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یکسال وچندماه پیش ویروس کورونا به سراغش
آمد و دربیمارستان بستری شد .توانست ویروس
را شکست دهد .اما همزمان با حمله کورونا به
زمین خورد وپایش شکست و دردهای موجود
دربدنش را چندبرابر افزایش داد .درتمام طول
یک سال وچندماه گذشته تکیه کالمش هرروز
صبح بامن و دیگران این بود که دیشب نخوابیدم .
چرا؟ وپاسخش این بود که  :درد .درد امان مرا
بریدهاست.وعجیباستبااینهمهدرد روحیهاش
قوی بود .با اطرافیانش شوخی می کرد .جوک
می گفت خاطراتی که با پادشاه داشت بیان می
کرد .امکان نداشت من یکبار به او زنگ بزنم و
او خاطره ای از دوران خدمتش به شاه و میهنش
ایران بازگو نکند.عشق عجیبی به پادشاه داشت.
همچنین عاشق هموطنانش بود .وقتی برجام
امضاء شد درگفتگو با رسانه های سوئد که به
ویالی او هجوم آورده بودند تا نظرش را بپرسند
گفت :دیشب پس از مدتها خواب راحتی داشتم
از امضای برجام بسیار خوشحالم .و فردای آن
روز عده ای به او حمالت ناجوانمردانه ای کرده
واورا متهم به طرفداری از جمهوری اسالمی
کردند .او به آنها پاسخی نداد اما به من می گفت
بنویس که چرا من از امضای برجام خوشحالم.
بنویس من اولین کسی بودم که قرارداد منع
استقرار سالحهای هسته ای وسایر سالحهای
انهدام دسته جمعی دربستردریاها وزیر بستر
دریاهارا را امضاء کردم وسپس این پیمان به
تصویب مجلسین سنا وشورای ملی رسید و
پادشاه من آن راتوشیح فرمودند  .اگر اکنون
از امضای برجام خوشحال نباشم به امضای
خود وپادشاهم پشت کرده ام واین خالف اصل
دموکراسی ودیپلماسی است .از امضای برجام
خوشحالم چون این توافق با ابرقدرت ها می تواند
گرهی از مشکالت هموطنانم را که براثر تحریم
ها بوجود آمده است برطرف کند.
اردشیرزاهدی از نوجوانی با سیاست آشنا شد.
وقتی ماجرای  ۲۸امرداد پیش آمد درکنار
پدرش به فعالیت پرداخت .با شاه دختی که
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یادداشت

درآن زمان تنها فرزند پادشاه ایران بود ازدواج
کردوازاو صاحب دختری شد که تا آخرین
لحظة حیات پدر در کنارش بود .اردشیر
دوبار به سفارت ایران در آمریکا منصوب شدو
یکبارهم سفیر ایران در انگلستان بود .قبل از
اینکه برای بار دوم به سفارت ایران درواشنگتن
منصوب شود مدتی وزیر امور خارجه ایران بود.
درزمان آشوبهای سال  ۱۳۵۷دوبار به تهران
آمد تا راهی برای برون رفت از این آشوبها بیابد.
اما پادشاه با پیشنهادات او برای فرونشاندن
آشوب موافق نبود.
شایع شد که نخست وزیر ایران خواهد شد .اما
دریغ این شایعه نیز به حقیقت نپیوست.
شجاعت و کاردانی او در بین دیپلمات های
ایرانی وبسیاری از سیاستمدران خارجی
زبان زد بود .زمانی که اوبرای دومین بار در
سفارت ایران درواشنگتن خدمت می کرد
عده ای ازتروریستها بیگناهانی را به گروگان
گرفتندو اردشیر داوطلب حل این مشکل شد .
او با چند سفیر کشور مسلمان به دیدار
تروریستها رفت و با گفتگو ومذاکره آنهارا وادار
به تسلیم کرد وگروگانها آزادشدند(.شرح این
ماجرا رادربخش انگلیسی بخوانید)زمانی که
بعنوان وزیر امور خارجه ایران سیاست مستقل
ملی را دنبال می کرد ایران بهترین روابط را با
همه کشورهای جهان داشت.
او حتی مرگ خودرا مدیریت کرد .قبری را که
آرامگاه ابدی اومی شد سالها پیش خرید .چند
هفته پیش از مرگ حتی سالنی را که باید مراسم
یادبودش درآن برگزارشود تعیین کرده بود.
عده ای از ایرانیانی که داخل ایران بودند و نیاز
مبرم خودراچه در زمینة مالی وچه در زمینه های
معنوی به او یادآورشده بودند مورد حمایت او
بودند .چه بیمارانی که با کمک های او شفا یافتند
و چه افراد با شرف و ایران دوستی که با حمایت
های او به مقاماتی رسیدند که مستحق آن بودند.
اردشیرزاهدی یکی از رک گو ترین و شجاع
ترین دیپلمات های ایرانی بود.که بدون درنظر
گرفتن عرف دربار و رابطه ای که مقامات باالی
مملکت نسبت به شاه رعایت می کردند ،حرف
خودرا بی پیرایه و بدون هیچ تشریفاتی با شاه
درمیان می گذاشت وچون حرفهایش بوی
صمیمیت و و وفاداری می داد با استقبال شاه
مواجه می شد .با رهبران جهان که برخالف میل
و خواست شاه ایران دست به اقدامی می زدند
با نوعی دیپلماسی خشن روبرو می شد .زمانی
که عربستان از شیخ بحرین جانبداری کرده
بود اردشیر توانست مسافرت شاه را که قرار بود
چندروز بعد به عربستان صورت گیرد ملغی
کند و هرچند سعودی ها اصرار می کردند که

خیابانهارا آذین بندی کرده اند و منتظر تشزیف
فرمایی پادشاه ایران هستند وزیر امور خارجه
ایران زیر بار نرفت.
در سمت سفیر ایران در واشنگتن نیز با رؤسای
جمهور آمریکا به گونه ای صحبت می کرد که
گویا او مقامش از رئیس جمهور آمریکا باالتر
است .درپاسخ جرالد فورد که خواستار پائین
نگهداشتن قیمت نفت بود علنا و با صراحت گفت
منتظر چنین اقدامی ازسوی ایران نباشید.
پس از خروج شاه از ایران ،زاهدی تازمان غسل
دادن وکفن کردن شاه در کنارش بود و بعد به
مونترو آمد ومقیم ویالی گل سرخ شد  .محلی
که بسیاری از سران کشورها واز جمله محمدرضا
شاه و ملکه ثریا نیز در آن پذیرایی شده بودند.
همه وقت خودرا در مونترو به نوشتن خاطراتش
مشغول بود .با مقامات سویس و دیپلماتهای
همه کشورها دررابطه بود و با حسن سلوکی که
داشت توانسته بود مهر همه آنهارا بخود جلب
کند ..شهر مونترو اردشیرزاهدی را بعنوان سفیر
مونترو در سطح جهان معرفی کرد و این عنوان را
در مراسم بسیار باشکوهی با اهدای یک لوحه به
او به آگاهی همگان رسانید .درمراسم روز ملی
سویس که اول اوت هرسال در شهرهای سویس
جشن گرفته می شود اردشیرزاهدی سمبل یک
دیپلمات غیر سویسی بود که سواربرکالسکه ای
در خیابانهای مونترو همراه با خیل رژه روندگان
به احساسات مردم شهر پاسخ می داد .اهالی
مونترو با دیدن او با صدای بلند فریاد میزدند:
موسیو زاهدی ،موسیو زاهدی! واو برای همه آنها
دست تکان می داد.
اردشیرزاهدی درایران با حرمت و احترام زیاد
زیست و در غربت نیز یک ایرانی محترم باقی
ماند و هرجا که می رفت با اقبال مردم روبرو
می شد.
سه جلد از خاطرات اردشیرزاهدی به زبانهای
فارسی ،انگلیسی و فرانسوی چاپ ومنتشر شده
است بیش از سه هزارسند با جلد سوم کتابش
منتشر شده است و جلد چهارم خاطراتش باید
تنظیم و در آینده به چاپ برسد.
وزیر امورخارجه سابق ایران  ،درساعت ۱۱/۵
بامداد پنجشنبه  ۲۷آبان ماه  ۱۴۰۰برابر با ۱۸
نوامبر  ۲۰۲۱پس از یک سال بیماری و درد و
ناراحتی به خواب ابدی فرورفت و پیکر پاکش
درروزپنجشنبهچهارمآذر۱۴۰۰برابربا۲۵نوامبر
 ۲۰۲۱در نزدیکی مونترو به خاک سپرده شد.
درگذشت اردشیر زاهدی را به دختر نازنینش
پرنسس مهناز  ،خانواده زاهدی و همه دوستداران
ایرانی او ومردم مونترو تسلیت می گوئیم.
یادش گرامی وروانش آرمیده باد.
مرتضی پاریزی

آنچه درشماره ۱۴۳
دی ماه ۱۴۰۰
میخوانید

رویدادهای
دی ماه۱۴۰۰

بطور خصوصی مطرح کردیدفکر
خواهیم کرد .شاید اجرای آن
امکان پذیر نباشدولی ما سعی
خودمان را می کنیم..

چهارشنبه  ۱دی( ۲۲دسامبر)
روز میالد خورشید؛ جشن خرم

درگذشت اردشیرزاهدی
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مدیرگرامی نشریه آزادی
بادرو ِد شادی آمیز
دیروز آخرین شمارة نشریه
آزادی را دریافت نمودم .درروی
جلد تصویری از شاهنشاه آریامهر
بمناسبت چهارم آبان زادروز
شاهنشاه ودرصفحه یادداشت به
همین مناسبت نوشته اید.
ازخواندن چندمرتبه یادداشت
دوحالت متفاوت بمن دست داد.
غم وغرور .نمی توانم حالت خودرا
درآن زمان بیان کنم .دیدن تصویر
آریامهر وخواندن
شاهنشاه
یادداشت مرا به سالهای جوانی
برد .همیشه دلم می خواست
زودتر چهارم آبان بشود .درشب
چهارم آبان خواب نداشتم ومنتظر
بودم کی روز می شود که باتفاق
پدر به ورزشگاه امجدیه برای
جشن زادروز شاهنشاه برویم.
پدرم برای خودش ومن واحیان ًا
تنی چندازبستگان نزدیک کارت
افتخاری برای نشستن درجایگاه
مخصوص زیرلژ شاهنشاه تهیه
می کرد .درساعت ده صبح ما وبقیه
مدعوین وتماشاگران درجاهای
خود مستقر می شدیم .شاهنشاه
درساعت سه بعدازظهر تشریف
فرما می شدندوپس از پخش
نوای سرود شاهنشاهی روی مبل
خود جلوس می فرمودند .پس
ازرژه رفتن ورزشکاران دررشته
های مختلف  ،بازیها شروع می
شد .یکی ازرشته های ورزشی که
مورد عالقة شاهنشاه بود گشتی
باستانی بود که کشتی گیران
روبروی لژ شاهنشاه مسابقه می
دادند وبرنده ازدست شاهنشاه بازو
بند ومدال دریافت میکرد .آنچه

مجلةدیجیتال
بادرود برشما وخسته نباشید
این روزها مهمترین روزنامه ها
ومجالت اروپا وآمریکا مشترک
برای نسخة دیجیتال نشریة
خود می پذیرند .چرا شما این
کاررا نمی کنید .درست مثل این
است که بگوئید ما دوست داریم
بااالغ مسافرت کنیم و از هواپیما
خوشمان نمی آید .همراه بودن
با تکنولوژی عصر ،کاربسیار
عاقالنه ای است .شماهم مشترک
دیجیتال بپذیرید هم بنفع
شماست هم بنفع مشترکین شما
وهم بنفع محیط زیست..
بازهم صالح مملکت خویش
خسروان دانند.
مریم -سالمی شرق آمریکا

عالوه برشما تعداد دیگری از
خوانندگان نیز چنین توصیه ای
کرده اند .البته ماهم اکنون مجله
را بصورت دیجیتال هم منتشر
می کنیم وروی سایت نشریه می
گذاریم تا همگان بطور رایگان از
آن استفاده کنند. .ماهرگز بااین
فکر که نشریه دیجیتالی منتشر
شود مخالف نبوده ایم .همین اآلن
هم کسانی که مایلند نشریه را
ازطریق اینترنت دریافت کنند می
توانند با ایمیل مارا مطلع کنند تا
مستقیما مجله را برای آنها ایمیل
کنیم .دراین صورت نشریه را
ازروی سایت برخواهیم داشت
و یک حق اشتراک مختصری
دریافت خواهیم کرد .درشماره
آینده بیشتردراین مورد خواهیم
نوشت وشرایط آن را اعالم
خواهیم کرد .بدیهی است آنها فوت خانم درودی
که دسترسی به اینترنت ندارند
همچنان نشریه را بصورت چاپی در شماره پیش شرحی دربارة
دریافت خواهند کرد..
درگذشت هنرمند برجستة
کشورمان خانم ایران در ّودی
به انگلیسی نوشته بودید که
قیمتمجله
کارجالبی بود چرا که غیر ایرانیان
آقا سالم از پارسال تا بحال فقط هم که مجله را مطالعه می کنند
قیمت بنزین درآمریکا دوبرابرونیم هم با شخصیت این هنرمند آشنا
افزایش یافته .قیمت پست نیز می شوند و هم آنها که اورا می
نزدیک به ده درصد افزایش یافته شناختند از مرگ او مطلع شدند.
است بعبارتی از اول ژانویه تا امروز براستی خانم درودی یکی از زنان
دوبار هزینه پست افزایش یافته بسیار هنرمند کشورمان بود ند که
است وخدماتش هم بسیار بد عالوه برجامعة هنری ایران باعث
شده است .به تبع این دو مورد ،افتخار زنان ایرانی نیز بودند.
هزینه های زندگی درهمه سطوح روحشان شاد و یادشان جاودان
افزایش یافته است .اما شما هعنوز باد.
مجله را به قیمت  ۱۲سال پیش
کالله  -امینی کالیفرنیا
عرضه می کنید .البته من به سهم
خود به بودجه نشریه شما کمک باسپاس ازشما هموطن گرامی.
ممنونیم.
مالی کرده و بازهم می کنم اما ازتوجهتان بسیار
شمارا بخدا کمی هم بفکر ادامة درضمن به پیشنهاد شماهم که

شنبه  ۴دی( ۲۵دسامبر) جشن

متأسفانهاینشمارهازماهنامهآزادی
را اردشیرزاهدی نخواهد دید چون
چشمانشرابرهمهزشتیهاوزیبایی
های جهان فرو بسته است .او سالها
یاروپشتیبانماهنامهآزادیبود.آنرا
می خواند ومارا راهنمائی می کرد.
هرچند دراین شماره ازاو بکرات
یادکردهایمامامهربانیهایشحتیدر
کتابی قطور نیز نمی گنجد ..جایش
بسیارخالیاست.همیشهمیگفت:
آزادی دیگرجهانی شده است.
درست می گفت اماهمه بلطف او
بود.
حق اشتراک یکسال مجله
آزادی برای کشورهای مختلف به
شرح زیراست:
 50دالر
آمریکا
 100دالر
		
کانادا
 150دالر
		
اروپا
 160دالر
خاورمیانه
 180دالر
		
استرالیا
اشتراک نسخه دیجیتال ساالنه
 ۲۰دالر درسراسر جهان است
حق اشتراک برای یکسال پیشاپیش
دریافت می شود

کریسمس
یکشنبه  ۵دی  ۰۲۶دسامبر)
زمین لرزة بم [ 1382خورشیدی]
و سالروز شهادت آشو زرتشت،
چهارشنبه  ۸دی( ۲۹دسامبر) دی
به آذر روز ،دومین جشن دیگان
شنبه  ۱۱دی(اول ژانویه) جشن آغاز
سال نو میالدی
چهارشنبه  ۱۵دی ( ۵ژانویه) دی به
مهر روز ،سومین جشن دیگان
شنبه  ۱۸دی ( ۸ژانویه) شلیک
به پرواز  752هواپیمایی اوکراین

کتاب«درجستجوی خد ا»(آنچه دربارة خدا می دانیم) نگارش
دکتر همایون آرام از چاپ خارج شد.
* کتاب مجموعه ای است ازباورها وتفسیرهای علمای مذاهب،
پژوهندگان غیرمذهبی،دانشمندان معروف ،منکران وجود خدا ،وندانم
گرایان .همچنین خدادرمصر،یونان وبابل باستان موردبررسی واقع
گردیده ودالیل وجود ،سبب اعتقاد بخدا ودرستی فرضیه خلقت
بتفصیل شرح داده شده است .برای تهیه کتاب بابانو شادی زرگری
تلفن  )۵۱۶(۲۳۲-۳۰۳۷ :ویا تلفن  ۵۱۶-۴۶۶-۰۹۵۵تماس
بگیرید .بهای کتاب  ۲۸دالر وهزینة پست  ۶دالردرداخل آمریکا

آزادی
نش
رهی مااههن

اجتماعی ،ادبی،هنری

[ 1398خورشیدی]
دوشنبه  ۲۰دی( ۱۰ژانویه) قتل
امیرکبیر به دستور ناصرالدین شاه
قاجار [ 1230خورشیدی]
پنجشنبه  ۲۳دی( ۱۳ژانویه) دی به
دین روز ،چهارمین جشن دیگان
پنجشنبه  ۳۰دی (۲۰ژانویه)
حادثه ساختمان پالسکو[]1395
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چهارم آبان ماه

از اسامی کشتی گیران بیاددارم«
آقایان طوسی ،و سختری » بودند
آرزو دارم زمانی که قطار سریع
السیر زندگی درایستگاه من نگاه
می دارد ومن را پیاده می کند
شاید هم در دنیای دیگر باردیگر
دیداری دیگر ،با شاهنشاه عزیزم
داشته باشم.
بادرود دلپذیر ،تندرستی
وخوشوقتی شمارا آرزومندم باشد
که سالیان سال نشریه آزادی را
مدیریت نمائید وصفحه یادداشت
را ادامه دهید.
ارادتمند شما پرویز کالنی -آلمان
پروفسور کالنی عزیز با سپاس
از مهرشما که چون همیشه یک
ایرانی وطن پرست و ووفاداربه آئین
های ملی خود مارا نیز درادامه راه
خود تشویق می فرمائید .همیشه
باجوانه وسبز باشید.

انتشار مجله باشید .تا خدای
نکرده بعلت کمبود مالی مجله
تعطیلنشود.
عبدالرضا-کیائی-شمالکالیفرنیا
خوانندة گرامی ما اآلن دوازده
سال است که با کسری بودجه
مواجهیم .از کمک های شما که
هرچند یکبار صورت می گیرد
بی نهایت سپاسگزاریم .سالمتی
وموفقیت جنابعالی آرزوی قلبی
ماست .اگر قرار باشد مجله را
بصورت دیجیتال منتشر کنیم
هزینه ها به مراتب کمتر خواهد
شد .حال ببینیم درظرف این
یک ماه چه پیشنهاداتی دریافت
خواهیم کرد و برنامه ها بچه
صورتی باید تغییر کند .بازهم از
مهر شما سپاسگزاریم.

روز ،نخستین جشن دیگان

بازی بارفهنگـ

* دنیادارد ازویروس کورونا یک اقتصاد واکسنی میسازد و ما داریم از کشوری که سرزمین
هوشمندان و بخردان است ویروسی می سازیم که تنفر جهانیان را بر می انگیزاند.

آزادی -شمارة -۱۴۳صفحه 6

سال  ۲۰۲۱رو به پایان است اما
ویژگی اقتصادی آن رشد کشورهای
بسیارکوچک وکندی همین رشد
نزدبزرگان می باشد.
دراین سال هجوم ممتد کورونا
درکشورهای بزرگ ،جهانگردی را
به تنزلی بی سابقه برد .وتوفیق رشد
بی سابقه ای را نصیب کشورهای
زیرکرد:
ماکائو  ۳۵درصد ،گویانا  ۲۳درصد،
لیبی  ۲۰/۹درصد و جزیرة بریتانیائی
ویرژ  ۱۱/۵درصد.
عوامل رشد دهنده دراین سرزمین ها
درسه مقوله جهانگردی ،تولید نفت،
مواداولیه بودند .مثال های توریستی را
درباال دیدید.
اما لیبی رشدش در افزایش تولید نفت
است  .درست بمانند پرو که رشد
 ۹/۲درصدش حاصل افزایش تولید
نفت درکرانه های دریائی است.
خواستم برسم به این نکته که ایران،
که هم نفت دارد وهم بقول سعدی
ّ
«جلب سیّاحان » است وسرزمین
مملو از مواداولیه هم هست هیچ از
اینهمه ثروت نصیبش نیست بسبب
عناد با همگان.
به روزگاری که چین دچار نابرابری
های اجتماعی است وفقرا فقیر می مانند
تا ثروتمندان ثروتمند تر شوند رهبر
چین عار از اعتراف ندارد که باید راه
به اصالحات داد .والبته این سخن به
معنی دست کشیدن از بازاریابی های
جهانی نیست.
درایران عظمت جوئی وافتخار به
صالبت نظاماصل ،ومردم را بدنبال خود
کشاندن و فرسوده داشتنشان فرع
شده است.
مادرتهدید دیگران نیستیم .کسی قادر
نیست از برون دست برما نهد .پس
این همه نازیدن به سالح های دورو
نزدیک زن ،برای چیست؟ دنیا از عهد
قبل ازانقالب ازرفتن ایران به داشتن

یک سلسله صنایع اتمی مدد کار صلح
ممانعتی ندارد .ایران والئی به توسعه
طلبی رفت و دنیا با ایران والئی به
جنگ نرفت  .چرا ماباید در تورمی
اقتصاد ُکش ودررفتاری ضد مردمی
بسر بریم؟
هزارسئوال بی جواب هرروز ذهن
تک تک مارا بخود مشغول داشته
که بعید است به انتها رسند .می ماند
اینکه اینهمه خشسونت از ترس جان
خودشانی هاست که اگر نزنم  ،مرا می
زنند ..آیا سخن خمینی « تا ابد بگوئید
مرگ برآمریکا» منطقی دارد؟ آیا می
شود گفت نظام ها ابدی اند؟ وشعارها
نیز؟ واقعیت این است که نظام ها
دست بدست می شوند وسرزمینها
باقی اند وماندنی .ممکن است مدیران
سیاسی تیشه به ریشه خود زنند ازسر
وطن ناشناسی ولی ممکن نیست
جاودانی وطن را لطمه زنند.
طی یک تاریخ هزاره هائی ایران رهبران
ومدیران خوب وبد بسیار به خود دیده
است وابدیت آنها محال است .می
آیندو می روند .این وطن است که می
ماند .واما به بهانة اسالم ّ
والل خودرا
جاوید ونظام را ابدی فرض کردن
عین کوری بر تاریخ است .نظام های
اسالمی هم امروز درسراسر جهان
هرکدام را بنگرید دم از اسالم ناب
می زنند .وباهم دراختالف بسیارند.
بنابراین هریک را بنگرید دررقابت
وحسادت با دیگری بسر می برد.
واین پدیده نزد دیگران نیزوجوددارد
ووحدت نظر نزد آنها نیست.

باید دین را درسرزمین دید ،ونه سر
زمین را دردین.
انگار ما نمی دانیم یا نمی خواهیم
بدانیم باغنائی که داریم چه کنیم؟
انگار ما نمی دانیم با دستاوردهایمان
چه کنیم؟ یکصدو پانزده سال پیش
به یک قانون اساسی دست یافتیم و
ندانستیم باآن چه کنیم .به تجدد رفتیم
و ندانستیم با آن چه کنیم .وبعدهم به
انقالب  ،آنهم از نوع اسالمی اش رفتیم
وباز ندانستیم با آن چه کنیم ..وامروز
وقتی به نقشه وآمار رشد اقتصادی
جهان درهمین سال فکر می کنیم که
ایران درآن رشدش برابر صفر است
وحشت می کنیم .مبادا ما بیک بیماری
فرهنگیدچارباشیم؟
دنیا دارد می رود به اینکه ازویروس
کورونا یک اقتصاد واکسنی بسازد
و ما داریم از کشوری که سرزمین
هوشمندان و بخردان است یک
ویروس می سازیم که تنفر جهانیان
رادارد بر می انگیزاند.
جنگ های خاور میانه ای به صلح
نمی انجامند . .هم اکنون سیاست های
توسعه طلبانة ترکیه وایران منتهی به
همبستگی تازه اعراب واسرائیل شده
است .که چه بشود؟ آیا از ایمان دینی
مردم باید سوء استفاده کرد؟
این سیاست ها نه اسالمی اند و نه
وطنی  .ورسم ًا از تضمین منافع ملی
بسیار دورند والبته ناخواسته غرب
را به دخالت دعوت می کنند .وچین
وروسیه را به گلچینی دراین معرکه
می برند.

آنچه به اشاره « بیماری فرهنگی»
درباال لقب دادیم منحصر به ما نیست.
نگاه کنیم به هند که همه چیز دارد
وهمیشه از چین عقب است ودردام
الشخوران .این کشور باستناد مهمترین
ومعتبرترین زسانه های اقتصادی به
وضعی دچار است که برای سالهای
دراز در کسادی ها وعدم رشد دست
وپا خواهد زد .این به کنار .وضع
درآمریکای مرکزی وجنوبی بهتراز
هند نیست.
آیا باید باورکرد که عقب مانده ها
محکوم به عقب ماندگی ابدی اند؟
وهرکدام به دلیلی ودرکل به سبب
بیماریهای فرهنگیدچار این عقب
ماندگیهستند؟
بویژه آن که کشورها دروجود
یک فرد منتخب یا منصب بنام رهبر
ورئیس جمهور خالصه نمی شوند.
وهرچه هستند به ریشه ها و فرهنگ
مردمانشان ربط دارند.
درکشورهای دموکرات اثر رئیس
جمهور ورهبر چهارتا هشت ساله
فرهنگسازنیست.
برعکس درکشورهای اقتدارگرا،
اقتدارها ریشه درباورها وفرهنگ
ها دارد .حتی گاهی اخالق سیاسی
تابع فرهنگ نیمه بیماراست واگر
آن اخالق سیاسی برآمده از عقالنیت
سیاسی جا نمی افتد عله همانا سماجت
فرهنگی است که ذوب آن آسان
نیست .زیرا ببهانة ذوب آن کل کشور
بنوعی ،باستبداد می رود.
درایران به مدد انقالب مشروطه
دوسه اقدام علیه همان پدیده بیماری
فرهنگی صورت گرفت وبه شکست
منتهی شد .پس پدیده زمان گیر است.
ووای به وقتی که فساد تبدیل به
نیروی موازی نظامی که مدعی اصالح
وتعدیل عناصر فرهنگی است شود.
مادرجبهه جدائی دین از حکومت
بسیار کار کردیم .ولی شکست

تحت تأثیر آن بسر می بریم.
این مطالب که درکوتاه ترین فرصت
نوشتاری بدان اشاره کردیم بمعنای
عدم تحول درفرهنگ ما نیست .در
عمر کوتاه نیم قرنی عهد تجدد در
جهت تصحیح مدار فرهنگ ما وفراهم
ساختن زمینة تحوالت فرهنگی اقدام
ها شدو شاهد مثال آنکه نظام برآمده
باهمة کوششی که برای محو آثار
عهد تجدد کرد از آن بسیار گرفت
و همیشه منکر آن نشد ..قبول علوم
واندامهای دانشگاهی وپژوهشی
آن که مرکوز ذهن جامعه ایرانیان

تا تداوم اصالحات فرهنگی تضمین
شود تا هر نظام ازراه رسیده نتواند
درجهت عکس رودخانه تحوالت،
ناگزیر ناشیانه دستور شنادهد.
گاهی نگاه به وضع دیگران ضروری
است چه این دیگران غرب دموکرات
باشند و یا چین وروسیة بظاهر
کمونیست و اقتدار طلب .روسیة پوتین
دست کمی از تزارها ندارد.روسیه
امروز درفرهنگ سیاسی متمرکز خود
غنی ومردمش فقیرند.
درچین روسیه را بچشم برادر بزرگتر
می بینند .نظام سیاسی هردو  ،انضباط
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دکترکاظم ودیعی  -اپریس

خوردیم .زیرا اول از همه همان قانون
اساسی مشروطه به ما صد درصد راه
نمی داد .دیگر آنکه شتاب در تجدد به
نوعی فساد رفت بنام غرب زدگی ها.
پس افراطیون چپ وراست خودرا به
رهبران دینی سپردند.
ما ازحماسه ها تاریخ ساختیم وسیاست
ها حماسی شدند .هم اکنون ازاقدام
به صنایع اتمی درحماسه ایم ونه در
مدیریت ها.
ونظام ها خود ،پروردة فرهنگ حماسی
شدند .این انحراف غیر عمدی یا
عمدی ویژة ما نیست .پیشتر ازماهم
کشورهائی هستند که مبتالی آنند.
حماسه ها تاریخ و سیاست نیستند
بلکه ابزار رفتن به سیاست اند .پس به
نظارت بسیار محتاجند..
حماسه ها درتنگناها ضرورند ولی
بهره وری ازآنها درمدیریت ها مفید
وعقالنی نیست .زیرا مدیران را به
کوربینی سیاسی می برد.
حاشیه دومثال:البته :وقتی در ایران قبل
از انقالب یک مقام عالی می گوید :
این مملکت برای حکمت پادشاه ما
کوچک است البته تملقی است ولی
برآمده از فرهنگ حماسی هم هست،
درابعتد منفی آن.
 وقتی یک نماینده به شاه بگوید «مگسی را که تو پرواز دهی شاهین
است» عین کوربینی است.
درهردو مورد شاهد وناظر بودم
برنفرت آمیخته به سکوت شاه.
***
اصطالح بیماری فرهنگی که درباال
دوسه بار بکار بردیم جابجا همان جبر
تأثیرات خُ رافات ممزوج به فرهنگ
است که جداساختن آنها از رویه
های سیاسی آسان نیست.
به اوایل انقالب اسالمی وقتی از
فرهنگمان واثرش درسیاست ها
حرف بمیان می آمد می پرسیدند
طی دورة تجدد ،چرا فرهنگ مارا
اصالح نکردند؟ واین سئوال نشان از
آن داشت که غالب ًا فرهنگ را بمانند
مقوله ای کذرا وکوتاه درعمر خود
معنا می کردند .درحالیکه فرهنگ
درقالب کل عادات وآداب ورسوم
عمری درازتر از قرون وحتی هزاره ها
می تواند داشته باشد .فرهنگ از مقوله
فناوری ها نیست که به سر عت بتواند
به تحول رود.

چنین است که نظام های سیاسی می
آیند ومی روند و بودشان از جمله
در کشورما در کیش شخصیت های
سیاسی خالصه می شوند و شخصیت
ها غالب ًا با همان فرهنگ جاری،
حکومت می کنند.
بُعد دیگر فرهنگ ها در جغرافیای
سرزمین است .که تأثیر آن از
دیرپاترین است .وغالب ًا دوراز ذهن
ماست .درحالیکه بصورتی استوار

است از جمله مثالهای بارزآن است.
حال اگر نظام والیت فقیه می کوشد
برسر وته هراقدام ضرور فرهنگی
شعاری اسالمی بچسباند ازمقوله
های ارتجاع فکری قشریون است
که از قضا فرزندانشان در بسیاری
از دانشگاههای فرنگستان درجهت
مخالف پیش می روند.
تالشی عظیم از سوی ر وشنگران
مجهز به علوم امروزی الزم است

را از حزب و ارتش و استبداد را
ازفرهنگ هزارعه های تاریخ خود هم
امروز درخود دارند.
اقبال بزرگ مردمان آنجاست که
ابرقدرت ها امروز قادر بیک جنگ
جهانینیستند.پستحولناگزیرفرهنگ
ها در جوامع درراه ودرپیش است.
ازجمله دروغهای بزرگ یکی هم
همان انقالب فرهنگی مائوتسه تونگ
است که جز یک استبدادفردی
برگرفته از فرهنگ باستانی چین نبود.
ودیدیم که چین یا روسیه درکل
ترقیات خود مدیون ومأخوذ غرب
روشنگرند .ولی انگ فرهنگ کهن
خودرا بصور مختلف برمأخوذات
وبرگرفته ها می زنند .تازه ترین دراین
قبیل کشورها ازجمله ایران والئی
آنست که رهبران منکر دموکراسی
نیستند فقط آن را برای جامعة تحت
لوای خود زود می دانند.
***
جدا ً باید دید اقدامات رهبران
کشورهارا که جنبة شخصی وفردی
دارد وتحول ناگزیر فرهنگ هارا که
درکارند ودیده نمی شوند.
بستن مرز آمریکا و بازکردن آن بعهد
دورئیسجمهوردرقبالمکزیکوکانادا
ربطی به فرهنگ پیوسته درتحول
آمریکا نداردوامری است گذرا وفردی.
آخرین نکته :فرهنگ ،ساخته و
پرداختة مردم است .وزارت فرهنگ
دربعضی کشو رها درنقش کارخانه
فرهنگ سازی وبفهمی نفهمی سانسور
انواع پدیده های فرهنگی اند.
آمریکا وزارت فرهنگ ندارد .فرانسه
وزارت فرهنگی دارد که نقش اصلی
آن حمایت از هنر و هنرمندان وحراست
از عصارة انقالب فرانسه است.
آمریکا که وزارت فرهنگ ندارد به
فرهنگی زایا وفراگیر رسیده است.
وفرانسه که وزارت فرهنگ دارد
فرهنگ وآثار فرهنگی انقالب خودرا
به کل مستعمرات خود طی دو سه
قرن تحمیل کرد .نتیجه آن شد که
پیوسته با مردم سرزمین های باقیماندة
عهد استعمار درگالویز شدن هاست.
نه به آن آمریکا باید نگاه کرد که
وزارت فرهنگ ندارد و نه به این یکی .
زیرا بهر صورت مورد قبول مردم
خوداند .اما من هرجا وزارت فرهنگی
دیدم آن را معصوم ندیدم.

سیدجالل تهرانی ،مردی ازقبیلة بزرگان سیاسی
قسمت دوم
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وقتی می رفت گفت :حالم سر جا
باشد بهت زنگ می زنم.پرسیدم من
چی؟ گفت هروقت دلت خواست .اما
منهم هروقت حالم به جا بود گوشی
را ور می دارم.
و زد به خنده  ...دیدم بی میل نیست.
قرارمن با سیدجالل تکرارشد.
ضمن حرفهای تلفنی گفتم تا همه
سئوالهایم به جواب نرسند مزاحم می
شوم .یک روز زنگ زدم گفتم سئوال
دارم .گفت می خواهی بجلونیم؟
گفتم  :میخواهم بدانم کدام کسری
داشتم درمقایسه با آن نسل که نسل
شماست .گفت  :کسری نداشتی .تو
بیاد آر که شاه بوسیلة همسرش به
تو گفت ودیعی را همینطوری که
هست بگذارید باشد .گفتم  :پروانه
آزادی بیان بمن داد .چون همیشه
فکرمن برایران مقدم بود اما بر وجود
وضرورت پادشاهی باورداشتم .ظرف
دوهفته به من دو سمت پیشنهاد
کردند .اولی کارمن نبود .دومی
سرپرستی دانشجویان مقیم اروپا
بود .شرطی نهادم که آمارهای خودم
را بنا نهم .نه آمارهای مثل ایجاد
۲۵۰۰مدرسة تازه بنیاد بمناسبت
جشن دوهزاروپانصدمین سال که
دروغی پُر کراهت درآن حس می
شد .پس رد کردم..
دردیداری گفت :فرنگی ها دنبال
رقم ثروت شاه به هردری می زنند.
خمینی به این امر اعتنا ندارد .و ادامه
داد:
ثروت شاه دربنیاد پهلوی نبود .بنیاد
پهلوی متعلق به ایران است وبهبهانی
درست عمل کرد .همه را برگرداند به
ایران .گفتندش خائن .اما درست
کاری کرد .معینیان هم درردیف او
بود و هست.
گفتم وجز آن؟ گفت از انصاری وزیر
دارائی بپرس .او بخشی از ثروت شاه
رادرآمریکا مدیریت می کند .گفتم

 :خود درحضور نهاوندی ومن سر
صبحانه درمنزل خودش این مطلب
را بی آنکه ما بخواهیم به اطالع ما
رساند.
گفتم :و جزآن؟ گفت :هرگز کمپانی
های نفتی تکزاس اطالعی به کسی
نمی دهند ازباب صاحبان سهام .به
هرحال آنجا هم بود.
گفتم  :و بعداز آن؟ گفت :ازثروت
شاه حرف می زنند ودراروپا وآمریکا
هرگز از ثروت همسر او نمی گویند.
گفت :یاران خمینی ازتابلوهای پنهان
شده حرف نمی زنند .افشا خواهدشد.
گفتم :من بخش مهمی ازآنهارا
درایران و پاریس دیده ام .ولی دوست
محرم همسر شاه روزی بمن گفت«:
در مضایق مالی اند .حتی پول مأموران
نگهبان خودرا ندارند».
گفت :رسانه ها وولیعهد حرف از
چهل میلیون دالر میزنند ازباب کل
ثروت شاه.
گفت :خدامرا نبخشد اگر خالف
گویم« من هرگز از میلیون ها
نشنیدم .از میلیاردها چرا» و با تندی
گفت :حساب که بلدی سرانگشتی
حساب کن .گفتم هویدا گفت  :هزینه
یا بودجه یا پول جیبی ماهانه شخص
ملکه ماهی یک میلیون دالر است
وباقی برای موزه وهنر دستوری انجام
می شود ازطریق شرکت نفت.
ناگهان گفت :حاللشان می شد اگر
مردم مملکت را تحقیر نمی کردند
ومدعی « نفت من» نمی شدند.
پرسیدم :طرح آشتی باقم چرا
خشکید؟
سید جالل تهرانی گفت « :باید دولت
آموزگار می رفت ».گفتم « :محرم
ملکه درهمان ایام لوموندرا نشانم داد
که باهری -نهاوندی -ودیعی سه بالی
جان درنظام اندولی ما بروی خودمان
نیاوردیم.
گفت «:هیچکس از حوزه ای ها بشما
حمله نکرد زیرا هنوز میشد به آشتی
رفت».

سید جالل به پول شاه وهمسرش
ودیگر قصور اعتنای واقعی نداشت.
دائم می گفت مجلس بی آبرو ،دولت
دست بسته وکمک های رایگان
به کشورهای فقیر آنهم به دستور
آمریکا وبدگوئی به حوزه ،نظام را
ریشه کن کرد .واینک ما درآغاز
یک دورة شوم هستیم .ولی اینها می
ایستند چون باوری دارند.
می پرسم «:این افراط در خشونت
چرا؟» می گوید «:می ترسند .آقایان
هنوز سوار کار نیستند».
پرسیدم «:کمک های بالعوض یا با
بهرة ناچیز ازسوی ما به بیگانه چر ا؟»
گفت «:جلوگیری از تورم .البته
درهمان حال روستاها راه نداشتند
تا تولید اضافی رابه بازار رسانند.
ما می توانستیم با بیل وکلنگ ومزد
بهتر راههای بسیار روستائی بسازیم.
سرمایه نهی دراین قبیل موارد فدای
بیخبری ازروستاهاشد .و بهانه به
دست آنها که می گفتند روستاها
خالی از سکنه شده است داد .مناطق
اختیارواقعینداشتند».
گفتم راه مرزن آباد به کالردشت
وکبوددریا سالها درغفلت بود .شاه
وهویدا وروحانی وزیر کشاورزی
براثر یک مقالة مملو از دلسوزی
من نویسنده  ،رفتند به اینکه به
ِ
هر نماینده بودجه ای بدهند برای
ضروری ترین عمران ها در حوزة
انتخابی خود .یعنی از نمایندة مجلس
که کارش قانونگزاری است مجری
بسازند دررقابت با قوة مجریه!
سید جالل گفت «:آن نظام فرماندهی
انقالب باعقده ها که داشت فکر کرد
آمریکارا دارد .پول نفت را دارد ،پس
ابد مدت است .اما به تو بگویم بعید
نیست آخوندها هم در هچل پول
نفت بیفتند وباور کنند بازار نفت
دست آنهاست و با مرگ برآمریکا
گفتن تا ابد سوارند».
سیدجالل معتقد بود آمریکا عادی
شدن روابط ایران وشوروی را هرگز

نبخشید .شاه درست عمل کرد اما
خوب توجه نکرد.
سید جالل می گفت « :زنهای خانه دار
گاهی گوشت را بار می گذارند ومی
روند دنبال وسمه کر دن .یک وقت
سر می افتند که گوشت سوخته و
می جهند تا برسند به نجات باقی
گوشت وکاسه وسمه دمر می شود».
پرسیدم «:منظور؟» گفت «:این نظام
غریزی عمل می کرد وبه هیچ روی
احساس نیاز به ُعقال نداشت .پرسیدم:
انقالبیون چطور؟ گفت دوسه کار
خوب می کنند باقی را می سپارند به
غریزه بودن وماندن .وآسیاب بهمان
نهج می چرخد.
پرسیدم :دورباطل؟ گفت :مگر وقتی
اسکندر آمد شاه وقت تاج برسراو
ننهاد؟ شاه ما تاج را گذارد سرژنرال
هایزر واین مرد فرماندهان را هدایت
کرد .تا به پیوندند به خمینی .وبه
مردم گفتند .ومردم بعد ازخمینی به
قیام رفتند ..رضاشاه گفت «:من حکم
می کنم»  ...قدری حکم کرد ورفت
به حکم بیگانه.
ایرانی ،خودرا به حاکم روز می سپارد
و کنار می کشد.
پرسیدم :شاه را می شد محاکمه کرد؟
جواب داد :هرگز .رسم ما اجازه نمی
دهد .دیدی خمینی صبر کرد او برود
تا خود بیاید .شاه کشی درما مطرح
نیست .وزیر ُکشی رسم ماست .نگاه
کن چه کرد رضاشاه بافروغی .وچه
کردبااو به وقت رفتن که ولیعهدرا بتو
می سپارم .خوب  ،این یک مورد قابل
تحسین است .ولی درموارد دیگر...
پرسیدم :ما جان مفتی کندیم .بقول
آخوندی که درزندان بازپرس من
بود ،او می گفت نه شما ایستادید به
حرمت شاه ووطن ولی واقع ًا شماها
بقول قدما همان « میزعبداألضافه »
بودید .نظام نیازی به مردان مصلح
نداشت .افراد صالح باید اول اخته می
شدند تا بعد بکار گرفته شوند .این را
هم بگویم که نسل شما دم به تله نداد.

