
ازنو باید اندیشیدضوابط دیروزین
درهم شکسته شده اند .آگاهی
مردم برحقوق اساسی خود سریع ًا
رو به فزونی است .ترس کوچکها
از گنده ها ی بزرگنماریخته است.
مرگ انواع دخالتها واشغالها واعمال
وحشت در پیش است .کشورها
درحداکثر استقالل طلبی اند
ومردمان دراحقاق حقوق پایمال
شدة خویش.

بقیه :فردای ممکن

دموکراسی در

نظام والیت فقیه فعال رضا داده اند
زیرا درروحیات حماسی وغرور
ملی بسر می ب رند  .رهبران نظام را
نان رسان وامنیت آف رین می دانند
وسکوت یا کندی حرکات مخالف
رادر برابر فشار خارجی ننگ می
دانند .نظام از گزارشهای م ربوط به
تنزل نرخ پول در گله نیست وعم ً
ال
فشار را هضم کرده ومقاومت را
قوی ًا تجویز می کند.
پدیدة جهانی کوروناغرب را چنان
دست وپا بسته درتعرضات برون
مرزی قرارداده که گویی دولتها
کم وبیش در رکوداندوبرهم دست
باالیی ندارند .
اما کسی درده سال قبل بود که باور
کند اردوغان در تالش جهانگشایی
ها ست  .وی بعدازسرکوبی کردها
متوجه دست نهادن بر ذخایر نفتی
مدیترانة شرقی و نیز درلشکر کشی
به لیبی شد .اما رؤیای او دست
نهادن بر خالفت اسالمی است
تا فساد سعودی راافشا کند ونوع
دیگری از امپاتوری اسالمی را هدیة
ترکان بسیار جاهمند نماید.
درعراق نخست وزیر جدید
خواست مبارزان ایران پناه را به
بهانه های ظ ریف به ایران فرستد
تاآم ریکا بتواند قدری از قشون
خودرا از عراق بیرون کشد ..اما
نخست وزیر عراق متوجه شد که
مبارزان جمله عراقی اند ورفتن
قشون آم ریکا راازخاک وطن عراقی
خواستارند.
آم ریکا دست از اشغال عراق
وافغانستان نمی کشد  .آنقدر می
ماند تا به سر نوشت هندوچین
دچارشود.

ترکیه هفده هزار سرباز به لیبی اعزام داشته است

قسمت شانزد هم

*وقتی صاحب سگ شد م برای اولین بار احساس کرد م یک
دوست پید ا کرد ه ام.
*این آرزو برای من همیشه باقی ماند که ماد رم یک بار
مرادرآغوش بگیرد وببوسد
* مرگ اززند گی قوی تراست .مرگ ماجرائی است که
هرچقدرهم نسبت به آن بی اعتنا باشیم وقتی که می آید همه
چیز را بهم می زند.

اولین وآخرین سگ

س
ـف
ر
هب
ردو
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نفهمیدم .آخرین روزی که از
مدرسه برگشتم دیدم سگ در
پشت در نیست .با نگرانی پرسیدم:
سگ کجاست؟ گفتند :صاحب
اولیه اش آمد اورا برد .فهمیدم که
دروغ می گویند ولی کاری ازمن
ساخته نبود جز اشک وزاری .هرچه
می کردم گریه ام بند نمی آمد.
نمی توانستم خودرا کنترل کنم .

طرح از کیخسروبهروزی

ومتأثرم.

بازگشت به تهران

ن

می گیرید مواظب باشید مرگ این
حیوانات ِ خانگی برای بزرگساالن
قابل تحمل وساده است ،البته برای
من هیچوقت ساده نبوده است ولی
برای بچه ای که به آن موجود دل
بسته است یکی از حزن انگیز ترین
اتفاقات است .درمن هیچوقت اثرآن
ازبین نرفت ومرا نسبت به دیگران
خشمناک کرد وهنوزهم خشمگین

بهروزی :درمیان سال تحصیلی
برگشتید به تهران
فرازمند :بله ،امتحان ثلث اول و دوم را
داده بودم .کارنامه ام را گرفتم رفتم
تهران .وارد خانه که شدم اولین
کاری که کردم رفتم نگاهی انداختم
به اتاق ناتاشا ،دیدم خالی است .پس
از چنددقیقه از مادربزرگم پرسیدم:
این ها چی شدند؟
معلوم بود این واقعه تازه رخ داده
است .چون هرکسی ازبستگان
وارد منزل می شد وسراغ این زن
وشوهررا می گرفت همان جوابی را
که به من داد برای آنهاهم تعریف
می کرد ومن چندین آن را شنیدم .
داستان ازاین قراربود که روزی
دونفر نوازندة دوره گرد ِ خارجی
که یکی آکاردئون میزد ودیگری
ماندولین  ،آمده بودند د ِر منزل ما
از مادربزرگ پرسیده بودند اجازه
می دهید چند دقیقه ای برایتان
ساز بزنیم .مادربزرگ هم گفته بود
بیایید توی حیاط .رسم بود وقتی
نوازنده ،لوطی عنتری یا عروسکی
وارد خانه می شد درخانه را باز
می گذاشتند ؛ همسایه ها هم می
آمدند تماشا .مادربزرگ می گفت
وقتی اینها شروع کردند به ساز

حادثه ای فراموش نشدنی
بهروزی :وضع خود شما چه شد؟
فرازمند :درهمین دوران واقعة دیگری
اتفاق افتاد  .ماد ِر مادربزرگ من
که چون مادرم به او مادرجون می
گفت ،همة ماهم اورا مادرجون صدا
می کردیم ،زن بداخم وبداخالقی
بود .همیشه گوشه ای نشسته بود
نماز ود عا می خواند .باهیچکس
حرف نمی زد فقط گهگاه د خترش
یعنی مادربزرگ مراصدا می کرد

تورج فرازمند زمانی که سردبیر اطالعات بود

بهروزی :حاطرة عشق وخود کشی
حسین حزن انگیز بود.
فرازمند :خاطرة دیگری از اصفهان
دارم که برای من ازاین هم غم
انگیز تر است .دراصفهان یک سگ
متعلق به من شد ه بود .یک پاپی
کوچولو .حدود یک ماه ونیم این
سگ راداشتم .تاروزی که قراربود
به تهران برگرد م
بهروزی :این اولین سگ شمابود؟
فرازمند :اولین وآخرین .چون آخرین
سگی که درتهران داشتیم
ودرگذشت کیمبای معروف مال من
نبود ،مال پسرم بود که از آقای سعید
قائم مقامی گرفته بود .آنهادرتهران
با ما همسایه بودند .خانم لیدا قائم
مقامی از علیرضا پسرش این سگ را
گرفت داد به جهانگیر پسر من .ازآن
بگذریم که آن هم داستانی دارد.
ِ
سگ خودمن بود.
دراصفهان این
برای اولین بار احساس می کردم
یک دوست پیدا کرده ام .یک
فرزند ،یک چشم انتظار...
بهروزی :یک رابطة عاطفی شدید...
فرازمند :واین را بیشتر این سگ
ایجاد کرده بوداز چند دقیقه مانده
بود که از مدرسه بیایم پشت د ِر
خانه شروع به سروصدا می کرد .به
محض ورود من  ،می پرید بغلم مرا
می بوسید ،می لیسید .چه سگی ،سفید
پشمالو ووقتی با چشمان سیاهش به
من نگاه میکرد تمام محبت های
دنیا را در چشم او می دیدم .دوسه
روز پیش از این که من به تهران
حرکت کنم اشتباه کردم به خاله ام

گفتم :من سگ را باخودم می
برم .خاله ام بادرنظر گرفتن اینکه
مادربزرگم وماد ِر مادربزرگم هردو
ازصبح تا شب مشغول دعا ونماز
بودند وبا سگ جور در نمی آمد نمی
دانم سگ ر ا بخشید ،بیرون کرد؟

مثل این که عزیزترین
کسانم را ،تمام هستی
ام را ازمن گرفته اند.
به خانواده ها توصیه می
کنم  ،وقتی سگی ،گربه
ای یا ماهی برای بچه

نوجوانی

بهروزی :از اصفهان برگشتید تهران

ورفتید مدرسه؟
فرازمند :بله ،مدارس متعدد .اول رفتم
الیانس یا اتحاد .همان خانم وآقای
کوهینکا که در همدان مدیر
مابودند آمده بودند تهران وحاال
مدیر کل الیانس ها شده بودند .رفتم
گفتم :من تا حاال اصفهان بودم .این
هم کارنامه ام .واز فردا رفتم س ِر
کالس ،که در همین موقع مادرم،
برادر و خواهر کوچکم از بندر پهلوی
به تهران آمدند.

بی پولی
فرازمند :پس از آن حادثه جنگ
ورفتن به ترکستان که تعریف
کردم نمیدانم چه اتفاقی افتاده
بود که خالة من راازآن مدرسه به
شهردیگری منتقل کرده بودندواوهم
پذیرفته بود وهمگی آمدند تهران.
این توضیح رابدهم که پدرم در
زمان حیاتش هرچه داشت به مادرم
داده بود  .پس از مرگ پدرم چند
نفر آمدند به مادرم گفتند این خانه
را بفروش وپولش را به کاری بزن
که زندگیتان را اداره کند .مادرم
هم که دیگر نمی خواست در خانه
ای که با پدرم زندگی کرده است
ویادآور اوست زندگی کند خانه را
فروخت .ملک خوبی هم که در تقی
آباد نزدیک شاه عبدالعظیم داشت
آن را هم فروخت .باغی در فرمانیه
داشت فروخت و تنها چیزی که ماند
ملکی بود در لرستان که از جدمان
به ارث رسیده بود و پول همه این

هارا به دست آقایی داد که پدرش
یکی از تجار بزرگ کرمانشاه بود.
بهتر است اسم اورا نگویم .این آقا
درتهران تجارت می کرد وقرار شد
بااین پول تجارت کند و از درآمد
آن به مادرم سهم ماهانه بپردازد.
سه چهارماه هم پول خوبی داد .اما
ناگهان خبر آمد که ورشکست شده
است .ومادرم ماند با چهارفرزند
بدون کوچکترین درآمدی .آن
هم درزمان جنگ که نان سیلویی
است و سختی  ،بیماری ،گرانی واز
همه بدتر سرزنش و شماتت های
دوستان واقوام که چقدر گفتیم
شوهر کن .اگر زن فالن کس شده
بودی حاال به این روز نمی افتادی
وازاین قبیل سرزنشها .مادرم گفته
بود پس از مرگ شوهرم هرگز
شوهر نمی کنم و نکرد .ودر چنین
وضعی این زن باید دست باال می
زد و فرزندانش را بزرگ می کرد.
بهروزی :ولی مادر شما آموزگار بودند.
فرازمند :بله ،ولی کارمند رسمی
دولت نبود  .برای همین هم کار
ومدرسه اش را دربندر پهلوی رها
کرد و به تهران آمد .واو که زمانی
تعدادی از افراد نزدیک فامیل
درخانه او زندگی می کردند حاال
باید درمنزل مادرش زندگی کند.
وبا نیروی عجیبی شروع بکار کرد.
اول رفت درهمین مدرسة الیانس
یا اتحاد  .بعد چند سالی درمدرسة
زرتشتی ها و سرانجام هم در مد رسة
ارامنه به تد ریس پر داخت.
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گفتگوی طوالنی کیخسرو بهروزی با تورج فرازمند

زدن ،ناتاشا وشوهرش از اتاقشان
بیرون آمدند وخیلی متحیر کنار
این دونوازنده ایستادند و نوازندة
آکاردئون چیزی درگوش شوهر
ناتاشا می گفت .مادربزرگ تعریف
می کرد درقیافة نوازنده اثری از
احوالپرسی ،عصبانیت ،خشونت و
شوخی نبود .بعد کارشان که تمام
شد پولی به این ها دادم ورفتند.
همسایه ها هم رفتند .این زن وشوهر
بالفاصله رفتند توی اتاق خود دررا
بستند .فردا صبح پیش ازطلوع آفتاب
اسباب واثاثیه خودرا که فقط دو
چمدان بود برداشتند و گفتند :خانم
ما رفتیم .پرسیدم :چطور ناگهانی،
کجا؟ گفتند باید برویم  .ورفتند.
ازآن به بعد هرکسی یک نوع
تفسیر می کرد  .یکی می گفت :این
ها جاسوس بودند .دیگری می گفت:
این زن بااین مرد فرار کرده بوده
اند .ومن درمورد این زن وشوهر
و رفتنشان پنجاه داستان و تفسیر
مختلفشنیدم.

وبا تحکم به او دستوراتی می داد.
ازما بچه هاهم خوشش نمی آمد.
می گفت :بچه ها دوروبرمن نیایند
دست وبالشان کثیف و نجس است.
روزی مادر جون داشت نماز می
خواند  .من هم درهمان اتاق نشسته
بودم نمی دانم چکار می کرد م.
دید م گفت :تورج بیا من را بغل
کن  .باعجله پریدم اورا بغل کردم.
سرش را به آرامی روی دوش من
گذاشت .یک چیزهایی هم به
عربی زمزمه کرد که بعد ها گفتند
اشهدش را گفته است .و تمام کرد.
حاال فکر کنید یک پسر بچة چهارده
ساله یک نفر در آغوشش بمیرد چه
حالی پیدا می کند؟
مرگ ماجرائی است که هرچقدرهم
نسبت به آن بی اعتنا باشیم وقتی می
آید همه چیزرا بهم می زند .مرگ
خیلی نیرو دارد  .گاهی فکر می کنم
که مرگ اززندگی قوی تر است.
نمی دانستم چه باید بکنم  .نمی
دانستم مرده است ،زنده است؟ باید
اورا روی زمین بخوابانم یا همینطور
اورا دربغل نگهدارم؟ آنقدر
درهمین حالت مبهوت وحیران
ماندم تا مادربزرگ آمد .تا مادر
جون را دید فهمید .گفت :توبلند شو
برو .اورا خواباند .بعد به افراد فامیل
خبر دادند وبقیة مراسم معمول
انجام شد .این حادثه وتمام لحظات
آن درذهن من ثبت شده استوهرگز
آن را فراموش نمی کنم .

بقیه در شمارة آینده.

اعداد وکلمة مقدس اوم ونماد آن

نوشتة :بهرام پیتهاواال( ۱۹۷۴بمبئی)
ترجمة :دکتر حکیم الدین قریشی

قسمت دوم

خطوط قدیم هندی
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بااینکه سانسکریت یکی از قدیمی ترین
زبانهاست؛ اما خط فعلی آن به نام «
ناگری» اختراع تازه تری است .ناگری
یعنی رایج در شهرها .به عبارت دیگر
« خط شهری» .بعضی براین باورند که
خط مذکور نخست به وسیلة برهمن
های گجرات اختراع وبکار برده شده
است .به همین سبب به نام آنان خوانده
شده است.
نام « دیو ناگری» ازبدعتهای اخیر«
انگلیسی -هندی» است .آنطور که
ماکس مولر Max Muellerاشاره می
کند « تا کنون هیچیک از مقامات
گذشته سندی دال بر لغت دیوناگری
ارائه نکرده اند ....ابوریحان بیرونی
درقرن یازدهم میالدی دربارة الفبای «
ناگارا» می گوید که در مالوا()Malwa
رایج بوده است)۷(.
قدیمی ترین کتیبة موجود در هند
متعلق به پادشاه آشوک( حدود ۲۵۰
سال پیش از میالد) است که در کاپور-
دی -گیری واقع در شمال غربی شبه
قارة هند قراردارد .این کتیبه ازراست
به چپ باالفبای سرهم نوشته شده
وممکن است نمونة اصل(ی(�proto
 )typeآن حدود  ۵۰۰سال قبل از
میالد درایران آغاز گردیده ودرقرن
چهارم پیش از میالد به هند شمالی
بوسیلة فرمان روایان ایرانی آورده
شده است( )۸کتیبه های آشوک به
خط براهمی از چپ به راست است.
حتی لغت سانسکریت « »lipiبه معنی
خط ،تصور می شود شکل تحریف شده
لغت زمان هخامنشیان« »dipiباشدکه
به معنی فرمان است .این امر می رساند

7-Handbook for the study of Sanskrit,p1
8- Sir Monier Williams,Sanskrit-English Dictionary, Introduction,pxxv

بررسی دقیق سنگ نبشته های
موجود دربخش های مختلف
جهان نشان می دهد در ازمنة
باستان تقریب ًا همة زبانها ازراست به
چپ نوشته می شد .ولی مدتها بعد
بعضی از ملل جهت نوشتن خط را
تغییر دادند.
درآغاز آنها شروع به نوشتن به
شیوة « برگرداندن گاو درشخم
زدن» ( )۱۱کردند.

یعنی سطر اول از راست به چپ ،سطر
دوم از چپ به راست ،سطر سوم دوباره
ازراست به چپ و ....به این ترتیب آنها
تغییر کاملی بوجود آوردند ونوشتن از
چپ به راست را آغاز کردند .دراین
جریان ،بعضی از نمادها برگردانده یا
شکلشان وارونه یا ازهم جدا شدند یا به
همچسبیدند()۱۲
دردرجة اول  ،این کار بخاطر هماهنگی
با تغییر در جهت خط ضروری بود.
به این ترتیب هنگامی که که هرزبانی
ِ
خط زبان قدیمی تری را اقتباس می
کند ،درصورت یکسان بودن جهت
نگارش درهردو زبان مانند دیوناگری به
هندی ومراتهی تغییر چندانی صورت
نمی گیرد .به هرحال ،اگر جهت تغییر
یابد مث ً
ال زمانی که خط منشأ ازراست به
چپ نوشته شده و خط تازه قراراست
از چپ براست نوشته شود حروف خط
منشأ بنا به «شیوة انتقال» زیر ،پیش
از پذیرش به خط تازه ،دستخوش تغییر
می شود:
 -۱سمت راست به طرف باال.
 -۲سمت چپ به باال.
 -۳وارونه کردن حرف.
 -۴وضع انعکاسی.
 -۵ترکیبی از دوحالت باال.
مرور جدول روشن خواهد کرد
خردمندان هندو بااستفاده از روشهای
یادشده فرمهای اساسی خط تازه
را به دست آوردند .آنان پس از
حصول فرمهای اساسی مذکور یک
خط عمودی را برای نشان دادنمصوت
کوتاه « »aبه آنها افزودند .بنابراین با
قاطعیت می توان گفت دیوناگری
الفبایی جرح وتعدیل شدة هجائی
است که هر حرف یک صامت و یک
ُم َص ْ
وت کوتاه الینفک aرا شامل می
شودِّ .بنابراین هنگامی که مصوت
کوتاه الینفک  aوجود نداشته باشد
فقط فرم اساسی آن نوشته می شود.

9-Thehistory of the Alphabet by
Isaac Taylor,Vol.II,P261
10- Sanskrit-English Dictionary,Introduction,PXXVIII,f.n.t.

)11-bustrophedon(ox turning
12-Sanskrit Dictionary...Introduction,P.XXVI

نخستین دانش ملل هندی ازفن
نگارش ازایران کسب شده بود()۹
همچنانکه سر مونیر ویلیامز نوشته است«:
قدیمی ترین کتیبة شناخته شده بزبان
سانسکریت روی صخره ای در جونا-
گره Juna-grehواقع در کاتهیاوار
 Kathiawarیافته شده است .این کتیبه
که بنام سنگ نبشتة «رودرا -دا ُمن»
Rudra-Damonخوانده می شود
به سدة دوم میالدی تعلق دارد .این
سنگ نبشته به خط ناگری نیست ،بلکه
با حروف قدیمی کتیبه نویسی است.
دستنویس« بو ِور»
 Bowerمربوط به حدود  ۴۰۰میالدی
است نشان دهندة پیشرفت زیادی به
سوی خط ناگری است ،درحالی که
کتیبة « دانتی  -دورگا»Danti-durga
( حدود  ۷۵۰میالدی) دارای یک رشته
نمادهایی است که بسیار با خط ناگری
فعلی شباهت دارد .بااین حال گفتنی
است که اولین نسخة خطی به ناگری
واقع ًا جدید قدیمی تراز سدة یازدهم
میالدی نیست)۱۰(.

فصل دوم
اشتقاق حروف دیوناگری از
خط اوستایی
شیوةانتقال

 :स-۲س (فقرة  )۳۰روش فوق.
 : -۳ک (فقرة  )۱از آنجا که فرم
انتقالی درسطح قرار می گیرد ،خط
عمودی راازوسط آن گذرانده اند تا
ازسطر آویزان شود.
«ઝ-۴ژ» گجراتی (فقرة  ،)۱۰دیوناگری
«यی» (فقرة « ल ،)۲۴ل»(فقرة ،)۲۶
«भش» (فقرة  )۲۹همگی فرمهای
باقاعده ای هستند و نیازی به توضیح
ندارند .به هرحال باید توجه داشت
قالب در حرف دیو ناگری भبسته می

شود(فقرة  )۲۹ضمن ًا ( "ड "NGفقرة
 )۶احتیاج به اظهار نظر ندارد.
( ALA  -۵فقرة  )۲۷این حرف با

تغییر دو بازوی «ل»(فقرة  )۲۶بصورت
دوحلقه بدست آمده است.
 ट -۶و «: तت» (دوفقرة  ۱۱و)۱۵
هردو فرم زبانی ودندانی از گرداندن
سمت راست حرف« ت» اوستائی
شکل گرفته اند.ولی فرم دندانی خط
عمودی « کانا» را می گیرد ،درصورتی
که فرم زبانی فقط یک خط کوتاه
عمودی دارد .این نکته نیز جالب
است.
 IIبرگردان سمت چپ حروف اوستایی
به باال(دوحرف)

هردو حرف « वچ» (فقرة  ۷و 
«ه/ح»

(فقرة  )۳۱فرمهای باقاعده ای هستند
که با برگرداندن سمت چپ حروف
اوستایی به باال مشتق شده اند .بنابراین
نیازی به توضیح بیشتر نیست.

 IIIوارونه کردن حروف اوستائی به
پائین (دوحرف)
حرف دندانی ) (th) थفقرة ( ۱۶
بقدر کافی باقاعده است.

سرانجام  ،حرف « बب» (فقرة )۲۲
مستق ً
ال از حرف دیوناگری «و» (فقرة
 )۲۸مشتق شده  ،صدای هردو نزدیک
به هم است واغلب یکی جای دیگری
را می گیرد.
ادامه دارد

جدولA

جدولA
توضیح :بعضی از خوانندگان عزیز سؤال کرده اند که آیا امکان آموزش
زبان سانسکریت در ماهنامه آزادی هست یاخیر؟
پاسخ این پرسش را جناب دکتر حکیم الدین قریشی که این توضیح را
میخوانند خواهند داد که در شمارة آینده به آگاهی شما میرسانیم.اما مطمئن
هستیم که کار بسیار مشکلی است .امیدواریم استاد قریشی بذل محبتی کرده
ودراین راه مارا مدد فرمایند.
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مبنای ایرانی دیونا گری

(الفبای سانسکریت)

وانگهی حروف اوستایی بطور مسطح
روی سطح قرار می گیرند ،ولی برای
خط تازه اختراع شده دریافتند این
کار عملی نیست ،ازاین رو حروف به
حالت عمودی نوشته می شوند مانند
اینکه از سطر آویزان باشند.
حال ما روش های گوناگون انتقال و
تغییر را که پیش ازاین یاد آورشدیم،
اجما ً
ال بررسی می کنیم وخواهیم
ً
دید چگونه الفبای دیوناگری واقعا از
حروف اوستائی اقتباس شده است.
 -Iبرگرداندن سمت راست حرف
اوستائی به طرف باال( ۱۱حرف)
 : ग-۱ـــ فتحه ( فقرة  ،۳۲جدول
 )Aحروف اوستایی به باال برگردانده
شده وسپس یک خط کوچک افقی
بمنظور تسهیل اتصال ساقه()Stem
با خط عمودی کانا( )Kanaافزوده
گردیده است.

درزبان اوستائی صدای ُغنه(تو دماغی)
با نمادی مرکب نشان داده می شود.
بخش آخر  Aاوستائی (فقرة  )۳۲راست
کشیده می شود .سپس فرمی حلقه ای
که نشانة «ن» درآن نوشته می شود ،
این نماد مرکب برابر با  Aدیوناگری
است .باافزودن نماد ( Anusvaraبرای
نشان دادن صدای ُغنه) به آن  ،مانند
واژة  .Manthraاین فرم حلقه مانند
 Nاوستائی زمانی که وارونه شودN ،
دیوناگری بدونخط عمودی می شود.
(فقرة ۱۹را درجدول ببینید).
 IVفرمهای انعکاسی ( ۸حرف)
« प-۱پ» (فقرة )۲۰و «मم» (فقرة )۲۳
از مشتقات باقاعده هستند .به هر حال
«م» به یک خط کوچک نیازدارد تا به
«کانا»بچسبد.
« -۲پهـ »(فقرة  )۲۱درفرم دیوناگری
ونیز دراوستائی این زینت درآغاز
حرف قراردارد  ،درحالی که در
دیوناگری به پایان حرف اضافه شده
است(فقرات  ۲۰و ۲۱مقایسه شود)
 -۳مطابق قاعده گرامری Sandhi
 rulesدرهردو زبان«ی »yو «و»vبا
افزودن  Aبه ترتیب به مصوتهای  EEو
 ، OOاشتقاق یافته اند(فقره های ۲۴b
و  ۲۸را ببینید) شاید جالب توجه باشد
که فرم انتقالی « »vبدون تغییر درزبان
بنگالی به کار می رود.
ً
« -۴ر» (Rفقرة  )۲۵کامال باقاعده
است .اما یک خط کوتاه (مانند حروف
زبانی) برای رساندن ُم َص ِّوت کوتاه
الینفک  Aنیاز دارد.
« द-۵د» (فقرة  ، )۱۷ابتدا فرم اوستائی
منعکس می شود سپس خطی در آغاز
آن اضافه می کنند بجای مصوت کوتاه
«.»a
باعث تعجب است که بر بعضی از سکه
های ساسانی به زبان پهلوی حرف «د»
مانند « »3نقش بسته  ،یعنی «د» اوستائی
باقالبی که به اول آن اضافه شده شکل
معکوس حرف «د» دیوناگری رادارد.
 -6ازنماد اوستائی برای  khvهنگامی
که درفرم انعکاسی نوشته می شود ،
حرف KH ખگجراتی بدست می
آید(.فقرة )۳
 -Vشیوة مختلط( ۲حرف) با گوناگون
نماد  DHاوستائی نیای ()progenitor
هردو فرم دندانی وزبانی  DHدر
دیوناگری یعنی टو घبوده است.
فرم اوستائی وارونه نوشته شده سپس
معکوس می شود .فرم زبانی (فقرة )۱۴
خط کوچک را درآغاز حفظ می کند،
اما درفرم دندانی (فرم  )۱۸یک خط
کوچک درآغاز حرف اضافه می شود

تا بتواندبه خط عمودی کانا برسد.
تا اینجا  ۲۳حرف دیوناگری و دو فرم
گجراتی را که کما بیش باقاعده
هستند مورد بررسی قراردادیم.ولی
هشت حرف زیر بطور بی قاعده به
وسیلة عملی که تخریب ()detrition
یعنی خراب کردنیا به هم ریختن فرمها
خوانده می شود مشتق شده اند:
 -1شکل گرفتن حرفهای دیوناگری
«घغ» (فقره  )۵و «डد» (فقرة  )۱۳دایرة
باالی فرم متشابه اوستائی اول معکوس
وسپس باز شده است.
 -۲حرف زبانی  »th» ठبا بستن دایره
ای که درحرف اوستائی هست ،شکل
گرفته (فقرة )۱۲
 -۳حرف دیوناگری « जج» (فقرة
شماره)۹مستقیم ًا از حرف اوستائی JH
یا Zمشتق شده ولی بجای انحنایی که
درشکل اوستائی وجوددارد ،درخط
سانسکریت زاویه ای بوجود آمده
است.
 -۴حرف اوستائی «خ» (فقرة  )۲دردو
بخش تقسیم می شود :ابتدا بخش سمت
راست معکوس می شود  ،دوم بخش
سمت چپ بجای خود دست نخورده
باقی می ماند .این شکل مرکب حرف
دیوناگری  می شود.
 -۵درست مانند حرف «خ» اوستائی
ُم َص ِّو ْ
ت بلند «آ» (فقرة  )۳۳شامل
دوبخش است :نخست بخش سمت
چپ نماد ُم َص ِّوت بلند Aدیوناگری
را فراهم می آورد  ،دوم بخش دست
راست حذف می شود.
 -۶حرف دیوناگری« गگ» باروشی
غیر عادی شکل گرفته دوانحنای حرف
اوستائی «گ» نخست به یک انحنای
واحد ادغام شده وبابرگرداندن بخش
دست ر است آن به باال همراه با «کانا» ،
«گ» دیوناگری به دست آمده است.
(فقرة )۴
 -۷برای درست کردن حرف
دیوناگری  « » CHحرف H
اوستائی (فقرة  ) ۳۱راروی ( chفقرة
 )۷گذاشتند ،سپس این فرم مرکب را
معکوس کردند(.فقرة )۸

نقش کلید ی میرزا رضا کرمانی،
د ربرپایی رژیم مشروطه د رایران
(قسمت چهارم)
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سید جمال الدین اسد آبادی،
نیزاز جمله کسانی است که با گفتار
ونوشتارش به بیداری ایرانیان وایجاد
شور وهیجان در توده ی مردم برای
آشنایی به حقوق خود ودسترسی
به آزادی ورهایی از ظلم واستبداد؛
گامهای مؤثربرداشته است وبرخی نیز
اورا سر سلسلۀ جنبش مشروط ّیت قلمداد
می نمایند که اگرچه مبارزات و فعال ّیت
هایش دراین راه ونقدش از حکومتهای
استبدادی وظاهراً پشتیبانی اش از افکار
آزادی خواهی جای تردید نیست،
اما آثار و نشانه هایی که از سیدجمال
الدین باقی مانده است نشان می دهد
که اوبیش از آنچه که ایرانیان را به
آزادی و مشروطه خواهی دعوت می
کرده است ،درتدارک برپایی اتحاد
اسالم و خلیفه گری بود ،دعوت او
از ایرانیان برای خیزش و دستیابی به
مشروطه؛ در مخالفت با ناصرالدین شاه
وگرفتن انتقام از اونیز بود که هرآینه
اگر رفتار ناصرالدین شاه با اوچون
رفتار سلطان عثمانی نسبت به او می
بود ،چه بسا به جای سلطان عبدالحمید،
برای ناصرالدین شاه جهت خالفت
اسالمی می کوشید ،او برای اتحاد بین
مسلمانان( ،حال درانجام مأمور ّیتی و یا
بنا به خواسته اش) ،گاه به دربار عثمانی
وگاه به دربار ایران و گاه به دربار تزار
روسیه ویا به هندوستان زیر حاکم ّیت
امپراتوری انگلستان ویا به افغانستان
روی آور شده بود که در این کوششها
ناکام ماند.
س ّید پس از سر خوردن از سوی
دربار قاجار و تبعید نا محترمانه ازایران
 ،به انگیزه ی ضربه زدن و انتقام از
ناصرالدین شاه ،چند سالی با همکاری
میرزا ملکم خان درانتشار روزنامه ی
قانون ویا ضیاءالخافقین( که به زبان
عربی منتشر می شد)؛ ویا ُعروة الوثقی
در پاریس ،به بیداری ایرانیان نسبت
به حقوق خود ورسیدن به آزادی؛
کوشش فراوان داشته است  ،اما به
خاطر دین مداری و کوشش جهت
ایجاد اتحاد بین مسلمانان و تبلیغات
اسالمی اش که جملگی به هدف برپایی
خالفت اسالمی بود ،نمی توان براین

باور بود که اوبه راستی خواهان آزادی
ودموکراسی بوده است که شریعت
اسالم با آزادی ودموکراسی میانه ای
ندارد و مردم ما تفاوت حرف با عمل را
در ماجرای سال ۱۳۵۷به تلخی تجربه
کرده اند ،بیان روشن تر مطلب اینکه
اگر خمینی در یکی از روزهای پایانی
اقامتش در فرانسه (نوفل لو شاتو) در
می گذشت ،با سخنان دل نشینی که
در نوفل لوشاتو ابراز کرده بود ،بسیاری
از تاریخ نگاران ونویسندگان از او به
چیزی کمتر از همطراز با گاندی یاد
نمی کردند ،همانگونه که در همان
روزها « آندرویانگ» سفیر وقت امریکا
در سازمان ملل؛ از او با عنوان گاندی
زمان یاد کرده بود!
برای آشنایی بیشتر با س ّید جمال
الدین اسدآبادی ،کافی است نگاهی
اگر چه کوتاه؛ به ویژگی های رفتاری
وشخص ّیتی ()characterاو بیاندازیم،
نامبرده در حالیکه به موجب اسناد
ومدارک ُمسلم؛ اهل اسدآباد همدان
بود ،همواره خودرا افغانی می خواند و
در زمان اقامتش در پاریس به عضو ّیت
لژ فراماسونی گراند لژ (grand loge
 )d,orientدرآمد و در آن لژ به مقام
استادی نیز رسید و به برپایی این لژ در
مصرپرداخت.
در وابستگی سید جمال الدین به
انگلستان ،مدارک و شواهد نسبت ًا زیادی
منتشر شده است که اشاره به آنها از
گنجایش این نوشتار بیرون است وما تنها
به دو مورد آن به گونه یی کوتاه اشاره
می کنیم  .چرچیل بلنت ،سیاستمدار
انگلیسی که زمانی نیز وزیر هندوستان
شد ،ازجمله دوستان س ّید بود و س ّید
درزمان اقامت خود در لندن،چند ماه
در خانه ی او به سر بُرده بود ،بلنت
پس ازپایان مأموریتش در هندوستان و
بر گشت به انگلستان در تدارک اتحاد
اسالم با همکاری س ّید می شود.
« زمانی که سلطان عثمانی نسبت
به س ّید بد گمان می شود و حکم به

محاصرۀ خانه اش می دهد،سید به
سفارت انگلیس درعثمانی ُملتجی
می شود[ نه به سفارتخانه های دیگر
کشورهای اروپایی در عثمانی]».

