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فراموش نشوند که این فراموشی باعث بازگشت به گذشته خواهد شد و همان مسائل و 
تکرارها. اگر قرار است که اجرای ضابطه ای عمال متوقف شود باید لغو شود و یا به حالت 
تعلیق درآید. برای مثال: در سراسر جهان همه می دانند که داشتن خانگی آنتن ماهواره 
در جمهوری اسالمی ممنوع اســت و اخبار جمع آوری پلیسی این آنتن ها را شنیده و یا 
خوانده اند ولی با یک نگاه، می توان روی پشت بام ها و حتی در روستاها، بشقاب آنتن ها 
را دید. در اخبار رسانه های خارج بود که در ایران، برخی از رسانه های خارجی قرارداده 
شــده در اینترنت، فیلتر می شــوندـ  نه یک مطلب مورد نظر، بلکه همِه یک رسانه و به 
صورت دائم. امسال برای نخستین بار، جمعی از بومیان )سرخپوستان( آمریکای شمالی 
)کشورهای متحده( در روز کلمبوس )کریسُتف کلُمب(ـ  12 اکتبر که هر سال به مناسب 
رسیدن او از اسپانیا با سه کشتی به قاره غربی و ناشناخته برای اروپاییان برگزار می شود، 
در نیویورک شعار منفی حمل کرده و دست به تظاهرات زده و ورود او به قاره خودرا باعث 
قتل عام بومیان خوانده و .... چون برای اولین بار این تظاهرات انجام و یا رســانه ای شده 
بود و من پاراگراف اول و تصویری کوچک و محدود از تظاهرات را در »گوگل نیوز« دیده 
بودم خواســتم که همه مطلب و عکس های بزرگتری را از آن ببینم و در »تاریخ آنالین 
برای ایرانیان« قرار دهم که دیدم فیلتر اســت، سراغ رسانه های روسیهـ  دوست ایران 
رفتم و روی سایت های اسپوتنیک و تلویزیون روسیه کلیک کردم، آنها هم فیلتر بودند و 
تعجب کردم و با خود به این نتیجه رسیدم که به حد کافی کارشناس برای خواندن مطالب 
نیست تا مطلب نامطلوب فیلتر شود نه همه رسانه و به لحاظ صرفه جویی همه وبسایت 
یک رسانه ... فیلتر می شود حال آنکه ممکن است مطلب مفید و مطلوب هم داشته باشد. 
برای خواندن اعتراض سرخپوســتان عازم یک روزنامه تهران شدم که خیال کردم از 
فیلتر مستثنی است، ولی در تاکســی و میان راه چند بار مقصد خودرا از یک روزنامه به 
روزنامه دیگر تغییر دادم که راننده تاکســی تعجب کرد و علت را پرسید قضیه را گفتم، 
گفت که چرا از همان اول به او نگفتم که بیاید و فیلترشکن کند. گفتم نخواستم که تصمیم 
دولتی را نقض کرده باشم. از راننده تحصیالتش را پرسیدم گفت که لیسانسیه یک شعبه 
دوردست یک دانشگاه غیر دولتی است، ولی چیزی یاد نگرفته که خریدار داشته باشد 
و راننده تاکسی شده و راضی است. از رفتن به روزنامه منصرف شدم، به خانه بازگشتم 
و از یکی از فرزندانم در آمریکا خواســتم که مطلب و عکس اعتراض سرخپوستان را از 

رسانه های آنجا ُکپی بگیرد و برایم ایمیل کند، عکس زیر:

ادامه سرمقاله در صفحه 24

37 سال از انقالب گذشته است و آنان که دست کم زیر 45 سالگی هستند به درستی 
و کامال نمی دانند که چرا انقالب شد، در طول 13 ماه دوران انقالب چه گذشت، پس از 
پیروزشــدن آن در 2ـ  3 سال نخست چه اتفاقاتی روی داد، چه بحث هایی روی یکایک 
اصول قانون اساسی در مجلس مربوط صورت گرفت و فلسفه تدوین هر اصل چه بود تا 
در رعایت آن اصول و خواست ها کمال دقّت را به عمل آورند. زیر 45 ساله ها در آن زمان 

نبودند و یا کودک بودند و چیزی را لمس نکردند، قضایا را تنها شنیده اند.
    »یادآوری گذشته« تکلیف رسانه ها و نویسندگان بویژه تاریخ نگاران و آموزگاران 
است. در کشــورهای دیگر تا آنجا که این نگارنده دیده اســت بویژه پس از آغاز عصر 
آنالین ها، دســت کم یک صفحه در هر روزنامه زیر عنوان »بازگشــت به این روز در 
گذشته« دیده می شــود که یک مورد از این عنوان که مربوط به دهم اکتبر 1965 )18 
مهرماه 1344( یک روزنامه چاپ آمریکا اســت در زیر ُکپی شده است. این بازگشت، 
اِسکن )کلیشــه و ُکپی( کردن اصل عکس و خبر مندرج در آن روز در گذشته و از همان 
روزنامه اســت. آن روز مربوط به یک سال نیست، رویداِد قابل یادآوری همه سال هاـ  
اگر چنین رویدادی باشدـ  با تایپ سال وقوع روی آن ُکپی می شود و تزیین صفحه و در 
برخی روزنامه ها دو صفحه مقابل هم بسیار جالب و دیدنی است. شبکه های تلویزیونی 
این صفحه را در برنامه های خود؛ »امروز در تاریخ« پخش می کنند، البته هر تلویزیون، 
روزنامه محل خودرا. به این ترتیب، هیچکس گذشــته را و دســت کم گذشته نزدیک 
)رویدادهای آخرین یکیـ  دو قرن معاصر( را فراموش نمی کند، در جریان قرار می گیرد، 

احترام می گذارد و رعایت می کند.
در ایران، روزنامه اطالعات از حدود نیم قرن پیش ســتون »چهل سال پیش در این 
روز« را دایر کرد ولی به صورت نقل سطوری از چند رویداِد انتخابی، نه ُکپی اصل مطالب 
مندرج در صفحات روزنامه تا به چشم آید و اثبات بی طرفی در انتخاب. این نگارنده از 
45 سال پیش ســتون و بخش »امروز درتاریخ« را در رسانه های کشور ایجاد و اخیرا به 
انتشار شماری از خاطرات خود دست زده که در اصل، آنها را برای انتشار کتاب تهیه کرده 
است. از آنجا که یک دست صدا ندارد الزم است که نشریات تهران و تلویزیون دولتی 
دســت به این کار بزنند تا اظهارات، اصول، تصمیمات و منطق اتخاذ آنها، رویدادها و ... 

 مجله روزنامک با 40 درصد تخفیف در تهران  مشترک پُستی 
می پذیرد، در صورت تمایل آدرس بدهید تا ارسال شود
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یک مخاطب مجلــه روزنامک در ای میلی ضمن اشــاره 
به خبــر تیراندازی میان پلیس و یک فرد مســلح در شــرق  
تهــرانـ  َپردیــِس بومهــنـ  کــه در وبســایت خبرگزاری 
های داخلی منعکس شــده بود پرســیده است: »شما 
]نوشــیروان کیهانــی زاده[ کــه می نویســید ســالها 
حادثه نویــس روزنامه های تهــران بودید، آیا در ســابق، 
در تهــران از ایــن ِقســم زد و خوردهــا بــود کــه در مــن 
یادآور گانگســتربازی های شــهر شیکاگو شــده بود؟.

پاسخ:
 نه و یا اینکه ما خبر نداشتیم. از دهه 1340 میان پلیس و ماموران امنیتی 
با چریک های شهری و عمدتا کمونیست و چپگرا از این تیراندازی ها دیده 

می شد ولی  نه گانگستربازی.
]طبق گزارش های منتشره در تهران در شهریورماه 1394، یک درگیری 
مسلحانه و 3 ساعته میان یک شــرور معروف! و پلیس در پردیس ِ بومهن 
)شــرق تهران( روی داده بود که به زخمی شدن شرور مسلح انجامیده بود. 
پلیس از محل اقامت این شخص دو قبضه سالح وینِچستر، یک قبضه سالح 
کمرِی ُکلت با مقداری فشنگ های مربوط به سالح ها، یک قمه، یک شمشیر 
سامورایی و یک تبر به دست آورده بود. »شرور« واژه ای است که ظاهرا پلیس 
بکار برده بود به معنای تبــه کار.[.  روزگاری بومهن تا تهران دهها کیلومتر 
فاصله داشــت و کوههای البرز آن را از منطقه تهــران جدا می کرد و اینک 
دارای چند محله و در ردیف بخش های تهران است و یکی از محله های آن 
به اقتباس از پَردیس کرج، پَردیس بومِهن نام گذاری شده است. ]پَردیس 

یک واژه پارسی است به معنای بهشت[ 

تاکنون ده ها َتن از مخاطبان تاریخ آنالین برای ایرانیان  و 
مجله روزنامک، از ناشر این مجله پرسیده اند که در پی آن 
همه ماجرا و نوشته  درباره پیاده رو  ضلع جنوبی ایستگاه 
داریوش خیابان دماوند - باالتر از چهارراه خاقانی-   آیا برای 

ترمیم پیاده ور اقدامی شده است یا نه؟.

پاسخ  این نگارنده )مؤلف تاریخ آنالین برای ایرانیان و مجله روزنامک(- 
یک روزنامه نگار با 59 سال تجربه کار قلم - منفی بوده است. این مخاطبان، 
مشکالت آن پیاده رو که سال ها - این نگارنده آن را رسانه ای کرده است 
خوانده اند.  پُرسر و صدا ترین این ماجراها، بر زمین افتادن نگارنده در یک 
شب بارانی در اسفندماه 1392 در این ایستگاه بود که  به مجروح شدن وی 
از ناحیه پا انجامید و تصویر این پای مجروح بر روی جلد شماره فروردین 
ماه 1393  مجله روزنامک و نیز در تاریخ آنالین ایرانیان و وبسایت خبری 
روزنامک قرار گرفت و بســیاری از مطبوعات دوزبانه  در خارج از جمله 

مجله پرتیراژ جوانان چاپ لس آنجلس آن را نقل کردند.
همان زمان چند وکیل دعاوی اصرار به طرح قضیه مجروح شدن در دادگستری 
کردند که مؤلف نپدیرفت. از آن پس موضوع بی اعتنایی شهرداری تهران نسبت 
به این ماجرا و ترمیم و اصالح نشــدن  پیاده رو بارها رسانه ای شد که بازه به آن 
اعتنا نشــد. این پیاده  رو همچنان و به گونه ای که در عکس دیده می شود تاکنون 
)18 مهرماه1394=10اکتبر2015( به همان صورت باقی مانده است. معموال به 
این تذکرات باید از سوی روابط عمومی سازمان مربوط پاسخ داده شود که چنین 
پاسخی دریافت نشده است. یک نویســنده جوان  چند هفته پیش پیشنهاد کرد 
که کتابی مصور در این باره بنویســیم تا مأخذی برای نوشتن تاریخ  باشد. کتاب 

مصور یعنی که هر روز یک عکس 
از پیاده رو بگیریم و با شرح ما جرا 
بنویســیم. مجموعه یکساله این 

عکس و نوشته می شود کتاب. 

تهران و شرور مسلح )گانگستر(! 
بی اعتنایی: پیاده رو ایستگاه داریوش خیابان دماوند، 

20 ماه پس از مجروح شدن ناشر مجله روزنامک به 
همان صورت باقی مانده است

شرور شرق تهران پس از مجروح شدن و 
انتقال به آمبوالنس.

 سالحهای گرم و سرد به دست آمده از او 
نیز در عکس دیده می شود.

پیام ها و پاسخ به پرسش ها 
editor@iraniashistoryonthisday.comn.

keihanizadeh@gmail.com
nhistorian@cox.net

پیاده رو مسدود و قطع شده در 18 مهرماه 1394

منظره پیاده رو در شب بارانی اسفندماه 
1392 و پای مجروح این نویسندهـ  
نویسنده ای که سالها تالش کرد تا 
شهرداری تهران روزنامه داشته باشد و 
این روزنامه خودکفا شود
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خبرگزاری فارس  در گزارش شماره 13940629000367 موّرخ 29 شهریور 1394 
نوشــته است: چندی پیش احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از تخلّف 
در واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال بندرعباس پرده برداشت. ماجرا 
از آنجا آغاز شد که در خردادماه 1393 این مجتمع 1750 میلیارد تومان قیمت گذاری 
شد و همان زمان مورد اعتراض قرار گرفت. بعد چون فروش نرفت و مشتری پیدا نشد، 
در مرحله دوم، قیمت 880 میلیارد تومان ]نصف بهای قبلی![ تعیین شد که به این قیمت 
فروخته شــد که موضوع مورد اعتراض نهادهای نظارتی و دیوان محاسبات قرار گرفت 
]و کار به بررسی و تعیین قیمت واقعی کشــید[. در مرحلِه سوِم مزایده مجبور شدند که 
ارزیابی مجدد کنند که به مبلغ 1733 میلیارد تومان قیمت گذاری شد ]نزدیک به قیمت 
گذاری اول![ و جالب توجه این است که اعضای این هیئت سوم ]قیمت گذارانـ  ارزیابان[ 
را سازمان خصوصی سازی ]وابسته به وزارت  امور اقتصادی و دارایی[ تعیین کرده بود. 
این ]تفاوت وسیع قیمت گذاری[، موضوعی است که احمد توکلی ]اقتصاددان و نماینده 
مجلس[ به آن اشــاره کرده و می گوید؛ با این وصف، 803 میلیارد تومان اختالف قیمت 

ایجاد شد و این نشان می دهد که اعتراضات به جا بود.
پس از طرح اختالف و کم فروشی اموال دولت، رئیس سازمان خصوصی سازی در مقام 
دفاع از چگونگی واگذاری این شــرکت بر آمد و توضیح داد که شرکتی به نام آلومینیوم 
المهدی و طرحی به نام کارخانه هرمزال داریم؛ در مجتمع آلومینیوم المهدی، »ایمیدرو« 
77 درصد ســهام داشت و 23 درصد سهام غیردولتی بود و در هرمزال چون دارایی]![ و 
بنگاه بود و نه شــرکت، 100 درصدش متعلق به »ایمیدرو« بود. ]برای همه کس روشن 

نیست که ایمیدرو چه موسسه ای است[
میر علي اشــرف عبداله پوری حسینی ]؟[ تشریح می کند، در هرمزال مشکل این بود 
که با فاینانس تأسیس شده بود و 870 میلیارد تومان، این طرح هرمزال به طرف خارجی 
بدهکار بود. »ایمیدرو« به ســبب تحریم چون نمی توانست به طرف خارجی پول بدهد 

که البته پول هم نداشــت که بدهد، سه سال متوقف شده 
بود ]؟[ و به دعوا برخورده بود و در این وســط که سازمان 
خصوصی سازی ورود کرد و داشت قیمت گذاری می کرد 
نوبت اول، قیمت گذاری شد و مسئوالن »ایمیدرو« به امید 
اینکه اگر هرمزال به فروش برســد، از محل فروشش پول 
خواهند گرفت و بدهی خارجی را پرداخت خواهند کرد، با 

ما همراهی کردند.
رئیس سازمان خصوصی ســازی ]خصوصی سازی به 
رغم اصل 44 قانون اساســی[ عنوان می کند؛ منتهی پس 
از مزایده اول، تفسیری که از اجرای قانون شد این بود که 
پول فروش هرمزال به ایمیدرو داده نمی شــود و لذا بدهی 
ایمیدرو در مقابل طرف خارجــی همچنان باقی می مانَد، 
لذا از ما خواســتند که 870 میلیارد تومان بدهی ایمیدرو 
را خریدار، به جای اینکه بــه خزانه بپردازد، به بانک های 
اروپایی بپردازد، چون اگر بــه خزانه می پرداخت، خزانه 
سیستمی نداشت که این پول را در اختیار ایمیدرو قرار دهد، 
از این رو این 870 میلیارد تومان کاهش در قیمت پایه نبود.

خبرگزاری فارس نوشــته اســت: آنچــه در پرونده 
واگذاری این شرکت محرز است گم شدن بخشی از اموال 
دولت بوده که رئیس ســازمان خصوصی نیز تلویحا آن را 

تأیید می کند.

پوری حســینی معتقد است؛ این کم فروشــی به صورت هاِی مالِی ارائه شده از سوی 
هیئت مدیره آب می خورد. وی بدون اشاره به نقش سازمان در صیانت از اموال دولت در 
واگذاری ها، با در اختیار گرفتن ابتکار، عمل توپ را به زمین هیئت مدیره شرکت می اندازد 
و می افزاید که این سازمان اطالع ویژه ای از صورت های مالی یک شرکت ندارد و مدیران 
المهدی صورت مالی ]؟[ تولید می کنند و هیئت مدیره و بازرس قانونی ]آن را[ می بینند 
و مجمع ]؟[ تصویب می کند و ما آن صورت های مالی را در اختیار کارشــناس قرار می 

دهیم و کارشناس آن را ارزیابی و به ما، قیمت اعالم می کند.
هرچند این حق برای دولت محفوظ است که حتی پس از واگذاری شرکت در صورتی 
که حقی از دولت تضییع شده باشد، نسبت به وصول آن شکایت کند، اما مانند نوشداروی 

پس از مرگ سهراب می ماند.
اساسا پس از فروش شــرکت کمتر اتفاق می افتد که کم فروشی ها محرز شود، پوری 
حســینی در این باره می گوید؛ اگر هیئت مدیره از دارایی غفلت کند و در دارایی هایش 
ننویسد و کتمان شــود، ما در قرارداد می نویسیم که حق داریم به هیئت داوری مراجعه 
کنیم و از هیئت داوری حکم بگیریم و خریدار موظف است دارایی از قلم افتاده را به نرخ 
کارشناسِی روِز معامله بپردازد. عدم تامین حقوق ملت و مغبون شدن دولت در واگذاری 
شرکت المهدی کلید واژه هایی است که توکلی برای آن انتخاب می کند و رئیس سازمان 

خصوصی سازی نیز به آن اذعان دارد.
رئیس سازمان خصوصی سازی پس از تأیید کم فروشی در واگذاری شرکت المهدی 
در یک گفت وگوی تلویزیونی موضوع را این گونه توجیه می کند که احساس کردیم یک 
چیزهایی جامانده داریم که کارشناسی کردیم و اثرات آن حدود 346 هزار میلیارد تومان 
است. در این باره یک کارشناس خصوصی سازی ]![ با تاکید بر اینکه ناظری بر عملکرد 
هیئت مدیره نســبت به کتمان یا کم اظهاری در اموال دولت وجود ندارد، معتقد است: 
کارشناسان به وکالت از سازمان خصوصی سازی اموال شرکت ها را برای واگذاری برآورِد 
قیمت می کنند و در هیئت واگذاری، نمایندگان سازمان بازرسی و 

دیوان محاسبات نیز حضور دارند.
این کارشناس به پشــت پرده برخی واگذاری ها می پردازد و 
عنــوان می کند: عمال قیمت گذاری و تمامی مســائل مربوط به 
اجراء بر عهده سازمان خصوصی سازی است و باید از اموال دولت 
صیانت کند، با این حال یک راه گریز برای این سازمان فراهم است 
که با ]به استناد![ حضور نمایندگان دستگاه های نظارتی، خود را از 

هرگونه مشکل یا تخلّف احتمالی در واگذاری تبرئه  کند.
فوالدگر رئیس کمیسیون اجرای سیاست های اصل 44 قانون 
اساسی نیز از ورود این کمیسیون برای رسیدگی به واگذاری شرکت 
المهــدی خبر داد و گفت:  تا کنون فقط در حد مکاتبه با ســازمان 
خصوصی سازی، موضوع واگذاری این مجتمع صنعتی بررسی شده، 
اما با توجه به برخی ابهام ها، کمیسیون اصل 44 مجلس طی هفته 
آینده موضوع بررسی واگذاری سهام مجتمع آلومینیوم المهدی 

و طرح هرمزال را در دستور کار قرار خواهد داد.
خبرگزاری فارس: در شــرایط کنونی که رکــود در اقتصاد 
حاکم اســت نباید به بهانه نخریدن امــوال دولت و حقوق ملت، 
شرکت های قابل واگذاری را کمتر از ارزش واقعی به خریداران 
فروخت و امیدواریم ســازمان خصوصی سازی به عنوان متولّی 
این بخش، اهتمام الزم در صیانت از این اموال را به نحو شایسته 

داشته باشد.  

گزارش شماره13940629000367  خبرگزاری فارس:
اموال دولت در یک واگذاری ُگم شد!ـ  ماجرای واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی با کم فروشی 346 میلیارد تومانی
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تهران- ایرنا- فهرســت یارانه 19.8 میلیارد تومانی مطبوعات، مربوط 
به 1362 رسانه )روزنامه و نشریه( برای 6 ماه اول سال 1394 منتشر شد.

کد خبر: 81802979 )4934696( | تاریخ خبر: 1394/07/25
به گزارش عصر شــنبه گروه فرهنگــی ایرنا، براســاس اعالم معاونت 
مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، پیرو اطالعیه 17 شهریورماه سال 
جاری، در ادامــه برنامه مربوط، پرداخت یارانه )کمک مالی( 19.8 میلیارد 
تومانی شش ماهه اول ســال 1394 مطبوعات، به 1362 رسانه )روزنامه و 

نشریهـ  طبق فهرست( آغاز شده و ارقام پرداختی در حال واریز است. 
برای نخستین بار در 3 دهه گذشته، یارانه نشریاتی که از سر بی اطالعی*، یارانه 
مطالبه نکرده اند نیز محاسبه و واریز شده است تا حق ]![ آنان منوط به پیگیری 
 های مکّرر نباشد.  مجله روزنامک که ناشر آن مؤلف »تاریخ آنالین برای ایرانیان

 www.iranianshistoryonthisday.com « است مطلقا چنین کمکی 
را از فرد و دولت دریافت نکرده است و نخواهد پذیرفت زیرا که کمک مالی 
دولت به نشریات با اصول ژورنالیسم حرفه ای مغایرت دارد. در جهان امروز، 

کمتر دولتی است که به مطبوعات کمک مالی کند. 
ژورنالیسم حرفه ای رکن چهارم یک دمکراسی شناخته شده است که باید 

به عنوان چشم، گوش و زبان مردم و وســیله دفاع از حق، وطن و انسانیت، 
منفک از سه قوه دیگر بوده و استقالل داشته باشد. یک نشریه حرفه ای با دو 
هدف؛ »کســب و کار« و »خدمت به همـ  میهن و انسان« آغاز بکار می کند 
و اگر فروش و سوددهی نداشته باشــد مورد توجه و استقبال عامه نیست و 
کمک مالی دیگران  نه تنها این وضعیت را تغییر نمی دهد بلکه آن را از اصول 

و قواعد ژورنالیسم خارج می سازد. 
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران دستور به استفاده درست از مطبوعات 
داده است و استفاده درست جز با رعایت اصول و قواعد روزنامه نگاری نمی 
تواند باشد. به عالوه، در شرایط اقتصادی جاری کشورـ پرداخت کمک مالی 
به نشریات حرفه ای فاقد هرگونه منطق اســت. در گزارش ایرنا، اشاره به 
ملحوظ بودن سهمیه نشریاتی که تقاضای دریافت کمک مالی نکرده باشند، 
عملی بی سابقه به نظر می رسد و تنها می تواند سوژه برای کسانی قرار گیرد 
که بخواهند در آینده، تاریخ مطبوعات ایران در برهه جاری را بنویســند. 
درخدمِت فرهنگِی بدون چشمداشــت، لّذتی بی پایان و وصف ناپذیرنهفته 
است. فراموش نکنیم که »فردوســی« مظهر درخشان ترین خدمت از این 

دست، از میان ایرانیان برخاست و شهره عالَم شده است. 