ازرسوائی ها حذر کند .ومن دیدم از
نسل قبل ازنسل من آنقدر حرمت
وطن را دارد .که حتی بعداز انقالب
ودرآخرین فرصت حیات بازهم به
بی آبروئی مجال نمی دهد.
ازاوپرسیدم :مخالفان بجز چپ و
مجاهدان سازمانی نداشتند .موردی
وموسمی تظاهرات می کردند.
جواب داد :بجز حرکت خمینی باقی
وزنی نداشتند .نوعی پُفک نمکی
سیاست زده بودند .این خمینی
ویاران او بودند که همه را کشاندند
درقیف سیاسی خود .آمریکاهم
فریب ظاهررا خورد .سیا بر فکلی های
ریشو حساب می کرد .هنر خمینی
و یاران ،عمل درسطح توده ها بود نه
در رفاه طلبی های شب شعری که
سرازجهان درنمی آوردند وسرگرم
زبان آوری های پاریس بودند.
سید جالل باورداشت که خمینی
بسیار می ترسید .پس بسیار با
احتیاط عمل می کرد .فریب هیچکس
را نخورد .درهرمرحله گرفت وهرگز
نم پس نداد .کسانی مدعی فرزندی او
شدند  .او جز به آخوند باور نداشت.
دوسه فقره وام که گرفت قدری
معیوب شد ولی همه را بابهره پس
داد جز درمورد وامی که از عرفات
گرفت بقیه کار او نبود .درهرحال
وام دادن عرفات به خمینی دامی
بود از سوی سیا و نه جای دیگر .پس
ازآگاهی برگرایش عرفات به صلح با
آمریکا اورا مؤاخذه کرد .اوهم ازایران
فرارکرد.
پرسیدم شیوة بسیج برای انقالب

سیدجالل تهرانی واردشیرزاهدی

آقای خمینی نمونه ای خواهد
شدنزد دیگران .گفت هرگز هیچ
ِ
حرکت برانداز ،بااینهمه تودرتوئی نزد
مالیان وجود نداشته است .خمینی از
اخوان المسلمین خیلی گرفت ولی
بُن مایة حرکت خمینی در تشییع
انتقامجو نهفته است ،.که مرید را به
ایثار وعادی جلوه دادن شهادت می
برد .خالصه آنکه او از هرگروه مخالف
حتی از فکلی ها چیزی گرفت و
تأییدی داد ولی خود راغنی ورهبر
ودیگران را دنباله رو خود ساخت به
حکم نیابت امام زمان.
پرسیدم :و بازرگان؟
گفت:ساده لوح تر ازاو ندیدم .خمینی
اورا ُهل داد تابرود به قعر نظرات
ساده لوحانه اش .عهد نخست وزیر
موقت تو عهد فترتی خون آلود بود.
خمینی می داند و می دانست که
فکلی ها عمقی ندارند .پس ده ها
مثل اورا به یاری وبازی گرفت تا به
مردم انقالبی بفهماند که آنها دربرابر
پتک انقالب گردوئی پوکند.
پرسیدم :دنیا خمینی را دست کم
گرفت؟
گفت :خمینی درسیاست خارجی
دنیای آمریکازده را دست کم وحقیر
کردن ظالم را نشان داد .وهیچکس
باور نکرد .اما او ادامه داد .خمینی
درمقایسه با مریدان ،دور نگر بود.
اما مریدان اینک درامتحان پس
دادن هایند .ایران بعدازاو ،به بحرانی
درازمدت می رود.
پرسیدم :چرا؟
گفت :وضع بغرنج است جانشینان
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دکتر کاظم ودیعی

معهذا شمار مصلحان کم بود .دراین
میان خلط مبحث هم شد .وطن شد
شاه ،شاه شد وطن  .درحالیکه حساب
این دو یکی نیست.
به شوخی یا جدی پرسیدم :بقول
مردانی چند :شاه اگر نخست وزیری
می کرد  ،سئوال :آیا نخست وزیر
خوبی بود؟
جواب داد :نمی توانست پادشاهی
کند .چون با نامردی ها که دید می
ترسید قدرت از دستش در رود.
ضمن ًا نمی توانست نخست وزیر خوبی
باشد زیرا شاه بود .شاهی که نخست
وزیری کند نه این است ونه آن.
مردم شاه قوی رادوست داشتند .
ولی مردم ما ابدا ً سرازقانونی زیستن
درنمی آوردند .این عین حقیقت
است که سران روحانیت عین شاه
طالب قدرقدرت بودن اند .پس قانون
درذهن آنها بدل به فتوا و اجتهاد شده
آنها که شعار خدا شاه میهن را رواج
دادند اولویت را به اهلل دادند ودرغیاب
آن شاه .همة انقالب ها خواسته اند
از تبلیغ تجدد وقبول آن به مدد
علم به دموکراسی روند شاه خودرا
ابزار این ایده آل دید .ولی هرگز به
متفکران علوم جدید ه راه نداد.
پرسیدم چرا؟ گفت :سلطنت ارثی
تحمل چون وچرا ندارد .ناپلئون هم
نتوانست نه پاپ را تحمل کند ونه
نظر دانشمندان را دراجرا .به تو می
گویند تو بعداز پدر شاهی .برتروداناتر
وثروتمندتر و قدرتمندتر .اوهم می
پذیرد .واول کار که دراولین فرصت
می کند نفی معلم است .وشما دیدید
ولیعهد چه برسر مدرسه ومعلم
ورئیس مدرسه در دربار آورد وچه
خفتی بود؟!
پرسیدم :از آیندة ایشان(ولیعهد).
سیدجالل گفت :خمینی اورا
معصوم خواند .تابرود درس بخواند.
اما مادربزرگ او اورا سیاسی نخواند.
درجبین او نوری نیست  .ازشاه شدن.
شنیدیم پدر دربارة او گفته است
بازیگوش است .. .همة اینها باعث شد
همسر شاه تدارک قدرت ببیند .اما به
اغوای َع َلم و نفی هویدا.وبا ناشیگری
و ساده لوحی .پس نشد.
سیدجالل گفت :خوب شد که نشدو
دوسه بار تکرار کرد .انگار بسیار می
دانست ونخواست جز اینکه باادب

خمینی اگر جداازخط او روند می
بازند .پس برای ذ ماندن به تندروی
نیازی همه روزه دارند.
هیچکس نمی تواند انقالب را بزک
کند .همه فعال دوام آن را طالبند.
پرسیدم چه کسانی در « فع ً
ال» شما
جا می گیرند؟ جواب داد :انتقامجوها،
تحقیرشده ها و نظریه بازان که بین
ج ّو انقالب هادرجهان فرق نمی نهند.
و بعد مردم متقاضی ومنتظر ونومید از
برکات موعود .خمینی از آمریکا
دشمنی ابدی ساخته است .وهر
پدیدة بدوناگواررا به آمریکا نسبت
می دهد .ومردم متقاضی نتیجه می
گیرند « سیداوالد پیغمبر» حق دارد.
پس آسیاب از حرکت نمی افتد .آخر
نه آمریکائی ایرانی را می شناسد
ونه ایرانی عمق سیاست آمریکارا.
خمینی به بهانه اسرائیل آمریکارا
می شناساند آرامش ازمادوراست .این
دو تابه عمق دشمنی نروند دست
بردار یکدیگر نیستند .هم اکنون
اطالعات چی های نظم ونظام خمینی
بیشترازسیا می دانند  ،درمسائلی که
محدود می شود به این انقالب.
پرسیدم :کاری می شود کرد؟
گفت :شغل ما بعدازاین عالفی است.
شنیدی؟
گفتم:حتماً
سید جالل می گفت :بخش مهمی
از تاریخ اسالم مربوط است به ایران
که درمدارس ودانشگاههای ما جز
اندکی ازآن تدریس نمی شود .واما
تاریخ اروپا که اندکی آلوده به تاریخ
ایران است به تفصیل تدریس می
شود .خوب این به ُحقنه می ماند.
به مغزشوئی می ماند .ایرانیان حتی
از قضیة آذربایجان و پیشه وری
چیز مهمی نمی دانند ازبس که آب
وتاب زیادی به آن دادند .حقیقت
دربایگانی هاست (.من به او از کتابی
براساس آرشیو باکو حرف زدم .گفت
ترجمه اش کن).
سکوت گاه بگاهی من باعث شد
بگوید :خوب به فکرت انداختم .به
ایشان گفتم :نفرت از حملة عرب و
اسالم مارا به غرب گرائی راند .گفت:
حساب اعراب را ازحساب اسالم
جداکن .گفتم نمی شود .گفت  :می
فهمم ترا.
ادامه دارد

هـم

راه آفتاب
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یافتنمهماست

کتاب نظریة پیکاسو Picasso›s
 Theoryازسوی انتشارات آبرامز
 Abramsبه قیمت  ۴۹دالر منتشر
شده است.
این کتاب را دوری شتون Doury
 Shtoonویراستاری وگردآوری کرده
است .درمقدمه کتاب آمده است «:از
پابلو پیکاسو هنوز بعنوان بزرگترین

هنرمند قرن بیستم نام می برند.
هنرمندی که غنا و وسعت کاروگسترة
نفوذش با هیچیک از هنرمندان
همعصرش قابل مقایسه نیست .چه به
عنوان نقاش ،طراح یا مجسمه ساز.
بااینهمه او تا آخر عمر درانزوا زیست
ونظریات او دربارة هنر ناشناخته ماند
وبه ندرت بصورت نوشته درآمد .لیکن
به هنگام گفت وگو وبحث باافراد
مورد اعتمادش  ،هنر مضوعی بود که
اورا سخت به شوق می آورد.
آنچه دراین کتاب می خوانید مطالب
نادری دربارة هنراست که ازشخص
پیکاسو دردست داریم .پیکاسو این
مطالب را در  ۹۲۳۱به زبان اسپانیائی
به ماریوس د .زایاس دیکته کرد ومتن
نوشته شده را نیز پیش از ترجمة آن
به زبان انگلیسی مرور واصالح کرد.
ترجمة انگلیسی درهمان سال درمجلة
هنر The Artsچاپ نیویورک منتشر
شد ومن آن را بصورت کتاب حاضر
برای دوستداران هنر نو گردآوری
دوری شتون
کردم».
آنچه درزیر می آید بخش هایی است
که ازاین کتاب به فارسی برگردانده
شده است:
برای من درک اهمیتی که به جست
وجو درارتباط با نقاشی نو می دهند
مشکل است .به نظرمن جست وجو
درنقاشی مفهومی ندارد ،یافتن مهم
است.
هیچ کس عالقمند نیست دنباله رو
کسی باشد که تمام عمرش را با

چشمانی دوخته شده برزمین  ،صرف
جست وجوی کیف پولی می کند
که قرار است سرنوشت سرراهش
قراردهد .کسی که چیزی را می یابد ،
مهم نیست چه چیزی را  ،حتا اگر
قصد جست وجوی آن را نیز نداشته
باشد  ،اگر تحسین مارا برنیانگیزد
حداقل کنجکاوی مارا تحریک می
کند .از جمله گناهانی که مرا به
آن متهم کرده اند  ،هیچ یک اشتباه
ترازاین نیست که هدف اصلی کا ِر من
روحیة پژوهشگرانه دارد.
زمانی که من نقاشی می کنم هدفم
آن است که چیزی را که یافته ام
نشان بدهم نه آن چیزی که در جست
وجویش هستم .درهنر قصد انجام کار
کافی نیست؛ به قول ما اسپانیائی ها
عشق را باید باواقعیت ثابت کرد نه
با استدالل .چیزی که به حساب می
آید کاری است که آدم انجام می دهد
نه چیزی که انسان قصد وانجامش را
داشته است .همة ما می دانیم که هنر
حقیقت است .هنردروغی است که مارا
وادار می کند تا حقیقت را بشناسیم.
حداقل حقیقتی که برای درک به ما
داده شده است .هنرمند باید چنان
شگردی داشته باشد که بتواند باور
دیگران را نسبت به واقعی بودن دروغ
هایش جلب کند .اگر هنرمند به جای
نشان دادن دروغ هایش تنها به نشان
دادن موضوعی اکتفا کند ،هرگز به
چیزی دست نمی یابد...

درآغاز انقالب اسالمی  ،به دلیل
جفاهائی که به استادان دانشگاه کرده
بودند  ،بعضی راهی کشورهای دیگر
شدند وباعزت واحترام به کار علمی
خویش پرداختند .عده ای هم خارج
نشدند ودرایران ماندند.چون می
خواستند در کشورخود زندگی کنند
وبه جوانان سرزمین خود آموزش
دهند .آنچه موجب می شد که
بخصوص عده ای از استادان ارجمندبا
حقوق اندک درکشور خود بمانند
وزهر تحقیر وتوهین را بچشند ،عشق
وطن بود .آنها کشور خودرا دوست
داشتند ونمی خواستند دوراز ایران
ودرغربت به سر برند.
یکی ازاین استادان ونمونة بارز ایشان
دکتر احمد تفضلی بود.
استاد تفضلی متخصص طرازاول
درفرهنگ وزبانهای باستانی ایران
بود .استادی بود بی نظیر که عالوه
بر آشنائی عمیق با ادبیات فارسی،
زبانهای باستانی ایران مانند :اوستائی
وفارسی میانه را خوب می دانست وآنها
را دردانشکدة ادبیات دانشگاه تهران
تذریس می کرد .به چندین زبان
خارجی از جمله عربی ،انگلیسی ،فرانسه
وآلمانی هم تسلط داشت وبه بعضی
ازاین زبان ها مقاله می نوشت .تفضلی
دررشتة خود یک شخصیت جهانی بود.
بارها ازاو دعوت کرده بودند که برای
تدریس به دانشگاههای معابر اروپائی
و آمریکائی برود واو جواب رد داده
بود .فقط به یک دلیل ،به دلیل این
که عاشق ایران بودودوری از ایران
را نمی توانست تحمل کند .عاشق این
بود که درایران بماند وبه دانشجویان
ایرانی فرهنگ وزبان وادبیات ایران
را تعلیم دهد .او چندین مسئولیت
فرهنگی را نیز بعهده داشت .عضو
فرهنگستان زبان وادب فارسی بود و
بعدا ً هم به خواهش دوستانش معاونت

استاد احمد تفضلی

علمی فرهنگستان راپذیرفت .نمایتدة
فرهنگستان درشورای گسترش زبان
فارسی هم بود.
درزمستان  ۱۳۷۵به دعوت رئیس
دانشگاه سن پترزبورگ به آنجا رفت
ودکترای افتخاری راازاین دانشگاه
دریافت کرد .وقتی درفرهنگستان به
خاطر کسب این افتخار ازاو تجلیل
کردند ،او درپاسخ ،یک جمله گفت:
« اگرافتخاری هست برای کشورم
است ،برای ایران»

استاد احمد تفضلی درروز  ۲۴دی
ماه  ۱۳۷۵هنگامی که بااتومبیل خود
ازدانشگاه به خانه اش می رفت،
ساعت دو بعدازظهر نزدیک خانه اش
درشمیران ناپدید شد ودوازده ساعت
بعد جنازة اورا باجمجمة شکسته
واستخوان های از جادررفته وشکسته
وبدن خونین ومجروح درجاده ای
دورافتاده دراطراف تهران پیدا کردند.
هیچ کس جای تفضلی را نگرفت و
نخواهد گرفت.

صادق چوبک ،نویسندة بزرگ ما کمتر
به ترجمة کتابهای خارجی پرداخته
است .تاآنجا که اطالع دارم آن زنده
نام دوکتاب راازانگلیسی به فارسی
برگردانده است .کتابهای «مهپاره ،
داستانهای عشقی هندو »که در۱۳۷۰
توسط انتشارات نیلوفر چاپ و منتشر
شده است و کتاب پینوکیو ،آدمک
چوبی نوشته کارلو کولودی که چاپ
اول آن درسال  ۱۳۳۴توسط کتابهای
شکوفه وابسته به مؤسسة انتشارات
امیر کبیر وچاپ هفتم آن در۱۳۶۹
منتشر گردیده است.
پینوکیو  ،آدمک چوبی ،ازداستان
های خیمه شب بازی ایتالیاست که
در  ۱۸۸۱نوشته شده وبعنوان کتاب

درسی درایتالیا تدریس می شده است
پینوکیو یک کتاب درسی اخالقی
است اما نه از آن گونه کتابهای
خشک اخالقی که می گوید بچه باید
جلوی بزرگترها سر بزیر وخاموش
باشد واظهاروجود نکند وسر سفره
حرف نزند ونخندد .چاشنی این کتاب
انسان دوستی وهمدردی با مردم صلح
دوست است دراین داستان کینه،
انتقام ،دروغ ،ظلم ونادرستی به سرحد
امکان منفور ،وبرعکس انسان دوستی،
دلسوزی ومخصوص ًا گذشت پسندیده
شناخته شده است.
پینوکیو تکه چوب فوق العاده ای است
که ویژگیهای انسان یا دست کم
موجودزنده رادارد؛ احساس دارد ،درد
می کشد ،حرف می زند ،ناله می کند
وواکنش نشان می دهد .این تکه چوب
شگفت آور ابتدا دردکان درودگری
پیدا می شود وبرای او دردسر درست
می کند اما بعد بدست مردی بنام ژپتو
می رسد .او قصد می کند تاازآن تکه
چوب ،یک آدمک چوبی برای خیمه
شب بازی درست کند؛ ولی دراین راه
با ماجراهای عجیبی روبرو می شود که
درمتن کتاب باید خواندش .

تکه چوب شگفت آور

صادق چوبک

زن درایران باستان مقامی واالداشته
وهمسان مرد بوده است .درمیدان
پیکار ،مبارز وفداکاربوده وبابردباری بی
نظیریدربرابرسیلمشکالتودشواری
های حیات همچون کوهی پایدار باقی
مانده است .زن ایرانی به میهن خویش
عشق می ورزیده وفرزندانش رابرای
خدمت به آب وخاک شایسته بار می
آورده وبادانشمندان به گفت وشنود
می نشسته است .دردوره های ساسانی
وظایف دینی برعهده زن نیز بوده
است .اوپس ازمرگ شوهر می توانسته
قیم کودکانش باشد.
دراساطیر ایران زن دارای مقامی
بس ارجمند است واز دندة چپ مرد
آفریده نشده وجزئی ازاو نیست .او
همزمان با مرد وبرابربااو آفریده شده
است .دراوستا می خوانیم :زن ومرد
دریک زمان باهم روئیدند .باهم گام
برداشتندویکسان آفریده شدند .زن
موجودی ساده نبود که فریب بخورد.
مشیه ومشیانه درآغاز نام اهورامزدا
را برزبان می رانند وبراستی ودرستی
باوردارند وزن همگام مرد به آبادانی
می پردازد.
«ای زنان ،چادرسیاه بنیاد مسلمانی
وروبندة آن نشانه ای از اسالم وتقوی
نیست .شما باید از لحاظ روحی ومعنوی
پرهیزکار باشید ،اندیشه وبینشتان باید
پاک باشد .ازظاهر سازی ریاکارانه
چه حاصل ،زمانی که چشم ودل شما
با پردة عفت وتقوای راستین پوشیده
نباشد؟ از زروسیم ومال ومنال چه
حاصل وقتی که شما درقفس نادانی
وخرافی زندگی کرده واز دنیای فهم
وکمال بدور مانید؟ ...درکنج زندان
آرمیدن وزیستن وتنها بیاد افتخارات
قدیمتان وبنام کوروش وداریوش
برخود بالیدن کافی نیست»...
باچنین اندیشه بزرگ ترقی خواهانه
رضاشاه کبیر  ،دیوارهای سیاه فرو
ریخت وزن ایرانی راازیوغ اسارت
وبردگی رهانید وتصمیم تاریخی
خودرا به مرحلة اجرادرآورد.
منشور آزادی زن ایرانی واجازة شرکت
او دراجتماعات وحق فعالیت های
اجتماعی ،اداری وسیاسی واقتصادی
باعث شد که هرآنچه یک مرد از

مزایای آن برخورداربود نصیب زنان
نیز بشود.
درروز  ۱۷دی  ۱۳۱۴باوجود
مخالفت شدید عوامل استعمار
ومقاومت تودة بیسواد مردم -که
بدون اطالع از نیرنگ های جیره
خواران وعوامل بیگانه تحت تأثیر
بودند -تصمیم شجاعانة رضاشاه رسم ًا

ابالغ شد وبه مرحلة اجرادرآمد :ازآن
پس زن ایرانی آزادی ازدست رفته
ومنزلت واقعی خودرا بازیافت ،درهای
دانشگاهها ،کارخانه ها ،بخش های
اداری بیمارستان ها وکلیه دوایردولتی
برویش گشوده شدودوشادوش مردان
درتمام شئون گام برداشت تا آنجا که
تنی چند ازآنان درارتش هم توانستند
به مقام شامخ افسری تادرجة امیری
باالبروند ودرمجلس سنا وشورا نماینده
داشته وتامقام وزارت پیش بروند.
دوشیزگان دردوران انقالب سفید به
هنگام سلطنت محمدرضاشاه پهلوی
در جامة سپاه های بهداشت ،دانش
 ،ترویج وآبادانی  ،استاد ومعلم به
دورافتاده ترین وعقب مانده ترین نقاط
کشور می رفتند وعامل بسیار مؤثری
درراه بهبود وضع هموطنان وپیشبرد
انقالب مترقیانة ملت ایران بودند.
بدیهی است که زنان ایران این تحوالت
عظیموفراموش نشدنیرامرهوناندیشة
خردمندانهومتفکرانةشاهنشاهانپهلوی
هستند که به حقیقت حدمتگزار ومیهن
پرست بودند .ازاین روی روز خجسته و
مقدس ۱۷دی را همیشه ارج می نهیم.
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ردیغی ماندورفیادی ویادی

دست گاه رقائت مارکوسافت

دوران کاغذی روزنامه وکتابها دارد
پایان می گیرد .این حرفه هاهم
جایش را به جعبه های جادوئی
کامپیوتر می سپارد وآیندگان
دیگر بوی کاغذ ومرکب وچاپ را
حس نمی کنند.
معاون توسعة فن آوری درشرکت
ماکروسافت گفته است  :آینده
ازآن الکترونیک است .کاغذ به
گذشته تعلق دارد .او درمورد
دستگاه قرائت ماکروسافت گفته
است :دستگاه جدید نرم افزاری
امکان نمایش یا انتقال فایل های
طرح ریزی شده رابرای چاپ  ،به
یک چاپگر فراهم می کند.
شرکت ماکروسافت باهمکاری
انتشارات پنگوئن مجموعه ای
 ۱۰۰۰نسخه ای از کتابهای
کالسیک را برروی دستگاه قرائت
ماکروسافت منتشر کرده است .این
مجموعه بزبان انگلیسی وفرانسه
وچندزبان دیگر در دسترس قرار
گرفته است .دومعاملة دیگر نیز
باشرکت انتشاراتی موندادوری
ایتالیا ویک شرکت فرانسوی که
یکی از مهم ترین ناشران اروپاست
انجام شده است .براساس اعالم
ماکروسافت ،این دستگاه دقیق ًا
تمام خصوصیات کتاب چاپ شده
را داراست.

هفده دی روز آزادی زانن اریان

قسمت سی ودوم

*خانلری بمن گفت :برو سخن را تعطیل کن .او عالقة عاشقانه ای
به مجله سخن داشت.
* دروزارت فرهنگ مشاور عالی خانلری بودم.
* تمام وجود هدایت آخرعمری شده بود سوء ظن.
بهروزی :استادفرمودید که
هدایت نمی گذاشت کسی در
کافه پول قهوة اورا بدهد ،ولی
دربیشتر نامه هائی که به شهید
نورائی نوشته از او تقاضای کتاب،
عینک ،پالتو وازاین قبیل می کند.
این دلیل برصمیمیت اوست به
شهید نورائی؟ دلیل چیست؟
فرازمند :ما آن وقت وهنوزهم
می گذاشتیم و می گذاریم به
حساب نوعی آزادگی ونوعی
بی اعتنائی به ضوابط وعقایدی
که معمول است که آدم نباید
چیزی از کسی بخواهد؛ نه او
شاید باالتراز این مرحله بود ولی
بعضی این کاررا نمی کردند.
بخص.ص زمانی که بین هدایت
وخانلری اختالفی پیدا شده بود.
به دنبال اختالفی که بین خانلری
وشهیدنورائی پیداشد.

خانلری ومجلة سخن
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شهید نورائی وخانلری یک وقت
زدند به تیپ وتوپ همدیگر.
بهروزی :برسر مسائل ادبی وکاری؟
فرازمند :بله ،برسر مجلة سخن.
خانلری عالقة عاشقانه ای به
مجلة سخن داشت ولی رفته رفته
این عالقه کم شده بود .یادم است،
یک روز که سخن با مشکالتی
روبرو بود ومن دروزارت فرهنگ
مشاور عالی ایشان بودم ،خانلری
من را صداکرد وگفت :برو سخن
را تعطیل کن!! چون مسئولیت
مطبوعات بعهدة من بود.
خندیدم .گفت :چرا می خندی؟

س
ـف
ر
هب
رد
گفتم :خیلی جالب است ،شما
بنده را مسئول این کرده اید
که مناسبات شمارا بامطبوعات
برقرار کنم ،گویا اولین مأموریتی
که دارم این است که باید بروم
سخن را تعطیل کنم! آخه چرا؟
گفت :آقا من ازدست این
سردبیر دیوانه شده ام .آن موقع
سردبیرسخن شاعربزرگواری بود
که اذیت می کرد .گفتم :شما که
می خواهید تعطیلش کنید اجازه
بدهید من بروم ترتیبی بدهم که
مجله تعطیل نشود وادامه پیدا
کند .من به شما قول می دهم
روزی که شما بسالمتی ازوزارت
کنار رفتید دوباره تشریف

بازهم دربارة خلق وخوی
هدایت

و
ن

بیاورید و به کارسخن ادامه
بدهید .وهمین طورهم شد .من
رفتم از آقای رضا سید حسینی
خواهش کردم بیاید وسردبیری
مجلة سخن را بعهده بگیرد.
من هم کمک می کنم وحقوق
شماهم بعهدة خودمن وکاری
به خانلری نداشته باشید.
سیدحسینی هم الحق بانهایت
گشاده روئی وصمیمیت این کاررا
کرد .شهید نورائی می خواست
دخالت هائی درسخن بکند که
خانلری نمی پذیرفت .خودمن
وقتی سردبیر سخن بودم روی
جلد مجله را عوض کردم .روی
جلدرا دورنگ کردم .خانلری

ازاین تغییر خیلی اوقاتش
تلخ شد ولی چاره ای نداشت.
صبرکرد دوازده شماره که تمام
شد دوباره برگشت به همان فرم
کالسیک سابق سخن .خالصه با
شهید نورائی برسر مسائل سخن
بهم زد وشهید نورائی درنامه ای
خیلی به خانلری بد می گویدکه
این آدم اریستوکرات است وزود
می خواهد به مقامات باال برسد
وازاین حرفها که درنامه ای می
بینیم هدایت وسط را می گیرد
ومی نویسد :خانلری همین است.

اختالف خانلری وهدایت
تا آنجا که من شاهد بودم تایکی
دوماه مانده به رفتن خانلری به
اروپا ،مراودات خانلری وهدایت
خیلی خوب بود ولی رفته رفته
سخت باهم درگیر شدندو یک
شب که درسفارت افغانستان
جشنی بود ،هدایت که شاید یکی
دوگیالس بیش ازحد مشروب
خورده بوده به خانلری سخت می
پرد وباالفاظ خیلی بدی می گوید
 :تو برو تملق علی اکبرسیاسی
بگو تا تورا به اروپا بفرستد .چون
درآن دوره خانلری بورسی برای
رفتن به اروپا گرفته بود.
خانلری خودش درآن موقع چیز

بهروزی :شهید نورائی درنامه ای به
رضا جرجانی دربارة صادق
هدایت می نویسد :به راستی
دروقت شناسی  ،من تا کنون
احدی را مثل این قلندر از دنیا
رسته ندیده ام .موجود وحشتناک
عجیبی است .یک دنیا ضدونقیض
جسم الغر وچشم های
درآن
ِ
ورقلمبیده وگردن باریک
ولبخندهای زهرآلود وزبان تند و
تیزش نهفته است .درمورد این
قضاوت شهید نورائی نسبت به
هدایت  ،شما چه نظری دارید؟
فرازمند :من تأکید می کنم و
همانطور که عرض کردم هدایت
درهمه چیز آدم مرتبی بود
وبرخالف این که به قلندری
ودرویشی تظاهر می کرد ومی
گفت :درویش هرکجا که شب
آید سرای اوست ،ابدا ً این طور
نبود .ایشان شب حتم ًا باید
تشریف ببرند منزل خودشان.
بعدهاوقتی من دربارة هدایت
فکر می کردم ومخصوص ًا وقتی
این کتاب هشتادوسه نامة صادق
هدایت به شهید نورائی منتشر
شد وخواندم .این اخالق هدایت
برایم شگفت آمیز آمدکه آقای
هدایت!! تو که این همه دربارة
اتاقت قُر می زنی ،چرا نمی روی
جای دیگر؟ مردی که پنجاه
سال سن دارد ودرمنزل پدرو

پرویز ناتل خانلری

مجتبی مینوی

رضاسیدحسینی
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گفتگوی کیخسرو بهروزی با تورج فرازمند

زیادی به من نگفت ،دیگران
آمدند تعریف کردند .هدایت
هم وقتی آمد اروپا به این موضوع
اشاره ای نکرد ،چون بعد آشتی
کردند .ولی بعدها خانلری بمن
گفت که :یک شب هدایت
این حرفهارا زد ومن هم بااو
خیلی تندی وخشونت کردم
وحاال پشیمانم .این بود که شهید
نورائی وهدایت یک طرف بودند
وخانلری طرف دیگر .ایرادهائی
که به خانلری می گرفتند بعضی
هایش وارد بود ،اما آن طور که
شهید نورائی شمشیر کشیده بود
ومی زد مقداری بی انصافی بود.

مادرش زندگی می کند .من
دوستانی داشتم نویسنده ،شاعر
که ازشهرستانهای مختلف آمده
بودند ودرجنوب شهر زندگی می
کردند واعتراضی هم نداشتند.
هدایت توقع زیادی داشت...
بهروزی :هدایت در خانواده ای زاده
ورشد کرده بود که نمی توانست
باآن حقوق کم برای خودش
خانه یا اتاقی جداگانه ومستقل
بگیرد وزندگی کند...
فرازمند :چرا؟ هدایت چیزی حدود
باالی سیصد تومان حقوق می
گرفت×ؤ آن وقت یک اتاق
را باماهی پنجاه تومان می شد
اجاره کرد؛ من خودم وقتی
ازاروپا برگشتم ایران ،با این که
مادرم خانه داشت رفتم یک اتاق
دریک خانه اجاره کردم وبااین
که در خیابان فردوسی بود ،برق
نداشت .هدایت نمی توانست
مستقل زندگی کند .یعنی تربیت
خانوادگی اش طوری بود که
باید این پیوند خانوادگی را حفظ
کند .نمی توانست برود کار کند
وزندگی خودش را اداره کند .در
کتاب بوف کور تنها آدمی که
کار می کند یک قصاب است
وهدایت بدو بیراه عالم را به این
قصاب گفته است .زمانی که من
شیفته وواله وعاشق شخصیت
هدایت بودم همه چیزاورا می
پذیرفتم .اداها وراه وروش
زندگی اوراهم می پذیرفتم .ولی
بعدها فکر کردم دیدم این
همه ناله وشکایت معنی ندارد.
این همه بدوبیراه وفحش به
ایران دادن معنی نداردو به چه
دلیل مملکت خودت را این همه
خفیف می کنی؟
بهروزی :درحالی که ایران را
دوست می داشت...
فرازمند :عاشق ایران بود ،اگر نبود
به ادبیات فارسی وبه ایران کهن
نمی پرداخت .یا بد بودنش
با رضا شاه که این دیکتاتور
وقلدراست .دردورة او  ،تو رفته
ای فرنگ ،تحقیق کرده ای،
دردورة او درمجلة موسیقی کار
می کردی ،به تو شغل داده اند.
خب رضاشاه چکار کند؟ آقای

بهروزی یادم است که اسکناس
هارا می گرفت برای رضاشاه
شاخ می گذاشت ویک ریش مثل
شیطان .یک مرتبه بزرگ علوی
توده ای به او پرخاش کرد که
چرا اسکناس هارا این طور خراب
می کنی؟ با او مخالفی بردار
بنویس .در تظاهرات شرکت
کن .چرا اسکناس هارا خراب
می کنی؟ او در این نامه هایش
به شهید نورائی چیزهائی نوشته
که بهیچوجه قابل قبول نیست
ومعلوم نیست شهید نورائی در
جوابش چه می نوشته است .ولی
اینطور شکوه و فغان ازدست
زندگی که در کنار اتاق من
کارگاه آهنگری است وسروصدا
می کند ،هواگرم است ومن دارم
خفه می شوم ...خب همة مردم
دراین هوا دارند زندگی می کنند
وتو تازه درباالی شهر زندگی می
کنی .خانه اش باالی امجدیه
بودوآن وقت ها آن جا بیابان بود؛
حاال یک کارگاه آهنگری هم
آنجابود وسروصدا می کرد؛ خب
زندگی مجموعة همة این هاست
توهم باید مثل بقیه بپذیری .این
قدر نازنازی بودن وشکوه کردن
وبدوبیراه گفتن به همه چیز که
همه چیز بد است  ،کثیف است،
همه رجاله اند .اروپاهم که آمده
بود همین حرفهارا می زد .یک
روز به او گفتم :شما نویسنده اید،
این هارا بنویسید .شروع کرد به
متلک گویی که برای چی و برای
کی بنویسم؟ برای یک مشت
رجاله ،یک مشت دزد؟ این همه
بدوبیراه گفتن به مجتبی مینوی
که باتو دوست بوده ...تمام وجود
هدایت آخر عمری شده بود سوء
ظن نسبت به همه بدبین ...،بیماری
که فکر می کرد همه دارندعلیه
او توطئه می کنند.
این است که این نامه هارا جدی
نگیرید .اظهارات آقای مصطفی
فرزانه هم پروپایی ندارد .بعدها
فهمیدم که خیلی چیزهایی که
نوشته ازروی همین نامه ها گرفته
است .مقداری هم ازقول هدایت
به من بدوبیراه گفته که اشکالی
ندارد.