سیاستگران دورۀ قاجار -نگارش خان
ملک ساسانی  .رویه۲۰۹
خان ملک ساسانی ،درتشریح
وضع ّیت روحی وصفات او از جمله
نوشته است ... «:دراروپا که س ّید خلع
ناصرالدین شاه را ازسلطنت پیشنهاد
می کرده هرکس ازاو می پرسیده
که اگر ناصرالدین شاه را برداریم چه
کسی را جانشین او قراردهیم ،سید در
جواب می گفته خودتان بگردید و
پیدا کنید،همینکه آنها در پیدا کردن
جانشین شاه اظهار عجز و بی اطالعی
می کرده اند ،س ّید می گفته است«:
یک کسی مثل من» .سیاستگران دورۀ
قاجار .رویه۲۰۳
در یک جامعۀ به شدّ ت مذهبی؛
ازصدر تا پایین ترین طبقات آن که
حتا قشر وسیعی ازمشروطه خواهان
را نیز دربر می گرفت و نفوذ وقدرت
بی چون وچرای آخوند ها بر چنین
جامعه ای؛ درک چرایی تأثیر پذیری
سخنان س ّیدی در کسوت روحان ّیت بر
آن جامعه دشوارنیست ،مفهوم روشن
تراین گفته ،انقالبی است مذهبی که
درسال ۱۳۵۷در میهن ما روی داد که
باهمه ی گذشت بیش از هفت دهه
ازبرپایی مشروطه درایران و با همه
ی تحوالت چشمگیری که درزمینه
های گوناگون دانش و آگاهی های
علمی به وجود آمده بود ونویسندگان
و شاعران و پژوهشگرانی نیز در عرصۀ
خرافات مذهبی و واپسگرایی و زیان
های آن بر جامعه و نقش آخوند
جماعت در گسترش این ُمعضل
درجامعۀ ما بسیار نوشته و گفته بودند،
مع ذلک نه تنها مردم ا ّمی و عامی؛
بلکه شمار بسیاری ازتحصیل کردگان
و ُمدّ عیان روشنفکری وآزادی خواهی
وحتا رهبران احزاب چپ،که ظاهراً
کمترین تسا هل و تسا ُمحی نسبت به
باورهای مذهبی نداشتند ،با آگاهی از
نفوذ و قدرت آخوندها در جامعۀ ما،
رسیدن به اهداف خودرا درخزیدن
به زیر عبای آنان دیدند ،چرا که
به خوبی دریافته بودند که حتا با

همبستگی با همه ی طیف های مخالف
شاه؛ قادر به سرنگونی او نخواهند بود
مگر در کنارآخوند و عوام قشری
مذهب قرار بگیرند .سخنان بسیاری از
روشنفکران و رهبران احزاب مخالف
شاه اماهمراه با آخوندها درجریان
انقالب سال  ۱۳۵۷شنیدنی است!
اینکه می گویند «فریب خوردیم» یا
«انقالب را از ما دزدیده اند» سخنان
پوچی بیش نیست که ازاعتبارآنان
بیشترمیکاهد.
داریوش شایگان ،یکی از
روشنفکران چپ مخالف شاه وهوادار
انقالب اسالمی گفت که «:ماگندزدیم»،
ویا «هما ناطق» ،دیگر روشنفکرهم
میهن ما که در مخالفت باشاه ،یکی
از هواداران جدّ ی انقالب اسالمی
به رهبری خمینی بود ،پس از خود
تبعیدی به خارج درهفتگی نامه ی
کیهان لندن نوشت«:خودم کردم که
لعنت بر خودم باد» و افزوده است
 :پرونده ی بنده چه بسا نابخشودنی
تر از دیگران باشد چرا که در انقالب
هم ُمد ّرس بودم و هم ُمحقق! بدا که
شور چنان ورم داشت که اندوخته ها
و دانسته ها را به زباله دانی ریختم و در
همرنگی با جهل جماعت به خیابان ها
سرازیر شدم و »...ویا اسماعیل خویی
یکی از سر شناس ترین روشنفکران
چپ زمان شاه ،در مقاله ای؛ به شدّ ت
به انتقاد ازخود و روشنفکران در
جریان انقالب سال  ۱۳۵۷می پردازد
وبه پوزش خواهی در پیشگاه ملت
بزرگ ایران می نشیند واز بدی هایی
که در حق خانواده ی پهلوی کرده
است صمیمانه پوزش خواهی می
کند و حاللی می طلبد ویا «محمدرضا
شجریان» در مصاحبه یی می گوید :در
سفری به مسکو؛ دیداری نیز با سیاوش
کسرایی[ یکی از روشنفکران صاحب
نام از طیف چپ و شاعرنوپرداز] داشتم،
او از من خواست پس از مراجعت به
ایران پیامش را به سایه[ هوشنگ ابتهاج]
و دیگر دوستان برسانم ،آنگاه در حالیکه
اشک در چشمانش نشسته بود افزود »:ما
فریب خوردیم و بسیار پشیمانم ،برو به
سایه بگو ،ویا خانم شیرین عبادی ،برنده

بود و به کارچاق کنی وداللی می
پرداخت،کمترین نگاه و عنایتی به
مردم هم میهن زیرستم همین شاه
نداشت و کام از کام نمی گشود ،و
یکبارسخن از آزادی برزبان وقلم
نمی آورد ،اما پس ازبرکناری و
بی محلی شاه به او،چون تحصیل
پول از راه داللی ورشوه گیری
را به خاطر از دست دادن مزایا و
موقع ّیت شغلی از دست داده بود،
از در دشمنی و مخالفت با شاه و
درباریان درآمد و با انتشار روزنامه
ی قانون به انتقاد ازحکومت
سرکوبگرانه ی ناصرالدین شاه و
دربار فاسد او پرداخت ،جالب
است که در عنوان هر شماره از
روزنامه قانون برای نشان دادن
اعتبارخود ،القابی را که همان شاه
ستمگرومخالف هرگونه آزادی
بیان به او داده بود( پرنس ،ناظم
الدوله) ،در اعالم نام ُمدیرروزنامه
منعکس می کرد واین القاب بی
معنی و پوچی را که زیبنده ی یک
انسان به راستین روشنفکر وآزادی
خواه نبود ،از برای خود افتخاری
می دید ،حال آنکه وی نه پرنس
( شاهزاده) بود ونه نظم دهنده
ی دولت!که اگر شاه بااو همچنان
برسر مهر می بود ،کسی صدایی از
او در آزادی خواهی نمی شنید.

آزادی -شماره  ۱۲۷صفحه17

پژوهشی از:ک -هومان

ی جایزۀ صلح نوبل در سال ۲۰۰۳در
مصاحبه یی با سایت اشپیگل انالین
گفت :من نیز متأسفانه یکی از کسانی
بودم که از روی کار آمدن حکومت
اسالمی حمایت کردم .ودر برابر این
پرسش که آیا اآلن از دست شیرین
عبادی آن زمان عصبانی هستید؟ پاسخ
داد:بله وقتی می بینم جوانان درچه
وضعی قراردارند ،از دست خودم
عصبانی می شوم.
جالب تر از همه این که بسیاری
ُمدّ عی دیدن چهره ی نورانی رهبر
اسالمی در ماه و تار موی او الی
یکی از صفحات کتاب قران موجود
در خانه شا ن شدند! آری این چنین
بود شرایط جامعۀ ما حتا پس ازگذشت
دهه ها از برقراری مشروط ّیت و فزونی
گرفتن تحصیلکرده ها و دانش اندوخته
های میهن ما که نشان ازبها دادن به
گفته های آخوند و فکر ناروشن وعدم
آگاهی شان می داد .تاچه رسد به
عوام و تا چه رسد به مردم ما در عهد
ناصرالدین شاه!؟
نگارنده دربامداد یکی ازروزهای
شور انقالبی در آذرماه ،۱۳۵۷با ورود
مدیر ّیت آن
به ادارۀ محل کارش که
ِ
با نگارنده بود ،شماری از کارکنان را
محوطۀ اداره دور هم می بیند،
در
ّ
نزدیکترکه شود ،می بیند یکی از
کارکنان که جوان تحصیلکرده یی
بود ،به شدّ ت در حال گریستن است،
نگران حال اومی شود و نزدش می
رود ومی گوید :بهتر بود با چنین حالی
که داری به اداره نمی آمدی ،به هر
حال به او تسلیت می گوید وآرزوی
طول عمر از برای او و بازماندگانش
می کند ،آن کارمند با دستمالی که در
دست داشت ،اشکهایش را پاک کرد
تبسم و حالتی ویژه گفت :گریه
و با ّ
ی من به خاطر از دست دادن کسی
از بستگانم نیست ،بلکه از سر شادی
است و آنگاه پرسید  :آیا شما دیشب
چهره ی نورانی امام را در ماه ندیده
اید؟ نگارنده پاسخ می دهد :نه .گفت:
خواهش می کنم تا قرص ماه به هالل
نرسیده نگاه کنید! حال به شرایط جامعۀ
ما پیش از برقراری مشروطه بنگرید تا
دانسته شود که چه کوششها و فداکاری
ها و جانبازیها صورت گرفت تا آزادی
خواهان توانستند با چنان جامعه ای تا
جاییکه ممکن ومقدور بوده به اهداف
خود برسند.
وابستگی شاهان قاجارپس از بسته
شدن عهدنامه ی ترکمانچای به روسها
وبرپایی نیروی نظامی نسبت ًا ُمنسجمی
به نام قزاق درایران که در پی سفر
دوم ناصرالدین شاه به اروپا؛ بنا به
درخواست اواز تزار روسیه انجام شده
بود ،که فرماندهان آن روسی واز
سوی تزار روسیه برگزیده می شدند

وگوش به دستورات و خواسته های
دولت متبوع خود داشتند و دولت
ایران کمترین نقشی در انتصاب و
برکناری آنان نداشت وهمچنین ضعف
شدید مالی و وامهای کالن دریافتی
از روسیه با نرخ بهره های سنگین در
برابر گرونهادن گمرکات شمال نزد
آن دولت و بی کفایتی رجال قاجارو
بعض ًا وابسته به روسها و مرز طوالنی بین
روسیه وایران و نفوذ همه جانبۀ روسها
در امور کشور ما ،از جمله مسایلی بود
که موجبات نگرانی دولت انگلستان رااز
بابت شاخاب پارس به ویژه هندوستان
فراهم ساخته بود وبرای کاستن از نفوذ
روسیه در ایران ،چاره را از جمله در
متحد ساختن و برانگیختن مسلمانان می
دید تا در برابر دولت مسیحی مذهب
روسیه که بر بخش بزرگی از سرزمینهای
مسلمان نشین حکومت می کرد ،سپری
در برابرتجاوزبیشتر آن دولت به خاک
ایران و افغانستان ،دو کشورمسلمان و
هم مرز با روسیه وهندوستان شوند،
ازاین رو از هر حرکتی درایران که
موجب کاسته شدن ازاقتدار نا محدود
شاهان قاجارشود که کشش بیشتری به
سوی روسیه داشتند ،چه پنهانی وچه
آشکاراپشتیبانی می کرد ،آنچه که اسد
آبادی در برقراری قانون ومشروطه در
ایران ویا اتحاد مسلمانان می گفت ویا
می نوشت ،ویا آزادی خواهان مطالبه
می کردند ،از جمله درراستای خواست
باطنی دولت انگلیس نیزبود ،به هر رو
اسدآبادی هر وابستگی که داشت ویا
نداشت ،براین باوریم که اگرچه سخنان
اودر مخالفت با استبداد و ناصرالدین
شاه ولزوم برقراری قانون ومشروطه بر
دل آزادی خواهان ایران می نشست و
تأثیر گذار بود که مردم مارا پیش از آن
پروای سود وزیان خود وکشورشان و
به چون وچرا برخاستن نبود ،اما با همه
ی این حال کسی که تمام کوشش
اش در پی تبلیغات اسالمی و اتحاد
مسلمین و برپایی خالفت اسالمی بوده
است،نمی توان اورا نسبت به برقراری
آزادی و دموکراسی در ایران صادق
دانست .
در کتاب تاریخ بیداری ایرانیان آمده
است که میرزا رضای کرمانی ،قاتل
ناصرالدین شاه ،واز جمله ُمریدان
اسدآبادی ،در پاسخ به بازپرس محکمه
می گوید «:سید آمد به اسالمبول؛
ً
فورآ خانه ای عالی به او داد،
سلطان
ماهی دویست لیره مخارج برای او
تعیین کرد ،شام ونهار[ ناهار] از مطبخ
خاصۀ سلطانی برای اومی رسید ،اسب
متصل در حکم
وکالسکه ی سلطانی ّ
واراده اش هستند ...سید تعهد کرد
که عنقریب تمام دول اسالم ّیه را ُمتّحد
کند و همه را به طرف خالفت جلب
نماید وسلطان را امیر المؤمنین کل

مسلمین قراربدهد .»...ناظم االسالم
کرمانی،دفتر یکم ،رویه ۱۱۴و۱۱۵
ازمیرزا ملکم خان ناظم الدوله ،نیزدر
بیداری مردم نام برده می شود واورا از
پیشگامان کسانی می دانند که از رژیم
استبدادی سلطنتی انتقاد می کرده اند،
او فرزند یعقوب خان ارمنی بود که در
جلفای اصفهان مدتی به کار سنگتراشی
مشغول بود وظاهراً به دین اسالم در
مؤسسۀ
خان در یک
آمده بود ،ملکم
ُ
ّ
ارمنی در پاریس تحصیل کرده بود،
او جادوگر ُ
وشعبده باز ماهری نیز بود
واعمال تردستی اومردم ساده نگر ما
تعجب وشگفتی می ساخت ،او
را دچار ّ
فراموشخانه ای (فراماسونری) در تهران
برپا کرد و در زمان میرزا حسین خان
مشیرالدوله ،صدراعظم ناصرالدین شاه،
وزیر مشاورشد ،اما به دستور ناصرالدین
شاه از ایران اخراج گردید ،ولی چندان
به درازا نکشید که وزیر مختار ایران در
لندن شد ودر همین مأموریت به لقب
«پرنس» مل ّقب گردید ،او در سفری که
ناصرالدین شاه به انگلستان داشت ،در
برابرهدیۀ کوچکی که به ناصرالدینشاه
داد ،امتیاز بخت آزمایی (التاری) در
ایران از سوی شاه به وی اعطاء شد
واو این امتیاز را به مبلغ معتنابهی به
یک شرکت انگلیسی واگذار کرد،
اما آخوندهای ایران آن را کاری
خالف شرع شمردند وگفتند التاری
در حکم قماراست وباید بساط آن
بر چیده شود ،دولت ایران از ملکم
خان خواست که امتیاز التاری را به
دولت واگذار کند وچون پاسخ ملکم
به این در خواست منفی بود ازمقام
سفارت بر کنار گردید ،از این زمان
بود که اودر راه کشیدن انتقام؛ با
همکاری سید جمال الدین اسد
آبادی به انتشار روزنامه ی قانون در
لندن و انتقادشدید و بی امان ازرژیم
استبدادی ولزوم بر قراری مجلس
شورای ملی وقانون اساسی پرداخت.
آنچه که او می نوشت چون
حرف دل آزادی خواهان بود ،آنان
را مجذوب خود می ساخت و بسیار
اثر گذار بود ،اینکه آن نوشته ها
از نوک قلم چه کسی و با چه ن ّیتی
صادر می شد ،از برای شان مطرح
نبود ،می دیدند که درآن فضای
آلوده به خفقان و ظلم وجور وبیداد
وبی قانونی ،کسی پیدا شده است که
خواسته های آنان را مطرح می کند.
اما میرزا ملکم خان خود به آنچه که
می گفت تظاهری بیش نبود ،به میهن
دوستی و آینده ی ایران وحتا دیانت
اسالم که به آن تظاهر می کرد،
دلبستگی چندان نداشت وبیش از هر
چیز در فکر تأمین منافع و موقع ّیت
خود بود ،او نخستین کسی بود که
لژ فراماسونری را در ایران دایر

کرد و شماری از رجال ایرانی را به
عضویت آن لُژ در اورد ،نوشته اند که
به دیانت مسیح برگشته بود (به هنگام
ازدواج با هانریت ،دخترآراکل بیک
ارمنی ،از مسلمانی استغفارکرده بود).
تردیدی نیست که او و پدرش میرزا
یعقوب از عمال دولت انگلیس بوده
اند و هرآنچه را که ملکم خان درباره
ی لزوم آزادی و برقراری مشروطه
می نوشت ،نه از سر صدق و ایمان؛
بلکه در راستای دشمنی با ناصرالدین
شاه وخواسته ی دولت انگلستان
جهت کاسته شدن از قدرت مطلقۀ
شاهان قاجار بود که وابستگی وتمایل
بیشتری نسبت به روسها داشتند.
میرزا ملکم خان ،که با انتشارروزنامه
ی قانون درلندن،به عنوان فردی
آزادی خواه و انسان دوست شناخته
شده بود،تا زمانیکه ناصرالدین
شاه،اورا در پیوند با امتیازالتاری از
مقام سفارت طرد نکرده بود و تا آن
زمان که با شرکت در هیأت دولت به
عنوان وزیر مشاورو سپس سفیر ایران
در انگلستان،مورد عنایت و لطف
شاه بود ،تا جاییکه به لقب «پرنس»
و« ناظم الدوله» نیز ُمباهی شده

ادامه دارد

زانن شاهناهم

ُگردیه

بخش دوم
خاقان چین پس از آگاهی از مرگ
بهرام نامهیی به گردیه نوشت و او را
خواستگاری کرد.
سوی گردیه نامهیی بد جدا
که ای پاکدامن زن پارسا
همت راستی و همت مردمی
سرشتت فزونی و دور از کمی
ز کار تو اندیشه کردم دراز
نشسته خرد با دل من به راز
به از خود ندیدم ترا کدخدای
بیارای این خانه من به رای
بدارم تو را همچو جان و تنم
بکوشم که پیمان تو نشکنم
برادر خاقان نامه را به گردیه داد .او نامه
را خواند و آنگاه ضمن ستایش خاقان
به فرستاده او گفت :که برای زن پاک
کسی بهتر از شوهر نیست .بخصوص
شوهری همچون خاقان ولی امروز
همه افراد خانواده سوگوارند .اگر من
در این زمان آهنگ شادمانی کنم از
پارسایی و رادی بدور است
خردمند بی شرم خواند مرا
و خاقان بی آزرم دارد مرا
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چهار ماه که از سوگواری بگذرد پاسخ
نامه را به نزد خاقان خواهم فرستاد.
گردیه فرستاده را هدیه های بسیار داد
و روانه کرد .گردیه که خود سپهساالر
دستهیی از لشکریان بود پس از دریافت
نامه خاقان در باره نامه او با رایزن خود
به مشاوره پرداخت و گفت برادرم
بهرام پس از مرگ پدر بیست سال مرا
یاری و یاوری کرد و اگر کسی مرا از
او خواستگاری میکرد خونش از کینه
به جوش میآمد و تا او زنده بود کسی
جرأت نکرد نامی از من ببرد .اما اکنون
که خاقان مرا خواسته است  ،البته او
بسیار مهم و واالمقام است و دستگاهش
مانند ندارد اما من از پیوند با ترکان بیم
دارم چون فرجام آن جز غم و رنج
نیست .رای من این است که پنهان از
چشم ترکان به ایران رویم ،من از پیش
این کار را کرده و به گردوی برادر

خود نامه نوشتم
که بر شاه پیدا کند کار ما
بگوید بدو رنج و تیمار ما
اطمینان دارم چون شاه گفتار مرا بشنود
به نیروی یزدان ما را خواهد بخشید به
او گفته شد که خردمندتر و هوشیارتر از
تو کس نیست و آنچه رای تو باشد به
جان قبول است
بدو گفت هر کس که بانو تویی
به ایران و چین پشت و بازو تویی
نجنباندت کوه آهن ز جای
یالن را به مردی تویی رهنمای
ز مرد خردمند بیدارتر
ز دستور داننده هوشیارتر
همه کهترانیم و فرمان تراست
بدین آرزو رای و پیمان تراست
گردیه دوهزارو صد و شصت مرد یل
از سپاهیان انتخاب کرد و بدانان دینار
بسیار داد و گفت هرگاه من بر اسب
نشستم و پای در رکاب نهادم شما نیز از
من پیروی کنید و از هیچ کس و هیچ
چیز بیم به دل راه مدهید.
بباید که تا سوی ایران شویم
به نزدیک شاه ایران شویم
به توران غریبیم و بی پشت و یار
میان بزرگان چین سست و خار
یالن سینه و ایزد گشسب و دیگر پهلوانان
و نامداران او را فرمانبرداری کردند
همی گفت هر کس بمردن به نام
به از زنده دشمن بر او شادکام
شب هنگام گردیه که پهلوانان و گردان
او را همراهی میکردند رو سوی ایران
نهاد
چو شب تیره شد گردیه برنشست
چو گردی سرافراز گرزی بدست
برافکند پرمایه بر گستوان
ابا جوشن و ترک و تیر و گوان
همی راند چون باد لشکر به راه
به رخشنده روز و شبان سیاه

خبر به خاقان چین رسید و او برادر
را فرمان داد که گردیه را به لشکرگاه
بازگرداند و سفارش کرد که با او به
خشونت رفتارنکند اما اگر به جنگ
برخاستند درنگ جایز نداند و «مرو» را
به گورستان تبدیل کند
پس از چهار روز لشکر خاقان به لشکر
گردیه رسید .زن شیردل چون سپاه
را دید افزار جنگ برادر را پوشید و به
میدان رزم شتافت.
طورگ سردار چینی به لشکرگاه ایران
آمد و سراغ گردیه را گرفت .گردیه
چون جنگاوران در میدان کارزار بود
طورگ او را نشناخت.
بدو گردیه گفت کاینک منم
که بر شیر درنده اسب افکنم
طورگ با صدای بلند به او گفت :آیا
پاداش نیکیهای خاقان این است که تو
انجام دادهای؟ خاقان چین برادرت را
پناه داد و تو را به همسری برگزیده
است .اگر مایل به همسری خاقان نیستی
چندان مهم نیست ،اما چون شهریار
ایران تو را نخواهد پذیرفت بهتر آنست
که از همین راه برگردی و به درگاه
خاقان روی نهی .گردیه به طورگ
گفت از رزمگاه به کناری میرویم و
به هر چه گفتهای پاسخ میدهم و او
پذیرفت
چو تنها بدیدش زن چاره جوی
از آن مغفر تیره بگشاد روی
بدو گفت بهرام را دیدهای
سواری و رزمش پسندیدهای
مرا بود هم مادر و هم پدر
کنون روزگار وی آمد به سر
کنون من تو را آزمایش کنم
یکی سوی رزمت گرایش کنم

ـخبر
از کاران هچ

بخش چهلم

گرم از در شوی یابی بگوی
همانا مرا خود پسندی به شوی
گردیه این بگفت و اسب برانگیخت،
سپهدار چینی هم بدو حمله ور شد .
خواهر پهلوان نامدار نیزه بر کمربند
او زد و خفتانش بردرید .طورگ از
پشت اسب سرنگون شد ،میان ایرانیان
و چینیان جنگ درگرفت و چینیان
شکست خوردند و روی به هزیمت
نهادند .گردیه و دیگر پهلوانان ایران
پیروز وارد آموی شدند
به روز چهارم به آموی شد
ندیدی زنی کاو جهانجوی شد
گردیه نامهای به گردوی برادر خود
که در خدمت پرویز نسبت به وی
وفادار بود نوشت و از آنچه واقع شده
بود با خبرش ساخت و از او خواست
که ماجرا را با پرویز در میان نهد و بدو
بگوید.
پس ما بیامد سپاهی گران
ِ
همه نامداران و جنگاوران
بدانگونه برداشتمشان به رزم
که نه رزم بینند از این پس نه بزم
بسی نامور مهتران با مناند
نباید که آید بر ایشان گزند
گردیه به انتظار دریافت پاسخ نامه در
آموی اقامت کرد .پرویز دایی خود
بندوی را به انتقام پدر کشت و دایی
دیگر خود گستهم حاکم خراسان را به
حضورطلبید.
گستهم چون از کشت شدن بندوی
باخبر شد سخت غمگین شد و از رفتن
نزد پرویز سر باز زد چون بیم آن داشت
که پرویز او را نیز به دم تیغ سپارد.
گستهم شنید که بهرام چوبین کشته شده
است و خواهر او گردیه با عدهیی از
پهلوانان و نامداران در آموی هستند.
گستهم به جانب آنان شتافت .گردیه نیز
چون از آمدن او با خبر شد به استقبالش
شتافت
بر گردیه ُپر ز درد
بیامد ِ
فراوان ز بهرام تیمار خورد
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سعید قائم مقامی هم خاموش شد

سعید قائم مقامی فراهانی که صدایش
بیش از نیم قرن مارا با رویداد های
ایران وجهان آگاه میکرد و سالها پیش
از انقالب سیمای نجیب ومهربانش را در
تلویزیون ملی شاهد بود یم سرانجام
پس از چند روز در کما بود ن
عطای دنیارا به لقایش بخشید و روح
خودرا برفراز نیاخاکش ایران به
گردش درآوردتا آنچه را درزمان
حیاتش آرزو داشت وبه آن نرسید
جامه عمل بپوشاند واز فراز ایران
عزیزش شاهد تالش هموطنانش برای
زنده ماندن باشد تا از باال مردم را
درستیز با سختی های زندگی درایران
ببیند و از نزدیک با هموطنانش همراه
شود و صدای پرد رد آنهارا بشنود
سعید  ۷۷سال زندگی کرد و سالهای
د یگر در یاد و خاطرة مرد م ایران و
نسل های آینده ایران زند گی خواهد
کرد..
سالها در رادیوصدای ایران -لوس
آنجلس با سعید همراه بود م و زمانی
که در پرشین راد یو که خود تأسیس
کرد ه بود برنامه های صبحگاهی اش
را اجرا می کرد آن را از رادیوصدای
ایران مرکز ماساجوست پخش می
کرد م .وقتی آن رادیو را هم ازاو
گرفتند رادیو صدای مرد م را به راه
انداخت و در آنجا نیز صدای او از
رادیوی ماساچوست پخش می شد تا
آنکه او همچنان مقاومت کرد وماند و

ما پس از  ۲۷سال نتوانستیم به راه خود
ادامه د هیم  .وسرانجام در روز شنبه
 ۱۸ژوئیه  ۲۰۲۰شنیدیم که جمعه شب
در حالیکه در کما بوده جهان را بدرود
گفته است .سعید قائم مقامی پس از
انقالب مدتی درزندان بود  .جرم او براه
انداختن ایستگاههای متعدد تلویزیونی
در شهرهای مختلف ایران بود ..سرانجام
درسال  ۶۷ایران را ترک گفت و پس
از دوسال که د راروپا وکانادا سرگردان
بود به کالیفرنیا رسیدو در رادیوی صدای
ایران که زند ه یاد اسداهلل مروتی در
کالیفرنیا دایر کرد ه بود مشغول بکارشد.
ازآنجا باتأسیسپرشینرادیو تمامهستی
و نیستی  ،سالمتی و حتی خانواده اش را
از دست داد.پس ازآن تک وتنها در اتاقی
بقول خودش شبیه زندان هم زند گی
می کرد و هم برنامه های رادیویی
خودرا بانام رادیو صدای مرد م اجرا می
کرد .هرروز صبح درشروع برنامه اش
می گفت :صدای ما عالوه بر ماهواره ...
برروی رادیو صدای ایران مرکز بوستن
و صدای ایران مرکز د االس پخش می
شود .وقتی صدای ما قطع شد او با ما
ابراز همدرد ی میکرد اما می گفت تا
زمانی که جان دربدن دارم به این تالش
رادیویی خود ادامه می د هم .واو تا پای
جانش برسر عهد خود باقی ماند.
به همة دوستدارانش تسلیت می گوییم
روانش آرمید ه باد.

کیخسروبهروزی ازکورونا و اهل مطالعه میگوید

با آنکه انتظار میرفت دوران قرنطینه
ودرخانه ماندن هموطنان مارا بیشتر
به کتاب و مجله وبطورکلی به مطالعه
عالقمند کند ،اماهمکار مان کیخسرو
بهروزی می گوید :متأسفانه تیراژ
کتاب و بویژه نشریات پرفروش فارسی
زبان نشان می دهد که هموطنان حتی
به قدرت کوروناهم حاضر به مطالعه
نیستند.وترجیح می دهند به برنامه
های بی محتوای رادیو وتلویزیون های
فارسی زبان و یا غیر آن توجه نشان
دهندو وقت خودرا تلف کنند.
بهروزی که کلبه کتاب را در لوس
آنجلس برای عالقمندان کتاب و اهل
مطالعه دایر کرده است اکنون سه دهه
از فعالیت فرهنگی خودرا در لوس
آنجلس پشت سر گذاشته است.و نه
تنها با بسیاری از رسانه های نوشتاری و
شنیداری درخارج از کشور همکاری
دارد بلکه رکن مهمی از این رسانه ها
بشمار می رود .کیخسرو بهروزی در
رادیو تلویزیون ملی ایران سالها برنامه
چشم انداز و برنامه ویژة جوانان را
اجرا می کردو ازآن دوره آرشیو نسبت ًا

کاملی دارد که بسیاری از آنهارا برروی
کاغذ آورده و در آزادی خوانده اید.
او مدتها در رادیوصدای ایران درلوس
آنجلس برنامه همراه آفتاب را تهیه
واجرا می کرد .اکنون ماه هاست که
گفتگوی طوالنی اورابا تورج فرازمند در
آزادی می خوانید که طرفداران بسیاری
دارد .کیخسروبهروزی صفحات
متعددی از آزادی را می نویسد که از
همکاریش بسیار سپاسگزاریم.

شهریارغریبی گالری پاله اورینتال را بازگشود
گالری پاله اورینتال یکی از گالری
های معروف و پرارزشی است که درشهر
زیبای مونترو در کنار دریاچه لمان
درسویس به همت شهریارغریبی دایر
شده است وسالهاست کارهای نفیسی
از هنرمندان ایرانی را به هنردوستان
اروپایی معرفی وارائه می کند.
در گالری پاله اورینتال کارهایی از
هنرمندان مشهورایران ازجمله :
ناصراویسی ،محمودزند ه رود ی،
امیرفلسفی و بسیاری از هنرمندان
ساکن ایران جای گرفته است .شهریار
اینک پس از ماه ها تعطیل اجباری
بخاطر شیوع بیماری ناشی از کورونا
دوباره گالری خودرا فعال کرد ه
است .موفقیت بیشتر شهریار عزیز را در
کارفرهنگی پرارزشش آرزو می کنیم.
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دکتر طلعت بصاری (قبله)

هم

									
عقاید وآراء

با تظاهرات رنگین پوستان تندرو و دموکراتهای انتقامجو آیندة آمریکا به کجا خواهد رسید؟

در ُام القرای اسالمی چه خبر؟
کدام دشمن؟
«علیرغم تعطیلی کامل حرم مطهر امام
خمینی  ،در مدت اخیر حجم تولید
فاضالب در این مجموعه هیچ تغییری
نکرده است و منشأ آن هم مشخص
نیست»
مدیرعاملشرکتآبوفاضالبتهران
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نوشتار این ماه را با درود به روح
پر فتوح شهید بزرگوار ،جورج ابن
فلوید ،با صلوات بلند آغاز میکنیم.
همانطوریکه رهبر معظم انقالب
عقب افتادگان ذهنی در روضههای
خود بارها فرمودند ،خشونت پلیس
ممالک امریکیه را محکوم میکنیم .ما
پیشنهاد میکنیم که پلیس یانکیها برای
جلوگیری از چنین رفتار دردسرساز
به ایران اسالمی عزیز آمده و تحت
تعلیمات نیروهای امنیتی و نظامی
جمهوری آخوندی قرار گیرند تا بهتر
بتوانند با مشکالتی از این قبیل روبرو
شوند چون آن چیزی که در ایران
اسالمی وجود ندارد تبعیض است.
دلیل و مدرک آ نهم را میتوان در
رفتار با افغانهای مهاجر ،بانوان  ،بهاییان ،
دراویش ،کارگران ،بازنشستگان و
دگراندیشان دید که چون اصوأل
جزو آدم به حساب نمیآیند با آنها
به مهربانی و رأفت اسالمی رفتار
میشود .نیروهای انتظامی و ارازل و
اوباش امتی فرقی برایشان ندارد که
طرف مقابل از چه سن و قومیت و
مذهب و جنسیتی است چون گلوله
را یکسان برای همگان میزند .ما بر این
باوریم که بطور کل  ،دولت امریکیه
به رهبری رییس جمهور نامتعادل و
روانپریش خود که تشابهات زیادی با
نظام آخوندی دارد ،هر چه سریعتر
مقاصد خود را با روضه خوانان
همردیف کند .البته باید گواهی داد
که این ویروس کرونا چوب الی
چرخ خیلی از پیشرفتهای دنیوی
گذاشته است ولی همزمان  ،توانایی
و اراد ه خیلی از رهبران دنیا را نیز

نمایان کرد .تمامی دار و دسته خل
و چلها از قبیل آمریکا و برزیل و
ایران و ونزوئال ،رفتارشان د ر مقابله
با این ویروس عالمگیر مثل همد یگر
است .از همه زیباتر  ،نسخه حاج آقا
ترامپ که با علوم سرشار پزشکی
برای مردم کشورش پیچید میباشد که
شامل تزریق مواد پاک کننده و سفید
کننده و یا تحت اشعه ماورای بنفش
قرار گرفتن است .البته نسخه رژیم
نعلین و آفتابه بسیار سنتی تر است
که شامل ادرار شتر و آیةالکرسی و
روغن بنفشه در مقعد میباشد و بدرد
امت اسالمی بیشتر میخورد تا مصرف
مواد شیمیایی امروزه!!! یا اینکه مرد
م را تشویق کنند تا بدون در نظر
گرفتن خطرات ناشی از ویروس به
کار و زندگی عادی خود برگردند.
در ایران اسالمی عزیز شیوع ویروس
غوغا کرده است .طبق ادعای
مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی مشهد
ویروس کرونا از مرحله قرمز عبور
کرده و به مرحله هشدار بسیار باال
رسیده است .البد فردا پس فردا از
هشدار بسیار باال نیز عبور خواهد کرد
و به مرحله  ،دیگر شوخی بس است
بیایید کاری بکنیم ،خواهد رسید.
بعد از آن هم به مرحله بنفش و سیاه
خواهد رسید تا نهایتأ جل و پالسش را
جمع کند و خود به خود با معجزات
آسمانی و توجهات ائمه اطهار گم
و گور شود .خالصه که اوضاع بد
جوری خر تو خر است و کلی از
جمعیت دنیا که چشم به رهبریهای
عاقالنه دولتمردان خود دوختهاند،
در حال بالتکلیفی و چه کنم چه کنم
افتادهاند.
یکی دیگر از آسیبهای این ویروس
تک سلولی بهم ریختن اوضاع
اقتصادی دنیا میباشد .کشورهای کفار
که قبل از این جریانات ویروسی ،
بنیاد قوی و محکمی داشتند با ریختن
پول و امکانات اساسی از فروپاشی
کامل اقتصادشان جلوگیری کردند.
در ایران اسالمی عزیز چون کفگیر به

شروع کردند  .طبق گزارش
خبرگزاری ایلنا  ۵هزار کارگر در
بخش خدماتی شهرداری رشت
تحت مسئولیت سه شرکت پیمانکاری
مشغول به کار هستند و همه آنها
حداقل سه ماه است حقوقی نگرفتند
و برخی نیز بیش از سه ماه است که
دستمزدی دریافت نکردهاند و حق
بیمه کارگران نیز حدود  ۱۰ماه
است به تامین اجتماعی نیز پرداخت
نشده و در نتیجه سازمان تأمین
اجتماعی از تمدید دفترچههای
درمانی کارگران خودداری کرده
است .همچنین کارگران گفتهاند که
کارگران خدماتی به ویژه کارگران
شب کار که باید اضافهکاری آنها
محاسبه و پرداخت شود ،مدتهاست
هیچ رقمی به عنوان اضافهکاری
دریافت نکردهاند .همچنین کارگران
کارخانه کاشی اصفهان چند سال
مطالبه پرداخت نشده دارند و بهرغم
مطالبات پیشین ،حقوق سه ماه نخست
سالجاری را نیز طلبدارند و چند
دسته از کارگران محل کار خود را
رها کرده یا به مرور بازنشسته شدهاند
 .همچنین کارگران شرکت قند و
نیشکر هفت تپه هم به دالیل حقوق و
مزایای پیش مانده معترض شدند که
طبق روال معمول چندین تن از آنان
دستگیر و روانه زندان و به خوردن
ضربات شالق محکوم شدند .خب
البته طبق منطق آخوندی اینها همه
دسیسههای دشمن است چون اصأل
از این خبرها نیست  ،دولت حاج آقا
بنفش پول همه را سر وقت میدهد.
ولی محض اطمینان ،رییس طویله
شورای اسالمی به فراکسیون کله
پاچه و سیرابی شیردون دستور بررسی
اوضاع حقوق کارگران را ابالغ کرد.
آنها هم پس از مطالعات دقیق گفتند
که چون کیسه دولت خالیست باید
به کفار آویزان شد و در برابر امتیاز
دادن به آنها  ،پول و پلهای فراهم
کنند و به جیب بزنند.
بقیه درصفحه ۴۸