کمک پولی 20میلیارد تومانی دولت جمهوری اسالمی به 1362رسانه درشش ماهه اول سال 1394، 
در این شرایط اقتصادی؟!!
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ادیشن انگلیســی پراودای آنالین در گزارشی از 
قول پاول ســویریدوف Pavel Sviridov نوشته است 
که روســیه بزرگتر در ابعاد اتحاد شوروی، پیش از 

سال 2025 دوباره ایجاد می شود.
ســویریدوف برپایه معلومات خــود از تاریخ، 
روانشناســی روس ها، ظرفّیت نظامی و وســعت و 

اقتصاد بالقوه این کشور و روند وضعیت جهان و تفّکر و رفتار والدیمیر پوتین 
پیش بینی خود را به پراودا داده است. نظرات پیشگویانه قبلی او که مسلّط بر 
فلسفه تاریخ است در موارد متعدد به تحّقق پیوسته است ازجمله بازگشت 
روسیه به مدیترانه، تأســیس اتحادیه اوراسیا و آغاز آن با سازمان تعاون و 
همکاری های شــانگهای، ایجاد یک بانک جهانی با عضویت قدرت های در 
حال طلوع )بریکس( با هدف تغییر نظام پولی جهانی، فعال شــدن مسکو در 

آسیای غربی و جنوبی.
وی به پرودا گفته است که ایجاد دوباره یک امپراتوری بسیار بزرگ )مشابه 

روسیه تزاری و یا شوروی( تکرار کابوس برای آمریکا خواهد بود.
به نظر سویریدوف، روسیه بزرگتر به هر شکلی، پیش از سال 2025 ایجاد 
خواهد شد. این کشور]روســیه و چیزی مشابه روسیه تزاری[ برِگرد محور 
روسیه کنونی، کزاخستان، بالروس، اوکراین، ارمنستان و یا قرقیزستان ایجاد 
و به جذب متحد خواهد پرداخت. روسیه بزرگتر به صورت اتحادیه خواهد 
بود و ترتیبات به صورتی داده خواهد شد که اشتراک منافع محفوظ باشد و 
هیچیک از اعضاء درصدد انفصال بر نیاید و همه بدانند که اتحادیه برایشان 
سودبخش است: سیاســی، اجتماعیـ  اقتصادی. بدون اوکراین، روسیه یک 

استیت محلی )کشوری محدود( است و با اوکراین یک قدرت بزرگ.
آمریکا در قرن گذشته کابوس معارضه با شوروی را تجربه کرد که تکرار 
خواهد شد. ماجرای جاری اوکراین بازی اروپا برای جذب اوکراین نیست، 
این بازی آمریکاست که می کوشــد مانع اتحاد مجدد kاوکراین و روسیه و 
ایجاد امپراتوری شود. درگیری های کنونی هواداران روسیه در اوکراین، آغاز 
کار اســت، اینان از اتحاد با روسیه سود می برند. ما ]روس ها و اوکراینی ها[ 
یک ملت هستیم. اوکراین ادامه روسیه است. در نظر روس ها، اوکراین مادر 
شهرهای روسیه است که روسیه از آنجا )اوکراینـ  ِکیِف ای یَن روس(( آغاز 

شد. ماـ  روس هاـ  آیندِه تاریخ ساز بزرگی در پیش داریم .....
در زیرچند پاراگراف از گزارش پراودا به عنوان سند ُکپی شده است: 

پاول سویریدوف: روسیه بزرگتر پیش از سال 2025 )10 سال دیگر( دوباره ایجاد می شود
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ارقام تعجب و تأمل برانگیز: ایراِن امروز دارای 450 هزار شرکت  )هر 171 ایرانی یک شرکت( و 
20 هزار بانک استـ   هر سال 13 میلیارد دالر کمک نقدی به اتباع

ور
ی پ

هیل
ر س

اکب
 

اظهارات15 شهریور 1394 )ششم سپتامبر 2015( 
اکبر سهیلی پور رئیس ]مدیر عامل[ سازمان حسابرسی 
که به نقل از خبرگزاری فارس در رســانه ها انعکاس 
یافته بــود در هر مخاطب ایجاد تعجب و تأمل می کند. 
وی گفته بود که در جمهوری اسالمی ایران 450 هزار 
شــرکت وجود دارد. ]هر 171 ایرانی یک شرکت!. به 
اظهار حسن قشــقاوی معاون امور کنسولی و پارلمانی 

وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی، از جمعیت 76 میلیونی ایران شش تا هفت 
میلیون نفرشان مقیم کشورهای دیگر هستند و بعضا تبعه این کشورها. بنابراین، 

در برابر هر 155 ایرانی ِ درون مرز یک شرکت وجود دارد!.[.
چنین نسبتی در طول تاریخ و در هیچ کشور دیگر وجود نداشته است. این شرکت 
ها چه می کنند و چرا تأسیس می شوند؟، خدا داند. ]مؤلف این تاریخ آنالین برای 
ایرانیان گفته اســت[ به خاطر دارم، در زمانی که خبرنگار میز اقتصادی روزنامه 
اطالعات بودمـ  سال های 1335 و 1336ـ  شمار شرکت های ایران به رقم »هزار« 
نمی رسید. در آن سال ها جمعیت کشور یک سوم جمعیت داخلی )درون مرزی( 
کنونی بود. در آن زمان، ایران در خارج جز شماری طلبه و روحانی در عراق، مهاجر 
نداشــت. اداره ثبت شرکت ها به ریاســت مهدی نراقی در دو اطاق تو در تو در 
ساختمان اداره ثبت اسناد قرار داشت و جمع کارکنان آن )با رئیس( 3 نفر بودند. 
سهیلی پور گفته بود که بیش از  90 درصد این شرکت ها باید حسابرسی شوند. 

از این میزان، هم اکنون حدود 27 هزار مورد حسابرسی می شوند.
رئیس سازمان حسابرسی در گفت و شنود خود با خبرگزاری فارس رقم تعجب 
برانگیز دیگری را به دست داده بود. وی گفته بود که در ایراِن امروز 20 هزار شعبه 
بانک وجود دارد که به علت زیاد بودن تعداد آنها، منابع حبس می شــود و دست 

افراد برای عملیات باز است.
ســهیلی پور در مورد پول بلوکه شده در خارج گفته بود که اگر بگوییم زیر 20 
میلیارد دالر پول بلوکه شده برای دولت داریم که به درد بخور است، صحیح است. 
این رقم برای دولت قابل استفاده خواهد بود و از محل نفت فروخته شده است، در 
صورتی که منابع آن به داخل کشور بیاید سهم صندوق توسعه ملّی و وزارت نفت 
توسط بانک مرکزی محاسبه و تقسیم می شود، اما دولت بخشی از »پوِل به داخل 
نیامده« را هم مورد استفاده قرارداده و دیگر جزء منابع دولت محسوب نمی شود. 
از آن 20 میلیارد دالر، 20 درصد آن ســهم صندوق توسعه ملی است. به گفته 
 ســهیلی پور، بخشــی از این پول ها در هند، 5 میلیارد دالر در دست شرکت نیکو

 است.
سهیلی پور درباره بدهی دولت به بانک ها گفته بود که آمار دقیقی از بدهی های 
دولت وجود ندارد. یک واحد ]دائرهـ  گروه[ برای تعیین بدهی های دولت ایجاد 
شــده است و بدهی ها شناســایی و در دفاتر مشــخص خواهد شد. بخش عمده 
بدهی های دولت به بانک ها در ســال 1392، بالغ بر 360 هزار میلیارد ریال بوده 
است. ]دولت ایران هر سال معادل 13 میلیارد دالر کمک نقدی به اتباع خود می 
دهد. در ســال 1394 میزان صدور نفت حدود یک میلیون بشکه در روز است 
و بهای هر بشــکه 50 و چند دالر. با این حساب، در سال 1394 کمک های نقدی 
معادل بیش از نیمی از درآمد نفت اســت. دولت از محل فروش دالرهای نفتی، 
درآمد مالیات و گمرکـ  اگر قاچاق کاال به ِصفر برســدـ  و یا استقراض از بانک 

مرکزی آن کمک نقدی پرداخت کند.[.
یک روزنامه چاپ تهران تیتر گزارش تحقیقی خود درباره بانک و بانکداری را 

با این پرســش به صفحه اول شماره دوشنبه 16 شهریور 1394 خود برده بود که 
در زیر ُکپی شده است: چرا ایران کشور بانک هاست ؟!

ُکپی صفحه اول شماره 19 خرداد 1358 روزنامه اطالعات را در اینجا می آوریم، 
شاید که پاسخ به تیتر آفتاب یزد باشد:

شــوراي انقالب ضمن مصّوبه اي، از 18 خرداد 1358 )هشتم ژوئن 1979( 
بانک هاي غیر دولتي ایــران را ملّي اعالم کرد. این تصمیم 24 بانک غیر دولتي و 
بانک مختلط را )که با مشارکت بانکهاي خارجي تاسیس شده بودند( شامل شد. 
این مصّوبه سریعا به اجرا درآمد و بانکها و بانکداری در ایران از صورت غیر دولتی 
خارج شــدند و متعاقب آن، بهره بانکیـ  به دلیل حرام بودن »ربا« در اسالمـ  نیز 

حذف شد و حساب های پس انداز به صورت قرض الحسنه درآمدند. 
به عالوه، اعالم شــد که برخی از این بانکهای ملّی شده )دولتی شده و متعلق به 
آحاد ملّت( با هم ادغام و بانکهاي بزرگتري را به وجود خواهند آورد تا شمار آنها 
کمتر و نظارت بر عملکرد آنها آسانتر باشد. شش ماه بعد و در همان سال، قانون 
اساسي جمهوري اسالمي به تصویب رسید که در اصل 44 آن تأسیس بانک و بیمه 
غیر دولتي ممنوع شده است. این همان اصل مهمي است که به موجب آن در ایران 
باید همه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانکداري، 
بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه هاي آب رساني، رادیوـ  تلویزیون، پست و تلگراف 
و تلفن، هواپیمایي، کشتیراني، راه و راه آهن و ... مالکّیت عمومي داشته و دراختیار 
دولت باشند ]نه حتی متعلق به موسسات خیریه و بنیادهای عمومی جدا از دولت[. 

موسسات دولتي را قانون تعریف کرده است. 

    به رغم پابرجا بودن اصل 44 و بازنگری نشدن آن که در صورت بازنگری و 
هرگونه تغییر در آن باید این تغییر در یک رفراندم عمومی به تأیید ملت برســد 
از اواخر دهه 1990 )دهه 1370 هجری( سر و کله بانک ها و موسسات مالی غیر 
دولتی ]بمانند مدارس غیر دولتیـ  پولیـ  که تأسیس آنها مغایر اصل 30 قانون 
اساســی جمهوری اسالمی است[ در ایران پیداشده و قارچ وار افزایش یافته اند و 
در هر خیابان تهران دهها شعبه بانک غیر دولتی با نام های بعضا نامأنوس مشاهده 
می شود و صحبت از این بود که بانکهای ملّی شده در سال 1358 نیز دوباره غیر 

دولتی شوند ]واگذار شوند، نه اینکه به صاحبان قبلی، پس داده شوند[.
 این، در حالی اســت که وارثان بانکهای غیر دولتی پیشین که در گوشه و کنار 
جهان پراکنده اند از دعاوی مالکّیت خود دســت برنداشته اند. بهره کاری بانکها 
در جمهوری اســالمی ایران نیز به رغم منع شرعی، از دو دهه پیش از سر گرفته 
شده است!.   همچنین به رغم اصل 44، در دهه هاي پس از تصویب قانون اساسی، 
نخست شــرکتهاي هواپیمایي ماهان و ... و بعدا ... تاسیس شده اند، و هواپیمایی 
ماهان به عنوان وابسته بودن به یک موسسه خیریه )که موسسه خیریه، دولت و 

یا موسسه دولتی نیست(.  
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تیترهای صفحه اول شــماره 16 مهرماه 1394 روزنامه های تهران از بیانات 
رهبر جمهوری اسالمی و انقالب در اجتماع فرماندهان سپاه پاسداران انقالب

رویدادهای ماه به روایت تیترها و تصویرها

یک روزنامه چاپ آمریکا سی ام سپتامبر 2015 )8 مهرماه 1394( در زیر این عکس 
که آن را در صفحه »خبرها از دریچه دوربین« درج کرده بود نوشته بود: گالری در 

دمشق!، کدام را باور کنیم: جنگ و یا »هنردوستی« و این آرامش گالری را. 

به روایت روزنامه قدس؛ 91 درصد ِسلفون ها، 
قاچاقی وارد ایران می شوند! و درآمد گمرکی دولت 

از آنها: کالغ َپر

جنگ و گالری کارهای هنری در کنار هم

خشکسالی و تداعی دعای 2500 ساله داریوش

تصویر و تیتر روزنامه دولتی جاِم َجم از کم آبــی زاینده رود وکاهش جریان آب از 
سی و سه پل اصفهان، در بســیاری از بینندگان تصویر، دعای 2500 ساله داریوش 

بزرگ را تداعی می کند. 

»پاکارد« یک اتومبیل لوکس شد و ُعمر آن پایان یافت!

بســیاری از رسانه ها به مناسبت نزدیک شدن سالروز ساخت اتومبیل پاکارد در ششــم نوامبر 1899 )15 آبان 116 سال پیش( درشهر واِرِن اُهایو، این تصاویر را چاپ کرده 
بودند. این اتومبیل توســط مهندس جیمز پاکارد و برادرش طراحی شده بود که دهها ســال بعد امتیاز ساخت آن به کمپانی استوِدبیکر واگذار شد و این کمپانی آن را تبدیل به 
یک اتومبیل لوکس و درنتیجه گرانبها کرد که دیگر خریدار نداشت و در سال 1958 به ساخت آن پایان داده شد. تا این سال، هزاران »پاکارد« وارد ایران شده بود که خریدار 

آن غالبا اعیان کشور بودند. 
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آلودگی هوای اهواز
این عکس که از یک مخاطب مطالب مجله روزنامک دریافت شده است 
آلودگی هوای اهواز را نشان می دهد. مخاطب که این عکس را از وبسایت 
خبرگزاری فارس ُکپی کرده نوشته است: »در نیمه تابستان امسال )سال 
1394( بــرای یک دیدار دو هفته ای به ایرانـ  خوزســتان رفته بودم و 
شــاهد این گرد و غبار بودم که دید را بســیار کم می کند و با هر تنفس، 
غبار وارد بینی و ریه می شود. اتفاقا روزی هم که به تهران رفتم تا ایران را 
ترک کنم و به کالیفرنیا بازگردم، آسمان تهران نیزـ  به قول تهرانی ها پُر 

از »ریزِگرد«  بود و باید دستمال بر دهان می گرفتم.«. 

کدام یک تهدید شماره 1 برای آمریکاست: 
روسیه، داعش و یا ایران

»کارون دمیرچیان« نویسنده واشنگتن پُست در مطلبی که سه پاراگراف آن 
در اینجا ُکپی شده نوشته است که در چند هفته گذشته سران سازمانهای امنیتی 
آمریکا در برابر این پرسش قرار داشتند که بزرگترین  تهدید از کدام جانب 
متوجه این کشور است. ظاهرا کارشناسان مربوط حاضر به دادن پاسخ صریح 

و نشان دادن تهدید شماره یک نبوده اند ولی 
از بیان مختصات )تشــریح( تهدید، چنین 
برمی آید که زمانی اســت روســیه تهدید 
شماره اول اســت. به نظر می رسد که آنان 
منتظر دریافت نظر ژنــرال دانفورد در آن 
مورد هستند که دو ماه پیش به ریاست ستاد 
مشترک نیروهای مســلح آمریکا منصوب 
شده است. او که یک ژنرال  60 ساله تفنگدار 
است ســابقه حضور در عراق و افغانستان را 
داشته است. دمیرچیان تیتر مطلب طوالنی 
و تحلیل گونه خودرا به صورت این ســئوال 
که کدامیک از این 3: روسیه، داعش و ایران، 
تهدید شــماره یک برای آمریکا هســتند 
انتخاب کرده اســت. تیتر نشان می دهد که 
وی پاسخ روشنی از مقامات امنیتی آمریکا 

به دست نیاورده بود.  در صفحه اول روزنامه های تهران
از زمانی که خبرگزاری های داخلی پی. دی. اف. صفحات اول روزنامه 
های تهران را به عنوان خبر در وبسایت های خود قرار می دهند، پی بردن 
به  وابستگی هر روزنامه و نیز مســائل کشور آسان شده است. در اینجا 
بخشی از صفحات اول چند روزنامه منتشره در دهه آخر جوالی 2015 
کپی شده اســت. تهران اینک بیش از هر شهر دیگر دنیا دارای روزنامه 
است ولی تیراژها بسیار پایین است، تقریبا همه آنها از دولت کمک مالی 

می گیرند و بوی حرفه ای بودن از آنها به مشام نمی رسد:  
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  در میــان یادداشــت هایــم  در چنــد جا اشــاره بــه بریژیــت باردو
  Brigitte Bardot  بازیگربازنشسته فرانسوي فیلم های سینمایي دیده می شود.

 بریژیت 28 سپتامبر سال 1934 در پاریس به دنیا آمد و تنها تا 40 سالگي 
)28 سپتامبر 1974( در دنیاي سینما باقي ماند. بریژیت عالوه بر ایفای نقش 
در فیلم ها، خواننده، مدل، سمبل زیبایی و پس از بازنشسته شدن حامی حقوق 

حیوانات و هوادار ناسیونالیست های فرانسوی بوده است.
یکی از این اشــارات مربوط به زمستان 1355 )دسامبر 1956 و ژانویه 
1957( اســت. در آن زمان خبــر فیلم »و خدا زن را آفرید« ســایر اخبار 
هنری را تحت اشــعاع قرار داده بود. بازیگر این فیلم »بریژیت باردو« بود 
که انگلیســی زبان ها اورا »بی بی« و فرانسوی ها »بِه بِه« می خواندند. تورج 
فرازمند دبیر اخبار خارجی  روزنامه اطالعات بود ولی خبر را غالمحســین 
صالحیار ترجمه کرده بود و »بی بی« نوشته بود. اخبار هنری را به صالحیار 
که تجربه هنر داشت می دادند تا ترجمه کند.  علی جواهرکالم  پروف ریدر 
ارشــد روزنامه با چاپ آن به آن صورت مخالفت کرد و گفت که در ایران 
به بانوان بزرگ و بزرگوار و یا مادر بزرگ ها »بی بی« می گویند و درســت 
نیســت که ما یک مظهر زیبایی و ِسکس را »بی بی« بنویسیم، همان برژیت 
باردو نوشته شود خوب است. فرازمند گفت که آن را به »بِه بِه« تبدیل کنیم. 
جواهر کالم قبول نکــرد و گفت که مخاطبان بَه بَه می خوانند که خنده آور 

است. کار این جر و بحث به درازا و مشاجره کشانده 
شد. مجید دوامی  سردبیر روزنامه همان روزها برای 
تحصیل روزنامه نــگاری به آمریکا رفته بود و دکتر 
مهدی بهره مند جانشین موقت او، حریف فرازمند و 
جواهرکالم نمی شد و لذا، سناتور مسعودی صاحب 
موسسه را از جلسه سنا فراخواندند تا مسئله را حل 
کند و او نظر جواهرکالم را تأیید کرد. آن روز، توزیع 

روزنامه 15 دقیقه تأخیر داشت.
 اشــاره دیگر مربــوط به ســال 1344 )1965 
میالدی( اســت و بازهم زمســتان. خبــر درباره 
فیلــم »ویوا ماریا = زنده باد ماریّا« و سرگذشــت و 
فعالیت های دو زن انقالبــی آمریکای التین با یک 

نام بود، که بریژیت باردو بازیگر آن فیلم بود. در اینجا، ایراد به طرز نوشتن 
خبر فیلم بود که تازه، کار  ساخت آن بپایان رسیده بود و ایراد، امنیتی بود و 
گفته بودند که نباید کلمات انقالبی و چریکی و ... بکار برده شود و خبر روی 
دست ســردبیر مانده بود تا باالخره  با مقامات مربوط مذاکره شد و موانع 

برطرف گردید.
 اشاره دیگر مربوط به سال 1352 )1973( و بازنشسته شدن بریژیت بود 
که گزارش شده بود در 47 فیلم بازی کرده و 60 ترانه خوانده و ... و گفته است 
که می خواهد وارد سیاســت شود و با ورود اتباع مستعمرات سابق فرانسه 
مخصوصا از شــمال آفریقا )عربی زبانان مسلمان( به فرانسه  مخالف است 
زیراکه جامعه فرانسوی را از صورت اروپایی خارج می کنند. حرف های او 

بوی نژادی می داد و دوباره دچار مشکل چاپ شده بود. 
بریژیتـ  طبق گزارش ها، این عقیده خود را تغییر نداده است و چندبار 
که آن را ابراز داشته جریمه شده است. بریژیت که در جوانی مظهر زیبایی و 
هنر بود اینک دارد سمبل ناسیونالیسم فرانسوی و راست گرایی می شود. 

»بریژیت باردو« 
و درد سر روزنامه نگاران ایرانـ       سه خاطره
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چندی پیش »ایسنا« خبر از باز شدن قفل واردات خودرو داده و نوشته بود که 
این طلسم با ورود پنج دســتگاه »بي. ام . و« که اتومبیلي گرانبها است به گمرک 

بندر عباس شکسته شد. 
    مشــاهده این خبر در وبسایت »ایســنا« داغ دل این نگارنده را تازه کرد که 
سرگرم نوشتن کتابي در آن باره بود تا آیندگان از هر بوروکراسي پیچیده درس 

عبرت بگیرند و به اصالح آن ِهّمت بگمارند. 
    این نگارنده در سال 1371 براي استفاده از حقي که در قانون مصوب 1370 
و آیین نامه اجرایي شماره 44265 شوراي وزیران، معروف به قانون و آیین نامه 
واردن کردن یک خودرو »نو و یا نیمدار« توسط فارغ التحصیالن فوق لیسانس 
و دکترا از دانشگاههاي خارج از کشور برقرار شده بود به وزارت علوم شتافت و 
در 22 اردیبهشت 1371 تقاضانامه تسلیم کرد و در 12 خرداد همان سال نامه 
شــماره »6931ـ  43 خ« به امضاي احمد فهیمي فر مدیرکل وقت را خطاب به 
گمرک دریافت داشت و با خرسندي تمام به آمریکا بازگشت تا خودرو نیمدار 
خودرا که در گاراژ خانه فرزندش خاک مي خورد به ایران بیاورد و به اصطالح، 

از شّر اتوبوس سواري آسوده شود. 
]مجّوز نگارنده به وارد کردن اتومبیل نیمدار خود موجود است.[.