دکترعلیاکبرسیاسی

ادامه دارد.
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چندی پیش خبری منتشر شده
بودمبنی براین که اجساد مومیایی
شده ی  ۱۸پادشاه و چهارملکۀ
مصرباستان دررژه ای پرزرق و
برق از موزۀ مصر درمیدان التحریر
قاهره به موزۀ ملی تمدن مصرکه
اخیرا ً با هزینه ای زیاد بنا شده
است،با اجرای مراسم ُمجلل و
باشکوه وصرف هزینه ای سنگین
منتقل شد که کاری بود شایسته از
جهت ارجی که دولت مصربه تاریخ
خودمی نهاد و ازسویی دیگرکسب
درآمدی بود ازجهت جذب هرچه
بیشترگردشگران با شناساندن
هرچه بیشتربیگانگان درباره ی
فرهنگ و تمدن کشورباستانی مصر.
پنهان نکنم که با دریافت
این خبر؛گویی دنیایی ازغم و تأثّر
رابردوشم نهاده باشند،چرا که در
کشور ما نیزدر۵۰سال پیش چنین
مراسمی جهت پاسداری از تاریخ و
فرهنگ کشورما و شناساندن آن به
جهانیان صورت گرفته بود ،اما چه
انتقادها و اتهامات گزنده ای برعلیۀ
شاه از باب بیهودگی برگزاری جشن
دوهزار و پانسد ساله ی پادشاهی
ایران به راه انداخته شده بود وهرکس
هزینه های انجام شده را تاتوانست
به شمارنجومی گفت و نوشت که
همچنان نیزگه گاه آن گفته ها
و نوشته ها دربرخی ازنوشتارها و
مصاحبه ها تکرارمی شود .یادم
نرفته که آخوند فلسفی،همان کسی
که نگاره ی معاشقه اش با یکی
اززنان خودفروش موجود است،
یکی از روزها که به وعظ نشسته
بود ،به طعنه گفت «:ملت آسوده
بخوابید ،گوجه فرنگی شده کیلویی
 ۵تومان»(،معادل ۵۰ریال).
سالها بودکه بیگانگان
نامی را که یونانیان بر میهن ما
نهاده بودند،ایران را«پرشیا» می
خواندند،که آن هم به این سبب بود
که هخامنشیان ازسرزمین پارس
یا پارسه بوده اند ،با این همه نام
«ایران» نامی بود که ازسده های
دورتاکنون در زبان و در کتاب
های ما ایرانیان بودو هست،حکیم
فردوسی در یکهزارسال پیش

سرود«:چوایران نباشد تن من مباد
– براین بوم وبر ،زنده یک تن مباد».
ازاین بیت که بگذریم درشاهنامه
بیش از۷۰۰بار نام ایران و ۳۵۰
بارنام ایرانی و ایرانیان به کار رفته
ونه تنها فردوسی؛ بلکه در هیچیک
ازآثاربه جا مانده ازدانشمندان
و نویسندگان و شاعران ویا
درمکاتبات دولتی و مقاوله نامه ها
و عهدنامه ها درهردوره از سلسله
پادشاهی و یا حکمرانی درگستره ی
ایران ،نامی از پرشیا نخواهیم یافت،
ازاین روبود که رضاشاه ،چون به
تاریخ و فرهنگ ونام ایران عشق
می ورزید،درفروردین ماه ۱۳۱۴
ازدولت های خارجی خواست در
مکاتبات شان با وزارت امور خارجۀ
ایران ،به جای پرشیا(،)Persiaاز واژه ی
«ایران» استفاده کنند ،نامی که
کشورش در درازنای تاریخ همواره
به این نام بوده است.
در دانشنامه آزاد(ویکی پیدیا)
آمده استُ «:کهن ترین نوشته ای
که واژه ی ایران به همین صورت
به کاررفته؛ اوستاست که آن را
به شکل آریا نام( )airyanamضبط
کرده است که نامی ُمشتق ازاقوام
آریایی است که از هزاران سال
پیش به فالت ایران کوچ کرده ودر
جای جای این سرزمین ساکن شده
بودند ،همچنین چهاربار درسنگ
نبشته های هخامنشی دیده می
شود،داریوش بزرگ خودرا ایرانی
( )ariya ariyacicaمعرفی می کند
کهcicaبه معنای تبار است ،واژه ی
ایران به صورت کنونی درسنگ
نبشته ی اردشیر یکم ساسانی در
نقش رستم دیده می شود،اردشیر
دراین سنگ نگاره خودرا با نگارش
پارسی میانه اردشیرشاهنشاه
ایران  ardasir sahan sah eranودر
نگارش پارتیardsir sahan sah
 Aryanمی خواند که هردوعبارت
به معنای اردشیر شاهنشاه ایران
است .شاپور یکم فرزند و جانشین
اردشیربابکان ،خودرا شاهنشاه ایران
خواند و درسنگ نبشته ای در کعبۀ
محوطۀ نقش رستم
زرتشت [واقع در ّ
درکنارروستای زنگی آباد،شهرستان

مرودشت در استان فارس] ،خودرا
شاهنشاه ایران خواند ،واژه ایرانی
در نوشته های مانی و کرتیر ،مؤبد
مؤبدان نیز آمده است».
سالها بود که بیگانگان ایرانیان
را شتر سواران بیابانگرد(camel
 ،) jockeysمی خواندند!و بزرگان
و دانشمندان مارا به خاطراین که
اغلب آثارشان به زبان عربی بود؛
عرب می شناختند واین ماجرا نه
تعصبی
تنها دل شاهان پهلوی را که ّ
ویژه در ایران دوستی داشتند ،بلکه
دل هر ایرانی میهن دوستی را نیزمی
جدانه
آزُرد ،ازاین روبود اینان ُم ّ
درساختن ایرانی آباد وکسب
اعتبارونامی سرافرازانه برای ایران
حد امکانات و مقدورات
وایرانیان تا ّ
برپاخاستند .که دراین راستا هدف
شاه ازبرگزاری جشن  ۲۵۰۰سالۀ
شاهنشاهی چیزی جزشناساندن
تاریخ و تمدن و فرهنگ ایران
وهمچنین رونق بازار گردشگری به
هدف درآمد بیشتربرای کشورنبود،
اوزمانی دست به این کارزده بود که
بهای نفت با تالش او افزایش یافته
و ایران ازرکود و گرفتاری های
مالی تا حدود زیادی فاصله گرفته
بود که با رویداد جنگ اعراب و
اسرائیل بهای نفت جهشی بیشتر
یافت وکارهای عمرانی وفرهنگی
بسیاری پس ازانقالب سفیدبا سرعت
بیشتر درجامعۀ ما صورت گرفته
بود وبه شمارنهادهای آموزشی
افزوده و تحصیل دانش از ابتدایی
تا دانشگاهی رایگان شده بود و
حتا کمک هزینه ی تحصیلی نیزبه
متقاضیان اعطا می شد ،وبه دانش
آموزان بدون استثنا برای تأمین مواد
پروتئینی آنان هربامدادان شیرومیوه
داده می شد ،زنان ودختران جوان
دارای حقوق برابر با مردان شده
و درتمام شئون سیاسی و اقتصادی
و اجتماعی کشور دوش به دوش
مردان پیش می رفتند ،ده ها هزار
جوان تحصیل کرده ی ایرانی
تحت عنوان سپاهی دانش و سپاهی
بهداشت به روستاهای کشور رفته
درراه آبادانی کشور خدمت می
کردند ،میلیونها کشاورز که مالک

زمین و آب شده بودند ،سرنوشت
خودرا به دست خود گرفته و از
بردگی درآمده بودند ،سدها هزار
کارگر کارخانجات در سهام و سود
کارخانجات شریک شده بودند
وکشوربه خاطررونق بازارکارناگزیر
شده بود چند میلیون کارگرفیلی
پینی و کره جنوبی و افغانستانی
وازدیگر گوشه کنارها را درایران
به کار گیرد،ازاین رو زمانی رسیده
بود که جهانیان ایران و ایرانیان را
به گونه ای بشناسند که در خورآن
می باشند.
اما مصربرخالف ایران در
حالیکه فاقد منابع سرشارزیرزمینی
است و درآمدعمده اش منحصرا ً
ازگردشگری وحق عبور کشتی ها
ازکانال سوئزو مقداری از فروش
پنبه است واز چند جنگ پرهزینه و
زیانباربا اسرائیل همچنان رنجورمی
باشد و از جمعیّت ۱۰۲میلیونی آن
 ٪۵۰در شهرهای قاهره و اسکندریه
و بقیه در شهرهای کوچک و
روستاهای کرانه های رود نیل
زندگی می کنندو از رفاه چندانی
برخوردار نیستند،دست به چنین کار
پرهزینه زد و صدای انتقاد ومالمت
و...هیچ مصری را بر نیانگیخت سهل
است که بسیارشادمان شدند ،چرا
که هم غرور آفرین بود و هم به
خاطر گردشگری منبع درآمدبیشتر.
اما درزمان برگزاری مراسم جشن
تاریخ دوهزار و پانسدساله  ،جمعیّت
ایران بالغ بر ۳۴میلیون تن و درآمد
ایران تنها از فروش نفت و میعانات
حدی بود که بسیاری از
گازی به ّ
پروژه های عمران و آبادی از قبیل
سد سازی های ضروری و شبکه
های آب رسانی ،ایجاد کارخانه
های پتروشیمی وجاده سازی های
استاندارد واسفالته کردن جاده ها و
تسهیالت آموزشی و برپایی دانشگاه
ها درمراکز استان ها و تقویت
نیروهای دفاعی کشورو توسعۀ
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شبکه ی راه آهن واحداث شاهراه
ها وشبکه های برق وگاز رسانی
ومخابرات وساخت مرکزمخابراتی
شهرستان اسدآباد همدان و بنای
یادبود«شهیاد»درتهران و توسعۀ
فرودگاه شیراز ،ساخت و تجهیز
هتل های تهران و شیراز وبسیاری
دیگرازکارهای عمرانی و سازندگی
پیش از برپایی جشن ویا همزمان
انجام ویا درشُ َرف انجام بود واین
آمارکه فقط بخشی ازپروژه های
انجام شده را یادآوراست،ازمصادیق
الف و گزاف نیست.
شایدگفته شود که اگرچه
دولت مصربا همه ی تنگناهای مورد
اشاره دست به چنین کار پرهزینه
زد،اما پولش را صرف مهمانداری
از سران کشورهانکرد که ظاهرا ً
منطقی به نظر می رسد ،ولی نکته
دراین است که بیگانگان آنگونه که
از فرهنگ و تمدن و تاریخ مصربه
خاطرآثاربجامانده درآن کشورو
روابط نزدیکش از سالها پیش با اروپا
آگاهی داشته اند ،ازما به جز انگشت
شماری پژوهشگر و کاوشگر؛ بی
خبر بودند واگرهم مطلبی از ما می
شنیدند همانگونه که اشاره شد ،مارا
ازجمله شترسواران بیابانگرد و از
فرهنگ و تمدن بری می شناختند
و کشوری رابه نام «ایران» نمی
شناختند تا چه رسد آشنایی با
فرهنگ و تاریخ و تمدن آن ،گفتنی
است که حتا همین انگشت شمار
پژوهشگران و کاوشگران نیزایران
را پرشیا می خواندند وحتا تا سالهای
اخیر نام ایران را به درستی تلفظ
نمی کردند.
سلطان عثمانی ،یکی
ازفرماندهان نظامی اش به
نام«محمدعلی پاشا» ،اهل آلبانی
(سرزمینی دراروپاودرشرق ایتالیا) را
به والیگری مصر منصوب می کند،
اما این والی دم از استقالل زد و
از۱۸۰۵تا ۱۸۴۹خدیومصربود،او
در جدال فکری و مناقشۀ ذهنی
ناشی از مقایسۀ فروتری مردم مصر
با فراتری اروپاییان برای نخستین بار
دراندیشه ی رفع این کم و کاستی
ها برآمد ،اودراین اندیشه؛ پی برد
که رمز و سرچشمه ی قدرت و
سرآمدی اروپاییان؛برخورداری آنها
از علوم و فنون جدیدبوده است،
به همین سبب بنیان سیاست های
اصالحی اوالگوبرداری از غرب پی

ریزی شد و نوسازی در مصر آغاز
گردید وبرای رسیدن به چنین
هدفی ارتباط فرهنگی با اروپا
از جمله ضرورتها بود که منشاء
تحوالت گسترده ای در مصرگردید
ومورد توجۀ دولت های جهان و بازار
گرم گردشگری درمصرودر نتیجه
شهرت آن کشور شد.
اما در زمان پادشاهی محمدعلی
پاشا ،در مصر،شاهان ایران که بر
مال و جان و ناموس مردم تسلط
داشتند ،عبارت بودندازفتحعلیشاه
که ازدرباریان دور قابچینش
پرسیده بود ،با اسب چندروزه می
توان به ینگی دنیا رسید ویا محمد
شاه بی خبر از همه جا با صدراعظمی
در ردای آخوندی به نام میرزا
اقاسی که می خواست چند سرباز
سیالخور به هندوستان بفرستد تا
ملکۀ انگلستان را دستگیرکرده به
ایران بیاورند ویا ناصرالدین شاه،
که صدر اعظم با کفایتش را به قتل
رسانید و می گفت نمی خواهم ملت
من فرق بین سیب زمینی و بلژیک
را بداند و...که این عقب ماندگی
را شاهان پهلوی به خوبی درک
کرده وسعی در شناساندن تاریخ
و تمدن ایران داشتند ،چرا که بر
خالف سده ها پیش تحوالتی که
در کارروابط سیاسی و اقتصادی
و ارتباطات درجهان پدید آمده و
درحال پیشرفت بود ،نیازمردم ایران
درجلب توجۀ جهانیان به جهت
جبران عقب ماندگی یکی ازجمله
ضرورتها بود.
شاه می نویسد«:آرزوی من
این بود که آینده ی ملت ایران
افتخارآمیزباشد،آینده ای فراخور
تاریخ چندهزار ساله که همواره یکی
ازسازندگان اصلی تمدن جهانی بوده
است».پاسخ به تاریخ -دیباچه
جشنی که به خاطر۲۵۰۰سال
بنیانگزاری شاهنشاهی درایران
به دست کو ُرش بزرگ ،به مدت
چهارروز( از ۲۰تا ۲۴مهرماه ۱۳۵۰با
شرکت  ۶۹سران کشورهای مطرح
و بسیاری خبرنگاران و مفسران
خارجی و داخلی در تخت جمشید
و پاسارگاد،آرامگاه کو ُرش برپاشده
بود،هدفی به ُجز شناساندن تمدن
و فرهنگ و تاریخ ریشه دارایران
و ایرانی و جلب توجۀ جهانیان
نبود ،تا بدانند که ایرانی دارای
فرهنگی ریشه دارو افتخارآمیز

است وبیابانگرد شتر سوار نیست
ودانشمندان ایرانی اگرچه برخی از
آثارشان به زبان عربی نگارش شده
اما ایرانی و نام کشور ما ایران است
نه پرشیا .
متأسفانه برخی ازپژوهشگران
ازجمله زنده نام دکتر احسان
یارشاطر ،انتقادشان از رضا شاه
این بود که چرا نام «ایران» را به
جای«پرشیا» به عنوان نام رسمی
کشوربه جهانیان اعالم کرده
است و،...غافل ازاین که نام پرشیا
تداعی کننده ی امتیاز قومی زیر
نام «پارس»بر دیگراقوام ایرانی
است،اما زمانی که از ایران نام برده
میشود ،این نام شامل همه ی اقوام
ایرانی است که رگ و ریشه درقوم
آریایی دارند وبه صورت پازل؛ سده
هاست که در کنارهم زیر چتر ایران
زمین زندگی کرده و می کنند ورضا
شاه نشان داد که با جهانی کردن
نام ایران به جای پرشیا ،به نکتۀ
حساس قضیّه به خوبی آگاه بوده
است ،وانگهی زمانی که در تمامی
آثارنویسندگان و تاریخنگاران و
شاعران ایرانی به نام ایران اشاره
دارد،چه نیازی به پذیرفتن نامی
است که بیگانه بر سرزمین ما نهاده
بود!؟
هرکارو تالشی که رضاشاه
و جانشینش درراه ساختن ایرانی
آباد و مردمی سربلندانجام می
دادند،انتقادات اغواگرانه و اتهامات
واهی و بی اساس مخالفانی به ویژه
کمونیستهای وابسته به کرملین را
که در بند میهن دوستی نبوده اند
در پی داشت ،تا با تخفیف کارهای
آنان زمینه وشرایط سقوط رژیم
ایران واستقرار رژیم کمونیستی در
ازقوه به فعل درآید.از این
میهن ما ّ
رو برگزاری جشن های۲۵۰۰سالۀ
شاهنشاهی ایران نیز از جمله
مواردی بود که انتقادات زیادی
به ویژه ازبابت هزینه های انجام
شده و بی مورد بودن آن ازسوی
مخالفان ازهرگروه و طیف و
شخصیّت را موجب گردیده بود وتا
توانستندارقام هزینه ها را به شمار
نجومی تبلیغ کردند.
برای برگزاری این
مراسم شورایی با عضویّت
جو ا د بو شهر ی  ،با قر پیر نیا  ،غال معلی
اویسی،حسن زاهدی،مهدی شیبانی،
ضیاءالدین شادمان وعبدالرضا

انصاری به ریاست امیر اسداهلل
شد،
وزیردربار،تشکیل
علم،
دکترعبدالرضا انصاری ،سیاستمدار و
ّ
اقتصاددان ویکی ازدولتمردان میهن
مان در مصاحبه ای که درشمارۀ
 ۱۲۲بهار ۱۳۹۷فصلنامه ی «ره
آورد» انتشاریافت گفت «:کنگره ای
ازایران شناسان که مسئولیّت کامل
آن به عهدۀ شادروان شجاع الدین
شفا واگذار شده بود و کلیّۀ امور
زیر نظر ایشان انجام می گرفت،با
شرکت ۳۰۰دانشمند ایرانی و بین
المللی درشیراز برگزارشد و درآن
حدود۱۲۰سخنرانی ایرادگردید
و درحدود یک هزار مقالۀ تحقیقی
درارتباط با تاریخ و تمدن ایران به
دبیرخانه ی کنگره اهدا شدکه این
بزرگترین دستاورد یک کنگره ی
ایران شناسی دردنیا بود.عالوه براین
باهمکاری سفرای ایران دراغلب
کشورها ،کمیته های خاص بدین
منظور تشکیل گردید که غالب ًا
رؤسای کشورها سرپرستی آن را
پذیرفته بودند...دایرةالمعارفی به
نام acta iranicaدر کشور بلژیک
ازطرف دانشگاه«لی یژ» چاپ شد
که یکی از معتبر ترین نشریات
خاورشناسی مربوط به فرهنگ ایران
درجهان است و ۳جلد اول این دایرة
المعارف که هریک از جلدهای
آن حدود ۴۰۰صفحه می باشد،
به بزرگداشت کو ُرش اختصاص
یافته است...بعداز پایان جشن ها و
موفقیّت عظیمی که ایران در صحنه ی
بین المللی پیدا کرد،محافل چپ و
مخالفین داخلی برای تخطئه کردن
رژیم شایعاتی را درباره ی هزینه ی
جشن ها که ادعا می کردند سربه
میلیارد ها زده است منتشر کردند
که هزاران فرسنگ با واقعیّت فاصله
داشت و تمامی ارقامی که دراین باره
ذکر می شد ،فقط زاییده ی تخیُّل
گویندگان بود ،زیرا هزینه ی کل
برنامه ی جشن فقط حدود۲۲میلیون
دالرتقریباًمعادل ۲۰۰میلیون تومان
[به نرخ روز] بود که ازاین مبلغ ۶۰
میلیون تومان توسط صاحبان صنایع
و بازرگانان تأمین گردید ...تمام این
هزینه ها که جزو اسناد حسابداری
دربارمی باشد ،تمام ًا در اختیار
مقامات جمهوری اسالمی است و می
توانند به آن رجوع کنند».
ایشان درادامۀ سخنانش
بقیه درصفحه ۴۹

باغ وحش انرصالدین شاه
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ناصرالدین شاه چون از هرکاری
فراغت یافت تصمیم گرفت که باغ
وحشی تشکیل دهد ؛ بامخارج گزاف،
حیوانات گوناگون جمع آوری نمود.
فیل از هندوستان ،شیر از دشت ارژن
فارس ،وببر وپلنگ از مازندران آورد و
باغ وحش را سروصورتی داد.
شاه به شیر عالقه مخصوص داشت
.وهروقت که فراغت می یافت بدیدن
او می رفت .زیرا شیررا پادشاه ددان
می دانست.وخودرا شاهنشاه ایران.
یک روز که شاه به باغ وحش آمد
شیررا درگوشه قفس پژمرده یافت.
وبه شیربان پرخاش کرد وگفت:
«شیرمن چرا کسل است؟ ازامروز دو
گوسفند به جیرة روزانه اش اضافه
کنید وهرروز خبر سالمتی اورا بمن
برسانید» .شیربان فردا به عرض شاه
رسانید که شیر صحت یافته است.
شاه مدتی نتوانست بباغ وحش بیاید
وپس از چندروز که به مالقات
شیررفت باز شیر درگوشة قفس
کز کرده بود وشاه به شیربان گفت:
« اینطور نمی شود باید شیروپلنگ را
بجان هم انداخت تاشاید شیر تکانی
خورده نیروی از دست رفته اش را باز
یابد.
شیربان رنگ از رویش پرید واطرافیان
شاه برخود لرزیدند .
شیربان از شاه می ترسید زیرا شیر
مدتی قبل مرده بود وبرای اینکه جیرة
روزانه اش را به جیب بزند ودچار
خشم شاه نگردد مشهدی حسین نامی
را از سرگذر پیدا کرده ودرپوست
شیر جای داده بود واکنون می ترسید
که در مقابل شاه مچش باز شود،.
ولی اطرافیان شاه ازترس ببروپلنگ
برخود می لرزیدند.
ِ
قفس شیر بازشد وپلنگ نیز
د ِر
ازطرفی ظاهر گردید .مشهدی حسین
چندین بار باغرش خود گوش شاه
واطرافیانش را آزرده ساخت وچون

داستانهای کواته اتر ی
پلنگ را مشاهده نمود باخود گفت
مشهدی ،مگر بیکار بودی که خودرا
گرفتار کردی؟ همین حاال پلنگ
تکه تکه ات می کند .باید حقیقت را
بشاه گفتوخودرا نجات داد .دراین
فکر بود که غرش پلنگ اورا بخود
آورد .ومشهدی که خود ازآن کهنه
کارها بود فورا ً صدای کربالئی
کاظم رفیق سرگذرش را شناخت وبا
کمال خوشحالی پیش رفت وچون به
نزدیکی پلنگ رسید گفت :کربالئی
کاظم توئي؟
کربالئی درپاسخ وی غرشی نمود
وبعدازآن آهسته گفت منم بدرد تو
دچار بودم وترا شیرحقیقی گمان می
کردم.
متصدی باغ وحش که مردی حقه باز
وتملق گو بود از موقعیت استفاده کرد
وباصدای بلند فریاد زد «:در زمان
سلطنت شاه عدالت گستر شیروپلنگ
با هم آشتی کردند وگرگ ومیش در
یکجا آب خوردند ».ناصرالدین شاه
که از این تملق ها خوشش می آمد
متوجه اصل موضوع نشد و باکمال
خوشحالی دستورداد که به او خلعت
بدهند ومواجب کار کنان باغ وحش
را اضافه کنند.
مشهدی حسین پس از رفتن شاه
مطلع شد که کربالئی کاظم روزی ۴
ریتا اجرت می گیرد درحالیکه به او
روزانه  ۳قران می دهند.
شروع بفریاد کرد من که درپوست
پادشاه حیوانات می روم سه ریال
بگیرم وکربالئی که در جلد پلنگ
است چهار ریال؟ متصدی باغ وحش
مجبور شد که اورا راضی نگهدارد
وازآن تاریخ به مشهدی روزانه پنج
قران اجرت داده شد.
روزنامة آرزو -شماره  ۱۹شهریورماه
 ۱۳۲۲شمسی

معـج

زه

وقتی دکان مال نماهای چاله میدان
وعودالجان کساد شد بفکر عوام فریبی

افتاده وبه اشارة یکی از همان مالنماها
فورا ً به صنیع حضرت ومهدی گاو ُکش
که ازقداره بندها ولوطی های محل
بودند دستورداده شد تا شبانه شتری
را به داخل صحن وحرم سید اسمعیل
ببرند وصبح بین مردم عوام شهرت
دادند که امام زاده معجز ه کرده
وشتری که از اجحاف ساربان به ستوه
آمده بود به حرم سید اسمعیل پناهنده
شده است .مردم را بااین عمل اغوا
کرده وکه برسر شتر بی نوا ریخته
وپشم حیوان را به بهای سیم وزر
برای تیمن وتبرک ازمتولی خریداری
می کردند .بدینوسیله چندروزی چر
چر رنود و بازار عوام فریبی بااین
مسخرگی گرم می شد وبلیط های این
کمدی خوب بفروش می رفت.
برای آنکه سکنة بازار بین الحرمین
وگذر نوروزخان هم از این فیض
عظمی عقب نمانند شخصی را با
طناب به سقاخانه نوروز خان بسته
وجمعیتی هم گواهی می دادند که او
تا دیشب چالق بوده وسحرگاهان شفا
یافته عده ای هم فریاد برمی آوردند
که بر منکرش لعنت عده ای دیگر می
گفتند بش باد( بیش باد)  .نیازمندان
قطعات لباس شفا یافته را مانند پشم
شتر سابق الذکر به بهای زیادی
برای شفای بیماران خود خریداری
می کردند  .نه تنها کسی نبود که از
این شایعات دروغ جلوگیری کند
بلکه خود اشخاص ذینفع مؤید امر
بوده وعمل را تقویت می کردند واز
این شوخی ها لذت می بردند .ولی
اشخاص ر.ش نفکری هم مثل مرحوم
فرهاد میرزای معتمد الدوله بودند که
درزمان ایالت خراسان صبحگاهی
که صدای نقاره خانه شادی را
ازبام حرم رضا می شنود چگونگی را
پرسش میکند و بعرض او میرسانند
که وقت سحر حضرت ،کورمادرزادی
راشفاداده اند .دستور می دهد که
شفایافته را نزدمن بیاوریدوشخص ًا به
بازجوئی می پردازد:
 -کی تو کورشدی؟

 دقربان کورمادرزاد بودم. کی شفایافتی؟ امروز صبح که حضرت به خوابم آمد دراین چندساعت که شفایافتی چهدیدی؟
 همة دنیاراروشن می بینم. گل این قالی وبوته های آن قالیچهوحاشیة آن کناره چه رنگ است؟
قربانت گردم این سبز وبوته های آن
قرمز وزمینة آن یکی قهوه ای ومتن
آن دیگری الجوردی است.
شاهزاده می فرماید :فالن فالن شده
توچگونه در ظرف چندساعت رنگهای
اصلی وفرعی ورنگهای شبیه به الج.رد
وقهوه ای را تشخیص دادی .قهوه والج.
رد راکی ودرکجا دیده بودی  .چ.ب
وفلک بیاورید پای شفایافته را در
فلک گذاردند .پس از خوردن چند
ضربه چوب عرض می کند:
قربان امر بفرمايید که نزنند حقیقت
آن است که به تعلیم متولی باشی این
نیرنگ را زدم.
شاهزاده متولی باشی رامورد مؤاخذه
قراردادواورا تهدید نموده ملتزم می
فرماید که بعدازاین از این قبیل
شیادی ها خودداری کند.
تا معتمدالدوله والی خراسان بود دیگر
معجزه رخ نداد.
موضوعی را که تمام پیرمردان معاصر
بادربار ناصری می دانند ونگارنده
شخص ًا از مرحوم عزیزخان خواجه،
ملقب به نصرت الممالک شبی
درمنزل خالوی خود شنیدم آن است
که امامزاده معصوم واقع دربیرون
دروازة شهر نو مقبره مرحوم معصوم
خان خواجه ناصرالدین شاه است که
از همقطاران عزیزخان بود ومکرر
باهم نرد بازی کرده وجزءخواجه های
دربار ناصری بودند که درنتیجة خواب
دیدن متولی شیاد بصورت امام زاده
معصوم فعلی بیرون آمده است.
***
بازهم حکایتهایی از این گونه معجزات
عوامفریب و امامزاده های دروغین را
برای شما روایت خواهیم کرد.

اسم :اسم  ،کلمهیی است دارای معنی
و مفهوم مستقل بدون دخالت زمان
که برای نامیدن همه موجودات جاندار
و بیجان بکار میرود .زن  ،مرد  ،درخت ،
سنگ  ،زشتی  ،خوبی
اقسام اسم در زبان ما عبارتست از:
 اسم عام (جنس) :اسمی است کهشامل افراد همجنس و همنوع خود
باشد مانند :مرد  ،زن  ،اسب  ،آهن ،
سگ  ،درخت
 اسم خاص (علم) :اسمی استکه شخص یا حیوان ،یا چیز و مکان
ویژهیی را بیان کند
پرویز و شبدیز،طاقدیس  ،شیراز.
اسم خاص جمع بسته نمیشود مگر
آنکه بجای نوع و مانند گرفته شود :بر
ایران داریوشها و کوروشها پادشاهی
کردهاند ( یعنی مانند داریوش و
کوروش) .نامهای افراد اعم از نام ،
کنایه  ،تخلص و لقب و هر نامی که بر
حیوانی یا مکانی یا چیزی نهاده شود
همه اسم خاصاند.
 اسم ذات :اسمی است که به خودبستگی دارد و قابل لمس و دیدن
است .به عبارت دیگر هر چه بصورت
ماده موجود باشد اسم ذات است
مانند مرد ،سنگ  ،کوه  ،درخت  ،اسب
 اسم معنی :اسمی است که به خودبستگی ندارد و وابسته به وجود
دیگری است و قابل لمس و دیدن
نیست مانند :دانش ،هوش ،سرد ،
بینایی ،گفتن ،شنیدن یا اینکه
واژههای دال بر میزان زمان و مکان را
بعضی به اسم معنی دانستهاند  .بهتر
است که آنها را عمومأ اسم ذات بدانیم
نه معنی مانند:شب  ،روز ،سحر ،
فرسنگ  ،متر
 اسم نکره  :اسمی است که نزدشنونده ناشناخته باشد .اسم نکره
فردی نامعین از نوع و جنسی معین
اسب مانند :مردی آمد ،درختی
کاشتم .نشانههای نکره در زبان
فارسی عبارتند از :
« ی» در آخر اسم :مردی  ،درختی .

دستورزبان افرسی

گاهی « ی» نکره بر یکی بودن هم
داللت دارد مانند :دختری آمد ،کتابی
خریدم .گاهی « ی» تنها نشانه نکره
است مانند :کتابهایی خریدم  ،تنی
چند از دوستان به منزل ما آمدند
و گاهی تنها نشانه یکی بودن است
مانند :سیب را کیلویی بیست ریال
خریدم ( یک کیلو)
«یک» پیش از اسم :یک شب تأمل
ایام گذشته میکردم( ...گلستان
سعدی)
« یکی» پبش از اسم :یکی گربه در
خانه زال بود ( سعدی)
هرگاه بیان مطلب در باره اسمی نکره
ادامه یابد و آن نام تکرار شود در
جمله های بعدی از نکره بودن خارج
میگرددمانند:
شد غالمی که جوی آب آرد
آب جوی آمد و غالم ببرد (گلستان
سعدی)
در مصراع دوم غالم دیگر نکره نیست
« ی» نکره را گاه به صفت و موصوف
افزایند :دختری زیبا  ،دختر زیبایی ،
اسب سپیدی  ،اسبی سپید.
پیشینیان « ی» نکره را به موصوف
میافزودند :دروغی مصلحت آمیز به
از راستی فتنه انگیز (گلستان سعدی)
از نظر فصاحت و خوش آهنگی کالم
و رفع ابهام در مورد صفتهایی که
ممکن است مضافالیه قرار گیرند
بهتر آنست « ی» نکره که مخصوص
اسم است به موصوف گردد نه به
صفت مانند :درویشی برهنه بسر ما
خفته بود (گلستان سعدی).
« ی» نکره ممکن است به ضرورت
شعری برداشته شود:
کور (کوری) را گوهری نمود کسی
زین هوس پیشه مرد بوالهوسی
(سنایی غزنوی)
ولی برداشتن آن در نثر جایز نیست
مگر در کلمه « کس» مانند :رازی را
که نهان خواهی با کس (کسی) در
میان منه وگرچه دوست و مخلص
باشد (گلستان سعدی)
ممکن است « کس» در جملههای

منفی هیچکس باشد نه « کسی».
کلمه های مختوم به « ﻫ « ساکن پیش
از اتصال به « ی» نکره « ی» واسطه
میگیرند مانند :نامهیی  ،نوشتهیی ،
فرشتهیی
گاه بجای « ی» واسطه « ا » نویسند
ک زادهای را شنیدم که
مانند :مل 
کوتاه بود وحقیر (گلستان سعدی)
همچنین به کلمههای مختوم به « الف
« و « واو» هنگام اتصال به « ی» نکره
« ی» واسطه افزایند مانند:
نه من تنها گرفتارم به دام زلف زیبایی
که هرکس با دالرامی سری دارند و
سودایی (سعدی)
اگر « ی» جزو کلمهیی حذف شده
باشد در وقت پیوستن به کلمه نمایان
میگرددمانند:
کم می نشود تشنگی دیده شوخم
با آنکه روان کردهام از هر مژه جویی
(سعدی)
کلمه های مختوم به ا ُ ( )ᴼبدون« ی»
واسطه به « ی»نکره پیوندند مانند:
خسروی  ،جوی مانند:
پدرم روضه رضوان به دو گندم
بفروخت
ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم
( حافظ)
کلمه های مختوم به « ی» هنگام
پیوستن به « ی» نکره گاهی « ی»
واسطه میگیرند و گاهی نمیگیرند
بتی رخسار او همرنگ یاقوت
میی بر گونۀ جامه کنشتی ( دقیقی
طوسی)
مییی ده که یک جرعۀ آن کند
ارغوانی رخ زعفرانی ( بصار)
یک :هرگاه یک شمارش را برساند ،
عدد است مانند :یک متر پارچه
خریدم  ،یک شب هزار شب نیست.
«یک» هرگاه بر نامعین بودن اسمی
داللت کند نشانه نکره است مانند:
چون مهره در ششدر عشق یک چند
بودم گرفتار
عشق تو چون مهره چندی است
افتاده در ششدر من (صفای اصفهانی)
یکی  :هرگاه «یکی» با اسم بیاید

نشانه نکره است
یکی پهلوان بود دهقان نژاد
دلیر بزرگ و خردمند و راد (شاهنامه
فردوسی)
هرگاه «یکی» بدون اسم و بمعنی
کسی یا شخصی بیاید ضمیر مبهم
است مانند:
یکی گفت این شاه روم است و هند
ز قنوج تا پیش دریای سند
(شاهنامهفردوسی)
«یکی» به معنای کسی است و در
قدیم « یکی» و « ی» نکره را با هم
میآورند مانند:
یکی نره گوری بزد بر درخت
که در چنگ او پر مرغی نسخت
(شاهنامهفردوسی)
 اسم معرفه  :اسمی است که در نزدشنونده شناخته باشد مانند :آن کتاب
نزد من است  ،این خانه حسن است
که این نامه را دست پیش آورم
ز دفتر به گفتار خویش آورم
(شاهنامه فردوسی)
اسم در زبان فارسی هرگاه با نشانه
نکره همراه نباشد «معرفه» است .در
لهجههای محلی شیرازی ،اصفهانی،
تهرانی ،گیلکی ،کرمانی ،دشتستانی
و الری نظیر زبانهای خارجی حرف
تعریف وجود دارد مانند :کتابو را بیاور
( لهجه شیرازی «واو» کتابو حرف
تعریف است)
 اسم بسیط (ساده)  :اسمی است کهیک جزء باشد مانند :درخت  ،باغ ،
گل  ،مرد ،قالی.
 اسم مرکب :اسمی است که ازترکیب دو یا چند جزء بدست آید با
مفهوم تازهیی .زبان فارسی خاصیت
ترکیب پذیری دارد و انواع کلمه های
آن هم بصورت ساده و هم بصورت
مرکب مورد استفاده دارد مانند:
گلشکر ،شتر گاوپلنگ ،پیشانی ،
شهپر،خرمهره
با حذف کسره مضاف :پسر دایی ،
مادرزن
بدون حذف کسره مضاف :آبرو
بقیه درصفحه ۴۹
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یخ

زنده یاد دکتر طلعت بصاری(قبله)

مضرات کشیدن سیگار
طی سالهای اخیر بیش از بیست میلیون
نفر درایاالت متحدة آمریکا به سبب
کشیدن سیگار جان خودرا ازدست
داده اند.
کشیدن سیگار به کلیه اندامهای بدن
آسیب می رساند وازعلل مهم مرگ
زودرس است.
دودسیگار حاوی ترکیبی از هفت هزار
مادة شیمیائی مهلک از جمله نیکوتین
است .معتادان به سیگار وهمچنین
آنهائی کهخ درمعرض دود سیگار قرار
می گیرند  second smokerمبتال به
بسیاری از بیماری ها از جمله سرطان
های مختلف مانند سرطان گلو،

نس
ک
ش
ت
ـن
دا ی اهی زپ ی

بوده وسرشار ازویتامین ها ،موادمعدنی،
موادلیفی وترکیبات سودمند Phyto
 Chemicalمی باشند وبا سرطان ها
مقابله می کنند.
یک پژوهش درچین برروی
 ۶۱۶۰فردبالغ به سن  ۸۰یا
بیشتر صورت گرفت که نشان داد
آنهائی که ازیکگ رژیم غذایی
سالم وتحرک جسمی پیروی کرده
بودند  ۵۵درصد کمتراز دیگران
درمعرض خطر نفصان فکری بودند.

می توان انجام داد:
 -۱دست راست راروی دست چپ
روی سینه بگذارید.
 -۲به آهستگی ازراه بینی نفس بکشید
 -۳به آهستگی ازراه دهان بازدم را
انجام دهید

میوه ها و بیماری قند
بنا به گزارش مؤسسه دانشگاهی
پژوهش غذاها دراسترالیا مصرف میوه

توصیه های آکادمی
بیماریهایچشم
آکادمی بیماریهای چشم آمریکا به

سرطان ریه ،سرطان دستگاه ادراری و
بیماری قلب وعروق می گردند.
نوع جدیدی از سیگار بنام e-cigarret
نیز حاوی نیکوتین است که ترکیبی
بسیار اعتیادآور بشمار می رود.وموجب
اختالل در تکامل مغز درنوجوانان می
گردد.
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اهمیت ترکیب غذایی

بررسی ها نشان داده است که
پیروی ازیک رژیم غذائی کم چربی،
سرشارازمواد لیفی وکم کالری از خطر
بروز بعضی سرطان ها ،بیماری قلبی،ك
سکته ،بیماری قند ودیگر ناخوشی
ها کاسته وبه برقفراری وزن مناسب
کمک می کند.
بیشتر میوه ها وسبزی ها فاقد چربی

برجستگی هائی به رنگ زرد ،نرم
Xan
وبدون درد موسوم به
 thelasmaروی پلک ها هستند .این
برجستگی ها که پراز کلسترول هستند
ممکن است نشانة افزایش کلسترول،

دوبار درروز به مدت  ۵سال خطر
بروز بیماری قندرا  ۳۶درصد کاهش
می دهد .این مؤسسه دربررسی برروی
 ۷۶۷۶نفر به این نتیجه رسید که
مصرف زیاد سیب ،موز ،پرتقال
ودیگر مرکبات (نه آب میوه) درتنظیم
متابولیسم قند دربدن مؤثر است.
دریک بررسی قبلی در ایاالت متحده
آشکار گردید که خوردن بعضی از
میوه ها سه بار درهفته خطر بروز
بیماری قند را کاهش می دهد :بلوبری
 ۲۶درصد ،انگوروکشمش  ۱۲درصد،
سیب و گالبی  ۷درصد وموزوگریپ
فروت  ۵درصد.

تخفیففشارروحی
فشارروحی یا استرس را به سادگی

افراد بالغ توصیه می کند:
 -۱معاینه کامل چشم افراد سالم
بین سنین  ۴۰تا ۶۴سال  ،هر دو تا
چهارسال یکبار توسط متخصص
چشم.
 -۲معاینة کامل چشم پس از ۶۵
سالگی هر یک تا دوسال یکبار.
 -۳معاینة کامل چشم بیماران مبتال به
بیماری قند هنگام تشخیص بیماری و
پس ازآن هرسال یکبار.

برجستگیزردرنگ
پیرامون چشم
برخی افراد باسن متوسط وباالتر دارای

بهر عیال خویش

مالرفیعا شاعری فراوان طمع
بودوهرچه بدست هرکس می
دیدید دل درآن می بست
وباصراروابرام طلب می کرد.
تسبیحشهاب
گویندروزی
ترشیزی را گرفت وپس نداد.
شهاب هم حرص فراوان شاعر
را بدین گونه توصیف کرد:
به دوزخ گرفتد مال رفیعا
کند دعوی که مال خویش خواهم
عمودآتشین گیرد زمالک
که این بهر عیال خویش خواهم.

تری گلیسرید ،ودیگر چربی های خون
باشند.
زن ها بیشتر دچار این عارضه می
گردند .وغالب ًا دارای پیشینة خانوادگی

افزایش چربی خون هستند.
باتحرک جسمی ( ورزش) ورژیم
غذائی سرشارازموادلیفی می توان بااین
عارضه مقابله کرد.

شوخی شعرا
بزرگی وبرآمدگی به طبل
ونشست
داشت
شباهت
وبرخاست را برشاعر بیچاره
دشوارکرده بود .ازهمه بدتر
بدین علت هدف تمسخر
دوستان بود .مصال سلطانی
کرمانشاهی شاعر هم شهریش
گفته است:
دیدم شکمی زدور پیداست
بعدازدوسه روز بیدل آمد
.

قس

م غلیظ

درهزل
سوزنی سمرقندی
وهجا قوی ترین شاعر زبان
فارسی است ودوست ودشمن
اززبان تیز وهجوآمیز وی
ایمن نبوده اند .هجوهای

بدقولی آنهم با شارع

ازمرحوم ایرج میرزاشاهزادة

با آنهمه وعده های بو قلمونی
غازتوچه شدبوقلمون تو چه شد؟
ملک التجار اینگونه ازوفای
عهد طفره رفت:
ایرج زخراسان طلب غاز نمود
باب طمع و آز بمن باز نمود
غافل بود او که غاز بابوقلمون
چون دانه نبود  ،جمله پرواز نمود

قاجار و
شیرین سخن
شاعرقویزطبع معاصر ،شوخی
باقی نمانده
های زیادی
است .گویا خو دوی درامحای
هزلیات خویش اصراری داشته
است .قطعة زیرین را از دیوان
او نقل کرده ام:
« ملک التجار» به ایرج وعدة

ایرج که از جواب سرباالی
حریف بدقول دلگیرشده بود
بدونوشت :

حیف است که ُخلف وعده آغاز کنی
باشعر مرا ازسرخودبازکنی
باداشتن هزارها بوقلمون
ازدادن یک بوقلمون ناز کنی؟
ملک التجار بال این رباعی ایرج
را از انتظار بوقلمون نجات داد:

بیدل شکم گنده

شاعر سوزنی اغلب رکیک و تند
بیدل کرمانشاهی
بسیارگوی «شکم گنده ای» است .شعرای معاصر وخلف
بوده است.شکمش از غایت اوهم اغلب به معارضه وهجای
او پرداخته اند .وجواب کلوخ
باسنگ داده اند
اندازرا
ازآنجمله عمعق بخارائی که
از هجای سوزنی آزرده بوده
است گفته:
دوش درخواب دیدم آدم را
دست حوا گرفته اندر دست
گفتمش سوزنی نبیرة توست؟
گفت حوا بسه طالق ارهست.