اشارة مختصری به انقالب کبیر
فرانسه :انقالب سیاسی که درسال
 ۱۷۸۹درفرانسه به وقوع پیوست نه
تنها در این کشور بلکه درسراسر جهان
تأثیرعمیقیبرجایگذاشت.درفرانسه
تبعیض کامل در تقسیم مشاغل سیاسی
مشهود بود .لویی شانزدهم نیز که با
مشکالت مالی روبروبود تصمیم گرفت
مجلس طبقاتی را تشکیل دهد .این
مجلس درآن سال منعقد شد ولی
نمایندگان طبقة سوم گفتند باید آنان
با نمایندگان اعیان وروحانیان جمع ًا
یک مجلس تشکیل دهند واگر چنین
می شد شمار نمایندگان طبقة سوم
به تنهایی مساوی دو طبقة دیگر بود .
نمایندگان دو طبقة عالی به این امر
راضی نبودند ونمایندگان طبقة سوم
سوگند خوردند تا برای فرانسه قانون
اساسی ننویسند پراکنده نشوند.لویی
شانزدهم امر به تفرقة نمایندگان داد
که آنان نپذیرفتندواین امر به آسانی
صورت نگرفت وزدوخوردهای
شدیدی میان طبقات ممتاز وطبقه
سوم روی داد .مردم فرانسه مخصوص ًا
اهالی پاریس مجلس را به عزل لویی
شانزدهم مجبور کردند.
پس از عزل لویی برای تعیین طرز
حکومت  ،مجلس تازه ای معروف به
کنوانسیون  conventionتشکیل شد.
این مجلس نخست لویی شانزد هم
را به محاکمه د عوت کرد و سپس
اورا اعدام کرد .ناگفته نماند که از
آغاز انقالب تا آخر آن نه آثار هنری
ومجسمه های تاریخی را معدوم
کردند ونه دست به غارت اموال
مردم زدند.
متأسفانه در آمریکا روز های پرآشوبی
را دیدیم  .وقایع این ایام اثراتی
ماندگار درتاریخ ایاالت متحدة
آمریکا برجای خواهد گذاشت .از
جمله شورش واغتشاش سیاه پوستان
نیز به مشکالت اجتماعی آمریکا ابعاد
تازه ای داد .جرج فلوید مرد رنگین
پوست آفریقایی تبار زیر فشا زانوی
یک افسر پلیس جان سپرد .هرچند
عمل این مأمور پلیس شنیع و غیر
قابل توجیه است .ولی نباید ازیادبرد
که به هرحال مأموران پلیس هم
دررابطه با خالفکاران ومتجاوزین به
حقوق مردم مسئولیت هایی دارند
ووظیفه شسان ایجاب

می کند درموقع لزوم شدت عمل
به خرج دهند .گفته شده که جرج
فلوید سوابقی در کارهای خالف
ودرگیری با پلیس داشته ودستگیری
او دررابطه با خرج کردن اسکناس
تقلبی بوده است.
درپی جان باختن این مرد رنگین
پوست شورش هایی پیش آمد
ومتأسفانه آمریکا را از جهات مختلف
با نابسامانی هایی روبرو ساخت که
بدون شک جامعة آمریکارا برای
سالهای متمادی دچار تالطم خواهد
کرد .اول اینکه تظاهرات صلح
جویانة سیاه پوستان که در میانشان
افراد سفیدپوست زیادی بچشم می
خوردند بدست عواملی به انجام
خرابکاری وغارت مغازه ها اننجامید.
پلیس ضد شورش که وظیفه اش نه
مقابله با تظاهرات آرام بلکه مبارزه با
اغتشاش ،
تخریب ،آتش سوزی وغارت است
عم ً
ال قادربه انجام وظیفة خود نبود
زیرا عوامل نفوذی خرابکار خودرا
درپناه جمعیت عظیم صلح جو
قرارداده بود وچند هزار نفری مانند
سپر انسانی ناخواسته ازاین تبهکاران

حفاظت می کردند .ازهمه مهمتر
تخریب مجسمه ها بود :مجسمة
کریستف کلمب دربوستن ،میامی،
وویرجینا ،مجسمة جفرسون دیویس
رئیس جمهور کنفدراسیون آمریکا
درشهر ریچموند درایالت ویرجینیا به
زیر کشیده شدودرریچموند همچنین
شاهد به آتش کشیده شدن مجسمه
کریستف کلمب وانداختن آن به
یک دریاچه بود.
بسیاری از مردم آمریکا خاطرة
کریستف کلمب را جشن می گیرند
ودر کتابهای درسی از او بعنوان
کاشف « جهان نو»  -آمریکا -درقرن
 ۱۵یاد می شود .سالها این مجسمه
ها در میادین برقراربود و کسی
اعتراضی نداشت .از عجیب ترین
واکنش ها به وقایع اخیر آن است
که دربعضی جوامع خصوص ًا در
شهر مینیاپولیس بعضی از سیاهان
تندرو اظهار عقیده می کنند که
بودجة سازمان پلیس تمام ًا قطع
شود و امنیت شهر به دست نیروهای
مردمی سپرده شود .یعنی چه؟
نیروهای مردمی که آموزش ندیده
اند چگونه کارو زندگی خود را رها

کنند و به تأمین امنیت شهر بپردازند؟
دیگر اینکه درپی کشته شدن جرج
فلوید بدست پلیس ،جامعة آمریکا
برای دلجویی سیاه پوستان  ،اورا یک
قهرمان ملی نامیدند و با مراسمی
پرشکوه بخاک سپردند وبرای تجلیل
از او گردهمایی های متعددی
برگزار کردند .درصورتیکه برای
دکتر کینگ چنین کاری نکردند.
درهرحال پلیس خطای شنیعی کرد
و امام زاده فلوید بوجود آمد .فع ً
ال
بحث دراین است که سرنوشت این
مملکت به کجا می انجامد و چه
کسی رئیس جمهور آینده خواهد
بود؟ بااوضاع فعلی نمی توان نظر
قطعی داد و نمیدانیم آقای ترامپ
درکار مملکت داری وسیاست تا
چه اندازه پابرجا خواهد بود .چون
امید دموکراتها براین است که
رقیب او آقای بایدن رئیس جمهور
آینده خواهد بود .بلی آقای بایدن
درسالهای قبل که با اوباما کار میکرد
سرشار از انرژی بود ومی توانست
رئیس جمهور ایده آل باشد ولی این
روزها در تلویزیون به جهتی حضور
بهم می رساند وبه چهرة رنگ باختة
او نگاه می کنیم که کریسمایی ندارد
وسن زیاد
وبا حالت افسرده و آرام
ّ
فرسنگها از رئیس جمهور مورد نظر
مردم فاصله دارد .ناگفته نماند که او
دریکی از سخنرانی هایش گفته بود
اگر من به ریاست جمهوری برسم
میشل اوبامارا برای معاونت خود
انتخاب می کنم  .مسلم است که این
امر رنگین پوستان را خوشحال می
کندو دراین میان دو حزب اصلی
آمریکا هریک جانبداری ازیک
طرف قضیه پرداخته است :دموکراتها
درراستای خواسته سیاه پوستان اظهار
نظر کرده ومسائل مورد نظر آنان
را تأیید می کنند ولی جمهوری
خواهان باسکوتی معنی دار منتظرند
تا این بحران فرو کش کند.ماه نوامبر
نتیجة انتخابات این دو حزب معلوم
خواهدشد .آمریکای امروز به یک
رهبرورزیده و سیاستمدار باقدرت
نیازمند است.
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تیمور شهابی

ته دیگ رسیده است  ،به هر چیزی
آویزان میشوند .آمدند خیمه شب
بازی بازار سهام و بورس شرکتهای
دولتی راه انداختند و همزمان اقدام
به فروش اموال وزارتخانه ها و مراکز
دولتی کردند  ،افزایش بی رویه نقد
ینگی که باعث تورم شدید خواهد
شد نیز یکی دیگر از ترفندهای اینان
است ،باال رفتن نرخ دالر و یورو هم
به آن اضافه کردند ولی چون هنوز
کفاف نمیدهد ،آمدند با دولت چین
قرارداد امضا کردند که در مقابل
نفت خام کلی امتیاز به آنان دادند.
بدهکاریهای دولت روز به روز
بیشتر میشود و با جمعبندی همه این
دردسرها  ،مردم دوباره به خیابانها
خواهند ریخت و چون رژیم روضه
خوانان هیچ نوع سامانه ای برای حل
مشکالت ندارد  ،با روش سرکوب
برای ادامه موجودیت نکبت بار خود
به قتل عام دست خواهد زد.البته
محتمل است که طویلهای بنام
مجلس شورای اسالمی بیاید وسط
میدان و دغدغه های کشور را هر چه
زودتر برطرف کند .برای اینکار نیاز
مبرمی به کمیسیونهای مختلف است
که خوشبختانه با علم و دانش سرشار
نمایندگان درجه یک ،
حدود صد و خردهای فراکسیونهای
مختلف تشکیل شده است .هدف
اصلی این جماعت سینه زن ،حفظ
رژیم  ،نابودی دشمن ،راست و ریست
کردن اوضاع قاراشمیش اقتصادی
و صادرات انقالب میباشد.هدف
اصلی دشمن هم دشمنی است چون
همه دنیا افسوس میخورند که چرا
کشورشان همانند جمهوری نعلین و
آفتابه نیست و به همین خاطر حسادت
میکنند .بد نیست سری به اخبار ایران
اسالمی عزیز بزنیم و رابطه افزایش
فاضالب و دسیسه های دشمن را پیدا
کنیم.
این اواخر دوباره کارگران زحمتکش
ایران  ،اعتراضات خود را برای
گرفتن دستمزدهای پیش مانده را

محمدعلیدولتشاهی

درسال  ۴۴پیش از میالد بالفاصله پس
ازقتل ژولیوس سزار ستاره دنباله داری
درآسمان روم پدیدارشد .این ستاره
بقدری درخشان بود که به مدت یک
هفته درروز روشن هم دیده می شد.
رومی ها معتقد گردیدند که این جسم
آسمانی گویای خدا بودن سزار است.
آگوستوس که سزار اورا درسال ۴۵
پیش از میالد به فرزندی پذیرفته بود
خودرا پسر خدا اعالم کرد ودرسال
 ۲۷قبل از میالد امپراتور روم گرد ید.
از :د کترهمایون آرام

تحفة امیری
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کتاب تحفة امیری درسنة ۱۳۱۵
قمری بفرمان امیرابن األمیرابن األمیر
امیرعبدالرحمن خان ضیاء الملت
والدین به اهتمام گل محمد خان
بارکزایی نوشته شده و درباره انواع
بارود( باروت) و نحوةساختن آن بحث
می کند .نسخة خطی این کتاب در
کتابخانة کنگرة آمریکا موجود است.

درظفرنامه یزدی آمده است
که«:یاتوغن آلت موسیقی است
که آن رابه فارسی « سمتور» یا
سنتور می گویند .یاتوغن کلمه ای
مغولی است و ابن غیبی آن را
درجامع األلحان شرح د اده
است».

تاریخچة بیالخ

ﺩﺭﺯﻣﺎﻥ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻐﻮﻻﻥ ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﯽ
ﺭﺣﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﺩﺍﺭ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﯿﻼﺧﻮﺧﺎﻥ
ﻧﺎﻡ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﯼ ﮐﻪﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻥ ﺧﻮﺩ
ﺭﺍ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﯿﺮﯼ ﺑﻪ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﻧﻤﯽ
ﮐﺸﺖ ﻭ ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﻫﺎﯼ ﺁﻧﺎﻥ
ﺭﺍ ﻗﻄﻊﻣﯽ ﮐﺮﺩ  .ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ
ﺳﺮﺩﺍﺭﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺩﻟﯿﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺑﺎﻣﺸﺎﺩ
ﮐﻪ ﺍﺯ ﻧﻮﺍﺩﮔﺎﻥﺳﺮﺩﺍﺭ ﺑﺰﺭﮒ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ
ﯾﻌﻨﯽ ﭘﻮﻣﭙﻪ ﺩﯾﻮﺙ ﺑﻮﺩ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺍﻭ ﻗﯿﺎﻡ
ﮐﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻃﯽ ﻧﺒﺮﺩﻫﺎﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭﺑاﻼﺧﺮﻩ
ﺩﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ  4ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﮔﯿﺮﯼ ﺍﻭ
ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ ,ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ  4ﺍﻧﮕﺸﺖ
ﺍﻭ ﺍﺯ ﺩﺳﺖﺭﺍﺳﺘﺶ ﻗﻄﻊ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ
ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺷستش ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ
ﺍﻭﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﯾﺎﺭﺍﻧﺶ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻓﺮﺍﺭ
ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻗﻮﺍ ،ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ
ﺟﻨﮓ ﺑﯿﻼﺧﻮ ﺧﺎﻥ ﺭﻓﺖ ,ﺍﻭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﺎ
ﺩﺭﺍﻭﺭﺩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺍﺯ
ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺁﺯﺍﺩ ﻭ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
ﺁﻥﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺸﺴﺖ  .ﻣﺮﺩ ﻡ ﮐﻪ ﺳﺮ ﺍﺯ
ﭘﺎ نمی ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺷﻬﺮ

ﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻭ  4ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮﺩ
ﺭﺍ ﺟﻤﻊ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺷﺼﺖ ﺧﻮﺩ
ﺭﺍ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ
ﭘﺲ ﺍﯾﻦﺭﺳﻢ ﺑﯽ ﻻﺥ ﻧﺎﻡ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺍﮔﺮ
ﮐﺴﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﮐﺴﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺧﻮﺷﺶ ﻣﯽ
ﺁﻣﺪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﯽ ﻻﺥ ﻣﯽ ﺩﺍﺩ ﮐﻢﮐﻢ
ﺍﯾﻦ ﺭﺳﻢ ﺑﻪ ﺑﻼﺩ ﮐﻔﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ
ﻭ ﺍﺯ ﺑﯿﻼﺥ ﺑﻪ ﺑﯿﻼﯾﮏ ﻭﺳﭙﺲ ﻻﯾﮏ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮﺩﯾﺪ  .ﺣﺎﻝ ﺍﯾﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﭘﯿﺶ
ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﭼﺮﺍ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﻧﺰﺩ
ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺑﺪﯼ ﺟﺎ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ
ﺍﺳﺖﺧﺐ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﻐﻮﻻﻥ
ﺗﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﺮ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮﺩﻧﺪ
ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺗﺎﺏ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﮐت ﺭﺍ
ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ
ﺑﯽ ﻻﺥ ﻣﯿﺪﺍﺩ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﯽﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻨﺪ,
ﺍﺯﯾﻦ ﺭﻭﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎﺯﺍﻥ ﻣﻐﻮﻝ ﺑﯽ
ﻻﺥ ﻣﯽ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻭ ﻓﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺍﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪ ﮐه اﯾﻦ ﺭﺳﻢﮐﻢ ﮐﻢ ﺷﮑﻞ
ﺑﺪﯼ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﮔﺮﻓﺖ

دولت شهرهای یونان

هر دولت شهر توسط چند نفر که
از قدرت زیادی برخورداربودند و
آنهارا « ُالیگارش» می گفتند اداره
می شد .الیگارش ها یا مستبدها
درحدود  ۸۰۰تا  ۶۰۰پیش از میالد
براین دولت شهرها حکومت
می کردند .مردم دولت شهرها
بردگان و آزادمردان بودند و یا از
مهاجرین محسوب می شدند.

درزمان باستان کشوری بنام
یونان وجود نداشت .بلکه دولت
شهرهایی وجود داشتند که بعدها
به کشوریونان تبدیل شدند.
مهمترین این دولت شهرها عبارت
بودند از:
آتن ،ساردواسپارتا.

داریوش شاه شاهان

معنی ُیخال

درحدود سال  ۷۰۰میالدی
سفیر هند درایران بازی شطرنج
را به دربار انوشیر وان می
آوردوتقاضا می کند که یا راز
بازی را کشف کرده وبه او
بازگو نماید که درآنصورت آن
را بالعوض تقدیم پادشاه خواهد
کرد ویا مبلغی درعوض ابداع
این هنر ازطرف دربارایران
برای شاه هندوستان ارسال
دارند .شاه چندروزی مهلت
می خواهد .وپس از مشورت با
وزیر خود بوذرجمهر راز آن
را در می یابد و این راز به سفیر
هند گفته می شود و اونیز بازی
شطرنج را به انوشیروان تقدیم
می کند.
دلیل نامگذاری شطرنج آن است

که مورخین بزرگ اولین اثری
که درجهان درمورد شطرنج
بدست آمده را دریک داستان
عشقی ایرانی یافته اند که
در حدود سال  ۶۰۰میالدی
نوشته شده و ازآن به عنوان
«شطرنگ» نام برده است.
شصت سال بعد ازآن نیز
دراثری بزبان سانسکریت به
آن اشاره شده است وآن را
یک بازی رزمی اسم برده
وآن را «شاتورانگا» نامیده که
درسانسکریت به معنی ارتش
است.وبهمین دلیل ایرانی ها
نام شطرنج را برای آن انتخاب
کردند .تیمور لنگ و هارون
الرشید از شطرنج بازان معروف
تاریخ بشمار می روند.

ُیخال (به ضم اول وسکون دوم)
اصطالحی است عامیانه وظاهراً
از مصدر ترکی « یوخال ماخ ،به
معنی خوابیدن استُ .یخال بودن
کنایه از تکلیفی نداشتن وتن
آسان بودن است.

توهین به ایرانیان

وسعت خاک ایران درزمان داریوش
اول به بیشترین حد خودرسید .
داریوش خودرا شاه شاهان نامید.
او مرغ را به خاورمیانه آورد وبرای
اولین بار درتاریخ سکه های زروسیم
را عرضه کرد.او سیستم راهی را
ابداع کرد که به جاده شاهی معروف
شد .کشورخودرا به  ۲۰بخش تقسیم
کرد که هربخش را ساتراپی می
گفتند هرساتراپی توسط حاکمی
که اورا ساتراپ می گفتند اداره
می شد .داریوش افرادی را که
چشم وگوش پادشاه می گفتند به
اقصی نقاط مملکت روانه می کرد تا
مشکالت مردم را به او گزارش دهند..
اودرشوش و پرسپولیس کاخ های
مجللی بنا کرد .درعهد او ایرانیان به
خدای یکتا اعتقاد داشتندوشیطان را
که دشمن خدا بود انگره مینو می
نامیدند.

عالمه مجلسی درکتاب حلیت
المتقین درباب سوم حدیثی از
امام اول شیعیان نقل می کند
که توهین مستقیم به ایرانیان
است .می دانیم که درصدراسالم
ایرانیان ر ا عجم می خواندند.
مجلسی حدیث را اینگونه بیان
می کند:
ازآنحضرت
حـديـثی
در
منقولست كه هميشه اين امت
با خير و نعمت باشند مادام كه
لباس عـجـمـانـرانـپـوشـنـد و
طـعـامـهـاى عـجـمانرا نخورند
پس چون چنين كنند خدا ايشانرا
خوار و ذليل كند .باور می کنید؟

دایناسورهای آسیا
دایناسورها پرندگان عظیم الجثه ای بودند که در ۲۴۸تا  ۶۵میلیون
سال پیش برروی زمین میزیستند .دورة زندگی آنها به سه بخش
تقسیم می شود .عصرتریاسیک که از  ۲۳۵میلیون سال پیش آغاز
می شود.عصردوم عصر ژوراسیک است که از  ۱۹۳میلیون سال
پیش آغاز میشودوعصرکریتاسئوس که آغازآن به  ۱۳۶میلیون سال
پیش باز میگرددو بطورکلی از  ۶۵میلیون سال پیش نسل دایناسورها
منقرض گردیده است اما درگوشه وکنار جهان فسیل هایی از این
حیوانات عظیم الجثه به دست آمده است .ازجمله بیشترین فسیل ها
درآسیا و بویژه درصحرای گبی در مرکز آسیا به دست آمده است.

زن مصنوعی بالبخند

در یک ساختمان ساده در تپه های
سان مارکوس  ،واقع در شمال
سن دیگو در کالیفرنیا  ،یک انقالب
فناوری در حال انجام است .در
آنجا  ،تیمی از کارشناسان هوش
مصنوعی در حال تولید زن جدیدی
هستند که می تواند لبخند بزند ،
پلک هایش را بلرزاند  ،صحبت های
کوتاه کند و نام خواهران و برادران
شما را به خاطر بسپارد .نام این
زن مصنوعی جدید هارمونی
است.هارمونی بیش از کمکهای
خودارضایی  ،دوست  ،عاشق و
شریک زندگی بالقوه ای است.
درکارخانة & Sex Robots
 ، Vegan Meetجنی کلمن به
نوآوری هایی که نوید تغییر در
شیوه دوست داشتن  ،خوردن ،
تولید مثل و مرگ در آینده می
دهد ،پرداخته هشدار می دهد:
«آنچه شما در حال خواندن هستید
 ،داستان علمی نیست« ».ما در
آستانه عصری هستیم که فناوری
عناصر اساسی وجود مارادوباره
تعریف خواهد کرد».
تولید این وسایل سکسی است که
بسته به دیدگاه استفاده کنندگان ،
گرمی و راحتی را برای مردان
منزوی از اجتماع فراهم می کند
و یا به مردان اجازه می دهد تا
بتوانند خیال های جنسی خود را به
مرحلة اجرا درآورند .قلب پرتحرک
صنعت عروسک های سکسی رابا
موهای موردعالقة مردان  ،نوک
سینه ها و حتی تعبیة واژن درآنها
ایجاد می کند و به بازار می فرستد.
هارمونی تازه ترین عروسک
سکسی بدون شک درزندگی
مجرد تحولی ایجاد
مردان
خواهد کرد.
نقل ازهفته نامة گاردین

آزادی -شماره  ۱۲۷صفحه23

پسرخدا

خ واندن ی
ک واته و

یاتوغن ،یاتوغان

سرگذشت شطرنج

زن مصنوعی جدید

رتکیباتنفتچیست؟

نفت از هیدروکربن حاصل می شود.
هیدرو کربن ها موادی متشکل از
هیدروژن وکربن هستند.ساده ترین
هیدروکربن متان است .که قسمت
اعظم گاز طبیعی ازآن درست می
شود.ملکولهای متان از یک اتم کربن
و چهاراتم هیدروژن تشکیل می
شوند(. )CH4
یکی دیگر از هیدرو کربن ها پروپان،
وبوتان هستند که مانند متان به مصرف
سوخت می رسند .اتیلن ساده ترین
هیدروکربن است که برای ساختن
پالستیک ها ازآن استفاده می شود.
اتی ین هیدروکربن دیگری است که

آن را درمحفظه ای که موز نارس و
گوجه فرنگی سبزقراردارد رها می
کنند تا سریع این میوه های نارس
را رسیده کرده وقابل خوردن کنند.
ازهمین گاز برای تولید الکل خوراکی
یا اتانول استفاده می کنند
از اتی ین برای ساختن رنگهای
ساختمانی نیز استفاده می کنند.

پی
راهیربای شگیریبیماریها

تجزیه و تحلیل جدید نشان می دهد
که کاهش جنگل زدایی و محدود
کردن تجارت حیوانات وحشی ممکن
است راههای مقرون به صرفه برای
متوقف کردن بیماریهای همه گیرقبل
از شیوع آنها باشد.
تقریب ًا هر دو سال یک بار  ،ویروسی
از حیوانات به سراغ انسان می آید ،
و عامل بروزبیماریهای همه گیری
مانند  COVID-19میشود .این
رویدادها به طور فزاینده ای رواج می
یابند وقتی انسان به دنیای طبیعی
بیشتر درگیر می شود و بدترین میزان
شیوع اینگونه بیماریها درسالهای
اخیر شامل  ، SARSابوال HIV ،
و احتماالً ویروس جدیدکورونا است.

حش
ره کش اه ومهارجت رپنده اه

حشره کش هاکه در جهان کاربرد
وسیعی دارند ممکن است مهاجرت
پرندگان آوازخوان را به تاخیر
بیاندازند و به جفت گیری آنها
آسیب برسانند.
در اولین آزمایش برای ردیابی

تأثیرات نئونیوتینوئید بر روی
پرندگان در طبیعت  ،دانشمندان
هنگام مهاجرت پرندگان از شمال
مکزیک و جنوب ایاالت متحده
به کانادا و آالسکا  24 ،گنجشک
به رنگ سفید را اسیر کردند .این
تیم نیمی از این پرندگان را با
دوز کمی از حشره کش متداول
 Imidaclopridو نیمی دیگررا
با دوز کمی باالتر تغذیه کردند.
 12پرنده اضافی را اسیرو با روغن
آفتابگردان تغذیه کردند درطول
چند ساعت پرنده هایی که با حشره
کش تغذیه شده بودند وزنشان

باالتری از حشره کش خورده بودند
درظرف  ۶ساعت  ۶درصد ازوزن
خودرا ازدست دادند
ردیابی پرندگانی که حشره کش
خورده بودند نشان داد بهنگام
مهاجرت به منطقة تابستانی شان
از همه پرنده ها عقب ترند.
تحقیقات نشان می دهد که در
مناطقی که حشره کش مورد
استفاده قرار می گیرد زنبورهای
عسل درآن منطقه بصورت
چشمگیری کاهش یافته و پرندگان
نیز از میزان جمعیتشان کاسته
شده است .مزرعه داران برای
اینکه دانه های روغنی آنها توسط
حشرات غارت نشود با ماده ی
 neonicotinoidsمی پوشانند
وهمین ماده شیمیایی می تواند بر
زادوولد  ،وزن ،و مهاجرت پرنده ها
که ازاین دانه هارا می خورندتأثیر
بگذارد.

محاسبة سن سگ
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آنزیمها ملکولهایی هستند -اکثرا ً
ازجنس پروتئین -که سرعت واکنش
موادشیمیایی را در موجودات زنده
تغییر می دهند.دربدن ما هزاران آنزیم
وجوددارد .بدن بدون آنزیم قادربه
فعالیت نیست.بعضی از آنزیم ها به
مواد دیگری که به آن کوآنزیم می
گویند نیاز دارند تا بتوانند وظیفه خودرا
انجام دهند.بعضی از این کوآنزیمها
ویتامین نامیده می شوند.
آنزیمهایی که  PACEMAKERنام
دارند وظیفه کنترل کردن متابولیسم
بدن یا سوخت وساز بدن مارا انجام
می دهند .بعضی از آنزیمها که برای
هضم غذا الزمند در پانکراس یا
لوزالمعده ساخته می شود.

اینکه یک بیماری همه گیر ظهورکند،
به عوامل بسیاری از جمله ویژگیهای
خود ویروس و نحوه پاسخ انسان
به آن بستگی دارد .اما برخی از
زیست شناسان استدالل می کنند
که آمادگی ما برای روبروشدن با
بیماری همه گیر در وهله اول ،
مبارزه با جنگل زدایی  ،نظارت
بر دام ها و محدود کردن تجارت
حیوانات وحشی آغاز میشود.
درسال جاری کاهش تولید ملی
کشورهای جهان براثر شیوع بیماری
ناشی از ویروس کورونا درمجموع
به ۵/۶تریلیون دالر بالغ شده است.

شروع به کاهش کردواشتهایشان
نیز کاهش یافت .پرندگانی که ُدز

محققان حالت متیالسیون 320
انسان  ،در سنین  1تا  103سال را
با مواردی از  104سگ البرادور ،
در سنین  5هفته تا  16سال مقایسه
کردندودریافتند که رابطه بین سن
انسان و سگ به مرور زمان تغییر می
کند .در اوایل زندگی  ،توله سگ ها
خیلی سریعتر از انسان رشد می
کنند  ،اما با بزرگتر شدن سگ ها
 ،منحنی پیری آنها شروع به پائین
آمدن می کند .توله سگ  8هفته
ای تقریب ًا در همان سنی است که
یک انسان  9ماهه دارد .یک سگ
 1ساله درمقایسه با سن انسان
حدود  31ساله است و یک سگ 4
ساله به یک انسان  53ساله نزدیک
تر است .معا د له جدید همچنین
میانگین عمر یک سگ 12 -سال -
با میانگین طول عمر  70ساله انسان
را نشان می د هد.

مادران مبتال به COVID-19
هنگام زایمان می توانند با رعایت
موارد ایمنی نوزادان خود را بدون
ترس از عفونت با شیر خود تغذیه
کنند ،

سط
کاهشامواجرلزهایرد حزمین

یک مطالعه جدید نشان می دهد که
پوشیدن ماسک جراحی در هنگام
شیردهی و تمیز کردن دست ها قبل
از دست زدن به نوزادان  ،مانع از
سرایت ویروس کورونا از مادران به
نوزادان خود می شود .این مطالعه
سوای شواهدی است که نشان می
دهد نوزادان به ندرت بعد از تولدبه
ویروس کورونا آلوده می شوند و
معموال دربرابر ویروس ایمنی دارند.
این مطالعه در سه بیمارستان در شهر
نیویورک  ،انجام شد .پزشکان 120
نوزاد متولد شده از اواخر ماه مارس تا
اواسط ماه مه رامتعلق به  116زن که
از نظر - SARS-CoV-2ویروسی
که باعث  COVID-19می شود ، -
مثبت بودند مورد آزمایش قراردادند.
مادران پس از استفاده از ماسک های
جراحی و تمیز کردن دست های
خود  ،نوزاد خود را در اولین ساعت
تولد دراختیارگرفتند .تماس پوست
به پوست در اولین لحظات تولد نوزاد
باعث تغذیه بهتر با شیر مادر می شود
و مزایای بهداشتی دیگری هم دارد. .

بیماری عفونی رد زهارسال پیش

بقایای اجساد افراد ی که حدود
یکهزارسال پیش میزیسته اند
اخیرا ً در نزدیکی آکسفورد

فعالیت های انسان باعث ایجاد
لرزشهایی می شود که بعنوان امواج

برسطح مریخ نشاند.
درسال  ۱۹۹۷روباتی بنام پت
فایندر path Finderرا برسطح
مریخ پیاده کرد.
درسال  ۲۰۱۲ناسا دستگاهی
برسطح مریخ فرودآورد که می
توانست وضعیت آب وهوای این
سیاره را مورد بررسی قراردهد
این دستگاه رونده هنوز هم برسطح
مریخ به کار خود ادامه می د هد.
هم اکنون برنامه هایی در آمریکا
دردست اجراست که هدف آن
بردن مسافرینی از آمریکا ،چین
و امارات متحد ه عربی به سطح
سیارة مریخ است.

لرزه ای با فرکانس باال درسطح
زمین پخش می شوند .اقداماتی که
در ۶ماه اخیر برای پیشگیری از
سرایت ویروس کورونا از فرد به
فردی دیگر صورت گرفته و بسیاری
از فعالیتهای انسانی را متوقف و یا
کاهش داده است باعث کاهش
سروصداهای لرزه ای تا میزان ۵۰
درصد شده است .درعکس باال
میدان تایم را درنیویورک می بینید
که قبل از دوران شیوع کورونا جای
سوزن انداختن دراین میدان نبود
واکنون درآرامش بسر می برد.

ی
سفر هب رم خ زندیک است؟

ایاالت متحده آمریکا درسال
 ۱۹۶۵مارینر ۴را به سوی مریخ
پرتاب کردو این سفینه توانست از
نزدیک تصاویری ازسطح این سیاره
به زمین ارسال کند.ه نشان می داد
این سیاره مرد ه است.
درسال  ۱۹۷۶دوسفینه وایکینگ را

سیس یم
تم ا نی چیست؟

سیستم ایمنی بدن سیستم پیچیده
ای است که قادراست با میکربهایی
که وارد بدن می شوند بجنگد و یا از
ورود آنها جلوگیری کند .مخاط که
مایعی غلیظ است اندام آسیب پذیر
داخل بدن را می پوشاند وهمچنین
مانند روغن می تواند دربلع غذا به
ما کمک کند .و ازورود میکروبها به
داخل ریه ما جلو گیری می کند.
پوست بدن نیز از ورود بسیاری از
میکربها به بدن جلو گیری می کنند.
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آزنیمچیست؟

س س علم
رپ ش واپ خ ی

برای محاسبة سن سگ خود
بامعیارسالهای انسانی  ،سن سگ را
هفت برابر می کنید  ،درست است؟
خیر اشتباه است.
تبدیل دقیق تر به راحتی در ذهن
شما انجام نمی شود :لگاریتم سن
طبیعی سگ را در  16ضرب کنید ،
سپس  31رابه آن اضافه کنید.
محققان این فرمول جدیدبرای
محاسبة سن سگ را به صورت
آنالین در  2ژوئیه امسال گزارش
دادند.
با بزرگتر شدن حیوانات  ،عوامل
شیمیایی ریز به نام گروههای متیلبه
 DNAاضافه ویا ازآن جدا می
شوند .این تغییرات مراحل مختلف
رشد را دنبال می کند و می تواند
برای تعیین سن بیولوژیکی مورد
استفاده قرار گیرد .دانشمندان حتی
می توانند تغییرات موجود در گونه
ها را مقایسه کنند .در این مورد ،

تغذهی نوزاد ازشیر مارد بیمار

انگلستان کشف شد که دریک گور
دسته جمعی بخاک سپرده شده
بودند ..دانشمندان نتیجه گرفتند
که احتماال یکهزارسال پیش این
عده که بنظر می رسد وایکینگ
بوده اند براثر یک بیماری عفونی
همه گیر جان باخته اندو تعداد
تلف شدگان بحدی زیاد بوده
است که اجبارا ً آنهارا درگورهای
دسته جمعی بخاک سپرده اند.
حدس زده می شود که این
افراد براثر بیماری آبله درحدود
دوایل قرن هفتم میالدی۶۰۳-
میالدی -درگذشته اند.