    نگارنده با در دست داشتن آن مجّوز، اتومبیل را در ترمینال بین المللي بندر 
نورفِک ویرجینیا به مقصد بندر ســیواس ترکیه به ِکشتي سپرد و آماده رفتن به 
ترکیه براي ترخیص اتومبیل و راندن آن تا تهران شــد که یکي از آشــنایان که 
قبال این کار را کرده بود خبرداد که زحمت بي جهت نکشد که اتومبیل اورا ]آن 
آشنا را[ در مرز بازرگان متوقف کردند و گفتند که بانک مرکزي! از ادامه اجراي 
قانون جلوگیري کرده و او اتومبیل را در همانجا در خاک ترکیه رها ساخته است. 
    نگارنده به این آشناي خود گفت که اوال بانک مرکزی نمی تواند قانون مصّوب 
پارلمان را که به اجرا درآمده اســت کان لم یکن کنــد و ثانیا اگر قانون تازه ای 
وضع شود، از تاریخ اجرا معتبر است و در قانون گزاری، »عطف به ماسبق نشدن 

قانون« یک اصل است. 
    نگارنده با شــنیدن این خبر به تحقیق پرداخت و معلوم شد که آنچه را که از 
آن آشنا شنیده بود درست بود. به وزارت بازرگاني، کمیسیون اصل 90 مجلس 
و دیوان عدالت اداري دادخواســت داد، و در روزنامه ها مقاله و شکوائیه نوشت 
که دستور مقام اجرایي نمي تواند قانون مصّوب را لغو کند و اگر هم مجلس قانون 

مصّوب خود را لغو کند که عطف به ماسبق نمي شود و ... که مؤثر واقع نشد. 
     چــون رفتن به ترکیه و بازگرداندن اتومبیل نیمدار مورد بحث به آمریکا به 

صرفه نبود نگارنده به سراغ آن اتومبیل نرفت. 
    این نگارندِه اتوبوس ســوار که در دهه 1370 یک بار هم در ایستگاه کوچه 
تَندیِس خیابان ُجردن )که در آن زمان ساختمان روزنامه همشهري در آن کوچه 
بود( هنگام پیاده شدن از اتوبوس، به پایین افتاد و مجروح شد، نزد خود دو سند و 
کارت اتومبیل دارد که هر دو اتومبیل در دهه 1360 در تهران به سرقت رفتند 
و دیگر یافت نشدند و کارت ها و اسنادشان باقي مانده اند و هر زمان که مشاهده 
شــوند داغ دل اورا تازه می کنند. ]مکاتبات مربوط به پایین افتادن از اتوبوس به 
علت به راه افتادن آن پیش از پیاده شــدن مسافر که هنوز روی پله اتوبوس بود 
موجود است. منوچهر توکلی خبرنگار وقت روزنامه همشهری داوطلبانه قضیه را 

تعقیب کرد و جریان را به شرکت واحد اتوبوسرانی اطالع داد و ....[.  

داستان غم انگیز وارد کردن اتومبیل دانشجویی به 
ایران  طبق قانون مصّوب سال 1370
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یادی از راهپیمایی ها و اعتراض های سال های 1332 و 1342، گفت و شنودی با چند بانو
 از راهپیمایان شهریور ماه  1357ـ  سال انقالب و نگاهی به چند تیتر و خبر در سال 1394

تا سال 1357 )معروف به سال انقالب(، دو بار شاهد عینی سرکوبی تظاهرات 
خیابانی بودمـ  یکی سرکوبی پس از براندازی 28 اَُمرداد 1332 که در آن زمان 
دانش آموز کالس یازدهم بودم و دیگری در خرداد 1342 که خبرنگار بودم 
و باید در صحنه، روند کار را برای روزنامه پوشــش می دادم. در آن زمان در 
عین حال سردبیر اخبار بین الملل خبرگزاری ملّی )پارس نیوز ایجنسی( و مدیر 
برنامه گزارش شــهرِی رادیو به نام »درگوشه و کنار شهر« بودم و در سمت 
سردبیر اخبار بین الملل، گزارش تمامی رویدادها، اظهارات و اظهارنظرهای 
خارج از کشــور را می دیدم و از آنها برای خودم هم یادداشت برمی داشتم تا 

بعدا تاریخ کنم. 
انگیزه تظاهرات و اعتراضات پس از براندازی مصدق، سیاســی بود و ضد 
مداخله بیگانه و بازگرداندن دمکراسی به کشور که ایرانیان به مدت 29 ماه از 
آن لّذت برده و بیدار شــده بودند و نیز آزادی مصدق و همفکرانش از بند. در 
جریان تظاهرات و اعتراضات خرداد 1342 تظاهرکنندگان که عمدتا بازاری، 
مذهبی، از جنوب شــهر و شــهر ری بودند خواهان برقراری قوانین اسالمی، 
آزادی آیت اهلل خمینی و اسالمی کردن برخی از موارد اصالحات شش گانهـ  
معروف به انقالب سفید. این تظاهرات یک وجه مشترک با اعتراض های ده 
سال پیش از آن داشت و آن ضدیت با وابستگی به بیگانه و سلطه پذیری بود 
)که از زمستان 1358 وارد اصول قانون اساسی جمهوری اسالمی شده است(. 
تظاهرات 1342 که طولی نکشید به خونین ترین و خشونت آمیزترین شکل 
در روز 15 خرداد این سال سرکوب شــد و قدرت های وقت از این سرکوبی 
حمایت ضمنی کردند. در آن روز خودم از پشت دیوار میله ای محوطه رادیو 
به چشــم دیدم که چگونه اجتماع بامدادی میدان ارگ را به خمپاره بستند و 
چند ســاعت بعد در خیابان مولوی شاهد فروبردن ســرنیزه به شکم ها و در 
خیابان ســعدی جنوبی )پایین تر از میدان مخبرالدوله( به گلوله بسته شدن 
تظاهرکنندگان بودم، اما این خشــونتـ  به آن حّدـ  در آغاز تظاهرات سال 
انقالب بویژه در ایام نوروز 1357 و  زمستان 1356 مشاهده نشد و بوی دیگری 

از آن به مشام رسید.
 از تابستان 1357 که راهپیمایی ها، صدهاهزارنفری شد تصمیم گرفتم که 
بعضــی روزها به خیابان بروم و ببینم که چــرا؟. در آن زمان یکی از معاونان 
سردبیر روزنامه اطالعات و مسئول اخبار بین الملل بودم و نیز تفسیر نویس و 
تاریخ نگار این روزنامه که جای تفسیرهاو تاریخ در صفحه ششم روزنامه بود. 
در یک قدمی میز من، میز دکتر علیرضا نوری زاده دبیر وقت اخبار سیاسی و 
انقالب روزنامه اطالعات قرار داشت و یکی از خبرنگاران او به نام امان اللهی 
فارغ التحصیل آمریکا بود و آشــنا با اخبار بین الملل. ]امان اللهی پس از احیاء 

روزنامه دولتی ایران، دبیر اخبار بین الملل این روزنامه شد[. 
هر چند روز یکبار، ساعت دهـ  یازده بامداد که صفحه اخبار بین الملل بسته 
می شد و تفسیرنویسی من به پایان می رسید از امان اللهی و مترجمان میز اخبار 
بین المللـ  علی مؤید بهارلو )معاون بازنشســته خبرگزاری پارس و مترجم 
اخبار از منابع فرانسوی برای روزنامه اطالعات(، پرویز ایرانزاد، حسن پویان 
)کمونیســت بنام( و  نعمت ناظری )ســندیکایی و چپگرا( مترجمان میز می 
خواستم که مراقب اخبار فوری واصله باشند و به خیابانها و به میان راهپیمایان 

می رفتم تا انگیزه آنان را بدانم که برای یک موّرخ اهمیت فراوان داشت. سرباز 
و پلیس مسلح همه جا در مسیر راهپیمایانـ  از قلهک تا دانشگاه تهران بود ولی 
به رغم شعارهای تُند ضد سلطنت، مداخله جّدی وخشونت آمیز نمی کردند 
و در فرصت های پیش آمده، تظاهرکنندگان، گل بر لوله تفنگ آنان قرار می 

دادند. برای من ،  این  روند  هنوز از صورت معّما خارج نشده است. 
تظاهرکنندگان تابستان ســال 1357 عمدتا از ضعف های دستگاه قضایی 
)که از تابســتان 1306 نوسازی شده بود(، انتصابات خودمانی، وضع قوانین و 
ضوابط خالف منطق و فرهنگ عامه، برخی تبعیضات و مشــاهده ضعف های 
اداری و اقتصادی شکایت داشتند و راه حل را اصالح اصول قانون اساسی و صد 
در صد دمکراتیک بودن انتخابات و شورایی شدن اداره سازمان های کشوری 
می دانستند. از شــهریور و ِمهرماه 1357 ارائه راه حل ها تغییر کرد و نه تنها 
خواهان جمهوری شــدن کشور شده بودند، بلکه اســالمی ِ واقعی شدن آن و 
برقراری قوانین اسالمی )شریعت( بدون کم و زیاد تا َعدل و انصاِف وعده داده 
شده در اسالم و نبود ناپاکی و تبعیض، تزویر و دروغ از جامعه رخت بربندد و 

شاهد آن همه اخبار جنایی در روزنامه ها نباشند. 
در نیمه اول شــهریور 1357 بود و تازه جعفر شــریف امامی )معروف به 
آنگلوفیلـ  فراماســونر( نخست وزیر شــده بود. در یکی از روزها که برای 
مشــاهده تظاهرات و مصاحبه به خیابان کریمخان زند رفته بودم، هوا بسیار 
گرم و غبارآلود بود. چند بانوی کامال آرایش کردِه بدون حجاب باهم در صف 
راهپیمایان بودند. به نظر می رسید که با هم آشنا هستند و در کنار هم حرکت 
می کردند. وقتی که به پُل روی خیابان رسیدند برای ُخنَک کردن خود، از زیر 
آفتاب به زیر پُل رفتند و فرصت خوبی بود کــه با آنان مصاحبه کنم زیراکه 
قبال شــعار پی در پی آنان را که خواهان اجرای شــریعت بودند شنیده بودم. 
ضمن نگاهی معنادار به طرز لباس پوشیدنشان از آنان پرسیدم: آیا می دانید 
که در اسالم، رعایت حجاب امری الزامی است؟. نگاهی به هم کردند و گفتند: 
ما خواهان عدالت اســالمی و قطع هرگوشه رشوه و فساد، احجاف و تبعیض و 
... هستیم. طرز پوشــیدن لباس و آرایش جنبه خصوصی دارد البته که نباید 
ِجلف و تحریک کننده بود، هوا گرم اســت و راه دیگری نبود. یکی از آنان که 
میانســال و حدودا 50 ســاله به نظر می آمد گفت که قانون حمایت خانواده، 
خالف دســتورهای قرآن است، اسالم در کجا گفته که ازدواج باید ثبت دفتر 
رسمی شود، اختیارات در امر طالق تغییر یابد و یا َمهرها میلیونی باشد که ...ـ  
یکی از مدیران کارخانه اتومبیل سازی َمهر زنش را که میلیونها تومان بود نقدا 

پرداخت کرده و این کار او رسانه ای و تبلیغ شده و ....
 این بانو ادامه داد و گفت که عمویــش در دهه 1310 وکیل مجلس بود و 
وقتی که می خواســتند ثبت نکاح را اجباری کنند ایستادگی کرد. وزیر وقت 
دادگســتری در پاســخ به او گفته بود که صدها پرونده داریم که َمرد پس از 
ازدواج لفظی زیر آن زده است )دبّه در آورده( و باید ثبت شود. عمویم گفته بود 
که طبق قانون اسالم، عقد نکاح باید دو شاهد َمرد داشته باشد و از قدیم هم آن 
را روی کاغذ و یا پشت جلد قرآن می نوشتند و وقتی یک قرارداد شاهد داشته 
باشــد، دبه درآوردن چرا؟، نیازی به ثبت رسمی نیست بروید َمهر را ضابطه 
مند کنید که از حد معّین بیشتر نباشــد. مگر در دنیای امروز، زن خریداری 
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شدنی است که َمهر سنگین داشته باشد و شوهر در معرض ترس از مطالبه آن 
و بازداشت شدن، مگر واژه »همسر« برای زنان ساخته نشده است؟، پس مهریه 
سنگین برای چیست. آن زن گفت که با این اعتراض عمویش، آمدند بر الیحه 
تبصره ای اضافه کردند که اگر در محل، دسترســی به دفترخانه ثبت ازدواج 
نباشد می توان به عقد لفظی اکتفا کرد، مانعی ندارد و در اسالم، عقد نکاح به لفظ 
است با حضور دو شاهد و َمهر معّین ولی به محض دستیابی به دفترخانه باید آن 

را با همان شرایط به ثبت رسانید.
 بانوی دیگر گفت: شوهر من آموزگار است و همکالسی دبیرستانی او در اداره 
ثبت امالک استخدام شــده و در طول ده سال، 20 تا قطعه زمین برای خودش 
دست و پا کرده است. هرجا که اورا می فرستند تا مالکّیت را مشّخص کند و زمین 
و عموما بدون صاحب ثبت شــود، سهمی هم برای خود می گیرد. این وضعیت 
بود که مرا به راهپیمایی کشــانده و اطمینان دارم که درصورت برقراری نظام 
اسالمی چنین نخواهد بود و اراضی به غارت رفته پس گرفته خواهد شد. بانوی 
دیگری گفت که اگر ریگی به کفش دولت نیست چرا قانون از کجا آورده ای را 
جز یک ســال اجرا نکردند و قانون سر جایش باقی است. اینک باید دید که آیا 

همه انتظارات از انقالب برآورده شده است؟.
 برای این منظور نگاهی داریم به چند تیتر و خبر اول رســانه های تهران در 

شهریور 1394: 

ـ خبرگزاری فارس در گزارش شــماره 13940629000367 موّرخ 29 
شهریور 1394 نوشــته بود: چندی پیش احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و 
بودجه مجلس از تخلّف در واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال 
بندرعباس پرده برداشت. ماجرا از آنجا آغاز شد که در خردادماه 1393، این 
مجتمع 1750 میلیارد تومان قیمت گذاری شــد و همان زمان مورد اعتراض 
قرار گرفت ]از ارزان قیمت شدن[. بعد چون فروش نرفت و مشتری پیدا نشد، 
در مرحله دوم، قیمت 880 میلیارد تومان ]نصف بهای قبلی![ تعیین شد که به 

این قیمت فروخته شد که موضوع مورد اعتراض قرار گرفته است. 
ـ روزنامه آفتاب یزد ضمن اشــاره به دست اندازی زمین خواران به َگردنه 
پُربرف ِحیران )َگردنه میان مناطق اردبیل و گیالن( در صفحه اول شــماره 23 
شــهریور 1394 تیتر زده بود که مجلس، دیر وارد این مسئله شده زیرا دیگر 

زمینی وجود ندارد که خورده نشده باشد!.

ـ طبق گزارش 21 شهریور 1394 وبسایت جماران، اکبر تُرکان مشاورعالی 
رئیس جمهور و دبیر شــورای عالی مناطق آزاد گفته بود: بعد از رفع تحریم ها 
سالها طول می کشد که دانهـ  دانه شبکه های داللی را کشف و جّراحی کنیم و از 
داخل سیستم کشور بیرون بکشیم؛ زیرا این شبکه ها در تمام سیستم کشور نفوذ 

کرده و همه جا را نجس کرده اند.

ـ به گزارش شــماره: 13940615001216، مورخ هفدهم شــهریور 94 
خبرگزاری فارس، پس از آنکه دریافت ماده اولیه تولید بنزین از پتروشیمی ها 
به دلیل ادعای  ... مقام مربوط مبنی بر آالیندگی این ماده اولیه قطع شد و وزارت 
نفت اعالم کرد به جای این ماده اولیه بنزین یــورو 4 وارد خواهد کرد، بنزین 
وارداتی و قیمت و کیفیت آن در مرکز توجه قرار گرفت. به خصوص پس از آنکه 
اسنادی منتشــر شد که نشان می داد بنزین وارداتی نه تنها یورو 4 نیست، بلکه 
مملو از مواد غیر مجاز بوده و حتی بخشی از آزمایش های مربوط به استاندارد 
یورو 4 روی آن انجام نمی شــود. پس از آن مهدی موسوی نژاد یکی از اعضای 
کمیسیون انرژی مجلس به واردات بنزین از سوی شوهر یکی از مقامات مسئول 

اشــاره کرده و از رویکرد دولت در جایگزینی ماده اولیه بنزین پتروشیمی های 
دولتی با بنزین وارداتی بی کیفیت و گران انتقاد کرد.

ـ به گزارش  24 شهریور 1394خبرگزاری فارس، مجتبی خسروتاج قائم مقام 
وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسالمی ایران در نشست اتاق بازرگانی 
تهران گفته بود: براســاس ریز آمارهای ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و بر پایه 
کشفیاِت اعالم شده؛ ساالنه معادل دو میلیارد و هفتصد میلیون دالر پوشاک، 2 
میلیارد دالر لوازم خانگی، یک میلیارد و 500 میلیون دالر رایانه )کامپیوتر، لپ 
تاپ و ...(، یک میلیــارد و پانصد میلیون دالر لوازم یدکی، یک میلیارد و یکصد 
میلیون دالر لوازم آرایشی، یک میلیارد و هشتصد میلیون دالر گوشی تلفن همراه 
)ِسلفون( و 912 میلیون دالر سیگار  به صورت قاچاق وارد کشور می شود! و عمدتا 

از مرزهای جنوبی )سواحل خلیج فارس و دریای ُعمان(.
ـ روزنامه دولتی جام جم در گزارشی در شهریورماه 94 نوشته بود: هم اکنون 
شاهد هستیم که بسیاری از فروشــگاههای کشور انواع پوشاک چینی، هندی، 
بنگالدشی، پاکستانی، تایلندی و دوخت ترکیه را به فروش می رسانند که عمدتا 
به صورت غیر رســمی و قاچاق وارد کشور شده است. اگر چه آمار مسئوالن از 
میزان قاچاق پوشاک به کشور بیش از 2.5 میلیارد دالر در سال است اما برخی 
از اعضاء اتحادیه صنف پوشاک بر آوردی باالتر از این رقم دارند به گونه ای که 

این آمار حتی بیش از 6 میلیارد دالر در سال نیز عنوان می شود.

ـ این تصویرکه نگاهی به آن و نیز دلیل انتخاب آن برای گزارشـ  خود گویای 
حقایق و مطالب بسیار است، 31 شهریور 1394 از حاشیه وبسایت خبرگزاری 
فارس ُکپی شــده اســت که این خبرگزاری آن را از ضمیمه ویژه خبری خود؛ 
فارس 24 )شــماره 885( نقل کرده است. متن اظهارات وزیر صنعت که گفته 
است نرخ واقعی ارز در همین حدود اســت و نباید انتظار دیگری از آن داشته 
باشــیم! در صفحه 5 این ضمیمه )فارس 24( درج شده است. ]قبال و در جریان 
مذاکرات هسته ای، وعده کاهش ارزش نرخ ارز داده شده بود که اینک نزدیک 

به 500 برابر نرخ آن در سال 1357 است.[. 
* کیهان در یک شماره شهریورماه 94 خود نوشــت: قیمت ارز این روزها 
باالترین نرخ را در سال جاری تجربه می کند. این، در حالی است که در بحبوحه 
بیانیه هسته ای لوزان و توافق وین ادعا می شــد گشایش های اقتصادی در راه 
اســت و از جمله ارزش پول  ملی بیشتر خواهد شد. اکنون 5 ماه از بیانیه لوزان و 

حدود 2 ماه از توافق وین می گذرد. 
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 »تاریخ آنالین برای ایرانیــان  www.iraniashistoryonthisday.com « از 
ماه می 2002 ایجاد شده که یک خدمت میهنی است و چون بدون چشمداشت 
است، کاری لِذت بخش. هدف، ارتقاء معلومات عمومی و آگاه شدن از گذشتِه 
ایران و ایرانی و ایجاد احســاس غرور در ایرانیان اســت. از وصول اظهار نظر 
پیرامون مطالب این آنالین که در ردیف بزرگترین آنالین های فارســی است 

استقبال می شود. 
ق   آمار پیام های دریافتی نشــان می دهد که اظهار نظر و عمدتا مثبت و مشوِّ
درباره مطلِب »... و ارزشــهاي رو به سقوط!« بیش از تمامی مطالب این آنالین 
در طول 13 ســال و چند ماه گذشته بوده اســت که باید مورد توجه قرارگیرد. 
این مطلب در ردیف موضوع های چهارم اکتبر تاریخ آنالین درج شده است و 

تا ابدیت باقی خواهد ماند زیراکه تاریخ پاک شــدنی 
نیســت. مطلب در باره چهار موضوع مربوط به سال 
2008 بوده و حکایت از »ادامه سقوط« اصول و ارزشها 

دارد از این قرار:
      *  مجلــس نمایندگان آمریکا که دوشــنبه 29 
سپتامبر 2008 الیحه »خیلي فوري« مورد درخواست 
دولت به نام  »Bailout«  بانکها و مؤسســات سرمایه 
گذاري فّعال در وال استریت )معامالت بورس( را رّد 
کرده بود و بانو پلوسي Pelosi  )ایتالیایي تبار( رئیس 
وقت مجلس با خوشــحالي فریاد زده بود: »رد الیحه، 

پیام نمایندگان ملت به وال استریت بود که دوران پارتي 
)مهماني - ُمفتخوري( پایان یافت.«. همین مجلس، جمعه )4 روز بعد( این الیحه 
را که در سناي آمریکا تصویب شده بود دوباره بررسي کرد و این بار با اکثریتي 
چشمگیر )263 راي در برابر 171 راي( آن را تصویب کرد و همان بانو »پلوسي« 
با لبخند و مسّرت آن را امضا کرد و در این حالت عکس خبري گرفت. این مصّوبه  
همان روز به دفتر رئیس جمهوری وقت فرســتاده شد و او هم بالفاصله امضاي 
خود را پایش گذارد و قانون شــد، یعني نود و چند دقیقه پس از تصویب مجلس 
که در تاریخ قانونگزاري کم سابقه است. این قانون، یعني پرداخت 700 میلیارد 
دالر از مالیات هایي که مردم داده بودند و یا در ســالهاي آتي باید می دادند و 
نیز فروش اوراق خزانه )باند( براي خرید اســناد بدهي هاي افراد بدحساب به 
بانکهاي فّعال در بورس. به همین سبب است که ناظران امور بر دمکراسی )دمو 
ـ کراســي = حکومت مردم( تعبیرهایی از قبیل میدیاکراسي )حکومت رسانه 
ها از طریق تبلیغ و ضد تبلیغ و بزرگ و کوچک کردن و ...(، آریستوکراســي نو 
)حکومت اصحاب نفوذ و منافع و افراد خاصـ  انتخاب این قبیل افراد براي ادوار 
متعّدد نمایندگي و حرفه اي شدن نمایندگي( و ... گذارده اند و اینک  البی کراسی 
)نفوذ کارچاق کن ها در تصمیمات دولتی(. در جایي که برخی از مردم نســبت 
به انتخابات بي اعتنا باشند، در تمرین آن مشارکت نکنند و کمپاني هاي بزرگ 
بیشــتر هزینه تبلیغات نامزدهای مورد نظر را تأمین کنند، تردید در به بیراهه 

افتادن دمکراسي نمي توان داشت.  