ای آنکه سزد خوانم اگر شهبازت

غازوبوقلمونی داده بود تا
سفرة زشاعر خوش خوراک را
رنگین سازد .اما مدتها گذشت
خبری
وازبوقلمون موعود
نشد .ایرج این رباعی را به
ملک التجار نوشت -البته
برای یادآوری:
اقوال پرازمکروفسون تو چه شد

الطاف زحد وعد برون توچه شد؟

طوطی است همه کلک شکر پردازت
چون صرفه نبردم زتو غازی همه عمر
هرگزندهم بوقلمون وغازت
ایرج هم بافرستادن این رباعی
رشتة مطالبه ببرید و دامن
مشاعره فراهم کشید:
ای وعدت تو تمام بوقلمونی
یادآرازآن وعدة در «بیرونی»
با آنهمه ثروت وکیل آبادت
یک غاز بمن نمیدهی ای !...
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از :دکتر همایون آرام -نیویورک

زنده یادسعیدی سیرجانی

در ُام القرای اسالمی چه خبر؟
قاراشمیش بتوان بیست
«...با جمعی از دوستان خود در
سالهای قبل تالش کردیم مفاهیم
ابداعی رهبر انقالب را جمعآوری
و دائرةالمعارفی از مفاهیمی که
ایشان برای اولین بار ابداع کردند
تهیه کنیم ،منظور از مفاهیم ابداعی
کلماتی است که قبل از بیان ایشان
این ترکیب مفهومی را کسی به کار
نبرده است که در حدود  ۵۰کلمه
در این دائرالمعارف جمع آوری شد
که از جمله آنها میتوان به «ناتوی
فرهنگی» یا «اقتصاد مقاومتی» اشاره
کرد»...
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از سخنان گهربار محمد مهدی
اسماعیلی وزیر ارشاد و فرهنگ
اسالمی امر به معروف و نهی
ازمنکررژیم بینظیر آخوندی  ،و از
دسته سینه زنان شعبه امامزاده داود
یکی از دهات حواشی همدان قبل از
انقالب باشکوه .استاد ما دارای درجه
دکترای علوم سیاسی از پژوهشگاه
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
با چندین کیلو تحصیالت حوزوی
میباشد .یکی دیگر از امت اسالمزده
و دشمن ایران و ایرانی که معلوم
نیست چه چیزی را میخواهد ارشاد
کند .رژیم روضه خوانان و امت عزادار
چون اصوأل از ریشه باورهای عجیب
غریب و موهومات و رسم و رسومهای
مشتی بیابانگرد و شترچران  ،رشد
و نما کرده است نمیتوانند مطالعات
فرهنگی و علوم انسانی را درک کنند.
چارهیی جز بندگی و بردگی فکری
ندارند .تکلیف آنها را دین مبین
مشخص کرده است  .در جنگ و
جدال با فهم و شعور واکسینه مذهبی
شدهاند که مبادا روزی بیماری خرد

و آگاهی را بگیرند!!! همه این های
وهوی علوم سیاسی و هیئت علمی
و فالن و بهمان همه کشک است،
فقط برای دهن پر کردن و تظاهر
میباشد و در حقیقت خودش باید
ارشاد شود .پایین و باالیشان در
همان حوزه ناعلمیه اسالمی آموزش
و پرورش یافتهاند و هیچ فرقی هم
نمیکند درجه تحصیالت غیر حوزوی
آنان چه باشد .نمونه روشنش همین
طایفه آخوند و مالی حاکم بر ایرانند
که با فرهنگ سیاسی و اجتماعی
ناشی از تحصیالت حوزوی و مهمالت
اسالمی چنین گندی به کشور و
مردم زدهاند که چندین نسل طول
میکشد درست شود .مشروط بر
اینکه یکه تازیهای مذهب سیاسی
اونم از نوع ناب محمدی تمام و ّشر
و قیل وقالش کنده شود وگرنه آش
و کاسه همان خواهد بود .یعنی یک
انقالب فرهنگی با راهبردی افرادی
که سرشان به تنشان بیارزد و ایران
ایمانشان باشد نه مهر و جانماز وعبا
عمامه و اربعین و عاشورا مثل این
عقبماندگان ذهنی که فقط در هرگونه
فساد  ،آدمکشی  ،شکنجه و چپاول
استادان کارند .سالیان پیش با طرح
خروج پادشاه ایرانساز و ایراندوست
پهلوی تصمیم بر این گرفته شد
که کمر بند سبز اسالمی پا گیرد تا
سدی برای نفوذ روسیه شوروی به
منابع خاورمیانه باشد منتهی بعد از
پنچری کمونیستها و از هم پاشیده
شدن شوروی و تف سرباالی اسالمی
 ،برنامه کفار بر این شد که خاورمیانه
در آتش و نفاق بسوزد تا منابع آن
ارزان و مفت در دسترس کفار باشد.
نتیجه آن هم امروز دیده میشود ،بعد
از شورش وهرج ومرج  ۵۷و الم شنگه
جمهوری اسالمی که در طی حکومت
افتضاح خود نه تنها هیچ سودی

برای ایران نداشته بلکه مملکت را به
ورطه نابودی نیز کشانده است ،خاور
میانه مانده و حوضش با جانورانی
مثل جمهوری آخوندی و حزباهلل
و طالبان و داعش و القاعده و چندین
آس برنده دیگر .عوارض جنبی
کمربند سبز و سیاستهای خودبینانه
کفار ،حاال یکجورایی شده موی دماغ
عالم و آدم .و همزمان هم اوضاع
خاورمیانه و هم دنیا بهم خورده است
چرا ؟ چون حضرت آقا در راستای
پیروی از آن آخوند هندیزاده آمده
و بساط راه قدس از کربال و دشمنی
با قوم یهود و امپراتوری شیعه را
راه انداخته است .آسد علی گدای
سابق با مزخرفاتی از قماش « اقتصاد
مقاومتی» و « ناتوی فرهنگی» و
« واکسینه در مقابل تحریمها» و
« تالش مضاغف» و « تولید ملی «
خود گندی زده است گندستان که
برآیندی جز ورشکستگی اقتصادی
و آسیبهای جبران ناپذیر اقلیمی
و ناهنجاریهای اجتماعی و اخالقی
و دشمنیهای قومیتی و دینی و
گوشه گیری جهانی  ،نداشته است.
البته ما هنوز این دائرةالمعارف نیم
صفحهیی آقا را هنوز ندیدهایم ولی
بد نیست کمی تو نخ پسامدهای
«مفاهیم ابداعی» قبله مسلمانان دو
عالم برویم .خب از اقتصاد مقاومتی
هر چه بگوییم کم گفتهایم .در واقع
این اصال و ابدا اقتصاد مقاومتی نیست
باید گفت مقاومت با اقتصاد است.
طبق آه و ناله خودشان خزانه مملکت
خالی است و آنچه هم که که مانده
است را برای بقای وجود بی ارزشش و
هالل شیعی و جنگ ایدئولوژی تلف
میکند .طبق گندهگویی های مسعود
میرکاظمی ،رییس سازمان برنامه
و بودجه ،جانشین اون یکی خالی
بند قبلی استاد محمد جواد نوبخت

در سخنانی در جلسه علنی طویله
شورای اسالمی گفت ...« :سازمان
برنامه و بودجه به دنبال تبدیل بودجه
نویسی بر مبنای ردیف به بودجه
نویسی مبتنی بر برنامه است »...از
این پخته تر نمیشه گفت یعنی که
قبل از این بابا هیچکدام از این برنامه
ها مبتنی بر ردیف برنامه ها نبوده
بلکه قرو قاطی و بدون برنامه بوده
است .خود ابلهش هم نمیداند چه
میگوید فقط پرت و پال میگوید چون
توانایی او در همین حد است .استاد ما
در ادامه گفت...« :وضعیت درآمدهای
کشور در ابتدای کار دولت ابراهیم
رئیسی مناسب نبوده و دولت بدهی
باالیی به بانک مرکزی ،سازمان تامین
اجتماعی و صندوق توسعه ملی دارد.
مصارف بودجه در هشت سال گذشته
 ۱۰برابر شده است و دولت رئیسی
کنترل های الزم برای جلوگیری از
ریخت و پاشها را آغاز کرده است ما
به دنبال طرحی نو در بودجه نویسی
سالهای آتی هستیم و  »...بد نیست
فرمایشات این امتی عقبمانده را به
زبان سادهتر ترجمه کنیم:
 در باب «دولت بدهی باالیی به بانکمرکزی ،سازمان تامین اجتماعی و
صندوق توسعه ملی دارد» .حاال ما
نمیدانیم که این استاد از اصل ماجرا
خبر دارد یا نه؟ ولی حرف اینکه
دولت بدهکار است همه چرند است.
اول اینکه اینها دولت نیستند یعنی
که چهل و سه سال است چیزی به
اسم دولت وجود نداشته است .جریان
بدهکاری هم منتفی است چون این
ابلهان بجای داد و ستد اقتصادی
ومالی و تولیدی ،چپ و راست پول
چاپ میکنند که نتیجه آن تورم و
افزایش نقدینگی بدون پشتوانه ارزی
بقیه درصفحه ۴۸
میشود.

درصد)،بولنسول( 11-5درصد)،
دیهیدروکومالرین(25-10درصد)،

فلف

ل سیاه:

شود.
استفاده کنندگان؛
افرادی که دچار چاقی
مفرط،درد مفاصل،مشکالت
گوارشی،خستگی،عصبی ،درد
ماهیچه ای ،عفونت های قارچی
و ترک دخانیات هستند ،می
توانند از فلفل سیاه استفاده
کنند.
طرزاستفاده از عطر؛ فلفل سیاه
به عنوان تحریک کننده انرژی
و توانمند سازی شناخته شده
است .براساس مطالعه ای که در
سال  2002انجام شده استنشاق
رایحه روغن فلفل باعث افزایش
1.7برابرغلظت آدرنالین پالسما
در بدن می شود.

در قدیم برای عطر زدن و
مومیایی کردن استفاده می شد.
کاربرد پزشکی :سرو آبی به
عنوان مسکن ضد التهاب و ضد
مصری ها در مومیایی کردن
ویروسی در درمان های پزشکی
از فلفل سیاه استفاده می
استفاده می شود.
استفاده کنندگان:افرادی که کردند و با بررسی های اخیر در
دچار عفونت های ویروسی مومیایی رامسس دوم (رامسس
از جمله تبخال تناسلی  ،کبیر زاده  ۱۳۰۲پ .م ،پادشاهی
انواع تبخال های ویروسی و  ۱۲۱۳-۱۲۸۰پ .م) فرعون مصر
سرماخوردگی های ویروسی
هستند ،می توانند از سرو آبی
استفاده کنند.
طرز استفاده از عطر :عطر سرو
آبی را می توان روزی سه بار در
فضای خانه در مدت یک تا سه
ساعت به طور مستقییم پخش و
استشمام نمود.
گیاه مینا آبی از گونه سرده
کاربرد موضعی :دو تا چهار قطره
روغن سرو آبی را در مناطق باستان از دودمان نوزدهم مینا (سرده) و از تبار کاسنیان
چاکرا نقاط حیاتی و انعطاف فراعنه آن سرزمین بود) فلفل آنثمیدئا است .مینا آبی
پذیر (تاج سر،پیشانی  ،قلب و سیاه مشهود بوده است.
مراکشی رنگ آبی دوست
راهبان هندی درطی سفرهای داشتنی خود را از مواد تشکیل
ناف) استفاده کرد.
توجه :روغن سرو آبی برای پوست سخت و طوالنی درسوراخ های دهنده شامازولن دریافت کرده
های حساس توصیه نمی شود .بینی و شکم چندین دانه فلفل است.
سیاه مي گذاشتند ،که به آنها کاربرد پزشکی  :گیاه مینا آبی
استقامت دهد.
برای درمان ضد تورم،
همچنین فلفل در قدیم ،ارزش
طال یا نقره بود  ،هنگامی که
قبایل گوت بار برایان اروپایی
در  410بعد از میالد ،رم را
شکست دادند  ،آنها  3000پوند
فلفل را به همراه اشیای قیمتی
به عنوان باج درخواست کردند.
خانواده گیاه شناسی  :سپرسیس فلفل سیاه از شفا دهندگان
منشا گیاهی :سرو آبی در سنتی چینی به شمار می رفت
و برای درمان وبا ،ماالریا و
استرالیا رویانده می شود.
روش روغن گیری :برگ ها و مشکالت گوارشی به کار برده
چوب درخت سرو آبی تقطیر می شد.
نموده و از عصاره آن عرق گیری کاربردپزشکی؛ فلفل سیاه به
عنوان مسکن ،باال بردن
می شود.
مواد تشکیل دهند:گاما اوداسمول متابولیسم بدن و ضد قارچ در
( 12-5درصد)،گایول( 20-10درمان های پزشکی استفاده می

میـنا آبی :

بی حسی،ضد قارچ ،ضد خارش
و آرامش بخش هورمونی به کار
برده می شود.
طرز استفاده عطر :عطر گیاه
مینا آبی بایستی روزی سه بار
در فضای خانه در مدت یک
ساعت به طور مستقیم پخش و
استشمام شود.
کاربرد موضعی:
دو تا چهار قطره از روغن مینا
آبی را در مناطق چاکرا ونقاط
حیاتی و انعطاف پذیر استفاده
کرد .همچنین پوست های
حساس باید این روغن را به
صورت رقیق استفاده کنند.
خانواده گیاه شناسی :گیاه مینا
آبی از خانواده استیرسی یا
کامپوسیتی است.
منشا گیاه :مینا آبی در مراکش
رویانده می شود.
روش های استخراج  :گل های
مینای آبی را تقطیر نموده و از
عصاره آن عرق گیری می شود.
مواد تشکیل دهنده:
کافور( 17-10درصد)،
ساباینن( 17-10درصد) ،بیتاپاینن
( 10-5درصد)،میرسن(13-7
درصد) ،الفا فالندرن(10-5
درصد)،پارا سیمن( 8-3درصد)،
شامازولن ( 6-3درصد)
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تیمور شهابی

رسو آبی:

اسانس اه یا روغنهای معطر

ترجمة  :روحپرور شیرانی

درسال  ۱۹۰۶زلزله مهیبی
سانفرانسیسکورا لرزاند .درمیان
خسارات جانی ومالی که براثر زلرله
برسانفرانسیسکو واردشد ازبین رفتن
 ۲۵میلیون گالن شراب ناب بودکه دل
شرابخواران را نیز سوزاند.

پدر بی فرزند آمریکا
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جرج واشنگتن را پدر آمریکا می
خوانند .اما چالب است بدانید که او
وهمسرش هرگز صاحب بچه نشدند.
آندو دو بچه را به فرزند خواندگی
پذیرفته و آنهارا بزرگ کردند.
درمورد جرج واشنگتن مطلب عجیب
دیگری هم هست وآن اینکه وقتی به
ریاست جمهوری رسید به علت بدی
هوا درمارس  ۱۷۸۹نتوانست تا دوماه
بعد مراسم تحلیف خودرا برگزار کند.
بیشتر اعضای کنگره که درآن زمان
درنیویورک تشکیل می شد نتوانستند
بعلت بدی هوا خودرا برای شرکت
درمراسم تحلیف واشنگتن به کنگره
برسانند.
نکته دیگر اینکه جرج واشنگتن تنها
رئیس جمهورآمریکاست که هرگز در
کاخ سفید زندگی نکرد .دلیل آن این
بود که وقتی او مسند ریاست جمهوری
را ترک کرد ساختمان کاخ سفید به

اتمام رسید.

سال نو آمریکائی ها

سال نو درآمریکا با سال نو ایرانی
همزمان بود یعنی هردو در  ۲۱مارس
آغاز می شد .اما درسال ۱۷۵۲
تقویم گریگوری درآمریکا رایج شد
ودرنتیجه آغاز سال نو آمریکائی ها یا
سال نو مسیحی به اول ژانویه منتقل
شد.

تاالب سولقان
ایران مکانهای دیدنی بسیاردارد .هیچ
ایرانی نمی تواند ادعا کند که همة مناظر
زیبای ایران را درطول عمرخود دیده
است .یکی از این مناطق زیبا تاالبی
است در ضلع جنوبی جاده چهارمحال
بختیاری به خوزستان که زمانی عمق
آب آن حدود یک متر بوده اما اکنون
بعلت کم توجهی دولت و برداشت
ازسفره آب های زیرزمینی اطراف آن
عمق آب این تاالب رو به کاهش است
و زیبائی آن نیز رو به افول نهاده است.
بااینهمه هنوز زیباست (.عکس زیر)

اولین تبلیغ چیپس
درسال  ۱۹۴۴شرکت H.W. Lay
اولین شرکتی بود که به تبلیغ چیپس
پرداخت و از یک شخصیت کارتونی
بنام اسکار سیب زمینی خوشحال
برای تبلیغ چیپس خود استفاده کرد.
هرگز این نکته توضیح داده نشد
که سیب زمینی که به صورت ورقه
های نازک بریده می شود و بعدآن
را درروغن داغ می اندازند چرا باید
خوشحال باشد.

کوچ پرنده های مهاجر به این تاالب
نیز رو به کاهش نهاده است .این تاالب
در شهرکرد قراردارد.
پیروزی دوبارة ساندینیستها
خوزه دانیل اورتگا ساو ِدرا درسال
 ۱۹۸۴به مقام ریاست جمهوری
نیکاراگوئه رسید  .درآن زمان آمریکا
با او به شدت مخالف بود و رقیب
ساندینیست ها یعنی کنترا هارا
پشتیبانی می کرد اما اورتگا توانست
تا سال  ۱۹۹۰دراین مقام باقی بماند.
درسال  ۲۰۰۷باردیگر به ریاست
جمهوری برگزیده شد و در  ۷نوامبر

 ۲۰۲۱نیز مردم نیکاراگوئه بارأی
خود اورا درمقام خود ابقا کردند.

در شماره  ۹ماهنامه آزادی که ویژه
کوروش نام داشت همکار جاوید نام
ما امان منطقی نوشت که کشوری بنام
یونان وجودنداشته و دردوران پیش
از میالد دولت شهرهائی بودند مانند
آتن  ،ساردو ...بعدها ازجمع این دولت
شهرها کشوری بنام یونان شکل گرفته
است.
درتاریخ آمده است که درحدود
 ۱۲۰۰سال پیش از میالدقومی بنام
 Myceneansدرسرزمینی که امروز
یونان نام دارد میزیستند  .این قوم بنا به
دالیلی سرزمین خودرا ترک کرده و به
کشورهای مصرو روم پناه بردند.

دانیل اورتگا

ساندینیست ها نام خودرا از انقالبی
نیکاراگوئهای «اوگوستو سزار ساندینو»
( )۱۸۹۳-۱۹۳۴گرفته اند.

دوران زیبای پاریس
میان سالهای  ۱۸۷۱تا ۱۹۱۴
درتاریخ فرانسه بعنوان دوران پاریس
زیبا نامیده می شود.دراین دوره که
ازآغازجمهوری سوم تا آغاز جنگ
جهانی اول ادامه یافت ،برج ایفل،
متروی پاریس ،کلیسای سکره کر دو
مون مارتر ساخته شد و بنای اپرای
پاریس دراین دوره تکمیل گردید.
بااینهمه تا سالهای اخیر نیز پاریس را
عروس شهرهای دنیا می شناختند.
درزیر تصویری از مون مارتر در پاریس
را می بینید که که کامی پیسارو نقاش
دانمارکی -فرانسوی (زاده  ۱۰ژوئیه
 ،۱۸۳۰درگذشته  ۱۳نوامبر )۱۹۰۳
آن را ترسیم کرده است .

یونانیانباستاندرکناررهبرخودلئونیداس

مصریان آنهارا « مردم دریاها» می
نامیدند .آنها قبل ازفرار  ،پادشاهی های
بسیار کوچکی بودند که استحکامات و
سربازان ویژه خودراداشتند .بارفتن
این قوم از منطقه دوران تاریکی وجهل
براین سرزمین مستولی شد بطوریکه
حتی ساکنین اندک آن خواندن
ونوشتن راهم نمی دانستند.از سال۸۰۰
پیش از میالد سرزمین یونان فعلی
تالش کرد تا از جهل وتاریکی بیرون
آید .آنها خواندن ونوشتن را از فنیقی
ها آموختند .حال این ملتی که تا زمان
اوج درخشش پادشاهی ایران زمین،
مردمش بی سوادبودند در«تاریخ
تحریف شده» همه چیزرا به آن ها
نسبت می دهندو این دردبزرگی است
برای ملل متمدن آن زمان مانند مصر،
ایران و روم .درتصویر باال می بینید
این ملت که داعیه رهبری جهان آن
روزگاررا دارد پابرهنه و بدون پوشش
الزم است .درهمان زمان حتی سربازان
ایرانی در میدان جنگ لباس های
گرانبها و نفیس می پوشیدند.
بازهم تاریخ راورق بزنید و ببینید
که چه شکوه وعظمتی برای این قوم

هارونالرشیدوشهرزاد

داستان هارون الرشیدو شهرزاد را حتما در
کتاب هزارویکشب خوانده اید .درداستانها
آمده است که هارون الرشید هرشب با
دختری همبستر می شد و چون صبح می
رسید سرازتن او جدا می کرد .تااینکه
قرعه بدختری بنام شهرزاد افتاد .شهرزاد
هرشب داستانی برای او تعریف می کرد
وآنقدر داستانهایش جذاب بود که خلیفه
شب بعد با عالقه منتظر شنیدن بقیه آن
بود .سرانجام خلیفه عاشق شهرزاد شدو
به این ترتیب جان هزاران دختر بیگناه با
تدبیر شهرزاد ازمر گ حتمی نجات پیدا
کرد.

عصرروشنگری
عصر روشنگری به دورانی ازقرن
هیجدهم گفته می شود که بسیاری از
مردم تنها با معیار عقل و روشن بینی ها

ژاندارک خدمه یا قهرمان
ژاندارک  joan d’Arcکه درسال
 ۱۴۱۲متولدشد دختری روستائی
بود که در جنگهای صدساله (بین
فرانسه وانگلستان) از شکست فرانسه
جلوگیری کرد .اما درسال ۱۴۳۱
بخاطر عقایدش اورا سوزاندند .او
خودرا ژان خدمتکار می نامید Joan
 the maidوقتی  ۱۳ساله بود تصور
می کرد ازطرف خدا مأموراست تا
شارل هفتم پادشاه فرانسه را ازشکست
دربرابر انگلستان حفظ کند .هرچه
تقاضای مالقات با شاه را می کرد
پاسخ مثبتی نمی شنید .سرانجام شاه
پس از گفتگو بادرباریان خودرا دربین

پاسخ مشکالت دنیای خودرا می
جستند .آنها براین باوربودند که یک
روستائی می تواند همانند یک اشرافی
بلند مرتبه عقل خودرا بکار ببرد و
پاسخ مشکالت را دریابد  .بنابراین چرا
باید یک بلند مرتبه بر یک روستائی
حکومت کند؟ تاقبل ازاین پادشاهان
برمبنای ارادة خداوند احکام خودرا
صادر می کردند اما ازعصر روشنگری
این اختیارات شاه وقدرت مذهب
مورد پرسش قرار گرفت .قهرمان
عصرروشنگری نیوتون بود که اصل
جاذبه را عنوان کرد وگفت هرحادثه
کوچک یابزرگی که درجهان اتفاق می
افتد برمبنای محاسبات ریاضی است نه
خواستمذهب .دیدرو،ولتر،مونتسکیو،
کانت وعده ای دیگر ،از فیلسوفان
عصر روشنگری بشمار می روند.عصر
روشنگری درایجاد انقالب فرانسه
و آمریکا نیز تأثیر بسزائی داشت.

از بهم آمیختن خر نر و اسب ماده
موجودی بنام قاطر muleبوجود می
آید .گاهی نیز خر ماده واسب نر درهم
می آمیزند و موجودی بنام یابو Hinny
تولید می گردد .جالب است بدانید که
هیچیک از این دوموجود یعنی قاطر و
یابو قادر به تولید مثل نیستند.

شرورهای تاریخ

قاطر

تاریخ باستان نام بسیاری از شروران
عهدباستان را ذکر می کند اما واقعا
معلوم نیست کدام شرور حقیقی
بوده اندزیرا شرارت آنها از طرف
دشمنانشان ادعا شده است..اما چند
شرور هستند که دوست ودشمن به
شرارت آنها گواهی داده اند:
ن ِ ُرو و کالیگوال دوتن از پادشاهان
معروف روم باستان هستند که به
شرارت شهره اند .همسر امپراتور
کالدیوس نیز از شریران وخونخواران
تاریخ شمرده می شود .مسالینا(از۲۲
تا-۴۸میالدی)درطول عمر کوتاه خود
مردان بسیاری را که در مقابل او
مقاومت می کردند کشت .می گویند
دریک شب با صدها مرد نردعشق
باخته بود .زن چهارم کالدیوس
اگریپینا از  ۱۵تا  ۵۹میالدی زیست .
نوشته اند که او به کالدیوس زهرداد تا
فرزندش نرو به سلطنت برسد.ونرو که
خون مادر دررگهایش جاری بود خود
از شرورهای مشهور جهان شد.
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زلزله وشراب

ن
کواته وخواند ی

کشوری بنام یونان

پابرهنه قائل است .وفراموش نکنید
تاریخ مارا هرودوتها که درحقیقت
دشمن ما بودند نوشته اند.

آنها جای دادو گفت اگرژاندارک مرا
تشخیص دهد معلوم است که خوابی
را که ادعا می کند درآن مأموریت
یافته تا ازسوی خدا فرانسه را نجات
دهد واقعیت دارد .ژاندارک درمیان
درباریان ،شاه را شناخت و حتی به
او گفت که قبل از ورود او ،شاه چه
صحبت هائی با درباریانش کرده است.
شاه به او زره و سالح و ارتش کوچکی
داد تا ازشهراورلئان حفاظت کند.
واودرظرف ده رور توانست نیروهای
انگلیسی را از آن شهر دور کند.درسال
 ۱۴۳۰انگلیسی هارا اورا دستگیر
ومتهم به جادوگری کردند.و سرانجام
در  ۳۰مه  ۱۴۳۱دردادگاه روحانیون
فرانسه به سوزانده شدن محکوم شد و
واورادرآتش افکندند.

قاطرویابو

نرو

دانشمندان در  25اکتبر ۲۰۲۱دستگاه ادراری

پرسش وپاسخ علمی
آالینده های محیط زیست
چهارنوع مواد آلوده کننده محیط
زیست وجوددارد:
 موادمخرب مانند اسیدها موادقابل اشتعال :مانند بنزین،رنگهاو...
 مواد واکنش پذیر :مانند آمونیاکویا موادسفید کننده
 ومواد سمی :مانندحشره کشهاو مواد پاک کننده که درمنزل
استفاده می شود.

باغ های پیروزی
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در طول جنگ دوم جهانی وزیر
کشاورزی آمریکا کالد ر .ویکرد
 Claude R. Wickardمردم را
دلگرم کرد که هرکجا فضای بازی
پیدا کردند سبزی بکارندو آنهارا
باغ پیروزی نامید ..تا سال ۱۹۴۵
مشخص شد که حدود  ۲۰میلیون
باغ پیروزی درخانه ها ایجادشده
که  ۴۰درصد از سبزی مورد نیاز
آمریکارا تولید می کند .نام باغ
پیروزی درحقیقت از کتابی بهمین

نام گرفته شد که درسال  ۱۶۰۳میدهد که همه دوقلوهای همسان
توسط ریچارد گاردنر نوشته شده نشانه مشترک دوقلویی را درداخل
است.
 DNAخودندارند ،بلکه روی آن
دارند.
محققان در  28سپتامبر در Nature
عددگویاوعددگنگ
 Communicationsگزارش دادند
که دوقلوهای همسان در همه جا
عمدت ًا مجموعه خاصی از این عالئم
را دارند که از تولد تا بزرگسالی
باقی می ماند .این برچسبهای
اپی ژنتیک مشترک میتواند برای منشأکیهانیعناصرسنگین
شناسایی افرادی که به عنوان
دوقلوهای همسان تصور شدهاند منشا کیهانی عناصر سنگین تر
اما خواهر و برادر خود را در رحم از آهن جزء اسرار است .در سال
از دست داده یا در بدو تولد از هم  2017هنگامی که دو ستاره مرده
جدا شدهاند ،استفاده شود.
سرشار از نوترون با هم برخورد
اعداد به دو دسته تقسیم می شوند:
کردند طال ،پالتین و دیگر عناصر
اعداد گویا یا حقیقی اعدادی
سنگین را به بیرون پرتاب کردند. ،
چند سال بعد ،برخوردیک ستاره
هستند که می توان ارزش دقیق
آنهارا بیان کرد .مانند یکهزار ،یک
نوترونی دیگربا یک سیاهچاله
دانشمندان را به این فکر وا داشت
میلیون ،ده ،بیست  ...اعداد گنگ یا
که کدام نوع برخورد کیهانی،عناصر
غیر حقیقی اعدادی هستند که نمی
باارزش تر و فراوان تری را تولید
توان میزان ارزش آنهارا بیان کرد.
می کند؟ اکنون آنها پاسخ الزم را
عدد ۳/۱۴که پی نامیده می شود
بدست آورده اند. .
یک عدد گنگ استویا جذر عدد
 ۲که  ۱/۴۱است نیز عدد گنگ
است .برای اولین بار این اصطالح را نانسی سگال ،روانشناس در دانشگاه
فیثاغورث (عکس باال)که با جذر ایالتی کالیفرنیا ،که در مورد دوقلوها
تحقیق کرده است ،اما در این مطالعه
عدد دو مواجه شد بکاربرد.
شرکت نکرده است ،می گوید:
«این مقاله کام ً
ال جذاب است .او
معمایدوقلوها
میگوید این تحقیق زمینه را برای
تاکنون تصور می شد خواهر و دانشمندان فراهم میکند تا درک
برادرهای دوقلو ی همسان چیزهای بهتری داشته باشند «چه چیزی
زیادی را در DNAخودبه اشتراک ممکن است باعث شکافتن تخمک
دارند .اما تحقیقات جدید نشان بارور شده و تشکیل دوقلوهای تک
تخمکی [یکسان] شود».
جنی ون دونگن ،متخصص اپی
ژنتیک در دانشگاه  Vrijeدر
آمستردام،میگویدعلیرغمشیفتگی
دیرینه انسانها به دوقلوهای
همسان ،فرآیند بیولوژیکی که آنها
را به وجود میآورد ،وبه عنوان
دوقلوزایی تک تخمکی شناخته
میشود ،یک معما است

انواع شیمی

علم شیمی به چهار بخش تقسیم
می شود :شیمی آلی ،شیمی  ،شیمی
کانی یا معدنی ،شیمی تحلیلی و
شیمی فیزیک.
شیمی آلی ترکیباتی حاوی کربن
را مورد مطالعه قرار می دهد .بیش
از ۹۰درصد موادشیمیائی دراین
طبقه بندی قراردارند.
شیمی کانی همه عناصر شیمیایی
جز کربن را مورد مطالعه قرار می
دهد.
شیمی تحلیلی یاشیمی تجزیه
برروی مواد ترکیبی مطالعه می
کندوساختمانآنهارابررسیمیکند.
وشیمی فیزیک پدیده های
شیمیائی را برمبنای اصول فیزیکی
قابل فهم می سازد.

لنفوسیت ها گلبول های سفید خون پیش بینی زلزله

هستند در سیستم ایمنی بدن نقش
اساسی دارند.
دونوع لنفوسیت وجوددارد.
لنفوسیت بی یا  B Cellsو لنفوسیت
های تی یا  T Cellsسلولهای بی
در پالسمای خون تولید آنتی بادی
می کنند .آنتی بادی به میکربهائی
که وارد بدن ما می شوند حمله
کرده وآنهارا ازبین می برد.
سلولهای تی علیه ویروس ها و
میکروارگانیسم های دیگر که
درداخل سلول پنهان می شوند و
از دسترس سلولهای بی خارجند
حمله کرده و بدن را مصون
نگهمیدارد .سلولهای تی گاهی به با
بعضی باکتری ها نیز حمله می کنند.
سلولهای تی نیز بنوبه خود به دونوع
تقسیم می شوند سلولهای کشنده و
سلولهای کمک کننده.

ادرار  Urineیکی ازراههای
خالصی از آب اضافه دربدن انسان
است .ادرار توسط کلیه هااز خون
گرفته  ,وفیلترمی شود وآنگاه
به کیسه ای که مثانهBladder
نام دارد می ریزد.مثانه درظرف
چندساعت پر می شود وقتی مثانه
پراز ادرارشد ما احساس می کنیم
که بایدبه دست شوئی برویم.
قسمت اعظم ادرار را آب تشکیل
می دهد.اما موادی نیز درآن محلول
است .ازجمله اوره وامالح دیگرکه
آمونیاک و فضوالت خونی را ایجاد
می کنند.بوی ادرار از آمونیاکی
است که درآن محلول است.ورنگ
زردآن ناشی از فضوالت خونی
است.فضوالت خونی پس از تجزیه
پروتئین ها برجای مانده و ووارد
ادرار می شوند ..اگر زیاد عرق می
کنید  -مثال موقعی که تب دارید-
آب کمتری درادرارشما وجوددارد
ودرنتیجه رنگ آن بشدت زرد می
شود .انسان بطورمتوسط درطول
عمر خود بیش از  ۴۵هزار لیتر
ادرار تولید می کند که درحقیقت
یک استخر شنای استاندارد را پر نقش سلولهای تی کمک کننده آن
می کند.
است که وقتی از حضور میکربی
پزشکان با تجزیه مواد محتوی ادرار آگاه می شوند زنگ خطررا به صدا
پی به نوع بیماریها می برند .مثال اگر درمی آورند تا سلولهای تی کشنده
گلوکز در ادرار موجودباشد نشانه بیش از حد تکثیر شوند.سپس
بیماری قند است.
سلولهای کشنده به سلول حاوی
میکرب می چسبند و سعی می
کنند به آن داخل شوند و میکرب
را ازبین ببرند.بعضی از سلولهای بی
مدتها دربدن بحالت آماده باش
باقی میمانند تا اگرهمان میکرب
باردیگر حمله کرد آن را ازپای
درآورند.
اگر دچار فلو شوید لنفوسیت
های تی وظیفه نابودی ویروس را

پیش بینی زلزله کار دشواری است
ولی نخستین بار دانشمند ایرانی
دکتر علی سخاوت که سرهنگ
ارتش شاهنشاهی بود موفق شد
دتکتوری بسازد که قادربود چند
ثانیه قبل از وقوع زلزله آن را پیش
بینی کندو این چندثانیه برای نجات
جان انسانهای بسیاری کافی بود.
اکنون ازطریق دستگاههای لیزری
می توانند با بررسی زلزله های قبلی
دریک منطقه وقوع زلزله بعدی را
پیش بینی کنند .اگردرمنطقه ای
مدتهای زیادی است زلزله روی
نداده زلزله بعدی شدیدتر
خواهدبود .اما اگر درمنطقه ای هر
چندسال یکبار زلزله روی دهد
شدت آنها ناچیز است .کارشناسان
زلزله از تغییر شکل سنگهای یک
منطقه می توانند حدس بزنند که
فشار زیرزمینی درحال افزایش
است و بزودی درآن منطقه زلزله
رخ خواهد داد .دانشمندان چینی
با کنترل کردن سطح آب در چاه
های عمیق می توانند وقوع زلزله را
پیش بینی کنند.
ازهم اکنون پیش بینی شده است
که درتهران زلزله ای به شدت
حدود  ۷درجه درمقیاس ریشتر به
وقوع خواهد پیوست.
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در مجله
 Lettersگزارش دادند که برخورد
دو ستاره نوترونی بیشتر عناصر
سنگین ترازآهن را تولید می کنند.
سؤاالت در مورد هر دو نوع برخورد
باقی می ماند که از طریق امواج
در فضا-زمان مشاهده می شوند.
بنابراین دانشمندان طیف وسیعی از
احتماالت را برای خواص ستارگان
نوترونی و سیاهچاله ها ،مانند توزیع
جرم آنها و سرعت چرخش آنها در
نظر گرفتند .سپس این تیم جرم
پرتاب شده توسط هر نوع برخورد
را در آن شرایط مختلف محاسبه
کردند .در اکثر سناریوها ،ادغام
ستاره نوترونی و سیاهچاله مقدار
کمتری از عناصر سنگین را نسبت
به دو ستاره نوترونی ایجاد کرد.
Astrophysical Journal

لنفوسیتهاچیستند؟

برعهده دارند.

ترجمة الکساندر َت ْم َر ْز

محمدعلی دولتشاهی -کنتیکت

سه پایه استوار ملیت ایرانی

ئ
شناسا ی

قت

ل عام

آشوری اه
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مرکز تحقیقاتی قتل عام آشوری
ها ازتأیید جمهوری ارمنستان که
رسم ًا کشتار آشوری هارا دراوایل
قرن بیستم دانسته بود درتاریخ
 ۲۴مارس سال  ۲۰۱۵تشکر کرد.
درسال  ۱۹۱۵در هنگامه جنگ
اول جهانی نیروهای ترک وکرد
دست به یک رشته عملیات جنگی
علیه آشوری هازدند تا نسل آنان
را که درترکیه زندگی می کردند
ازبین ببرند.
ازسال  ۱۹۱۵تا  ۱۹۲۳این رشته
از کشتارها به نام « سیفو» یابه
قول آشوری ها ی سرتاسر جهان
«شمشیر» نام نهاده شده است.
توطئة نقشة بسیاربزرگ برای
ازبین بردن آسوری وارمنی و
یونانی یک صدو شش سال پیش
برنامه ریزی شد .دسیسة ترک
وکرد منجر به ازبین بردن نژادوقوم
مسیحی مذهب می شد که تا ۱/۵
میلیون کشته داد .بازماندگان این
کشتار اکنون تشکیالتی جهانی

برای شناساسی بین المللی «سیفو»
بوجود آورده اند ودرخواست دارند
که ترکیه رسم ًا از کشتارو آواره
کردن سه ملت عذر خواهی نماید.
صبری آتمان رهبر سیفو تذکر
داد بیست وچهارم مارس(با
 ۲۴آوریل سالروز کشتار ارامنه
اشتباه نشود) درایروان پایتخت
ارمنستان درخواست کرد :این
دوران وحشتناک درتاریخ جهان
به نام سیفو یعنی قتل عام آشوری
ها ویونانی ها درترکیه نامیده شود
وادامه داد این پذیرش مارا درادامة
نبرد برای شناسائی آنچه گذشت
درمجامع بین المللی قوت می
بخشد.
بخاطر کمک انسانی به ما وسایر
مسیحیان .به جمهوری ارمنستان
درود می فرستیم.
این شناسائی ،کشتار آسوری ها
همچنین نشانة آن است که ترکها
و سایر احزاب سوسیالیست بدانند
«طلعت پاشا» طراح اصلی و
آرشیتکت اصلی کشتار آسوری ها

وارمنی ها ویونانی ها بوده است .
وباید چون هیتلر و هیملر و آیشمن،
یک آدم بی عاطفه ،هیوال وشرور
شناخته شود.
امروز بیست ویک کشور رسم ًا
کشتار ارمنی هارا پذیرفته اند که
بخشی نیز به آشوری ها مربوط
است« .سیفو» سعی می کند تالش
برانگیزد تا تمام کشورهای مختلف
کشتار آسوری ها رادرترکیه ونیز
یونانی هارا چون ارمنیان درطول
همان سال ها به رسمیت بشناسند.
«سیفو» یک تشکیالت ومرکز
تحقیقاتی است برای بدست آوردن
مدارک در مسائل معاصر بمنظور
ثبت درتاریخ ،سیاست ،اجتماع
وفرهنگ آشوریان درسرتاسر
جهان . .تحقیقاتی که جریانات
ووقایع گذشته وآینده وتجزیه
وتحلیل شداید وارده به تک تک
افراد وتشکیالت آشوری ها بهنگام
اشغال و تصرف موطن اصلی آشور
محقق شود.

سه پایة استوارملیت ایرانی بدون
شک زرتشت ،کوروش و فردوسی
هستند.
زرتشت اندیشة نیک را بنیادنهاد
کوروش آن را به کردار نیک تبدیل
کرد
وفردوسی آن را با گفتار نیک بیان
نمود.
زرتشت گوید :ای اهورا به روان،
آفرینش وتوانائی بخش .ازراستی
وپاک منشی اقتداری برانگیز که پندار
نیک وگفتارنیک و کردار نیک من
برقرارگردد.
نام زرتشت درزبان اوستایی احتمال
دارد زرواستر بوده که ریشة یونانی
دارد .درزبان فارسی جدید زرتشت
تلفظ می شود که اززبان آرامی اقتباس
گردیده است .تاریخ زندگی زرتشت
همیشه موردبحث واختالف بوده است
وکتاب اوستا نیزدرمورد آن هیچگونه
اطالعی به ما نمی دهد ومنابع تاریخی
نیز بسیار با یکدیگر متفاوتند.
پاره ای از محققان محل زندگی اورا
درشمال شرقی ایران نوشته اند وتاریخ
آن را بین سالهای یکهزاروپانصدسال
قبل از میالد گزارش کرده اند .پاره ای
هم سالهای ششصد تا ششصدوپنجاه
پیش از میالد گفته اند که مصادف با
زمان زندگی کوروش کبیر وداریوش
اول است .به هرصورت کتاب اوستا
درمورد تاریخ ومحل تولدزرتشت
هیچگونه ذکری بمیان نیاورده است.
دائرت المعارف ایرانیکا نوشته است
که محل تولد وزندگانی او غرب ایران
نبوده وبه احتمال بسیار درنواحی شرق
ایران باید بوده باشد.
پدرزرتشت استپامید به معننای
اوستائی آن « درخشان» نام داشته
است ( .بعضی نیز پدرزرتشت را
پورشسب «صاحب اسب سیاه» دانسته
اند).زرتشت دارای چهاربرادربوده
است .او از هفت سالگی تحصیالت
مذهبی را آموخت ودرپانزده سالگی
به مقام اجتهاد رسید .درکتاب گاتها
آمده است که زرتشت ازسایر معلمین
کسب دانش نموده وازسن بیست
سالگی به سیروسیاحت پرداخته

وازاین طریق برتجربیات ودانش های
خود افزوده است .زرتشت درسن
سی سالگی به هنگام شرکت دریک
درساحل
گردهمایی (فستیوال)
رودخانه از اهورمزدا به او وحی نازل
شد .زرتشت پس ازاین واقعه به ترویج
دیانت که همان آئین راستی ودرستی=
پرهیزازدروغ -پندار نیکگفتارنیک
وکردار نیک وراه اشا که قانون هستی
ونظم آفرینش می باشد همت گماشت.
زرتشت پس از درآمدن درسلک
ویشتاسب ها سالیان دراز زندگی
کرد  .کامعه پیروان خودرا بوجود
آورد وگسترش داد .سه بارازدواج
کرد  .دوهمسراولش برای او سه فرزند
واستَ َره،
پسرآوردند به نامهای
«ایست ْ
َ
َتن ََرهْ ،ه َو ْرچیثْ َزه» و سه دختر به
او ْر ْوت ْ
نامهای« فرینی و ثریتی و پوروچیستا»
اما همسر سوم او فرزندی ببار نیاورد.
زرتشت درسن هفتادوهفت سالگی
وفات یافت .منابع زبان پهلوی مانند
شاهنامه گزارش کرده اند که
زرتشت درگیری نامعلومی باقبیله ای
بنام توریاس داشت وتوسط آن قبیله
به قتل رسید.
اوستا کتاب دینی وآموزشی بزرگ
دیانت زرتشتی می باشد.
دیانت زرتشتی مورد تأیید وقبول
سایر دیانت های سامی ،مانند یهودیت،
مسیحیت ،مانویت وادیان مختلف
هندی و اسالم بوده است.