درطول سالهای متمادی گلها ،گیاهان
ودرختان  ،گویای احساسات ،اعتقادات
وروحیات انسان بود،ه اند .درفرهنگ
بسیاری از کشورها وهمچنین درافسانه
های یونان باستان ،روم،مصر وچین ،
گلها بسته به رنگ ونوع آنها مفاهیم
خاصی داشته اند.بطور مثال درآثار
شکسپیر ،گل نقش مهمی دارد.
درحال حاضرنیز گلها بارنگ وبوی
خوش خاص خود بیانگر عواطف
واحساسات شخصی ودارای معانی
گوناگون می باشند.
اهدای گل نوعی ارتباط با دیگران
بدون نیاز به سخن گفتن است .یک
دسته گل  ،هدیة خوبی بشمار می
آید .ولی باید دانست نوع ورنگ آن
نمودار چه احساسی است .بطور مثال
ُرز به رنگ روشن شادی آفرین است،
و ُرز مخملی نشانة شوروهیجان فراوان
است.
گل در شادی ها مانند مراسم نامزدی،
ازدواج ،تولد ،فارغ التحصیلی ،برمیتصوا
و نیز درمراسم سوگواری مورد استفاده
است.
گل را همچنین می توان برای بیان
توافق یا ر ّد نمودن بکاربرد .تقدیم
گل بادست راست بمعنی پاسخ مثبت
وبادست چپ گویای پاسخ منفی
است .اگرگل وارونه اهداشود ،خالف
معنی آن را میرساند.
باید دانست که معانی گل ها با
گذشت زمان تغییر یافته است؛ ولی
زیبایی ،فریبندگی واثر سحرآمیز گلها
همچنانپابرجاست.
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زبان گل ها:
ُرزRose
سفید :پاکی  ،بی گناهی ،احترام
قرمز :عشق ،ترادوست دارم
صورتی :شادی ،مالیمت  ،وقار
زرد :سرور ،دوستی
نارنجی :اشتیاق ،هواخواهی.

گلـه
زبان ا

قرمز مرجانی :دوستی ،فروتنی،
همدردی.
قرمز تیره :سوگواری.
میخک: Carnation
قرمز :قلب من برایت می طپد
صورتی :هرگزترافراموش نخواهم کرد
سفید :شیرین  ،دوست داشتنی
ارغوانی :بلهوسی ،دمدمی مز اج
زرد :رد کردن ،ناقابل دانستن
بنفشه Violet
سفید :بی گناهی
ارغوانی :افکارم متمرکز به عشق
توست.
سوسن :Lily
سفید :پاک ،معصوم
رنگارنگ :زیبایی خارق العاده
الله :Tulip
قرمز :اعتراف به عشق
ارکیده :Orchid
عشق ،زیبایی ،تجمل ،قدرت ،دریونان
باستان نمودار مردی
نرگس  :Narcissusبهار ،تولد دوباره
گالیول  :Gladiolقدرت  ،تمامیت
اخالقی
داوودی :Chrysanthemum
ترادوست دارم.
شب بو  :Stock Flowerزندگی شاد
گل آفتاب گردان :Sun Flower
شادی ،خونگرمی
مینا  : Asterعشق ،خرد ،ایمان
قرمز :وفاداری پایدار
صورتی :احساساتی ،بی گناهی
یاس  :Liliacبهار
آبی :شادی  ،آرامش
سفید :بی گناهی ،جوانی،
ارغوانی :عشق نخستین ،عش پاک
وروحانی
سوسن  :Irisرنگین کمان ،ایمان،
خرد ،ارزش
سنبل  :Hyacinthورزش  ،بازی
زرد :حسادت،
سفید :دوست داشتنی
آبی :صداقت

شقایق نعمان  :Anemoneآغازی تازه
قرمز :عشق فراموش شده ،مرگ
محبوب
سفید :پاکی  ،صداقت
آبی :احترام  ،تحسین
ارغوانی:خوشبختی
صورتی :عشق ،احترام
زرد :خوش بینی ،شادی آور
آبی تیره :عشق فراموش  ،بیماری

طب سنـتی

( رایحه درمانی)

دستورالعمل تهیه مایع خوشبویی که بکمک آن می توانید سیگار خودرا ترک کنید
تاریخچه استفاده از رایحه درمانی
بشر به هزاران سال قبل برمیگردد.
آشنایی بشر با گیاهان و استفاده از
گیاهان برای سالمتی ودرمان باعث
توجه به اثرات متفاوت گیاهان از
جمله رایحه در مانی شد
احتماالً اولین بار به صورت سنتی
مصریان در مراسم مذهبی خود از
روغن سدر برای مومیایی کردن
اجساد استفاده مینمودند.
به طور سنتی مصریان از روغنهای
خوشبو برای ماساژ و درمان
بیماریهای گوناگون نیز استفاده
میکردند.
وسرانجام در سال  ۱۹۲۰مطالعاتی
دربارة آروماتراپی یا عطر درمانی
انجام شد .دو سال بعد مشخص
شد که مواد معطر نوعی فرکانس
تولید میکنند که با معیار هرتز
قابل اندازهگیری است و تا به امروز
انرژی امواج  ۷۰۰۰نوع روغن معطر
توسط پژوهشگران مورد شناسایی
قرار گرفته است! از سوی دیگر
تحقیقات نشان داد افرادی که حس
بویایی خود را از دست دادهاند
دچار بیماریهای روانی میشوند
که از این میان میتوان اضطراب و
افسردگی را نام برد.
در سال  ۱۹۲۸شیمیدان فرانسوی
به نام رنه()Rene Gattefosseکه
درکارخانه عطر سازی کار میکرد
بطور تصادفی پی برد که زخم ناشی
از سوختگی دستش بعلت اینکه از
سنبل الطیب( ) lavenderعصاره
روغنی تهیه میکرد ،سریعتر بهبود
یافت واز آن زمان به بعد استفاده
از رایحه گیاهان بعنوان یک روش
درمانی مطرح شد وامروزه ازاین
روش با روشهای متفاوت جهت
درمان ویابهبود روشهای درمانی
دیگر مورد استفاده قرار میگیرد
بر اساس متون قدیمی در طب سنتی
ایران نیز ترکیبات معطر هم برای

پیش گیری و هم درمان کاربرد
فراوانی داشته است .اطبا و حکمای
بزرگ طب سنتی چون «رازی،
ابن سینا ،علی بن ربن طبری» و
دیگران؛ برای بیماریهای مختلف
برنامههای درمانی ویژهای طراحی و
اجرا میکردند که در آن داروهای
معطر بوییدنی در کنار سایر انواع
درمآنها ،جایگاه خاصی داشت

مکانسیم اثر :
مبنای علم رایحه درمانی را روغن
های چرب معطر تشکیل می دهند.
این روغن ها از عصاره ی قسمت
های مختلف گیاهان -گل ،برگ،
ساقه ،تنه ،ریشه و غیره -و با استفاده
از روش هایی نظیرتقطیر ،جوشاندن،
فشردن ،و حل کردن بدست می
آیند؛ بسیار غلیظ بوده ،دارای بوی
قوی می باشند ،تا حدی فرار هستند
و اصوالً به تنهایی مورد استفاده قرار
نمی گیرند .برای رقیق کردن این
روغن ها مخلوطی از هیدروکربن
های اشباع شده و غیر اشباع
شده  ،الکل ها ،آلدئیدها ،استرها،
اترها ،کتون ها ،اکسیدها ،فنل ها
و ترپن هاست که مجموعا بوی
منحصربفردی را ایجاد می نمایند.
این روغنها بسیار قوی و غلیظ
بوده و مایعاتی بی رنگ و دارای
بویی دلپذیر با شاخص انکساری
 refractive indexباال هستند
یکی از مهم ترین مکانیسم های ذکر
شده برای آروماتراپی ،تجدید خاطره
ها است .بوها بخش خاطرات مغز را
تحریک و فرد را قادر می سازند تا
جزئیات حوادث و هیجانات رامرور
کند که نتیجه آن ،کاهش شدت
درک درد در فرد است .در مجموع
این اسانس ها از طریق تحریک
حس بویایی ،بر ارتقا سالمت روان
و جسم فرد تاثیر گذارند.با توجه

به اثربخشی آروماتراپی و تمایل
بیماران به استفاده از طب مکمل،
استفاده از آروماتراپی به عنوان
درمان مکمل و با هدف کاهش درد
و اضطراب توصیه میشود.

شود :روغن از طریق دستگاه تنفسی
وارد بدن می شود ،و از سوی دیگر
توسط حس بویایی تجزیه و تحلیل
شده و پیغام ها به مغز انتقال
میدهند .

بسیاری از افراد بدون اینکه خودشان
هم متوجه باشند در زندگی روزمره
به وفور از این روغن های اصلی
استفاده می کنند.
از آنجاییکه بسیاری از این روغن
ها حاوی خاصیت ضد قارچی ،ضد
ویروسی و ضد عفونی کنندگی
هستند در مواد شوینده خانگی ،پاک
کننده ها ،مواد آرایشی و بهداشتی،
محصوالت مراقبت از پوست و مو،
خمیر دندانها ،دهان شویه ها ،و سایر
مواد بهداشتی دیگر مورد استفاده
قرار می گیرند.
اسانس های معطر نه تنها بر روی
حاالت جسمانی تاثیر می گذارند
بلکه بر روی حاالت روحی و روانی
انسانها نیز تاثیر گذار واقع می
شوند .از طرق مختلف (حس بویایی،
المسه ،چشایی و…) وارد بدن شده
و تغییراتی را بر روی سیستم عصبی
ایجاد می کنند.
اخیرا ً پژوهشگران به این نتیجه
دست پیدا کرده اند که رایحه
های مختلف دارای خواص درمانی
متفاوتی می باشند ،مقدار وسیعی از
خواص دارویی را شامل می شوند و
تاثیرات متعددی بر روی بدن می
گذارند.
به منظور استعمال می توانید اسانس
مورد نظر را بو کنید ،روی پوست
ماساژ دهید ،در هوا اسپری کنید،
درون آب وان حمام بریزید یا انواع
خوراکی آن را مورد استفاده قرار
دهید.
سریع ترین تکنیک جذب اسانس
“استنشاق” است .با این کار تاثیرات
اسانس معطر از دو راه دریافت می

همچنین تحقیقات زیادی نشان داده
اند ،ترکیب ماساژ با روغن های
معطر می تواند تاثیرات زیادی روی
وضعیت خلق و خوی افراد داشته
باشد .البته هنوز مشخص نشده
آرامش به دست آمده بعد از این
کار دقیقا مربوط به کدام بخش
است؛ ماساژ یا استشمام رایحه های
خوب .چیزی که معلوم است ،فعال
شدن بخش هایی از مغز است که با
دریافت رایحه خوش فعال می شوند
و احساسات خوب را به افراد منتقل
می کنند.
در استفاده از رایحه درمانی اول از
همه یادتان باشد که رایحه درمانی
قرار نیست به عنوان یک روش
درمانی قطعی مورد استفاده قرار
بگیرد .امادر کنار سایر روشهای
درمانی وبااستفاده درست از آن وبا
نظارت متخصص میتواند درموارد
زیادی به سالمت جسم وروان ما
منجرشود که درمقاله قبل به انواعی
از بیماریها وکمک به درمان با
رایحه درمانی اشاره شد.
واما بهتر است به این موضوع
کهرایحه درمانی برای چه کسانی
ممنوع است؟هم اشاره ای داشته
باشیم
مثل هر روش دیگری که استثناهایی
دارد ،آروماتراپی هم موارد ممنوعه
ای دارد و کسانی هستند که نباید
سراغ این روش بروند،شامل موارد
ذیل می باشد:
* خانم های باردار :زنان باردار
نباید در طول دوره بارداری شان از
بقیه درصفحه ۴۸
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دکتر همایون آرام  -نیویورک

دکترسیمین ملک افضلی

از

خسرو سینایی از کورونا شکست خورد

آنجا

از اینجا
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نخستین فعالیت او در ایران تولید
فیلمهای مستند برای وزارت
فرهنگ و هنر بود .در این چارچوب
با خلق فیلمهایی مانند «حاج
مصورالملکی» درباره یک هنرمند
ُ
مینیاتوریست ،و «آنسوی هیاهو»
درباره نوجوانان ناشنوا و مدرسه
باغچهبان ،نگاه و شیوه خاصی را به
جامعه سینمایی معرفی کرد.
او بیان مستند را با نوعی بافت
روایی و داستانگونه همراه کرد
که به فیلمهای او جلوه و جذابیت
خاصی بخشید.
خسرو سینائی از سال  ۱۳۵۱در
تلویزیون ملی ایران به کار تهیه و
کارگردانی فیلمهای مستند ادامه
داد.
بسیاری از سینمادوستان جالبترین
تجربه سینایی را تولید فیلم «مرثیه

سینایی در سال  ۱۳۸۴فیلم مستند
 داستانی «گفتوگو با سایه» راکارگردانی کرد و در آن کوشید،
با استفاده از مواد فیلمی و عکسی
گوناگون ،زیر و بمهای زندگی
صادق هدایت ،نویسنده مشهور
ایرانی ،را با پرداختی بدیع و
تصویری ارائه دهد.

در سینمای داستانی
او پس از انقالب سال  ۱۳۵۷در
عین ادامه تدریس فیلمسازی به
کارگردانی فیلمهای سینمایی روی
آورد و چند فیلم باارزش ساخت.
نخستین فیلم بعد از انقالب او به
عنوان «زندهباد» ( )۱۳۶۱فیلمی
ساده و صمیمی بود که متاسفانه
هم از نگاه منتقدان و هم از توجه
تماشاگران عادی دور ماند.
پس از آن به سال  ۱۳۶۳فیلم
دیگری به نام «هیوالی درون»
کارگردانی کرد که به سرنوشت
یک مامور ساواک پس از انقالب
میپردازد

ازهمــــــــــه جا

پایان مأموریت فضایی بی سابقه

 :BBCفضانوردان سفینه اسپیس
ایکس برای اولین بار از زمان
فرود آمدن روی سطح دریا با
رسانهها صحبت کردهاند .خلبان
داگ هرلی گفت' :این ماموریت
برای من افتخاری بوده'.
سرهنگ باب بنکن هم گفت:
'اگرچه مذهبی نیستم ،این یک
بار دعا کردم'.
اسپیس ایکس سه ماه پیش

اولین فضاپیمای خصوصی شد
که به مقصد ایستگاه فضایی بین
المللی پرتاب شده است .فرود
روی دریا هم از زمان ماموریت
آپولو در  ۴۵سال گذشته
بیسابقه بوده است.پرتاب شده
است .فرود روی دریا هم از
زمان ماموریت آپولو در ۴۵
سال گذشته بیسابقه بوده است.

فرانسه ازاتباع خود خواست فورا ًایران ترک کنند

وزارت خارجه فرانسه با انتشار بیانیهای از اتباع این کشور رسما خواست تا خاک
ایران را ترک کرده و به این کشور سفر نکنند.
در بیانیه وزارت خارجه فرانسه از فرانسویهای مقیم ایران که قادر به ترک
این کشور نیستند ،بنا به دالیل «وضعیت امنیتی ـ منطقهای به شدت ناپایدار»،
خواسته شده تا کامال هشیار باشند و موازین پایهای برای حفظ امنیت خود را در
پیش گیرند.

آلبوم خصوصی ناصرالدینشاه دزدیده شد

در پی انتشار خبر مفقود شدن
یکی از آلبومهای مربوط به دوره
قاجار که در بخشی از موزه کاخ
گلستان تهران نگهداری میشد،
رئیس مجموعه کاخ گلستان با
تایید اینکه حدود پنج ماه پیش در
جریان این اتفاق قرار گرفته ،گفت
که نظر قطعی درباره سرنوشت
این عکسهای تاریخی منحصر
به فرد بعد از پایان «انبارگردانی
رسمی» اعالم میشود.
به گزارش ایرنا ،آفرین امامی
گفت :اواخر اسفند سال ۹۸
امیناموال آلبومخانه کاخ گلستان
در آخرین انبارگردانی خود
متوجه شد که یک آلبوم ناصری
حاوی  ۱۰۰قطعه عکس کوچک
در قفسه نیست و این موضوع را

به او اطالع داده است.
وی میگوید «بالفاصله برای
پیشگیری از موضوعات سوء
بعدی ،اقدامات حقوقی انجام شده
و با واحدهای ذیصالح وزارت
میراث فرهنگی ،پلیس اینترپل
و قوه قضائیه نیز در این زمینه
مکاتباتی انجام شده است».
به گفته امامی «با بررسی یگان
حفاظت میراثفرهنگی مشخص
شد هیچ نشانهای مبنی بر سرقت
اثر وجود ندارد» اما او دالیلی
برای رد احتمال سرقت این آثار
تاریخی مطرح نکرده است.او به
جزئیات آثار گمشده اشاره نکرد
اما گفت که «حتی مشخصات و
تصاویر نیز برای پلیس بینالملل
ارسال شده است».

امدادگران در لبنان به دنبال بیش از ۱۰۰
نفری هستند که در پی انفجار در منطقه
بندری بیروت مفقود شدهاند .این انفجار
تا کنون دستکم  ۱۰۰کشته و  ۴هزار
مجروح بر جا گذاشته است.
دولت لبنان از روز (چهارشنبه  ۵اوت) سه
روز عزای عمومی اعالم کرده است.
انفجار ساعت  ۶:۰۷دقیقه عصر در
بندری نزدیک منطقه گردشگری و
ساختمانهای دولتی اتفاق افتاد .شدت
انفجار به حدی بود که کل شهر بیروت
را لرزاند و ستون دود ،ابر قارچ را بر فراز
منطقه بندری ایجاد کرد .ساختمانهای
زیادی تا شعاع  ۱۰کیلومتری این انفجار
آسیب دیدهاند.

فرماندار بیروت گفته است که بر اثر این
انفجار حدود  ۳۰۰هزار نفر بیخانمان
شدهاند.

علتانفجار
میشل عون ،رئیسجمهور لبنان در یک
سخنرانی تلویزیونی پیش از شروع
جلسه هیات دولت گفته که تحقیقات
دلیل انفجار مهیب بیروت را مشخص
خواهد کرد و نتیجه به طور شفاف به
مردم اعالم خواهد شد .همچنین به گفته
ريیسجمهور لبنان  ۲۷۵۰تن نیترات
آمونیوم بدون رعایت نکات ایمنی در این
انبار نگهداری میشده است.

کارناوال سائوپولو لغو شد

صدای آلمان :بزرگترین شهر برزیل اعالم کرد که به خاطر گسترش کرونا
از برگزاری کارناوال خیابانی در فوریه  ۲۰۲۱معذور است .این تصمیم را
.برونو کوباس ،شهردار سائو پائولو اعالم کرد
.سائو پائولو بیش از سایر شهرهای برزیل گرفتار کرونا شده است
البته مراسم کارناوال در این شهر ۱۲میلیونی به اندازه ریودژانیرو معروف
نیست ،اما باز هم از کارناوالهای عظیم و پرشور و هیجان شناخته میشود
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صدای آلمان :خسرو سینایی ،که
به دلیل ابتال به ویروس کرونا در
بیمارستانی در تهران بستری بود،
سرانجام روز شنبه  ۱۱مرداد در
 ۷۹سالگی درگذشت.
او در تولید فیلمهای مستند،
فیلمهای کوتاه و بلند داستانی و
همچنین تدریس فیلمسازی در
دانشگاه و آموزشگاههای هنری
دست داشت.
خسرو سینایی  ۹دیماه ۱۳۱۹
در ساری به دنیا آمد و پس از
تحصیل در دبیرستان البرز تهران،
برای ادامه تحصیل به وین رفت.
در پایتخت اتریش ،در رشتههای
معماری ،موسیقی ،کارگردانی و
فیلمنامهنویسی تحصیل کرد و با
توشهای درخور در سال  ۱۳۴۶به
ایران برگشت.

گمشده» میدانند .او برای تولید
این مستند بلند بیش از ده سال کار
تحقیقی دقیق انجام داد و سرانجام
در سال  ۱۳۶۲به پایانش رساند.
فیلم به سرنوشت گروهی بزرگ
از آوارگان لهستانی پرداخته است
که در سالهای جنگ دوم جهانی،
که ایران خود در شرایطی دشوار
گرفتار بود ،از سیبری به ایران
اعزام شدند .سینایی با دقت و
عطوفت سرنوشت این آوارگان
غریب را تا پس از پراکنده شدن
آنها از اردوگاه محل اقامتشان
دنبال کرده است.

انفجار دربیروت

یادی از علی دشتی ورهی معیری
مهدی اخزری خاطره ای دربارة شعر
رهی معیری بیاد می آورد «:شبی
دشتی ضمن گفتگو با انجوی شیرازی
بدوگفت :چه میگویی درمورد رهی که
همان رهی معیری باشد .انجوی گفت:
بزرگترین غزل سرای معاصر ایران
است .دشتی گفت :بنظر من رهی ،
درغزل ،سعدی زمان ماست .انجوی با
همة ارادتی که به رهی داشت گفت:
ببخشید ،چگونه چنین مبالغه ای می
کنید .شما همیشه به اعتدال فکر
وانصاف موصوف بوده اید .دراین اثنا
رهی واردشد وهردوراشگفت زده کرد.
دشتی گفت :تعارف را کناربگذارید.
وقت امشب ما باتو آغازشد وسخن
درفضیلت شعر تو بود .انجوی معتقد
است تو بزرگترین غزل سرای معاصر
هستی .من عقیده دارم که سعدی زمان
ما هستی .حاال خودت بگو که چکاره
ای؟ رهی گفت :قلم دردست دوست
است ولی من خودم را دریک غزل
توصیف کرده ام:
کیم؟منآرزوگمکردهایتنهاوسرگردان
نهآرامی،نهامیدینههمدردینههمراهی
انجوی این غزل را از حفظ داشت وتا
آخر برخواند .مطلع غزل این است:

نهدلمفتوندلبندینهجانمدهوشدلخواهی
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نهبرمژگانمناشکینهبرلبهایمنآهی
این کار موجب شد که انجوی دیوان
رهی راآورد وچند غزل او ،که به
اقتضای سعدی رفته بود برخواندوهیچ
احساس غربت نشد .سپس دشتی که
اعتراف انجوی را دید درحضوررهی
گفت :فراموش نکن که سعدی،
سعدی است ورهی ،رهی .سعدی به هر
کاری که دست زده است موفق بوده
است بعد نثر مسجع ،قضیده ،رباعی،
غزل ،ترجیع بند ،مثنویو ...اینجا قصد
مقایسه نیست .پس از سعدی وحافظ
دیگر گوینده ای ببار نیامده است که
غزل یکدست گفته باشدو به طرز
سعدی شعر سروده باشد این دوبیت

سعدی وار رهی رابشنوید:
خواهم که ترا دربر ،بنشانم وبنشینم
تا آتش جانم را بنشینی وبنشانی
دل با من و جان بی تو ،نسپاری و بسپارم.
کام از تو و تاب از من ،نستانم و بستانی
درشعررهی همان خوش تراشی
کلمات وترکیبات ونرمی وموزونی
بافت سخن که درغزل سعدی مشهود
است یافت می شود. .
از پیرنیا پرسیدند اولین بار رهی را
در کجا دیده اید وچگونه؟ ونخستین
شعری که در اختیار شما گذاشت چه
نام داشت؟ پیرنیا در پاسخ می گوید:
بیش از سی سال اورا می شناختم ولی
وقتی طبع اورا آزمودم وبه شخصیت
هنری وکاردانی او پی بردم که مقارن
با خدمت من در دولت بود .درهمان
اوان هم موسیقی یکی از هدف های
من بود .بنابراین از دولت وقت تقاضا
کردم که از انقراض وزوال موسیقی
ملی  ،به هروسیله ممکن جلوگیری
نماید ودرآن اوان مخصوص ًا بعداز

جنگ جهانی  ،موسیقی جاز غربی
وآهنگ های بیگانه همه جارا فرا
گرفته بود ومن با ترتیب دادن
کنسرتی باشرکت اعضای موسیقی
ملی این خدمت را آغاز کردم....
محمد حسن معیری معروف به رهی
معیری شش ماه بعداز مرگ پدر،
محمد حسن خان مؤید خلوت  ،در
تهران بدنیا آمد  .مادرش می گفت
بحرمت پدرش نامش را محمد حسن
خان گذاشتیم و....
علوم ابتدایی ومتوسطه را درزادگاه
خویش فرا گرفت .سپس به استخدام
دولت درآمد ...از سال  ۱۳۲۲به
ریاست انتشارات وزارت پیشه وهنر
منصوب شد ...رهی درزمان حیات
خود کتابخانه خودرا که شامل ۱۶۸۲
کتاب چاپی و ۲۳نسخة خطی بود به
کتابخانه مجلس شورای ملی واگذار
کرد.
احمدرضا احمدی می نویسد « :بنیاد
ترانة معاضر را رهی معیری با قدرت

وزیبایی کامل ریخت .رهی معیری
درخانواده ای اشرافی وبافرهنگ رشد
ونمو یافت .او غزل سرای بزرگی بود
وبه ادبیات کالسیک ایران تسلط
داشت ودستگاه های موسیقی ملی را
می شناخت .اما از همه مهمتر صاحب
ذوق وقریحه بود مطلبی که در هیچ
مدرسه ای یا دانشگاهی به کسی نمی
آموزند.
شاید شروع ترانه سازی ما با ترانة
خزان عشق ازرهی معیری با آهنگ
وآواز جواد بدیع زاده باشد .این ترانة
ماندنی دردستگاه همایون است:
شد خزان ،گلشن آشنایی
بازم آتش به جانم زد جدایی
عمر من ای گل طی شد بهر تو
وز تو ندیدم جز بدعهدی و بی وفایی
ر هی معیری با هوش وذکاوت
ودانایی دانسته بود که قالب ترانه
چون قالب غزل فارسی است .قالبی
برای ارائه زیبایی .ترانه مثال نمی تواند
قالب قصیده را به خود بگیرد .درترانه
های رهی صحبت از پندواندرز و پیام
نیست .سخن از طراوت وزیبایی است .
راه رهی را کسانی چون بیژن ترقی ،
معینی کر مانشاهی وتورج نگهبان ادامه
دادند .ابتکار ونوآوری های دیگری به
آن اضافه کردند .شروع این آهنگ
را مهدی خالدی دردستگاه چهارگاه
است بانام محفل عشق بخوانیم
 .درنهایت کمال وزیبایی است...
رهی معیری نزدیک سحرگاه ۲۴
آبان درتهران درگذشت ودرآرامگاه
ظهیرالدوله بخاک سپرده شد.
ساقیا درساغر هستی شراب ناب
نیست
وآنچه در جام شفق بینی بجز خوناب
نیست.
« از کتاب پژوهشگران معاصر جلد ۶
صفحة ۱۶۸

 ...اما بعد برضمائر اصحاب دانش
وبر خواطر ارباب بینش ،پوشیده مباد
که منکه خادم فدوی ملت نجیبة
بخارای شریف سید امیر عالم خان ،
حکمران ملک بخارا بودم؛ کیفیت
احوال وسرگذشت خود رااززمان
خورد(خُ رد) سالی تازمان سلطنت
درپایتخت بخارا ومحاربه که همراه
بلشویک نموده ،وحکایات هجرت
خودراکه به دارالسلطنة کابل کرده ام
درسلک تحریر درآورده بیان
نموده « ،تاریخ ُحزن الملل بخارا»
نام نهادم ،تا که قارئین وناظرین
ازبیان حاالت این بنده وسلطنت که
در پای تخت بخارا وتعلفات آن
نموده ومحاربه همراه بلشویک کرده
وهجرت درافغانستان نموده امرا،
مطلع گردیده به دیدة انصاف نظر
نمایند.
وطوطی ناطقة لسان را درشاخسار
بیان چنین در ترن ّم میآورم که
چون این بنده درگاه اله ،سید عالم
خان ولد سید امیر عبداألحد ،
شهریار دارالفاخرة بخارای شریف
دراوان استقرار سلطنت حضرت
پدربزرگوارم ،بعداز تحصیل علم
دینیات را نمودن ،برای حصول
تعلیم وقانون سلطنت ومملکت
داری بدولت عظمای روس ،درعمر
سیزده سالگی ام درسنة ۱۸۹۳
میالدی بامر وفرمایش حضرت
شهنشاه افخم  ،پدربزرگوارم  ،همراه
یک چند نفر معتبرین نمکخواران ،
در پیتربرگ عازم گردیده رفتم ،
ازروی ترتیب باید  ۷سال خوانده
شود .بنابرخواهش پدر بزرگوار،
زودترشدن تعلیمات را سه ساله
مقرر کردند .دراین سه سال
ایامهای (!) تابستان بنا بر مکتبها
بسته شدن ،به بخارا بخدمت پدر
رفت وآمد میکردم .مدت سه سال
تعلیم علوم نظام مملکت را حاصل
نموده ،ختم کردم ،امتحان دادم .
ازطرف دولت عظمای روس به

ولیعهدی دولت بخارا مرا منصوب
گردانیده درسنة  ۱۸۹۱میالدی
از پیتر برگ در بخارای شریف
درنزد ذات شاهانه ،حضرت پدر
بزرگوارم بازگشتم .چون به دست
بوسی ومالقات قبلة امجدم مشرف
شدم مرا مدت  ۲سال همرکاب
بخدمت خود نگاهداشته ،دراینمدت
بعضی تعلیمات داخلة وطن مقدس
محروسة خودرا از لسان مبارک
خود تعلیم نمودند که از آن فوائد
زیاد حاصل نمودم ومرا از طرف
ذات شاهانه پدربزرگوارم بحکومت
والیت ن ََسف که یکی از توابعات(!)
بخارای شریف بود مرحمت فرموده
سرافرازی بخشیدند که خلعت
شاهانه را دربر ومنشور خسروانه را
برسر نهاده  ،باجازة پدر بزرگوارم
عازم والیت مذکور گردیدم که
اعیان خواص وعوام والیت مذکور
استقبال کرده مالقات نمودند ومن
نیز احوالپرسی نموده سرافراز مراحم
خود گردانیده داخل قورغان والیت
ن ََسف شده  ،همة کالن شوندگان
را مبارکباد داده خورسند و ممنون
گردانیدم .مدت حکومت این بنده
عاجز دروالیت ن ََسف  ۱۲سال بود .
دراین مدت حکومتم همیشه بفقرا
داری و غریب نوازی کوشیده  ،داد
مظلومان را ازظالمان ستانیده ،بحق ِ
افتادگان ترحم نموده  ،اهالی نفوس
والیت مذکوررا ازخود خورسند
وممنون می گردانیدم .به نزدیک
والیت مذکور یک دریا «قشفه»
نام عبور مینمود که به گدشتن آن
اهالی فقرایان را خیلی درتشویش
دیده برای آسایش اهالی بدریای
مذکور یک پل از سنگ آهک بنام
خود بنا نمودمکه فقیر فقرایان از
تشویش مخلص یافته ،به آسودگی
باشند ودیگر برای بنای مدارس و
عبادتخانه ها سعی موفور بظهور
داشتم .بعدازاین  ۱۲سال حکومتم،
ذات شاهانه  ،پدربزرگوارم ،مرا

درحکومت والیت بادیه خوراک
مشهور به کرمینه که اینهم یکی از
توابع دارالفاخرة بخارای شریف بود
انتقال داده به ذات شاهانه خود نزدیک
آوردند .از حکومت والیت ن ََسف به
والیت کرمینه حکمران گردیدم .

طبیعی بخارا مربوط می شود:
مملکت بخارا در سواحل شرقی
آمودریا یعنی از پامیر روسیه تادشت
وسیع خیوه امتداددارد .پیش از
محاربة روسیه با بخارا ()۱۸۶۷
وتصرف حکومت بلشویکی ()۱۹۲۰

کاخ امیر بخارا
وتصرف حکومتدراین والیت مذکور
دوسالحکمرانینمودم.درایناثناذات
شاهانه حضرت سید امیر عبداألحد
خان ،پدربزرگوارم ،بتقدیر الهی سر
فنارا از گریبان بقا برآورده  ،رحلت
نمودند .مدت سلطنت پدربزرگوارم
 ۲۶سال بود .دردهم ماه محرم سنه
 ۱۳۲۹هجری مطابق با سنه ۱۹۱۱
میالدی  ،بتخت سلطنت موروثی به جای
پدر مرحوم مغفور در مسند پادشاهی
نشستم .عموم نفوس بخارای شریف
باین بنده عاجز دست بیعت دادند.
دراینجا آغاز فصل دوم کتاب را بقلم
امیر بخارا می خوانیم که به جغرافیای

مملکت بخارا ازطرف شمال محدود
بصحرای قزل قوم ورودخانة سیردریا
ازطرف مغرب به خانات حوقند،ؤ
ازجنوب به افغانستان واز مشرق به بالد
ترکمن و دشت خیوه می باشد.
نفوس بخارا  ۳/۵میلیون نفر می باشد
ومساحت آن  ۲۲۵هزار کیلومتر مربع
است یعنی قریب ًا برابر با مساحت
ایطالیاست .قسمت عظیم نفوس آن
ازبک ،ترکمن قرغزفراق تاجیک
یهودی وعرب هستند»...
درقرندهمیعنیدورةسلطنتسامانیان
عصر شکوه وعظمت بخارا بود...
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بقلم اعلیحضرت امیر سیدعالم خان امیر بخارا
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برج ایفل مظهر پاریس ،بنایی است که
بیش از هربنای دیگری دردنیا شهرت
دارد.
وقتی حدود  ۱۳۰سال پیش مهندس
گوستاو ایفل  ،برج سیصدمتری ایفل
را ظی نمایشگاه بین المللی پاریس
افتتاح کرد گروهی از روزنامه نگاران
و نویسندگان بزرگ فرانسه ازجمله
الکساندر دوما ،و گی دو موپاسان
باامضای یک طومار که به اعتراض
نامه سیصد شهرت یافت  ،خواستار
انهدام برج شدندولی خوشبختانه با
پایداری مهندس ایفل ومحبوبیت
فوق العاده ای که این بنا از همان
روز اول درافکار عمومی مردم
پاریس ایجاد کرد برج ایفل را از
ویرانی نجات دادودیری نگذشت که
شعرا شروع کردند درمدح وثنای
برج ایفل شعر سرودن ومجسمه
سازان ونقاشان از آن الهام گرفتن.
این
ده سال بعد موجودیت
مظهر پاریس دوباره آماج انتقاد
روشنفکران وخطر تخریب قرار
گرفت .این بار ادارة مخابراتفرانسه
بود که برج ایفل را از خطر انهدام
نجات داد.
ادارة مخابرات که با نصب بلند ترین
فرستنده های دنیا درباالی برج
کیفیت مکالمات تلفنی را بطور قابل
توجهی بهبود بخشیده بود قاطعانه
به گروه طرفداران موجودیت برج
ایفل پیوست تااینکه سی ونه سال بعد
نوبت به پخش برنامه های تلویزیونی
رسید .
خیلی ها به غلط از وزن سنگین برج
ایفل سخن می گویند وبه هفت
هزار تن فوالد اشاره می کنند که
درساخت برج ایفل بکاررفته است .
حال آنکه واقعیت ،درست درنقطة
مقابل این مدعاست.برج ایفل از
لحاظ فنی ومعماری اگر یک

شاهکار معماری بحساب می آید
بخاطر وزن سبک آن است.چون
اگر از هفت هزار تن فوالد ساخته
شده ولی نسبت به ارتفاع وابعاد
این بنا هفت هزارتن فوالد ناچیز
است .فشار پایه های برج ایفل چهار
کیلوگرم برهرسانیمتر مربع است .
یعنی کمتر از فشار پایه های یک

ایفل باید از یکهزاروسیصدوپنجاه ودو
پله باال رفت .البته جای نگرانی نیست
چون چندین آسانسور برای رسیدن
به طبقات مختلف برج وجوددارد.
درطبقة دوم برج ایفل یک رستوران
فوق العاده مجلل وجوددارد که
سرآشپز آن جزء ده آشپز بزرگ
فرانسه است و دست پخت او از لذیذ-

صندلی که روی آن یک انسان
متوسظ وعادی نشسته باشد.
برای طی کردن سیصدوبیست متر
وهفتادوپنج سانتیمتر ارتفاع برج

ترین غذاهاست.
انشااهلل پس از گیرودار کورونا اگر
خواستید دراین رستوران غذا میل
کنید وضمن ًا درکنار پنجره از منظرة

زیبای پاریس زیر پایتان لذت ببرید
دو چیز یادتان باشد :اول اینکه از
سه ماه قبل جایتان را رزو کنید ،
دوم اینکه نفری  ۷۰۰تا  ۸۰۰یورو
همراه داشته باشید .برای رفتن
به طبقة اول باید  ۱۲تا  ۱۹دالر
بپرادازیدو آسانسور برای طبقه سوم
حدود  ۱۹دالر هزینه دارد.
برای استفاده از پله ها باید  ۸دالر
بپردازید.
گوگوش تنها خواننده ایرانی است
که دراین رستوران برج ایفل آواز
خوانده است.
درروزهایی که هوا صاف و کیفیت
دید کام ً
ال مساعد است ازطبقة سوم
برج ایفل نه تنها پاریس وحومه ،
بلکه تا  ۷۰-۶۰کیلومتری را می
توان دید واز این چشم انداز بی
نظیر لذت برد.