یک مورد دیگر:  چند ماه پس از اشــغال نظامي عراق و تا سال 2008، بارها 
عکس ها و خبرهایي در دستگاههاي خبررساني قرارگرفته بود که نشان مي داد 
اوضاع عمومي عراق رو به عادي شــدن گذارده؛ نمایش ُمد، تدریس موسیقي، 
تمرین هاي ورزشي و ... ازسرگرفته شده، کودکان در خیابان با نظامیان آمریکایي 
دست مي دهند و شوخي مي کنند. نظامیان به آنان شکالت مي دهند و .... جمعه 

سوم اکتبر 2008 ، خبر شبکه هاي تلویزیوني این بود که سیصد میلیون دالر پول 
در اختیار چند شرکت ]مؤسسات تبلیغات و روابط عمومی[ و فردـ  PR ـ  گذارده 
شــده بود که در عراق صحنه چنین عکس هایي را آماده کنند و خبرهایش را به 
رسانه ها بدهند، و این، چیزي جز خارج ساختن ژورنالیسم از اصول خود نیست 

که نتیجه اش بی اعتمادی مردم نسبت به رسانه ها است.
مورد سوم: تا اکتبر 2008ـ  هفت ســال بود که غرب یکي از دالیل مداخله 
نظامي در افغانســتان را تحکیم دمکراسي در این کشور بیان مي کرد که جمعه 
سوم اکتبر2008، لندني ها که دخالت آنان، افغانستان را در دو قرن اخیر به این 
روز افکنده سخن از نیاز افغانستان برای حل مشکالت خود بویژه فساد اداری به 
یک دیکتاتور به میان آورده بودند و از دیدگاه انگلیسي ها قطعا چنین دیکتاتوري 

باید یک پشتون باشد و این کار یعني روز از نو، روزي هم از نو.
مورد چهارم:  در حالي که جهانیان از حیرت افزودن مواد مالمینی بر شــیر 
خشک در چین ِ اســما و روی کاغذ سوسیالیست! با هدف جلب مشتري بیرون 
نیامده بودند، والدیمیر پوتین رئیس دولت روسیه در 
دیدار با بانو »یولیا« نخســت وزیر وقت اوکراین به او 
گفت مدارکي در دست دارد که ثابت مي کند در جریان 
حوادث اخیر گرجســتان، از نظامیان و جنگ افزارهاي 
ارسالي اوکراین براي کشتن روس ها استفاده شده بود، 
کاري که قبال باورکردني نبود یعني کسي تصّور آن را هم 
نمي توانست بکند که اوکرایني ها به خواست دیگران، 
به قتل روس ها مبادرت کنند که قرن ها با روس های 
همنژاد از اتباع یک کشور بودند، داراي یک فرهنگ، و 
نیاکان )تاریخ( مشترک هستند و تقریبا نیمي از نفوس 
اوکراین روس هستند و این عمل جنایت است، یعني مسّبب آن باید کیفر شود.

این پوتین بارها فروپاشی جماهیریه شوروی از درون و به دست 3 نفرـ  ازجمله 
یک الکلی را یک فاجعه خوانده ولی نگفته است که عملی خالف قانون و قاعده بود 
یعنی که آن را غیر قانونی اعالم نکرده است تا اقدام قضایی به عمل آید. بلشویک 
های معتقد به جهان وطنی، کشــور روسیه را اسما )روی کاغذ( جماهیریه کرده 
بودند تا جهان را به آن صورتـ  یک کنفدراســیون به ریاست خودـ  درآورند 
و در روز فروپاشی، دهها میلیون روس در سراسر جماهیریه زندگی می کردند 
که بدون کسب نظر آنان )رفراندم سراســری(، یکشبه نسبت به وطن نیاکان 
)به قول خودشان، سرزمین مادری( خارجی شــده اند و .... اگر چنین فروپاشی 
در یــک اتحادیه دیگر صورت گرفته بود جنگ به دنبال داشــت کما اینکه در 
دهه 1860، آمریکاییان شــمال این کشور )فدراسیون( با جنوبی ها که به جای 
فدراسیون، کنفدراسیون )استقالل داخلی بیشتر( می خواستند وارد یک جنگ 
4 ساله با صدها هزار تلفات شدند. برخی از حقوق دانان گفته اند که جماهیریه 
شوروی منحل نشده بلکه طبق اعالمیه آن ســه نفر و یکی از آنان یلتسینـ  به 
جامعه مشترک المنافع تبدیل شده و پوتین نباید در این جامعه اجازه تَکروی به 
یک دولت عضو بدهد و ... جامعه مشترک المنافع شدن )دارای استقاللـ  ولی 
اقتصاد، دیپلماســی، دفاع و ... همگون و رفت و آمد آزاد ساکنان میان اعضاء و 
جداشدن یک عضو از جامعه به شرط تصویب سایر اعضاء( شرط فروپاشی بود. 
روس ها در جنگ جهانی دوم 27 میلیون )و ُکل جماهیریه 35 میلیون( کشــته 
دادند تا استقالل و حاکمیت جماهیریه در قالب یک دولت مرکزی محفوظ بماند 
که دولت کنونی مسکو اشــاره به خونبهای این انسان ها و مدعی گرفتن آن از 
آلمانی ها نشده است و بدون گرفتن تعهد کتبی، نظامیان خود را در دهه 1990 
از آن کشور خارج ساخت و .... هیتلر یک نفر بود، آن 27 میلیون روس به دست 
آلمانی ها و متحدین شان کشته شــدند و هر خانواده روس بیش از یک کشته 

داده است که نباید از آن بگذرد. 

ارزش های رو به سقوط

پوتین و یولیا در دیدار دوم اکتبر 2008 در مسکو
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ماجرای نامیدن  دوقلوهاي به هم چسبیده به دوقلوهای سیامی و مأمور شدن من به تهیه یک 
سابقه برای این دوقلوها که رفرنس خبرها باشد در اواخر دهه 1330

کامل نویسی از اصول خبرنویسی اســت یعنی که خبر باید به گونه ای و طبق 
قاعده نوشته شود که برای مخاطب جای ســئوال باقی نگذارد. چند ماه پس از 
آغاز بکار در خبرگزاری ملّی ایران )آژانس پارس( در ساعات شب، مدیرعامل 
این آژانس که اخبار رادیو دولتی را هم تأمین می کرد از من خواســت که سابقه 
ای بر دوقلوهای ســیامی بنویسم و این سابقه باید به قدری جامع نوشته شود که 
از آن پس هر دبیر خبر در صورت داشتن خبری در این زمینه، آن سابقه را عینا 
به خبر اضافه کند و الزم نباشــد که وقت خودرا صرف یافتن ســابقه از البالی 

دائرةالمعارف ها کند. 
بنابراین، من باید سابقه و اطالق عبارت »دوقلوی سیامی« به دوقلوهای به هم 
چســبیده را بگونه ای کامل تهیه می کردم که سال ها در دسترس همه دبیران 
خبر باشد. مخاطبان نمی دانستند که »سیام« کجا است و چرا هر دوقلوی به هم 
چسبیده را »سیامی« می گویندـ  هرچند که در کشور دیگر به دنیا آمده باشند. 

یافتن »سابقه« در نیمه دوم دهه 1330 که در ایران به حد کافی رفرنس نبود، 
کاری وقتگیر و دشوار بود. به هر حال، قضیه پیگیری شد و این گزارشـ  گزارش 
زیرـ  به مدیرعامل داده شد و تا سال های سال در دسترس بود و به صورت سابقه 

بر اخبار مربوط اضافه می شد:
دوقلوهای به هم چســبیده را از آنجا »دوقلوي ســیامي« گویند که دو برابر 
دوقلوي هنرمند سیامي )نام سابق کشــور تایلند( به اسم چانگ Chang  و انگ  
Eng در قرن نوزدهم به این لقب معروف شــده بودند که این اصطالح جهاني و 
وارد فرهنگ واژه ها شده و دوقلوهاي از این دست را دوقلوهاي سیامي مي خوانند. 
چانگ و اِنگ که در ســال 1811 از پدر چیني و مادر ماالیایي در سیام )جنوب 
تایلند( به دنیا آمده بودند در سیرک ها هنرنمایي مي کردند. این دو 63 سال عمر 
کردند، با هم خوردند، راه رفتند، کارکردند و خوابیدند و بسال 1874 درگذشتند.

     از زمان پیدایش خط و نوشــتن، درباره این نوع دوقلوها داستانهاي متعدد 
گفته و نوشــته شده است، ولي به صورت سنَدـ  از قرن دهم، و درباره دو برادر به 
هم چســبیده ارمني که در ســال 942 به دنیا آمده و از ارمنستان به قسطنطنیه 

)استانبول امروز( منتقل شده و در این شهر زندگي مي کردند.
 ]در حال حاضر هر سال دهها تَن از این قبیل دوقلوها در گوشه و کنار جهان به 
دنیا مي آیند که با پیشرفت جّراحي براي مدتي طوالني توأما زندگي نمي کنند و 

از هم جدا مي شوند.[ 
Christine و Millie از معــروف تریــن این دوقلوها هســتند. این دو خواهر 
سیاهپوست که نهم اکتبر ســال 1912 در »وایت ویل« ایالت کارولیناي شمالي 
)یکی از 50 استیت متحده آمریکای شــمالی( به دنیا آمده بودند 61 سال عمر 

کردند.
این دو هنگام تولّد به هم متصل بودند و اعضاي مشترک داشتند. پدر و مادر 
این دو، بَردِه فردي به نام مک کــوي McCoy  بودند که وي این دوقلو را به یک 
تماشاخانه دار سّیار فروخت و چون شهرت هنرنمایي یافتند فردي دیگر آنان را 
ربود و به انگلستان بُرد ولي در آنجا به دام افتاد. در انگلستان بردگي لغو شده بود 
و مقامات لندن گفتند که تنها مي توانند دو خواهر را به پدر و یا مادرشان تحویل 
بدهند که خریدار قبلي ترتیب این کاررا داد و به آمریکا بازگردانیده شدند و به 
هنرنمایي ادامه دادند. صاحب تئاتر وسائلي فراهم ساخت که دو خواهر مقدمات 
5 زبان را فراگیرند تا در جریان نمایش، اصطالحات این زبانها را براي سرگرمي 

تماشاگران بکار برند. 

کریستین و میلیی دو خواهر دوقلوی هنرمند آمریکایی

انگ و چانگ که 63 سال با هم خوردند و خوابیدند و هنرنمایي کردند
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از هفته دوم آغاز کار نخستین دوره آموزش آکادمیک روزنامه نگاري در ایران 
که من هم یکي از دانشــجویان آن دوره بودم، کار عملي هم آغاز شد که خاطرات 

جالبي از آن دارم. 
امتحان براي انتخاب دانشجو جهت شرکت در این دوره در 27 خردادماه 1335 
)ژوئن 1956( زیر نظر موسسه علوم اداري دانشگاه تهران انجام شده بود. مهندس 
آرام رئیس این مؤسسه همان روشــي را بکار بُرد که دانشگاههاي آمریکا پس از 
تجربه بسیار به آن دست یافته بودند زیراکه شرط و الزمه ورود به حرفه روزنامه 
نگاري؛ استعداد، هوش، روانشناسي ویژه، توان خالقّیت و مسلط بر نوشتن و تحقیق، 
معلومات عمومي و نیز قیافه موزون و رفتار دلپذیر است. براي شرکت در این دوره 
صدها تن ثبت نام کرده بودند ولي پس از آگاه شدن از شرایط و امتحان، تنها 200 
تن به محل آزمایش آمده بودند. پیش از توزیع اوراق حاوي پرسش ها، اعالم شده 
بود که پذیرفته شدن در امتحان کتبي کافي نیست، قبول شدگان باید در مصاحبه 
هم شرکت کنند و مصاحبه کنندگان چند ســردبیر، روانشناس و جامعه شناس 
خواهند بود. این دوره به ابتکار و هزینه مؤسسه مطبوعاتي اطالعات برگزار شده بود.

چند روز بعد اسامي سي تَن از پذیرفته شدگان در امتحان کتبي در روزنامه اعالم 
شــد و روز بعد مصاحبه به عمل آمد و 15 تَن از آنان پذیرفته شدند. این شمار که 

بعدا از مشاهیر روزنامه نگاري ایران شده اند از این قرارند:
ر. اعتمادي، غالمحسین صالحیار، محســن میرزایي، همایون فروزان، یوسف 
خوشرو، هوشنگ پورشریعتي، مرتضي شهیدي، محمدعلي مقدس زاده، مهرداد 
اتحاد، منوچهر صمصامي شیرزاد، ابوالفتح حکیمیان، یداهلل ذبیحیان، هوشنگ وفي، 
علینقي محمدي و نوشیروان کیهاني زاده. دکتر مستوفي )استاد دانشگاه( نیز بعدا 

به کالس پیوست و روزنامه نگار هم شد.
کالس هاي درس عمدتا بعد از ظهر و شــب تشــکیل مي شد و پیش از ظهرها 
کارآموزي بود. روزنامه اطالعات در آن زمــان یک روزنامه عصر بود با تیراژي 

بسیار باال و تکفروشي 2 ریال.
کارآموزان با خبرنگاران میز مربوط به تهیه خبر مي رفتند و در آخرین هفته ها، 
به تنهایي. نخســتین بار، من )ن. کیهاني زاده( با اسد منصور خبرنگار حوزه دولت 
که بر زبان انگلیســي مسلط بود همراه شدم. منصور و من براي مصاحبه با یک بانو 

روزنامه نگار آلماني که با اتومبیل خــود قصد جهانگردي کرده بود به مهمانخانه 
محل اقامت او در خیابان فردوسي رفتیم. او خودرا »میلي باو« معرفي کرد و گفت که 
11 سال تجربه روزنامه نگاري دارد و یک موسسه نشر کتاب اورا مأمور جهانگردي 
با اتومبیل کرده و در نظر است که مشاهدات خودرا در کتابي که ممکن است چند 
جلد داشته باشد تحت عنوان »از هامبورگ تا هامبورگـ  مشاهدات عیني یک زن 
تنها در سفر به دور دنیا« منتشــر کند که هم تاریخ و هم جغرافیاي واقعي و بدون 
سانســور ممالک خواهد بود. او از هر پنج قاره دیدن خواهد کرد و تاکنون از همه 
مناطق غربي و شــمالي ایران دیدن کرده و فردا با بانو شاخت )اشاره به یک بانوي 
نســبتا ســالخورده که روي مبل لَم داده بود( به اصفهان و شیراز خواهد رفت و از 
آنجا به کرمان، خراســان و افغانستان و .... بانو شاخت زن دکتر شاخت وزیر مالیه 
و اقتصاد هیتلر اســت که آلمان را از آن توّرم وحشتناک پس از جنگ جهاني اول 
نجات داد و ســه بار به ایران آمد تا راه بهبودي یافتن اقتصاد ایران را به رضاشاه و 

مصدق نشان دهد.
 »میلي باو« که قبال از منطقه مدیترانه، بالکان و کشورهاي عربي شرق مدیترانه 
دیدن کرده بود ایرانیان را مردمي هوشمند، با استعداد، مهمان نواز و مهربان توصیف 
کرد و گفت که عرب ها را مردماني تَن پرور تشخیص داده است و پُرتوقع. منصور 
پرســید که اگر میان راه و در بیابان، اتومبیل شما از کار افتد چه مي کنید، گفت که 
پیش از آغاز ســفر، یک دوره آموزش تعمیر خودرو دیده ام و از آن بابت نگراني 
ندارم. آرزوي من، انعکاس واقعیت کشــورها است که خدمتي است به انسان ها 
تا با چشــم باز جهان را ببینند. او گفت که چهار دوربین عکاسي و به حد کافي فیلم 

آنها را هم همراه دارد.
منصور به همین صورت خبر را نوشت که درج شد.

نّجار قفسه ساز که 3 زن و 24 فرزند داشت
در همین روز، جواد میرکریمي دبیر وقــت میز  اخبار و مطالب اجتمامي مرا به 
میز خود فراخواند و گفت چند روز پیش یک نّجار که براي ادارات کُمد و قفسه مي 
سازد در پي مشاجره با صاحب ساختمان کارگاهش به موسسه اطالعات آمده تا 
شکوه و شکایت او را بنویسیم. این نجار ضمن حرفهایش اشاره کرد که داراي 3 زن 
و 24 فرزند است!. در آن روز امکان طرح سئوال در این باره نبود زیراکه مي گفت 
بر اثر درگیري طوالني با موجر کارگاه، تا کنون 28 هزار تومان )پول آن روز( زیان 
دیده است. برو و بپرس که انگیزه تعّدد زوجات او و این همه فرزند چه بوده است. 
میرکریمي آدرس کارگاه این نجار را به من داد و با عکاس روزنامه به این کارگاه که 
در خیابان شاه )امروزه؛ خیابان جمهوري( چهار راه پیروز )پس از خیابان سیمتري 

و امروزه؛ خیابان کارگر( رفتیم.
 این قفســه ساز )کابینت ساز( که خودرا اَخایي معرفي کرد و از اینکه اعتراض و 
شکایت او از موجر در روزنامه درج شده بود خرسند بود گفت که در جواني از سه 
دختر که اینک زنان او هستند جداگانه و به فاصله هایي کم، خواستگاري کرده بود 
که هر بار با مشکلي رو به رو شــده بود و قصد سه زنه شدن نداشت که مشکالت 
دفعتا برطرف شــد و نخواست که دختران را رد و آنان را غمزده کند و با هر سه به 
رضایت خودشان ازدواج کرد، زندگاني خوبي دارد و راضي است. وقتي دو طرف  گوشه ای از امتحان ورودی نخستین دوره آموزش روزنامه نگاری ایران

چند خاطره از دوران کارآموزي روزنامه نگاري در سال 1335 )1956 میالدی(:
 مصاحبه با یک بانوي تنهاي آلماني که عازم گشتي به دور دنیا بود

 تا مشاهدات عیني خودرا کتاب کندـ  یک نّجار قفسه ساز که 3 زن و 24 فرزند داشت
 و چگونگي دولتي شدن اتوبوسراني شهري تهران و »اتوبوس سواري« وزیر کشور
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قضیه راضي به انجام کاري باشند، آزاد به انجام آن هستند، آزادي یعني همین. به 
کسي دیگر مربوط نیست، امري است خصوصي. کثرت شمار بچه ها هم به دلیل 
ســه زنه بودن است و من همه فرزندانم را دوســت دارم و سعي دارم که متحد و 

عالقه مند به یکدیگر بار آیند.
این مطلب با کمک میرکریمي تنظیم و با عکس اَخایي، زنان و 12 تَن از فرزندانش 

که در دسترس بودند درج شد.

دولتي شدن اتوبوسراني شهري تهران
میرکریمي چند روز بعد )14 تیرماه 1335( مرا به میدان فردوســي فرســتاد 
تا آغاز بکار نخستین خط اتوبوســراني تهران متعلق به شهرداري )شرکت واحد( 
را پوشش دهم. علِت به تنهایي فرســتادن منـ  البته با عکاس به آنجا این بود که 
مراسم در ساعات بعد از ظهر برگزار مي شد و کسي دیگر در تحریریه نبود. وقتي 
به آنجا رسیدم، امیراســداهلل علم وزیر وقت کشور و سرلشکر علوي مقدم رئیس 
وقت شهرباني )پلیس سراسر ایران( آنجا بودند و دهها اتوبوس مرسدس بنز نو و 
رانندگان آنها با لباس یکنواخت )یونیفورم(. َعلَم و علوي مقدم ســخنراني کردند. 
َعلَم گفت که درست نبوده است که در پایتخت ایران، اتوبوس هاي شهري متعلق 
به افراد باشــند و بر سر مسافر با هم مسابقه بدهند و هنگام ُخرد کردن پول )ِچنج( 
دعوا باشد، اتوبوس هاي قراضه اند و .... در همه کشورها، اتوبوس هاي خطوط شهري 
متعلق به شهرداري محل و یا دولت هستند. ما براي زیباکردن ظاهر شهر، از آلمان 
اتوبوس بنز خریداري کردیم و به خطوط )غیر دولتي( دادیم اما صاحبان بیشتر این 
خطوط در پرداخت اقســاط تعلّل مي کنند. رئیس شهرباني را با حفظ سمت مدیر 
عامل شــرکت واحد کرده ام تا اگر صاحبان خطوط غیر دولتي اعتراض خشونت 
آمیز کنند، آنان را برجایشان بنشاید. امروز وقت ندارم. فردا با تیمسار علوي مقدم 
بر همین اتوبوس ها سوار خواهم شد. خط یکم اتوبوسراني تهران میان میدان فوزیه 
)امروزه؛ میدان امام حسین( و میدان ســپه )امروزه؛ میدان امام خمیني( از مسیر 

خیابانهاي فردوسي و شاهرضا )امروزه؛ خیابان انقالب( رفت و آمد خواهد کرد.
روز بعد، علم به قولي که داده بود عمل کرد و با سرلشکر علوي مقّدم طول خط 

یک را با اتوبوس طي کرد.

عمومي )دولتي( کردن خطوط اتوبوسراني تهران خالي از اعتراض و اعتصاب غیر 
دولتي ها و تیراندازي و بگیر و ببند نبود. به دنبال تهران، اتوبوسراني سایر شهرهاي 
ایران هم به شــهرداري هاي محل واگذار شد. اما نیم قرن بعد، دوباره برخي از این 
خطوط را غیر دولتي کرده اند. در ســال 1335 بهاي بلیت اتوبوس یک ریال بود و 

اینک 400 تومان.

اخطار به جّوسازان
    در همان نخســتین روز ورود به تحریریه روزنامه اطالعات برای کارآموزِی 
عملی، جالل زّرین دستیار اداری سردبیر ]در بسیاری از روزنامه ها، دارای عنوان 
مدیر تحریریه[ اخطاریه اداره کل انتشــارات و تبلیغات )اینک بخشي از وزارت 

ارشاد( را که در تابلوی اعالنات اطاق خبر قرار داده شده بود نشان داد و گفت که 
برویم و به دقت بخوانیم، مفاد آن را به ذهن بســپاریم و رعایت کنیم. بخشنامه به 

تاریخ نهم اردیبهشت 1335 صادر شده بود. 
    در بخشنامه؛ روزنامه نگاران از دروغ نویسی، گزافه نگاری، تبلیغ و خالف واقع 
نویسی و جّوسازی در قالب خبر منع و ضمن اشاره به مطلب خالف واقع یک نشریه 
با ذکر نام، اخطار شــده بود که در اداره انتشارات و تبلیغات یک هیأت کارشناس 
مامور شده است که اخبار نشــریات را بخواند، درستی اخباری را که مورد تردید 
باشــد از منابع آن استعالم کند و اگر نادرست و غلو کاری شده باشد، جریان را به 
دادگستری اعالم کند. تعقیب قضایی به نظر مقام قضایی بستگی دارد. یک روزنامه 
نگار اگر نظری داشته باشد و بخواهد تبلیغی کند باید به صورت مقاله و با ذکر نام 

خود بنویسد و نه در قالب خبر.
    در بخشنامه همچنین آمده بود: »خبر خالف واقع و یا جهت دار نه تنها خالف 
اخالق بلکه جرم است زیراکه گمراه کننده است و نوعی فریب دادن عامه و تزویر.«.

    در بخشــنامه اضافه شــده بود که دروغ نگاران نه تنها به دادگستری معرفی 
خواهند شد بلکه افشاء و نام آنان از رادیو پخش و در روزنامه رسمی کشور انتشار 
خواهد یافت. مردم به روزنامه نگار اعتماد دارند و نباید به این اعتماد خیانت شود.