گوروش شاه شاهان
کوروش شاه شاهان  ،شاه ایران
وجهان سردودمان .مؤسس سلسلة

هخامنشی( ۵۲۹ -۵۵۹پ.م ).درمیان
مردان تاریخی عهد قدیم یکی ازرجال
کم نظیری است که نامشان دراذهان
ملل عهدهای مختلف باقی مانده است.
اهمیت وشهرت جهانگیرکوروش
ازطرزسلوک ورفتاری است که وی
با ملل مغلوب داشت وچنین رفتار
دادگرانه درمشرق زمین بی سابقه بوده
است.
کوروش دربیانیه ها وفرمانهای خود از
مقدسات ملل بااحترام وتکریم نام می
برد .آنچه راازملل مغلوب ربوده بودند ،
پس می دهد وازجمله برطبق مندرجات
تورات پنجهزار وچهارصد ظرف طالل
ونقره به بنی اسرائیل رد می کند .معابد
آنهارا تعمیر وتزئین می نماید .ازداوری
های مورخان مدلول اسناد ومدارک
تاریخی چنین برمی آید که کوروش
سرداری دلیروکاردان وسیاستمداری
بزرگ ومهربان بود .اراده قوی وعزمی
راسخ داشت .جزمش کمتراز عزمش
نبود زیرا که بیشتر به عقل متوسل می
شد تا به شمشیر.

آزادند که فرمانروائی مرا برخود
پذیرا شوند وچنانچه نخواهند من
برای فرمانروایی برآنان پای نمی
فشارم ونخواهم جمگید .من تاروزی
که پادشاه ایران وبابل وکشورهای
چهارسوی هستم نمی گذارم کسی
بردیگری ستم کند واگربرکسی ستم
رسید من داد اورا ازستمگر می ستانم.
وستمگررا به کیفر می رسانموتاروزی
که پادشاهم نمی گذارم کسی به
خواسته وادراک دیگری به زور ویا
بگونه ای دیگر دست اندازی کند .من
امروز به آگاهی می رسانم:
هرکس آزاد است به هردینی که
می خواهد بگرود ودرهرجائی که می
خواهد جا گزیند.
من تاروزی که به یاری مزدا پادشاهی
می کنم نخواهم گذاشت مردان وزنان
را چون برده بفروشند .امیدوارم که
مزدا مرا درراه انجام دادن پیمان هاسی
که برای مردم ایران وسرزمینهای
چهارسوی به گردن گرفته ام کامیاب
سازد.
کورش ای شاه شهان شاه ایران وجهان
دگر آسوده مخواب وقت آسودن نیست

سلطانسخن
حکیم ابوالقاسم فردوسی

کوروش درروز تاجگذاری دربابل
چنین می گوید:
اینک به یاری مزدا تاج پادشاهی ایران
وبابل وکشورهای چهارسوی را برسر
گذاشته ام به آگاهی می رسانم:
تاروزی که زنده ام ومزدا پادشاهی
مرا پایدار می دارد ودین و.آئین های
مردمانی را که من شاه آنانم گرامی
خواهم داشت .ونخواهم گذاشت که
فرمانروایان ،فرستادة من ودیگر زیر
دستانم دین و آئین های آن مردمان
یا دیگران را نادیده گیرندوکوچک
شمارند وآنان را خواردارند .مردم

ابوالقاسم فردوسی ،حکیم وشاعر
حماسه سرای ایران ،شاهنامه را بنام
خداوند جان وخرد آغاز می کند
ومهمترین موهبت الهی را جان وخرد
می داند .بی جان زندگانی میسر
نیست .بدون خردچراغ جان خاموش
است .اگر بشر خردمندانه گام بردارد
بقیه درصفحه ۴۸
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دراین روزها درگذشت اردشیر
زاهدی ،فرزند سپهبد فضل اهلل زاهدی
واز مادر نوة زنده یاد حسین پیرنیا
مؤتمن الملک ،موضوع اصلی گفتگوهای
بسیاری از ایرانیان است .شرح زندگی
سیاسی واجتماعی او همه جا نوشته
وگفته می شود .گاهی باستایش وگاهی
هم با نکوهش ،که این امری است
طبیعی .هرمرد سیاسی طرفدارومخالف
دارد و هرکه بامش بیش برفش بیشتر.
مقصودمن ازاین نوشته کوتاه پرداختن
به سوابق خدمتی او نیست ،چرا که
تکرار مکررات خواهد بود .سرنوشت
آن بود که بیش از نیم قرن بااو
آشنائی وسپس دوستی نزدیک داشتم
ومی خواهم دراینجا بعضی از صفات
شخصی و رویه ورفتار او را بازگو کنم.
اردشیر مردی بود صریح اللهجه ،

دوروئی را نمی شناخت .با
هرکه مخالف بود یا از هرکه
انتقادی داشت رودر رو به او می
گفت وبرای دوستانش دوست
واقعی بود .شاید علت اصلی
برخوردهای سیاسی او با این وآن
از جمله با مرحوم امیر عباس هویدا
( که دیگر ورد همه زبانها بود) یا
بعضی از اعضای خانوادة سلطنتی
جز این نبود.
دوستی بااردشیر ارزش معنوی
داشت وبا دشمنانش علن ًا روبرو
می شد .هرگز ازپشت به کسی
خنجر نمی زد وتا جائی که من می
دانم نزد  .واین امری استثنائی در
سیاست ،آن هم درسیاست ایران
بود .نسبت به همکارانش توجه

در ماههای آخر دوران شاهنشاهی
که عهد شکوفائی وسربلندی ایران
وایرانیان بود ،اردشیرزاهدی باچه
پافشاری همه امکانات و ارتباطات
خودرا بکار بست که محمد رضا
شاه ازایران نرود .وطنش ،ارتش
توانای ایران و طرفدارانش را ترک
نکند که متأسفانه توفیق حاصل
نشد .معتقد بود که باید شدیدا ً
دربرابر عوامل مخرب داخلی
ایستادگی کرد ولی با مخالفینی که
غالب ًا ایران دوست بودند مذاکره
و توافق نمود .تقریب ًا همة سران
ارتش وسه تن از مراجع تقلید و
انبوهی ازروشنفکران و دانشگاهیان
امیدواربودند که زمام امور را به
دست بگیرد ،نظم وآرامش را برقرار
کند و سپس به اصالحات الزم
که مورد انتظار افکار عمومی بود
بپردازد که متأسفانه بعلت مخالفت
سیاستهای غربی و تحریکات بعضی
از اطافیان شاه میسر نشد و شد
آنچه نمی بایست بشود.

ومحبت و گاهی تعصب داشت.
بعداز انقالب دشواری های بسیاری
از آنهارا با روابطی که داشت حل
کردکه من شخص ًا در چند مورد
شاهد وناظر یا واسطة آن بودم.
درزمان وزارت امور خارجه اش
که مفسران و نویسندگان خارجی
اورا رئیس دیپلماسی ایران می
نامیدند  ،با قدرت و بدون انعطاف
از منافع ومصالح ایران دفاع می
کرد .تا آنجا که چند بار شاه اورا
به اندکی مسالمت دعوت کرد که
در اسنادومدارکش موجود است.
اردشیرزاهدی مرد هیچ سیاست
خارجی نبود  .جز عشق به ایران
وپادشاهش وسربلندی ایران هیچ
چیز دیگر دردل نداشت واین
رویه را گاهی با تند خوئی که
متأسفانه از عاداتش بود بیان می
کرد و نشان می داد .تجدید روابط
بامصر ،آغاز دوستی وحسن ارتباط
با کشورهای قسمت جنوبی آفریقا
و تقریب ًا همة کشورهای آمریکای
جنوبی ،تشکیالت جدید وزارت امور
خارجه و بسیاری اصالحات دیگر اردشیر دیگر در میان ما نیست .
درزمینة سیاست خارجی ایران ،چندروز قبل از مرگش اورا برای
مدیون ابتکار شخصی اوست.
بقیه درصفحة ۴۸
شاید هنوز کمتر کسی بداند که

تعلقات وطنی اورا شاهد است.
وکسی جزاو چنین نگفت .البته
بهای آن را پرداخت.
اردشیرزاهدی مردی اجتماعی
بود نه نظامی وی زبان مردم
رابلد بود وی با فقیروغنی
همکاران
سروکارداشت.
دروزارت خارجه
ارجمنداو
آنقدر ازو نوشته اند درتحسین ها
که افزودن برآن خطاست.
درسالهای بعداز انقالب کسی
را جزاو نمی شناسم که یک دم
فارغ از حال وطن نباشد .ودرنشر
خاطرات بی همتاست.
وی بی شک از امکانات خود
برای محققان ارثی بجا نهاد که
دوست ودشمن بهره بردارآنند.
اردشیرزاهدی به این سادگی ها
از خاطره ها دورومحو نمی شود.

درود براو که برهمگان نمونه و
نمایان شد.
***
برای تجلیل ازاو شاید بهترین
اقدام ایجادسمیناری باشد .زیرا
ما دروضعی هستیم که به تروتازه
کردن حافظه ملی مان نیازداریم.
مادر وضعی هستیم که به مدد
آثار مکتوب وغیر مکتوب او
هنوز قادریم گردوخاک هائی را
که دشمنان برعهد تجدد نشانده
اند پاک کنیم .زیرا این وطن
است که از خالل کل آثار زاهدی
به طلوعی تازه خواهدرفت
وروحیات او جزاین نمی طلبد.
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اردشیرزاهدی درگذشت

اردشیر خان زاهدی دومیراث
بزرگ ازخود بجا نهاد .نخست
آنچه درسمت وزیر خارجه و
سفیرایران در انگلستان و آمریکا
کرد .دراین مرحله ابتکارات وی،
دیپلماسی ایران را دگر گون
کرد .ونگاه دیگران به ما عوض
شد .بنظر من وزارت خارجة ما
تاریخی دارد قبل ازاو وبااو و
بعدازاو.
نسل جدید دیپلماتهای ایران ازو
گرفتند ونفی او نکردند وزاهدی
بسیار آنهارا در مصاحبه ها
محترم داشت.
خدمت دوم او بعدازانقالب
وآثار مکتوب اوست در مجلدات
پرشمار که گنجینه ای کم نظیر
از اطالعاتی دست اول هستند که
بسبب پیش بینی ها ،سپرده به
دانشگاههایی هستند که متعهد
حراست آن آثارند.
هیچیک از وزرای خارجه ایران
بعداز مشروطیت تا انقالب
بقدر
وانتهای عصر پهلوی
اردشیرزاهدی به دیپلماسی ایران
خدمت نکردند وازخوداثری بجا
ننهادند تا به مقایسه روند.
بیرون ازاین خدمات  ،اردشیر
زاهدی به چند خاندان سیاسی
آباء واجدادی ازو مردی ساخت
که ذخیره بسیار از تاریخ داشت.
رنج بزرگی که در جوانی از باب
تبعید پدر وطن شناس ووطن
پرست دراو بود به وقتی که
ایران به اشغال متفقین درآمد
هرگز اورا آرام نگذارد .وی به
پدرسربازخود عشقی نگفتنی
داشت .ودرهرفرصت یاداورا
تازه می ساخت .امادرعین
قبول پدرش که تجارب نظامی
وسیاسی مهمی داشت صمیمانه

استقالل طبع وعمل خودرا داشت.
به استقالل
اردشیرزاهدی
ملی درهرشرایط که فرض
شود پای بند بود بهمین دلیل
وبدلیل شجاعنی که داشت هدف
مدعیان ناشکیبا درسیاست قرار
می گرفت.
تعلق های سببی او به سه
خاندان سلطنتی وداشتن پدری
شجاع وسرباز و شهیر ،گاه نقش
اردشیررا درسایه قرار می داد.
ولی هنربزرگ اردشیرزاهدی
این بود که به انتقادها توجیهی
سازنده داشت.
اردشیرزاهدی
دردومورد
به
وپدربزرگوار ورشیداو
بداندیشان فرصت دادند تا
چیزی که درضمیر این پدرو
پسر نبود به باورهارود .برای
من که درزمان نخست وزیری
تیمسارزاهدی ووزارت اردشیر
زاهدی درتماس با آنها نبودم اما
حوادث را عمیق ًا دنبال می کردم
یقین است که آنها نظام را متعهد
بودند ووطن را دردل وسرداشتند.
والبته شاه رابرای وطن می دیدند
که بقول تیمسارزاهدی « امانت
دار» ومتعهد هردو بودند.
دفتر دشمنی لندن را با تیمسار
زاهدی واردشیرزاهدی درتأثیرو
تأثرات باشد فرض آتش بیاران
مشکل نیست.
تیمسارزاهدی فتنه برپاکنان
رابجای
خوزستان
جدایی
خودشان نشاند واین خطه
برگشت به مادروطن ورضاشاه
اورا بسیارگرامی داشت.
اما اردشیرزاهدی بارها عقده
گشای نظام شد وهمو بود که
درمورد « هایزر» گفت «:باید
گوش اوراگرفت وبردش آن
سوی مرز» .واین سخن او عمق

کاظم ودیعی -پاریس
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معاون ادارة روابط فرهنگی وزارت
امور خارجه بودم که اردشیر زاهدی
داماد شاه ،فرزند سپهبد فضل اهلل
زاهدی نخست وزیر ،مشیر ومشاور
اعلیحضرت باتمام هیبت این القاب،
رئیس ما بود .وزیرنه تنها تمام روزش
دروزارت خانه می گذشت بلکه شبها
تا بیش از دو صبح دروزارت خانه
بود واغلب دیده می شد که اتومبیل
متالیک رولزرویس او تا دمدمة صبح
جلوی عمارت وزارت خانه ،ساکت
وخاموش پارک شده وچراغ های
عمارت کام ً
ال روشن واو همچنان بکار
مشغول بود.
شهرت رفیق بازی ،رفیق دوستی
او درراهرو های وزارت خارجه طنین
افکن بود ولی او با این همه نرمش
وظرافت وخصوصیات مخصوص
بخودش درمقابل خالف کاری های
نخست وزیر وقت امیرعباس هویدا
وامیر اسداهلل علم وزیر مقتدر دربار
چون کوه اُحد ایستاده بود .بخاطر
دارم « باشی» مستخدم وزارت
خارجه که دربان بود می گفت :جناب
آقای زاهدی همیشه مرا خجالت می
دهند .ماشا اهلل چون تند راه می روند
قبل از اینکه من سالم وتعظیم کنم ،
می فرمایند :سالم جانم .اومردی
بود بی همتا با حالتی که دروجودش
بازتاب داشت .از میان چهره های
مشخص و آشنای رژیم پیشین
اردشیرزاهدی آماج تهمت و کینه
گروهی است که ادعاهایی علیه او
دارند که بیشتر از نقش او دروقایع
 ۲۸مرداد است.
درمقابل عده زیادی نیز آن قدر اورا
محبوب می دانستند که حتی در

تعصب نسبت به او گاه راه افراط را
می پیمودند.
تاکنون دربارة  ۲۸مرداد سال ۳۲
صدها کتاب ومقاله با دیدگاه های
گوناگون نوشته شده است.
شاه واطرافیانش آن را قیام
ملی دانستند ودرطول سلطنت
محمدرضاشاه فقید هرساله ازاین روز
تجلیل شده است.
یکی از کسانی که دورادور ناظر بی
طرفی بروقایع آن سال هاست می
گفت :اگر نقش اردشیر زاهدی در
 ۲۸مرداد مورد انتقاد گروهی است
عده ای نیز  ۲۸مرداد را باعث نجات
ایران از کمونیسم وافتادن در ورطة
سقوط می پندارند ودالیلی نیز برای
این مطلب دارند.
اگر این روزها حتی وزیر خارجه
کشورهای کوچک خلیج فارس کمتر
وزیر خارجة جمهوری اسالمی را
تحویل می گیرند با مقایسه با اقتداری
که که زاهدی درسمت وزیر خارجه
داشت ،این حاکمان بهنگام بدرقه و
استقبال ازاو به فرودگاه ها می آمدند
وساعت ها درانتظار خوش آمد گوئی
و یا خداحافظی با او با خیل حاکمیت
خود درپاویون ها وجلوی هواپیماها
می ایستادند  .این عمل قبل ازاینکه
احترام به زاهدی باشد حرمتی
بود برای کشورما که نماینده اش
زاهدی بود.
زاهدی می گفت :یکی از افتخارات من
این است که درایام وزارت خارجه ام
توانستم تقریب ًا با تمام کشورهای
عربی روابط خوبی برقرار کنم واز
آن کارم هم هرگز پشیمان نیستم
زیرا درآن روزها مادراوج قدرت
بودیم ولی وقتی براثر همین ایجاد
روابط دوستی ومودت درآن تنگنای

بحران کشور توانستم دعوت رسمی
سادات رئیس جمهور مصر وهمچنین
اعلیحضرت ملک حسن دپوم پادشاه
مراکش رابرای تشریف فرمائی
پادشاه به آن کشورها جلب نمایم
تادرآن روزگار که حتی نزدیک ترین
ها هم به ما پشت کرده بودند جائی
داشته باشیم که پس از آن همه
رنج جانکاه شاهنشاه ،محترمانه
وشرافتمندانه به خواب ابدی روی
بیاورد  ،خداراشکر می کنم وبر
اقداماتم می بالم وچه غم که چندتن
هم ازاین اقدامات من خرده گیری
نمایند زیرا قضاوت این قبیل کارها
نه با چند نفر بلکه با تاریخ است که
برصحت ویا سقم آن صحه خواهد
گذارد.
فعالیتهای زاهدی با انقالب اسالمی
وخانه نشینی خاتمه نمی گیرد .اگر
او به هنگام وزارت وسفارت درلندن
وواشنگتن با باالترین مقامات
ورؤسای کشورها ارتباط سازنده
داشت وهمة گره های کور راازطریق
این ارتباطات باز می کرد اکنون با
پائین ترین دوستان وهمکاران خود
همان رابطه را حفظ کرده بود .تا
آخرین روزهای حیاتش اکثر سفرای
قدیمی وکارمندان رستة سیاسی
وزارت امور خارجه کماکان با (رئیس)
ارتباط عاطفی داشتند.

جنبههایمثبتمدیریتزاهدی
فریدون زند فرد دیپلمات برجستة
ایرانی که دررژیم گذشته سفیر
در درکشورهای کویت ،پاکستان،
عراق بود درکتابی که تحت عنوان«:
خاطراتی از دوران خدمت در وزارت
امور خارجه» درتهران منتشر کرده

پاریس
ناصرامینی-
پاریس
ناصرامینی -

درصفحات  ،۹۷ ،۹۴،۹۵و  ۹۸کتاب
چنین می نویسد:
اولین برخورد من بازاهدی دراواخر
سال  ۱۳۴۵است یعنی آن هنگام
که کفالت ادارة همکاری های بین
المللی را بعهده داشتم .او به تازگی
به سمت وزیر خارجه منصوب شده
بود .زاهدی نسبت به دوستان ،
افرادفامیل ،یاران پدرش فردی بود
سخت پای بند عواطف دوستی
ورفاقت در مقام دوستی چه بسا
حد اعتدالی نمی شناخت .او می
ّ
توانست بهترین وبدترین انتخاب را
انجام دهد چون فردی بود باهوش واز
اشخاص شناخت خوبی پیدا می کرد.
درمذاکرات سیاسی وهنگام گفتگوها
اگر خوشحال بود سیگاربرگی
وتبسمی بر لب داشت .آنگاه که
عصبی وناراحت می نمود جویدن
ناخن های انگشت عاملی برای
تسکین بود .دربرابر خترجی ها اعم
از غربی وشرقی ودرهر مقام ومنصبی
هرگز اظهار فروتنی وانفعال نمی
کردوعموم ًا مهاجم بود تا مدافع...
مدیریت زاهدی جنبه های مثبتی
دربرداشت او به مسئلة تشویق
وتنبیه کارمندان اهمیت می داد.
زاهدی مدیری بود پرخاشگر که
زبانی تند وتلخ داشت معهذا رشتة
عاطفی محکمی وی را به اعضای
وزارت خارجه پیوند می داد .او تنها
وزیر خارجه ای بود که به امر ونهی
مقامات امنیتی کشور توجه نمی کرد.
زاهدی شخصیت بحث برانگیزی بود.
آن ویژگی که بیشترین اثر را درمن
گذارد همان عالقه ووفاداری وی به
منافع ملی کشوربود که هرگز ازاین
اصول عدول نکردوهمواره دراین راه
راسخ واستوارباقی ماند.

جسته وگریخته

جمجمه نادر شاه

واشنگتن پایتخت شد

دیکشنری آکسفورد

اخیرا ً در حالیکه کارگران مشغول
انجام تعمیرات و مرمت مزار
نادر شاه افشار در مشهد بودند ،
جمجمه نادر شاه تصادف ًا بیرون آمد
و دوباره آنرا به خاک سپردند...
نادر مدت  ۱۲سال از سال  ۱۱۱۴تا
 ۱۱۲۶خورشیدی در ایران سلطنت
کرد و در این مدت ایران را به یک
ابرقدرت تبدیل کرد...

در  ۹سپتامبر سال  ۱۷۹۱میالدی ،
به افتخار جورج واشنگتن  ،اولین
رییس جمهور آمریکا  ،پایتخت
این کشور واشنگتن دی سی
نامیده شد...

زبان انگلیسی با بهره گیری از
زبان های خارجی چون ؛ فرانسه ،
آلمانی  ،التین و ...از لحاظ تعداد
کلمه و واژه بیشترین کلمات را
دارد...بطوریکه دیکشنری کامل
آکسفورد حدود  ۶۱۵٫۱۰۰کلمه
را در  ۲۰جلد  ،تشریح و معنی
میکند...
زبان انگلیسی جزو خانواده زبان
آلمانی است...

او پس از شکست شاه طهماسب
از عثمانیان به آنجا لشگر کشید و
پس از شکست دادن آنها به قفقاز
حمله برد و سپس راهی سرکوب
افغان ها در مشرق شد ...افغان ها از
ترس نادر به هندوستان فرار کردند
و نادر به دنبالشان از رود سند
گذشت و سپاه محمد گورکانی را
که از آنها دفاع میکردند را شکست
داد...
گورکانی برای طلب بخشش
جواهرات بسیار نفیس و ارزنده
ای به نادر هدیه داد که هنوز در
موزه بانک ملی نگهداری میشود و
پشتوانه پول ایران است...
چند تن از سرداران نادر به دروغ به
او گفتند که پسرش رضا قلی خان
برای جانشینی او توطئه میکند...
نادر گول میخورد و فرزندش را کور
میکند ...وقتی واقعیت را در میآبد
و قصد تنبیه و اعدام سرداران
بزهکار را میکند ،آنها
به چادرش ریخته و ناجوانمردانه
در حوالی قوچان او را در سن ۵۹
سالگی به هالکت می رسانند...

محاکمه گارد نازی  ۱۰۰ساله

اخیرا ً محاکمه یک گارد نازی
کمپ « ساش هاوزن » آلمان که در
اعدام  ۳۵۱۸زندانی دست داشته
آغاز شد...او که متهم به همکاری
با اعدام کنندگان است  ،به دلیل
کبر سن خود قادر نبود روی
صندلی دادگاه بنشیند و چهره اش
جهت عدم شناسایی پوشانده شده
بود...و نامش را در جریان محاکمه
«جوزف » میخواندند...جوزف از
سال  ۱۹۴۲تا  ۱۹۴۵میالدی در
این بازداشتگاه خدمت میکرد اما
مستقیم ًا در اعدام زندانیان دست
نداشت ولی همکاری میکرد...
وقتی رییس دادگاه از او پرسید
؛ چند سالت هست ...؟ جوزف در
جواب گفت؛ در ماه نوامبر میشوم
 ۱۰۱ساله ...پس از گذشت مدت ۲
ساعت  ،جوزف دیگر توان نشستن
روی صندلی را نداشت ...و ادامه
محاکمه در ماه ژانویه سال بعد
انجام خواهد شد...

بهترین تنیس باز زنان جهان
بی تردید مارتینا ناوراتیلوا تنیس
باز چکسلواکی تبار که تغییر ملیت
داده و آمریکایی شده است ،
بهترین تنیس باز زنان جهان بوده
است ...او که در حال حاضر ۶۵
ساله است  ،جمع ًا  ۱۸تورنمنت
گراند اسلم را برده است که شامل ۹
بار پیروزی در مسابقات ویمبلدون
میباشد...

خرید آالسکا به ثمن بخس
در  ۱۹اکتبر سال  ۱۸۶۷میالدی ،
کشور آمریکا به قیمت  ۷میلیون
دالر  ،آالسکا را از تزار روسیه
خرید...
چندی نگذشت که در این سرزمین
نفت پیدا شد...
روسیه آالسکا را یک سرزمین یخ
زده بی مصرف میدانست...
** ثمن بخس ؛
ثمن ؛ با ارزش و قیمتی
بخس ؛ بی ارزش مثل کاه

تارزان و ماجرای مار پایتون
گوردون اسکات هنرپیشه تنومند
آمریکایی و بازیگر نقش تارزان  ،دو
تفاوت عمده با تارزان های پیش از
خود داشت...اول اینکه در زمان وی
فیلم های تارزان دیگر سیاه و

سفید نبود و رنگی شد و دوم اینکه
فیلم های او دیگر صامت نبود و او
در نقش تارزان حرف میزد...
اسکات در فیلم هایش از بدل
استفاده نمیکرد و خودش کارهای
سخت را انجام میداد...
یکبار همبازی او که یک مار پایتون
بزرگ بود به دور بدنش پیچید  ،و
اگر  ۶نفر اعضای گروه فیلمبرداری
به دادش نمیرسیدند ،کشته
میشد...

حق با آینشتین بود!...

اخیرا ً ستاره شناسان برای اولین
بار در یک سیاهچال کهکشانی در
فاصله  ۸۰۰میلیون سال نوری از
زمین  ،با تلسکوپ های بسیار قوی
توانستند اشعه هایی بیابند...
در حالیکه این کار هیچوقت سابقه
نداشته است هر چند اینشتین در
یکی از تئوریهای خود وجود آنها را
عنوان کرده بود ولی چون به اثبات
نرسیده بود  ،مورد باور نبود...

گفته های شنیدنی
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مردیاستثنائیومنحصربفرد
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ترجمه وتدوین :بهمن چهاردهی  -لندن

کثیف ترین و خبیث ترین مردم
دنیا در کثیف ترین نقطه از جهان
جمع شده اند و نامش را گذاشتند؛
پاکستان...
سلمان رشدی ( تولد  ۱۹۴۷میالدی )

نگاهی به قانون اساسی مشروطه درپیوند با شاهان پهلوی
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نگاهی به قانون اساسی مشروطه
درپیوند با شاهان پهلوی.
با گذشت بیش از چهل سال
از سقوط پهلوی ها ،اینک کمتر کسی
است که در حسرت آنچه که درزمان
شاهان پهلوی بر ُملک و ملت ما با همه
ی کمی ها و کاستی ها می گذشت،
آه حسرت ازسینه برنیاورد،تا جایی که
بسیاری از مخالفان سرسخت شان حتا
از طیف چپها را نیزبه اعتراف از نادانی و
اشتباه و فریب خوردگی شان واداشته
است .ازآنجا که از جمله انتقادات
مخالفان ازشاهان پهلوی ،نسخ و اصالح
برخی ازاصول قانون اساسی مشروطه
ونادیده گرفتن آزادی بود ،برای
بررسی این اتهامات،بدوا ً به چگونگی
برپایی رژیم مشروطه وویژگیهای
جامعۀ ما و سپس به چند اصل این
قانون می پردازم تا بدانیم این قانون
حد بو ورنگی از
اساسی مشروطه تا چه ّ
آزادی و سکوالریسم داشته است.
دردی ماه سال  ۱۲۸۵درپی
سالها تالش و فداکاری و جانبازی
شماری ازآزادیخواهان در برابر ظلم و
بیدادگری ها و پوسیدگی و بی خیالی
شاهان و درباریان و والیان قاجار،کشور
ما ظاهرا ً ازرژیم پارلمانی وقانونمند
زیر نام مشروطه برخوردار گردید
واین رویداد زمانی صورت گرفت
که بجز کشورایاالت متحدۀ امریکا
و چند کشور انگشت شماردراروپا؛
دردیگر کشورها استبداد و خودکامگی
حکومتگران همچنان برقراربود ،ازاین
رو برای ایرانیان دستیابی به رژیمی
پارلمانی توفیقی در خوراهمیّت وآبرو
درحد ممکن ومقدوربود،
ودستاورد ی
ّ
با اینهمه برخی ازاصول این قانون نه تنها
مغایر با اهداف آزادی خواهان راستین
بود،بلکه در تعارض با بعضی دیگراز
اصول همین قانون نیز بود ،به ویژه آن
که درزیرپوست این قانون ،استبداد
حکومت گران عهد قاجارهمچنان پویا
و برقراربود.
مشروطه خواهان که درشرایطی
تنگ ودر فرصتی ازدست رفتنی؛ با
بهره گیری از بیماری شاه وضعف
شخصیّتی او درانجام وظایفی که
بر ُعهده اش بوده است ،توانسته بودند

شتاب آلود اصل آن رادر ۵۱ماده که
به نظامنامه شهرت یافته است ،درتاریخ
 ۸دیماه  ۱۲۸۵به امضای شاه درحال
مرگ (مظفرالدینشاه) و متمم آن را
در ۱۳۷اصل واصل الحاقی درتاریخ
مهرماه  ۱۲۸۶به امضای جانشین او
محمدعلیشاه قاجار ،برسانند،آن چیزی
نبود که آزادی خواهان راستین به دنبال
آن بودند ،چرا که شماری از اصول آن
به خاطر ترضیه و اسکات محمدعلی
ِ
درتدارک
شاه که همواره به بهانه هایی
برهم زدن بساط مشروطه بود وبخشی
دیگرنیزبرای جلب رضایت مراجع
مذهبی بودکه دررویداد انقالب
مشروطه دستی کارسازو اساسی
داشتند  .گویی بذری بربیابانی افشانده
باشند وفقط چند دانه ازآن همه بذر؛
رویشی از خود نشان دهند!
درنتیجه آزادی خواهان راستین
با همه ی تالش و جانبازیها ،چاره
ای جزگردن نهادن به چنین قانونی
نداشتند ،چرا که اگرچند آیت اهلل
و آخوند نامدارازجمله طباطبایی و
بهبهانی و ملک المتکلمین وحتا فضل
اهلل نوری (در بدو امر)وآخوند جمال
الدین واعظ اصفهانی ،صدرالعلماء،
حاج شیخ مرتضی آشتیانی ،شیخ
محمد رضا قمی،ومراجع نامداری در
نجف به نام آخوندخراسانی،حاج شیخ
متشرع به
مازندرانی و مشروطه خواهان
ّ
کمک آزادی خواهان نمی آمدند،ایران
صاحب رژیمی پارلمانی که اگر
نگوییم برای همیشه؛ الاقل به زودی
ها نمی شد ،ازاین رو آزادی خواهان
به مصداق«کاچی به از هیچی است»
ناگزیربه این قانون گردن نهادند که تا
حدودی از اختیارات شاه می کاست.
احمد کسروی ،درباره ی سهم
بزرگ مراجع شیعی در برپایی رژیم
مشروطه نوشت«:این نکته را نباید
فراموش کرد که مشروطه را درایران
علماء پدیدآوردند ،درآن روزها
که درایران غول استبداد درفش
افراشته[بود]،کسی را یارای دم زدن
نبود ...نمی گویم دیگران چیزی نمی
فهمیدند،می گویم یارای دم زدن
نداشتند ،شماره های حبل المتین را
بخوانید ،درآن زمان توده ی انبوه

دربستر غفلت خوابیده و هرگزکاری به
نیک وبد کشور نداشت ،دربسیاری از
شهرها علماءپیشقدم گردیدند و بنیاد
مشروطه راعلماء گذاردند» .تاریخ
هیجده سالۀ آذربایجان.ص ۱۰۶
نه تنها مراجع مذهبی و
آخوندها؛ بلکه ْ اکثریّت رجال
ودولتمردان ما دررعایت احکام شرع
درکارحکومتگری؛ چه ازروی اعتقاد
و چه به تظاهر؛ با برگزاری مراسم
عزاداری و جشنهای مذهبی ویا کمک
مالی به هیئت های مذهبی و پرداخت
خمس و حق امام و کمک به ساخت
مساجد و ،...نقش بسیارجد ّی و
مؤثردراشاعه و پاسداری ازقوانین و
احکام  ۱۴۰۰سال پیش حتا رونق بازار
خُ رافه و گمراهی ها داشتند،اگرچه
برخی ازآنان بدون آن که از ویژگی
و مکانیزم آزادی چیزی بدانند،دم
ازآزادی نیز می زدند و حتا گامهایی
نیز دراین راه برمی داشتند .که ازجملۀ
آنان می توان به آزادیخواه نامداری
چون صادق مستشارلدوله نویسنده ی
کتاب معروف «یک کلمه» که سالها
به ُجرم آزادی خواهی و مخالفت با
استبداد گری های ناصرالدین شاه،
درسیاه چالها با غُل وزنجیرزندانی
شده ومنزلت واعتباری کسب کرده
بود،اشاره کرد،زمانی که حکم معاونت
وزارت عدلیّه(دادگستری) ازسوی
وزیر آن وزارتخانه به نام وی صادر
می شود،قبول این مقام را موکول به
یافتن اطمینان ازرعایت دستورات شرع
درصدورو اجرای احکام قضایی می
کند که نه تنها او؛ بلکه اغلب نزدیک
به اتفاق مشروطه خواهان نیز خواست و
تفکری این چنینی و دل درگرو دخالت
شرع درامورکشورداشتند ،تا جایی که
با همه ی گذشت سالها؛ دیدیم که
دکتر مصدق ،شُ هره به دموکرات منشی
و آزادی خواهی؛ با همه ی برخورداری
ازتحصیالت عالیه دردانشگاهی
درسویس ،پس از سقوطش دربرابر این
پرسش دردادگاه که چرا بابرگزاری
رفراندوم؛ برخالف اصول قانون اساسی
عمل کرده است؟ پاسخ می دهد که
طبق دستور شرع انور چنان دستوری
را صادر کرده بوده است ،ویا در

مورد به زیر افکندن تندیسهای شاه و
پدرش ،پاسخ می دهد چون درشرع
انور؛تندیس حرام است حکم به ساقط
کردن آنها داده بودم ،که نشان می
دهد انسانی شُ هره به روشنفکری و
آزادی خواهی نیز در قید وبند احکام
شرع تا پای نادیده گرفتن همان قانونی
که ظاهرا ً به آن مؤمن بوده و همواره
دیگران را به رعایت اصول آن فرا
می خوانده؛ بوده است ،ویا در زمان
رضا شاه ،زمانی که از سوی درباراز
مخبرالسلطنۀهدایتنخستوزیرایران،
جهت حضوردرجشن برگزاری رفع
حجاب اسالمی دعوت می شود،
همسرش را با خود به دربار نمی ب َ َرد
تا به زعم خود نکند با برداشتن چادر
و چاقچورازسرهمسرش ،درروز قیامت
به عذاب النّارگرفتار شود! گفتنی است
که او از زمان نوجوانی برای تحصیل
دانش به سویس رفته و سالها درآن
کشور زندگی می کرده است.
چه شور وشوق فراوان و
چشم همچشمی هایی که بسیاری
ازدولتمردان و رجال کشورما چه به
تظاهر و چه ازروی اعتقاد برای رفتن به
مکه و نگاره برداری درپوشش احرام
درمراسم طواف از خود نشان نمی
دادند ویا درمراسم برگزاری ختم یکی
ازمراجع ویا عزاداریهای مذهبی با چه
رفتارخضوعانه شرکت نمی کردند!؟
تا جایی که یک نخست وزیر(رزم
آرا) و یک وزیردربار(هژیر) به خاطر
حضوردراینگونه مراسم جانشان را
ازدست دادند ،شاه نیزاگرچه بدون
تردیدازباورهای مذهبی دور نبود ،اما
اگرهم با طن ًا اعتقادی نمی داشت،به
خاطراصل یکم وسی نهم متمم قانون
اساسی ،ناگزیربه تظاهربود،چرا که
اینگونه رفتارها مورد پسند و استقبال
جامعۀ ما بود!
با نگاهی به فیلمهایی که دررژِیم
گذشته روی اکران می رفت و اخیرا ً
بسیاری ازآنهارا می توان در یوتیوب
دید ،دیده می شود که ازهرده فیلم
حد اقل هفت یاهشت فیلم ازآنها
ّ
صحنه هایی راازاجرای روشن کردن
شمع در سقاخانه ها ودر امامزاده هاو
بُقعه ها وبستن قفل بر ضریح وتوسل
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پژوهشی از ک .هومان

به تنه ی درختان کهنسال خشک شده
با بستن تُریشی از پارچه ها و نذر و
نیاز و پختن آش نذری و وضو ساختن
و خواندن نماز و ریختن آب توبه بر سر
زنانی خودفروش ومراسم دفن و کفن
وعزاداری وبوسه زدن و لیسیدن ضریح
بُقاع و ...را نشان می داد که بیانگروجود
بازار گرم خرافات مذهبی واستقبال
ازاینگونه مراسم در جامعه بود و
سازندگان اینگونه فیلم ها چون مزاج
جامعه را شناخته بودند،برای کسب
درآمد هرچه بیشتر تا توانستند ازاین
دست فیلم ساختند وبه گونه ای به
تداوم وگرمی بازارخُ رافه دامن زدند!
کافی است نگاهی به نذورات چند
میلیارد تومانی ریخته شده در هرماه
دربقاع و صندوقهای اعانه در سراسر
کشور ما بشود تا ژرفای گرفتاری های
جامعۀ ما ومشکالت پیش روی شاهان
تحولی به پیش وتعالی
پهلوی در ایجاد ّ
دانسته شود.
ژرفنایی آموزه های مذهبی
درجامعۀ ما آنچنان بود( وهست) که
حتا کمونیستهای مؤمنی چون خسرو
گلسرخی ها ازآن برکنار نبودند ،ایشان
از جمله به اصطالح از روشنفکران آن
دوران بود که ازجنبشهای چریکی
پشتیبانی می کرد و با اینهمه در کمال
آزادی درروزنامه ی راستگرای کیهان
به کارسردبیری دربخش هنری مشغول
به کاربود ،تا زمانی که به اتهام شرکت
در ماجرای ربودن ولیعهد وملکۀ ایران،
همراه با چندتن دیگربازداشت می
شود،ایشان دردفاع از خود دردادگاه
به صراحت می گوید«:سخنم را با
گفته ای از موال حسین شهیدبزرگ
خلق های خاورمیانه آغاز می کنم ،من
یک مارکسیست لنینیسم هستم ،برای
نخستین بار عدالت اجتماعی را در
مکتب اسالم ُجستم ،»...که نه تنها او
بلکه یقین ًا دوستداران و هموندانش نیز
دارای چنین تفکری بوده اند ،گلسرخی
با چنین گفتاری نشان می داد که نه
تنها ازاسالم و احکام آن وازماجرای
کربال چیزی سرش نمی شود،بلکه از
آنچه که درکشور سوسیالیستی شوروی
می گذشت نیز ناآگاه بوده است ،آنچه
که می گفت اثرآموزه های آخوندها و
روایات و احادیث ساختگی بود که با
همه ی کمونیست بودنش ،درزوایای
ذهنش همچنان جا خوش کرده بود و
تراوش می کرد ویا نورالدین کیانوری
رهبر حزب کمونیست توده ،همراه با
چندتن دیگر از هموندانش دربرابر