حق ی
وکالی قی

ازهمه دوره های مجلس نمایندگان
دوره اول تماشایی تربودند.که می
توان آنهارا حقیقی ترین نمایندگان
مردم دانست.
بین نمایندگان ،کفاش ،بقال ،سبزی
فروش،وهرنوع کاسبی دیده می شد.
ولی اهلل حمامی ،مشهدی سید جالل
قهوه چی ،محمد باقر صابون فروش،
علی اکبر آشپز« ،وکیل آشپزها»
آقا غالمرضا وکیل یخدان سازها ،و
سراج ها ،میرزا طاهر تنکابنی وکیل
ّ
طالب حوزه های دینی ،عباسقلی
خان وکیل نانواها ،عبدالوهاب
کاله دوزها ،حسنعلی
وکیل
شیخ وکیل ُارسی دوزها ،حسین
بروجردی وکیل ُخرده فروشی ها.
همچنین اسامی تقی زاده ،ثقت
األسالم ،حکیم الملک ،صنیع الدوله،
صدیق حضرت وعده ای دیگر
ازرجال معروف ایران بین نمایندگان
دوره اول دیده می شدند.

جستهوگریخته

ماجرای ویولون
استرادیواریوس تلویزیون
ملی ایران
در زمان ریاست رضا قطبی
برتلویزیون ملی ایران یک دستگاه
ویولون استرادیواریوس برای
این نهاد خریداری شد تا زمانی
که بزرگان موسیقی جهان چون
یهودی منوهین به ایران میآیند ،
آنرا بنوازند...
سازنده این ویولون های
فوق العاده گرانقیمت یک
استاد کار ایتالیایی بنام آنتونیو
استرادیواریوس بود که در قرن
هفدهم میالدی میزیست...قیمت
این ویولون های استثنایی و با
کیفیت عالی پیش از انقالب حدود
 ۶میلیون دالر بود و امروزه تا
 ۴۵میلیون دالر خرید و فروش
میشود...
البته آنتونیو آن زمان عالوه بر
ویولون گیتار  ،چنگ و ویولونسل

وی بپیوندد ...وقتی در فرودگاه
تهران جلوی ایرن گرفته شد ،

هتل رامسر

وی به مامورین گمرک گفت ؛ که
او کارمند تلویزیون است و این
ویولون را برای انجام تعمیرات
میبرد...
از او خواستند که نامه ای از
تلویزیون بیآورد  ،قطب زاده نامه ای
برایش امضا کرد و ایرن با ارائه
آن نامه  ،آنرا از ایران خارج
کرد...
چندی بعد در  ۱۵سپتامبر سال
 ۱۹۸۲میالدی  ،صادق قطب زاده
 ۴۶ ،ساله  ،متولد اصفهان  ،در
زندان اوین اعدام شد...
ایرن با ویولونی که امروزه حدود
 ۴۵میلیون دالر میارزد  ،ناپدید
شد ...گفته میشد که وی به آمریکا
رفته است ...بقول شاعر ؛ نه از تاک
نشان ماند و نه از تاک نشان...

مرگ مایکل جکسون
و  ...هم میساخت...و جمع ًا حدود
 ۱۰۰۰ویولون ساخت...
بعداز انقالب زنی ارمنی بسیار زیبا
بنام « ایرن » در تلویزیون ملی
کار میکرد و زمانی که صادق قطب
زاده رییس تلویزیون شد با او
طرح دوستی ریخت...البته در این
اثنا قطب زاده با یک زن خبرنگار
کانادایی االصل هم رابطه عاشقانه
داشت...
قطب زاده از ایرن کارمندش
خواست که ویولون استرادیواریوس
را با خود به خارج ببرد تا او متعاقب ًا به

بی رویه این قرص ها  ،تحت
تعقیب قانونی قرار گرفت...

در ژوئن سال  ۲۰۰۹میالدی ،
مایکل جکسون  ،در سن  ۵۰سالگی
به علت مصرف زیاد داروهای
خواب آور درگذشت...
پس از مرگ جکسون  ،پزشک
معالج وی به علت صدور نسخه های

در سال  ۱۳۱۷خورشیدی هتل
زیبای رامسر به دستور رضا
شاه ساخته شد و در ضمن شهر
رامسر که در قدیم سخت سر
نامیده میشد  ،صاحب فرودگاهی
شد ...جالب اینکه در آن زمان
استانبول و آنتالیا ترکیه فرودگاه
نداشتند و کشور امارات متحده
ماسه زاری بیش نبود...
بعدها در زمان محمد رضا شاه ،
ساختمان بزرگ دیگری جنب هتل
رامسرهمراهباکازینوییساختهشد...

قتل پس از ازدواج
آتیال رهبر قوم وحشی « هون »
حدود بیش از  ۱۹سال به این
قوم حکومت کرد و در این
مدت بخش بزرگی از اروپا را
زیر تسلط خود در آورد...در
سال  ۴۵۳میالدی در حالیکه
آتیال  ۴۶ساله بود  ،پس از مراسم
ازدواج او را به قتل رساندند...
محل قتل او جایی در کشور
مجارستان فعلی است...

سالروز ترور یکی از بیتل ها
در ماه ژوئن سال  ۱۹۸۴میالدی،
مارک چاپمن قاتل جان لنون

بیتل مشهور  ،در نیویورک به قتل
وی اعتراف کرد ...او در دادگاه
در دفاع از خود گفت ؛ من فقط
به دستورالعمل خدا عمل کردم!...

آخرینزناعدامیدرانگلستان
« روث الیس » یک نرس ۲۸
ساله با موهای نقره ای در سال
 ۱۹۵۵میالدی با اسلحه گرم
دوست پسر  ۲۵ساله خود را
کشت...در جریان محاکمه اش
وی هیچگونه احساساتی از خود
بروز نداد...و فقط وقتی حکم
دادگاه در مورد محکومیتش به
اعدام خوانده شد  ،وی لبخندی
زد...یکماه بعد خانم الیس به دار
آویخته شد و او آخرین زنی بود
حکم اعدام در موردش اجرا
گردید...

گفته های شنیدنی
یک نفر لخت شد  ،کل ایران بیدار
شد...ایران را لخت کردند  ،یک نفر
بیدار نشد!...
اظهار نظر گلشیفته فراهانی ۳۷ ،
ساله  ،ساکن پاریس  ،در پاسخ به
اعتراضاتی که بخاطر صحنه عریان
شدنش در یکی از فیلمهایش شد...
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ترجمه وتدوین :بهمن چهاردهی  -لندن

بیژن سمندر

نشان

نسترن ها ،یاسمن ها ،سروها ،شمشادها،
جمله دست افشان ومادامنکشان چون بادها
دست پیری گرنویسد ،نکته هادارم شگفت
کز جوانی ،مانده بر دیوارمغزم ،یادها
گنجخسروتادرخشد،وصلشیرینحاصلاست
تیشه ای کو؟ تازنم بر فرق این فرهادها
برگران گوشان ،مگر سیالب خون آرد پیام
ورنه ،هرگز نشنوند آوازی از فریادها
داغ نا پیدای صدزنجیرمان ،برگردن است
مابصورت مانده از هرطوق و بند آزادها
ایکه درچنگال گرگان ،گوسفندی می کنی
بی نشانی ،به که از هرناسزا گیری نشان

باز هوای وطنــم آرزوست
ملک جهان پیشکش دیگران
دیدن بیگانه مرا خسته کرد
با کــه بنالم به زبان غریب
خسته شدم ازسخن دیگران
بوی وطن می رسد ازراه دور
منکه دراین باغ دلم شاد نیست
نام وطن باد سمنـــدر مباد

بوســه به یاران زدنم آرزوست
ذرة خاک وطنـــم آرزوست
هموطن خویشتنم آرزوست
هم نفس خوش سخنــم آرزوست
یک سخن از آن دهنم آرزوست
نرگس ویاس و سمنم آرزوست
برگ گلی زان چمنم آرزوست
بهر وطن مرگ تنــم آرزوست

دست وپایی زن خدارا پیش این جالدها
پاس بس یغماگری ها ،یاد بس بیدادها

دوردستان ،نیکبختانندو برآتش دالن

آتشی دیگر بود ،لبخند این دلشادها

ما ،هزاران نقش خوش دیدیم ونابیناشدیم

رنج ما ،بیش است ازاین کوران مادرزادها

سیل بی پروای رعدآوای رودآسا کجاست؟
پیش استادان ،فریدون ،سرزشاگردی مپیچ

تافرو ریزد بهـــم بنیاد بی بنیادها
تازشاگردی به پیشت دم زنند ،استادها

مرضیه شاه بزاز
پروین اعتصامی

آرزو

قـصه ی تقدری

دیوانگی است قصه ی تقدیر وبخت نیست

ازبام سرنگون شدن وگفتن این قضاست

درآســـمان علم ،عمل برترین پَر است
درکشـــور وجود  ،هنر بهترین غناست

می جوی اگرچه عزم تو زاندیشه برتر است

می پوی اگرچه راه تو درکام اژدهاست

ـشایعه

برایوان نمور و تنگ
به رصد ستارگان نشسته ای
خبر
ویرانی کهکشان ماست
عالیجناب!
داری سقف ایوان رارصد می کنی
ِ
کهکشان گم شده
ورنه آن
درآسمان باز
درتاب وتاب جان گرفتن است

می
خواستم بناهل بخوانم رتا

دیدی خزان رسیدودراین خانه کس نماند
پژمرده گل بباغ و بجز خاروخس نماند
شاهین آریایی از این آشیانه رفت
درخاکدان ایران جز خرمگس نماند
بگریخت کاروان تمدن از این دیار
دراین غروب غمزده بانک جرس نماند
جز تل خاک سوخته از کینه سیاه
از چابهارو تیس وطبس تاارس نماند
افسانه شد حدیث عدالت دراین دیار
در روزگار محتسبان جز عسس نماند
دزدان موشخوار رسیدند و ای دریغ!
در مرز خسروان اثری از حرس نماند
جانا عجب مدار که ظلمت نصیب ماست
« موسی بشدبه وادی ایمن  ،قبس نماند»
میخواستم بناله بخوانم تورا به خویش
اما مرا نبود صدا چون نفس نماند
برسر من ،ویرانه شدوطن
ای خاک
ِ
درگردباد ننگ ره پیش وپس نماند
« نوری» بمیر! مرگ ازاین ننگ خوشتراست
دردل امید ،مرده و درسر ،هوس نماند.
تهران ۱۳۶۲-

حسین رمضانی

هرگز از یادم نمی رود
که فردای من

از جهان خاور
ادامه دارد

باد

ـشاید

دروادی ما

هیچ پیامی نفشاند

درچشم ها چه می گذرد؟
که دست ها

آزادی -شماره  ۱۲۷صفحه34

وکسی نیست
که برزخم ها

آتالنتا ۱۳ ،می ۲۰۱۳

تو مست هرشبه هشدار! گزمه بیداراست
مجال قافیه تنگ است حرف بسیار است
بهـــار نامده باغ ازشکوفه خالی کرد
نگفت حرفی ونشنید ،این چه دیداراست
دهان غنچه زحیرت گشوده می ماند
ازآنکه شعبده ها با نسیم عیّار است
شکنجة تو نباشد شکنج مویت هست
برای مرگ ،وسایل نه کم درانباراست!
چوبارقیب به خلوت نشست وعهد شکست
چمال یار اگر گل ،به چشم من خار است!
اگرچه توبه شکستم ،دوباره می گویم
زعشق توبه! همین دفعه آخرین باراست
متاع ما همــه این بود  ،اگر کهن یانو
درازدحام شمایان که جمعه بازار است.
پرویزکریمی

یاد
دردست های تو

زگهم بیداراست

هرگز ازیادت نرود
که فردای تو
درمن ادامه دارد

ازتماشای طلوع ــ

خالی مانده اند
بوسه زند

دیرگاهی است که چشمان پژولیده ی* ما محروم است
هیچکس

گره ازکار فروبسته ی ما باز نکرد
تو که دستانی طوالنی داری

سوی عزلتگه خورشید ببر

شاید از ظلمت این شب برهیم.
* پژولیده :افسرده،پژمرده ،ژولیده ،پریشان ودرهم.
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فریدون توللی

ب .نوری

منوچهر نیستانی

قسمت بیست وهفتم
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او
به
مادربزرگم
روزی
منتظردیداربا
گفت:پدرومادرت
تو هستند،انان دوسال تمام
درانتظارروزی بودند که خدمت
سربازی ات به پایان برسد وبه ده
برگردی ودرکارها یاور آنان باشی،اما
اودرجواب چیزی به مادربزرگم نمی
گفت ومادربزرگم نیز روی خانواده
دوستی حرفی نمی زد وهمچنان ازاو
پذیرایی می کرد.
پدربزرگم چون مدت اقامت
اورا درمنزل ما طوالنی ونامعقول
دید به مادربزرگم گفت:اکبر اگرچه
برادرزاده ی تواست،ولی یک جوان
عزَب است وماندگاری او درخانه
ماکه دختر جوانی داریم،آنهم
دردرازمدت،درست نیست وموجب
بعضی شایعات وحرفهای نادرست
میشود،اگراونمی خواهد به ده
برود،بهتراست برای پدرومادرش پیام
بفرستی تا به شهر آمده اوراباخودبه
ده ببرند.
مادربزرگم چون صحبت با اکبررا
بی فایده می بیند،به برادرش پیام
فرستادکه به شهرآمده اکبرراباخود
به ده ببرد،پس ازگذشت دوسه
روزازپیام مادربزرگم،پدرومادر اکبر
به منزل ماآمدند وپس ازاحوالپرسی
وتعارفات معمول،با پدر ومادربزرگم
وابراز تشکر وشرمندگی ازپذیرایی
دراز مدت از اکبر،ازاو خواستند که
عمه وشوهرعمه
بیش ازاین مزاحم ّ
اش نشود وهمراه آنان به ده
برگردد،که همه ی بستگان درده مشتا
ق دیدارش میباشند،به ویژه که به
کمک اودرده نیازمندند.
اکبرگفت :فع ً
ال می خواهم نزد
عمه جانم باشم.
مادرش گفت :اینکه بخواهی
عمه خانم
برای یک مدت نامعلوم نزد ِّ
باشی ،کاردرستی نیست،بیکار وبیعار
نزد ایشان بودن حتی اگر عمه خانم
هم بخواهد،خجالت آوراست.

اکبر با تغ ّیر گفت:تاخواسته ام
انجام نشود،به ده نخواهم آمد!.
پدرش پرسید:خواسته ات
عمهات
چیست،مگراینخواستهراباید ّ
انجام دهد؟
اکبر :بلی ،همینطوراست116 .
مادراکبر :خواسته ات راقبل از
عمه خانم گفتی؟
این به ّ
اکبر:نه.
مادربزرگم بامهربانی پرسید:
خواسته ات چیست عزیزم؟
اکبر :به دورازانتظار همه
گفت:نازنین را می خواهم،او باید زن
من بشود،پس از اینکه اوزن من شد ،به
ده برمی گردم!
پدرش گفت :این چه جور
حرف زدن وخواستگاری کردن
عمه
است،اینهمه مدت درخانه ی ّ
ات ماندی که چه بشود،اگرما
نزدعمه ات نمی آمدیم هرآینه می
ّ
خواستی تاابد دراین خانه ماندگار
عمه ات
شوی وخواسته ات را با ّ
درمیان نگذاری تاموهای سرت مثل
دندانهایت سفیدشود!؟یااهلل پاشو وباما
به خانه وکاشانه ات برگرد،قباحت
دارد،مهمان یک روز ،دو روز،یک
هفته،نه اینهمه مدت!
اکبر :اکنون که گفتم خواسته ام
چیست،یااهلل.
مادربزرگم گفت:باپوزش
ازبرادر وزن برادرم باید بگویم که
پسرشما بجای اینکه دراین دوسال
خدمت آدم شود،احمق تر ازآن
شده که بود،سپس روبه اکبر کرد
وافزود،آخِ رپسرک نادان ،به قول
پدرت این چه جور خواستگاری
کردن است،درخانه ی مااین مدت
ماندگار شدی که ما ازمغزنداشته ات
بخوانیم ودریابیم که برای ازدواج
بانازنین است که لنگر انداخته
ای!؟تو که زبان داشتی وماشاءاهلل
وهزارماشاءاهلل رو هم که داری،یک
کلمهمیگفتیکهدردتچیست،حاال

مادرم گفت :درآن بحبوحه ،به
منزل دخترآقارفتم تا شاید بانصیجت
وداللت اکبررا از خر شیطان پایین
بکشم وبگویم که تو جوانی وچقدر
فراوان اند دخترانیکه ُکشته ُمرده
قدّ وقواره وزورمندی توهستند،حال
تو همه ی آنان را گذاشته ای به
نازنین که باتو هیچ سنخ ّیتی ندارد
چسبیده ای آنهم بازور؟اما همینکه
منزل دخترآقاشدم،دیدم جنگ
وارد
ِ
مغلوبه است،بیچاره پدر ومادر اکبر
حال زاری ازدست پسرشان
که چه
ِ
داشتند،وحاج آحسن را درحالیکه
دولبه ی ُکت اش را با دودست
کنارزد ه وخودرا به نزد یکی اکبر
رسانده بود ،بااشاره ی سرخود به سینه
اش به او میگفت،
یااهلل بزن بکش،سپس رو به دحترآقا کرد وگفت ،خانم برو از آشپزخانه
یک کارد
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هم که درپی آنهمه پرسش ،خواسته
ات را مطرح کرده ای،رعایت ادب
وآداب ورسوم خواستگاری را نکرده
ای،مثل اینکه نازنین علف صحرااست
که به دهان هر جانوری خوش
آید،میگوینددزد ناشی به کاهدان می
زند،برو جوان،برو کسی را پیداکن
که هم شأن توباشد،توحتی نتوانستی
گواهینامه ی ششم ابتدایی رادریافت
کنی،نازنین دوسه ماه دیگر به
دانشگاه می رود،مگراو زن تولندهور
میشود،برو خدا روزیت را جای دیگر
حواله کند.
عمه
های
گفته
باشنیدن
اکبر
ّ
اش،با عصبان ّیت وریشخند گفت:
گفتی نازنین زن من نخواهد
شد،کور خواندی،اگر زن من نشود
زن هیچکس هم نخواهدشد،پنبه را
از گوشت بردار،خوب بشنو که چه
میگویم ،به من میگوینداکبرپلنگ!
ِ
گفت:زن هیچکس
مادرش
نخواهد شد یعنی چه،چقدر بی ادب
شدی،این چه جور حرف زدن با
بزرگترهاست!؟
اکبردرحالیکه انگشت اشاره ی
دست راستش را به زیرچانه اش بُرده
بود،به گلویش کشید وگفتِ :پخ ِپخ!
ازاین حرکت و گفته ی او همه ی ما
نگران شدیم،من که درکنارپدربزرگم
ایستاده بودم،مثل بید به خودمی
اودرسن شانزده
لرزیدم،چراکه
ّ
سالگی روزی به دکان ب ّقالی رفته
بود واز بقال خواسته بودمقداری
موادغذایی به او بفروشد،زمانیکه
بقال ازاو مطالبه ی قیمت اجناس
تحویلی کرد،گفت،روز بعد پرداخت
خواهم کرد،پدرم گفته که از شما
نسیه بگیرم،چندروز گذشت،روزی
بقال اورادیدوازاو مطالبه ی پول
کرد،اکبر گفت چه پولی وبدهکاری
اش را انکارکرد،ازقرار پدرش پولی
به اوداده بود که از بقالی مقداری
جنس خریداری کند ،اما او پول
پدررا دربازی قمار باچند بچه
محل،باخته بود،ضمن ًا می دید خواسته
ی پدررا باید انجام دهد،ازاین جهت
بودکه از بقال اجناس موردخواسته
ی پدرش را باتع ّهد پرداخت وجه
درروز بعددریافت میکند،بقال
دربرابرانکاروحاشای اکبر عصبانی
میشودوسیلی محکمی به صورتش
می زندومیگوید که به پدرش مراجعه
خواهدکرد.
ازح ّقه
اکبر که نمی خواست پدرش ُ
بازی او باخبرشود،درصددکشتن
او برمی آیدوغروب همانروزکه
بقال پس از بستن درهای دکانش

به سوی خانه اش میرفت اکبربه
دنبال اومیرودودرجاییکه کوچه
را از رفت وآمد اهل محل خلوت
می بیند،کاردی را که ازپیش ته ّیه
کرده بودبه پهلوی بقال میزند
وفرارمیکند،که اگر یکی ازرهگذران
به موقع نرسیده بودمرگ بقال
به خاطر،خونریزی زیاد حتمی
بود،رهگذر زمانیکه بقال را بی رمق
وخون آلود افتاده روی زمین می
بیندباکمک چند تن دیگر اورا به
درمانگاه می رسانندوبقال ازمرگ
حتمی نجات می یابد،دردرمانگاه
گفته شدکه کارد به بخشی از روده ی
بزرگ بقال آسیب شدید وارد کرده
بود،زمانیکه بقال به هوش می آید
اکبرراضارب خود معرفی میکند.
اکبربازداشت میشود ودربازجویی
گفته بودچون بقال نسبت به او
نظرسویی داشته ناچاراز آبرویش
دفاع کرده است!
خواهش وتمنای کربالیی عباس
پدر اکبرکه همه ی اهل ده اورا
دوست دارند وبه او احترام میگذارند
وشفاعت وپادرمیانی چندریش
سفیدِ ده،بقال از شکایت خود چشم
پوشیدواکبر از مجازات سنگین ،پس
از شش ماه زندانی شدن نجات می
یابد،ماهم به خاطر این چنین پیشینه
اش بود که از ِپخ ِپخ گفتن او سخت
نگران شدیم که هنوز این نگرانی
بطور کامل رفع نشده است.
اکبر کمترین وقعی به خواسته
وحرفهای پدرومادر وعمه اش
ننهادوهمچنان برانجام خواسته
اش پای می فشردوتهدید میکرد
وحاضرنبود خانه را ترک کند.
پدربزرگم روز بعد ازآنجا که
سوابقی در دادگستری بهم رسانیده
بود وبااکثر کارکنان آن آشنایی
داشت،برای حل مشکلی که اکبر به
وجودآورده بود،به دادستان مراجعه
وچاره جویی کرد،دادستان نیزبه
عنوان رفع مزاحمت از ریاست
شهربانی خواست تا مأمورانی را به
منظور رفع مزاحمت به خانه ی ما
بفرستدتااکبر را ازخانه ی ما بیرون
کنند ودرصورت امتناع اورا به اتهام
مزاحمت بازداشت وتحویل دادسرا
بدهند.
پدرومادر اکبر نیزازترس اینکه
مبادااکبر تهدیداتش را عملی کند،نزد
ماماندگار شدند،روز بعد از مراجعه ی
پدربزرگم به دادستان،دربامدادان
دومأمور از سوی کالنتری محل به
خانه ی ما آمدند وازاکبر خواستند
خانه رابدون ایجاددردسر ترک

تمرد ومخالفت
کند،ودرصورت
ّ
اوراهمراه خود با دستبندبه کالنتری
خواهندبرد،اکبر ابتدااز خودمقاومت
نشان میداداما همینکه دیدیکی از
مأموران دستبندی رااز کمر خود
بیرون کشیده است تادستهای اورا
ببندد،بقچه اش را برداشت وهمراه
پدر ومادرش خانه ی مارا ترک
کرد،ولی به هنگام خروج از خانه
باایماواشاره برای ما به ویژه ازبرای
من خط ونشان می کشید وتهدید مان
می کردودرآخرین لحظه که قدم به
بیرون از خانه می گذاشت باصدای
فریادزد:عمه خانم مرا ازخانه ات
بلند
ّ
بیرون می کنی؟ خواهی دید.
پرسیدم چند وقت است که اکبر از
خانه ی شما رفته است؟گفت:حدوداً
سه هفته.
گفتم :تودراین مدت باآنهمه
تهدیدات یک عقل باخته چگونه
جرأت کردی بدون محافظ درخانه
باشی ویا به دبیرستان بروی!
گفت :مادربزرگم پس از
تهدیدات اکبرنزد شهربانو خانم
آمد وازبابت جان من ابراز نگرانی
کرد،ایشان با مح ّبت همیشگی شان
از مادربزرگم خواستند تاروشن
شدن اوضاع وافتادن آب از آسیاب،
موافقت کند که من نزد ایشان باشم
وبرای احتراز ازوقوع هرحادثه ی
بد،نزدیک به یکماه به مدرسه نرفتم،که
آنهم بامح ّبت آقای گلشهری حل شد،
ایشان نزد مدیردبیرستان رفتند واز
مشکلی که ازبرای من پیش آمده
بودبا مدیردرمیان نهادندودبیرستان
عذر مرا پذیرفت تا عدم حضور
روزانه ام را دردبیرستان ،غیبت من
به حساب نیا َو َرند،خوشبختانه چیزی
به پایان سال تحصیلی باقی نمانده
بودودبیران تا آن زمان تمامی دروس
راتقریب ًا آموزش داده بودندومن
ازجهت امتحانات نهایی چندان
دغدغه ای نداشتم به ویژه که طی
سه چهارهفته ایکه به امتحانات مانده
بودبا لطف چندتن از همکالسی
های خوبم که بعدازظهرها نزدمن
می آمدند،ودرسهای گذشته واحیان ًا
جدید را بامن تمرین ومرور می
کردند ومن توانستم در امتحانات
نهایی شرکت کنم که با همه ی
دلهره ونگرانی خوشبختانه با نمرات
خیلی خوب قبول شدم واینک
همانگونه که می بینی درکنارت
نشسته ام وتا روزیکه زنده ام محبت ها
وپشتیبانیهای آقای گلشهری و شهربانو
خانم را فراموش نخواهم کرد،ایشان
دربدترین موقع ّیت وشرایط به

دادمن رسیدند،پدرومادربزرگم نیز
مدیون محبت های همیشگی شان
بوده وهستند،امیدوارم توفیق جبران
مهربانیهای شان نصیبم شود،به خاطر
این گرفتاری وعدم امکان شرکت در
امتحانات نهایی بودکه خواب وآرامم
بریده شده بودوخاطر مجموعی برای
نگارش نامه نداشتم،آیا چنان حال
وشرایطی ورنگ ُرخساره وکاسته
شدن وزن بدنم برای پذیرفتن عذرم
کفایت نمی کند؟
گفتم :به من هم باید حق بدهی
که درشرایط بی خبری ازآنچه که
برسر شماآمده است،دلواپس ونگران
می بودم،اما نگفتی که درچنان
شرایط چگونه جرأت می کردی برای
گذراندن امتحانات از منزل خارج
شوی؟ گفت :درروزهای برگزاری
امتحانات دوسه نفر از همکالسی های
خوبم مرا ازمنزل تامحل برگزاری
امتحانات همراهی می کردند.
گفتم  :چه دوستان باارزش
وخوبی!
مادرم گفت :از بس که نازنین
خوب ونسبت به همه مهربان است
،دردل همه جا دارد.
از مادرم درمورد کمک به نازنین
سپاسگزاری کردم وصورت مهربانش
را بوسیدم،اگر چه از دیوانگی
های اکبربرای نازنین نگران شده
بودم،اماازاینکه آن رویداد سبب شده
بود که اوبرای چند هفته در منزل ما
ودرکنار پدر ومادرم زندگی کند،آن
را نوعی دیگر از چراغ سبزپدرومادرم
به حساب می آوردم واحساس خوبی
به من دست داده وامیدم به آینده
بیشتر شده بود،به ویژه اینکه این
زمان سه سالی بود که از تاریخ
نخستین عهدوپیمان مان می گذشت
ونازنین همچنان بر میثاقش استوار
وپای بند بودوازاین بابت نزد پدر
ومادرم درمقایسه با عهد شکنی منیره
پس از کمتر ازدوسال دوری پدرم
ازاو،احساس غرور می کردم.
از مادرم پرسیدم:چه اشکال
داشت که این مطالب رادرزمان وقوع
رویدادبه آگاهی من میرساندی؟ نمی
دانی چقدر پریشان شده بودم،اگر
هوشنگ نبود بدون تردید درس
ودانشکده وامتحانات را رها می کردم
ونزدشما می آمدم تابدانم چه مشکلی
سبب شده که نازنین را از ارسال نامه
بازداشته است.
گفت :باصوابدید پدرت،به این
دلیل که می دیدیم باآمدنت وآگاهی
ازشرایط بُحرانی که در خانه ی
حاج آحسن درجریان بود،غیرت

جوانی ات به ویژه که ماجرا برسر
نازنین بود،به جوش می آمدودرس
ودانشکده راآنهم درزمان برگزاری
امتحانات رها می کردی وبااکبر عقل
باخته دست به یقه میشدی واوباعقل
کمش وهیکل وزوروبازویی که دارد
َ
بطور یقین صدمه ای به توواردمی
آورد،حکیم بزرگ ما،ابوعلی سینا
می گفت من از گاو می ترسم
زیراکه حیوان است و عقل ندارد،
ولی درعوض دوشاخ دارد!وما
ازاین کارکه به احتمال زیاد باحضور
تو ُرخ میداد واهمه داشتیم،ضمن ًا
اودرسطحی نبود تابااو درگیر میشدی
که این درگیری نه زیبنده ی خانواده
ی مابود ونه پی آمدآن درحدّ طاقت
وتحمل ما،اویک عقل باخته است
وسربه سر اوگذاشتن شرط عقل
نیست حتی به نازنین توصیه کردیم
درصورتیکه بتواند نامه ای از برایت
بفرستد،دراین باره مطلبی ننویسد .
گفته ی مادرم را پذیرفتم،وبه
نازنین گفتم :باآنچه که ازمادرجان
وتو شنیده ام،شرایط تورادرآن زمان
از بابت آن ماجرا درک می کنم،
شر اکبرازسر شما
اماآیا فکرمی کنید ّ
رفع شده است؟آبادی محل سکونت
او ازشهر چندان دور نیست،رفت
وآمد با اتوبوس درکمتر از یکساعت
انجام میشود.
شر اوازسرما
گفت :آری هنوز ّ
رفع نشده است وما ازاین بابت
همچنان نگرانیم،روی همین نگرانی
از دیوانگی های اکبر،پدربزرگم که
همواره با نگهداری سگ درخانه
مخالف بود،ناچارشد دو ّ
قلده سگ
ُپرزوروتوان درخانه نگهداری کند تا
الاقل در خانه باخیالی آسوده زندگی
کنیم،زمانیکه ناگزیریم به بیرون
از خانه برویم،سعی می کنیم حدّ
اقل دونفری وبااحتیاط عمل کنیم
ومن پس ازپایان یافتن امتحانات،با
پشتگرمی ازسگها در خانه مان بسر می
برم فقط چندبار به همراه مادربزرگم
ویا خد یجه خانم آنهم پس از
کامل کوچه ،برای عرض
وارسی
ِ
واحوالپرسی حضوری خدمت
سالم
ِ
شهربانو خانم رسیده ام.
پرسیدم :پدربزرگت که شبها دیر وقت
تک وتنها به خانه برمی گردد وکارش
همواره دربیرون از منزل است ،چه
میکند؟با چنین زندگی که همه اش
درترس ونگرانی و.دل ُهره بگذرد
خیلی مشکل وطاقت فرسااست،تاکی
بایداین وضع ادامه داشته باشد،چرا
ازطریق مراجع قضایی،کاررایکسره
نمی کنید؟

گفت:پدربزرگم پی گیر
این مطلب شد،به او گفته شد
تاسندومدرکی دردست نباشد ویا
اتفاقی نیفتاده باشد ،به صِ رف ادعای
کسی نمی شودبه کسی اتهامی بست
واورابه دادگاه کشاند،اگربادخالت
پلیس اوازمنزل ما رانده شد،بهانه
ی ما،مزاحمت او بود که با رفتار
وگفتارش دربرابر دو نفرپلیس،نشان
داده بود که به راستی مزاحم است،اما
حال که از او کاری سرنزده ومدرک
وبهانه ای محکمه پسند برعلیه او
نداریم،نمی توانیم کاری صورت
دهیم،مگر اینکه ن ّیت او از قوه به فعل
بیانجامد،ضمن ًا پدربزرگم می گوید از
خدا می خواهم که او زخمی به من
بزند ومرا به قتل برساند ،بااین کار ،آن
بهانه ومدرک الزم برعلیه او فراهم
خواهد شد واو به زندان خواهد
افتاد که درصورت کشتن من ،زندان
ابد ویااعدام درانتظار او خواهد
بود،وآنگاه جان تو ومادربزرگت
در امان بوده وبرای همیشه نگرانیها
ازسوی اکبر برطرف خواهد شد.
گفتم :انسان باداشتن چنین
عزیزانی فداکار،سر افراز و ُمباهی
میشود ،احساس غرور میکند،اگرچه
به حاج آحسن همواره ارادت داشته
ام،اکنون باشنیدن این حرف ارادتم
به ایشان دوسدچندان شده است ،به
راستی که مرد دوست داشتنی است.

بقیه درصفحه ۴۸

پس
گوش کن پند ای ر وز بهر د نیا غم مخور
گف
تمت چون رد حدیثی رگتوانی داشت گوش

(حافظ)
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خ
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ن ه  ،ب ه قردا د ترکمنچین

پیراهن نو

خوب نیس که  ...می خواین د ِر
گوشتون بگم...

روزهافکرمنایناستوهمهشبسخنم

مادری جوان وزیبا  ،پیراهن نوی
قشنگی پوشیده بود .دخترش پیراهن
رادید وتحسین کنان گفت :مامان
جان چقدر قشنگه بابا بهت داده؟
مادرجوان آهی کشیدوگفت :نه دخترم
اگر قراربود من به چیزهایی که بابات
بهم میده قناعت می کردم امروز تورو
هم نداشتم.