    
    

قطعنامه مهم هلسینکی درباره روزنامه نگار و روزنامه نگاری  
    در همان هفته، قطعنامِه نشست جهانی روزنامه نگاران که یکیـ  دو ماه پیش از 
آن در هلسینکی )پایتخت جمهوری فنالند( برگزار شده بود و اصول آن هنوز تا به 
امروزـ  پس از شش دههـ  رعایت می شود به سردبیر وقت روزنامه )مجید دوامی( 
داده شد. نکات قطعنامه که مکّمل اصول و قواعد روزنامه نگاری شده اند به دو زبان 
انگلیسی و فرانســه بود که یک مترجم میز اخبار بین الملل روزنامه آن را ترجمه 
کرد تا همگان بخوانند و برای خود رونویســی کنند. این قطع نامه، خبرنویسی به 
صورت دیکته نویســی را منع کرده و آن را کار منشی، اپراتور ضبط صدا و کارمند 
دفتر روابط عمومی دانسته نه خبرنگار. خبرنگار باید درباره آنچه را که در نطق و 
مصاحبه می شنود تحقیق کند و با یافته های خود به صورت خبر درآورد و با گرامر 
و کلماتی بنویســد که با هر درجه از سواد درک شود. از آنجا که روزنامه نگار یک 
آموزگار اســت و معلم عمومی جامعه، باید سابقه را بر خبر اضافه کند تا آموزش 

عمومی داده باشد و معلومات مخاطب ارتقاء یابد.
    در این قطع نامه که دارای چندین بند بودـ  نشریات حرفه ای اعم از روزنامه و 
مجلّه از دریافت کمک مالی از دولت، مؤسسات و افراد منع شده اند. نشریه حرفه 
ای باید از راه آگهی و فروش تأمین درآمد کند و اگر نتواند مخاطب کافي به دست 
آورد، پس از ازدست دادن ســرمایه اولیه کنار برود. به عبارت دیگر، قوه چهارم 
دمکراسی نباید جیره خوار و چشم به دســت سه قوه دیگر باشد که خالف هدف 
پیشه )حرفه( روزنامه نگاری است. قطع نامه به همین سبب، نشریات کشورهای 
سوسیالیستی را که با پول دولت و تبلیغ برای آن اداره می شوند خارج از این حرفه 
قرار داده است و عنوان اختصاصی )حزبی و ...( بر آنها گذارده است و عنوان نشریه 
اختصاصی )دنبال کننده یک هدف، سیاست، فرد و مبلّغ یک موسسه و هموار کننده 

راه سیاست ها و برنامه های آن( از همان زمان است. 
    در قطع نامه نشست هلســینکی، تأکید شده بود که روزنامه نگار حرفه ای به 
فردی گفته می شود که این کار را پیشه مادام العمر قرارداده و اشتغال دیگری جز 
تدریس و تألیف نداشته باشد. اصحاب مشاغل دیگر می توانند برای نشریات مطلب 
تهیه کنند ولی عنوان »فری لَنس« خواهند داشــت. مقاله نویسی که خبرنگاری و 

دبیری خبر نکرده باشد، صاحبنظر، تفسیر نویس و نَقدنگار است نه روزنامه نگار.
    این قطع نامه اتحادیه های روزنامه نگاران را مکلّف ســاخته است که تالش 
کنند تا اصول ژورنالیسم در نشریات دقیقا رعایت شود و کسوت این حرفه را از تَن 

یک اتوبوس مرسدس در خِط 2 اتوبوسرانی تهران در سال 1335
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کسانی که ناقض این اصول باشند خارج سازند.
    

قصد خودکشی دو نابینا باهم
    در آن زمان، روزنامه اطالعات میز حوادث )اخبار قضایی، پلیســی، جنایی و 
...( نداشت و شنیده بودم که دولت مایل به بزرگ کردن این قبیل مطالب نبود که 
ضعف جامعه و مدیریت آن را منعکس می کند و ســرنخ به دست تاریخ نگار می 
دهد که در فرصت مناسب آن ضعف ها را فاش سازد. خبرنگاران قضایی و اخبار 

پلیسی با میز اجتماعی و میز سردبیری کار می کردند.
    در همان نخستین هفته کارآموزی به من گفتند که به بیمارستان فیروزآبادی 
واقع در شهر ری بروم و با دو نابینا که باهم و در کنار یک جاده )جاده تهرانـ  شهر 
ری( با خوردن تریاک دست به خودکشی زده بودندـ  اگر هنوز در بیمارستان هستند 
مصاحبه کنم. در آن زمان تلفن کردن از تهران به شهر ری به علت محدود بودن 
خطوط، کار آسانی نبود. به آنجا رفتم، دفتر بیمارستان نشان می داد که این دو، پس 
از چند روز بستری بودن درمان شده و رفته بودند. نشانی هر دو در دفتر بیمارستان 
درج شده بود به نام های جمشید و عشق اهلل. آدرس یکی از آن دو درست نبود ولی 
دیگری را پیدا کردم. گفت که کوِر مادرزاد است و از قیافه و زیبایی اش بی اطالع. 
تا روزی که جوانتر بود، از راه صیغه کردن بانوان پیر که نمی داند چند ساله بودند و 
شاید 60ـ  70 ساله امرار معاش می کرد. به این ترتیب که در کنار خیابانـ  خیابان 
معّینـ  می ایســتاد و ضمن گدایی کردن گاهی هم چنین بانویی از او می خواست 
که برای چند هفته و یا چند ماه اورا صیغه شــرعی کند که منع قانونی و شرعی هم 
نداشت ولی از زمانی که به داخل جوی آب کنار خیابان افتاد و استخوان صورتش 

شکست، دیگر کسی پیدا نشد و کار او فقط گدایی بود.
    او گفت: چند ماه پیش با یک گدای دیگر آشنا شدم و روزها کنار هم بر سر راه 
مردم می نشســتیم و با خود درد دل می کردیم و سرانجام به این نتیجه رسیدیم 
که تا چه وقت می توانیم به آن وضعیت ادامه دهیم و تصمیم به خودکشی گرفتیم 
ولی بدون چشم، یافتن تریاک فروش برای مان دشوار بود. چند بار که به چند نفر 
متوسل شــده بودیم پول مان را خوردند و تریاک هم نیاوردند. یک بار هم تریاک 
قالبی به ما دادند ولی سرانجام تریاک به دست آوردیم و خوردیم و در گودالی در 
کنار جاده خوابیدیم تا از این دنیا برویم. به این سبب کنار جاده را انتخاب کردیم که 
اجساد مان را ببینند و فاسد نشوند. ما را یک عابر به آنجا رسانید. به او گفتیم که در 
آنجا باید منتظر یک فرد نیکوکار برای دریافت پول باشــیم که با ماشین می آید و 
بعد خودمان از جاده دور و داخل گودال شدیم. پس از خوردن تریاک آن هم بدون 
آب، نزدیک به ُمردن بودیم که یــک اتومبیل و بعدا فهمیدیم کامیون در همانجا 
متوقف و راننده اش برای قضای حاجت وارد گودال شد و مارا دید و به بیمارستان 
رسانید. چند روز در بیمارستان بودیم، دوست من زودتر از من مرخص شد و یک 
بیمار خیرخواه که از ماجرای ما آگاه شده بود اورا برای نگهداری به خانه اش برد و 

من به سرنوشت خود بازگشته ام و روز از نو روزی هم از نو.
    

    ارسال پرونده های زن و شوهری به دادگاههای شرع
 یک روز با خبرنگار قضایی روزنامه کــه نام خانوادگی او »ملّت« بود و چند ماه 
بعد روزنامه اطالعات را تَرک کرد و یداهلل ذبیحیان بر جایش نشست به ساختمان 
دادگســتری رفتیم. رئیس روابط عمومی دادگستری )سخنگو( که یک قاضی بود 
گفت از آنجا که برخی از پرونده های زن و شوهری ریشه در اصل نکاح و طالق دارد، 
نه مشاجرات خانوادگی، نفقه و حضانت، گفته ایم که این پرونده ها به دادگاههای 
شرع فرستاده شوند. این دادگاهها قضات خوبی دارند و مردم از آنان حرف شنوی. 
در تهران حاج شیخ حسین آقایزدی، آقا محمدرضا ایروانی و آقا سیدمحمد الهیجی 
در میان آنان هستند و مسائل را حل می کنند. تاکنون عمدتا مسائل مربوط به ارث 
و میراث، وقفیات و وصیت نامه ها به این دادگاهها فرســتاده می شد. پرونده های 

مســائل زن و شوهری باید در چارچوب شریعت و قوانین دینی حل شود با قوانین 
موضوعه )پارلمانی( مشکل است، مردم ما نسبت به روابط زن و مرد حساسّیت و 
تعّصب دارند. »ملّت« به من گفت: کار ما خراب شد، دیگر نمی توانیم مثل گذشته 
برویم و خبر اختالف زن و شــوهری که مخاطب فراوان دارد تهیه کنیم. قبال اسم 
قاضی را با خبر در روزنامه می نوشــتیم، معروف می شد و اجازه می داد تا با زن و 
شوهرها گفت و شنود کنیم ولی قضات دادگاه شرع دارای شهرت کافی در جامعه 

هستند و نیاز به نوشتن نام شان در روزنامه ندارند. 
        

تحویل نخستین جت های جنگنده به ایران و دعوت از مردم برای تماشای 
پرواز آنها

در دومین هفته کارآموزی )تیرماه 1335 = جوالی 
1956(، از من خواسته شد که به مهرآباد بروم و در آنجا 
با جیپ نیروی هوایی به چند کیلومتری غرب همانجا، و از 
نخستین پرواز جت های جنگنده توسط خلبانان ایرانی که 
آمریکا به ایران تحویل داده و نظر تماشاگران خبر تهیه 
کنم. نیروی هوایی از مردم دعوت به تماشای پرواز جت 

ها کرده بود. به آنجا رفتم. فرودگاه مهرآباد در محل قدیم آن )مهرآباد جنوبی( قرار 
داشت که بعدا و پس از انتقال به محل تازه به نیروی هوایی داده شد. در آنجا گفته 
شد که آمریکا در اردیبهشت ماه 1335 دو جت جنگنده به ایران تحویل داده با 5 
هواپیمای حمل و نقل از نوع »داگالس دی سیـ  6« معروف به داکوتا )ِدی ُکتا( و 
در این مدت خلبانان با آنها تمرین پرواز می کردند و جت های دسته دوم بزودی 
از آمریکا وارد خواهند شد. سپس تاریخچه نیروی هوایی ایران که در آن زمان از 
ُعمر آن 32 سال می گذشــت ]تأسیس در خرداد 1303[ و از قهرمانی هایش در 
دفاع از آســمان وطن در جریان جنگ جهانی دوم برای مردم گفته شد. نخستین 
هواپیمای نیروی هوایی ایران پنجم اسفند 1304 در آسمان شهر تهران ظاهر شده 
بود و نمایش پرواز داده بود. در آن روز به رغم دوری راه، هزاران تهرانی در بیابان 
)اینک خانه سازی شده( جمع شده بودند و ابراز شادی می کردند و با عبور هواپیماها 
از باالی سرشان و غوطه زدن، کف می زدند و هورا می کشیدند. در بازگشت، یک 
افسر نیروی هوایی که با ما در جیپ بود گفت که »جیمز دولیتل« ژنرال نیروی هوایی 

آمریکا گفته است که روس ها بیش از آمریکا جت جنگنده دارند.
    

گندم هر خروار 240 تومان!
 روز بعد که در میــز اقتصادی روزنامه به دبیری مهــدی بهره مند )دکتر در 
اقتصاد و قبال خبرنگار کیهان( کارآموزی مــی کردم، از روابط عمومی بانک ملّی 
تلفن شــد تا اطالعیه آن بانک را یادداشت کنم و به دبیر میز بدهم که چاپ کند. 
اطالعیه مربوط به گزارش قیمت های ماه پیــش از آن )خرداد 1335( در بازار 
تهران بود. در آن زمان، ایران هنوز بانک مرکزی نداشــت که معموال قیمت ها را 

تهیه و گزارش می کند.
    اطالعیه مفصل بود و ارقام جالب آن در مقایسه با امروز از این قرار بوذ:

    گندم هر خروار 333 کیلوگرمی 240 تومان، »جو« هر خروار 118 تومان، برنج 
هرکیلو از 14 تا 24 ریال، چای کلکته )محصول هند( هر کیلو 23 تا 30 تومان، چای 
ِســیالن هر کیلو 22 تا 29 تومان، قند هر کیلو 22 ریال، شکر 20 ریال، تیر آهن هر 

کیلو 17 ریال، کاغذ روزنامه 21 ریال و ....
    خبر روز بعد چاپ شد.

مخالفت کارگاهها و کارخانه های نساجی با ورود پارچه های ژاپنی به ایران
نیمه تیرماه 1355 بود، در تحریریه روزنامه اطالعات نشســته بودم، بیشــتر 
خبرنگاران به حوزه های خود رفته بودند و تنها دبیران میزها و نویسندگان ستادی 
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ـ اصطالحا »نشســته«ـ  و مترجمان در اطاق بودند که نگهبان ورودی مؤسسه به 
نام مشهدی باقر از پایین به میز سردبیری تلفن کرد و گفت که چند نفر که خودرا 
فرستادگان کارخانه ها و کارگاههای نّساجی معرفی می کنند آمده اند و می خواهند 

با سردبیر و یا دبیر »صفحه نامه به سردبیر و مقاالت« درد دل کنند.
     دبیر ایــن صفحهـ  علی جواهرکالم در اطاق نبــود. جواهرکالم در عین حال 
»پروف ریدر« ارشد روزنامه بود. فرستادگان نساجی ها به اطاق مشاوره و مالقات 
ها راهنمایی شدند و سردبیر مرا برای شنیدن اظهارات آنان به آن اطاق فرستاد و 
اینان گفتند که چهارماه است به دولت اعتراض می کنیم که از واردات منسوجات 
ژاپنی به کشور که از این لحاظ خودکفا است جلوگیری کند ولی حریف نمی شویم. 
از آنجا که ژاپن متحد آمریکاست ظاهرا دولت ما به اشاره آن دولت به منسوجات 

ژاپنی مجوز ورود داده است و خطر بیکارشدن مارا تهدید مي کند.
    اظهارات آنان را نوشتم و روی میز جواهرکالم گذاشتم.

    
نگرانی از باالرفتن نرخ بهره

تیرماه 1335 به پایان نرسیده بود که در میز اقتصادی )بیزنس ِدسک( روزنامه 
صحبت از این بود که مدیر عامل بعدی بانک سپه )سال بعد و یا دو سال بعد( منوچهر 
نیکپور خواهد بود که یک برادر او ســرگرم تاسیس بانک پارس است. منوچهر در 

آن زمان بلورسازی های پدرش را اداره می کرد.
 مهدی بهره مند به یک مقام بانک سپه تلفن کرد که قضیه را بپرسد که این مقام 
به شکوه و شکایت از دولت پرداخت که به گزارش آن بانک توجه نکرده و نرخ بهره 
را تنظیم نمی کند. بهره مند وعده نوشــتن مقاله اي در آن زمینه را به او داد و پس 
از پایان مکالمه تلفنی به ما گفت که آن مقام درست می گفت. این بانک چند هفته 
پیش گزارشی از وضعیت اقتصاد کشور منتشر کرده بود که در آن تأکید شده بود 
که نرخ بهره از سال 1334 رو به افزایش است و این روند به تضعیف فعالیت های 

اقتصادی مفید انجامیده زیراکه پول ها جذب بهره کاری شده است.
 این گزارش هشدار دهنده در روزنامه ها انتشار یافته ولی گوش شنوا نیست، من 

مقاله را خواهم نوشت شاید که به آن توجه شود. 

نوشیروان کیهاني زاده در 21 شهریور 1394

دنباله خاطرات ژورنالیستی نوشیروان کیهانی زاده

در نیمه دوم  ســال 1336 )1957 میالدی( و پــس از انتقال به میز اخبار 
حوادث شــهری و قضایی، یک حوزه کار من )کیهانی زاده( پوشــش اخبار 
مسمومین تهران بود. مســمومین پایتخت در آن زمان عمدتا در بیمارستان 
لقمان الدوله ادهم درمان می شــدند. یک روز در اطاق دکتر حسین معرفت 
رئیس این بیمارستان بودم که پرســتار َمرد بیمارستان به آنجا آمد و گفت 
که امسال هم قبول کرده است به کشور ســعودی فرستاده شود و به درمان 

ُحّجاج کمک کند.
من این َمرد را در محوطه بیمارستان با لباس سفید دیده بودم. می گفتند که 
پرستار اطاق عمل است. دکتر معرفت پس از رفتن این َمرد از اطاق، گفت که 
این پرستار که ما اورا حاجی خطاب می کنیم سواد ندارد ولی بهترین جّراح ما 

است. در غیبت جراح کار اورا انجام می دهد ولی نباید 
کســی متوجه شود زیرا که خالف قانون است. او 16 
سال سابقه کار در اطاق عمل دارد و به صورت تجربی 
جراح شده است. من از او خواسته که از روپوش و کاله 
پارچه ای دکتری استفاده کند تا بیماران متوجه دکتر 
نبودن او نشوند که تأثیر منفی روانی در آنان دارد. دید 
که تعجب کردم، گفت تعجب ندارد. تا ایجاد دانشکده 
های پزشگی در قرون جدید، جراحان از همین دست 
بودند و در جنگ ها به همراه لشکرها. جراحی حرفه 
ای تجربی است و با کشف پنی سیلین و چسب زخم و 
بستن رگ ها و ... بسیاری از مسائل جراحی حل شده 
اســت. گفتم که مصاحبه با او الزم و برای مخاطبان 

روزنامه جالب است که از گفتن آن حقایق به من ابراز پشیمانی کرد و گفت که 
اگر مطلبی در این زمینه درج شــود نه تنها آبروی کشور می رود بلکه همه ما 
تحت تعقیب قضایی قرار می گیریم و او ]پرســتار َمرد[ هم از نان خوردن می 
افتد. من سالها معاون اداره پزشگی قانونی بودم و عواقب تعقیب قضایی را می 
دانم. قول دادم که قضیه را تعقیب نکنم. بعدا دیگران و حتی خود آن پرستار 

هم که مردی خوش هیکل و تنومند بود قضیه را به همان صورت گفتند.
ایــن موضوع در ذهن من بود که نزدیک  نیــم قرن بعد گزارش نیکالس 
کریسُتف را خواندم که با یک جراح بی ســواد در اتیوپی رو به رو شده بود و 

شرح ماجرا.
نیکالس کریســتف روزنامه نــگار آمریکایي که بــراي یافتن مطلب به 
کشورهاي دیگر سفر مي کند در گزارش خود که در شماره 12 ژوئن 2005 
نیویورک تایمز انتشــار یافته  بود نوشته بود: »در شهر آدیس آبابا با زني 55 
ساله به نام »مامیتو گاشه Mamitu Gashe« آشنا شدم و با او مصاحبه کردم 
که سواد خواندن و نوشتن ندارد ولي ماهر ترین جّراح بیمارستان شهر بشمار 
مي رود و تخّصص او عمدتا در عمل فیســتوال است.«.    کریستف نوشته بود: 
»شهرت جهاني »گاشــه« در عمل جراحي به قدري زیاد است که از سراسر 
جهان جّراحان مربوط براي مالقات با او و اطالع از طرز کارش به آدیس آبابا 
مي شتابند.«.     بانو »گاشه« به کریســتف گفته بود که در یک روستاي دور 
افتاده کشور اتیوپي به دنیا آمده، رنگ مدرسه را ندیده، در 16 سالگي حامله 
شده، هنگام زاییمان به فیستوال مبتال شده، براي درمان به آدیس آبابا آمده 
و پس از درمان، در همان بیمارستان استخدام شده ، در اطاق عمل کار کرده 

و جراح شده است!.  

جّراح بي سواد ایرانی قرن 20 و جّراح بی سواد 
اتیوپیایی قرن 21!
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در جریان کار تطبیــق روزنامه های چاپی با عصر اینترنت و آنالین ها 
و نیاز مخاطبان قرن 21، بیشتر روزنامه های آمریکا از ژوئن 2009 )جز 
در روزهایی که به حد کافی اعالن تجاری و یا خبر پولی داشــته باشــند( 
ِسکِشــن اخبار اقتصادی )الیی B ( خودرا که معموال در چهار و یا هشت 
صفحه منتشر می شــد به یک صفحه که چهل تا شصت درصد آن را هم 
آگهی پُر می کند کاهش داده اند. ]خبرهای پولی عبارتند از اطالعیه های 
روابط عمومی ســازمانهای دولتی و موسســات و افراد که هدف تبلیغ و 
زمینه سازی داشته باشند و حسابداری روزنامه برای موسسه خبردهنده 

قبض صادر می کند.[.
     نظر ســنجی های وقت از مخاطبان آمریکایی روزنامه ها نشان داده 
بود که درصد مخاطبان ِسکِشن )الیی اقتصادی = بیزنس( از 38 درصد 
در دهــه 1990 به کمتر از هفت درصد در ســال 2008 ) و4/8 درصد 
در پنج ماه اول ســال 2009( کاهش یافته بود. این مخاطبان در پاسخ به 
پرسش »تلفن ِسنتر« های بنگاههای حرفه ای سنجش نظرات گفته بودند 
که مطالب و اخبار »بیزنس ِسکِشــن« عموما برپایه منافع اقتصادی منبع 
خبر و مصاحبه شونده بوده و باعث گمراهی آنان شده و تحت تاثیر همین 
اخبار و نظرات بود که پس انداز خودرا در خرید سهام و مستغالت و ... از 

دست داده و لذا چشم دیدن چنین مطالبی را ندارند!. 
    طبق گزارش های منتشره، »درصد« بینندگان شبکه تلویزیونی سی 
ـ ان بی سی )ان بی ســِی اقتصادی( نیز در آن سال  به همین دلیل کاهش 
یافته بود زیرا که در پی چند ســقوط بورس ها و ... در آن سال، مخاطبان 
اعتماد خودرا به درســتی و بی طرفانه بودن اخبار اقتصادی ازدست داده 

بودند که به جای رفتن خبرنگار به صحنه و تحقیق 
عینی، عمدتــا اینترنتی و تلفنی تهیه می شــدند!. 
رســانه های آمریکا که به دلیل یکنواخت بودن 
مطالب )اصطالحا رونوشت برابر با اصل در بیشتر 
رسانه ها( مورد انتقاد مخاطبان قرارگرفته بودند؛ 
خبرنگاران را در اتاق خبــر، از کاپی کردن اخبار 
اینترنتیـ  ایمیلي و دریافتي هاي فاکسي منع کرده 
و این کاررا در اختیار نویسندگان ستادی )نشسته( 
هر میز قرار داده و به خبرنگاران اخطارکرده اند که 
باید تنها در محل )حوزه کار خود( در جستجوی خبر 
باشند و تنظیم خبر باید کامل و همه جانبه باشد و 
برای مخاطب جای سئوال باقی نگذارد. باید سابقه 

)بَک گراوند( نویسي شده باشد.
    نتیجــه ای را کــه بنگاههای ســنجش افکار 
آمریکا در ســال 2009 به دســت آورده بودند؛ 
این روزنامه نگار )نوشیروان کیهانی زاده( در سال 
1957 )ســال 1336 هجری خورشیدی( پس از 
یک ســال خبرنگار اقتصادی روزنامه اطالعات 
بودن به دست آورده بود و آن را در جلسه هفتگی 
شورای نویســنگان این روزنامه در اُمرداد 1336 

مطرح ساخته و از این میز )میز اقتصادي آن روزنامه( کنار رفته و پس از 
مدتی دستیار ســردبیروقت ]تورج فرازمند[ بودن، خبرنگار میز شهری 
)اصطالحا؛ حوادث( آن روزنامه شــده بود که در این سمت تماس او با 
مردم بود نه مقامات و اصحاب پول و ســوداگران. اظهارات و یافت های 
وی در آن جلســه )اُمرداد 1336( که در دفتر شورا ضبط است درست 
همین حقایقی بود که آمریکاییان )پس از گذشت بیش از نیم قرن( به آن 
پی برده بودند. در آن زمان »حمید مشهور« دبیر )منشی( جلسات شورای 
نویســندگان روزنامه اطالعات بود. من )کیهانی زاده( در طول یک سال 
عضویت در میز اقتصادی روزنامه اطالعات )که دبیر آن دکتر مهدی بهره 
مندـ  بعدا از مؤسسان روزنامه آیندگان بود( به چند ابتکار جالب دست 
زده بودم از جمله مراجعه روزانه به اداره ثبت شرکتها )به مدیریت مهدی 
نراقی( و رونوشت کردن ثبت شرکتها و تغییرات آنها در آن روز و سپس 
تماس تلفنی با مدیرانشان و کسب جزئیات ]که عموما اطالعات نادرست 
می دادند و گزافه گویی می کردند[ و سپس انتشار آنها. در آن زمان شهر 
تهران بمانند همه شــهرهای دنیا دارای دفتر راهنمای تلفن بود که یک 
مرجع )رفرنس( است و در قفسه هر کتابخانه عمومی موجود. با مراجعه 
به 118 نمی توان این کاررا کرد زیرا که اصحاب شرکتها دارای تلفن های 
متعدد و در آدرس های مختلف هستند و در ایران، کارمند 118 ]که گویا 
در دست یک مؤسسه بازرگانی و غیر دولتی است[ بدون داشتن آدرس 
فرد، تلفن اورا نمی دهد )کاری برخالف اطالعات تلفن در کشــورهای 
دیگر که همه تلفنهای فرد را که علنی باشند و به نام او درج شده باشند می 
دهند. اگر یک فرد نخواهد تلفنش را بدهند آن را غیر رجیستر = درج نشده 
اعالم می دارد(. در ایران امروز، گویا موسسات باید 
مبلغی بپردازند تا در قسمت اطالعات تلفن ثبت 
نام شوند و اپراتور 118 شماره آنها را بدهد و گرنه 
می گوید که چنین موسسه ای را نداریم. به همین 
سبب، من در ســال 1391 نتوانستم تلفن روزنامه 

شرق را از 118 به دست آورم.
یک ابتکار دیگر من در آن زمان در میز اقتصادی 
روزنامه اطالعات، دنبال کردن مزایده و مناقصه 
های دولتی بود )که در روزنامه رســمی کشــور 
اعالن می شدند( و دنبال کردن قضیه تا واقعی )نه 
صوری( انجام شوند و بدون ضرورت چیزی خریده 
و فروخته نشود و کشف سوء استفاده ها، و نیز تعقیب 
انتصابات دولتی و تحقیق درباره آنها که پارتی بازی 
صورت نگرفته و فرِد زیر استاندارِد شرایط انتخاب 
نشده باشد و .... روزنامه نگار چشم و گوش و نتیجتا 
زبان مردم، پاسدار قانون اساسی و قوانین موضوعه 
کشور و نگهبان فرهنگ و اخالقیات ملت است. اینها 
تکالیف او هستند و غیر قابل اِهمال و عبور از آنها، و 
اگر نتواند به این تکالیف عمل کند باید از آن پیشه  

و یا آن رسانه کنار برود. 