دوربین صدا وسیمای جمهوری اسالمی،
بارها به شکوهمندی انقالب اسالمی
اشاره می کردند! «وای به روزی که
بگنددنمک!»،درد و مشکالت شاهان
پهلوی با چنین جامعه ای یکی دوتا
نبود.
در چنین جامعه ای اگرچه تدوین
قانونی زیر نام «مشروطه» و برپایی
مجلسیزیرنام«شورایملی»همانگونه
که اشاره شد درآن روزها ُمغتنم بود،
اما به خاطر بازدارندگی برخی ازاصول
آن؛ آنگونه که آزادی خواهان انتظار
داشتند ویا جامعۀ ما برای پیشرفت و
تعالی نیاز داشت تدوین نشد وبرای
تحول شدن و پیشرفت جامعه ،نیاز
ُم ّ
به نسخ و اصالحاتی نسبت به برخی
از اصول دست وپا گیرآن بود،که
حد ممکن
درزمان شاهان پهلوی تا ّ
و مقدورانجام شد ودستمایه ای برای
مخالفت برخی شخصیّت ها و گروه
هایی از میان قاجارها،خان های تخته
قاپوشده ،مالکان روستاها وآخوندهای
مزایای فراوان از دست داده گردید،
اگر به کمونیستها اشاره نکردم بدان
جهت است که این گروه به طور
کلی با هیچ رژیمی غیر از کمونیستی
موافق نبوده اند تا چه رسد به قانون
اساسی مشروطه! ازآنجا که هریک از
شخصیّت ها و گروه های سیاسی؛ دارای
نویسندگان هوادارخود بوده اند(ومی
باشند) ،هرآنچه که خواستند برعلیۀ
شاهان نامبرده نوشتند و یا گفتندوبه
گفته ی «نیچه»هراتهام ودروغی که
تکرارشود ،تبدیل به حقیقت می شود.
آنقدر گفته و نوشته شد که به صورت
یک فاجعه از کارهای شاهان پهلوی در
نسخ و یا اصالح برخی از اصول قانون
مزبورجلوه گرگردید تا جایی که به
کوشش و تالش این مخالفان کاربه
برپایی انقالب اسالمی وحکومتی دین
ساالردر میهن شد! برای بیان روشن
تربه بررسی چنداصل دست و پاگیر
ومخالف با آزادی وپیشرفت قانون
ضد و نقیض
اساسی مشروطه وگاه ّ
بودن برخی اصول آن با اصول دیگرمی
پردازم.
اصل «: ۸اهالی مملکت ایران
درمقابل قانون دولتی متساوی الحقوق
خواهند بود» .ویا اصل دوم  «:مجلس
شورای ملی نماینده ی قاطبۀ اهالی
مملکت ایران است که در امور
معاشی و سیاسی وطن خود مشارکت
دارند»،که این دو اصل با اصل ۵۸
متمم قانون اساسی در تضاد است.در

اصل ۵۸متمم آمده است«:هیچکس
نمی تواند به مقام وزارت برسد
مگر آن که مسلمان و ایرانی االصل
و تبعۀ ایران باشد».آیا باچنین قید
وبندی؛ نشانی ازآزادی ورعایت حقوق
انسانی اقلیّت های مذهبی مملکت
دیده می شود!؟ تا جایی که حتا
درزمان صدارت دکتر مصدق،باهمه
ی اختیارات ایشان در قانون گذاری،
یکی ازهم میهنان باورمند به آیین و
دیانت دیگرو نیمی از جمعیّت کشور
زیر عنوان بانوان،متساوی الحقوق به
حساب نمی آمدند ،چرا که در کابینه
اش جایی نداشتند ،اما درزمان شاه
متهم به اعمال ضد آزادی و حقوق
انسانی؛ این هم میهنان همراه با بانوان
به حقوق انسانی خود که با تالش شاه
مصوبه ای در مجلسین به
طی
ّ
این حق ّ
آنان اعطا شده بود ،دست یافتند که
همین کارشاه موجب مخالفت ها شد
که ازسوی گروهی از آخوندها و حزب
اللهی ها زیر نام انجمن مؤتلفه و...ابراز
می شد.
اصل ۱۸متمم «:تحصیل و تعلیم
علوم و معارف و صنایع آزاد است ،مگر
آنچه شرع ًا ممنوع باشد».
آیا چنین جامعه ای که تحصیل دانش
(درهررشته) ،بسته به رعایت احکام
شرع باشد ،جامعه ای مترقی و پیشرو
دردانش خواهد بود؟ گویی که این
اصل را نیز ازسالها پیش برای رژیم
اسالمی نوشته بودند !
اصل  ۲۰متمم«:عا ّمۀ مطبوعات
ضره به دین
غیر از کتب ضالل و مواد ُم ّ
ُمبین آزاد...ولی هرگاه چیزی مخالف
قانون مطبوعات درآنها مشاهده شود
نشردهنده یا نویسنده برطبق قانون
مطبوعات مجازات می شود».
اصل  ۲۱متمم «:انجمن ها و
اجتماعاتی که مول ّد فتنه ی دینی
و دنیوی و مخل به نظم نباشند
درتمام مملکت آزاد است ،ولی
مجتمعین با خود اسلحه نباید داشته
باشند و ترتیباتی راکه قانون دراین
مقررمی کند باید متابعت
خصوص ّ
نمایند،اجتماعات در شوارع و میدانهای
عمومی هم بایدتابع قوانین نظمیّه
باشند»،که این دواصل به استثنای
وظایف دولت درباره ی اخاللگران
درنظم جامعه؛ چیزی بجزبرقراری
فضای خفقان واستخوان الی زخم
نهادن درروند برخورد عقاید و آزادی
بیان وبازداری ازشکل گیری احزاب
با دیدگاه های متفاوت نیست .زمانی

که رژیم پیشین دربرابرمخالفان ُمسلح
ویا دربرابرنوشتار یا گفتاری خالف
شرع طبق همین دواصل بامرتکبین
برخورد می کرد ،صدای انتقاداز سوی
روشنفکران وبرخی تحصیلکردگان
و مطبوعات هوادار قانون اساسی به
آسمان می رسید وشاه ودولت به ایجاد
فضای امنیّتی وخفقان متهم می شدند!
که نشان می داد در حالیکه آنان
کمترین آگاهی ازاین دواصل ۲۰و۲۱
قانون اساسی نداشتند،همچنان از شاه
و دولت می خواستند اصول قانون
اساسی رعایت شود! بدیهی است که
رعایت چنین اصولی چنان فضایی را
هم درکشورایجاب می کرد.
در انتقاد ازاین گفته،شاید گفته
شود حال که شاه در جهت رفع کمی
ها و کاستی ها دست به اصالح برخی از
اصول قانون اساسی زده بود ،به اصالح
این دواصل نیز می پرداخت که گفته
ای متین و درست است،اما مگرانتقاد
کنندگان از ازهرگروه مجال اصالحات
الزم را به شاه داده بودند؟ کافی است
نگاهی بی غرضانه به مخالفت ها
ودشمنی های حتا ُمنجربه خونریزیها
درپیاده کردن شش اصل انقالب سفید
بکنیم ،خواهیم دید که چه طغیان هایی
ازآن پس تا سقوط شاه از سوی برخی
ازخان ها وکارشکنی های مالکان
روستا ها وخرابکاری ها و ترورهایی
از سوی گروه هایی زیرنام فدایی خلق
و مجاهدین خلق وگروه های تندروی
مذهبی زیر نام«فدائیان اسالم»انجام
ضد رژیمی که
شد ،به ویژه تبلیغات ّ
ازسوی شماری از روشنفکران وحزب
توده و جبهۀ ملی ها و نهضت آزادی
ها وچند تنی ازآخوندها به رهبری
خمینی به عمل می آمد که چیزی
نمانده بود رویداد بهمن ماه ۱۳۵۷
درخردادماه ۱۳۴۲انجام شود،آنگاه
درخواهیم یافت که شاهان پهلوی با
چه مشکالتی روبرو بوده اند ،با اینهمه
آنچه که شاهان پهلوی با همه ی
امکانات کم و مشکالت پیش رو انجام
داده اند کاری بود کارستان که اگرچه
توجهی به
درآن روزهای غوغا ساالری ّ
آن نمی شد ،اما زمانی توجه شد که
جنازۀ رفاه و امنیّت وسرفرازی وبسیاری
دیگر از مزایا یی که ایرانیان بگونه ای
سهل و آسان بدانها دست یافته بودند،
درخاک کینه ورزی ها ودشمنی های
بیمورد ویا نادانی ها مدفون شده بود!

ادامه دارد

بدری ترویج

وآغاز زمستان است

می ستیزد باد
می گریزد برگ
جویبار آهسته می نالد
می خروشد رعد
ابر می گرید
برگ زردی بازهم پیچان
برروی خاک می افتد
این سرودبرگ ریزان است
وآغاززمستان است

درهیاهوی قیام باد
ابر می گرید
جویبارآهسته می نالد
بازهم برگی دگر
ازدفترعمری برروی خاک می افتد.

فریدون توللی

زمستان

زخاکستری ابر دوشینه ،برف
سپیدی زند ،باغ خشکیده شاخ
خرامندگان را ،به سیمینه راه
سیه پوش خورشیدجان برلب اند
وزد تند بادی ،که از زمهریر
ِ
دربرف هردره گرگ
کمین بسته
به گنجشک کوبنده برشیشه بین
پلنگ ،ازگریبان اصطبل تار
فروزد به سوزنده سرمای سخت
پس آن گه ،به افسون افیون ناب
ِ
فریدون خوش نغمه را
زمستان،

ببارید و بنشست ،بربام ها
چورخشنده گلبرگ بادام ها
نشان ها به جامانده ،ازگام ها
کالغان نالنده در شام ها
ستاند به دریوزگی ،وام ها
برآهوی افتاده در دام ها
که بس شکوه دارد به پیغام ها
شکاری دگر جوید ازدام ها
یکی سرخ آتش ،به هنگام ها
به لرزنده تن ،بخشد آرام ها
بهاری است ،بردشت الهام ها

تبــه کاران د ِر میخانه ها بســتند حافظ جان
خُ ــم و مینا وجام باده بشکســتند حافظ جان
به مسـ ِ
ـتان می انگــور حد ها می زنند آنها
کــه از کین وریا وکبر سرمســتند حافظ جان
خداگوینــد ومــی گیرند جان و مال مردم را
خداداند که بس نامردم و پستند حافظ جان
خدا کی جان ونان باشرط ایمان می دهد کس را
چــرا اللهیان این را ندانســتند حافظ جان؟
خــدا مارا ازاین اهلل واهریمن رها ســازد
یقیــن اهریمــن واهلل هم دســتند حافظ جان
همان اهریمن است اهلل ،در این شک ندارم من
گواهــم ایزدو ایرانیان هســتند حافظ جان
ببین شــبها چه تاریک اســت زیرپرچم اهلل
ببین مردم چه بدبخت و تهی دستند حافظ جان
سالمی کن به خیام آن ابرمرد  ،ازمنِ مسکین
بگو پَستان د ِر میخانه ها بستند حافظ جان

روی در روی سیاهی ،ایستاده راست
یکه وتنها ،تمام شب
درکالمش نور،
برزبان آتش،
برلبش فریاد،
شمع

کمال الدین قبولی ترشیزی

گل سفید ربف
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زین سان که گشت روی زمین آسمان برف
شــیر فلک شــکار شود در میان برف
غربــال می زنــد فلک از باد برف را
خورشید گم شدست مگر درمیان برف
ازبرف ناگرفته نماندســت کشــوری
عالم گرفت لشکر کشورستان برف
گردیــد باغ وراغ ازو پرگل ســفید
مانا که گشــت روی زمین گلستان برف
زندانســت خانة من ومن بنده ای دراو
اســتاده ازبرون درم پاســبان برف
زیــن حبس خانه ام نگذارد دمی برون
چون من کســی مباد ززندانیان برف
گویا که بــرف را نبود میزبان چومن
گرخانــه ام نرفت بــرون میزبان برف
گفتم قصیده ای که به گرمی او کسی
هرگــز نگفته بود ســخن از زبان برف

روی ردروی سیاهی

شبها هچ اتریک است

شعله افزون می کند گر سربه تیغش برزنند
شب ،چراغان می شود ،چون شمع ها روشن کنند
راست ،همچون شمع ،خواهدایستادآیا
روی درروی سیاهی،
یک تن ازاین جمع؟
هوشنگ ابتهاج

ـغم شیر

درکنج قفس پشــت خمی داردشیر

گردن به کمنــــد ستمی دارد شیر
درچشم ت ََرش سایه ای از جنگل دور
ای وای خدایا چه غمی داردشــیر

رضا پتگر

ربف یازمستان

می بینمت
وبیاد می آورم که زندگی زیباست
می تواندباشد،
زمستان کنایت تلخی است ازغیاب تو
همچ.م بهارذ که باچوبدست شعبده اش
عریانی درخت را ،عریان می کند
گل می کشد ،جویباررسم می کند ،پرنده می آفریند
می بینمت ،وباغی درمن بیدار می شود
زمستان راه کج می کند
وواپسین برفها
درجویبار جارو می شود.

عزت اهلل فوالدوند

ازشب دوش که می باردبرف
بادمی توفدومی آردسوز
جنگل ابرخزان کرد مگر
به دماوند چو بگشاید بال
قله را روی فرو پوشد ِمه
چشم تا کار کند بیند ابر
های آزادة صحرا ،ای گرگ
من وتو درپی صیدیم ولی
کاش این نطع به خون آلوده

ربف

دستسرماستکهمیکاردبرف
ابر می گرید ومی آرد برف
کزهوا باد فرود آرد برف
هیئت زال بیادآرد برف
سینه از دره بینبارد برف
هرچه ره پوید بسپارد برف
ِکت چومن گرسنه میداردبرف
چه توان کرد که نگذارد برف
باد درپیچد و بردارد برف
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درپرند نیلی شعروغزل

ازمن مسکین
سالمی کن به خیام آن ابرمرد ،
ِ
در میخانه ها بستند حافظ جان
بگو َپستان ِ

فریدون مشیری

مهدی اخوان ثالث

مردی که رفت و غمی که بر جا ماند

* اردشیرزاهدی یارو مددکار بسیاری از درماندگان بود.
* وکیل حقوقی اردشیرزاهدی درمراسم یادبودش جملة معروفی ازاورا بیان کرد که همیشه
بشوخی می گفت « :دینگی دینگی» که شاید منظورش این بود که غصه نخور دنیا در گذراست.

خانه

سه شنبه  ۲۳نوامبر ۲۰۲۱
گزینه های زبان

چاپ ایمیل

ddThis

Persian

به مناسبت درگذشت شادروان اردشیر زاهدی

درباره ما

رسانه ها

فعالیتها

شهریارغریبی برسر آرامگاه اردشیرزاهدی ازاو یاد می کند
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اشکهای خودرا برگور او نثار می
کند.
همه کسانی که ازدورونزدیک برای
بزرگداشت مقام این مردبزرگ
تاریخ مملکتمان به اینجا آمده اند
درماتم مرگ او هستیم و ایشان را
هرگز از یاد نخواهیم برد.
آقای زاهدی همواره بیاد ایران بود
و به هموطنانی که بااو تماس می
گرفتند و تقاضای کمک می کردند
گاهی مستقیما و گاهی ازطریق
من کمک می رساند .نانه کسی
را بی جو.اب نمی گذاشت و همین
مقدارزیادی از وقت ایشان را
درروز می گرفت اما وقتی همه نامه
هارا با دستخط خود پاسخ می داد
احساس سبکی می کرد و خوشحال
می شد.
اردشیر زاهدی انسان بزرگی بود.
روحش شاد»
درمراسم بعدازظهر روز جمعه

مراسم یادبود در سالن هتل مونترو پاالس

 ۲۶نوامبر در هتل مونترو پالس
دکتر آموزگار رئیس سابق دانشگاه
فردوسی مشهد نیز سخنانی ایراد
کرد که دربخش انگلیسی به چاپ
رسیده است .همچنین پروفسور
نهاوندی نیز دراین مراسم به زبان
فرانسه از خاطرات خود با اردشیر
گفتو ویژگیهایانسانیاوراستود.
علیرضا نوری زاده نیز بزبان
انگلیسی مطالبی در رثای اردشیر
زاهدی گفت و شعری را که به
فارسی سروده بود خواند و ترجمه
انگلیسی آن را نیز قرائت کرد.
دختر اردشیرزاهدی واالحضرت
مهناز با ازدست دادن پدر این روزها
عزادار واقعی است .او تا آخرین
لحظه درکنار بستر پدر حاضر بود
و غمخوارش بود .برای واالحضرت
مهناز تنها بازماندة اردشیر زاهدی
صبروشکیبایی و روزها وسالهای
بهتری آرزو می کنیم.
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به مناسبت درگذشت شادروان اردشیر زاهدی

عده ای از خبرنگاران رسانه
های فارسی زبان از آمریکا و
فرانسه و انگلستان برای شرکت
در مراسم بخاکسپاری زنده یاد
اردشیرزاهدی به مونترو دعوت
شدند .مراسم خاکسپاری قرار
بود روز جمعه  ۲۶نوامبر صورت
گیرد اما خانواده زاهدی تصمیم
گرفتند این مراسم را روز پنجشنبه
 ۲۵نوامبر برگزار کنند  .درنتیجه
بعلت نرسیدن نمایندگان رسانه
ها از مراسم تدفین هیچ تصویری
در اختیار نداریم .مراسم یاد بود
طبق برنامة پیش بینی شده درروز
جمعه  ۲۶نوامبر درهتل مورد عالقة
اردشیرزاهدی یعنی مونترو پاالس
برگزارشد.
پیش از شرکت دراین مراسم
همه نمایندگان رسانه ها برمزار
اردشیرزاهدی حاضر شدند.لحظة
بسیار غم انگیزی بود .هریک ازما
خاطرات بسیار خوب و شیرینی
با او داشتیم اما روز جمعه ۲۶
نوامبر  ۲۰۲۱ساعات غم انگیزی
برما گذشت .آسمان مونترو نیز
غمبار بود .محمدرضا شاهید برای
برنامه اش زیر آسمان پاریس»
فیلمبرداری می کردو با حاضرین
به گفتگو مشغول بود  .علیرضا
نوری زاده  ،مسعود بهنود ،عبداهلل
قره گزلو ،نماینده ای از ماهنامه
آزادی ،و دوست دیرین اردشیر
آقای شهریار غریبی مدیر گالری
پاله اورینتال وچند تن از دوستان
نتزدیک جناب زاهدی درمراسم
حضورداشتند .برخی از حاضران
درمقابل دوربین محمدرضا شاهید
از اردشیرزاهدی سخن گفتند .در
مراسم بعدازظهر جمعه  ۲۶نوامبر
عده کثیری از خانواده زاهدی،
دوستان ایرانی و سویسی اردشیر،

مقامات بلند پایة شهر مونترو
ودوستانی از نقاط دورونزدیک اروپا
حضور یافته بودند .ازجمله دکتر
هوشنگ نهاوندی یار دیرین جناب
زاهدی از بلژیک  ،دکترپرویز
آموزگار از پاریس ،علیرضا نوری
زاده از لندن ،شهردارسابق مونترو
وعضو مجلس قانونگزاری سویس
آقای ورلی و تعدادی دیگر به
سخنرانی پرداختندو از خاطرات
خوشی که با زاهدی داشتند حرف
زدند .وکیل حقوق آقای زاهدی
ضمن سخنانی از تکیه کالم اردشیر
به هنگام لحظات شاد یاد کرد و
درحالیکه دستانش را به دوطرف
باز کرده بود می گفت «:دینگی
دینگی »
که منظورش آن بود  :با یادآوری
این تکیه کالم اردشیر همواره بیاد
او خواهیم ماند.
درمرگ اردشیر زاهدی شهر مونترو
و «ویتو» که ویالی گل سرخ درآن
قراردارد عزا دار بود .از کارمند
هتل تا کارکنان رستوران ها که با
آنها روبرو می شدیم و مردم عادی
که اغلب اورا می شناختند با ما و
خانواده زاهدی همدردی می کردند
و تسلیت می گفتند .کارسونی که
بارها مرا با اردشیر درآنجا دیده
بود بطرفم آمد و ازاو یاد کرد و
قطره ای اشک نیز از چشمانش فرو
چکید .زاهدی یارو غمخوار همه
آنها بود .دراینجا به قسمتی از گفته
های شهریار غریبی برسر مزار آقای
زاهدی اشاره می کنیم:
« با جناب اردشیر خان مدت
سی وپنج سال دراین شهر
زندگی می کردیم .روزی نبود
که به نحوی با ایشان درتماس
نباشم .امروز می بینید که آسمان
هم باما عزادار و غمگین است و

آزادی -شمارة -۱۴۳صفحه 38

وقتى دوران دانشجوئى ام در
ايران شروع شد فكر مى كردم
كه توانائى انجام هر كارى را دارم
و به قول معروف خودم را يكى از
ن ُخبه ها مى دانستم .چهار سال
دانشگاهم به پايان رسيد و خود
را آماده ورود به كارزار زندگى
كردم .همواره به اين فكر بودم
كه روزگارى براى تحصيالت باالتر
رهسپار آمريكا شوم .در سال
 ١٩٧٧ميالدى روزى براى گرفتن
پذيرش دانشگاه به مؤسسه اى
جهت ترجمه مدارك و گرفتن
پذيرش مراجعه كردم .با تعجب
ديدم كه باالى ميز مسؤل مؤسسه
نوشته بود« :در غرب خبرى
نيست ،فرزندان خود را آواره اروپا
و آمريكا نسازيد ».هنگامى كه اين
نوشته ُد ُرشت خط را ديدم به فكر
فرو رفتم كه آيا تصميم من براى
خروج از ايران ُد ُرست است يا نه.
چون پيوسته خواست من اين بود
كه تصميمم انجام شود ،بيشتر از
فكرم كمك گرفتم تا احساساتم.
مداركم را براى ترجمه و گرفتن
پذيرش تحويل دادم و ويزاى
تحصيلى آمريكا هم به من داده
شد.
چند ماهى گذشت و تهران را به
قصد نيويورك ترك كردم .هنگام
پرواز دست از پا نمى شناختم،
شاد بودم كه سر انجام به هدف
و آرزويم رسيدم و همه اش در
خيالم برنامه ريزى مى كردم .پس
از پايان تحصيالتم ،چون در ايران
انقالب شده بود دو دِل بودم كه
آيا به ايران برگردم يا در همين
سر زمين جديد كه فرهنگش با
فرهنگ ايرانى من همگون نبود
ماندگار شوم.

تفاوت هاى زيادى بين ايران
و آمريكا احساس مى كردم و
تنها چيز مشترك روال زندگى
روزمره بود .كارائى مردم ،مسؤل ّيت
پذيريشان ،و به وقت اهم ّيت
دادنشان فرق كلى داشت .سن
من بيشتر شده بود و آن شور
و حال دوران دانشجوئى هم در
وجودم فروكش كرده بود و حاال
دنبال آزادى بيشتر بودم و نمى
خواستم زندگى در آمريكا را رها
كنم .بويژه پس از سالها در آمريكا
زندگى كردن پذيرفتن زندگى در
ايران برايم كمى مشگل بود چون
فكر مسكن ،رفت و آمد ،و آزادى
بيشتر را در سر مى پروراندم
و بايد پسنديده ترين راه را از
ميان راههاى گوناگون انتخاب
نمايم .بايد عواطف و هيجانات را
كنار مى گذاشتم و فكر و ذهنم
را تعطيل نمى كردم و به آينده
مى انديشيدم ،مى بايست بر پايه
ارزش ها و دانش گام بر مى داشتم،
دانستنى هاى الزم را گِردآورده و با
ديگران در ارتباط با تصميمم همه
پُرسى كرده و همه جوانب كار را در
نظر مى گرفتم .پيامدهاى احتمالى

فرزندان اقيانوسى

در بروجرد كهن

نوشته ماه پيش پدران چند
پيوند را نشان داد و اين نوشته
فرزندان پيوند هاى تكه و پاره
همان پدران را.
دختر ى سه ساله رها شده به
دامن مادر ،مادرش رها شده به
سرنوشتى گنگ و گيج در ميان
آب هاى سرگردان اقيانوس.
پسرى از پيوند مردپنجاه و چند
ساله با زنى سيزده ساله :چهل
سال جوان تر .در شهرى كوچك ،
در شصت و چند سال پيش ،اين
نقش هاى رنگا رنگ رها شده
بودند در بافت خويشانى دلسوز
با فكرى روشن و احساسىاتى
چون گل برگ هايي لطيف .
وابستگان حس مى كردند كه
اين كودكان بازيچه دست پدر
بوده اند ،پدرى محترم ،پدرى با
دين و ايمان  ،پدرى سر شناس
در اجتماع آن روز.
احساسات فرزندان نخست پدر
زال ل بود و حرمتشان براى پدر
چند پيونده بسيار .انگار آبى از
آب تكان نخورده و پدر راه كجى
نرفته بود .همه در جلوى او خم
مى شدند .آن ها با مهر با نى و
گرمى نيز به اين فرزندان تازه وا
رد مى گريستند و آن ها را مانند
خواهر و برادر هاى تنى خود مى
پذيرفتند و دوستشان داشتند.
آن ها الگوى زندگى اين نو
واردان بودند .پدر فرزندش را به
اقيانوس پرت كرده بى نقش بو د.

آن روزاه یادش
اما عشق برادران و خواهران نا
تنى بود كه نو واردان را احاطه
مى كرد و به آن ها توانايي براى
بخشش پدر و ادامه راه مى داد.

یر

سنگين و مهم بازى مى كرد:
نقش پدر و نقش مادر.
نو واردان مانند زورقى بى
سرنشين روى آب هاى اقيانوس
رها شده بودند و لى مى بايست
كوشش كنند كه به ساحل
برسند چون بردران و خواهران
بزرگ تر لبخند و مهرشان به
آنها اعتماد به نفس مى داد و
زندگى پر هيا هويشان آن ها را
هدف مند مى كرد.

نو واردان با هر اندوه و دردى
كه شانه مادرشان را سنگين مى
كرد به جلو مى راندند .راندن
فراز و نشيب بسيار داشت..
ولى روزگار آن ها را مجبور
مى كرد كه به آينده بنگرند و
خود را به جلو بكشانند« .هدف
«مانند ستاره اى كه كشتى ران
را راهنما بود ،اين كودكان را اين ظاهر داستان بود .اما ديگران
انگيزه مى بخشيد :در دبستان ،چه برداشتى از اين فرزندان به
در دبيرستان ،و در راه هاى اقيانوس رها شده داشتند؟ اگر
ديگر زندگى كوشش داشتند كه چه مهر بانى ،دلسوزى ،و عشق
مبادا ذره اى بلغزند زيرالغزیدن در نگاه هايشان جلوه گر بود،

آن ها را به ته آب ها مى كشاند.
ستون اصلى براى تكيه در
ابتداى زندگى پشت آن ها را
خالى كرده بود .و اين مادر بود
كه يك تنه دو نقش بسيار

و درخشان مى كرد .آن ها
هدفشان را در درون پريشان
و چهره مهربان مادرشان مى
خواندند .آن ها مى بايست
نداشتن پدر را جبران كنند،
مى بايست براى خرسندى مادر
غرق نشوند.
مادر هم « شير زن » مى بايست
بود كه فرزند را دور از آغوش پدر
بزرگ كند و با نگاه هاى اجتماع
آن روز اين زورق را از راه هاى
درست به ساحل برساند .به
حقوق او لگد زده شده بود ،اما
او شجاعانه مى بايست براند:
خودش و فرزندانش را .مادر
نسيم عشق و توانايى بود كه
مى وزيد و از جزر و مد ها مى
گذشت « .شير زن» فرزند ش
را مانند شير با دندان هايش به
اين طرف و آن طرف مى كشاند
كه او از مهر سيراب باشد و از
ساحل باز نماند« .شير زن »
قهرمان زندگى اين نو واردان
اقيانوسى بود.

به راستى ،فرزند داشتن چه
مسوليت دلپذير و پربها و
سنگينى است كه تنها وجدانى
بسيار تنو مند شايسته  ،الزمه آن
است! نه دين ،نه ثروت ،نه نام ،
جايگزين وجدان خم نشدنى و
آغوش گرم مادر يا پدر نيست.
نوواردان تنها با نيروى مادر و پدر و مادر هاى مسئول ،ناخدای
نيروى خود قهرمانانه زورق كشتى فرزندان خویشند.
سرنوشتشان را به جلو مى
راندند .مادر ملوان و مشعل آن
ها بود و آينده شان را هموار
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اندیشه اهی ان ب

دکترمنصور سیاوشی -اوهایو

درغرب خبری نیست

باشد .اين تنهائى مى تواند به
تأثيرات بد روى مغز اثر كند وح ّتى
به مشكالت روحى و روانى مانند
افسردگى،استرس،وفقداناعتماد
به نفس كشيده شود .شواهد
زيادى در مورد ارتباط بين انزواى
اجتماعى با افزايش خطر پيدايش
بيماريهاى جسمى هم وجود دارد.
روانشناسان نشان داده اند كسانى
كه از نظر اجتماعى ُمنزوى هستند،
تغييراتى در سيستم ايمنى بدن
آنها ايجاد مى شود كه مى تواند
به پيدايش وضعيتى موسوم به
«التهاب ُمزمن» منجر شود.
در شهرى كه من زندگى مى كنم
مكانى از طرف كليسا در اختيار
سالمندان ايرانى گذاشته شده
است كه هر شخص به آنجا پا
گذارد غم و رنج و دورى از ايران
را در چهره هاى اين گروه بيشتر
احساس مى كند.
فشارهاى زندگى در غربت در
صد طالق را در جوامع ايرانى هم
را هم فراموش نمى كردم كه دچار باال بُرده است و اين نيز از زيانهاى
ترديد و پشيمانى و اشتباه نشوم .زندگى در غرب است كه شعار «در
بطورى كه از گوشه و كنار و جوامع غرب خبرى نيست» را باز گو مى
ايرانى مى شنيدم اين چرخش ها كند .پزشگان توصيه مى كنند
و دگرگونى ها فقط براى من نبود براى مقابله با اين فشارها ورزش،
و در بسيارى از خانواده ها وجود مطالعه ،معاشرت ،و گردشگرى
داشتند .هرگاه شادى بود كه جاى اثرات سودمند دارند.
خود را داشت و هرگاه نگرانى بود با تمام سختى هائى كه
ياد همان نوشته مى افتادم كه مهاجرين در غرب احساس مى
گفته بود« :در غرب خبرى نيست ،كنند ،ا ّما يك نكته آنها را در
فرزندان خود را آواره اروپا و غرب نگه داشته و مى دارد.
آن نكته آزادى است :آزادى
آمريكانسازيد».
زندگى در غرب تنهائى دارد كه هاى شخصى ،آزادى هاى دينى،
آزادي هاى بيان و قلم.
پيش آهنگ همه ناراحتى ها مى

دکتر زهرا کریمی پور -اُهایو

بـخ

بچه اهی کوهچ ما

قسمت چهل وچهارم
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 او دشمن خودش ودشمن من است.اودچار توهم شده که جبل زمان ماست.
این لعنتی است که اورا به [قبرستان]
باب النصر نزدیک تر می کند.زکریا
با ناآرامی گفت:
 آقای سوارس  ،صبرداشته لباش ،ماهمه زیر چتر حمایت تو هستیم!.
زکریا به خانه اش برگشت باحسن
برخورد که از خانة قاسم می
آمدوداشت عصبانیتش راازگفته های
سوارس سراوخالی می کردکه حسن
وسط حرفش پریدوگفت:
 پدر ،بس کن .قمر مریض است جدا ًمریض است پدر.
کوچه از بیماری قمر  -حتی خانة
ناظر -باخبرشد .قاسم درنهایت غم
واندوه مالزم او بودوحیرت زده
سرتکان دادوگفت:
 ناگهان ناتوان شدی و به بسترافتادی!زن باصدائی ضعیف گفت:
 حالم را ازتو مخفی می کردم .زیرا تودردسرهای دیگری داشتی.
قاسم بااندوه شدید گفت:
 ازاول می بایستی مرا در دردخودتشریک می کردی.
لبهای رنگ پریده قمر بالبخند مانند
گلی پژمرده روی ساقة خشک ازهم
بازشدوگفت:
 تندرستی مانند روزگار گذشته بازمی گردد.
دعای قاسم ازته دل هم همین بود.
اما این چه غباری است که چشمهای
اورا پوشانده؟ این تیرگی درثصورتش
چیست؟ باچه قدرتی دردش را پنهان
کرده؟ خدایا  ،علت همة اینها تو
هستی .خدایا بارحمت خویش اورا
حفظ کن .اورابرای من نگهدار .به

طفلی که گریه اش قطع نمی شود،
رحم کن .قاسم گفت:
 بردباری تو باعث شده من خودم رامقصر بدانم.
قمرباردیگر یرزنش کنان لبخند زد
 .ا ُم سالم برایش بخور آورد.ا ُم عطیه
با معجون آمد .ابراهیم دالک برای
حجامت آمد.اما ظاهرا ً ا ُم احسان
دربرابر همه درمانها مقاومت می کرد.
قاسم به او گفت:
 کاش دردت به جان من می افتاد.قمربا صدائی ضعیف که بزحمت شنیده
می شد گفت:
امیدوارم رنجی به تو نرسد.وادامه داد:
 ای عزیزترین کس درقلب من.قاسم به خودش گفت :دیدن او دراین
حالت دنیارا درچشمم تیره وتار می
کند! به قمر گفت:
 عاقلی مثل تو باید آخرین کسیباشد که برایش عزاداری می کنند.
عیادت کنندگان مردوزن آمدند
وجا تنگ شده بود.قاسم به پشت بام
فرارکرد .صدای زنان از پنجره خانه
ها شنیده می شد .فحش وناسزا با
جار زدن دستفروشان درهم آمیخته
بود .کودکی می گریست .ابتدا فکر
کرد صدای احسان است  .اما دید
صاحب صدا روی پشت بام همسایه
روی خاک وول می زند .تاریکی
آهسته سایه می افکند .دسته ای کبوتر
به کبوتر خان برمیگشت .ستاره ای
تنها در افق سو سومی زد ..ازخودش
می پرسید معنی نگاه ناآشنائی که در
چشمان قمر ظاهر شده چیست؟
انگاری دیگر نمی بیند  .همچنین می
پرسید از حرکت غیر ارادی گوشه
دهان وکبودی لبهایش  ،و از احساسات
زجر آور خودش .چندساعت آنجا ماند.

ترجمه د کتر محمد علی صوتی

سپس پائین رفت .سکینه را درراهرو
دید که احسان را روی دست گرفته
است .زن آهسته به او گفت:
 آهسته داخل شو که اورا ازخواببیدار نکنیو
قاسم روبروی بستر قمر روی کاناپه
نشست .روشنائی ضعیف چراغی که
اب پنجره گذاشته شده بود ،می تابید.
هیچ صدائی در محله نبود .مگر نالة
رباب و تالوت طاطای شاعر که می
گفت:
« پدربزرگ به آرامی گفت :منتصمیم گرفته ام به تو فرصتی دهم
که تا به حال به هیچکس خارج از
اینجا این فرصت داده نشده است وآن
اینکه دراین خانه زندگی کنی ،دراینجا
ازدواج کنی وزندگی تازه ای بیاغازی.
قلب همام از خوشحالی لبریز شده
بود ومنتظر نغمات دیگری بود که
این لحن بدیع را کامل کند ،درست
مثل شنونده ای که پس ازپیش درآمد
انتظار آوازرادارد .اما مرد ساکت شد.
همام اندکی دودل شد ،سپس گفت:
 ازلطف تو متشکرم. تو مستحق آن هستی.نگاه جوان بین پدربزرگ و سجاده
درتناوب بود وسپس بادلواپسیی گفت:
 وخانواده ام.جبالوی پرخاش کرد :
 من به روشنی گفتم چه اراده ایکرده ام.
همام ملتمسانه گفت:
 آنان هم مستحق رحمت وعفو توهستند».
قمردربستر حرکتی ناگهانی کرد .
قاسم ازروی کاناپه به طرف او پرید
ودر چشمان او برق جدیدی بجای
نگاه تیره وتار دید .ازاوپرسیچه شده
وقمر باصدائی قوی فریادزد:

 احسان! احسان کجاست؟!قاسم به سرعت ازاتاق بیرون رفت
وباسکینه برگشت .بچه درآغوش
سکینه بخواب رفته بود .قمربه احسان
اشاره کرد وسکینه اورا نزدیک کرد.
تااینکه قمر توانست گونة اورا ببوسد.
درهمین حال قاتسم کنار بستر نشست.
قمر به او نگاه کرد وزیر لب گفت:
 حالم بدترشده.قاسم به او نزدیک شدوپرسید:
 منظورت چیست؟ من باعث دردورنج توشدم .اما دردمن بیشتراست.
قاسم لبش را گازگرفت وگفت:
 قمر ،من رنج می برم از اینکه نمیتوانم دردت را تخفیف دهم.
اوبادلسوزی گفت:
 من برای تو بعداز خودم می ترسم.قاسم بااندوه زیاد گفت:
 دربارة من صحبت مکن. قاسم ازاینجا برو .برو به دوستانتبپیوند اگر بمانی ترا می کشند.
 ماباهم می رویم.قمربا مشقت گفت:
 نه به یک راه. دلت مثل پیش به حال ذمن نمیسوزد.
 آه  ،آن درایام گذشته بود.قمر ظاهرا ً دربرابر فشار دردی شدید
مقاومت می کرد .که بادست اشاره
کرد ،قاسم بیشتر به سوی او نزدیک
شد تا جائی که نفسش را حس کرد.
قمر به خود پیچید .به جلو خم شد.
انگاری کمک می خواست .بیکباره
سینه اش جمع شده وآه عمیقی کشید.
سکینه جیغ کشید:
 اورا بنشان ،می خواهد بنشیند.قاسم دست دوراو انداخت واورا نشاند.
اما گوئی برای وداع ناله ای کرد

۸۲

صبح خانة قاسم وراه جلوی آن
ازدحام تسلیت گویان بود .کوچه
احترام عمیقی نسبت به پیوندهای
خویشاوندی داشت .بدون اینکه کسی
از امتیاز متفاوتی برخوردارباشد.
سوارس چاره ای جز برای آمدن
وگفتن تسلیت نداشت .موشهای دوپا
پشت سرش آمدند .حتی رفعت ناظر
هم بناچار برای تسلیت آمد .لهیطه،
جلطه ،وحجاج اورا همراهی می
کردندهمة اهل کوچه به دنبالشان
بودند .جمعیت زیادی درتشییع جنازه
قمر شرکت کردند .که مانند آن -د
مگر تشییع جنازة باجگیران -شاهد
آن نبوده .قاسم علیرغم رنج وعذاب
درونی ،ازخودهمچون مردی خردمند،
خویشتنداری نشان داد .حتی درزمان
خاکسپاری همة حواس و جوارحش
می گریست مگر چشمانش .همه
تشییع کنندگان برگشتند وسرقبر
بجز قاسم ،زکریا ،عویس وحسن کس
دیگری نماند .دراین حال زکریا به
بازوی قاسم زدوباتأسف گفت:
 برادرزاده ،قوی باش خدا یاور توست.اواندکی کمر خم کرد وازته دل آه
کشیدوزیرلبگفت:
 عمو ،قلب من زیر خاک مدفون شده.صورت حسن ازشدت احساسات
درهم رفت .سکوت کام ً
ال درگورستان
حکمفرما بود .زکریا گامی پیش نهاد
وگفت:
 ماباید راه بیفتیم.اماقاسم سرجایش مانده بود وآزرده
خاطر گفت:
 چرا آنان آمدند؟زکریا منظورش رافهمیدوگفت:
 به هرحال باید از آنان تشکر کنیم.عویس به خودش جرأت داد وگفت:
 توهم باآنان از نوشروع کن .آنانقدمی برداشتند .توهم قدمی به
سویشان بردار .خوشبختانه آنچه در
خارج از محلة ما می گویند دراینجا
چندان جدی گرفته نمی شود.
قاسم درغمی عمیق به سکوت پناه برد

آزادی-شمارة-۱۴۳صفحه41

			
نجیب محفوظ

وسرش روی سینه اش افتاد .سکینه با
طفل بیرون دوید.
فریادضجه های اوسکوت بیرون
رادرهم شکست.

جر وبحث کند .دراین
ونخواست بااو ّ
موقع گروهی به سرکردگی صادق
نزدیک شدند؛ ظاهرا ً مترصد بودند
تشییع کنندگان از آنجارفته باشند.
تعدادشان زیادترشده بود ولی غریبه ای
بینشان نبود..قاسم باهمة آنان معانقه
کرد تااینکه اشکش جاری شد .عویس
بتندی به آنان نگاه می کرد .اما کسی
به او اعتنا نکرد .صادق رو به قاسم
کردوگفت:
 دیگر هیچ دلیلی ندارددرکوچهبمانی.
زکریا با تغییُر اعتراض زکردوگفت:
 دخترش ،خانه اش وامالکی کهآنجاست.
قاسم بالحنی معنی دارگفت:
 ماندن درکوچه ضروری است.باگذشت زمان شمارة افراد شما هم
به این ترتیب روبه افزایش خواهد بود!
وصورتهای کنجکاوشان راازنظر
گذراند .گوئی کثرت آنان شاهدی
برصدق گفتارش بود .اوبیشترشان
راتشویق به هجرت وپیوستن به
دوستانشان کرده بود .همان کسانی
که بعداز خواب کوچه ازخانه هایشان
به مقصد دیدار دوستان دررفته بودند.
اینان آمادگی الزم برای قبول گفتارش
راداشتند .عجرمه پرسید:
 تاکی باید انتظاربکشیم؟ تازمانی که تعداد افراد شما کافیباشد.
صادق اورا کنار کشید وبغل کرد
وگفت:
 ازغم تو دلشکسته شدم .من ازهمهبهتر شدت مصیبت ترادرک می کنم.
قاسم متأثرشد وآهسته گفت:
 درست می گویی ،غم طاقت فرساییاست.
صادق دلسوزانه به او نگاه کردوگفت:
 عجله کن که به ما بپیوندی .توحاالتنهایی.
 -همه چیز به موقع خودش.