دسته گل آب دادین

که چه سخت است که چینی بشود هموطنم

همه رفتند و من و سایهی باقر ماندیم
ماندهام قید وطن را بزنم یا نزنم

با چنین یورِش چین  ،میرسد آن روز که من

کمکم احساس کنم ساکنِ شه ِر پکنم

خاکماینجاست!،ولیبرسرمنریختهاست

ماندهام سخت از اینجا َ
بکنم یا نکنَم

ماندهام سختتر از آن که خدایا به چهشکل

با دو تا چوب  ،غذا را بگذارم دهنم !.؟
جای بالش س ِر خود را بگذارم بر چوب
کیمینو را به چه رویی بکنم پیرهنم !.؟
فرضکننامپسررابگذارمسونچونگ
پسبهزیدمچهبگویم؟چهبگویمبهزنم!.؟

تبرک کردم
کـفـنـم را که حرم بُرده ّ
َ
کـفـنـم
بسوزد
وقت مرگم نکند پاک
َ
پاچهخواریم!،چگونهحشرهرابخوریم؟
سوپ خفّاش چگونه بزنم بر بدنم ؟
جای روبوسی اگر کار به تعظیم کشد
پیچ کمر در لگنم
بیگمان هرز شود ِ
جای چاییِ گلستان و دو تا قند  ،چطور
عرقِ ساکی چین را ببرم انجمنم !.؟

دوش در خواب به من یک زن چینی چسبید
گفتمشگمشوبرو!،گفتزنم:هیس!منم!!!

گفتمایشیخ،توباچینچهتوافقکردی؟
گفتباطرزنگاهش،کهچکارهحسنم؟
آن ق َدر در طلب علم نرفتیم به چین
کهخودشآمده!،ایوایبهحالوطنم!..
مهدی-خداپرست

گاوداری
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گفت :باشد هفته ای کاین بنده را
عشق کار گاوداری دردل است
گفتمش :فع ً
ال تو خودداری بکن
زانکه کارگاوداری مشکل است
« منوچهر محجوبی»

همین منیژه خانم کوچولو قراربود
بزودی صاحب یک برادر یا خواهر
بشود وپدرومادر داشتند سعی می
کردند زمینه روحی اورا برای ورود
بچة جدید آماده کنند.
پدر :منیژه جون بگو ببینم تا حاال
هیچ شده که دلت بخواد یه نی نی
کوچولو  ،یعنی یه برادر یا یه خواهر
قد عروسک داشته باشی؟
منیژه (باعصبانیت) حاال که دسته گل
آب دادین وکارازکار گذشته تازه
یادتون افتاده ازمن بپرسین؟

قیمت ُلنگ

بعدش چی؟
خانم معلم خیلی سعی کرد که محاسن
فراوان مسواک زدن قبل از خواب را
برای بچه های کالس اول تشریح کند
وبعدوقتی که خوب از نتیجة کار خود
مطمئن شد برای امتحان منیژه را از
جای بلند کرد:
معلم :حاال منیژه جان بگو ببینم ،
پدرومادرتو شبها چی کار می کنن؟
منیژه :شام میخورن خانم.
معلم :باریکال  ،خوب بعدازشام چی
کار می کنن؟
منیژه :تلویزیون نیگا می کنن.
معلم :بعدش؟
منیژه :بعدش می خوابن
معلم :نه منظورم قبل از خوابیدن بود.
منیژه :چه جوری بگم خانم معلم؟

مال نصرالدین بایکی از امرا به گرمابه
رفته بود .درگرمابه امیر ازروی شوخی
پرسی :مال اگر من غالم بودم چند می
ارزیدم؟
مال :پنجاه دینار
امیر(غضبناک) :احمق تنها ل ُنگی که به
خود بسته ام پنجاه دینار ارزش دارد!
مال :منهم ل ُنگ را قیمت کردم واال امیر
که قیمت ندارد.

شاگردشیرفروش
درفرنگستان  ،زنگ خانه ای را زدند.
پسرک پنج شش ساله خانه رفت دررا

دیگه برگردم؟

باز کرد وبرگشت
پیش مامان جوان
وخوشگلش .گفت:
 مامان شاگردشیرفروش اومده ،
بطری شیر آورده ،برم
از کیفت پول بیارم
بهش بدم.یا برم بازی
تو خیابان تا یه ساعت

شراب هفت ساله
جمشید :بیژن خان میگن شما شراب
هفت ساله دارید درسته؟
بیژن :بله  ،دارم.
جمشید :میشه یک بطرش روبه من
بدین؟
بیژن :اگه می خواستم آن را به
هرکسی بدم که یک ماه هم نمی موند.

لطیفةمدرن
خانمی به دکتر روان شناس تلفن کرد:
 خانم :آقای دکتر ،شوهرمن خیال میکنه اسب شده ،خیلی هم اذیتمون می
کنه .میشه معالجه اش کرد؟
 دکتر :البته خانوم ،چیز مهمی نیستولی خوب باید بگم که معالجه اش
خیلی گرون تموم میشه.
 خانم  :عیبی نداره پول داریم .تا حاالتو دوازده تا مسابقه اسبدوانی برنده
شده.

اسباب بازی
مادر به پسر پنج شش ساله اش گفت:
 من امروز بعدازظهر می روم بیرون.کاردارم .توباید خونه باشی .میخوای
با ترن برقی ات بازی کنی یا با
پرستارت؟
پسرک :چه می دونم مامان .اول از
بابام بپرس میخواد با کدومشون بازی
کنه.

زمزمة آب بود و حریر نازک مهتاب و
نیمکت چوبی توی باغ بود و دوتا سایه
ازدور روی آن دیده می شدند .یکی
مرد و دیگری زن ...جلوتر می رویم
که حرفهایشان را بشنویم ...اما حرفی
نیست .سکوت مطلق است .جوان بسیار
محجوب و خجالتی است و فاصله ای
نیم متری با دختررا حفظ کرده است.
وهرچنددقیقه ای زیر چشمی نگاهی به
او می اندازد وبه اندازه یک میلیمتر
جلو می آید .نیمساعتی همین جوری
درسکوت می گذرد .عاقبت جوان
همة جرأتش را یک جا جمع می
کند وبرای آنکه صحبت را به جاهای
باریک بکشاند رندانه از دختر می
پرسد:
 دوشیزه شهین خانم ...شما هیچوقتدلتون خواسته مرد باشین؟

نان حالل
آنکس که دراین زمان خورد نان حالل
مفلوک وفقیر است وپریشان احوال

ازالغری استخوان او بتوان دید

همچون نی قلیان به ته آب زالل

زندان یا ازدواج؟
رفت اندرسرای پیرزنی
پی دزدی ،شبانه راهزنی
ازپی جمع کردن اشیا
خواست گردد چو خارج از آنجا
ناگهان پاسبان پست رسید
بانگ« برجای خود بایست» کشید
پیرزالی که بود صاحب مال
گفت :برخاطرت مباد مالل
تو اگر بامن ازدواج کنی
هم زخود رفع احتیاج کنی
هم «آجان» را زتو کنم راضی
نبرم شکوه ات ب ِر قاضی
چوشنید اسم ازدواج آن مرد
« پاسبان»« ،پاسبان» صدا می کرد.
« محمدعلی معرفت»

خجا لتی

شما چطور؟

تغییرحالت
عبدالحسین باقیافه ای مغموم وناراحت
داشت راه می رفت که یبکی
ازرفقایش بهش برخورد و فورا ً متوجه
تغییر حالتش شد:
 رفیق :چته عبدلی؟عبدلی :اگه بدونی  ...یه منشی داشتمخوشگل ،موطالیی ،خوش هیکل ،
خوش سروزبون ،مهربون ،پرحرارت-...
رفیق :خوب ،چی شد؟ استعفا کرد یا
قرش زدن؟
 -عبد لی :هیچکدوم ،خودم باهاش

دریک مهمانی ،نیم ساعتی بود که مرد
سمجی مزاحم بریژیت باردو شده
بودوباسؤاالت وحرفهای رطب ویابس
حوصله اش را سر برده بود .یکبار
ازش پرسید :
 خانم باردو ،به نظر شما این درسته کهمیگن آدمای الغر فهم وکماالتشون
بیشتراز آدمای چاقه؟
بریژیت باردو فوری جواب داد:
 -آره  ،تُپُلی.

پسر :مامان راسه که بابا خجالتیه؟
مامان :آره  ،خیلی هم خجالتیه .اگه
نبود تو اق ً
ال چهارسال بزرگتر بودی.

بدبخت
عبدالحسین خان داشت با عجله
میرفت طرف خانه که فقیر بی خانمانی
جلویش را گرفت.
فقیر :بده درراه خدا ،کمکی به من فقیر
بی خانمان بکن
عبدالحسین :گیرم کمکی بهت کردم؛
البد میری یه استکان عرق می خوری.
فقیر :عرق؟ من وعرق ؟ آقا تا حاال لب
نزدم.
عبدالحسین:پسمیریسیگارمیخری؟
فقیر :دشمنت سیگار بکشه آقا .تا حاال
یه پُک هم نزدم.
عبدالحسین :پس حتم ًا میری قمار.
فقیر بخدا اگه بدونم قمار چیه.
عبدالحسین :هان  ...فهمیدم ...پوالرو
جمع می کنی میری عشق.
فقیر :رنگ بدن زن تا حاال به چشمم
نخورده.
عبدالحسین :قربون قدمت برادر بیست
تومن بهت میدم بامن یه تُک پا بیا
خونه ما.
فقیر  :چشم آقا میام .ولی چیکاردارین؟
عبدالحسین :می خوام به زنم نشون

دکتر به پرستار :ازوقتی به این
بیمارستان آمدید تب همه بیماران
باال رفته است.

بدم کسانی که نه عرق می خورن،
نه سیگار میکشن ،نه قمار میرن ونه
عیاشی می کنن به چه روزی می ا ُتن.

می

یک شب به در میکده دیدم مستی
گفتم :زچه باالکل ومی بنشستی؟
گفتاکه :خورم می که دمی خر گردم
گفتم :بخدا غصه نخور خر هستی
« علی اکبر اصفهانی»

جهاز عروس

زنی گرفتم وگفتم که همطراز من است

به روز ،مهروبه شب ماه دلنواز من است
ولی به خانة من چون نهاد پا ،دیدم

بالی جان من و خصم جانگداز من است

چو گفتمش که :جهاز توکو؟ جوابم داد:
جهاز هاضمه ام ،بهترین جهاز من است
« ابوالقاسم حالت»
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غم

ازدواج کردم.

تُ ُپلی

شهین خانم آه سردی می کشد و
جواب می دهد:
 -نخیر .شما چطور؟

بچه اهی کوهچ ما

قسمت سی ویکم
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شافعی علیرغم نارضایتی اش تصمیم
گرفت جشن عروسی را ولو بطور
محدود برگزار کند .داالن و سر در
دوخانه را تزئین کرد ،خواننده و آشپز
آورد  .همة آشنایان ودوستان را دعوت
کرد .اما کسی به مهمانی نیامد جز عمو
جواد وا ُم بخاطرها وعمو حجازی
وخانواده اش  .آن تعداد از فقرا هم
که آمدند بیشتر برای صرف غذا بود.
رفاعه نخستین دامادی بود بدون راه
پیمایی مراسم عروسی  .خانواده ها
از داالن گذشتند و به خانة عروس
رفتند .به سبب تعداد اندک مهمانان
مطرب با بی حالی می خواند .دراثناء
صرف غذا جواد شاعر شهامت و
اخالق رفاعه را ستود وگفت:
 او جوانی باذکاوت  ،پاکدامن وخوشقلب است  .درکوچه ای که جز
زورگویی و گرز و زنا ،چیز دیگری
نیست .درهمین وقت پسربچه ها
روبروی خانه ایستادند وخواندند:
رفاعه ،ای شپش کوچولو
کی گفته این کار بکنی؟
وبعد با هلهله و عربده پراکنده شدند.
رفاعه سربه زیر انداخت .شافعیرنگش
پرید  .عمو حجازی غضبناک گفت:
 سگها ،توله سگها!اما عمو جواد گفت:
 درکوچة ما بسیاری آدمهای فاسدبوده اند ،اما خوبی هرگز فراموش نمی
شود .چه تعداد باجگیر اینجا فرمان
راند؟ ولی ما فقط با مهربانی از ادهم و
جبل یاد می کنیم.
سپس مطرب را ترغیب کرد چیزی
بخواند تا سروصدای گوشخراش
بیرون شنیده نشود .مهمانی در سکوتی
سنگین ادامه یافت ،دست آخر همه
رفتند ورفاعه و یاسمینه تنها ماندند.
یاسمینه در لباس عروسی آیتی از

زیبائی بود و رفاعه در کنارش درردای
حریر گشاد با عمامه گلدوزی شده
نشسته بود وکفشهای چر می زرد به پا
داشت .هردو روی کاناپه نشسته بودند.
روبرویشان بستری صورتی رنگ قرار
داشت  .درآئینه فقسة لباس انعکاس
مشربه ولگن زیر تخت دیده می شد.
دختر آشکارا توقع حملة اورا داشت یا
دست کم مقدمات هجوم بعدی .اما
رفاعه گاهی به فانوس آویزان ازسقف
و گاهی به حصیر رنگارنگ کف اتاق
نگاه می کرد.
وقتی که انتظار یاسمینه از حد گذشت
و می خواست سکوت سنگین را
بشکند با مهربانی گفت:
 من هیچگاه محبت ترا از یاد نمیبرم .من زندگی ام را به تو مدیونم.
رفاعه مودت آمیز به او نگاه کرد
وبالحنی که نمی خواست این موضوع
ادامه پیدا کند گفت:
 ماهمه زندگی امان را به کسدیگریمدیونیم.
چقدراو نجیب است  .درشب حادثه
اجازه نداد دستش را ببوسد وحاالهم
نمی خواهد کار نیکش باز به خاطر
آورده شود .هیچ چیز دراو مانند صبرو
وبردباریش نیست .اما او حاال در فکر
چیست؟ آیا از اینکه دل سوزیش
باعث شده برا دختری مثل او ازدواج
کند ،ناراحت است؟
 من آنقدرهم بد نیستم که مردم فکرمی کنند .آنان مرا به دلیلی دوست
دارند و به همان دلیل از من بیزارند.
رفاعه اورا دلداری داد:
 این را می دانم .چقدر آدمهای رذلدرکوچة ماست!
 دايم فخر می فروشند که از ُصلبادهم هستند بااین حال به جنایت
هایشان الف می زنند...
رفاعه با اطمینان گفت:
 -مادام که خالص شدن از اجنّه

ترجمه د کتر محمد علی صوتی

امکان دارد ما می توانیم به سعادت
نزدیک شویم.
زن منظور اورا نمی فهمید .اما ناگهان
پی برد که چقدر اینطور نشستن
مضحک است و با خنده گفت:
 درشب زفاف چقدر این گفتگوعجیب است!
وسرش را اندکی با غرور بلند کرد
 ،انگاری دیگر نیازی به اظهار
حقشناسی نبود ،شانه هایش را لخت
کرد و با لوندی به او نگاه کرد .رفاعه
گفت:
 تواولین کسی هستی که خوشبختمی شوی.
یاسمینهگفت:
 جداً؟! من قدری شراب دارم. کمی هنگام شام نوشیدم .همان قدرکافی است.
دختر با حیرت اندکی بفکر فرو رفت و
سپس گفت:
 حشیش خوب هم دارم. آن را تجربه کردم متوجه شدمطاقتش را ندارم.
زن خندید:
 پدرت واقع ًا معتاد حشیش است .یکبار اور ا دیدم که از حشیش کش
خانه شلضم بیرون می آمد و نمی
دانست روز است یا شب است.
رفاعه لبخند زد اما چیزی نگفت.
یاسمینه دلشکسته درحال انفجار از
خشم ازاو روی برگرداند و برخاست.
به طرف دررفت .دراطراف اتاق راه
رفت تااینکه زیر فانوس ایستاد .اندام
زیبایش از خالل لباس بدن نمایش،
پیدا بود .به چشمان بی تفاوت و آرام
رفاعه نگاه کرد و با نومیدی پرسید:
 چرا مرا نجات دادی؟ من طاقت عذاب کشیدن انسان راندارم.
غضب بر یاسمینه چیره شده بود و با
حدت گفت:

 فقط به همین خاطر با من ازدواجکردی؟ فقط همین؟!
رفاعه با امیدواری گفت:
 عصبانی مشو.زن مثل اینکه پشیمان شده باشد لبش
را گزید و به آرامی گفت:
 فکر می کردم مرا دوست داری.رفاعه با صداقت و گشاده روئی گفت:
 یاسمسنه ،من ترا دوست دارم.زن با تعجبی آشکار ،در چشمانش
زمزمه کنان گفت:
 جداً؟! بله  ،من هر مخلوقی را درکوچه ماندوست دارم.
یاسمینه از سر ناامیدی نالید وبا تردید
به او خیره شد وگفت:
 می فهمم .چند ماهی بامن می مانی وبعد طالقم می دهی.
رفاعه چشمانش را گشاد کرد و زیر
لب گفت:
 به افکار گذشته بر نگرد. ازتو در تعجبم! برای من چه میخواهی ؟
 سعادت حقیقی.زن بااعتراض گفت:
 من پیش از اینکه ترا ببینم گاهی ازآن برخوردارشده ام.
 سعادت بدون شرف وجود ندارد.یاسمینه بر خالف میلش خندید وگفت:
 ما هرگز فقط با شرافت به سعادتنمی رسیم.
رفاعه با لحنی اندوهناک گفت:
 درمحلة ما هیچ کس سعادتحقیقی را نمی شناسد.
زن باگامهای سنگین بطرف بستر رفت
وبا بی حالی لبة آن نشست .رفاعه به او
نگاه کرد و با دلسوزی گفت:
 توهم مثل بقیة اهل کوچه هستی .فکر دیگری ندارید جز امالک از
دست رفته!
خشم بر چهرة یاسمینه آشکار بود و

۵۳
روزهای بعدازازدواج شاهد فعالیت
خستگی ناپذیر زندگی رفاعه بود .او
به ندرت به دکان می رفت .اگر بخاطر
محبت وعاطفة پدرش نبود ،دلیلی برای
وابستگی او به زندگی اش نمی یافت.
به هرکس از آل جبل بر می خورد از
او دعوت می کرد برای رهایی یافتن
جن به او اعتماد کند و به سعادتی
از ّ
دست یابد که پیش از آن خوابش را
نمی دیده .آل جبل شایع کرده بودند
رفاعه بن شافعی عقلش درست کار
نمی کندودرزمرة دیوانگان بشمار می
آید .عده ای به رفتار غیر عادی او
اشاره می کردند .بعضی دیگر علت
آن را در ازدواج بازنسی چون یاسمینه
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گفت:
 خدا به من کمک کند تا از راز توسر دربیاورم.
جن خالص شوی خود
از
 وقتی کهّ
بخود از آن سر در می آوری.
او پرخاش کنان داد زد:
 من همینطور که هستم از خودمراضی ام.
رفاعه آهی کشیدوگفت:
 خنفس ودیگران هم همینطور فکرمی کنند.
زن نفس نفس می زد .پرسید:
 -ماتاصبح به این صورت حرفخواهیم زد؟
 بخواب ،خواب خوش ببینی.یاسمینه عقب رفت و به پشت خوابید
و به جای خالی کنارش و چشمان
رفاعه نگاه کرد .رفاعه گفت:
 راحت بخواب .من روی کاناپه میخوابم.
یاسمینه از خنده ریسه رفت ،اما پس
ازمدت کمی با طعنه گفت:
 می ترسم فردا مادرت به دیدار مابیاید و به تو اززیاده روی هشدار دهد.
وبا ریشخند به او نگاه کرد که
شرمندگی رادرصورت او ببیند ،اما اور ا
باچشمانی آرام و بی دغدغه یافت.
رفاعه گفت:
 من می خواهم ترا از جن آزاد کنم.زن باعصبانیت دادزد:
 کارزنان را به زنان واگذار کن .وبهطرف دیوار برگشت .قلبش از شدت
غیظ ونومیدی درآتش می سوخت.
رفاعه برخاست و به سوی فانوس رفت.
فتیله اش را پائین کشید وآن ر ا فوت
کردو تاریکی سایه گسترد.

می دیدند .این گفتگو ها در قهوه خانه
ها ،خانه ها ،اطراف گاری دستی ها و
حشیش کش خانه ها دور می زد.
چقدر ام بخاطرها مات ومبهوت شد
وقتی رفاعه بسوی او خم شده دم
گوشش با مهربانی همیشگی گفت:
 آیا به من اچازه می دهی ترا پاککنم ؟
زن دست به سینه اش کوبید وگفت:
 کی به تو گفته که من جن شروریدارم؟ آیا به زنی که ترا مانند پسرش
دوست دار د این طور فکر می کنی؟
او با صمیمیت گفت:
 من خدماتم را به کسانی که دوستدارم واحترام می گذارم عرضه می
کنم .تو سرچشمة خیر و برکتی .اگر از
جنی که برتو مسلط است آزاد شوی از
موهبت انجام کار خیر بدون دریافت
دستمزد برخوردار می گردی.
زن که نمی توانست جلوی خنده اش
را بگیرد گفت:
 می خواهی مرا خانه خراب کنی؟رفاعه ،خدا ازسر تقصیرت بگذرد.
مردم ماجرای ام بخاطرهارا با خنده
بازگو می کردند .حتی عموشافعی
بدون اظهار شادی خنده اش گرفت.
اما رفاعه به او گفت:
 پدر ،حتی تو به من نیاز داری .شایستهاست اول از تو شروع کنم.
مرد با تأسف سری تکان داد وبرای
پنهان کردن رنجشش میخهارا محکم
دردست فشرد وگفت:
 خداوند به من صبر بدهد.جوان می خواست اورا قانع کند ،اما
مرد با تأل ّم پرسید:
 آیا کافی نیست مارا مایة گفتگویاهل کوچه کرده ای؟
رفاعه با دل سردی به گوشة دکان
پناه برد و پدرش با شک به او نگاه
کرد وپرسید:
 آیا جد ًا از همسرت هم خواسته ایآنچه از ما می خواهی؟
رفاعه با تأسف گفت:
 اوهم مثل شما رغبتی به سعادتمندشدن ندارد.
رفاعه به حشیش کش خانة شلضم
در خرابة پشت قهوه خانه رفت ودید
شلضم  ،حجازی ،برهوم ،فرحات،
حنوره وزیتونه دور آتشدان نشسته اند.
آنان با کنجکاوی به او نگاه کردند و
شلضم گفت:
 خوش آمدی ابن شافعی .می بینمازدواج ،ترا به فایدة حشیش کش
خانه قانع کرده است .رفاعه بسته ای

شیرینی روی میز گذاشت ونشست:
 این را بعنوان هدیه به مجلس شماآوردم.
شلضم درحالی که قلیان را به دیگری
می داد ،گفت:
 از لطفت متشکرم.برهوم ناگهان زد زیر خنده وبا بی
نزاکتی گفت:
 حتم ًا بعدازاین هدیه ،محفل جنگیری برای پاک کردن اجنه برپا
خواهد کرد!.
زیتونه عصبانی باصدایی تودماغی و
نگاهی نفرت انگیز گفت:
 همسرت جنی دارد که اسمش بیومیاست .اگر می توانی اورا از آن جن
خالص کن.
مردان بهت زده شدند وشرمندگی
درصورتشان آشکارشد .زیتونه به
بینی شکسته اش اشاره کردوگفت:
 بخاطر او بینی ام را از دست دادم.رفاعه به نظر عصبانی نمی آمد .فرحات
باتأسف به او نگاه کرد وگفت:
 پدرت مردی خوب ونجاری ماهراست .ولی تو بااین نوع رفتارت باعث
رنج وسرافکندگی او شده ای.مرد به
سختی از پس ازدواج تو برآمد ولی
تو دکان را ترک کردی برای نجات
مردم از اجنه .پسرم خدا شفایت بدهد.
 من مریض نیستم .من می خواهمشما سعادتمند شوید.
زیتونه پک عمیقی زد و با قساوت
به او نگاه کرد  .سپس دودرابیرون
دادوگفت:
 کی به تو گفته ما سعادتمند نیستیم؟جوان گفت:
جد ما غیرازآن چیزی است که
 ارادة ّهستیم.
فرحات باخنده گفت:
 جدمان را به حال خودش بگذار .ازکجا می دانی مارا فراموش کرده؟
زیتونه باخشم وتحقیر به او خیره شد،
اما حجازی به او سقلمه زد و هشدارداد:
 احترام مجلس را نگهدار ،دردسردرست مکن!
جو مجلس را تغییر
مرد می خواست ّ
دهد  ،به دوستانش اشاره کرد وهمه
شروع به خواندن کردند:
 یارم با بلم برروی آب می آیدچه دل انگیزوآرام روی آب می آید
رفاعه بیرون رفت و بعضی باتأثّر به
او نگاه کردند .او دل شکسته به
خانه برگشت و یاسمینه بالبخندی
آرام ازاو استقبال کرد .یاسمینه
اوايل ،اورا به خاطر رفتاری که پیش

گرفته و خودش -وهمچنین اورا -مایة
خنده کرده بود سرزنش می کرد .اما
باألخره از سرزنش دست برداشت .او
براین زندگی صبور بود  ،بااینکه نمی
دانست چه پیش خواهد آمد .بااینهمه
بالطف ومحبت بااو برخورد می کرد.
کسی درزد؛ او خنفس پاسدار آل جبل
بود وبدون کسب اجازه واردشد .رفاعه
برخاست وبه او خوش آمد گفت.
خنفس شانة اورا محکم با دست
مانند آرواره های سگ هار گرفت وبی
مقدمهپرسید:
 در حشیش کش خانة شلضم دربارةواقف امالک چه گفتی؟
یاسمینه وحشت زده شدورنگش پرید
 .اما رفاعه مانند گنجشکی در چنگال
عقاب به آرامی گفت:
جد ما می خواهد ما
 من گفتم ّسعادتمندشویم!
خنفس باشدت هرچه تمامتر اورا
تکاندادوپرسید:
 چه کسی این را به تو گفته؟ این را دربین گفته هایش به جبلگفته.
محکمتر
خنفس شانة اورا
فشاردادوگفت:
 پس اودربارة امالک با جبل گفتگوکرده.
رفاعه که از شدت درد ازتوان افتاده
بود گفت:
 امالک برای من بی معنی است.سعادتی که تا کنون نتوانسته ام به
کسی عرضه کنم هیچ ارتباطی به
امالک ،خُ مر و حشیش ندارد من این
راهمه جا در محلة آل جبل گفته ام
وهمه شنیدند که این را می گفتم.
خنفسیکباردیگراوراتکاندادوگفت:
 پدرت عاصی وسرکش بود ولی توبهکرد .از پیروی رفتار و سیرت او حذر
کن وگرنه همانطورکه ساس را له می
کنم تراهم له می کنم /
ورفاعه را به عقب هل داد واو به
پشت روی کاناپه افتاد  .وسپس رفت.
یاسمینه بسوی او دوید که شانه اش
را مشت و مال دهد  .رفاعه از سردرد
به یک طرف خم شده بودظاهرا ً غش
کرده بود وانگاری با خودش حرف می
زد .او زمزمه کنان می گفت:
 این صدای ج ّدم بود که شنیدم:یاسمینه با ترحم وترس به او نگاه کرد
وپرسید  :آیا واقع ًا عقلت راازدست
داده ای؟ ولی حرفش را دوباره تکرار
نکرد ودچار اضطرابی شد که پیش از
بقیه درصفحه ۴۸
آن برایش

گ
ن
ی
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چه
مهرا ز و ریان
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منصفه مطبوعات.
شرکت در کنفرانس ها
کنفرانس راجع به حقوق خانوادهاتخادیه زنان حقوقدان فرانسه
پاریس١٩٥٧
کنفرانس مجمع جهانی جرم شناسیراجع به نگهداری پس از معالجه
واصالح مجرمین  ،هامبورک ١٩٥٧
کنگره جهانی قضات دادگاه هایاطفال  ،بروکسل ١٩٥٨
کنفرانس پیشگیری از مجرمیتسازمان ملل متحد ،نیویورک ١٩٥٨
مجمع جهانی جرم شناسان راجع بهمعالجۀمجرمینمعتاد،بروکسل١٩٥٩
بیست و دومین کنفرانس اکافه  ،تهران١٩٦٤
-سیزدهمین مجمع عمومی اتحادیه

کنفرانس زنان حقوق دان نروژ راجعبه رابطۀافزایش نفوس با مجرمیت،
اسلو١٩٦٥
کنفرانس اتحادیه زنان حقوق داندانمارک راجع به نحوه معالجه
مجرمین با کار و بازی ،کپنهاک١٩٦٦
پنجاه و پنجمین اجالسیۀ اتحادیۀ بینالمجالس  ،تهران ١٩٦٦
سومین مجمع عمومی مرکز صلحجهانی از راه حقوق ،ژنو ١٩٦٧
چها ر دهمین مجمع عمومیاتحادیۀجهانی زنان حقوق دان  ،لیبریا
١٩٦٧
بیستمینسالگردمجمععمومیسازمانملل متحد  ،نیویورک ١٩٦٨
هجدهمین دورۀاجالسیه شورایجهانی زنان ،تهران ١٩٦١

جهانی زنان حقوق دان  ،دهلی نو١٩٦٤
هجدهمین اجالسیه کمیسیون جایگاهزن  -کمیسیون اقتصادی و اجتماعی
سازمان ملل متحد ،تهران ١٩٦٥
سومین کنگره سازمان ملل متحدراجع به معالجه مجرمین و پیشگیری از
مجرمیت  ،استکهلم ١٩٦٥
کنفرانس شورای خانواده راجعبه آموزشات جنسی در مدارس ،
استکهلم١٩٦٥
کنفرانس شورای خانواده راجع بهجرایم جنسی  ،هلسینکی١٩٦٥

کنفرانس حقوق بشر ،تهران ١٩٦٨عمومی
مجمع
پانزدهمیناتحادۀجهانی زنان حقوق دان ١٩٦٩ ،
پنجمین مجمع عمومی مر کز صلحجهانی از راه حقوق  ،یوگسالوی١٩٧١
شانزدهمین مجمع عمومی اتحادیۀجهانی زنان حقوق دان ،شیلی ١٩٧١
کمیته برنامه ریزی اتحادیۀجهانیزنان حقوق دان  ،نیویورک ١٩٧٢
هفدهمین مجمع عمومی اتحادیۀجهانی زنان حقوق دان  ،مالزی ١٩٧٣
-هجدهمین مجمع اتحادیۀ جهانی

زنان حقوق دان ،هامبورگ ١٩٧٥
سمینار یر رسی وضع حقوقی زن ،پاریس و هامبورگ١٩٧٦
تألیف وبرگردان
این بانوی دانشمند بیش از سی و نه (٣٩
)تألیف و برگردان کرده است که برای
نمونه چند اثر او را نام میبرم.
گرامر موسیقی ،
صدا شناسی،
روانشناسی از نظر پرورش کودکان ،
ارکستر شناسی ،انشاء موسیقی  ،زیبا
شناسی  ،بهمن  ١٣٦٨چاپخانه فوشه،
توافق و هم آهنگی در موسیقی ،
محیط طفل در ایران از بدو تولد تا سن
هفت سالگی  ،آهنگسازی با ترکیب
مقایسه برنامه آموزشهای
الحان،
آغازی ایران با برنامه آموزشهای آغازی
آلمان ،نظری به فلسفه آرتور پنهاور
 ،ایمان از نظر روان شناسی ،و بسیاری
دیگر از نوشته های بسیار ارزشمند.
برگردان میثاق ها
همان طور که از بررسی ها پیداست
این بانوی پرکار و عالِم بیش از پانزده
بار میثاق هارا برگردان و تفسیر نموده
است  .برای نمونه:
اعالمیه حقوق کودکجایگاه قانونی زنان ازدواج کرده ،فوریه ١٩٦٣
موافقت نامۀ مربوط به حقوق سیاسیزن  ،مهر ماه ١٣٤٠
 میثاق جهانی حقوق مدنی وسیاسیمقاولۀ جهانی شماره ١٠٠مربوط بهتساوی اجرت کارگران زن و مرد
 کنوانسیون ملیت زنان ازدواج کرده،ژانویه١٩٥٩
و بسیاری دیگر که افتخار آفرین برای
جامعه زنان ایرانی و برای کشورمان
است
جایزه ها
برنده جایزۀ صلح حقوق بشر سازمانملل متحد در سال ١٩٦٨
 برندۀ جایرۀ صلح مرکز صلح جهانیاز راه حقوق در سال ١٩٧١

ی
ـسنت
م
و ما قدرشـ ندا

*سعید قائم مقامی چند سالی دراین رادیو وآن تلویزیون فریادزد،
اما خیلی دیر دریافت که غربت نشینان بی تفاوت شده اندوهرکس
هرچه عرضه کند می پذیرند وکاری به خوب وبدش ندارند.
چندسالی می شد که سعید قائم
مقامی را ندیده بودم .گاهی غیر
مستقیم ازاو خبری می رسید؛ این
اواخر ،روزی به دیدارش رفتم.
دیدار وقتی طول بکشد ،تغییر
چهره وروحیه تندتروبرجسته تر
به چشم می آید .پیر ،شکسته و
داغان بود .میزان نبود .بیماری
ها اورا ضعیف وافسرده کرده بود.
درآغوشش گرفتم ،گفت «:عطیز
جان یواش  ،نشکنی»
اتاقکی بود ،میکرفنی ،کامپیوتری
واسباب واثاثیه ای درهم .نشستیم
و ازروزگارش گفت ،ازآنچه ده
سالی که پس ازسال  ۵۷درایران
دیده بود وبراو رفته بود ،ازکار در
کارخانه مبل سازی ،از مردمی و
نامردمی که دیده بود.
خوش سخن و ن ّقال خوبی بود.
ن ّقالی که چشم دیدن وزبان
گفتن داشت ،ن ّقالی با واژه های
زیرکانه و بلرگزیننده وگاه بازیگر
و گزنده .ساعتی گذشت ،دیدم
زیادی ام وسربار ،حس کردم
می خواست با خودش باشد یا در
دنیایی کهخود ساخته بود .وداع
کردیم واین دیدار آخربود.
این  ،ذآن سعید قائم مقامی نبود
که من می شناختم .آن سعیدی که
بایک جهان امید به آمریکا آمده
بود(جائی که دوست نداشت) .اما
نه در ده سال سیاهی که پس از
پنجاه وهفت درایران کارگری
کرده بود ،نه در دربدری دراروپا
 ،کانادا ونه درلُس آنجلس ،
امیدش را ازدست نداده بود .با
هزاران امید آمده بود تا ما خواب
زدگان را بیدار کند.
چندسالی دراین وآن رادیو

وتلویزیون فریادزد ،اما خیلی
دیر دریافت که غربت نشینان
بی تفاوت شده اند ،هرکس
هرچه عرضه کند می پذیرند،
کاری به خوب وبدش ندارند.
آسان گیر شده اند وباری به
هرجهت .دریافت که این بی
تفاوتی ادامة همان رفتار بی
خردانه وغیر مسئوالنة سالهای
پیش از پنجاه وهفت است که
شاید اگر احساس مسئولیتی و
خِ ردی در کار بود بسیاری از
مسائل ومشکالت راهشیارانه می
شد ّ
حل کرد.
سعید درشهر فرشتگان شاهد
سقوط ارزش ها ،انحطاط فرهنگی،
اجتماعی و ادبی بود .دید که جز
اقلیتی انگشت شمار ،چند قلم زن
مسئولو چند دست اندرکار حرفه
ای رادیو وتلویزیون د ،دیگران
خِ ر خودرا می رانند وکاری به
فرهنگ وادب ندارند.
چندی  -یکی دوسالی -شاهنامه
وبا مشقت ،پشتکار
خواند
وهزینة بسیار شاهنامه را باصدا
واجرای یگانه اش  ،با موسیقی
ناب ومتناسب روی نوار ضبط
و عرضه کرد  .دید ،آنکس که
حرفه ای است ،آنکس که می
خواهد مسئول بماند  ،آنکس
که می خواهد کاری کند حرفی
بدردبخور بزند ،تأثیری بگذارد ،
پس
راهی بگشاید  ،کالهش
ِ
معرکه است وراه بجائی نمی برد.
وچنین شد که سعید ،سعیدی که
سخت کوش بود ،پرطاقت بود،
جدّ ی بود ،ازآنانی بود که نیتی و
هدفی دارند ومی خواهند کاری
را به انجام برسانند وباری را به
مقصد برسانند ازنفس افتاد.
سعید قائم مقامی فراهانی صدایش

زنگ وطنینی خاص داشت .برای
آزادی ،آبادی ورهایی ایران
فریاد می زد .دریغا که این صدا
روز  ۱۷جوالی دوهزاروبیست
در شهر خاموشان « خاموش
گشت نعرة آزادی وطن» و
تا بود ما قدرش را ندانستیم.
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مهر انگیز منوچهریان ،
سناتور انتصابی مجلس سنا
١٣٤٢تا١٣٥١
خانم دکتر مهر انگیز منو چهریان در
اول مهر ماه ١٢٨٥در مشهد در خانواده
روشنفکری بجهان آمد .وی پس از
پایان دوران آغازی و دبیرستان در
مهر ماه  ١٣١٤وارد دانشگاه تهران
شدو لیسانس علوم پرورشی را درسال
١٣١٧بدست آورد و از سال ١٣٢٤در
رشته حقوق قضایی دانشگاه تهران در
سال ١٣٢٧موفق به دریافت لیسانس
شد .و سپس دکترای حقوق را در رشته
حقوق جزا از دانشگاه تهران ١٣٣٤تا
٢٨آذر ١٣٣٨پایان نامه دکترا :جرایم
اطفال -طرح تاسیس محاکم ویژه
اطفال موفق گردید.
او بزبان های بیرونی مانند:فرانسه و
انگلیسی چیره و زبان آلمانی و عربی را
هم بخوبی میدانست.
او در دوران زندگی پر بارش به دبیری
فلسفه و روانشناسی در دبیرستان های
تهران ودانشسرای عالی در سالهای
١٣١٧تا١٣٣٢مشغول بود
استاد حقوق جزا در موسسه عالی
حسابداری١٣٤٣تا١٣٤٧
استاد فوق لیسانس در بخش قضایی و
رایزنان اجتماعی دانشگاه ملی ایران
١٣٤٥تا١٣٤٦
استاد دگرگونیهای اجتماعی ایران در
مرکز آموزش سازمان امور استخدامی
کشوردرسالهای١٣٤٨تا١٣٥٠
وکیل درجۀاول دادگستری و رایزن
حقوقی در سالهای١٣٢٧تا١٣٦١
سناتور انتصابی مجلس سنا در
سالهای١٣٤٢تا١٣٥١
رایزن حقوقی و جرم شناسی در کانون
هدایت کودک مرکز روانی و پرورشی
وطبی و اجتماعی وابسته به انجمن ملی
پشتیبانی کودکان ١٣٤١تا١٣٤٥
عضویتدرمجامع
اتحادیه زنان حقوق دان -مؤسس و
ریس اتحادیه از خرداد١٣٤٠
عضو کانون وکالی دادکستری ایران از
٣٠آذر١٣٢٨
عضو اتحادیه جهانی وکالی دادکستری
و عضو اتحادیه جهانی زنان حقوق دان
از تاسیسات گروه ب کمیسیون اقتصادی
و اجتماعی سازمان ملل متحد
ریس افتخاری مادام العمر اتحادیه
جهانی زنان حقوق دان از ١٩٦٣
عضو مرکز صلح جهانی از راه حقوق و
عضو انجمن امریکایی حقوق بین الملل
و عضو کمیته مکاتبات وابسته به شورای
ملی زنان امریکا١٩٣٦تا١٩٦٩
مؤسس و ریس سازمان داوطلبان
پشتیبانی خانواده و عضو انجمن جهانی
حقوق دانان و عضو اتحادیه بین-
المجالس و نخستین زن عضو هیات

هما ربازنده

آشنایی بازانن موفق اریانی

کیخسرو بهروزی

هنوز صدایش درگوشم زنگ می
زند که می گفت «:ما پیروزیم
چون حق با ماست».
یادش گر امی باد.