از سال 2009 روزنامه های آمریکا ِسکِشن اخبار اقتصادی خودرا به یک صفحه
 کاهش داده اندـ  نتیجه ای که شش دهه پیش یک خبرنگار تازه کار 20 ساله ایرانی به آن رسیده 

بود و از اقتصادی نویسی کنار رفته بود

خاطرات ژورنالیستی نوشیروان کیهانی زاده
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ماه گذشته پنج عکس از پوتین که برخی سیاسیون غرب و به دالیلی و استفاده سیاسی کردن، 
اورا تزار آینده می خوانند در مطبوعات و هریک با زیرنویس طنزگونه و استفهامی درج شده 
بود. جز دو عکس اوـ  یکی بدون پیراهن، ســوار بر اســب و دیگری در حال جودو و ورزش ، 

عکس های دیگر در زیر آمده است:
 گرفتن عکس با مردی که پرونده تقلب در دادن مالیات خود به دولت

 و رابطه با دختر به سن قانونی نرسیده دارد!
اصحاب مقام معموال برای باالبردن خود و افزودن بر شهرت و در نتیجه قدرت، با شخصیت ها 
و معاریف خوشنام معاشرت و خوش و بِش می کنند و عکس می گیرند. یا اینکه در حال مطالعه 
کتاب و نوازش کودکان و ســالمندان. والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که یلتسینـ  
مردی که وطن! خودرا فروپاشــانیدـ  او را 15 سال پیش بر جای خویش نشانید ماه گذشته، 
این عکس را در ساحل دریای سیاه با برلوسُکنی میلیاردر و سیاست باز ایتالیایی گرفته است. 
برلوسُکنی که چندین پرونده تقلب در مالیات و معاشرت با دختر به سن قانونی نرسیده دارد 
مهمان پوتین بود. می دانید که مردم نسبت به میلیاردری که در دادن مالیات بر درآمد خود 

به دولت )وطن خویش( تقلّب کند چه احساسی دارند و درباره اش چه می گویند. 

جورج دبلیو بوش: با یک نگاه روح و روان پوتین را در وجود او دیدم!
این عکس از پوتین و جورج دبلیو بوش )رئیس جمهوری وقت آمریکا( در کمپ دیوید )مریلند( 
گرفته شــده است. بوش قبال گفته بود که با یک نگاه، روح و روان پوتین را در وجود او دیدم!، 
حال آنکه پوتین ماه گذشته در مصاحبه طوالنی خود با چارلی ُرز که از شبکه سی بی اس پخش 
شد گفته بود که یک افســر کا گ ب بوده، آموزش اطالعاتی دارد و دست چنین افرادی که 

می کوشند در دیدارها جلب نظر )ظاهرسازی( کنند نمی توان خواند.

از آن پوتین تا این پوتین
این مجموعه عکس که ماه گذشــته در برخی از رسانه انتشــار یافته بود نشان می دهد که 
یلتســین پس از توافق با سران اوکراین و بالروس در مورد انحالل جماهیریه شوروی )وطن 
خودـ  وطنی که در جریان جنگ جهانی دوم 35 میلیون ازجمله 27 میلیون روس کشته داد( 
به کاخ کرملین رفت و گورباچف را با زدن نهیب وادار کرد که همانجا از تلویزیون بگوید که 
شوروی منحل شده است و از جمهوری های 15 گانِه دست ساخت بلشویک ها یک جامعه 
مشترک المنافع به وجود می آید. با این فروپاشیدن آسان که در تاریخ جهان نظیر ندارد، بیل 
کلینتون در سفر آمریکا برایش ساکسیفون نواخت. همین یلتسین که عوارض افراط در الکل 
بیمارش کرده بود پوتین را بر جای خود نشــاند و پوتین پس از 15 سال حکومت کردن، ماه 
گذشــته به چارلی ُرز )ژورنالیست آمریکایی( گفت که او و همه روس ها سرزمین مادری را 
دوست دارند، 25 میلیون روس در جمهوری های سابق زندگی می کنند، غرب در اوکراین 
و گرجستان انقالب رنگی ترتیب داده، گروهی در اوکراین که همنژاد، همزبان، همدین و هم 
ـ فرهنگ روس ها هستند با کودتا دولت را تغییر دادند، در بالتیک شوروی سابق، روس های 
مقیم را به چشم خارجی نگاه می کنند و در اصل قرار بود که بر جای جماهیریه سابق یک جامعه 
مشترک المنافع بنشیند که ما مجبوریم ترتیب این کار را بدهیم ]ایجاد یک جامعه مشترک 
المنافع واقعیـ  نوعی کنفدراسیونـ  را تحقق بخشیم.[ که اشاره تأمل برانگیز تلقی شده است. 

پوتین در عکس و خبرـ  در مطبوعات غرب

عکِس پوتین و برلوسکنی
در کنار دریای سیاه

عکس جورج بوش با پوتین

افغانستان امروز:
 تریاک، مرگ، گدایی و شاّلق 
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زماني که قدرت هاي وقت این گونه چینیان را 
به دست چینیان گردن مي زدند

7 جوالي 1900، ســیصد هزار چیني میهندوســت که عنوان »ُمشت زنانـ  
منظور؛ افراد بدون تفنگ« بر خود نهاده بودند در شــهر پکن دست به محاصره 
سفارتخانه هاي قدرت هاي وقت و مساکن و کارگاههاي خارجیان زدند و بسیاري 
را به گروگان گرفتند. این کار چند هفته پیش از آن، از شهرTienstin  آغاز شده 
بود. چینیان از این که میهن آنان همچون گوشت قرباني میان قدرت هاي وقت 
قسمت مي شد و از حاکمّیت ملّي تنها نامي باقي مانده بود خشمگین شده بودند و 

تحمل آنان از آن وضعیت پایان یافته بود.
 قدرت هاي بزرگ وقتـ  انگلستان، روسیه، فرانسه، آلمان، ژاپن و آمریکا براي 
سرکوب ُمشــت زنان نیروي نظامي به چین فرستادند. این نیروها به قلع و قمع 
وطندوستان چیني )ُمشتزنان( اقدام کردند، و بسیاري از آنان را پس از دستگیر 

کردن گردن زدند )عکس پایین( و ....  

و  استعمارگران انگلیسي هندیان را به این طریق به دهانه توپ بستندـ  
اعدام با گلوله توپ!

در پي شکست دور سوم قیام مسلحانه هندیان بر ضد استعمار دولت لندن در 
ژوئن 1858 انگلیسي ها، دستگیرشدگان را بر دهانه لوله هاي توپ قرار دادند و 
آنگاه گلوله ها را شلیک کردند که اعدامي ها قطعهـ  قطعه و قطعات بدن آنها به 
اطراف پراکنده شدند. ظاهرا هدف از این طرز اعدام وحشیانه، ترساندن هندیان 
و گرفتن زهر چشــم بود. این قیام با نافرماني نظامیان محلي موسوم به سپوي ها 

)سپاهیانـ  ریشه آن واژه فارسي »سپاهـ  سپه« است Sepoy( آغاز شده بود.
قیام سوم هندیان از دهم ماه مي سال 1857 )چند ماه پس از تعّرض انگلیسي 
ها به بوشهر و خوزستان و وادار کردن دولت تهران به قبول تجزیه هرات و مناطق 
تاجیک نشــین از ایران( آغاز و تا 20 ژوئــن 1858 ادامه یافته بود )13 ماه و ده 
روز(. هندیان قبال دو قیام مسلحانه گسترده و طوالني ضد انگلیسي کرده بودند. 
    پس از آن که انگلیســي ها بر شبه قاره هند مســلط شدند )بعد از نیمه قرن 
نوزدهم(، هرگاه که با قیام مســلحانه هندیان رو به رو مي شدند آنان را پس از 
سرکوب و دســتگیري به دهانه لوله توپ مي بستند و اعدام مي کردند تا باعث 
ترس دیگران شــود و اصطالح به »دهانه توپ بستن« از همان زمان رایج شده 
اســت که ظالمانه ترین نوع اعدام شناخته شده است و تصویري از به دهانه لوله 
توپ بسته شدن هندیان پس از شکســت ژوئن 1858 در زیر درج شده است. 
در این زمان از اختراع دوربین عکاسي چند دهه گذشته بود و ثبت سند تاریخ با 

دوربین امکان پذیر.  

دو کشور پُرجمعیت و میلیاردی قاره آسیا دارند قدرت می شوندـ  همان دو 
کشوری که تا نیمه قرن بیستم زیر چکمه قدرت های وقت لگدمال می شدند. 
در مورد چین، اگر فســاد مالی و احساس پولپرستی روزافزون معامله گران 

آن امکان دهند. 
سیاست های ضد سوسیالیســتی آمریکا و انتقال کارخانه ها، کارگاهها و 
سرمایه از آن کشور به چین و خرید محصوالت و تولیدات اینها با دادن دالر 
کاغذی، این کشور را در مسیر قدرت شــدن قرار داد. درگذشت مائو تسه 
دونگ این فرصت را به دولت واشــنگتن داده بود. دولت کنونی پکن چون 
خواست که راه خود را کمی تغییر دهد، با تغییر ناگهانی سیاست دفاعی ژاپن 
ـ به اشاره پنهانی واشنگتنـ  رو به رو شد. با این تغییر، ارتش ژاپنـ  ژاپن متحد 
آمریکا و دارای پیمان امنیت مشــترک با آن، به جای »دفاع از خود= ِسلف 

دیفنِس« از این پس می تواند نیــروی نظامی به هر نقطه از جهان که بخواهد 
بفرستد و این تغییر، »قانون« شده است. ژاپن بود که در دوران قدرت، چند 
بار به چین تعّرض کرد و قتل عام چینیان در چند شهر ازجمله 300 هزار تَن 
در شهر نانجینگ در 1937. ولی ژاپن هم زیر دندان موشک های اتمی کره 
شمالِی تحت حمایت روسیه و چین قرار دارد. راه هندیان به سوی قدرت شدن 
چیزی دیگر است و آن صادرات دکتر، مهندس، روزنامه نگار، اقتصادان دان و 
... به غرب. اینک در آمریکا موسسه مالی وجود ندارد که یک هندی در هیأت 
ر هندی نداشته باشد و  مدیره آن نباشد و رسانه ای نیست که نویسنده و مفِسّ
در غرب یک فرودگاه بدون بازرس هندی دیده نمی شود و همه این هندیان 
وفادار به فرهنگ ملّی خود. نگاهی از چشم دوربین به دو مورد اعدام چینیان 

و هندیان به دست قدرت های سلطه گر داریم:

زمانی که قدرت های وقت این چنین چینیان و هندیان را که دارند قدرت جهانی 
می شوند اعدام می کردند
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پلنگ در دام نیاز به خوراک
این عکس های تأمل برانگیز ماه گذشته در سراسر جهان در رسانه ها انتشار یافته 
بود. تصاویر نشان می دهد که در راِجستان هند، یک پلنگ برای سیر کردن شکم 
گرسنه خود وارد یک آبادی می شود، بوی غذا از داخل یک دبّه به مشام او می رسد، 
به آن نزدیک می شــود و سرش را برای خوردن غذا وارد دبّه می کند که به سبب 
تنگ بودن، دیگر نمی تواند آن را خارج سازد و به تّقال می افتد و از این سوی به آن 
سوی می رود تا سرانجام ســاکنان محل متوجه می شوند و این چنین به کمک آن 

جانور درنده که دیگر آرام و بی مقاومت شده بود می شتابند. 

سی ام سپتامبر 2015 )هشتم مهرماه 1394( به مناسبت سالروز امضای قرارداد 
مونیخ که در تاریخ به اپیزمنت Appeasement )در سیاست به معنای نرمش و 
سازشـ  قبول بی چون و چرای خواست طرف مقابل( تعبیر شده است این عکس ها 
در مطبوعات اروپا و آمریکا چاپ شــده بود. طبق این قرارداد که در ســال 1338 
در مونیخ آلمان امضاء شد، ســران دولت های انگلستان و فرانسهـ  دو فاتح اصلی 
جنگ جهانی اول، خواســت هیتلر را که او بتواند منطقه آلمانی نشین چک اسلواکی 

)سوِدتنِلَند( را به آلمان ضمیمه ســازد پذیرفتند. سران دولت های لندن و پاریس 
بعدا و برای حفظ ظاهر گفته بودند که به خاطر حفظ صلح به خواست هیتلر تَن داده 
بودند که دیدیم یک سال بعد با تعّرض نظامی هیتلر به لهستان، جنگ جهانی دوم 
آغاز شد و .... برخی از روزنامه ها در کنار تصاویر گرفته شده در سپتامبر 1938 در 
مونیخ، عکسی از گورباچف و ریگن را در حال دست دادن با یکدیگر پس از مبادله 
توافق نامه درج کرده و نوشــته بودند که خوش باوری و ساده اندیشی اواخر دهه 
1980 گورباچف، امروزه بالی جان روس ها شده است که می کوشند بخشی از آن 
آنچه را که از دســت داده اندـ  بخش های روس نشین امپراتوری از دست داده را 

بازپس بگیرندـ  به هر بها. 

نرمشـ  خوش باوری )ساده اندیشی(
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سالروز استقالل عراقـ  کشور دستـ  ساخت دولت لندن با کوهي از مشکالت
سوم اکتبر سال 1932 استقالل کشور عراق به تصویب جامعه ملل رسید، از 
قیمومت انگلستان خارج و عضو آن جامعه شد، ولی قرار شد که منافع و ترتیبات 
نظامی دولت لندن در مناطق بصره و موصل تا 25 سال بعد محفوظ بماند. عراق 
از چند سال پیش از هم دارای سلطان و نوعی پارلمان شده بود ولی تحت الحمایه 
دولت لندن. این ســرزمین که قبال سه ایالت جدگانه اپراتوری عثمانی و پیش از 
آن ایران بود از اواخر دوران جنگ جهاني اول در اشغال نظامي انگلستان و سپس 

تحت الحمایه این دولت قرار گرفته بود.
 سرزمیني که اینک کشور عراق را تشکیل مي دهد، از اواسط دوران سلطنت 
نادرشاه جزیي از امپراتوري عثماني به شمار مي رفت. بین النهرین پس از دوران 
هخامنشیان هم حدود هشت قرن یک ایالت ایران بود و در طول این مدت، پایتخت 
ایران )شهر تیسفون در سی و پنج کیلومتری جنوب بغداد( در آنجا قرارداشت که 

در آنجا آثار کاخ سلطنتی خسروانوشیروان همچنان باقی است.
 دو شکست نظامی بزرگ ایران )نبرد اِربیل با اسکندر و نبرد قادسیه با عرب( 
در سرزمین عراق امروز اتفاق افتاد. بوئیان ایرانی بعدا عباسیان را مقهور ساخته 
و حکمران بغداد شده و شــیعیان را تقویت و حاکم کرده بودند. شاه عباس یکم 
در یک مصالحه، قســمتي از سرزمینی را که امروزه کشور عراق است به عثماني 
ها داد تا نسبت به ارمنســتان و سراسر قفقاز ادعایي نداشته باشند که بعدا نزاع 
ازسرگرفته شــد. ایرانیان در طول تاریخ، نسبت به ارمنستان حساسیت فراوان 
داشته و تا زمان انعقاد قرارداد ترکمن چای با روسیه، آن دو ملت همنژاد وابسته 
به یکدیگر بودند. در زمان شاه صفي )از دودمان صفویان( در یک مصالحه دیگر، 
ایران و عثمانی بغداد و ایروان را با هم مبادله کردند. نادرشــاه که بغداد و بیشتر 
نقاط عراق امروز را از چنگ عثمانی خارج کرده بود  بعدا به این شرط که عثماني 

ها نســبت به سلیمانیه که ســاکنان وقت آن ترکمان و وفادار به حکومت ایران 
بودند و چند منطقه مرزی دیگر نظر نداشــته باشــند و چند شرط و قید دیگر از 

بغداد صرف نظر کرد. 
دولت لندن در جریان جنگ جهانی اول از فرصت اتحاد نظامی عثمانی )ترکیه( 
با آلمان اســتفاده کرد و به عراق لشکرکشید تا به هدف قدیمی خود که سلطه بر 
سرزمین های عربی و دارای نفت است برسد. عثمانی در جنگ جهانی اول شکست 
خورد و از میان رفت و انگلســتان بر متصرفات عربی آنـ  جز سوریه )شامات و 
لبنان( دست یافت و کشورهای عراق، اردن، سعودی از یکی شدن نجد و حجاز، 
کویت و ... را به وجود آورد با مرزهاي مسئله دار و ترسیم مرزهای این کشورهای 

دستُپخت انگلستان عمدتا در دفاتر دربسته در لندن صورت گرفت. 
دولت لندن پیش از اکتبر 1932 طي شــرایطي قول موافقت با استقالل عراق 
را داده بود که قبال به صورت یک کشــور نبود. یکي از این شرایط، ادامه استقرار 
پایگاههاي نظامي انگلستان در آن ســرزمین و آزادي نقل و انتقال نیروهاي آن 
دولت در خاک عراق بود. عراق از ســه ایالت جداگانه عثمانی که نژاد و مذهب 

متفاوت دارند به وجود آمده است.
در سال 1941 نیروهای نظامی انگلستان از خاک همین عراق به ایران تعّرض 
و آن را به اشــغال نظامی خود درآوردند.  دولت لندن که از یکپارچه کردن سه 
ایالت ســابق امپراتوری عثمانی کشور عراق را به وجود آورده بود یک امیرزاده 
حجاز را پادشاه آن کرده بود که سلطنت تا سال 1958 )کودتای عبدالکریم قاسم، 
ژنرال نیمه عربـ  نیمه ُکرد( در این خانواده باقي بود. در پی جمهوری شدن عراق 
جناح های ناسیونالیست، ناصری و بعثی پس از درگیری با یکدیگر که داستانی 

مفصل است بر عراق حکومت کردند.
    عراق در بهار سال 2003 به اشــغال نظامی آمریکا درآمد. نیروهای رزمی 
آمریکا در دسامبر 2011 و پس از امضاي پیمان استراتژیک مشترک دو دولت 
از عراق خارج شده اند ولی شماری از آنان از تابستان 2014 و پیدایش داعش، 

به نام مستشار و آموزشگر به عراق بازگشته اند. 
    مشکالت نژاديـ  مذهبي عراق از زمان حذف سلطنت در سال 1958 آفتابی 
شده و روزافزون است. انفجارهاي انتحاري و حمله مسلحانه به زندانها و مؤسسات 
و مقامات ادامه دارد. تنها در یک ماهه سپتامبر 2012 و طبق آمارمنتشره از سوي 
دولت بغداد، 365 نفر در این کشور کشته و صدها نفر دیگر مجروح شدند. این 
درحالي است که دولت محلي ُکردهاي عراق )اقلیم کردستان( به رغم قرارداشتن 
مقام رئیس جمهوری عراق و چند پست کابینه در دست ُکردها، با دولت مرکزی، 
مسائلی ازجمله تقسیم درآمد نفت دارد و اشاره به احتمال رفراندم برای تعیین 
آینده خود کرده اســت. مي دانیم که آمریکا از 1917 و دولت اسرائیل از زمان 
پیدایش و نیز دولت های عضور ناتو از زمان فروپاشــی شوروی حامي ُکردهاي 
عراقي بوده اند. عراق اینک با مسئله داعش )دولت اسالمی عراق و شام( نیز رو به 

رو است که بخش هایی از شمال و غرب عراق را در تصرف دارد.  باقیمانده از یک انفجار اتومبیلي در بغداد که دهم سپتامبر 2012 )شهریور 1391( صورت گرفت
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طبق شنیده ها، 14 مهرماه 1357 )سال انقالبـ  اکتبر 1978( و همان روزی 
که آیت اهلل خمینی از عراق عازم فرانسه شده بود، به خواست شاه و پس از شرکت 
او در جلســه افتتاحیِه سال پارلمانی 1357ـ  1358 و اعالم فضای باز سیاسی و 
اعتراف وی به اینکه سوء استفاده های افراد و مقامات از اختیارات )فساد دولتی( 
عامل نارضایتی مردم بوده است، تَنی چند که در جامعه آن زمان به صاحبنظر 
معروفیت یافتــه بودند ازجمله چند روزنامه نگار به کاخ نیاوران جهت دیدار و 
تبادل نظر با رئیس وقت کشور دعوت شدند. شاه در این دیدار نظر آنان را که 
در جریان مستقیم تحّرکات و رویدادهای وقت بودند و اینکه برای بازگرداندن 

آرامش چه باید کرد جویا شده بود.
این دعوت شــدگان عموما اعالم آزادي تاسیس حزب با هر مسلک و مرام، 
صدور پروانه انتشــار روزنامه بدون قید و شــرط های خودخواهانه و امنیتی و 
برگزاري انتخابات کامال آزاد را راه حل دانســته بودنــد و گفته بودند که اگر 
انتخابات آزاد و با مشارکت همه احزاب برگزار شود، مردم به جاي راهپیمایي و 
تظاهرات، کسانی را که بخواهند و بپسندند انتخاب و اصالح اموررا به آنان واگذار 
مي کنند و آرام مي گیرند و این نمایندگان از هر گروه و با هر عقیده که باشند قطعا 
در صدد تغییر نظام سلطنتي بر نخواهند آمد زیراکه می دانند ارتش ایستادگي 
خواهد کرد. شاه گفته بود که اگر چنین کنیم، این راهپیمایان که تحریک شده اند 
همان هایی را انتخاب خواهند کرد که آنان را به خیابان می کشانند و کار خرابتر 
خواهد شد. »دعوت شــدگان« گفته بودند که مجلس جای تظاهرات نیست و 
»نماینده«، هرکس که باشد نزاکت و نظامات را در مجلس مراعات خواهد کرد 