عویس صدایش رابلند کردوگفت:
باید برگردیم.کردندوقاسم
دوستان معانقه
وهمراهانش برگشتند .روزها می
گذشت واو افسرده وغمگین درخانه
تنها بود؛ تاآنجا که سکینه ازعواقب
حزن واندوه او به وحشت افتاده بود.
بااینهمه او گشت وگذارهای مخفی
شبانه اش را بطور خستگی ناپذیری
ادامه می داد .شمارة ناپدیدشدگان
روبه افزایش بود ومردم ازاین بابت
درحیرت بودند .بقیة کوچه ها محلة
دموشهای دوپاوباجگیرشان را به
استهزاء گرفته بودند ومی گفتند
امروزیافردا نوبت سوارس هم می رسد.
یک روز عمو زکریا به قاسم هشدارداد:
 این وضعیت باعث ناآرامی شدیدیخواهدشد .پیامد آن وحشتناک است.
به هرحال چارة دیگری جز انتظار
نبود .روزهای پرمشغله وخطرناکی بود.
لبخند احسان تنها چیزی بود دربرابر
صورت اخم آلوداو .به تازگی یادگرفته
بود با گرفتن اطراف صندلی روی پا
بایستد وباچهرة معصوم خود به او
نگاه کند و بازبان پرستوها وبلبل ها
بااو حرف بزند .قاسم ازدیدن روی
زیبای اولذت می بردوبه خودش می
گفت ::اودختری زیبا خواهد بود ،اما
برای من مهم این است که اوهم مانند
مادرش پاک ودوست داشتنی باشد.
ازدیدن چشمان سیاه او درصورت گرد
قمر دل شاد می شد .نشانة بجا مانده
ای ازعشق به محبوبی که زمانه آن
رادرهم شکست .از خودش می پرسید
آیا عمرش آنقدر کفاف خواهدداد که
اورا عروسی زیبا ببیند یادرسرنوشت او
نوشته شده است که از خانه زادگاهش
جز خاطرات تلخ را بیاد نیاورد؟
روزی کسی درزد  .سکینه رفت
وپرسید :کیست؟ صدای زن جوانی
آمد که می گفت:
 -سکینه باز کن.

دررا بازکرد ودختر دوازده ساله یا
بیشتر که خودش را بطور غیرعادی
درچادر پیچیده بود وبا نقابی روی
صورت دید .سکینه شگفت زده پرسید
چه می خواهد .اما او به سرعت به اتاق
قاسم واردشد ونفس نفس زنان گفت:
 عصر بخیر عمو.ونقاب را بکناری زد صورت گندمگون
خوش چهرة با نشاطش نمایان شد.
قاسم با تعجب گفت:
 خوش آمدی  .بنشین .خوش آمدی ،خوش آمدی.
دختر لبة کاناپه نشست وگفت:
 من بدریه هستم .برادرم صادق مرانزد تو فرستاده.
قاسم باعالقه گفت:
 صادق! بله.قاسم با کگنجکاوی به او نگاه
کردوپرسید:
 چه چیزی باعث شده خو.دت رابخطربیندازی؟
بدریه خیلی جدی که مالحت اورا
دوچندان می کردگفت
 امکان ندارد کسی مرا دراین چادربشناسد.
قاسم متوجه شد اندام او سالخورده
تر از سنش است .پس سری بااطمینان
تکان داد  .دختر جدی تر ادامه داد:
 او به تو می گوید هرچه زودتر کوچهرا ترک کنی .لهیطه ،جلطه ،حجاج و
سوارس باهم تبانی کرده اند امشب
ترابکشند.
قاسم اخمهایش رادرهم کشیدواز
سکینهپرسید:
 چطور ازآن خبردارشده؟ استاد یحیی به او خبرداد. یحیی از کجا این را فهمیده؟ مستی از دوستان استاد یحیی درمیخانه رازرافاش کرده  .برادرم این را
گفت.
قاسم ساکت به او نگاه کرد.
واوبرخاست چادررا دور اندام جوانش
پیچید .قاسم گفت:
 متشکرم بدریه .خودت را خوبمخفی کن .سالم مرا به برادرت برسان.
برو بسالمت .دختر صورتش را با نقاب
پوشاندهوپرسید:
 به او چه بگویم؟ به او بگو پیش از صبح بااو مالقاتبقیه درصفحه ۴۸
می کنم.

-بدریه گفت :امکان ندارد کسی مرا دراین چادر بشناسد.

عنوان :بامصدق درخلوتش
مشغول بود .او کتابهای زیادی نوشته
نوشته :شیرین سمیعی
است که عمده ترین آنها عبارتند از:
ناشر:انتشارات ره آورد
باورهای مردمی درایران به زبان
ویراستار  :میترا مفیدی
فرانسه ،شاهنشاه ،درخت زیتون،
تعدادصفحات۲۵۴ :
گربة ایران ،بی بی و طوطی  ،نیلوفر،
بها ۲۰ :دالر آمریکا
مسافر در دو جلد.
چاپ اول :فوریه ۲۰۲۱
درمقدمة کتاب « بامصدق
برای خرید کتاب با دفتر فصلنامه درخلوتش»  ،نویسنده توضیح می
ره آورد با تلفن زیر تماس بگیرید :دهد که این کتاب درسال ۲۰۰۶
میالدی در کالیفرنیا منتشر شده
۱-۳۱۰-۶۹۱-۰۱۰۴
است اما این چاپ جدید مروری
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خانم شیرین سمیعی همسر محمود
مصدق نوة دکتر محمد مصدق
و از ارادتمندان نخست وزیر و
سیاستمدار معروف ایران است.
او تحصیالت دانشگاهی خودرا
دررشتة علوم سیاسی درلوزان
سویس بپایان رساند .خانم سمیعی
درسال  ۱۹۷۵در ایران از همسرش
جداشد اما تا وقوع انقالب درایران
ماند ودرسازمان زنان ایرانیان بکار

است بر آن کتاب که افزوده هایی
دارد و بیشتر این تغییرات و افزوده
ها به بخش های مربوط به خلوت
مصدق باز می گردد.
می نویسد «:دربازنویسی این کتاب
نکاتی برآن افزوده شده است
همراه با تغییراتی درپاره ای از
قسمت های آن .به من پیشنهاد
شده بود داستان مادرشوهر را
ازدرونش بیرون کشم .خواستم

چنین کنم  .اما نتوانستم .نه تنها
نتوانستم که خاطرات دیگری هم
درارتباط بااین خانم بیادم آمد
وتنها تغییراتی درآنچه که در
خلوت مصدق نوشته شده بود وارد
آوردم».
عروس خانواده مصدق در مورد
کتابش « با مصدق درخلوتش»
می نویسد:
« دراین نوشتار نه از جزییات ملی
شدن صنعت نفت سخن می رود
ونه زندگی سیاسی دکتر مصدق
مطرح است ،چه دراین باره فراوان
گفته ونوشته شده وآوردنش تکرار
مکررات است .گرچه هستند
کسانی که همچنان اصراربرتحریف
رویدادهای گذشته دارند وسعی
بر نوشتن تاریخی به دلخواه خود.
اما خاطرات دولتمردان خارجی
ودست اندرکاران داخلی شبهه ای
درصداقت وشرافت وایران دوستی
محمد مصدق وچگونگی کودتای
 ۲۸مرداد برای پژوهشگران بی
غرض وراستین برجای نمی گذارد».
من بارها گفته ام ونوشته ام
که درمورد رویدادهای ۲۸
مرداد ۱۳۳۲ویا قضاوت کردن
درمورد شاه ومصدق نویسنده هرگز
بدون غرض نمی تواند باشد .چون
ویژگی ما ایرانی هاست که از کاه
کوهی می سازیم و شخصیتی را که
دوستش داریم آنچنان به اوج می
بریم که باورکردنش مشکل است
و کسی را که ازاو تنفر داریم آن
چنان به حقارت دراو می نگریم
که اورا ظالم و ستمگر ،نه تنها
در پیشگاه ملت  ،که در پیشگاه
تاریخ معرفی می کنیم .وتازمانی
که این ویژگی درما نمرده است
نوشتن بدون غرض برای محققین
و پژوهشگران ما امکان نخواهد
داشت ..همه آنها که درباره مصدق
ویا شاه کتاب نوشتند ادعامی کنند
که درکمال بی طرفی کتاب را

نوشته اند اما باخواندن کتاب عکس
این مدعا ثابت می شود .اما خانم
سمیعی چنین ادعایی ندارد که
درکمال بی طرفی دربارة مصدق
نوشته است:
« چون ازاو درخلوتش سخن می
رود ،کالمم خواه ناخواه آمیخته به
مهر است واحساس  ،ومرا ازآن
چاره نیست »
بنابراین درهمان آغاز کتاب
نویسنده اعتراف می کند که اوهم
بامهرواحساسی که نسبت به مصدق
داشته است این کتاب را نوشته
است.
درهمان آغاز کتاب مهرش را
نسبت به مصدق نشان می دهد
ودربارة مظلومیت اومی نویسد:
« من به کنار محکومی خزیده بودم
که بیشترین عمرش را به ناچار در
عزلت بسر برده وهنوز به آن خو
نگرفته بود .بی گناهی اش به اثبات
رسیده بود وهمچنان دربندمی
بود اگر هم خطائی ازاو سرزده
بود ،جرمی نبود که می گفتند وبه
خاطرش اورا به دادگاه کشانده
بودند .ازاین روی ،ازدیدگاه من
وبسیاری چو من مظلوم می نمود
وبری از هراتهامی که به او نسبت
می دادند ،ومن فقط می توانستم
یک چنین موجودی را دوست بدارم
ودوستش می داشتم».
کتاب خانم سمیعی را باید حتم ًا
خواند چون اطالعات دست اولی
را به خواننده می دهد که بسیار
سودمند و جالب است .وچه خوب
که نویسنده به تکرار مکررات
نپرداخته است و مطالبی را در کتاب
آورده است که بکر است.
برای خانم شیرین سمیعی ،انتشارات
ره آورد و همه کسانی که برای
روشن شدن گوشه های تاریک
تاریخ ما بویژه تاریخ معاصر می
کوشند آرزوی موفقیت و بهروزی
دارم.

وجیههدولتشاهیفرزندشمسعلی
زمانی ،متولد چهارم آبان
ماه یکهزاروسیصد وده ،پس
از دوران تحصیالت مقدماتی
درسال  ۱۳۳۰به اخذ دیپلم
دانشسرای مقدماتی تربیت بدنی
دختران نائل گردیدو به سمت
آموزگار و « معلم ورزش»
دردبستان های تهران مشغول
بکار شد.
باسابقة  ۱۲سال خدمت فرهنگی
مستعفی شد .درسال ۱۹۶۱
میالدی باهمسر هنرمند و یک
فرزندش عازم آمریکا گردید.
پس از دوسال ادامة تحصیل
درکالج  .F.I.Tبه عنوان طراح
لباس Fashion Designer
درکمپانیهای معروف مانند Liz
 Claibornو Oscar de la
 Rentaبه مدت بیست سال به
عنوان Fashion Designer
به خدمت مشغول شد وپس از
باز نشستگی براثر یک تصادف
کوچک به مدت شش سال
تحمل دردوبیماری بستری بود
درساعت ده بامداد روز بیست
وششم نوامبر چراغ زندگی اش
خاموش شد.
مصیبت وارده را به همسر
گرامی اش هنرمند عزیز علی
دولتشاهی صمیمانه تسلیت می
گوییم وبرای او صبر وشکیبایی
و برای روان بانوی هنرمند نیز
آرامش ابدی آرزو می کنیم.

آزادی-شمارة-۱۴۳صفحه43

رموری رب کتا ب رــسیده

وجیهه دولتشاهی

( ۴آبان ماه  ۵ -۱۳۱۰آؤذرماه )۱۴۰۰

گف
تمت چون رد حدیثی رگتوانی داشت گوش

دوای سوختگی

(حافظ)

غ
م
م
خ
کمی هم ور
ب
خ
ند

هامبورک شد
بودی که سن او تقریب ًا دوبرابر سن
مأمورآلمانی :آقا شما ویزا دارید؟
توست؟
دوای بچه آخوند :خیر  ،بنده مستر کارت حسن :بله ،ولی درعوض درآمدش
دارم.
هم سه برابر منه.

مال نصرالدین داشت
سوختگی می ساخت.
همسایه :مال توکه حکیم نبیستی
دوای سوختگی را برای چه می
سازی؟
مال :برای اینکه اگر باآتش منقل
بازی کردم ودستم سوخت ،
تارسیدن به حکیم باشی یک دوای
سوختگی داشته باشم.
همسایه :اص ً
ال چه اجباری داری
که باآتش منقل بازی کنی؟ خوب،
امتحانتماشائی
نکن!
مال :اگر باآتش بازی نکنم پس
دوای سوختگی به چه درد می پدر :امتحان شفاهی ات را امروز چه
جوری برگزارکردی؟
خورد؟!
پسر :بابا ،خیلی تماشائی بود! دونفر
ممتحن هرچه کوشش کردند حتی
چپ
یک کلمه اززیرزبان من حرف
رئیس کمیته :اینو چرا آوردین بکشند  ،موفق نشدند.
اینجا؟
پاسدار :برای اینکه چپه قربان.
رئیس کمیته :اعدامش کنید.
بعدازاجرای مراسم حکم اعدام:
پاسدار :راستی قربان یادم رفت
عرض کنم  .این آقایی که اعدامش
کردیم فقط چشمش چپ بود!.

داماد نوبتی
پسر جوانی عروسی می کند و به
حجله می رود .مادر داماد می
بیند که پسر جوانترش که برادر
داماد باشد پشت در نشسته .ازاو
می پرسد:
 چرا اینجا نشستی؟داداش داماد میگه:
 بابام گفته بعداز داداشت نوبتتوئه.

معرکه گیر حقه باز
یک دوره گرد حقه باز که معرکه
گرفته بود وعده ای رادور خود ش

دونده
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جواد :راستی شنیده ام ازدواج کرده
ای؟
حسن :بله ،دوماهی میشه.
جواد :خوب به سالمتی ،حاال طرف
کی هست؟
ویزا
 حسن :همون دختر همسایهمونیک بچه آخوند واردفرودگاه که برات گفتم.
جواد :ولی مگر خودت نگفته

منطقصحیح
مادر :حسنی ،این سیب را که این
طور گاز می زنی مواظب کرم هاش
باش.
حسنی :به کرم ها بگو مواظب
خودشون باشن.

دختر زن دائی
دارم گله ها ازتو ،ای دختر زن دائی
چندیستبدیدارم،یکلحظهنمیآیی

درکوچه مکن صحبت درخانه بیا بنشین
دلچسب نمیباشد این صحبت سرپائی
قربان تو جان من پانه به اتاق من
تا آنکه کنم ازتویکلحظه پذیرایی
آزرده مشوازمن بوسیدم اگر رویت
بیخودشده ام ازخودازبسکه توزیبایی
هرگه به برم آیی ازکوچه وپس کوچه
بپا نشودآگه ازکارتو زن دائی

خبرنگار :مشوق شما درورزش دو
ومیدانی چه کسی بوده اسشت؟
قهرمان دو :مرحوم پدرم ،که هرروز
صبح که می گفتم پول بلیط اتوبوس
بده می گفت با دو برو به مدرسه.

این به آن در

سیصد ساله که دارم زندگی می
کنم.
یکی از تماشاچیان از شاگرد دوره
گرد پرسید:
 راست میگه که اینقدر عمرکرده؟
شاگرد :واهلل درست نمی دانم چون
من فغقط دویست ساله که دارم
براش شاگردی می کنم.

چیستان
شیراز ،پری رخان مهوش دارد
ازاول هر مصرع ،حروفی برگیر

بین حافظ بیچاره چه حاجت دارد؟
فرستنده :خانم کفایت آرام ازنیویورک
پاسخ درشماره آینده

پاسخ چیستان های شماره پیش:
 -۱عینک
 -۲سیارة مشتری

جمع کرده بود یک شیشه که علت چین وچروک

مایعی درآن بود را نشان تماشاچیان
داد وگفت:
 آی مردم  ،هرکس یک قاشقچای خوری ازاین داروی طول
عمر بخوره چندقرن سالم وسرحال
زندگی میکنه .من را نگاه کنید که
چه سالم وسرحالم یه قاشق چای
خوری ازاین دارو خورده ام وحاال

مادربزرگ :سوسن بیا دست
وصورتت رابشوی .من موقعیکه به
سن تو بودم اقال روزی ده مرتبه
دست وصورتم را می شستم.
سوسن :مادربزرگ براهمینه که
حاال اینقدر روی دست وصورتتون
چروک افتاده.

رعنا پسران شوخ ودلکش دارد

س
اپ خ جدول کلمات متقاطع
شماره پیش

کلبه کتاب

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

بیائید باهنر وادب آشتی کنیم

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

Kolbeh Ketab
1518Westwood Blvd.
Los Angeles,CA 90024
Tel:(310)446-6151
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پس
گوش کن پند ای ر وز بهر د نیا غم مخور

جدول کلمات متقاطع

باغ های ایرانی تصویری از جنس بهشت

به یاری اهورامزدا این کاخ پردیس
زندگانی را من ساختم  ،اهورا مزدا
و مثره (مهر) مرا از هر بدی بپاید و
آنچه را که کرده ام را نگاهدارند.
( سنگ نبشته ای در شوش از
گفتار اردشیر دوم ساسانی)
بر بال خیال پرواز می کنی و قدم به
بهشتی می گذاری که برایت توصیف
کرده بودند  .تصوری که همه انسانها
از بهشت موعود دارند  ،آب روان و
زاللی که هر تشنه ای را سیراب می
کند درختانی با سایه های بلند ،وآن
هنگام که صدای پای باد در البالی
شاخه ها می پیچد سمفونی باد و
درخت را می سازد.
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برای آنها یی که در سرزمینی
خشک و صحرا یی و بی آب علف
می زیستند بهشت را جهت آسایش
خود و رسیدن به آن  ،چنین توصیف
می کردند .اما ایرانیا ن از دیر باز
سرزمینشان بهشتی بود و اگر نبود
خود چنین بهشتی را با ساختن باغ
های ایرانی حتی در دل کویر می
آفریدند.از این روست که بسیاری
از شعرا در وصف باغ و بوستان و
گلستان سروده اند:
چیست طاووس که در باغ نعیم افتاده
زلف مشکین تو در گلشن
است
فردوس عذار
و انجا که شاعر در تمنای دیدار یار
است و چهره او را به مثابه و زیبایی
باغ و گلستان می خواند و می سراید.

بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست.
باغ ایرانی به باغ هایی گفته می شود
که بر پایه و اصول معماری وساختار
هندسی  ،و نیز بهره از طبیعت،
آب و درختان وهم چنین کوشک
(ساختمان) در میان باغ ساخته شده
و از مشخصه های دیگر آن عبور
جوی آب و یا قنات و چشمه ای در
باغ بنا شده است.
در ادبیات ایران به باغ ایرانی (باغ
سرا )پردیس یا فردوس ،بوستان یا
بستان گفته می شده  .واژه باغ ایرانی
شاید ترجمه پرشن گاردن به زبان
انگلیسیاست.
آغاز ساماندهی باغ را باید در زمان
هخامنشیان جستجو کرد ودر باغ
های سلطنتی پاسارگاد در( سده 6
پیش از میالد)
وجود هندسه سازمند و منظم در
مقیاس کالن در باغ های پیرامون
کاخ ها تبدیل به الگویی شده است
که بعدها در دوره ساسانی و پس از

اسالم شاهد تکامل آن هستیم .باغ
سازی در جایگاه واالی طبیعت در
تفکر زرتشت به ویژه ستایش آب
موجب گردید تا در باغ چشم انداز
دربستر طبیعی نیز مطرح گردد .باغ
قصر های این دوره همانند تخت
سلیمان و کاخ فیروز آباد بیستون
و چشمه سلیمانیه در بستر طبیعی
جذاب مانند در یاچه و چشمه مکان
یابی گردیده اند.
پس ازحمله اعراب به ایران نیز
شاهد تکامل و تعدد آنها بوده ایم و
بعد ها در سامره و اَندلس باغ هایی

احداث گردید که همچنان از باغ های
ساسانی مورد الگو برداری قرار گرفته
است.
مجموعه  9باغ ایرانی در سال 2011
به عنوان میراث جهانی یو نسکو
به ثبت رسیده است .از جمله این
پردیس ها باغ فین کاشان است .که
در منطقه ای به همین نام قرار دارد
.وبه سبب چشمه ای که در آن جریان
دارد  ،از گذشته های دور ،مورد توجه
پادشاهان و حاکمان بوده است  ،گر
چه که قدمت باغ فین به درستی
مشخص نیست از همین رو برخی
زمان ساخت آن را به دوران اردشیر
بابکان نسبت میدهند .اما آنچه مسلم
است اولین اشاره به باغ فین در منابع
تاریخی به زمان یعقوب لیث صفاری
مربوط می شود که از وجود یک
چشمه و باغ در بیابان های مرکزی
ایران گفته است.هم چنین یاقوت
َحموی از تاریخ نویسان قرن هفتم

هجری راجع به گردش مردم کاشان
در باغ فین در کتاب خود اشاره کرده
است.
وقتی به این باغ قدم می گذارید
عالوه براین که مجذوب زیبایی
سحرانگیزش می شوید با چند قرن
تاریخ مواجه خواهید شد.
در اواخر دوران شاه طهماسب صفوی
در سال  951خورشیدی باغ فین در
اثر زلزله ای مهیب به شدت آسیب
دید و آنچه که امروز به باغ کهنه
معروف است در واقع بقایای همان
زلزله است که در چند صد متری
باغ فین به چشم می خورد .در زمان
شاه عباس یکم ،اقداماتی در جهت
آبادانی کاشان صورت گرفت و باغی
احداث شد و برای آن باغ نو ،برج
های گرد و مرتفعی ساختند و فاصله
بین باغ قدیم و جدید را خیابان و
میدان پهناوری احداث کردندکه
برای چوگان و انواع مسابقه و بازی ها
استفاده می شد .کار ساخت و توسعه
باغ هم چنان در عصر شاه صفی و شاه
عباس دوم نیز ادامه یافت  .و عالوه
بر کوشک زیبای باغ که دارای دو
اشکوب (طبقه)زیباست ،از طبقه دوم
که مشرف به اطراف است از بلندای
آن چشم انداز زیبای باغ کامال دیده
می شود.
در دوران زندیه اگرچه ابتدا از دوران
اوج خود فاصله گرفت اما کریمخان
زند به حاکم کاشان دستور احیا و
مرمت باغ را داد.
دوره پهلوی در سال  1314باغ فین
به ثبت ملی رسید و در سال 1336
بنای موزه و همچنین کتابخانه احداث
شد و حمام و بخش زیادی از باغ مورد
مرمت واقع گردید.
پس از انقالب اسالمی گر چه
چندان مورد توجه واقع نشد
اما در سال 1389به دنبال
درخواست یونسکو تغییراتی در

پیاده رو ها و سنگ فرش های
باغ صورت گرفت.
اما دیگر از شگفتی های این باغ
چشمه سلیمانیه است و عجیب
تر سیستم آبرسانی آن است  .این
چشمه از سی و سه حفره از اعماق
زمین می جوشد و علیرغم پستی و
بلندی ها در این باغ  ،آب در طول
مسیر خود همه جا یکسان توزیع
می شودو فواره هایی که درآنها نشانه
تقسیم هوشمندانه آب به تعداد فواره
هاست بطور منظم تعبیه شده است .
آب ارزشمندترین عنصری است که
در دل کویر معنا پیدا می کند .
یکی ازموارد جالب درباره این باغ به
باور برخی از مردم بر می گردد که
معتقدند با انداختن سکه ای در درون
حوض  ،آرزویشان برآورده می شود.
اگر چه این کار تفریح و سرگرمی
محسوب می شود اما فلسفه انداختن
سکه در آب را می توان در مذهب
زرتشت جستجو کرد که آب را مظهر
پاکی می دانستند و پیروان آن بخشی
از دارایی خود را به الهه آب هدیه می
دادند تا برکت خانه هایشان شود.
درختان نیز از عناصر اصلی و زیبایی
باغ هستند  579اصله درخت چنار
و سرو در این باغ جلوه گری می
کنند که چندین قرن قدمت دارند.
قدیمی ترین درختان باغ که به سرو
لیلی و مجنون شهرت دارد با عمری
حدود  500سال در کنار کوشک قاجار
قرار گرفته است  .با وجود اهمیت
این درختان  ،در سال های اخیر
عواملی متعددی همچون دخالت
غیر کارشناسانه  ،عبور سیم برق و
مشکالت مدیریتی موجب خشکی و
بیماری درختان شده است.
حوض آب جوشان باغ که توجه هر
گردشگری را به خود جذب می کند
.کف این حوض تماما کاشی کاری

و دارای نقوشی مشابه قالی های
کاشان است  .این کاشی ها در اوایل
دوره رضا شاه توسط غارتگرانی به
سر کردگی نایب حسین کاشی  ،به
باغی خصوصی برده شدند ،هر چند
به دلیل نداشتن مهارت در تعبیه
سیستم پیچیده کاشی ها انها هیچ
کارایی نداشته و تعدادی از آنها از بین
رفتند و تعدادی به موزه لوور پاریس
فروخته شدند.
در طراحی باغ آب اساسی ترین
عنصر است  .آب در باغ فین به صورت
راکد( استخر در مقابل کوشک و
حوض خانه صفوی) به صورت روان (
در جوی ها) بصورت فورانی (فواره ها)
هریک از اشکال گوناگون آب در این
باغ مفهومی را تداعی می کند .آب
فراوان و جریان ان در جوی هایی با
کاشی فیروزه ای در محیطی که آب
واقعا کمیاب است و درختانی با سایه
گسترده در تضادی بزرگ با کویر
خشک و طبیعتی نا مهربان است که
درپشت دیوارهای باغ گسترده است.
فواره های حوض جوشان که حدود
 160حفره است و عملکرد جالب این
حفره ها به این شکل بوده که
زیر تمام جوی ها و دور تمام حوض ها
در عمق یک متری لوله هایی تعبیه

من زنم؛ آزاده ای از خاک پاک آریایم.

اشرف حمیدی (صبا)
شرح نام ها

 شاخه نبات = نام معشوقه حافظ کههنگام گرفتن فال حافظ را به شاخه
نباتش قسم میدهند و او موجب الهام
شعرهایش بوده است.
 معشوق در شعر شهریار ؛ زنی کهشهریار او را عاشقانه دوست داشت
و مسیر زندگی او را ازرشته پزشکی
به شعر و شاعری کشاند و شعر
های عاشقانه بسیار زیبا (امدی جانم
به قربانت ولی حاال چرا.....از جمله
اشعلری است که به معشوق هدیه
کرده است).
تهمینه دختر شاه سمنگان (سرزمینتوران) همسر جهان پهلوان رستم
 رودابه نام مادر رستم توران دخت و پوران دخت دوفرزندخسرو پرویز ؛ از پادشاهان دوره
ساسانی
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دیدنی های ایران زمین

ارشف حمیدی -نیوهمشاری

شده به اسم تنبوشه که این لوله ها
از جنس سفال بوده که از یک طرف
به حوض های اصلی متصلند و طرف
دیگر آن در انتهای جوی مسدود
است تا آب از فواره ها خارج شود.
طراح سیستم آبرسانی ریاضی دان
معروف قرن دهم و عصر صفوی،
غیاث الدین جمشید کاشانی است .
وی دویست سال قبل از پاسکال از
قانون اختالف سطح استفاده کرده
و از شیب طبیعی زمین بهره جسته
است.
این سرو و سپیدارهای بلند ،این
جویبار بی بدیل ،این سنگفرش
ساکت  ،عمارت خاموش ،این منظومه
زیبا ،شاهد غم نامه ای سرخگون نیز
بوده است .غم نامه ای که هر چند گاه
توسط حاکمین خونریز خوانده می
شد .و در یک برزخ هول انگیز شریف
ترین فرزند این آب و خاک را به خاک
و خون کشید و اینجا قتلگاه یکی از
شریف ترین فرزندان این آب و خاک
شد اینجا رگهای میرزا تقی خان امیر
کبیر به جفا بریده شد.
امیر ان روز در تبعید گاه خود در
کاشان بود و زمانی که قاتالن رسیدند
مشغول استحمام در حمام این باغ
بود .و آنها حتی رخصت دیدار فرزند
و همسر و نوشتن وصییت نامه را هم
به وی ندادند و در حمام رگ دست او
را زدند و سرانجام امیر کبیر در روز
شنبه  20دی ماه  1230در حمام فین
کاشان به قتل رسید.
آری دیریست که ما برخادمین این
سرزمین پشت کرده واز چه روست
که فریب صورتک هایی را می خوریم
که جز نابودی ایران و ایرانی اندیشه
دیگری ندارند .

بمناسبت  17دی ماه
************
من زنم ،آزاده ای از خاک پاک
آریایم
گاه چون شاخه نبات شعر حافظ
گاه چون معشوق شعر شهریارم
گاه من تهمینه ام ؛ رودابه ام؛
گردآفریدم
*******
این منم در گوش آرش آن
کماندارسلحشور
درس آزادگی و از جان گذشتن
داده ام
این منم بر دست کاوه درفش
کاویانی داده ام
من بدامان پوریای پهلوان ؛ یا
بابک خرمیان پرورده ام
من زنم؛
ریشه هایم سخت ومحکم
در دل این خاک پر شور
برفراز قله های محکم تاریخ دور
با سرود عشق الی الیی گفته ام
گاه با یک دست خود گهواره ای
بادست دیگر
گردش تاریخ را گردانده ام
********
هم چو پوراندخت و توران
شهریا ِر خاک ایران
هم چو خورشید درخشان
یادگار شوکت و فر نیاکان
سرزمینم خاک ایران

 در باب « مصارف بودجه در هشتسال گذشته  ۱۰برابر شده است» .به
عبارت سادهتر ،چپاول و فساد و رانت
خواری و ساندیس و جیره و مواجب
امت سرکوبگر ،مصرفش باال رفته
است.

نه جنگی خواهد بود نه ظلمی ،نه ویرانی
کشورها ،نه آلودگی محیط زیست.
فردوسی درناحیة باژ طابران طوس
پای به جهان نهاد وبین سالهای
 ۳۹۶و ۳۹۷وفات یافت .وی درسن
 ۳۵سالگی نظم شاهنامه را آغاز کرد
وقریب به سی سال این کاررا ادامه
داد چنانچه خود می گوید:
بسی رنج بردم دراین سالسی
عجم زنده کردم بدین پارسی
شاهنامه به بیش از سی زبان زنده دنیا
برگردانده شده است واین یکی از
نشانه های توجه ودلبستگی جهانیان به
این اثر عظیم وبی نظیر است .محمدعلی
فروغی می گوید :فردوسی درزمانی به
سرودن اشعار شاهنامه آغاز نهاد که
براثر پیشامدهای ناگوار وتبه کاریهای
قوم مهاجم ودشمنی های آنان  ،میراث
های معنوی ایرانیان ازتاریخ پرافتخار
وفرهنگ پرمایه ودرخشان ایران جز
سایه هائی مبهم ونیمه تاریک بجا
نمانده بود.
مردمان آزاده وبلند اندیش این
مرزوبوم دربند کشیده ودردمندبودند
وسراسر ایران ازکشتاروحشیانه
دشمنان دیوخو وآتش فتنة آنان می
سوخت ..فردوسی تنها به زورمندی
وجنگ آوری پهلوانان داستانهای خود
اکتفا نکرد بلکه آنهارا خردمندان
بیداردل وژرف اندیش خوانده است.
ناگفته نماند که فردوسی باوجود اینکه
مسلمانی مؤمن بوده وهمین حقیقت
جوئی یکی از موجبات بی اعتنائی
درباریان متعصب سلطان محمود
نسبت به وی بوده است .فردوسی به
اندیشه های زرتشتی ودین بهی نظر
تحسین دارد وتأثیر آن درزبان فارسی
هرموقع که توانسته است به کیش
ایرانی گریز زده وازسوزدل وشورباطن
سخن رانده است .
او می گوید:
چو زین بگذری دور ُع ّمر بود
سخن گفتن از تخت و منبر بود.

چندمین بار به بیمارستان بردند بدریه بااو دست دادورفت.
اما یک روز بیشتر نماند و با همه
حالت ضعف ودرد مافوق تحمل
۸۳
انسانهای عادی که داشت تصمیم
گرفت به خانة خود یا بقول خودش
رنگ از صورت سکینه پرید.با
به خانة پدری خود که سپهبد
چشمان وحشت زده فریادزد:
زاهدی بیش از هفتادسال قبل با
 بدون معطلی باید از خانه خارجاخذ وام طویل المدت خریداری
شویم.
کرده بود و آخرین اقساطش را
وازجاپرید .قاسم گفت:
اردشیر بعداز انقالب پرداخت،
 احسان را بپوشان وزیر چادرتبازگردد .می خواست درخانة خود
مخفی کن .مثل اینکه دنبال کاری
بمیرد.
می روی از خانه خارج شو .سپس
به طرف مدفن مرحومه برو وآنجا
درتمام حدود یکسال دوران شدت
منتظر باش.
واوج بیماری اش چه دربیمارستانها
 سرور من  ،پس تو چی؟وچه در خانه اش تلفنی بااو گفتگو
 من دروقت مناسب خواهم رسید.می کردم .اواخر که دیگر مذاکرة
سکینه بین حیرت وهراس دودل
مستقیم میسر نبود ازپرستاران یا
بود .قاسم بالحنی اطمینان بخش
خدمة منزل یا پزشکان جویای
گفت:
احوالش می شدم .یک بار به من
حسن ترا به جائی که مقیم خواهیمگفت به محض اینکه حالم قدری
شد می برد.
بهتر شد به اینجا بیا که گفتنی
سکینه درچند لحظه آمادة رفتن
بسیاردارم وباید باهم صحبت کنیم،
شد.قاسم چندبار احسان را بوسید.
که متأسفانه میسر نشد و عمرش
زن در حالی که به سوی در می
دوام نیافت.
رفتگفت:
 حی الیموت( .زندة نامیرا)اردشیر دربارة خیلی مسائل و
نگهدارتو باشد.
خیلی افراد بسیار می دانست و
قاسم از الی درز در بانگاه  ،کنیزرا
به اسرار بسیار ازدوران سلطنت
دنبال کردکه بسوی جمالیه می
محمدرضا شاه وزندگی او آگاه بود
رفت تادرپیچ راه ناپدید شد.
که باخود به جهان دیگر برد .می
قلبش ازیادآوری عزیزی که روی
دانم که بعضی از آنها را که جنبة
دستهای زن برده می شد  ،به
سیاسی خاص وتاریخی دارد
تپش افتاد .به اطراف محله چشم
نوشته وبه مراجع قضائی درسویس
برگرداند ،مردانی از وردستهای
سپرده است که به موقع فاش شود
باجگیران رادید که بعضی درقهوه
که قطع ًا خواهد شد.
خانه دنجل نشسته بودند وعده ای
دیگر اینجا وآنجا پرسه می زدند.
چهارروز قبل از مرگش به من
قیافه هایشان درتاریکی نامشخص
تلفن کرد صدائی داشت که دیگر
بود ؛ به دالئلی درتدارک کاری
متعلق به این دنیا نبود .خداحافظی
بودند  .آیا منتظر او بودندکه برای
کرد وگفت :خودت ،همسرت و
گشت وگذار شبانه -اگر رازش
فرزندانت را به خدا می سپارم و
فاش شده باشد -از خانه خارج
خاموش شد .جایش خالی است.
شود؟ یادرآخر شب به خانه
اش هجوم می برند؟ فع ً
ال به
دکتر هوشنگ نهاوندی
اطراف پراکنده شده اند .مبادا راز
مأموریتشانبرمالشود...
ادامه دارد

 درباب « دولت رئیسی کنترل هایالزم برای جلوگیری از ریخت و پاشها
را آغاز کرده است» .خب یعنی هیچ
برنامهیی برای بهسازی و پیشرفت
اقتصادی نداریم و تنها باید این فجایع
را مدیریت کرد که آنهم جربزه و اراده
و دانش میخواهد که این جانوران از
آن هیچ بهرهیی نبردهاند .منظور از
ریخت و پاشها یعنی تزریق پول به
سازمان تأمین اجتماعی ،اضافه حقوق
کارمندان و معلمان و بازنشستگان و
کارگران دولتی  .صندوق توسعه ملی
هم فعأل طلبتان چون توسعه خیلی
باال بوده تمام سطح خاک ایران به
فرونشستن افتاده و تولیدات صنعتی
و میدانهای گازی و نفتی به فس فس
افتاده است.
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 در باب « ما به دنبال طرحی نو دربودجه نویسی سالهای آتی هستیم»
یعنی که همان راه و روش اقتصاد
خران را ادامه خواهند داد چون
کوچکترین هسته دانش و خردی در
بیابان بی آب و علف مغزی استادان و
رهبران اسالمزده ما وجود ندارد .
در همین اثنا ابله دیگری به اسم
جعفر قادری ،عضو کمیسیون برنامه
و بودجه طویله شورای اسالمی گفت
که برآورد این کمیسیون حکایت از
کسری  ۵۰درصدی بودجه  ۱۴۰۰دارد
و با حدود  ۴٠٠هزار میلیارد تومان
کمبود مواجه خواهد شد و این در
حالیست که استاد میرکاظمی در
جای دیگری گنده گویی کرده بود که
امسال بودجه ما کسری ندارد .البد بر
ب کالم
مبنای مدیریت درجه یک!!! .ل ُ ّ
اینست  ،هر برنامهیی که این امت ال
محمد بریزد برآیندش این میشود که
پول را از جیب مردم گرفته و به جیب
خودشان بریزند و بعدش از این جیب
به آن جیب کنند و الف بزنند که بعله
ما مدیریت بلدیم و از این داستانهای

عجیب غریب .اگر ما همه این جریانات
را در یک کاسه معادالت اقتصادی و
اجتماعی و فرهنگی بریزیم  ،میشود
اوضاع قاراشمیش به توان بیست.

با اشاره به مبالغی بیش ازهزینه
های انحصاری جشن ها که برخی
عنوان کرده بودند ،می گوید«:البته
هرگاه بخواهیم بدانیم درسالی که
جشن هابرگزار شد،درکشور ایران
چه هزینه هایی انجام گرفت و
تمام کارهای عمرانی مملکت را
هم به حساب جشن ها بگذاریم،
دراین صورت باید به کل بودجه ی
کشورنگاه کنیم و ببینیم چه
مبلغی بوده است،آیا باید هزینه ی
احداث تمام راه ها،تمام سدها،
احداث دانشگاه ها ،استادیوم ها و
شهرسازی ها و هتل های مربوط به
برنامه ی جهانگردی و جلب سیاحان
را به حساب جشن ها گذاشت؟به
عبارت دیگر یعنی اگرجشن های
شاهنشاهی برگزار نمی شد ،هیچ
یک از این طرح های عمرانی نیز
اجرا نمی گردید؟».
آنگاه ضمن اشاره به مطبوعات
چپ به ویژه مطبوعات و محافل
گوید«:مشکل
می
فرانسوی
بتوان قبول کرد که این انتقادات
معصومانه و بی طرفانه وصرف ًا به
علت دلسوزی برای ملت ایران
باشد! زیرا همین مطبوعات و محافل،
 ۷سال بعد از برگزاری این جشنها
که اموال و عتیقه های گرانبهای
ایران با هواپیماهای دولتی به وسیلۀ
غارتگران اموال مردم و مملکت به
لیبی و سایرکشورها برده شد ُمفت
و مجانی درمقابل تکه کاغذهای
بی ارزش به مما لک ورشکسته و
سازمانهای تروریستی دادند ،لب
ازلب نگشودند ،شاید درسال۱۹۷۱
میالدی بین خودشان می گفتند
که یک کشور عقب مانده(به قول
آنها) که حتی در گذشته بعضی از
پادشاهانش جیره خوار ما بوده اند
و ماهانه مقرری دریافت می کردند
چه حقی دارد که چنین بلند پروازی
بکند و خودش را درردیف ماها به
حساب بیاورد؟ یا این که فرانسوی
ها گله مند بودند که چرا دربرنامه
های عمرانی ایران ،سهمی متناسب
با انتظارشان نصیب آنها نشده
است یا دربرابر آنهمه غارتگری ها
و چپاولگری ها که پس از رویداد
انقالب اسالمی،نسبت به ثروت ملی
ایرانیان صورت گرفت ومی گیرد،به

ک – هومان
۳۰اکتبر۲۰۲۱

اسم یا صفت و واژه آباد :علی آباد،
خرم آباد
اسم وعدد :چهارباغ  ،هزارپا
اسم وصفت :نوروز ،سپیدرود
اسم وصفت فاعلی کلمهیی که دنباله
آن را در نوشتن وتلفظ بیندازند:
دارکوب ،کاهربا
اسم و قید :همیشه بهار
دو صفت :نیک وبد
تکرار کلمه  :چکاچک  ،خنداخند
از دو حرف ربط شک و شرط :چون و
چرا  ،اگر ومگر
ترکیب اتباعی (عامیانه) :زمین ممین ،
کتاب متاب.
مصدر کلمهیی که دنباله آن را در
نوشتن وتلفظ بیندازند و اسم مصدر:
خورد و خواب
اسم و اسم مفعول کلمهیی که دنباله
آن را در نوشتن وتلفظ بیندازند:
سرگذشت  ،سرنوشت
اسم یا صفت و مصدر کلمهیی
که دنباله آن را در نوشتن وتلفظ
بیندازند :مصلحت دید ،خوش آمد.
صفت و فعل امر :شادباش ،خرم باش
مصدر کلمهیی که دنباله آن را در
نوشتن وتلفظ بیندازند و فعل امر:
شست و شو  ،گفت و گو
دو مصدر کلمهیی که دنباله آن را در
نوشتن وتلفظ بیندازند :رفت و آمد،
زد و خورد
ادامه دارد

شماره تلفن جدید
آزادی
شماره تلفن جدید
ماهنامه آزادی را
بخاطر بسپارید وبرای
مشترک شدن دوستان
خود به این شماره زنگ
بزنید
+۷۸۱-۴۹۳-۲۲۱۲
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بقیه :درام القرا...