ادامه ازشمارة قبل
دردهه  ۱۹۶۰سینمای دانمارک کم
کم به صحنه های شهوانی روی
آورد .فیلمهایی نظیر Halløj i
( ]himmelsengen [deساختة
اریک بالینگ Sytten ، )1965 ،

(کاری از Annelise Meinecke
( Jeg - en kvinde ، )1965 ،از
 )1965 ، Mac Ahlbergو Uden

( en trævlاثرآنلیز ماینکه ، )1968 ،

که چند مورد از آنها دربازارهای
بین المللی تأثیر بسیار خوبی
گذاشت .در سال  1969دانمارک
اولین کشوری بود که به طور
کامل پورنوگرافی را قانونی کرد .
در دهه  ، 1970درصد زیادی
از کل فیلم های دانمارکی به
روابط جنسی گرایش داشتند و
بسیاری از اصلی ترین نمایش ها
با بازیگران اصلی شامل سکانس
های پورنوگرافی بودند که
مهمترین آنها Mazurka på
( sengekantenکاری ازجان
هیلبرارد  ،بود )1970و In the sign
( .of Virgoساختةفین کارلسون ،
بود )1973همراه با بسیاری از سوژه
های مربوط به آنها  ،که جمع ًا هشت
فیلم سینمایی در بستر و شش فیلم
زودیاک را تشکیل می دادند.
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«در سال 1970تا ، ۱۹74حدود
یک سوم از کل تولیدات فیلم
های سینمایی دانمارک در ژانر
پورنوگرافی بود که سقوط این
سینمارا به دنبال داشت».
 نقل ازکارل نورستد  ،کوسموراماشماره 1991 ، 195
در سال  ، 1972مؤسسه فیلم دانمارکی
( )DFIبمنظور تأمین یارانه دولتی
برای فیلم های انتخاب شده و
دستچین تأسیس شد .این مؤسسه زیر
چتر وزارت فرهنگ بودو بودجه ای
که این مؤسسه دراختیارداشت به
فیلم های سینمایی بر اساس شایستگی
هنری و نه موفقیت تجاری آنها-
تعلق می گرفت با تأکید براینکه
این فیلم هاباید بیانگر فرهنگ و
هویت دانمارکی باشند DFI .دوباره

صنعت فیلم دانمارک رااحیا کرد ،
اما بعداً به دلیل اینکه در تعریف

فیلمهایی با هویت دانمارکی
بیش از حد محافظه کار و ملی
گرا یانه عمل میکرد مورد انتقاد
قرار گرفت .برای مثال  ،اولین
اثر الرس فون تریر در سال 1984
با عنوان «»Element of Crime
برای دریافت بودجه تالش کرد ،
زیرا با فیلمهای معمولی دانمارکی
تفاوت داشت  -وازسوی دیگر
پس از اکران با تحسین بین
المللی روبروشده بود .در پاسخ
درخواست یارانه ،وزیر فرهنگ
در سال  1989تعریفی گسترده
تراز  DFIبرای «فیلم دانمارکی»
ارائه داد وگفت :هر اثری که به
فرهنگ فیلم دانمارکی کمک می
کند شامل دریافت یارانه می شود.
این امر باعث شد تا بودجه دولت
صرف ساختن فیلمهایی شود که
جذابیت جهانی بیشتری داشتند
و به موفقیت بین المللی موج
جدیدی از فیلمسازان دانمارکی
دامن می زدند.
با La ‹os være (Ernst
،) Johansen & Lasse Nielsen

 ، )1975استین هردل تهیه کننده
مستقل ،موجی از درام های
موفق ویژة نوجوانان را تهیه کرد
 ،از جمله (مورتن آرنفرد) ۱۹۷۶
Måske ku› viرا خلق کرد وفیلم
Du er ikke alene ،:
(«تو تنها نیستی»رادرسال ۱۹۷۸
(Ernst Johansen & Lasse

 )،Nielsenعرضه کردند.
 Mig og Charlyمیگ وچارلی را
مورتن آرنفرد و هنینگ
کریستیانسن درسال )1978
ساختند و درهمان سال « آیا می
خواهی ناف مرا ببینی؟
؟Vil du se min smukke navle
توسط)(Søren Kragh-Jacobsen
خلق گردید.
یک سریال تلویزیونی موفق
 ،بانام ماتادور  ،از سال -1978
 1988پخش شد  ،که همچنان
محبوب ملی باقیمانده است.
کارگردانی این سریال برعهدة
اریک بالینگ بود.از آغاز دهه
 ، 1980صنعت فیلم دانمارکی
Det
از طریق Danske
 Filminstitutکام ً
ال به بودجه
دولت وابسته شد .معمو ً
ال یک
پروژه ساخته نمی شود مگر اینکه
فیلمنامه  ،کارگردان و بازیگران
و غیره مورد تأیید نمایندگان
منتخب مؤسسه فیلم دانمارک
قرار بگیرند .این بدان معنی است
که اساس ًا فیلمسازی دانمارک
توسط دولت کنترل می شود.

صحنه ای ازفیلم میگ و چارلی
در سال  ، 1983الرس فون تریر
از (دانشکده ملی فیلم دانمارک)
فارغ التحصیل شد و با فیلم
هایی چون عنصر ُجرم ()1984
و  )1987( Epidemicمورد
توجه بین المللی قرار گرفت.
ایده های عجیب و خالقانه او با

مقاومت سرسختانة Det Danske
 Filminstitutروبرو شد و
مخاطبان محلی بسیار اندک را
به خود جلب کرد  ،اما توسط
جشنواره کن پذیرا شد  ،جایی
که فیلم های او در انتخاب های
رسمی قرار گرفت و جوایز ی را
نصیب او کرد.
در سال  1987درامی از نوجوان
همجنسگرا Venner for altid
(«دوستان ابدی») به کارگردانی
(-1960
هنزلمن
استفان
 )1991ساخته شد .این فیلم در
جشنواره بین المللی فیلم لزبین
و همجنسگرای سان سانفرانسیسکو،
جایزه تماشاگران سال  1988را به
عنوان بهترین فیلم بدست آورد.
صنعت فیلم دانمارک اواخر
دهه  1980که فیلم Babettes
( Gæstebudجشن بابت) به
کارگردانی گابریل آکسل  ،جایزه
اسکار بهترین فیلم خارجی را در
سال  1987به دست آورد  ،و سال
بعد جایزه بهترین فیلم خارجی به
( Pelle Erobrerenپله فاتح) به
کارگردانی بیل آگوست رسید به
پیشرفت چشمگیری دست یافت.
در اواخر دهه  1980و اوایل دهه
 ، 1990کارگردانان با استعدادی
از دانشکده ملی فیلم دانمارک ،
فارغ التحصیل شدند مانند توماس
وینتربرگ  ،پر فالی و اوله
کریستین مادسن.
همچنین در اواخر دهه 1980
میالدی  ،میکائیل سالومون
 ،فیلمبردار دانمارکی  ،به
کار طوالنی خود در سینمای
دانمارک پایان داد و به هالیوود
رفت ودرآنجا یکی از مشهورترین
مدیران فیلمبرداری در هالیوود
شد  ،بعداً به عنوان یک کارگردان
تلویزیونی موفق  ،جایزه امی
راهم به دست آورد.

مجموعه  Dogme95توجه «بین
المللی» را به خود جلب کرد
و باعث شد تا فیلمسازان مجبور
شوند بیش از جلوه های ویژه
و سایر عوامل سینمایی  ،تمرکز
خود را بر روی ناب بودن داستان
و اجرای بازیگران بگذارند.
نخستین فیلم  Dogme95با عنوان
( ()Festenجشن به کارگردانی
توماس وینبرگ  ،جوایز بسیاری
را در جشنواره های بین المللی
فیلم دریافت کردوازسوی مؤسسة
منتقد ین فیلم لوس آنجلس و
مرکز منتقد ین فیلم نیویورک
بعنوان بهترین فیلم خارجی
شناخته شد.
اعضای مجموعة دُ گم  ۹۵عبارت
بودند از :فون تریر ،وینتربرگ،
لورینگ و سورن کرا-
کریستین ْ
جیکوبسن.
باآنکه نهضت دُ گم  ۹۵که بیشتر
به فیلمهای عقیدتی و تعصب
آمیز گفته می شود در دانمارک
پاگرفت اما فیلمسازان زیادی
پیروی از
از سراسر جهان
دستورالعمل های این نهضت را
تجربه کردندو گواهینامه هایی
باعنوان دُ گم برای فیلمهای خود
دریافت داشتند.
الرس فون تریربا فیلم احمق
ها( )۱۹۹۸موج مجزایی را
درسینمای دانمارک براه انداخت
که اختصاص به روابط جنسی غیر
ممکن داشت.
الرس فون تریرو شرکت او بنام
زنتروپا درزمینة ساختن فیلمهای
آن
وپخش
پورنوگرافیک
درسراسر دنیا به شهرتی تاریخی
رسید .ازجمله سه فیلم او با

صحنه ای ازفیلم خانه ای که جک ساخت اثر الرس فون تریر
نامهای :کنستانس( ،)۱۹۹۸زندان روز بیشتر درفیلمهای بین المللی
صورتی
به ایفای نقش می پردازند.سه
( ، )۱۹۹۹همه چیز دربارة فیلم ساختة پر فالی با نامهای« :
آنا( )۲۰۰۵ویژة زنان ساخته شد نیمکت»(،)۲۰۰۰
ودراروپا به موفقیت بی سابقه ای میراث( « ،)۲۰۰۳کشتار»()۲۰۰۵
دست یافت .این سه فیلم برصنعت زندگی سه طبقة اجتماعی مشخص
سینمای نروژ نیز اثر گذاشت و را ترسیم می کندو هرسه فیلم با
درسال  ۲۰۰۶پورنوگرافیک در استقبال قابل توجه بازار بین المللی
قرار می گیرد.
سینمای نروژ نیز قانونی شد.
تریر با قدرت تشخیص فوق
العاده اش توانست فیلمهای
پورنوگرافیک را عالوه بر آنکه
مورد پسند مردها بود  ،زنان
زیادی را نیز به دیدن آنها
عالقمند کند.
درهمین جا توضیح این نکته
ضروری است که فیلمهای
دانمارکی اگرچه صحنه هایی از
عشقبازی زن ومرد را نشان می
یوهانس نی ُهلم
دهند اما سینمای هالیوود بی
شرمانه تر و بی پرواتر به مسائل سال گذشته یوهانس نیهولم
فیلم سوئدی  -دانمارکی Koko-
جنسی می پردازد.
هم اکنون فیلمهای دانمارکی  di Koko-daرا به فستیوال بین
که با موفقیت بین المللی روبرو المللی فیلم بوینوس آیرس برد
روبه افزایش است .کارهایی از سوزان بیر بویژه
هستند
«برادران»(،)۲۰۰۴و« پس از
هنرپیشه های دانمارکی روز به
زیر :صحنه ای از فیلم «جشن» ساختة تامس وینبرگ

از دیگر کارگردان های مطرح
دانمارک درقرن بیست ویکم می توان
از نیکوالی آرسل ،کریستوفر بو ،لونه
شرفیگ ،نیلز آردن اوپلف ،نیکالس
ویندینگرفن ،اوله کریستین مدسن ،آنت
ک .اولسن و کر یستین ی .کریستینسن
نام برد.
دراوایل دهه  ۲۰۰۰بیشتر کارگردان
های مطرح دانمارک با مشکالتی
روبروشدند .ازجمله الرس فون تریر
که ابتدا درسال  ۲۰۰۳فیلم Dogville
را باشرکت نیکول کیدمن ساخت
اما پس ازآن کمتر مورد توجه قرار
گرفت .یا تامس وینتربرگ که با فیلم
« جشن»()۱۹۹۸در جهان شناخته
شددوفیلم پرهزینه بزبان انگلیسی
ساخت  :همه چیزدربارة عشق()۲۰۰۳
و وند ی عزیز()۲۰۰۵
اما درسال  ۲۰۰۷مجبورشدفیلم کم
هزینه ای بزبان دانمارکی بسازدبانام
مرد ی بخانه می آید» که فقط
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زغا هل زی د ی

دانمارک ازآغاز ات ارموز
سینما ی

کارگردان
1990
دردهه
دانمارکی الرس فون تریر به
کارگردان مطرح این دوره از
سینمای دانمارک تبدیل شد
 .فیلم های او اروپا ،درهم شکستن
امواج ،احمق ها،و رقصنده
درتاریکی(Europa ، Breaking
 the Waves ، The Idiotsو
)Dancer in the Dark
توجه بین المللی زیادی را به
خود جلب کردند ونامزد جوایز
بی شماری شدند.

عروسی»( )۲۰۰۶با بازی مداس
میکلسن،اولریشتامسن،ونیکالیلی
کاس با اقبال جهانی روبروشدوفیلم
پس ازعروسی نامزد جایزة اسکار
برای بهترین فیلم خارجی شد
فیلم دنیای بهترکه درزبان
دانمارکی آن را  Hævnenبمعنی
« انتقام» نام داده اند درسال ۲۰۱۰
با بازی مایکلپرس برانت ،تراین
دیرهُ لم و اولریش تامسن ساخته
شد .داستان فیلم درشهر کوچکی
دردانمارک اتفاق می افتد ودر
اردوگاه پناهندگان در سودان
ادامه می یابد .این فیلم درسال
 ۲۰۱۱جایزه گلدن گلوب را برای
بهترین فیلم خارجی دریافت کرد
ودرهشتادوسومین مراسم ُاسکار
مجسمة اسکاررا بخاطر بهترین فیلم
خارجی بخود اختصاص داد.
آندرس تامس جنسن تاکنون سه
بار بخاطر فیلمنامه ،و کارگردانی
فیلمهای کوتاه برنده اسکار شده
است:درسال  ۱۹۹۶ارنست و
لیزه ،درسال  ۱۹۹۷ولفگانگ و
درسال  ۱۹۹۸والگافتن .آنگاه
بخاطر سناریوی فیلم آخرین ترانة
میفیون درسال  ،۱۹۹۹قلب های
باز( )۲۰۰۲و ویلبر می خواهد خود
کشی کند( ،)۲۰۰۲سرقت رامبرانت
()۲۰۰۳و برادران()۲۰۰۴و باألخره
بعنوان کارگردان فیلمهای کمدی
مثل « قصاب سبز»( )۲۰۰۳و «سیب
آدم»( )۲۰۰۵جوایزی را بخود
اختصاص داده است.

بقیه درصفحه ۴۸

موسیقی از دورة تیمور تا
ظهورصفویه
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آنچه مستقیم ًا برخالقیت هنرمندان
تأثیر گذار است بدون شک اوضاع
واحوال جامعة همعصر هنرمند است
بنابراین برای دریافتن و شرح چگونگی
موسیقی در هردوره وشناختن آثار
هنری واحوال هنرمندان بویژه اهالی
موسیقی ناگزیر بایستی گذشته از
اوضاع سیاسی واجتماعی واقتصادی،
اخالق وعادات وسنن وذوق وسلیقه
مردم آن دوره را درنظر گرفت.
برای شناخت وبررسی موسیقی
دورة تیمور وجانشینان او الزم است
بررسی مختصری از اوضاع واحوال
آن دوراننمود که کمکهای مؤثری به
شناخت ونحوة موسیقی درآن دوران
می نماید.
با مرگ چنگیز ،ایران بدست امرا و
سرداران مغول تجزیه گردید وبی
ثباتی عجیبی درتمام شئون مملکت
پدید آمد تا اینکه تیمور قدرت را
بدست گرفت .در چنین دورة پرحادثه
نابسامانی  ،مردم روی آسایش وامنیت
و فراغت نمی دیدند .ازاین رو نغمات و
الحان موسیقی همچون دورة استیالی
مغول جز آه و فغان و نغمات غم انگیز
که بازتاب رنجها ودردهای مردم بود،
چیز دیگری نمی توانست باشد .اوضاع
اقتصادی وسیاسی ایران دراین دوران
بحدی خراب بود که امیدی به بهبود
آن نمی رفت واین یأس و ناامیدی
برتمام طبقات جامعه رسوخ یافت
تا آن جا که ظلم وتع ّدی ونابسامانی
حادث از این آشفتگی ،عارف وارسته
ای چون حافظ را که اصوالً شاعری
ناالن و بدبین نیست آنقدر متأسف
وغمگین می کند که در

اشعارش اوضاع فارس دردورة تسلط
امیر مبارزالدین محمد سرسلسلة
آل مظفر را که مردی بی رحم و
درشتخوی و متعصب مذهبی بود ونیز
احوال مردم فارس وپیرامون آن ناحیه
را پس از مر گ فرزند الیق او شاه
شجاع و هرج ومرج و بیدادگری وقتل
وغارتی که از کشمکش جانشینان بی
کفایت او برنواحی مزبور رفته بود و
امنیت وآسایش را از مردم سلب کرده
بود به شکایت واداشت وگفت:
سینهماالمال درداستایدریغامرهمی
دل زتنهایی به جان آمد خدارا همدمی
چشم آسایش که دارد از سپهر تیز رو
ساقیا جامی به من ده تابیاسایم دمی
تا آنجا که می گوید:
آدمی در عالم خاکی نمیآید بدست
عالمی دیگر بباید ساخت وز نو آدمی
گریةحافظچهسنجدپیشاستغنایعشق
کاندرین دریا نماید هفت دریا شبنمی
آرزوی حافظ آن بود که مرد مقتدری
بیاید واوضاع واحوال نابسامان مملکت
را که درهرگوشه اش بدست گروهی
قدرت طلب که کوچکترین بویی از
مملکتدارینبردهبودندسامانبخشد
ولی با روی کارآمدن تیمور اوضاع نه
تنها بهبود نیافت بلکه بربدبختی و
فقروپریشانی ووحشت ونگرانی مردم
افزوده گشت.پس از مرگ تیمور بین
دو پسرش یعنی میرانشاه و شاهرخ
جنگ درگرفت واز آندو یکی درغرب
و دیگری درخراسان به تشکیل
حکومت پرداختند .ازاین دوبرادر،
شاهرخ اهل دیانت و تقوا بود  .همچنین
نیز مشوق هنرمندان بود ودر پرورش
آنها می کوشید .او بسیاری از خرابی
های پدر را ترمیم کردودر تشویق
دانشمندان ،شاعران ،وهنرمندان
کوشید وپس از مرگ او پسرش الغ

بیک سمرقندرا تبدیل به مرکز علم
ودانش وهنر نمودکه بارتلد نویسندة
تاریخ ِ« اُلُِغ بیگ وزمان او» می
نویسد «:درزمان اُل ُغ بیک خوانندگان
وموسیقیدانان سمرقند شهرت
فوق العاده داشتند» .فرزند دیگر
شاهرخ بنام میرزا بایسنقر نیز مرد
هنرمند وباذوق وهنردوست بود که
از کارهای حکومتی کناره گرفت.
بایسنقُر مرکز اجتماع
دستگاه میرزا ُ
خطاطان  ،نقاشان ،وموسیقیدانان گشت
وتاآنجا که می توانست به تشویق
هنرمندان می پرداخت .درخشان
ترین دورة تیموریان دوره ای است
که سلطان حسین بایقرا درخراسان
وهرات سلطنت می کرد  .او ازسال
 ۸۵۷تا  ۹۱۱هجری دراین دومنطقه
حکومت داشت ودرزمان او هنرمندان
از هرگروهی تحت حمایت مستقیم او
قرار می گرفتند .وی درهرات مدرسه
وکتابخانة بزرگی بنا کرد که تا آن
زمان کسی نظیر آن را ندیده بود.

موسیقیدانانعصرتیموریان
عبدالقادر مراغی :کمال الدین
عبدالقادر بن غیبی مراغی(۷۵۴-۸۳۸
ه.ق ).گوینده ،شاعر وخوشنویس
وخواننده و نوازنده عود واز سرشناس
ترین موسیقیدانان ایران درنیمة دوم
سدة هشت وآغاز سدة  ۹هجری
است وی درمراغه متولد شد پدرش
غیبی از فضال ودانشمندان سدة
 ۸هجری بود وبگفتة عبدالقادر
درکتاب«مقاصداأللحان» درعلوم
متبحر بود.
دست داشت ودرموسیقی
ّ
عبدالقادر به تحصیل صرف ونحو
ومعانی وبیان همت گماشت و قرآن
ر ا حفظ کرد وچون به علم ریاضی

افقی-۱ :ازمارکهای اتومبیل-پادشاه آشورکه توسط یکی
ازپسرانش کشته شد -نام دیگر نهنگ-۲شهرزلزله-مادر -خوردن-
چین وشکن -۳کمدین فقید سینمای اروپاکه درنقش علی بابا ظاهرشد-
سبزواری مشهور وفیلسوف بزرگ -۴خزنده ای درانواع مختلف که اگثرا ً
نیش میزنند -۵کمی کوچکترازآشیانه -دشمنی وعداوت -اجتماعی
از وزیر -۶استحکام -خواب عربی -وسط قلب -۷واحدطول -طبیعی
دان فرانسوی واولین کسی که قوه محرکة بخار راکشف کرد -ازنامهای
دخترانه -۸هیزم -ازاجزاء اتومبیل -۹چهره ای پسندیده دارد -توان
وطاقت -شهری درکانادا -۱۰ماده سفید رنگی که آنراازدرون خیزران
می گیرند وسابقا درداروها بکار میرفت -ازالقاب خارجی بزرگان -آسمان
وسپهر -۱۱نقره ای -روزگاری مظهر زیبایی بود -صیت وشهرت-۱۲
عالمت نفی  -پایتخت کشوری دراروپا -دودمان -۱۳سیاح فرانسوی
درقرن هفدهم که به ایران نیز سفر کرد .میگویند ابن مقفع از چاه بیرون
می آورد -۱۴-آسان -مقعر -شهری درآلمان-طایفه  -۱۵پشتکار-
تخلص ابومحمد عبداهلل بن احمد بغدادی که در منطق وفلسفه ،حساب
وهندسه استادبود وخطی خوش داشت -اینهم زرنگی را با زیرکی توام
دارد.
عم
ودی-۱ :حرف اول ما-ابوالبشر -حشره ای خطرناک که انسان وحیوان
را بخواب میبرد -۲چتر نجات -پیامبر -فیزیکدان آلمانی وکاشف
قوانین جریانات الکتریکی  -۳شهری دراروپا -دوست موافق -اتحادیه
کشورهای مسعمرة سظابق انگلیس -۴پیشرووپیشوا -بیداروآگاه-۵
شهرستانی سر راه شوسه وراه آهن تهران به مشهد -همراه جوانی
چوشب وروز برآمد -بخشی از ساری در ۲۵کیلومتری جنوب غربی
بهشهر -۶یکی از نوادر -مشهور ومعروف -فاقدآب -۷شهرستانی
درمازندران -جزیی ازقطار-گر ونهاده -۸محفوظ ومصون -تک
ومنفرد -۹-بنابرروایت -سازنده ونوازنده چنگی مخصوص بود وچنگ
اورا رامتین مینامیدند -گاهی موردی پیش می آید که این راهم خالی
می کنند-گوسفند ماده -۱۰اصطالحی درپارچه فروشی -استادی-
مشهورترین اثر امیل زوال ۱۱-نوع آسمانی آن نیزوجوددارد-قانون
چنگیزی -بسیارگفتن وازاندازه گذشتن -۱۲-نام شناخته شده مجمع
الجزایر ساندویچ -شهروبندری در پاناما ودرساحل اقیانوس اطلس-
 -۱۳دستگاهی ازموسیقی ایرانی -بزرگ -تیغ گیاهی  -۱۴گندم
آسیاب دیده -صف وردیف -نوعی از باز که پشت آن سیاه وتیره رنگ
وچشمهایش سرخ است -۱۵.فنا ناپذیر -درچسبندگی نمونه است-
راهنما.
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ربزگ یده اهیی از
ی م سی
ق
اتر خ و ی اریان

جدول کلمات متقاط
جهانگیرپارساخوع
طرح از :زنده یاد

حل درشمارة آینده

س
اپ خ جدول کلمات متقاطع شماره پیش

افقی -۱ :جگرگوشه-هندوراس-۲او-پشه-م -جیر-می -۳هشت-
ماکیاول-کین-۴دهات  -بی ریا-کاال-۵گالب-فال-ماهی-۶پیس-لپ-
مارک
ب-ری-نوک-۷یر-مارکوپولو-شب-۸مانی-یا-رب-اراک-۹ان-
تواین -رب -۱۰ناس-تو-ن-ها-هلل-۱۱-لواش-مکی-کنگو-۱۲کتاب-کرانه-
کاتب-۱۳وود-االباما-مور-۱۴دن-سبا-ن-تیر-ان-۱۵کارنامه=ماندانا

کلبه کتاب

ن
پخ نش
رمزک ش رهی 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

فن موسیقی بیش از دیگر علوم
و ّ
توجه داشت به مطالعة کتابهای این
رشته پرداخت  .سپس از مراغه به
تبریز رفت .ومورد توجه شیخ ا ُویس
( ۷۵۶-۷۷۶ه.ق) قرار گرفت ودر
دربارفرزندش سلطان حسن جالیر
( ۷۷۶-۷۸۴ه.ق) مقام ومنزلت یافت
وپس از او به دربار سلطان احمد
جالیر برادرو جانشین سلطان حسین
رفت واز ندیمان خاص او گردید .پس
ازفتح بغداد بدست تیمور ( ۷۹۵ه.ق).
عبدالقادر وگروهی دیگر از صنعتگران
وهنرمندان روانة سمرقند که پایتخت
تیمور بود گردیدند .عبدالقادر تا
سال  ۸۰۰هجری درسمرقند بودوپس
ازسمرقند به تبریز بازگشت ودرسلک
ندیمان ونوازندگان دربار میرانشاه
فرزند امیرتیمور درآمد .میرانشاه
دراواخر عمر دچار اختالس حواس
گردید و دردستگاه حکومتی او ضعف
افتاد ووقتی این خبر به تیموررسید به
آذربایجان آمد وتمام کسانی را که
فکر می کرد باعث ضعف حکومت
گردیده وفرزندش را به آن روز انداخته
بودند اعدام کرد .عبدالقادر پیش
ازآنکه گرفتار گردد با لباس مبدل
از تبریز به بغداد نزد سلطان احمد
جالیر رفت ودرکنف حمایت او قرار
گرفت .امیر تیمور دیگربار به بغداد
حمله وآنجارا تصرف کرد وعبدالقادررا
زندانی ودستور قتل اوراصادرکرد.
یکی ازتاریخ نویسان بنام « خواندمیر»
درکتاب خود بنام « حبیب السیر»
می نویسد «:وقتی عبدالقادرراآوردند
که درحضور تیمور بکشند سوره ای
ازقرآن راباصدای خوش وبلند خواند
وامیرتیموررابه قدری تحت تأثیر
قراردادکه ازقتلش صرفنظر کرد.بعد ًا
ازسمرقند به هرات رفت ودر دربار
شاهرخ از مالزمان او گردیده ودر
 ۸۳۸که بیش از  ۸۰سال داشت به
مرشض طاعون درگذشت.عبدالقادر
مراغی رابایستی بزرگترین موسیقدان
ایران تا آن دوره و بعداز صفی الدین
ا ُرموی دانست.کتابهایی که درمورد
موسیقی نوشته است عبارتند از جامع
األلحان  ،مقاصداأللحان ،کنزاأللحان ،
شرح ادوار -این کتاب اخیر مرجع
معتبری برای محققین علم موسیقی
است  .از دیگر موسیقیدانان این دوره
بایستی از خواجه رضی الدین رضوانشاه
وموالنا محمد کاخکی قهستانی وامیر
خضرعالی فرقانی مولوی نام برد.
ادامه دارد
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* مبتالیان به آسم شدید :افراد
مبتال به آسم نه تنها باید دور
استفاده از رایحه درمانی را خط
قرمز بکشند که باید نسبت به قرار
گرفتن در معرض عطرها و اسپری
ها نیز حساس باشند.
* مبتالیان به آلرژی ها :وقتی
بهار می رسد و با استشمام بوی
گل ها دچار عطسه و سرفه می
شوید ،نباید توقع داشته باشید
رایحه درمانی گزینه مناسب شما
باشد .خیلی ها هم ممکن است
حساسیت های فصلی نداشته
باشند ،اما نسبت به بوهای مختلف
حساس باشند .دیده شده گاهی
یک عطر حال کسی را بد کرده
است!
* فشار خونی ها :افرادی که
دچار این مشکل هستند باید نسبت
به استفاده از رایحه ها حساس
باشند .برای نمونه فشار خونی ها
نباید به هیچ وجه سراغ رزماری
یا اسطوخودوس بروند.
مبتالیان به سرطان های
*
وابسته به استروژن :خانم هایی که
از سرطان رحم ،تخمدان یا سینه
رنج می برند به هیچ وجه نباید
از رایحه رازیانه ،راوید یا بادیان
استفاده کنند .این رایحه ها سطح
استروژن را در خون باال می برند
و می تواننددردسرساز شوند.
ادامه دارد

جناب آقای دکتر
هرمز منصوری

درگذشت ناگهانی برادرعزیزتان
زنده یاد شهریار منص.ری را که
هنرمندیش همیشه درخاطر ما
اعضای انجمن ادبی وهنری شهاب
خواهد ماند بشما وهمسر تان خانم
ویدا منصسوری وفامیل گرامی
ازصمیم قلب تسلیت می گوئیم
اعضای انجمن ادبی وهنری«شهاب»
«شب شعر شهاب»

جناب آقای دکتر هرمز منصوری
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درگذشت نابهنگام وبسیار تأسف انگیز برادر ادیب ،دانشمندوهنرمندتان
زنده یاد شهریار منصوری را که ستاره ای درخشان درعالم ادب وهنر
دراین سوی آمریکا بود به شما وهمسر گرامیتان سرکارخانم ویدا
منصوری وتمام فامیل عزیزتان ازصمیم قلب تسلیت گفته ازدرگاه
احدیت صبروشکیبایی برای شما وخانواده آرزومندیم.