و شماری اندک را بهتر از گروه انبوه می شود قانع کرد. 
    در این دیدار به شاه گفته شده بود که در پی احضار فوری سپهبد نصیری از 
پاکســتان به تهران ]که در آنجا سفیر بود[ و فرستادن هواپیما برای آوردن اوـ  
کاری که قبال سابقه نداشتـ  شایعه بازداشت احتمالی چند مقام سابق سر زبانها 
افتاده که اگر عملی شود نتیجه منفی خواهد داشت و مردم خواهند گفت که این 
کار برای اغفال و آرام کردن آنان است و عمق و واقعیت ندارد. ]این بازداشت ها 
یک ماه بعد در نیمه آبان انجام شد و امیرعباس هویدا، سپهبد نعمت اهلل نصیری، 
غالمرضا نیک پی، داریوش همایون و ... در پادگان جمشــیدیه زندانی شدند و 
بعدا عکس هایی که آنان را در اطاق بازداشــت نشان می داد انتشار یافت ولی 

تاثیر بر روند تظاهرات و اعتصابات نگذارد[. 
     یکی از »دعوت شــدگان به نیاوران« به شــاه گفته بود که در این شرایط، 
فرماندهان نظامی باید از کسانی باشند که ماجرای شهریور 1320 تکرار نشود 
]مرخص کردن و به خانه فرستادن سربازان وظیفه و ...[. همچنین اشاره شده بود 
که بهتر بود به جای جعفر شریف امامی یک چهره مورد عالقه و اعتماد مردم و 
مثال از مصدقی ها نخست وزیر می شد. انتصاب شریف امامی ]یک ماه پیش از 
آن[ به سبب شایعاتی که درباره او در جامعه انتشار یافته بود ]متمایل به خارجی 
بودن و فعالیت در فری میسونری Freemasonry [ تاثیر منفی داشته است. 
]از روز پس از برگزاری مذاکرات نیاوران، شایعه رفتن شریف امامی انتشار یافت 

و درست یک ماه بعد و در آستانه اعتصابات بزرگ عملی شد[.
به اظهار غالمحسین صالحیار سردبیر وقت روزنامه اطالعات، در آن نشسِت 
تبادل نظر، یکی از دعوت شدگان گفته بود راهپیمایی و تظاهرات بیش از هفت ماه 
است که عادت مردم شده است و راه چاره، اعالم وضعیت فوق العاده، و به استناِد 
وروِد عناصر مسلح خارجی و اسلحه به کشور و حمایت برخی دولت های دیگر 
از تظاهرات و مخالفت ها بهتر است که »حالت جنگ« در کشور اعالم، و در این 

حالت جنگ، وزارتخانه هایی که فعالیت آنها ضرورت محتوم ندارد موقتا تعطیل 
و امور کشــور با اختیار کافی به یک ژنرال میهندوست که در جامعه معروفیت 
خشونت داشته باشــد و انعطاف نداشته باشد سپرده شود، ارتباطات مخابراتی 
قطع، فروش بنزین و سوخت خودرو؛ مشروط، مسافرت به خارج و صدور ویزای 
ورود ممنوع، روزنامه نگاران خارجی که فعالیت آنان مشــکوک باشد اخراج و 
از تلفات و اعتراض خارجی تا برقراری آرامش، ترس و نگرانی نباشــد زیراکه 
در صورت ادامه ناآرامی، تلفات بیشتر خواهد بود و در صورت شکست دولت، 
اعدام ها و .... شاه در واکنش به این نظر، نخست گفته بود که اطمینان دارد اوضاع 
آرام خواهد شد و پس از اندکی مکث افزوده بود که سپردن امور به یک دولِت 
موقت تماما نظامی، موضوعی است که نباید نادیده گرفته شود. ]چنین دولتی، 
پس از گسترش اعتصاب ها، از نیمه آبان آن سال بر سر کار آمد ولی عمل آن، 
نظامی و مسلحانه به آن گونه که انتظار می رفت و در آن نشست مطرح شده بود 
نبود، فقط چند ژنرال با حفظ سمت های نظامی خود، وزیر هم شده و به وزارتخانه 
ها رفت و آمد داشــتند و انتصاب آنان نه تنها از شدت اعتراضات نکاست بلکه 

آنها را تشدید کرد و ....[.
    چند روز پیش از جلســه نیاوران، دکتر منوچهر گنجی وزیر وقت آموزش و 
پرورش ]اینک مقیم آمریکا[ هم چند صاحبنظر و روزنامه نگار معروف را برای 
چنین تبادل نظری بــه دفتر خود دعوت کرده بود کــه همان نظرات )آزادی 
تاسیس حزب و نشریه، تعقیب قضایی ضربتی سوء استفاده کنندگان از قدرت 

برای پُر کردن جیب خود و نیز برگزاری انتخابات آزاد( را شنیده بود.
     پس از برگزاری جلسه نیاوران که کوشش شده بود مطلبی درباره آن انتشار 
نیابد، جیمی کارتر رئیس جمهوری وقت آمریکا، توســط اردشیر زاهدی سفیر 

وقت ایران در واشنگتن پیامی خصوصی برای شاه فرستاد!.
بعدا رئیس ساواک هم شماری از اصحاب نظر و روزنامه نگاران را برای تبادل 

نظر پیرامون اوضاع کشور به دفتر خود دعوت کرد.
    از سردبیران روزنامه های بزرگ وقت که به سازمان امنیت )ساواک( دعوت 
شــده و با رئیس وقت آن تبادل نظر کرده بودند نقل شده است که موضوعات 
مطرح شده در مذاکرات رئیس ساواک تقریبا همان بود که در دیدار کاخ نیاوران 
به میان آمده بود. طبق همین نقل قول ها، در آن روز هنوز این روزنامه نگاران چند 
قدمی بیش، از ساختمان ساواک دور نشده بودند که فرستاده آیت اهلل بهشتی که 
در اتومبیل نشسته بود آنان را به منزل او بُرد. آیت اهلل بهشتی به آنان گفت که 

شاه رفتنی است، به این حرف ها گوش نکنید و راه خودتان را بروید. 
    غالمحسین صالحیار سردبیر وقت روزنامه اطالعات پس از شنیدن اظهارات 
آیت اهلل بهشتی و بازگشــت به تحریریه، به همکارانش گفت که نگرانی شاه از 
خارجی ]برخی از دولت ها[ بویژه دولت لندن بیش از تظاهرات داخلی اســت. 
شــاه تصّور می کند که دولت لندن همچنان گذشته حامی روحانیون، واشنگتن 
خواهان روی کارآمدن لیبرال دمکرات ها )مصدقی ها( است و مسکو می داند 
که با هرگونه تغییراتی در ایران، چپها وضعیت بهتری خواهند یافت و بنابراین، 
هر سه قدرت تمایل به زنده شدن احساسات ناسیونالیستی ایرانی ندارند که شاه 
از زمان برگزاری جشن های سالگرد ایجاد شاهنشاهی ایران به دست کوروش 
بیش از گذشــته در این راه گام برمی دارد که پدرش هم از شش سال پیش از 
برکناری برداشــته بود و ســخن از تمدن بزرگ می زند. بیشتر نگرانی لندن و 
مسکو از آن است که ایرانیان به یاد گذشته و کوچک شدن کشورشان به دست 

روسیه و انگلیس بیافتند و .... 

تبادل نظر شاه در نیمه مهرماه 1357 )سال انقالب( با اصحاب نظر و روزنامه نگاران 
در کاخ نیاورانـ  نتیجه: هیچ
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مارگارت تاچر: آسیب پذیری جمهوری 
اسالمی از اقتصاد بیش از جنگ است 

بیستم سپتامبر 1980 و در آستانه حمله نظامي تمام عیار عراق 
به ایران، مارگارت تاچر نخست وزیر وقت انگلستان در این باره به 
وزیر امورخارجه کابینه اش گفته بود که »اقتصاد« بیش از »جنگ« 

به نظام اسالمی ایران آسیب می زند، »انقالب« 
روند اقتصادی ایران را تغییر داده و برای ایران 
مانده است »درآمد متزلّزل نفت« و با رفتن اهل 
صنعت و اقتصاددانان از کشور و یا خانه نشین 
شدن، یک عده افراد کم اطالع، کم تجربه و جّو 
انقالب )بی اعتنایی بــه قوانین و موازین( امور 
اقتصاد ایران را به دســت گرفته اند. کارها به 

دست این افراد افتاده که از روال خارج و پیچیده تر می شوند و .... تاچر 
در صفحه 91 کتاب خاطرات خود به این مالقات اشاره کرده است. 
تاچر نوشته است که به وزیر امور خارجه گفتم: ارزیابي و محاسبات 
صدام حسین از فروپاشــیدگي ارتش ایران درست نیست، زیرا که 
افراد و سالحهاي این ارتش باقي هســتند، سیستم نظام وظیفه ای 

ارتش ایران کمک می کند که افراد ذخیره سریعا احضار شوند و ....
چر

ت تا
گار

مار

روزی که کیهان و اطالعات مصادره  و 
روزنامه نگاران ایران اخراج شدند

11ســپتامبر 1979 )در آن سال مصادف با 20 شهریور 1358 و هفت 
ماه پس از پیروزی انقالب و 16 روز پس از رویداد ترور آهن فروشــی که 
کیهان را خریده بود و مدیر تازه این موسســه(، احمد آذری قمی داستان 
وقت انقالب دســتور ضبط و مصادره اموال مصطفــی مصباح زاده، ورثه 
عباس مسعودی و نیز محمدعلی مسعودی را صادر کرد و با این دستور، دو 
روزنامه کیهان و اطالعات با همه دارایی شانـ  از چاپخانه تا ساختمانـ  در 
اختیار بنیاد مستضعفان قرار گرفتند.  در اعالمیه دادستان انقالب، مربوط 
به این مصادره، این ســه تن متهم به تحکیم پایه های رژیم پهلوی و تبلیغ 
برای سیاست بیگانگان و هموار ساختن زمینه جهت اجرای این سیاست ها 
در قبال گرفتن رشوه شده بودند. روزنامه کیهان قبال به یک خرده فروش 
آهن آالت فروخته شــده بود که از آن پس به بنیاد مستضعفان منتقل شد 
و اینک هر دو روزنامه قدیمی که تیراژ چشــمگیر ندارند به دفتر رهبری 
وابسته اند. با مصادره شدن کیهان و اطالعات، اخراج روزنامه نگاران آنها 
آغاز شدـ  اخراج بدون ذکر علت و پرداخت غرامت اخراج. اُفت ژورنالیسم 
ایران از همین زمان آغاز شده است.  در سال انقالب، همین اخراج شدگان 
دســت به یک اعتصاب 61 روزه زده بودند که به پیروزی آن کمک کرده 
بود. از آن زمان، به رغم اختصاص دادن یک روز از سال به »روز خبرنگار« و 
دشوار خواندن کار روزنامه نگاری و در نتیجه کوتاه کردن سنوات کار برای 
بازنشستگی، نسبت به درخواست روزنامه نگاران اخراج شده حتی آن دسته 
از آنان که کمک به تأسیس روزنامه های همشهری، ایران و ... کردند اعتناء 
نشده است. شنیده شده است که برخی از اینان دارند قصه غصه های خودرا 
می نویسند تا کتاب شود. بسیاری از این اخراجی ها ساکن کشورهای دیگر 
بویژه آمریکا شده اند. تعجب در این است، در ایرانـ  کشوری که به همه 
ازجمله نوزادان هرماه کمک نقدی 45 هزارتومانی داده می شود، غرامت 

روزنامه نگاران اخراجی پرداخت نمی شود، چرا؟!. 

 تاسیس سازمان امنیت کشور )ساواک(
 و آغاز دوران پرونده سازی و ناراضی تراشی

19 سپتامبر 1956 )28شــهریور سال 1335( الیحه تاسیس سازمان 
اطالعات و امنیت کشور )ساواک( که در شوراي وزیران تصویب شده بود 
جهت تصویب به مجلس داده شــد که پس از بررســی به تصویب رسید. 
تا زمان اجراي این قانون درســال 1337، امور اطالعاتي شهرها در دست 
اطالعات شــهرباني )پلیس( بود که یک دائره مطبوعات هم داشت، و در 
روستاها و حومه شــهرها از اختیارات ژاندارمري. ساواک حق مداخله در 
امور نظامیان را نداشت و این کار از وظایف اطالعات ارتش )رکن 2( بود.

    در پی تاسیس ساواک، تیمور بختیار فرماندار نظامی تهران رئیس آن 
شــد و کارکنان فرمانداری را هم که عمدتا درجه دار ارتش )گروهبان و 
استوار( بودند به آنجا منتقل کرد. بنابراین، ساواک برجای فرمانداری نظامی 
نشست. همان زمان بسیاری از اصحاب نظر و ازجمله چند نماینده پارلمان 
گفته بودند که با این ماموران و کارکنان، سنگ نخست ایجاد این سازمان 
حساس و مهم کج گذارده شده است و طولی نخواهد کشید که به یک ماشین 
ناراضی تراشی و پرونده سازی تبدیل خواهد شد )که شد(. در یک سازمان 
اطالعاتی، »تحلیلگر« اطالعات خام نقش اساســی دارد و تحلیلگر فردی 
باید باشد بســیار آگاه، باهوش، خردمند و تحصیلکرده، که این ساواک با 
کارمندانی که استخدام کرده فاقد آن است و به فساد، غرض و پرونده سازی 
آلوده خواهد شد. ناراضی بودن مردم از ساواک در دهه های بعد به حدی 
بود که در سال انقالب هرمقام تازه منصوب از سوی شاه، وعده انحالل آن 
را می داد. برخی از موّرخان نوشته اند که روش و طرز عمل مقامات ساواک 
در جریان انقالب به گونه ای بود که به انهدام نظام سلطنتی کمک فراوان 
کرد!. بررسی پرونده های ساواک که ساختمان آن در دو روز اول پیروزی 
انقالب به دست مردم افتاده بود نشان داد که ماموران این سازمان نه تنها 
برای مردم معمولی و کارمندان بلکه برای مقامات تراز اول و وزیران وقت 
پرونده ســازي کرده بودند؛ پرونده هاي درد سر ساز! که در دهه نخست 
پس از انقالب به همین پرونده ها استناد شد، اعدام صورت گرفت و ....    

افتادن تبریز به دست سلطان سلیم
هفتم سپتامبر سال 1514 )17 شهریور( نظامیان عثماني )عساکر( وارد 
تبریز شــدند. این یگانها به فرماندهي مستقیم سلیم اول سلطان عثماني 23 
آگوست )15 روز پیش از آن( در دشــت چالدران نیروهاي شاه اسماعیل 
صفوي مرکب از درویش های مسلح و افراد ایالت تُرک تبار شیعی مذهب 
را شکســت داده بودند. این افراد بکار بردن اسلحه آتشین را خالف آیین 
جوانمردي مي پنداشــتند و تنها از کمان و گرز و شمشــیرـ  آن هم شمشیر 
کوتاه و تبرزین استفاده می کردند.  جنگ چالداران بزرگترین و آخرین جنگ 
بزرگ توپ و تفنگ در برابر شمشیر و کمان بود.  شاه اسماعیل که وارث خانقاه 
درویشان در اردبیل بود برای جلب همگان، خودرا از تبار ایرانی، تُرک )اوزون 
حســن( و حتی رومی و یونانی می خواند. هدف سلطان سلیم ازاین  تعّرض، 
ضمیمه کردن مناطق ُکردنشین شمال غربي ایران و محل سکونت ترکمانان 
)بقایاي ســلجوقیان، آق قیونلوها و قره قیونلوها و ... در شمال عراق امروز( و 
نیز مانع از گسترش و رشد مذهب شیعه )علویان( در قلمرو خود بود. سلطان 
سلیم به دو هدف اول خود از این عملیات نظامي رسید، ولي مسئله اي به نام 
کردستان را به وجود آورد که دولت ترکیه اینک )قرن 21( دچار آن است. 
اشغال نظامی تبریز طوالنی نبود و نیروهای عثمانی )معروف به عساکر( هدف 

حمله چریک های محلی قرار گرفتند و آنجا را ترک کردند. 



139424روزنامک- شماره هجدهم - مهر

روزی که داریوش بزرگ شاه ایران شد
داریوش هخامنشي پسر ویشتاســپ از بزرگان پارس در نخستین 
روز از جشنهاي مهرگان )پس از تطبیق با تقویم میالدي؛ دوم اکتبر( در 

سال 522 پیش از میالد، شاه ایران شد.
در دوران حکومت 36 ساله داریوش بزرگ، قلمرو ایران از دره سند و 
کوههای پامیر تا دانوب، لیبی و سودان و شامل تمامی خاور میانه، آسیای 
جنوبی، آسیای میانه، آفریقای شمال شرقی و بالکان جنوب شرقی بود که 
به استانهاي متعدد )ساتراپي( تقسیم شده و مستقیما زیر نظر حکومت 
مرکزي و بر پایه قوانین واحد اداره مي شــدند و به آن قسمت که سه 
طایفه ایراني )پارس، پارت و ماد( در آن سکونت داشته، داراي نیاکان 
و فرهنگ مشــترک بوده و آیین هاي نوروز را گرامي داشته و یکسان 

برگزار کرده اند »ایرانزمین« گفته اند. مصر ساتراپي ششم ایران بود.
کوروش بنیادگذار کشــور ایران بود و جهانی فکــر می کرد، ولي 

ناسیونالیسم ایراني با داریوش بزرگ به دنیا آمده است.
از کارهاي مهم داریوش ایجاد آبراهي میان دریاي سرخ و رود نیل 
بود که خلیج فارس را به دریاي مدیترانه متصل سازد. کار مهم دیگر 
او دســتور ساختن تخت جمشید بود که شاه نشــین ایران زمین باشد 
]پایتخت اداري ایران شهر شوش بود[. ایجاد یک سپاه همیشه آماده 
در مرکز که تا رسیدن سایر واحدهاي ارتش از شهرستانها و نقاط دور 
دست کشــور، بتواند در برابر هر گونه تهاجم ناگهاني ایستادگي کند 
اقدام مهم دیگر او بود. ضرب سکه زر و سیم، مخصوصا سکه هاي طالي 
تقریبا خالص موسوم به دریکـ  داریکـ  در سال 515 پبش از میالد 
ابتکار مهم داریوش یکم بود. تاســیس پستخانه، دادگاه، کودکستان و 
دبســتان  و وضع قوانین و تعرفه مالیاتي و ایجاد یک نیروي دریایي در 
خلیج فارس چند نمونه دیگر از کارهاي داریوش بزرگ به شــمار مي 
آید.  داریوش که با آتوســا دختر کوروش بزرگ ازدواج کرده بود در 
سال 486 پیش از میالد درگذشت و پسرش خشایارشاـ  نوه کوروشـ  
بر جاي او نشست که سیاست پدر را عینا دنبال کرد. داریوش در نقش 

رستم )استان فارس( مدفون شده است. 

یادآوری گذشته رعایت اصول و ضوابطـ  اعتناء

ادامه رسمقاله

ادامه از صفحه اول
ما روزنامه نگارانـ  تاریخ نویســان هنگام بررســی وضعیت یک کشور، نخست به چگونگی 
رعایت اصول قانون اساسی آن می پردازیم. اصول قانون اساسی ستون های ساختمان یک کشور 
اند که نباید لرزان، سســت و خلل پذیر باشند و بعد صفحه نامه به سردبیر در روزنامه ها و پاسخ 
به انتقادها و تذکرات را و ســپس اخبار جنایی و قضایی روزنامه ها را تا ببینیم که آن جامعه چه 
ضعف هایــی داردـ  ضعف های اقتصادی اجتماعی و بی اعتنایی به اخالقیات ]ضعف آموزش و 
پرورش[. این ضعف ها آن حوادث را باعث می شوند. به خاطر دارم حدود ربع قرن پیش )اواخر 
سال 1370( که به زادگاه خودـ  اســتان کرمان رفته بودم، خواستم به بیابان واقع میان کرمان، 
جوپــار و ماهان بروم تا میدان جنگ پُرتلفات داوطلبان کرمانی بــا ارتش قراختائیان را یک بار 
دیگر ببینم. در ســال 1333 دبیر درس تاریخ، ما دانش آموزان را با اتوبوس به آنجا برده بود تا 
میدان جنگ را نشان دهد و گفت که در کشورهای دیگر میدان های جنگ های وطنی دارای تابلو 
توضیحات اند و محل به همانگونه نگهداری می شــود با سالحها و لباس های نظامی همان دوره 
که در کشور باستانی ما با آن همه جنگ دفاعی، چنین نیست. در دهه 1340 به دعوت جنگلبانی 
از روزنامه نگاران به همان محل رفتیم که درخت َگز، تاغ و ... کشــت کرده بودند تا حرکت شن 
متوقف شود ولی این بار، دیدم که باغسازی شده و تابلو هفت باغ و مؤسسه خیریه مولی الموحدین 
دارد )قبال نشنیده بودم که آن بیابان مالک مشّخص داشته باشد. بیابانها و کوهها قاعدتا متعلق به 
ملّت هستند، و تنها دولت که نماینده ملّت است می تواند طبق شرایطي که قانون معّین مي کند و 
طي مراحلي ازجمله برگزاري مزایده عمومي واگذار و پول حاصله را به خزانه داریـ  بیت المال 
ـ واریز کند و درآمد ملّی باشــد(. پرسیدم که مگر این اراضی بالصاحب نبود که گفتند استاندار 
که از بستگان رئیس جمهور اســت با یک روحانی شهر و چند تن دیگر این نهاد را تأسیس و این 
اراضی را خیابان بندی کرده و بفروش می رســد، هواپیمایی ماهان را هم همین موسسه به وجود 
آورده و .... گفتم که طبق اصل 44 قانون اساســی جمهوری اســالمی، هواپیمایی های ایران باید 
دولتی باشــند، یک موسسه خیریه که قاعدتا دولت و مؤسسه دولتی نیست!، پاسخی نشنیدم. به 
خاطر دارم در دسامبر 1979 )که دبیر میز اخبار بین الملل روزنامه اطالعات بودم( میلوشویِچ 
ِصرب ]سیاستمدار وقت[ پس از انتشار گزارش های مربوط به قریب الوقوع بودن نخستین دور 
انتخابات رئیس جمهور ایران، این وضعیت را پیش کرده بود. وی گفته بود که حالت انقالب )اداره 
کشور بدون بوروکراسی و رعایت تشریفات اداریـ  حل ضربتی مسائل( با همه خصوصیات آن 
باید دست کم 3 تا 5 سال طول می کشید تا همه شعارهای انقالب جا افتد )نهادینه شود( و آنگاه 
اوضاع به حالت عادی )انتخاب رئیس جمهور و ایجاد پارلمان و ...( بازگشت داده می شد، نه 11 
ماه. آژانس فرانس پرس این نظر میلوشــویچ را مخابره کرده و نوشته بود که وی از کارشناسان 
تجربه های انقالبی اســت. در آن زمان از مصادره شدن روزنامه اطالعات حدود 4 ماه گذشته 
بود، یک بازاري مدیر آن شده بود و سردبیري روزنامه شورایي بود و این شورا مصلحت ندانست 

که ترجمه آن خبر آژانس فرانس پرس درج شود.
    بی اعتنایی نباید در یک جامعه نهادینه شود. برای مثال: سالها بود که از پیاده رو ناقص خیابان 
دماوند شرقی )ضلع جنوبی ایستگاه داریوش( ناله سرداده و این اعتراض را رسانه ای کرده بودم 
تا اینکه در اسفندماه 92 در یک شب بارانی در آنجا بر زمین افتادم و مجروح شدم و عکس آن را 
روی جلد مجله روزنامک چاپ کردم که نقل چند نشریه در خارج و تاریخ آنالین شد ولی به آن 
اعتناء نشد و پاسخی نشنیدم. در سابق سریعا، به این قبیل انعکاس ضعف ها پاسخ داده می شد و 
حتی دولت از صفحه »نامه به سردبیر« در نشریات برای پیشُبرد سیاست خود استفاده می کرد و 
یک مورد آن تعمیر مدارس ایرانی ترکیه بود که این دولت مانع می شد و دولت تهران یک نامه 
ساختگی از قول یک ایرانی مقیم ترکیه به روزنامه اطالعات داد و آن را سند کرد و دولت ترکیه 
را مجبور به تسلیم و موافقت با تعمیر مدارس. همین نامه ساختگی »رشیدی مطلق« منتشره در 
روزنامه اطالعات که جرقه انقــالب را زد یکی از آنها بود. باید خصلت اعتناء کردن به نظرات، 
اعتراض و ناله ها به جامعه بازگردانده شود. اگر در سال دوم و سوم پس از انقالب، روزنامه نگاران 
حرفه ای و با تجربه کشور را که سرمایه ملّی بودند از رسانه ها اخراج نکرده بودندـ  آن هم بدون 
دلیل و نپرداختن غرامِت اخراج، اصول و ضوابط و حتی رفتار و اخالقیات تضعیف نمی شــد. این 
روزنامه نگاران اخراجِی 35 سال پیش، هنوز می توانند بنویسند و دست کم آنچه را که بر سرشان 
آمد. روزنامه نگار به تمام معنا؛ واقعی، در جهان امروز عنصری کمیاب است. آنان بودند که در 
ســال انقالب به گسترش و پیروزی آن کمک کردند. در کشوری که »روز خبرنگار« برگزار می 
شود و خبرنگار با 20 سال سابقه کار و دریافت پاداش می تواند بازنشسته شود، به کودک شیرخوار 
کمک نقدی داده می شــود، چرا نباید به روزنامه نگار اخراجِی 35 سال پیش غرامت اخراج داده 
شــود. تنی چند از همین اخراجی ها بودند که روزنامه همشهری را به این مرتبه و مقام رسانیدند 
و .... باید کمی اندیشــه کرد. ایجاد تاریخ آنالین ایرانیان با این وسعت بی نظیر به هزینه شخصی 
ـ برای نشان دادن عظمت ایران و ایرانی و آموزش عمومی، کار یکی از همین اخراجی های سال 

1359 از مطبوعات کشور است.
   نوشیروان کیهانی زاده
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روز مهرگان
شــانزدهمین روز از ماه مهر)امسال مصادف با هفتم اکتبر(، »روز 
مهرگان« است که ایرانیان از هزاره دوم پیش از میالد آن را گرامي 
داشته اند و دومین روز مهم ســال پس از »نوروز« به شمار آورده و 
مفصل ترین مراســم از جشن هاي شش روزه مهرگان را در این روز 
برگزار کرده اند. از سده بیســتم میالدی به دلیل نامعلوم، در ایران 
روز مهرگان از شانزدهم مهر به چهاردهم این ماه منتقل شده است!. 