بقیه :سلطان سخن

بقیه:اردشیرزاهدی

بقیه :بچه های کوچه ما

بقیه  :جشنهای  ۲۵۰۰ساهل

طورکامل سکوت کردند».
ایشان همچنین درپایان
گفتارش می گوید«:ازخاطرم نمی
رود که پس از خاتمۀ جشن ها،
کاردار سفارت امریکا آقای جک
مک لوس( )jack micklosبه من
گفت «:پادشاه شما بابرگزاری این
مراسم ،ایران را درروی نقشۀ کره ی
زمین ُمشخص ساخت و شما با صرف
سدها میلیون دالر نمی توانستید به
این میزان برای شناساندن کشورتان
تبلیغ کنید».
این مراسم که ازطریق
تلویزیون به نمایش گذارده شده
بود،بنا به آماری که از سوی منابع
معتبر جهانی اعالم شده بود ،چندین
میلیون بیننده در سراسر جهان
داشت که این خود در شناسانیدن
فرهنگ وتاریخ و اعتبارکشورو مردم
ما بسیارتأثیر گذاربود وجای انکار
نیست.
به یاد بیاوریم که ایران تا اوایل
سالهای ۱۹۶۰یعنی ده سال پیش
از برگزاری جشن های شاهنشاهی،
جزو کشورهای عقب مانده شناخته
می شد و پس از شروع برنامه های
آبادانی و اصالحات ارضی و سایر
اصالحاتی که درتمام شئون اجتماعی
کشورانجام شده و درحال انجام بود،
کشورهای پیشرفته این امتیاز را به
ایران دادند که آن را درزُمره ی
پیشرفت
درحال
کشورهای
بشناسند!! یعنی ایران و ایرانیان هنوز
برای وارد شدن به دنیای ُمدرن
راه زیادی در پیش دارند .زمانی
که درسال۱۹۴۰کشورما به اشغال
نظامی انگلیس و روسیه و امریکا
درآمده بود ،سران این سه کشور
برای برگزاری کنفرانسی به ایران
آمدند و بدون رعایت ابتدایی ترین
آداب سیاسی بجز استالین ،سران
امریکا وانگلیس با بی اعتنایی کامل
ازیک بازدید تشریفاتی خشک و
خالی از پادشاه ایران خودداری
کردند و حتا وقتی محمد رضا شاه
به خاطرمیزبانی کشورش به دیدار
آن ها رفت ،جائی برای نشستن او
پیش بینی نشده بود! اما زمانی رسید
که به خاطرکارهایی که شاه درراه
اعتبار و حیثیّت کشور ومردمش
انجام داد ،ایرانیان نزد بیگانگان
قدر و منزلتی یافتند و اغلب کشورها
دریافت ویزا برای ایرانیان را لغو
و دولت امریکا زمان اعتبار ویزا را

تاچهار سال باال برد ،نگارنده در
سفرهایی که به جهت دیدار ویا
گردشگری در امریکا و اروپا داشت،
این چنین برخوردهای احترام آمیز
را ازسوی مردم آن کشورها می دید
و پول کشورما درآنسوی مرزهای
ایران نیزاعتباریافته و پذیرفته می
شدکه با سقوط رژیم گذشته نه تنها
همه ی آن امتیازات از دست رفت،
بلکه ایرانیان را ُمستحق فرهنگی
واپسگرا دانستند وگاه نیز تروریست
خواندند!!
تنها یک وجدان بیدار و
دورازحب و بُغض می توانددرباره ی
ُ
خدمات شاه در ساختن ایرانی آباد
و مردمانی سرافرازبه داوری بنشیند،
داوری درباره ی کارهای کسی که
با همه سو ِء قصدهایی که به جان او
شده بودوباهمه ی تالش هایی که از
سوی مخالفانش درتخفیف اوبا ابداع
شایعات و تهمت های بی پایه و
نادرست به عمل می آمد وبا همه ی
مشکالتی که ازباب فرهنگ ارتجاعی
جامعه واز سوی چند کشورخارجی
وکارشکنی های نا رفیقان عامل
بیگانه وووو ،پیش رو داشت ،دمی
ازپای ننشست ودلسرد نشد.تا کسی
مورد اتهامات ناروا قرار نگیرد نمی
تواند طعم تلخ و گزنده ی آن را بر
جسم و روان آدمی درک کند،با این
همه شاه به مصداق:
«دررهمنزللیلیکهخطرهاستبهجان
شرطاولقدمآناستکهمجنونباشی»
لحظه ای در ساختن ایرانی آباد با
شهروندانی سرافراز وبرخورداراز
اعتبارجهانی،درنگ نمی کرد و پا
پس نمی کشید .دریغ زمانی اغلب
گروندگان به انقالب اسالمی پی به
اشتباه خودبردندکه نه از تاک نشان
ماند و نه ازتاک نشان!
برای مردم نادان ما چه فرق می
کرد – کسی که آب دهد،یاکسی که
غرق کند!

بقیه:دستورزبان

ربزگ یده اهیی از
ی سی
اتر خ مو قی اریان
مانده ازشمارة پیش
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ازعارف قزوینی آثار زیادی بجا مانده
است .مرحوم روح اهلل خالقی درکتاب
سرگذشت موسیقی ایران درمورد یکی
از کنسرتهای عارف که خود درآن
شرکت داشته است می نویسد «:پرده
عقب رفت وکنسرت با پیش درآمدی
شروع شد .بعد نوبت آوازرسید شکری
که تارزن موردعالقة عارف بود وسازرا
بسیار دلچسب وشیرین می نواخت
درآمد دشتی را آغاز کرد .عارف غزلی
را که با این بیت شروع می شد با آواز
جانسوزیبسرائید:
دل هیچگه زجور تو دل ناگران نبود
بارگران عشق تو بردل گران نبود
نوبت به تصنیف رسیدوعارف ترانة
معرو فی را که به یاددوست ناکامش
محمدتقی خان پسیان ساخته بود بهمراه
ارکستر خواند .این تصنیف که بهترین
نمونة ساخته های عارف است باتأثیری
بی پایان خوانده شد که دردلها اثر عمیقی
داشت .این تصنیف بااین بیت شروع می
شود:
گریهکنکهگرسیلخونگرییثمرندارد
ناله ای که ناید ز نای دل اثر ندارد
صوت مؤثر عارف وناله های جانکاه
آهنگ از داستان ملتی غمزده که درراه
آزادیکوششهاکردهوهیچوقتبهنتیجه
نرسیده است حکایتها می کرد .آنها که
ازاین حکایتباخبر وشریکاینداستان
بودند بیشتر متأثر شدند چنانکه دامن
شکیبائی ازدست دادند واشکها از دیده
فشاندند»...
الزم بیادآوری است که کلنل محمدتقی
خانپسیانافسرژاندارمریبودکه

درزمان نخست وزیری قوام السلطنه سر
به شورش برداشت ودرضمن درگیری با
قوای دولتی جان خودرا ازدست داد.
خالقی دربارة تصنیف های عارف می
نویسد «:عارف حدود بیست تصنیف
ساخته است که اشعارش شامل یک
دورة چهارده ساله اول مشروطیت ایران
است .یکی از تصنیف های او که درمورد
سردمداران جنبش مشروطیت ساخته
است بااین جمله شروع می شود:
ُمردم از اشتیاقت
ای امان ازفراقت
ازکهگیرمسراغت
مژده ای دل که جانان آمد
یوسف از چه به کنعان آمد
دورة مشروطه خواهان آمد
پس از آغاز جنگ جهانی اول عارف
مهاجرت کرد ولی درخارج هم بیکار
ننشست وچند تصنیف ساخت .دریکی
از تصنیف هایش که در دورة مهاجرت
سروده است می گوید:
چه شورها که من به پادشاه ناز می کنم
د ِر شکایت از جهان به شاه باز می کنم
ودرتصنیفی که به مناسبت استقالل
ارمنستانسروده گفتهاست:
بده می که شد مستقل شدارمنستان
شدارمنستان
منستان
وی بعداز چندی که ازوطن دور بود
باألخره بوطن برگشت ولی روزبروز
ناامیدترمیشدچنانکهدریکیازتصنیف
هایشکهدرمایةبیاتترکساختهاست
برای ابنای بشر ازخداوند طلب مرگ
کرده است:
رحم ای خدای دادگر کردی نکردی
ابقا به فرزند بشر کردی نکردی
تصنیف های عارف مانند دل غمگینش
پرسوزبودوشایدبهمینعلتمایةدشتی
وافشاری را که که حدود یازده تصنیف
دراین دو مایه ساخته است برای ابراز
احساسات خود مناسب تر دیده است.
بعقیدةمرحومخالقیعارفاولینتصنیف
سازی است که مضامین اجاماعی وافکار
سیاسی وانتقاد ازاوضاع زمان خودرا

ادامه دارد

Benjamin Tariri Aanswers to Your Legal Questions

Legal Questions and Answers
?Can My Cllege Tell Me What to Wear

Yes. but only if the school The school cannot have

dress codes that are explicity discriminatory. That
means that although dress
codes can specify the kinds
of apparel that are acceptable, these requirements
should not differ based on
students’ sex or their race,schools can’t base either a
dress requirement or ita application of the dress code
on sex stereotypes- generalizations concerning what
kinds of apparel or look is
acceptable for a boy or a girl.
For example, a school dress
code can’t require girls,
and only girls,to only wear
skirts or dresses and boys,
and only boys, to wear or a
jacket and tie.

Can a Landlord Enter an Apartment When
?No One Is Home
Aside from the fact that
the idea behind the law is
to make our children literate, it is also intended
to discourage child labor
practices, which was pretty
widespread in the 19th and
20th centuries.
has been abandoned.
Landlord and tenant can
also have an agreement contained in the lease, which
could allow the landlord to
enter the premises.
You, as a tenant have a right
to privacy. Landlords must
follow all of the state and
local rules regarding access
to tenants’s apartments. Almost 50% of the states have
rules governing landlord entry into tenants’ residences.

has a uniform clothing
policy, to which you agreed
when you enrolled, or if
you are wearing clothing
with”indecent, obscene,or
lewd” messages or which
that causes a “substantial
disruption” at school or
school-related activities. It
Land lords must typically may also ban clothing that
give tenants reasonable no- promotes dryg use.
tice before they enter their
Of course, you always have
residence.Such notice
the right to wear clothing
expressing a political opinion such a T[shirt protesting
U.S. involvement in foreign
wars, endorsing or criticizing a particular politician, or
in support or opposition of a
social issue.
should be given ahead of
the time of entry, which is
usually 24 hours.

The State govern
Yes.
ments can make
you go to school from the
age of six to 16 years of
age.Unless you can prove
that you are being homeschooled, you are going to
school. This is called compulsory Education law. You
have to keep your child in
A landlord can enter a
tenant’s apartment to deal
with a certain emergency
such as fire or flood.However, otherwise, landlords
can usually only enter
apartments during normalbusiness hours 9 am to 5
pm, Monday through Friday upon reasonable notice.
Landlords can usually enter
an apartment without notice
if they have good reason to
believe that the apartment
school until 8th grade.That
is true even if you are homeschooling your child.
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درلباس شعر وآهنگ مجسم کرده
وموسیقی را وسیلة نشر و تبلیغ عقاید
انقالبی وافکار آزادی خواهی خود نموده
است .درمورد عارف مطالب گفتنی زیاد
است که از حوصلة این مقاله خارج می
باشد.
محمدعلی امیر جاهد :ازشعرا
وموسیقی دانانی است که شعروآهنگ
تصنیف را خود می ساخت .وی درسال
 ۱۳۱۳ه.ق .متولد شد وتحصیالت خودرا
دردارالفنون شروعکرد.سپسبهکارهای
مطبوعاتی مشغول شد .درجنگ جهانی
اول به آزادیخواهان پیوست ودرروزنامه
ها مقاله می نوشت وسرود تصنیف هائی
که ازشور میهن پرستی او حکایت می
کرد انتشار می داد .وی توسط مأمورین
کنسولگری روسیه تزاری درقزوین که از
نیش قلم واشعار مهیج میهنی او رنجیده
خاطر بودند دستگیر شد .سرانجام
با انقالب روسیه وقیام مردم قزوین
نجات پیدا کرد وبه تهران آمدوتنظیم
اخبار ونوشته های روزنامة « زبان آزاد»
را بعهده گرفت واشعاروسروده های
مهیج وطنی خودرا درآن می نگاشت
وسپس مدتی در نظمیه(شهربانی)
بادرجة افسری خدمت کرد .وبعدازآن
خدمات دولتی رادرمجلس شورای ملی
ادامه داد .دردورة خدمت نیز از نشر
آثارسودمند فارغ ننشست ونخستین
سالنامة پارس راباشیوه ای نو ومندرجاتی
مفید درسال ۱۳۰۵شمسی منتشر کرد.
این سالنامه بمدت ۲۸سال یعنی تا سال
 ۱۳۳۲انتشاریافت ودراین مدت یک
سری ازتاریخ سیاسی واجتماعی ایران
را برای خوانندگان منتشر می کرد.
وی درموردسروده ها وتصنیف های
وطنی خود می گوید «:نخست درتمام
دستگاهها آهنگ هائی که شامل ردیف
صحیح مایه ها وگوشه های اصلی هریک
بود بوجودآوردموسپس با اشعار وافکاری
توأم ساختم که دراصل باالهامات عشق
وطنتلفیقمیشدودرعینحال تحوالت
سیاسی واجتماعی واحوالواخالقعمومی
را درتصانیفم به نقش می آوردم»...
تصنیف های امیر جاهد که از اصول
صحیح آهنگسازی برخورداربود مورد
توجه اساتید فن قرارگرفت ودرصفحه
های موسیقی بوسیلة خوانندگان
معروف زمان پرشده است دست
بدست می گشت خوانندة معروف آن
زمان قمرالملوک وزیری دربعضی از

صفحات خود تصنیف های امیر جاهد
را خوانده است .تصنیف های امیر جاهد
دردستگاههای سه گاه وشور -ماهور
ومایه های افشاری ،ابوعطا ،بیات اصفهان
وبیات ترک می باشد .درمورد ساختن
تصنیف بایستی این نکته را هم اضافه
کنیمکهگاهیاوقات شعرتصنیف ازیک
شاعر وآهنگ آن از آهنگسازی دیگر
است .بیشتر تصنیف های ازاین دست  ،با
آهنگسازیغالمحسیندرویش،جهانگیر
مراد ،رکن الدین مختاری ،عبدالحسین
شهنازی ،مرتضی نی داود ،مرتضی
محجوبی ،رضا محجوبی ،کلنل علینقی
وزیری واشعار این تصانیف بیشتراز
ملک الشعرای بهار ،وحید دستگردی،
پژمانبختیاریورهیمعیریمیباشد.
غالمحسین درویش  :اوراباید یکی از
نوابغ موسیقی سدة اخیر ایران دانست.
هنرمندی خالق  ،باسلیقه ،ونوازنده ای
ماهروچیره دست بود .درساختن پیش
درآمد ورنگوآهنگتصنیفونوازندگی
تاروسه تار ممتاز و معروف بود .می گویند
او اولین سازنده پیش درآمد است ولی
عده ای معتقدند که رکن الدین مختاری
سازندةاولینپیشدرآمدهاست.بهرحال
درویش درساختن پیش درآمد به شیوة
نوین وگسترش آن پیشقدم بوده است
کهدرتمامدستگاهها پیشدرآمدساخته
است.
رکنالدینمختاری:مختارالسلطنهیکی
ازرجال بنامعصرقاجاریهاست.ازاساتید
بنام و از برجسته ترین آهنگسازان
ونوازندگان ویلن بود .رضا محجوبی که
خود نوازندة چیره دستی بود به او ارج می
نهاد.ونوازندگی اورا می ستود .وی نواختن
ویلن را از استادانی چون حسین هنگ
آفرین ،وحسین اسماعیل زاده فراگرفت.
او بحدی درساختن پیش درآمد ورنگ
مهارت داشت که غالمحسین درویش
ساخته های وی را می ستود.وبه آنها اظهار
عالقه می کرد وآنهارا به شاگردان خود
می آموخت .ساخته های رکن الدین
مختاری بخاطر وزنهایگوناگونونغمه
های زیبا وسلیقة خاص که در پروراندن
آنها بکار برده است برساختة دیگران
برتری دارد....

Massachusetts
Avenue though it made the front
NW.) “I was injured in the
first five minutes of the
event. One of the terrorists
hit me in the face with the
barrel of a rifle and broke
my cheekbone.”
In 1977, Dave Tevelin was
a Justice Department lawyer working at Judiciary
Square. He had no connection to the case, but it served
as the inspiration for his
2014 novel, “Siege of the
Capital.” His lead character,
a cop-turned-lawyer named
Jake Katz, helps with the
negotiations.

Forty Four years ago, terrorists
struck the District in three coordinated
If a Hollywood writer had
scripted the Hanafi Muslim
siege, you would have thought
it outlandish. All those coincidences, connections, twists
and turns. . . .
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But it was all true. On March
9, 1977, a dozen terrorists
armed with guns and machetes stormed three buildings in
Washington, killing journalist
Maurice Williams at the District Building and leading to
the death, days later of a heart
attack, of a security guard
named Mack Cantrell.
One of the injured was a D.C.
Council member named Marion Barry, who was struck by a
ricocheting shotgun pellet.
Four years earlier, the leader
of the attack, a Muslim convert named Hamaas Abdul

Khaalis who founded an Islamic group known as the
Hanafi Movement, had experienced the slaughter of nearly
his entire family by members
of a rival religious sect in a
house on 16th Street NW. The
house had been bought for
him by basketball star Kareem
Abdul-Jabbar.

After nearly 40 hours, the
siege was ended with the
help of diplomats from
three Muslim countries, including the Iranian ambassador, whose romance with
Elizabeth Taylor had landed
him in the gossip columns.
And that ambassador, Ardeshir Zahedi, became
friends with one of the
hostages held at the B’nai
B’rith headquarters on

Rhode Island Avenue NW,
Paul Green. Paul has visited
Zahedi at his home in Switzerland.
“If you were to tell me that
I would be exposed to this
kind of individual and have
a friendship with him, that
he would be involved in
negotiating for my life and
the lives of my colleagues,
I think that would be unreal,” said Paul, 66, who
now splits his time between
Montgomery Village, Md.,
and Boynton Beach, Fla.
“But it did happen.”
On Thursday evening,
some of those involved in
the siege will mark its 40th
anniversary at the former
District Building, what we

now call the Wilson Building. A panel discussion will
include Arrington Dixon,
then a council member
from Ward 4; Maurice J.
Cullinane, former chief of
police; Earl Silbert, onetime U.S. attorney for the
District; and Mark Tuohey,
then assistant U.S. attorney.
Local TV reporter Pat Collins, who covered the siege
for Channel 9, will moderate the discussion. (The free
event is at 6 p.m. No reservation required. Enter via D
Street NW.)
“It was incredibly violent,”
said Paul of the scene at
B’nai B’rith, where close
to 125 hostages were held.
(Another 11 were held at
the Islamic Center on

Amb.Ardeshir Zahedi

pages at the time, it wasn’t
obsessed about the way it
surely would be today.

Paul agrees. The title he
chose for his 2012 memoir
Dave, 68, of Arlington, of the event was “Forgotten
pored over trial materi- Hostages: A Personal Acals and interviewed par- count of Washington’s First “If it happened today, I’m statement and make a point.
ticipants to get a feel for Major Terror Attack.”
not sure I’d be talking to In today’s world, they’re
how the crisis went down.
you,” he said. “Really. Now going in to kill people, and
Khaalis’s demands includ- “It happened at a different there’s not much negotiat- that’s the point they make.”
ed that the film “Moham- time,” Paul said. “No cell- ing in terrorism incidents. people, and that’s the point
mad, Messenger of God,” phones, no Internet, no ca- It’s not like they’re going in they make.”
starring Anthony Quinn, ble TV. It was a different to take hostages to make a
be pulled from theaters and world.”
A member of the Hanafi Movement stands guard outside the sect’s
that the men imprisoned for
during the group’s siege of 1977 D.C. headquarters in March
the slaying of his family be And yet, the Hanafi siege )three downtown buildings. (United Press International
brought to him.
foreshadowed violence to
come.
The former happened. The “[Khaalis] did not pick out
latter didn’t.
the building at 1640 Rhode
With the intervention of Island Avenue because it
Iran’s Zahedi and the am- was the prettiest building
bassadors from Egypt and in D.C.,” Paul said. “He
Pakistan, the hostages were picked it because of the
freed. The gunmen were Jewish interest it representconvicted. Khaalis died in ed at that particular time,
prison in 2003. Long be- and it matched the anti-Sefore then, Washington had mitic feelings he had.”
seemed to forget that the Said Dave: “If it happened
attacks ever happened.
now, can you imagine?
Three buildings taken over
“It had a really short shelf in downtown Washington?”
life,” Dave said of the siege. That’s something Paul
By that, he means that poders, too.
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By: John Kelly

Please Do Not Destroy The Future of
Our Children.

So many adults and children are being shot in the cities of America everyday, no
one talks about them but only one victim became so important that many cities were
burnt and the mamas and papas stores were looted for no real reason or justification.
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While visiting Armenia, a church would crumple
white church attracted my by itself without direct
attention in Yerevan.
intervention or demolition
by the authorities and its
Most of the churches and cause would be considered
monasteries in Armenia because
of
“natural
stand proudly in the elements.”
middle of a vast space, Actually this church is
surrounded by memorial considered as the symbol
monuments, tombs of of resilient, because it
the priests or important stood against all odds and
national
personalities, to the evil plans. And as
trees and flowerbeds we see it today, it is still
embellish
its
view. standing tall and strong.
Looking at this white
church, it seemed odd Watching all that is
that its building instead of going on actually in the
being surrounded by open United States, it brings
space and plants, it was in mind the white church
squeezed between two of Armenia. It seems that
tall residential buildings. America has been and still
When I asked its reason, is being squeezed between
my friend told me that many not two buildings
during the communism, but
many
elements.
the authorities did not Skilled workers are sent
fight directly against the to hammer the main base
religion as people were of the country, not late at
worshippers but they used nights like in the case of
a peaceful policy. The the white church but in
city needed additional the bright daylight and
residential buildings for in front of the eyes of
its population so they built all the people. Some of
these tall buildings close them have real hammers
to some existing churches. and drills in their hands
This way the church and others are destroying
was squeezed from both the base by the help of
sides and as known by a simple pen and a blue
everyone, some workers ink, changing the laws of
were sent to hammer the the country in a second.
base of the church late at Some of the laws have
night so that in time the been established by many

efforts, sacrifices and wars
in the past and now they
are changed or abolished
just by a simple signature.
Everyone watches it in the
bright daylight without a
real opposition. What can
we say? The population
of the country is trained
and is addicted to watch
the TV since birth, first in
black and white and now
more elaborated and in
color!
The policy of Shahrezad:
Whenever
important
and serious decisions
are being made, and big
changes should occur,
“Shahrezad” is called by
the politicians and media
in order to keep people’s
mind and eyes occupied
like the Sultan in the
story of “1001 Nights”. In
every situation, they find
an unusual, sensational
situation and its story is
designed and elaborated
by the media to keep
the “Sultan’s” attention
busy till dawn! There are
so many girls and boys,
young and old, babies and
children who are missing
everyday. Each one of
them is a tragic life story
for their families and
humanity yet no one talks
or writes about them. But

when the right moments
come and Shahrezad
is needed, one of them
become a major story
of the week or months.
Which is the case of the
story heard and seen in
these few past weeks, it is
the story of Gabby Pepito
and Brian Laundrie that
became a major news in
all the TV channels.
Not the price of gas in the
pumps, or the full loads of
ships blocked in the ports,
homeless
population
in the streets, border
crossings, Afghanistan,
drugs and all kinds of
trafficking. None of these
were considered as major
news but a couple’s story
was! Although each death
and crime is a tragedy
to all but there are so
many tragedies right now
present in the country that
touches almost the lives
of the Americans and not
only two families!
In the past Shahrezad
has been called to keep
people busy in many
occasions. She told us
about OJ Simpson, Scott
Peterson and so many
other sensational stories
that kept people busy for
months and months. The
TV screens captured the
eyes and brains of the

Americans busy while
the important plans and
decisions were being
made behind the scene.
So many adults and
children are being shot
in the cities of America
everyday, no one talks
about them but only
one victim became so
important that many cities
were burnt and the mamas
and papas stores were
looted for no real reason or
justification. The owners
of these stores had worked
so hard to establish their
business and then lose
them in a night and for
what logical reason? The
reporter stood in front of
the red and yellow flames
on the screen of the TV
and declared that it was a
peaceful protest! No one
even told him: “Don’t
insult my intelligence!”

find and destroy the idols
easily as they were visible,
built of gold, stones, and
clays but the idols of our
society are built only by
green papers.

buildings
squeezing
America from all sides!
Who knows may be
even the unknown extra
terrestrials are pushing
us from above while the
satan is pushing us from
the ground!

Looking at carefully and
trying to find the real main
cause, we come to the
famous proverb that says
we should “Follow the
Money”. If we study the
roots and causes of all the
But on the contrary of the real problems, we find that
sensational stories, the the green dollar is the real
real important stories like cause of all the problems
the reason of the suicide that is present in each of
of Jeffrey Epstein in the the cases.
prison and others like him
are told in a few words Unfortunately
truth,
and then buried quietly!
justice and morality is
absent in most of the
Unfortunately,
America societies of today’s world,
is
squeezed
between and the world can not
many high-rise problems. stand without truth and
Competing world’s nations, justice.
different ideologies and
politics, drug dealers, all People have walked far
kind of traffickers, national away from God and its
and international enemies reals teachings and laws.
and ambitious individuals Most of the people have
and politicians, and so many become idolaters like in the
other elements and factors old days. Unfortunately
are like the two highrise their idols are made of the

green papers!

If we look deeper in the
matters of our society,
the plans offered or
executed by our left or
right politicians, in power
or behind the scenes, one
wonders of their real aims
and origins. Sometimes
I wonder if we are living
in the time of the Persian
Empire and its Zoroastrian
belief because most of the
laws are lacking common
sense and intelligence
that one can wonder
if “ Ahuromozda and
Ahriman” are engaged in
a fight against each other
right now!

People are for sale now
days, regardless of their
positions
or
belief.
Everybody can be bought
easily the moment that
one can pay their price.
The political and religious
leaders, doctors, and even
scientists and the ordinary
people are available for
sale. It does not matter if
they are simple employees
or in high positions, the If this situation continues
only difference remains in the way that is going on
their asking price.
right now, if we do not
repent and change our
Like in the time of the ways, then we have to
Prophet Jeremiah, the expect the arrival of the
houses and offices are “King of Babylon”. He
filled with green idols. will be sent to us in order
If Jeremiah was alive to destroy “The Temple of
now days, he would Jerusalem” again as we do
be
concerned
again, not deserve to enjoy this
especially with false and precious land that God has
insincere worship and given us.
failure to trust God in Please think of our future
national affairs. He would generation, our children
denounce existing social and grandchildren, we
injustices and immoralities still have the time to
present in our society. But correct our mistakes and
unfortunately he would to repent.
face a major difficulty in Please do not destroy
finding and destroying the this country at least for
modern idols as he did in the sake of the future
the past. He was able to generation!
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By: Dr. Rosemary Haratounian Cohen

At the Zahedi memorial service

Ambassador of Montreux,
Champion of Good Will

		
The Honourable member
IN MEMORIUM
of the National Council
Music, when soft voices die,
Mr. Wehrli celebrated his
Vibrates in the memory—
memory as a champion of
Odours, when sweet violets sicken,
good will, an ambassador
Live within the sense they quicken.
of this corner of paradise,
Rose leaves, when the rose is dead,
the title the council
Are heaped for the beloved’s bed;
bestowed upon him and
And so [Ardeshir’s] thoughts, [now he is] gone,
he appreciated most,
Love itself shall slumber on.
though he was perhaps
the most highly storied
and decorated diplomat of
Ardeshir kept roaring should never ever be
modern times.
like a lion, throughout confused with right.
His
Excellency the seven decades of his The will of the Architect
Chancellor
Nahavandi, diplomatic career, against of Peace to replace
admirably
illustrated aggression and injustice. discord with harmony,
the noble qualities, the His campaign against the hatred with love, divisions
magnanimous mind of our Vietnam War reached the with unity, animosity with
making
departed friend, the major ears of the instigators. reconciliation,
role he played in shaping His defence of the rights friends of former foes,
geopolitical history, the of the Palestinians and was unswerving.
great events of the past other oppressed nations
century that have his was with might and main, His speeches in the
General Assembly of
persisting that might
fi n g e r p r i n t s .

the United Nations are
still resounding in the
corridors, echoing, after
decades, his desire to see
the end of the days of
domination, expansionism
and power politics.
Numerous
were
the
leaders of the world who
solicited his talents for
mediation and face to face
diplomacy – as he did in
the most critical case of
the hostage takings in
Washington saving the
lives of 183 innocent
people, preventing a
devastating massacre with
courage and self-sacrifice.
Ardeshir Zahedi travelled
to every corner of the
globe from the North to
the South, from the East

to the West to speak to
heads of states, diplomats,
students,
professors
always to defend the true
values and interests of his
country and its glorious
civilisation. He was a
citizen of the world and
yet a devout patriot with
an unwavering loyalty to
his beloved country, its
noble people, its brilliant
young
generation,
proudly considered as
the architects of a bright
future.

Azadi
No 11 ۴۳
Vol
12 -ادی
page
57صفحه-۱
شمارة
 آز4

He had a dream that
one day barbarity and
brutality in Yemen and
the rest of the world may
cease and that the future
may bring some wisdom
to the perpetrators of the
tragedies we face.
For him the battle was
never ending, reminding
us of the heroic legacy of
Ulysses›:
“We are not now that
strength which in old days
Moved earth and heaven,
that which we are, we are;
One equal temper of
heroic
hearts,
Made weak by time and
fate, but strong in will
To strive, to seek, to find,
and not to yield.”
Strong in will to strive,
to seek, to find, and not
to yield, the dauntless
ambassador had settled to
sail beyond the sunset.
***
But above all he was a
man of great heart, of a
noble and generous mind.
His greatest satisfaction
was in giving and

forgiving,
in bringing smiles to the
faces he faced,
in providing nourishment
and medical care for the
war-stricken
children
in
the
impoverished
countries of the Middle
East and Africa
in securing the success of
needy students through
generous endowments
in the diminutive birds
that
congregated
to
welcome him at the gate,
hurried to the breakfast
room, and then followed
him to the veranda to join
his daily prayers with their
enchantingly sweet ditties
and delicate dances.
For AZ the ultimate
goal of worship was to
serve humanity; to look
beyond the arrow, farther
than ephemeral interests,
to reach a broader and
newer horizon, one that
encompasses the welfare
of the whole humanity,
from A to Z.
***
[So,] when a great man
dies,
For years beyond our ken,
The light he leaves behind
him lies
Upon the paths of men.
Oui :
La vie des grands hommes
nous rappelle
Que nous aussi nous
pouvons rendre notre vie
sublime,
Et laisser derrière nous,
après la mort,
Des empreintes sur le
sable du temps.

4 documentary portraits by
overseas filmmakers to compete in
Cinéma Vérité
4 documentary portraits
by overseas filmmakers to
compete in Cinéma Vérité
Tehran (ISNA) - The 15th
edition of the Cinéma
Vérité festival will screen
four movies by overseas
filmmakers in the Documentary Portrait section.

Presided by Hamidi-Moqadam, the 15th edition of
“Cinema Verite” is slated
to be held in Tehran from
Dec 6-16, 2021.

The Documentary and
Experimental
Film
Centre (DEFC) organizes the annual Iran
DocuThe documentary portraits International
mentary Film Festival.
are as follows:
-“Before the Dying of the The festival has several
Light” by Moroccan Ali sections including Nation
al, International, MarEssafi from Morocco
tyr Lieutenant Gener-“Django & Django” by al Qassem Soleimani
Italian filmmaker Luca Award, Martyr Avini
Prize, Special Screenings,
Rea
Portrait, Mirror of a
- “To the Moon” by Irish festival, Focus on a coundirector Tadhg O’Sullivan try, Panorama, Workshop, and Doc Market.
“Mau”, a co-production Due to the spread of Corobetween Austria and the navirus, this edition of the
US by Benjamin Berg- festival will be held in onmann and Jono Bergmann line and remote format.
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By: Professor Parviz Amouzegar

“Secret Documents” Show U.S. Interference In
Bringing General Azhari To Power...

Ardeshir Zahedi Was Above The Transience of Politics,
And Yet He Delighted In The Minutia Of The Daily Turmoil Of Political Life.

unclassified

Early Warning
By Gregory R. Copley

W

The Saga of the Zahedis

Azadi,Vol.12, No 11 page 2

They enrich our perspectives by implicitly beguiling us
to see the world from their geographic origins. They
change us forever; they become part of us.
My half-century of friend ship with, and
learning from, Ardeshir Zahedi unquestionably
aroused my interest in Iran, the ancient nation
he championed whether or not its various governments loved him or hated him. He was above
the transience of politics, and yet he delighted in
the minutia of the daily turmoil of political life.
Ardeshir, one of the most decorated and storied diplomats of the 20th Century, was Iranian
Foreign Minister (1966-71), Ambassador to the
United States (1960-62, and 1973-79), and Ambassador to the Court of St. James (1962-66). He
passed away on November 18, 2021, in Switzerland, fighting to complete just one more great
contribution to history: the completion of his
fourth volume of Memoirs, documenting the final years of his service to Iran and the Shah.
And if his flamboyant style of face-to-face diplomacy was dramatically successful in helping
bring Iran to prominence and strategic influence, then it was only to be surpassed by his subsequent attention to recording — with granular
detail — the real history of Iran during his, and
his late Father’s life of service to the Shahs of
Iran. It was almost impossible for most who
knew him to comprehend how he could move from a lifetime of diplomacy which favored a style of direct action
over memoranda, to a post-diplomatic career as an historian who agonized over the documented validation of everything he wrote.
His body of work — published in Farsi, English, and
French — will be the definitive resource on Iran in the
20th Century for scholars, Iranian and foreign, for the
foreseeable future. He was due, on December 10, 2021, to
deliver a video talk about his great collection of documents housed at the Hoover Institution for War, Revolution, and Peace, at Stanford University in the US. He
would have loved that, and he lavished great care to ensure that vital historical records could be preserved at
Hoover.
But Ardeshir also wanted to engage in debates into the
future, and became Patron of the Zahedi Center for the
.

Study of Monarchy, Traditional Governance, and Sovereignty, at the International Strategic Studies Association,
which publishes Strategic Policy.
And so he will participate in the debates of the future.
Ardeshir could have spent his life in the shadow of his
great, dignified, and courageous father, General — and later
Prime Minister — Fazlollah Zahedi. But the father nurtured
his son’s independence, as well as his reverence for a family
lineage which emphasized a commitment to the service of
Persia. Neither Fazlollah nor Ardeshir would disappoint.
Ardeshir in 1957 married the Shah’s daughter and first
child, Her Imperial Highness Princess Shahnaz
Pahlavi. They divorced in 1964, but their own
daughter, HIH Princess Zahra Mahnaz Zahedi,
was with Ardeshir at the end. I had spoken with
him the day before his fall which took him to hospital for the last time; indeed, we spoke regularly,
and his passing will leave another great gap in my
life. And the lives of so many people.
An age has passed.
I wrote a piece of verse for him, for his 88th
birthday in October 2016. It does not do him justice, but it was an offering:

The Saga of the Zahedis
From Hamedan did greatness always flow:
A river wise and loyal, seeped from Alvand Mountain
snow.
It nurtured Mede’s great kings and Darius’ gift
Of Jerusalem’s rebuilt and glorious tableau.
Till hence did Hamedan perhaps its greatest flower sow:
Fazlollah Zahedi — Cossack, cavalier, and kingsman —
In whose Safavid and Qajar noble heart
Did Persia once again begin to grow.
Fazlollah — warrior, sage, and leader — sought to lift
Iran’s most vibrant Persian re-birth from its rift,
And in his warrior years himself began to know
How best to remedy the Qajar rulers’ legacy of drift.
With heart and steel and mind alone
He nurtured Reza to the Peacock Throne,
Protecting then both Reza’s son,
And Ardeshir, his very own.
Father, son, for decades sans respite,
Served the Crown both day and night;
Secured Iran from Tudeh blight,
Keeping sacred Persian fires alight.
Thus Persia waits by ember glow
For Ardeshir to re-ignite the kingly ghosts;
And Zarathustra, Sultans, poets, sagas:
Glories old, again to know.

Not only has Persia lost its great and faithful champion,
but Montreux, his exile home, has lost some of its warmth. It
will be lonely, evermore, to walk by its lake. 

     

-, 
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       .
They move among us, appearing so much
part of us, marked only by an accent which
adds new music to our own language. And
yet they betray only through their eyes that they
mourn for a land to which they cannot return.

033182 241002z /16
o 240933z May 79
Fm: amembassy Tehran
To: secstate washdc niact
immediate 1625
Info usica washdc
Unclas Tehran 05395
E.O. 12065:N/a
Tags: pepr, sopn, ir
Subject: Ayandegan publishes
«secret»
documents,
Independent
and
large
circulation Ayandegan May
24
Published the following under
the headlines:
«Secret documents show
U.S. Interference in bringing
general Azhari to power...
Zahedi informed shah of
U.S.official’s support for
him”. Full text in rough
Translation follows:
1. Brzezinski sent a message:
«the shah better not
Set a time for election, so that
our hands are open
for next actions.
2. kissinger believed that all
the freed prisoners should be
arrested again.
3. Turner, head of cia said: “I
will help the shah whatever I
can”.
The secret document, handwritten by Ardeshir Zahedi,
shows that most of the
U.S.officials including the
president confirmed gen.
Azhari’s military government
and regarded
it as the solution of the
country’s problems.
Ardeshir Zahedi’s report to the
shah: “yesterday Iwanted
to talk to Berzezinski, he

view,

General Azhari
was not there, I talked to
dr. Greysik, the head of Iran
section of the security
council. He said that the shah’s
decision was the only
logical decision. we are very
glad specially because he is
going to speak on the radio
and Tv. it is better if speaks
about the oil, its importance
and problems.
The shah tried with all good
intention to bring a united
front government to power,
but they could not appreciate
it. so there was no other
solution”.
-CONVERSATION
BRZEZINSKI

WITH

Ardeshir: Yesterday I talked to
Mr. Brzezinski on the Phone.
He said: “Congratulations, this
was a very good decision.I got
from the reports that the British
ambassador has warned the
shah of the outcomes. I am
very glad that this decision
was made. I will call the
president right now and give
him the news. Do you want us
to say something? (Ardeshir
says): of course after the shah’s
speech, you can give your

Amb.Ardeshir Zahedi

that after this chaos this was
a necessary action. Brzezinski
also said that it is better not
to set a time for replacing
the
military government
with the civilian one”.
conversation with kissinger
Ardeshir: “I talked to kissinger
on the phone, he said:
“congratulations. this was the
best decision that the shah
has made. you should resist
in front of these ‘homeless’
people. I even believe that you
should imprison all the freed
prisoners, again, to make the
things easier”.
Ardeshir: “I talked to Turner.
he believed that the national
front has acted foolishly and
they were snobs, not to accept
such a big step by the shah.
he hoped that situation will
improve and sent his regards,
and said he will give you any
help that he can”.
Nelson Rockefeller’telegram
“your majesty, I am honored

to be able to talk to you on
the phone. just now I heard
from Brzezinski that you
have made a brave decision
for the people of your country.
I congratulate you for making
this wise and diplomatic
decision. By making this
decision you have saved not
only west but Japan also”.
“Last night I attended a private
dinner by senator Waserman,
Strauss and Ribicoff.Ribicoff
said that he will win hundred
per cent and will be the leader
of minority in the senate like
before. he asked me to convey
to you that he is in your
Majesty’s disposal and will
do anything he can. Ribicoff
talked of your Majesty
very highly. he wanted to
be heard by Strauss, the
president’s special advisor
and by Waserman, who was
going to see the president
next day. He wanted Strauss
to hear this in order to report
it to the president”.
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