نازی ومجید زندیه-دکتر پیمان زندیه-دکتر کیهان زندیه -دکتر
پرنیان کیان منش (زندیه)

دولت هم برای اطمینان خاطر
مردم که اوضاع خوب است
از قرارداد خود با کفار چینی
رونمایی کرد .مفاد این قرارداد
را به کمیسیون پشمک و قاقالیلی
فرستادند که آنها هم بدون درنگ
با روحانیون و آیات عظام تماس
گرفتند تا در مورد شرعی بودن
قرارداد استفتاء بدهند .طبق
گزارش تسنیم نماینده رهبر معظم
انقالب اصیل و باشکوه در استان
فارس که دست بر قضا امام جمعه
شیراز نیز میباشد چنین گفت...«:
آنچه در موضوع روابط ایران
با چین مد نظر بوده ،براساس
دستور قرآن است و ارتباطی با
خط و مشی سیاسی و سلیقه افراد
ندارد .بحث برجام ،روابط با چین
و دیگر کشورهای خارجی در
چارچوب قرآنی وجود دارد ،در
آیه ٨سوره ممتحنه اساس روابط
خارجی با غیرمسلمانان ذکر شده
است و قرآن کافرها را در دو دسته
قرار داده است ،دسته اول عدهای
هستند که با شما سر جنگ دارند
که قرآن تصریح ًا میفرماید با آنان
دوست نشوید .دوستی با کافران
و دشمنان اگر از سر آزمایش هم
بوده باشد ،در این سالها تجربه
کردیم که آمریکا از برجام خارج
شد و ما را نیز تحریم کرد ،اینکه
عدهای دلشان هنوز برای مذاکره
با آمریکا میتپد باید بدانند که این
رفتار برخالف دستور قرآن کریم
است .دستور قرآن این است که با
غیرمسلمان باید در چارچوب عزت
و حفظ استقالل حرکت کرد ،ما
چهکار کنیم که آمریکا دست از
دشمنی برنمیدارد؟ اساس ارتباط
کشور ما با بقیه کشورها نیز همین
مبناست»...
چقدر جای خوشبختی است که
رژیم آخوندی برای هر چیزی ،
جوابی دارد آنهم از طرف خدا
و پیغمبر .در جواب مدیرعامل
شرکت آب و فاضالب تهران هم
باید گفت که به احتمال قوی
افزایش حجم فاضالبی به اسم
جمهوری اسالمی تقصیر مستقیم
دشمن است و بد نبود از آیات
عظام میپرسیدند آیا سورهای برای
جلوگیری از آن وجود دارد یا نه؟

تیز برای این پهلوان پنبه بیاور تا
مرا بکشد،زمانیکه دید دختر آقا
از آوردن کارد خودداری می
کند،خودش به آشپزخانه رفت
وکاردبزرگی آورد وبه اکبر گفت
بگیر،واین هم سینه ی من،این دفعه
مثل دفعه ی قبل که چاقو به شکم
بقال زد ی نخواهد بود وسرت
شر
باالی دار خواهدرفت وهمه از ّ
تو راحت خواهند شد،یااهلل بزن.
دراین وقت پدراکبر ازجایش
برمی خیزد وکارد را از دست
حاج آحسن میگیرد وبا مالیمت
به اومی گوید:حاجی او جوان
است ونادان،شما از مزخرفاتی که
او میگوید ازکوره د رنرو،اوازاین
ِ
حرکت احمقانه اش روزی پشیمان
خواهدشد.
دراین هنگام من با مهربانی
مطالبی را که می خواستم به
اکبربگویم،گفتم ودرپایان سخنانم
به شوخی افزود م که تقصیر آقا
کربالیی عباس وخانم شان است که
تاکنون د ختری را از برایت دست
ادامه دارد
وپا نکرد ه اند.

بقیه :بچه های کوچه ما
ناشناخته بود .رفاعه یک روز که از خانه
بیرون رفته بودزنی که از آل جبل نبود
سرراهش را گرفت وباامیدواری گفت:
 صبح بخیر آقارفاعه.رفاعه از لحن احترام آمیز زن و لقبی
که به اسم او افزود ،شگفت زده شد
وازاو پرسید:
چه می خواهید؟زن با تضرع و فروتنی گفت:
پسر بیماری دارم ،خواهش می کنماورادرمان کن!
آل جبل همگان از اهالی کوچه های
دیگر متنفربودندوخوداو از خدمت به
این زن اکراه داشت زیرا باعث توهین
وتحقیر بیشتر قوم خودش می شد.
 درمحلة خودت نمیتوانی جن گیریپیدا کنی؟
زن با بغض گفت:
 چرا ولی من زن فقیری هستم.دلش به حال او سوخت .بخاطر اینکه باو
متوسل شده بود  ،او که ازقوم خودش
جزتمسخر وتحقیر چیزی ندیده بود
مصمم به زن نگاه کرد وگفت:
 امرترا اطاعت می کنم .ادامه دارد

ناصر تقوائی کم فیلم ساخته است اما بقول خودش فیلم بد نساخته است .او اکنون
درانزوای خود به نوشتن برای بایگانی کردن مشغول است.
شایعة مرگ آذر شیوا هنرمند باارزش سینمای ایران برسر زبانها بود که او هشتادوششمین
سالروز تولد خود را د رحومة پاریس جشن گرفت.
به گزارش ایسنا ،احمد طالبینژاد در
یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت:
«میخواهیم درباره ناصر تقوایی
صحبت کنیم؛ فیلمساز ،کارگردان
و مولف که سینما و تلویزیون ایران
به او مدیون است .اما از کدام ناصر
تقوایی صحبت کنیم؟ از سازنده
«آرامش در حضور دیگران»،
«نفرین»« ،ناخدا خورشید» و سریال
جاودانه «داییجان ناپلئون» یا ناصر
تقواییداستاننویس،مدرسسینماو
ادبیات .یا ناصر تقوایی عزلتگزینی
که تمام درها را به روی خود بسته یا
به رویش بستهاند .این که چه کسی
مقصر عزلتنشینی ناصر تقوایی
است ،بحث مفصلی میطلبد .مردی
که میتوانست به عنوان یکی از
خالقترین و آگاهترین هنرمندان
این مملکت همچنان در کار ساختن
و نوشتن باشد اما گرفتاریهایی که
برای خودش درست کرد یا برایش
درست کردند ،او را از متن جامعه
جدا کرده است.
گرچه درست نیست به این صراحت
بگویم اما بگذارید ،بگویم این روزها
ناصر تقوایی حال خوشی ندارد
چون حال خوش از خلق کردن
و کار کردن ناشی میشود .ناصر
تقوایی االن هیچ کاری نمیکند
مگر این که اطرافیانش مدعی باشند
او مینویسد .بله او سالهاست که
مینویسد اما برای کشوی میز و
نوشتههایش را انبار میکند.
سالهاست که تقوایی حتی تدریس
هم نمیکند و شاگردان و مشتاقانش
را از این نعمت بزرگ محروم
کرده است .اما پرسش اینجاست
که چه کسی مانع تدریس او شد؟
ن کس که مورد نظر من است
آ 
خودش میداند چرایش را از
خود او بپرسید .تقوایی به عنوان
معلم فیلمنامهنویسی و سینما یکی از
بهترینها بود اما این گنج بزرگ در

کنج خانه پنهان شده و کسی به او
دسترسی ندارد.
امروز د یگر خیلیها از تقوایی ناامید
شد هاند اما با وجود همه نشد نها و
بیهود گیها که همه همنسالنش را
فرا گرفته ،ناصر تقوایی د ر ذهن نسل
ما یعنی نسل بعد از خود ش همچنان
تقوایی خالق و تاثیرگذاری است
که کم فیلم ساخته ولی به قول خود
ش فیلم بد نساخته است.
کاری که برخی از همنسالنش
کردند و برای بقا ،فیلم بد ساختهاند
ولی تقوایی برای بقا فیلم بد نساخت.
در واقع غرور جنوبیاش به او
اجازه نداد ،فیلم بد بسازد .او که
به قول خود ش از مرحله جنینی با
ل قول از کتاب
سینما آشنا بوده (نق 
به روایت ناصر تقوایی تالیف احمد
طالبینژاد) حرمت سینما را مثل
یک امامزاد ه معتبر نگه د اشت و
مخدوش نکرد .گرچه ممکن است
به مرور زمان ناصر تقوایی از یاد ها
برود که گمان نمیکنم چنین اتفاق
بدی بیفتد اما سریال «داییجان
ناپلئون» و فیلم «ناخدا خورشید» او
برای جاودانه کردن نام این فیلمساز
در یاد ها و کتابها و دلها کفایت
میکند.
ما عاد ت نکرد هایم پیش از آن که
اتفاقی بیفتد به داد آد مها برسیم.
اگر خدای ناکرد ه فردا روزی فرا
برسد که برای تقوایی اتفاقی

ناصر تقوائی دراین روزها

بیفتد ،آن وقت است که همه آه
و فغانشان بلندمیشود پس باید
پیش از آن که دیر شود این گنج از
نهانخانه بهد رآید».

آذر شیوا  ۸۶ساله شد

آذرشیوا پس از اخذ دیپلم متوسطه
در  ۱۸سالگی به استخدام رادیو تهران
درآمد و یک سال بعد فعالیت دوبله
را آغاز نمود .هم زمان دراین ایام که
دررشته پرستاری نیز تحصیل می کرد
دراین رشته فارغالتحصیل شد .و در
سال  ۱۳۴۰در فیلم « آهنگ دهکده
« ساخته مجید محسنی برای اولین بار
مقابل دوربین قرار گرفت .او در یک
د هه در بیست و یک فیلم ایرانی

بازیکردکهازمیانآنهاسلطانقلبها
و روسپی جزو آثار فراموش نشد نی است
که او د رآنها به ایفای نقش پرداخته است.
آخرین فیلمی که آذرشیوا د رآن بازی
کرد « درختان ایستاد ه میمیرند» نام
داشت .آذر شیوا در سال  ۱۳۵۰و در اوج
شهرت به د لیل اعتراض به وضع سینمای
آن روز ایران ،با هنرپیشگی خداحافظی
کرد و در چنین شرایطی ،در مقابل
دانشگاهتهرانبهفروختنآدامسمشغول
شد.
پس از کناررفتن از سینما ازدواج کرد
و سالهاست در حومه پاریس زندگی
می کند .درسال  ۱۳۷۸استاد بهر ام
بیضایی سناریویی برمبنای کاراکتر او
نوشت وبرای د عوت او به پاریس رفت
و ازاوخواست تا درفیلم او بازی کند .اما
خانم شیوا د عوت اورا نپذیرفت و حاضر
نشد دوباره به سینما باز گرد د.
اخیراً شایعه مر گ او در محافل هنری
پراکند ه شد که خوشبختانه صحت
نداشت و خانم آذر شیوا همچنان به
زندگی آرام خود در پاریس ادامه می
د هد .آرزوی سالمتی اوراداریم وهرگز
چهرة دوست د اشتنی اورافراموش
نخواهیمکرد.
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بقیه  :طب سنتی
رایحه درمانی استفاده کنند .البته
در هر مورد وزمان وضع حمل
متفاوت است و چنانچه متخصص
این کار اجازه دهد؛ انجامش
بدون مانع خواهدبود.

بقیه  :سینمای دانمارک
 ۲۸هزار بلیط برای آن فروخته
شد .درهمان زمان بیل آگست،
لونه سرفیگ،والرس فون تریر هم
فیلمهایی بزبان دانمارکی ساختند
که هم از نظر مالی باشکست
مواجه شد وهم انتقادهای زیادی
برانگیخت .بورسن در فینانشال
تایمز دانمارک نوشت« موفقیت
های فیلم دانمارک در دهه
 ۱۹۹۰اینک به پایان رسیده
است ».روزنامةدانمارک ی �Jyl
 lands-postenنوشت«:بحران
سینمای دانمارک درزمان
پیشرفت»که تا حدی نتیجه گیری
درستی بود زیراکه درسال ۲۰۰۸
مشخص شد که گیشه های فیلم
چهارمیلیون بلیط فروختند .واین
فروش ازسال  ۱۹۸۱بی سابقه بود.
این موفقیت هم متأسفانه دیری
نپایید ودر ۵ماه نخست سال ۲۰۰۹
فروش بلیط به روزهای سال ۲۰۰۵
بازگشت.
بااینهمههنوزهمسینمایدانمارکبا
افت وخیزهایی که باآن روبروست
در جامعه بین المللی از اعتبار
واحترام خاصی برخورداراست
وفیلمسازان هنوزهم تحت حمایت
دولت به کار ادامه می د هند.

بقیه :دارام القرای اسالمی

بقیه:انزنین

آنها که هنوز درقلب ماجای دارند...

آذرشیوا درگذشته وحال

their rest to rush to the help of
those in need.
Ladies and gentlemen, in a
gesture of modest gratitude I
propose a collective applause.
This sense of recognition has
nourished our history, it is
present and active in our

from left: Mrs. Christine chevalley , Mayor of Veytaux
H.E. Zahedi, Mr. John Grandchamp, président du Grand
conseil du canton de Vaud.
They also celebrated The National Day on July 31st One
day earlier.

Mr. Jean-Louis Parrittaz (Huissier Municipal)
Mr. Laurent Wehrli (Syndic of Montreux)
Mr. Francois Cardinaux
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themselves to the service
of community whether in
their medical profession or
garbage collection or in the
administration. We also owe
a special gratitude to the
associations of the villages,
to our youth, to the groups
pf scouts and brigades who
have sacrificed their time and
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current life and we should
do our best, Ladies and
Gentlemen, that it will remain
and animate our future.
“Together we are stronger,”
this motto should allow and
inspire us to follow our course
of action both individually
and collectively. This should
make us conscious and

cognizant of what we have
and live through in this
country. We also owe our
gratitude to men and women
who have preceded us while,
in all humility, remembering
the gifts Providence has
bestowed upon us.
Let us also keep our open
spirit, and I say this facing the
majestic mountains and this
Franco Suisse lake, so radiantly beautiful this morning
and so enriched by our communities in Montreux coming
from 150 different nationalities. Montreux is an example
of how happily the Swiss and
the foreigners living here can
get together in cohesion and
harmony. But let us remember that if we

have all these rights and privileges, we also have duties
starting by the obligation to
vote, allowing the society to
pursue its development and to
each one of us to find his due
place, whether we have lived
here for generations or have
come from other parts of the
world. To live happily together, it is essential that we start by
knowing each other, by having
the pleasure of being together
as you show once again in this
morning’s gathering and as we
have always witnessed in our
14 festivities across our communities and villages and in all
other festive occasions in the
calendar of our communities.
This is what makes this occasion so special.

From left to right
H.E.Amb.Ardeshir Zahedi, The President of the Veytaux municipal council: Mr. Pascal Ruch The President of the
Montreux City Council:Olivier Raduljica
Ms. irina Gote, City Councilor Mr. Caleb Walther, City Councilor Ms. Jacqueline Pellet, Municipal Councilor
Mr. Christian Neukomm, Municipal Councilor Mr. Olivier Gfeller, Municipal Councilor
Mr. Jean-Baptiste Piemontesi, Municipal Councilor , Mr. Arnaud Rey Lescure, Municipal Councilor of Veytaux
At the desk, the Syndic and National Councilor Laurent Wehrli
Behind : Mr. Mathias Ijeh (Stagiaire) Madame Krystin Bise, Deputy Municipal Secretary of Montreux
Let us preserve and cultivate this
conviviality so vital for living
together and in all respect for each
other. Let us also adapt ourselves
to the sanitary rules and protections
without forgetting to greet each
other, to organise mini gatherings in
our neighbourhoods, to participate
in the festival of Dolce Riviera, in
brief in all the beautiful and pleasant
occasions that make us live together
with joy.”
The Mayor concluded by thanking the
organisers of the event and wishing
well to all people of Montreux and the

Canton of Vaud.
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the others has contributed
to our social cohesion and
strengthened our bond of
unity.
I wish to praise and thank
wholeheartedly all those who
volunteered in the past few
months and devoted

H.E.Amb.Ardeshir Zahedi, The
President of the Veytaux municipal
council: Mr. Pascal Ruch The
President of the Montreux City
Council:Olivier Raduljica Behind
H.E.Zahedi is : Mr. Mathias Ijeh
(Stagiaire)

in
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From left to right
The President of the Veytaux municipal council: Mr. Pascal Ruch The President of the Montreux
City Council:Olivier Raduljica
Ms. irina Gote, City Councilor Mr. Caleb Walther, City Councilor Ms. Jacqueline Pellet, Municipal
Councilor
Mr. Christian Neukomm, Municipal Councilor Mr. Olivier Gfeller, Municipal Councilor
Mr. Jean-Baptiste Piemontesi, Municipal Councilor , Mr. Arnaud Rey Lescure, Municipal Councilor
of Veytaux
At the desk, the Syndic and National Councilor Laurent Wehrli
Behind : Madame Krystin Bise, Deputy Municipal Secretary of Montreux
Madame Bernadette Ménétrey, Municipal Secretary of Veytaux The municipal bailiff next to Mr.
Wehrli is Jean-Louis Perrittaz

August 1st is National day
of Switzerland .
«The date is inspired by the
date of the Federal Charter
of 1291, Pacte du Grütli,
placed in «early August»,
when
«three
Alpine
cantons swore the oath of
confederation»
(Schwyz,
Uri and Unterwald), an
action which later came to
be regarded as the founding
of Switzerland».

Every year on the first day
of August, a national day
celebration is held in different
cantons of Switzerland. Azadi
monthly has commemorated
this ceremony every year for

the past few years. Last year, no
parade was held due to theWine
Festival, and this year, due to
COVID-19., but in each canton,
officials held a special ceremony
while maintained social distancing,
and spoke about the day. The
event was also held in Montreux,
and Mr. Wehrli, Montreux
Syndicate In His annual address
in the ceremony said:
“This beautiful Swiss tradition
has a particular reverberation this
year and specially in this particular
time we go through, a time that
for all reasons can be troubling
and disturbing. And yet this very
situation has allowed us to better
realize the importance of solidarity
in our society, how the sense of
responsibility of the ones towards
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Montreux

A farewell ceremony, for the
Tunisian ambassador to Bern,
H.E. Murad Bourehla, was
held by H.E. Amb.Zahedi on
July10,2020 in Montreux.
At the dinner H.E.Amb.
Bourehla, addressed to Mr.
Zahedi as follows:

H.E.amb.Mourad Bourehla addresses Mr. Zahedi
and his guests at dinner

Ambassador Zahedi makes a speech in response
to Ambassador Murad Bourehla

55ه
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«My dear noble Minister,
Ambassador , my dearest
brother,
I have no words to describe
my pride to have crossed
your path here, it was a great
moment when I met you
more than three years ago
and I was overwhelmed by
your kindness, generosity,
and moreover impressed by
your rich history and your
unique course as descendant
of a noble family ( your
father late General Zahedi
was preeminent personality
and Prime Minister during
critical moments in the
history of Iran,), as most
influential ambassador in
washington D.C and court of
Saint James with introducing
a new style of diplomacy,
I add, if you allow me, as
most charming Ambassador
in USA , your residence in
washington used to become
the place to be and the
center of gathering of high
profile personalities from
administration since you
had enjoyed the confidence

۱۲۷  ماره-آزادی

H.E.amb.Zahedi and H.E.amb. Bourehla

of Nixon , Ford and Carter
administration
,
from
economic and cultural walks
of life as well , as an efficient
and loyal Minister of foreign
affairs , promoting your
great country and standing
by His majesty the Shah, you
are described, as architect
of peace,with this continue
endeavour
to
promote
understanding
between
nations and looking for
ways to ease global tensions,
and more significant, giving
your testimony through your
memoirs on different periods
and accurate topics related
to diplomacy, geo strategic
relations ...
We as anonymous persons,
we live only one life but,
actually, I am convinced
that you enjoyed many lives
.through last decades
I would like to put the stress
on the intense and friendly
relations that you built with
Tunisia , I consider you
as a real and loyal friend
of my country, already in
the 60s and 70s you were
very close to late president
Habib Bourguiba and his
son Bourguiba junior ,
with whom you developed
a brotherly ties either on
professional or personal
levels taking the bilateral
relations between the two

From left: Ambassador of the United Nations of Geneva Mr. & Mrs. Ridha
Bouabid,Mrs. Maha Tabet Bourehla,H.E. Zahedi,H.E.Mourad Bourehla
Ambassador of Tunisia to Switzerland,and Ambassador of Lebanon to Switzerland
Mrs. Rola Noureddine,
President Habib Bourguiba in
Washington and invited him to
visit Iran. After Mr. President
Bourguiba Visited the Shah
of Iran a warm and friendly
relation
was
established
between Iran and Tunisia.
Ambassador Zahedi also talked
about Habib Bourguiba jr. and
his friendship with him during
the period he was ambassador
to Washington.

***

Tunisia at a glance:
Official Name:
AlJumhuriyahalTunisiyah
short form: Tunis
int›l long form: Tunisian
Republic
int›l short form: Tunisia
Capital City: Tunis
Other Cities: Sfax
Government:
Type: Republic
Independence: 20 March
1956 (from France)

Geography:
Location: Northern Africa, bordering the Mediterranean Sea
Area:
163,610
km²
(63,170 sq. mi.)
Terrain: Arable land in
north and along central
coast; south is mostly
semiarid or desert.
Climate: Hot, dry summers
and mild, rainy winters.
Population: 11.3 million

Front: MmMaha Tabet
Bourehla,
From left: Ambassador
of the United
Nations of Geneva
Mr. & Mrs. Ridha
Bouabid,Ambassador of
Lebanon to Switzerland
Mrs. Rola Noureddine,
H.E.Amb.Ardeshir
Zahedi, H.E.Mourad
Bourehla Ambassador
of Tunisia to
Switzerland, and
Director of the
Hotel Mrs. Barbara
Mittermair

(2016)
GNI per capita PPP:
$ 8223 (year)
Ethnic Groups:
Arab-Berber 98%, European 1%, other 1%.
Religions: Muslim 98%,
Christian 1%, Jewish less
than 1%.
Languages:Arabic (official), French.
Literacy: male 77%; female 55%
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At the Farewell Ceremony of
Tunisian Ambassador to
Switzerland

.countries to the heights
Me, Maha and Melek
are
leaving
Bern
with
marvellous
and
mesmerizing memories of
your charisma, hospitality
, generosity and nobility
that will be engraved
forever in our soul, we wish
you long life, good health
,prominence,effulgence
and eternal happiness.
***
H.E .Amb. Zahedi in
response , recalled the day,
he met with Tunisian

What was your reaction?
I was pretty angry, and almost
shouted at them asking them
how they had come to close
the University, attack the
students and arrest students
while everybody knew that the

Gen.Khosrowdad
Transport Organization had
such a bad reputation. I told
them they had arrested some
innocent people, including
the son of Sayed Javad, our
servant, whose fault was to
take his mother to the military
hospital near the Transport
Organization. There, he had
been charged with being part
of the mob and arrested. I was
really beside myself.
It has been said and even
today, some of those involved
attest that you even threatened
Hoveyda.
I hit my fist on the table
with such a force that the
servant approaching with a
tray of tea cups let it fall on
the ground with such a noise
that some thought it was an
explosion and crawled under
the table. That was how the
rumours about clashes in the
meeting started. Nothing more
happened, but naturally, the
rumours could not be stopped.
Let’s carry on.
The discussion continued the
next day, which was Thursday
26th. and went on until almost
two o’clock in the morning.
I finally convinced everybody
that the ticket fare should not
be increased. I also insisted
that all the students

arrested should be
released
without
delay. I asked the head
of the security and the
chief of the national
police how long it
would take and was
told that it would take
a few days as they
had to be questioned
and go through other
formalities.
I knew that I had to be
firm and act quickly (one has
to strike while the iron is still
hot), so I said that the students
had to be freed at the latest by
the next day, i.e. Friday, and
the University re-opened on
Saturday.
I should add that before that
meeting, General Khosrodad
had come to the foreign
ministry and told me that the
army had orders to step in,
adding that the outcome could
be catastrophic. That was why
I was quite determined and
firm in my arguments at the
meeting.
At the end, there was a
general agreement on what I
had suggested:
A) the government should
announce its retreat on the
fare increase
b) those arrested should be
released at once
c) the news communicated to
the morning papers as well
as read on the state Radio
every fifteen minutes to inform
people and calm the students
I
insisted
that
Javad
Mansour,
the
Minister
of Information, Alinaghi
Alikhani, the Chancellor of
Tehran University and Majid
Rahnama, the Minister of
Higher Education should be
in charge of executing the
decisions.
The Prime Minister, perhaps
in the hope that His Majesty

would not agree with
the final decisions of our
meeting, arranged for a direct
communication line with
him at St Moritz. The loud
speaker was on and after
hearing the communiqué
and the conclusions that we
had reached in the meeting,
the Shah said, “one against
fourteen, you were not able to
win against him?”
But this could be taken as a
kind of appraisal for you.
At that time, I took it as
an offense. I thought I was
serving my country as I
should. Anyway, I wrote a
letter for His Majesty to be
given to him on his return to
the country.
The usual procedure on the
Shah’s return from his travels
was to welcome him at the
airport and give him the
reports on the ongoing affairs
at the foreign ministry, while
accompanying him to his
residence in his helicopter.
This time, I put the report
in the special case and gave
it to the person in charge of
delivering the reports. As
the Shah was getting on the
helicopter, I discretely put my
letter into his pocket and then
got quickly back to my home
in Hessarak.
Meanwhile, the Shah had read
my letter and called me when
he arrived at his palace: “You
are rebelling, and I won’t
allow it. You cannot resign”,
he said.
By Saturday all students were
released, the armed forces
returned to their quarters,
the university reopened and
things returned to normal. A
great tragedy and potential
civil conflicts and massive
bloodshed was thus avoided.

Climate Activists’ Big Mistake?
Foreign Affairs
July 21, 2020
Opinion has mostly settled on
climate change—a median of
68% saw it as a “major threat,”
in countries surveyed by Pew in
2018, while Americans seem to
agree—and nightmare scenarios
of a hot and broken planet are increasingly nightmarish, but Hal
Harvey argues at Foreign Affairs
that climate activists are going
about their earth-saving mission
all wrong.
The problem, in his view, is misdirected focus. “Buildings emit
nearly a third of U.S. carbon dioxide, and a great building code
can cut energy use in new construction by 80 percent,” Harvey
writes. But the organization that

Member
of U.K.
Parliament
charged with
rape.

A former Conservative
Party minister was arrested
in London on July 31 after
a female parliamentary
staffer accused him of
rape, sexual assault, and
coercive control.
London’s
Metropolitan
police confirmed they had
launched an investigation
into four alleged incidents
between July 2019 and
January 2020. They said
“a man in his 50s” was
taken into custody in east
London. He has not been
identified.

sets building-code standards attracts little attention, and when
it defeated an important proposal, climate activists were instead
protesting the Keystone Pipeline,
“which, built or not, would have
little or no impact on oil consumption,” Harvey argues. “It
turns out that the targets of much
climate activism are not the decision-makers: the United Nations
does not regulate power plants,
shareholders do not set fuel-efficiency standards, and the U.S.
Congress does not set building
energy codes … if the most motivated citizens and experts are
absent at the important but often
obscure forums where substantive made, that is a big problem.”
climate-related decisions are
made, that is a big problem.”
Given who emits carbon and

The arrested MP has not yet
been suspended from the
Conservative Party pending
the police investigation. The
accuser repeatedly raised
the issue with top party
officials and has called the
party leadership’s inaction
“insulting.” The Tory Chief
Whip, Mark Spencer, claims
the party is taking the matter
“very seriously.”

Juan
Carlos,
Enters Self-Exile
Juan Carlos, the former
king of Spain, has entered
self-exile in an as yet undisclosed country as a corruption investigation into his involvement in the winning of
a Saudi Arabian rail contract
gathers steam. Spanish
prosecutors allege Juan Carlos

where, global warming can mostly be pinned on “four economic
sectors—electric power, transportation, construction, and manufacturing—in 20 countries,”
Harvey writes. Activists would
accomplish more by pressuring
the state and national regulators
overseeing them to enact more aggressive rules, he suggests.
“This kind of targeted, realistic
strategy, which focuses on the
most consequential decisions and
is backed by a deep understanding of who makes the key choices,
might not be as exciting as calls
for revolutionary change,” Harvey writes. “But it would work.”

North Korean
warheads.

prosecutors allege Juan Carlos, who abdicated in 2014,
received a $100 million
“donation” from the king of
Saudi Arabia that was then
hidden in an offshore bank
account. In a letter, Juan Carlos said he was leaving Spain
in order to allow his son,
King Felipe VI, to carry out
his role with “tranquility.” A
spokesperson said the former
monarch would still make
himself available for questioning from prosecutors.

A confidential report submitted to the U.N. Security Council concludes that
several unnamed countries
believe North Korea has
“probably developed miniaturized nuclear devices
to fit into the warheads
of its ballistic missiles.”
The report also states that
North Korea is violating
sanctions by conducting
an illicit trade in coal and
generating funds by cyberattacks on banks and cryptocurrency exchanges.

*Source:Foreign Policy
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The same morning, on
Tuesday February 24th, I sent
a telegram to His Majesty
saying that the crisis was such
that if it continued, there could
be riots, adding that as I did
not want to be part of decisions
leading to that situation, I
would ask His Majesty to
accept my resignation.
Late that night, His Majesty
called me at home, asking me
why I should resign? Adding
that if I had a valid argument,
I should expose it to him and
stand for it. Anyway, the Shah
was very angry. He told me to
call at once
a meeting
at the Prime Minister’s office
and expose my views.
I immediately called the
Prime Minister and told him
I would stop by his place on
my way home to talk about
the situation at the University
and the orders I had received
from His Majesty. I told him
that a meeting should be called
urgently, a secret meeting with
no need for the full cabinet
members to be present.		
*****
On Wednesday the 25th of
February, the meeting was
organised, and the people
who were present were the
Minister of the Interior, the
Minister of Information, the
Head of the National Police,
the Head of the Gendarmerie,
the Minister of Higher
Education, the Chancellor of
Tehran University, the Head
of the SAVAK as well as the
Mayor of Tehran.

made that led to general
dissatisfaction in public
opinion, I could not remain
silent.

Tehran University
Memoirs that covers the
period he served as
Minister of Foreign Affairs
(1966-1971) is in the form
of a series of interviews and
will soon appear in English
version
(The
Persian
and French versions are
already in the market). Mr.
Zahedi was asked about
the event and invited to
describe the situation.
Here is a summary of what
you would read in his
Memoirs of the period.
*******
Let’s come back to the
events that happened at
the Teheran University.

As minister of Foreign
Affairs, I concentrated
mainly on our foreign
diplomacy and this is why
I was frequently away on
trips abroad.
However, it should not
be forgotten that the
responsibility
of
the
government is collective
and shared by all the
ministers and as such, I
felt my own responsibility
engaged in the general
policies of the government
and what happened in the
country.
Consequently,
when there were wrong
decisions

The incidents following an
unjustified increase in the
prices of bus tickets and
the following troubles in
Tehran are but an example
of them.
Financial
fraud
and
mismanagement had been
going on within the Tehran
Transport
Organisation
(SVOTH) for a while
and this was a cause of
general
dissatisfaction
in the Capital. Some
of the managers of the
Transport
Organisation
were arrested and put in
jail after being tried in the
summer of 1969, if I am
right.
Tehran city transportation
was originally private and
in the hands of several
companies that competed
for better service. It
worked relatively well till
the government decided
to take over and create
a central system. The
whole problem started
there with the interference
of the government and
mismanagement in public
sector.

Domstration against SVOTH

Later in February of that

The story was that in the
morning their children had
been beaten and taken to
the Police Office when they
wanted to take the Public
Transport Bus.

The public reaction was
violent. The students at Tehran
University threw stones at the
buses and blocked the traffic.
Public opinion was on their
side. His Majesty was on a trip
abroad.
As the troubles continued,
several buses were set on
fire, the police stepped in and
many students were arrested;
all this led the country into a
real crisis.

As soon as I arrived at the
Ministry, I called the head of
the National Police and asked
for explanation. I also asked
two of my senior colleagues
Mr Reza Esfandiari and
Ja’afar Nadim to investigate
what was going on.
Their report was alarming.
Although what was happening
did not directly concern the
foreign ministry, I could not
remain silent.

At around 10.30 p.m., General
Khosrodad, who was the chief
officer in charge of the patrol
troops and motorized forces
called and said he would come
to Hessark, my residence, to
talk about an urgent and critical
matter. I said I was still in the
ministry and he could come
to my office. A few minutes
later, he came in a confused
state and told me that the army
had received orders from the
Prime Minister to step in if
rioting and demonstrations
would continue. Moreover, he

How did you get involved in
this crisis?
I was deeply involved in my
work at the ministry and,
as I did not participate in
the cabinet meetings, I did
not know much about the
decisions leading to the crisis.
I imagine the subject had
not even been discussed in
cabinet meetings, otherwise I
would have been informed by
my deputy who was always
present.			
****
It was Monday 23rd of
February 1970 (4th of
Esfand). That morning at the
breakfast table, two of our
servants, Nosratollah Khan
and Sayed Javad, who had

From left: H.E.zahedi,Gen.Toufanian , P.M. Hoveyda
I called again General
Mobasser the head of the
National Police. He said that
he himself wanted to come and
see me for the same reason.
He arrived within a few
minutes; the police headquarter
being right opposite the
foreign ministry. He said “the
reason for the unrest is that
the price of the public bus

was told this was approved by
His Majesty.
I said I would meet him early
the next morning, on Tuesday,
near the University of Tehran
on Sezavar Street where his
father in law lived and that
I would come in a disguised
car so that we could securely
go for a tour in the vicinity of
the campus and see what was

going on.
When we entered the
university area, we saw that
machine guns had been
installed in the surrounding
streets, to the north, east and
west of the University.
Before anything else, I
contacted His Majesty who
was at St. Moritz at the time.
After explaining what was
going on, I added that unless a
solution was proposed rapidly,
unrest would continue and
there could be violence and
victims. His Majesty replied
that a rapid solution should be
found by consulting the parties
involved. I called the Prime
Minister who said nothing
could be done, the decision
had been taken and it had to be
executed.
Her Majesty (The Queen)
was in Tehran because of her
pregnancy. I called and talked
both to her and to her mother,
Mrs Diba, whose house was in
Darband Street.
I said to them “if for instance
a person coming to your
house from Tehran Pars for
the housework has one child
going to school in the south
of Tehran and the other to the
University, can you imagine
the extra time and expenses
that family has to bear? You
should think of how much you
pay them and how much they
have to spend on transport.
We should feel responsible and
accept that in these conditions,
it’s understandable that people
should get angry, take to the
street and set buses on fire.
Then the police have to beat
them and arrest them, which
in turn makes them angrier
and increases the trouble and
unrest”.

ش
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The dissatisfaction was
universal. The people of
the street, the merchants
of the Bazar, the academic
staff began to sympathise
with the students who were
only trying to defend the
poor and the middle class
of the society.
As usual, the government
action was in the name
of the Shah who was
vacationing in Switzerland
and was either not properly
informed or not consulted.
The
situation
was
explosive and Ardeshir
Zahedi, a confidant of the
Shah and then Minister of
Foreign Affairs, decided
to intervene to stop a
potential blood bath and a
crisis that could threaten
the whole system.
Volume Three of his

3rd vol. Zahedi's memoirs

59 صفحه۱۲۷  شماره-آزادی

Almost half a century later,
people still talk about the
February 1970 events in
the University of Teheran
and the riots against the
government decision to
more than double the
fares on public transport.
The protests, as usual,
started on the University
campus and then spread
throughout the capital. The
reaction of the government
to the students’ demand
was even a greater
surprise. The military
moved with their thanks
and anti-riot equipment
to help the police and the
campus guard and try to
intimidate the students.

These
decisions
were
apparently approved by the
government, or at least by
the Prime minister. The worst
thing was that the measures
were announced on the
Sunday 22nd of February (3d
of Esfand), an anniversary
date considered as historical
for many people.

ticket has been doubled and
even tripled in some cases.
The Prime Minister says it is
His Majesty’s order. We have
had to arrest several people
and some of them might not
even be guilty. If the unrest
goes on, the situation can get
much worse and even out of
control”.

صفح

Extracts from the memoirs of Ardeshir Zahedi

been working in our house
since my father’s time, told
me what was happening in
town. They were angry that
their children had been treated
with such violence.
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Studentt Shook
the Country

meant higher ticket prices,
longer rides for some lines and
additional
correspondence
which could result in doubling
and even tripling the travelling
costs in some cases.
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