مهر )میترا( در پارســي مفهوم »فروغ، 
روشنایي، دوستي، پیوســتگي، پیوند و 
محبت« داشــته و ضــد دروغ، دروغ 
گویي، پیمان شکني، خشونت و نامهرباني 
کردن بوده است. در زبان پارسي، واژه 
»دروغ« ازسه هزار ســال پیش تغییر 

نیافته که تلفظ اولیه آن »دروگ« بود. پیش از هخامنشــیان، جشن 
مهرگان را بغ یادي ) )بگ یادي( »یاد خدا – سپاسگزاري از خدا« مي 
گفتند. مورخان در همه کشورها، با توجه به این جشن ها، تداوم بکار 
بردن واژه مهربان و رعایت خصلت مهربان بودن و مهرباني کردن در 
میان ایرانیان که طبیعت ثانوي آنان شده و به اصطالح در خونشان 
قرار گرفته است، ایرانیان را مهربان ترین، باگذشت ترین و میهمان 

نواز ترین مردم جهان نوشته اند. 

سالروز برگزاري آیین های بیست و پنجمین 
سده تاسیس امپراتوري ایران 

بیســتم مهرماه ســال 1350 )اکتبر 1971 و امسال مصادف با 11 
اکتبر( به مناسبت بیست و پنجمین سده ایجاد دولت مرکزي و تاسیس 
امپراتوري پهناور پارســیان، بزرگترین کنگره ایران شناسي با شرکت 
تقریبا همه شــرق شناســان جهان و مورخان مربوط در تخت جمشید 
گشــایش یافت. ایجاد دولت مرکزي ایران به دست کوروش بزرگ 
)سیروس = ســایرس( در12 و یا 13 اکتبر ســال 559 پیش از میالد 
پس از تصرف شهر بابل اعالم شده بود کوروش از امپراتوری ایران به 
نام یک جامعه مشــترک المنافع یاد کرده و خواهان جهان یک دولتی 
مرکب از ملل دارای استقالل در امور داخلی شده بود که اندیشمندان 
در دو سه قرن اخیر آن را راه حل مسائل جاری بشریت دانسته اند که 
همچنان دچار جنگ و مشــکالت اجتماعیـ  اقتصادی و نقض حقوق و 

آزادی هاست.
در ســالروز اعالم تحقق آرزوي کوروش به ایجاد امپراتوري ایران، 
سران کشورهایي که در سال 1971 و به مناسبت این سالروز دعوت شده 
بودند از آرامگاه کوروش بزرگ بنیادگذار ایران )امپراتوري پارسیان( 
در پاســارگاد دیدن کردند و کوروش را به عنوان مردي آزاده که همه 
انسانهارا داراي حقوق و حیثیت برابر اعالم کرده بود و براي تحقق این 
امر در صدد ایجاد دولتي جهاني مرکب از ملل مشترک المنافع بر آمده 
بود ستودند. در همین روز، شاه وقت )پهلوي دوم( در برابر گور کوروش 

نطقي ایراد کرد که یک پاراگراف آن از این قرار است:
»کوروش! شاه بزرگ، شاه شــاهان، آزاد مرد آزاد مردان و قهرمان 
تاریخ ایران و جهان، آســوده بخواب؛ زیرا که ما بیداریم و همواره بیدار 
خواهیم ماند!.«. سه روز پس از گشایش کنگره ایران شناسیـ  24 مهرماه 
همان سال در تخت جمشید و با حضور ســران دعوت شده از سراسر 
جهان، مراسم رژه تاریخ ایران برگزار شد. در این رژه، سربازان با لباس 
و تجهیزات هر دوره از تاریخ ایران از برابر مدعوین گذشتند و مراسم، با 
شرح کامل توسط ایرج گرگین )متوفی( مستقیما از تلویزیون پخش شد.

نظر برخی از مورخان براین اســت که همین مراســم و نیز افزایش 
درآمد ایران از صدور نفت در 6ـ  7 ســال پس از آن، این نگرانی را در 
قدرت های وقت پدید آورد که نکند ایرانیان در صدد احیاء امپراتوری 

خود باشند و .... 

دولت هخامنشی ایران و کشتي دوـ  بادبانه
تاریخ کشــتي سازي و دریانوردي نشان مي دهد که در آستانه پاییز 
)اواخر سپتامبر( سال 442 پیش از میالد، اردشیر یکم )به نوشته مورخان 
یونان باستان: اردشیر درازدست( شاه وقت ایران از دودمان هخامنشیان 
اعتبار الزم براي ساختن کشتي دوـ  بادبانه را از خزانه دولت در اختیار 
کشتي سازان فنیقي )ســوريـ  لبناني( قرارداد تا در کارگاههاي کشتي 
سازي )شیپ یارد( بندر صور )تیر( چنین کشتي هایي را بسازند. اردشیر 
این تصمیم را هنگامي اتخاذ کرد کــه اطالع یافته بود مهاجران یوناني 
مقیم جنوب ایتالیا ســه سال پیش از آن )سال 450 پیش از میالد(، این 
نوع کشتي را اختراع کرده بودند که نیاز به پاروزن نداشت و در خالف 
جهت وزش باد هم مي توانست حرکت کند، زیرا که بادبان  بزرگتر باد 
را مي گرفت و با فشــار زیاد به بادبان کوچکتر پس مي فرستاد و کشتي 

در خالف جهت باد حرکت مي کرد. 

سازش ایران و عثماني بر سر بغداد، ولی ...
20 سپتامبر سال 1638 میالدي مراد چهارم سلطان عثماني که بغداد 
را به محاصره گرفته بود از نیروهاي ایراني مدافع شهر خواست که تسلیم 
شوند که فرمانده این نیروها درخواست سلطان عثماني را رد کرد و تاکید 
کــرد که جنگ دفاعي خود را تا آخرین نفر ادامه خواهد داد و ســه ماه 
روي این تعهد خود ایستادگي کرد. سرانجام سلطان عثماني که اصرار 
داشت همه سرزمینهاي عربي را تصرف کند و وجود نیروهاي ایراني را 
در بغداد ســدي در برابر این هدف خود مي دید از طریق سیاسي وارد 
عمل شد و روز 24 دسامبر سال 1638 ضمن قراردادي با شاه صفي، تعهد 
سپرد که اگر بغداد از نیروهاي ایراني تخلیه شود، وي شهر »ایروان« را به 
عنوان جزئي از قلمرو ایران به رسمیت خواهد شناخت و تعرض دیگري 
به قفقاز نخواهد کرد. و در پي امضاي این قرارداد بود که شــاه صفوي از 
اصفهان به فرمانده پادگان بغداد اطالع داد که شــهر را ترک گوید و با 
نیروهاي خود به همدان منتقل شود. بعدا نادرشاه این قراردادرا زیر پا 
نهاد و اعالم کرد که بین النهرین هزار و چند صد سال متعلق به ایران بود 
و نمی توان بر تســلیم آن به خارجی صحه گذارد و به آنجا لشکر کشید 
و این نزاع تا زمان پادشاهی محمدشــاه قاجار )نوه فتحعلی شاه( ادامه 
داشت. این وضعیت برغم تاسیس کشوری به نام عراق در آنجا پس از 
جنگ جهانی اول و شکست عثمانی، ادامه داشته و جنگ 8 ساله عراق و 

جمهوری اسالمی ایران دنباله همان ماجراست. 
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 روزي که ارتش آمریکا با 700 نظامي
 آغاز بکار کردـ 

 طبق آمار، بسیاری از جوانان ایرانیـ  
آمریکایی ثبِت نام سلکتیو سرویس کرده اند

29 سپتامبر ســال 1789 ارتش فدراسیون آمریکا )کشورهای 
متحده( با 700 نظامي ایجاد شــد و مقّرر گردید که از محل صرفه 
جویي هاي دولت فدرال، ظرف ده ســال یک کشتي جنگي هم براي 
آن ساخته شود. هزینه ساخت این کشتي که هنوز وجود دارد و قادر 
به دریا پیمایي و تیراندازي با توپ اســت برابر نیمي از کل درآمد 
یک سال این فدراسیون شــد. این توپدار که »کانستیتوِشن = قانون 

اساسي« نام دارد در بندر بوستون متوقف است.
     آمریکا قانون وظیفه عمومي ندارد و افراد نیروهای مســلح آن، 
نظامي پیماني و حقوق بگیر هســتند )و اصطالحا؛ داوطلب و بودجه 
دفاعی کشــور؛ سنگین(. این فدراســیون در قرن 20 داراي قانون 
»سلِکتیو سرویس« شد که به موجب آن جوانان پسر نام نویسي مي 
کنند که در صورت نیاز کشور )در جریان جنگها و نظایر آن و کمبود 
نظامي اســتخدامي که مي تواند تبعه آمریکا هم نباشد(، بر حسب 
میزان ضرورت، شماري از آنان موقتا به زیر پرچم احضار مي شوند.  
طبق آمار، بســیاری از جوانان ایرانیـ  آمریکایی ثبِت نام سلکتیو 
سرویس کرده اند. به عالوه، هر استیت عضو فدراسیون داراي گارد 
ملّي از آن خود است که افراد این گارد به عنوان نظامیان ذخیره ارتش 
فدرال محسوب مي شوند که رئیس جمهوری هرزمان که ضرورت 
اقتضا کند مي تواند برخــي و یا همه آنان را »نیروي نظامي فدرال = 
نیروي همه کشــور« اعالم و فّعال کند و به هر نقطه اي که بخواهد 
بفرستد. برخي از شــهرهاي قدیمي تر آمریکا هم داراي میلیشیاي 
محلّي هســتند که درصورت نیاز براي کمک به پلیس شهر و امور 

امدادي احضار مي شوند.
به باور برخــی از مورخان، جنگ ها بودند که آمریکا را ابرقدرت 
کردند؛ جنگ با اسپانیا، دولت واشنگتن را دارای قلمرو خارجی کرد 
)پورتوریکــو، گوام و ...(، جنگ جهانی اول آن را یک قدرِت مطرح و 

وارد باشگاه قدرت ها ساخت و جنگ جهانی دوم، ابرقدرت. 

پیشنهاد روم به ایران: تقسیم خاورزمین 
میان دو ابرقدرت!ـ  پروبوس امپراتور 

وقت و اقوام ژرمن و نام آلمان در یک نگاه
28 سپتامبر سال 280 میالدي بهرام دوم شاه ساساني ایرانزمین 
در آستانه برگزاري جشــن ِمهرگان پیشنهاد »مارکوس اورلیوس 
پروبــوس  Marcus Aurelius Probus « امپراتوروقت روم را که 
خاورزمین میان دو ابرقدرت ایران و روم قســمت شود رد کرد و به 
فرســتاده امپراتور روم با تاکید گفت که دولت روم باید دست خود 
را از آسیا کوتاه کند و از مدیترانه شرقي پا فراتر نگذارد، ولي اضافه 
کرد که ایران آماده است با روم در صلح و صفا به سر بَرد. فرستاده 
امپراتور روم تقاضا کرده بود که نماینده اي با او به ُرم برود و پاسخ به 
آن پیشنهاد را مستقیما در آنجا مطرح کند که بهرام دبیر اول دفتر 
خود )دیپترتار = دفتردار( را با وي به ُرم فرســتاد و یک صلح کوتاه 

مدت میان دو کشور برقرار شد.
    مورخاني کــه زمان رد این 
پیشــنهاد را پس از محاسبات 
تقویمي تازه و بویژه جشن ساالنه 
مهرگان به دست داده اند نوشته 
اند: این نخستین پیشنهاد تقسیم 
خاورزمین بود که بعدا و بویژه در 
قرون جدید و معاصر چندبار از 
سوي قدرتهاي وقت )قدرتهاي 
اروپایي میان خود( تکرار شــد 
اما جز ایجاد منطقه نفوذ، به آن 

صورت عملي نشد.
    اندیشــه این تقسیم دو سال 

پیش از ارسال پیشنهاد، در ذهن پروبوس به وجود آمده بود. پروبوس 
پس از سرکوبی پنج قبیله ژرمن در اروپای مرکزی و مطیع ساختن 
آنها و تحکیم ســلطه روم بر مصر، در صدد لشکرکشــی به شرق 
مدیترانه برآمده بود که با چند شورش در اروپا و نافرمانی برخی از 
ژنرالهایش رو به رو شد و اولویت را در پایان دادن به این مسائل دیده 
بود و لذا، وارد شدن به یک صلح دائمی با ایران ناسیونالیست وقت.

    پروبوس در 19 آگوســت 232 میالدی در شــمال ِصربستان 
امروزـ  شهر سیرمیوم  Sirmium )امروزه سرمسکا Sremska ( که 
از شهرهای امپراتوری روم بود به دنیا آمده بود، یک نظامی و ژنرال 
بود که بسال 276 میالدی با رای سنا، با عنوان »ُکنسول« امپراتور روم 
شده بود. وی مدتی با درجه ژنرالی در منطقه دانوب شرقی و بالکان 
جنوب شرقی بســر برده و از قدرت نظامی ایرانیان و قوانین سخت 

سپاهیگری و تعصب ناسیونالیستی آنان آگاه بود.
    امپراتور شدن پروبوس همزمان با پیدایش حالت تعرض طوایف 
ژرمن به اراضی اطراف بود که در کنترل رومیان بودند. این طوایف 
 Allemangne = آلمانـ  ی ها« ، Goths عبارت بودند از ُگتٍس هــا
 Longiones  لونگیون ها ، Franks  فرانک ها ،»  Alamani = Aleman
Ligii = ، وندال هــا  Vandals و .... ملل مجاور، این طوایف را به این 
نام ها می خواندند حال آنکه خودشــان ژرمــن بودند و دارای یک 
زبان و یک فرهنگ. ]واژه َوندال از نام این طایفه وارد زبان انگلیسی 
شده است زیرا که آنان شهر ُرم را پس از تصرف از ریخت و زیبایی 

انداخته بودندـ  نوعی تخریب سطحی[.  توپدار 218 ساله کانستیتوشن همچنان قادر به دریاپیمایی و تیراندازی 
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تبعید رضاشاه، ایستادگی لشکر کرمان
 در برابر نیروهای انگلیسی

 و شبیخون 4 ژاندارم سلیمانی
 به تیپ انگلیسیـ    هندی در جلگه رایِن

27 سپتامبر سال 1941، رضاشاه یک ماه و دو روز پس از تجاوز 
نیروهاي انگلستان و شوروي به ایران به همراه خانواده اش در بندر 
عباس بَر ِکشــتي انگلیسي »بندرا« نشســت و دوران تبعید خود را 
آغاز کرد. این کشتي 23 روز بعد در جزیره موریس )موریشس( از 
متعلقات انگلســتان در اقیانوس هند پهلو گرفت و به رضاشاه گفته 
شد که تبعیدگاه او همین جزیره است و زنداني دولت انگلستان است.

رضاشاه 21 ســپتامبر 1941  با خانواده اش از اصفهان از طریق 
یزد و کرمان عازم بندرعباس شده بود. کرمانیان پس از آگاه شدن 
از تصمیم دولت لندن که آن را تحقیري براي ایرانیان دانسته بودند 
در صدد برآمدند که مانع از رفتن رضاشاه از کرمان به بندرعباس 
شوند. لشکر 7 پیاده کرمان، نیروي هوایي با 400 هواپیما و دوـ  سه 
هنگ زرهی و سوار در خوزستان و نقاط دیگر تنها واحدهاي نظامي 
ارتش چند صد هزار نفری ایران بودند که بخشنامه نخجوانـ  ریاضي 
را بدون تصویب آن از ســوي فرمانده کل قوا )رضاشاه( نپذیرفته 
بودند و لشــکر کرمان براي عقب راندن یک تیپ انگلیسيـ  هندي 
که از جنوب شرقی وارد ایران شده بود به جلگه رایِن شتافت که تیپ 
انگلیسي به آنجا رسیده بود و انگلیسي ها را متوقف ساخت که فرمانده 
تازه کل قوا دســتور تَرک مخاصمه داد. در همین جلگه راین )میان 
کوه هزار و کوههای َگلَکی و عسکری( بود که چهار ژاندارم سوار و از 
طایفه سلیمانی های کرمان در یک شب به آن تیپ انگلیسی شبیخون 
زدند، تلفات وارد ساختند و چادرهای نظامیان انگلیسیـ  هندی را به 
آتش کشیدند و در کوه هزار پنهان شدند و تا پایان جنگ جهانی دوم 

در آنجا بودند. سردار قاسم سلیمانی از آن طایفه است.
    نیروهاي انگلیسي به اشاره وینســتون چرچیل و دستور ژنرال 
آریچیبالد ویول  فرمانده نیروهاي نظامي مستقر در هندوستان و بعدا 
فرماندار و سپس نایب السلطنته این شبه قاره به ایران فرستاده شده 
بودند. ویول  پس از آگاه شــدن از ایستادگي کرمانیان گفته بود که 
درستي اظهارات »ژنرال پرسي سایکس« اینک بر من ثابت شد که 
به خود من گفت که مردم کرمان، ناسیونالیست  ایراني هستند و در 
گفتارشان ایران را »خاِک پاک« مي خوانند، سه قرن حکمران تُرک 

داشتند ولی یک واژه تُرکی یاد نگرفتند. 

نخستین قانون تابعیت ایران
 که در آن تابعیت ایران یک موهبت بزرگ 

توصیف شده است
 و مسئله انبوه مهاجرت بی سابقه ایرانیان

16 شهریور 1308 )6 سپتامبر 1929( ایران دارای نخستین قانون 
تابعیت شــد که در آن تابعیت ایران یک موهبت بزرگ توصیف شده 
اســت. در این روز هنگام بررســی الیحه دولت در مجلس و شنیدن 
اظهارات نمایندگان موافق و مخالف، به تاریخچه مهاجرت اشــاره شد 
و گفته شــد که تاریخ ایران تنها در یک زمان )از نیمه قرن هفتم تا دهه 
سوم قرن هشتم میالدی و پس افتادن امپراتوری ایران به دست عرب( 
مهاجرت انبوه ثبت کرده و آن هم به هند و این مهاجران پس از گذشت 
12 قرن هنوز خودرا پارسیان می خوانند و به فرهنگ ایرانی خود وفادار 
هســتند. چند نماینده مجلس با استناد به این واقعیت، پیشنهاد کردند 
که تبصره ای بر الیحه اضافه شود و پارسیان هند هم تبعه ایران شناخته 
شــوند که قرار شــد این تبصره را بعدا دولت به صورت الیحه تازه به 
مجلس بیاورد که دولت لندن که بر هندوستان حکومت داشت مخالفت 
کرد زیراکه که پارسیان داشتند هند را صنعتی می کردند )که بعدا اتمی 
و تکنولوژیک هم کرده اند(. پس از انقالب و تغییر نظام، اصل 41 قانون 
اساسی جمهوری اسالمی )مصوب سال 1979( به تابعیت و مهاجرت 

اختصاص داده شده که به نظر می رسد هنوز به اجرا در نیامده باشد!.
مهاجرت از ایران تا سال 1353 )1974 میالدی( کمتر از هرکشور 
دیگر در جهان بود. از این سال و عمدتا به دلیل دالرهای روزافزون نفتی 
و تحصیل در خارج چشــمگیر شــد. در خرداد 1356 )ژوئن 1977(، 
امیرعباس هویدا نخست وزیر وقت افتخار کرده بود که شمار همه تَرک 
وطن کردگان ایرانی به 25 هزار تَن هم نمی رسد و  اینان عموما توده ای و 
ضد دولتی ها هستند که به آلمان و کشورهای کمونیستی رفته اند. )این 

مهاجران پس از انقالب به ایران بازگشتند و ....(. 
مهاجرت به صورت انبوه از تابســتان 1357 )1978 و سال انقالب( 
آغاز شــد، جنگ عراق با ایران و محدود شــدن مسافرت موقتا آن را 
کاهش داد که از دهه 1990 شتاب بیشتری به خود گرفته و این شتاب 
از نیمه دهه یکم قرن 21 چند برابر شده است. برخی از گزارشها حکایت 
از مهاجرت پنج تا هفت میلیون ایرانی از کشور خود در طول دهه هاي 
پس از انقالب داشــته که یک مقام اداره آمــار و ثبت احوال جمهوری 
اسالمی دربهار 2010 شمار مهاجران را حدود پنج میلیون بیان داشت. 
گزارش آگوســت 2012 وزارت امور خارجه آمریکا درباره نتایج 
قرعه کشی اعطای کارت سبز نگرانی آور تفسیر شده بود زیراکه حکایت 
داشت در این سال،  369 هزار ایرانی! برای شرکت در این قرعه کشی 

تقاضا داده بودند که 6 هزار و 29 نفرشان برنده شده اند. 

یمن، ساتراپی ایران
26 سپتامبر در تاریخ یمن یادآور دو رویداد است:    ـ   ساتراپي ایران شدن یمن در 26 سپتامبر سال 597 میالدي و جمهوري اعالم شدن آن )یمن شمالي، صنعا( 
در 26 سپتامبر سال 1962 )پس از کودتاي ناصریست ها بر ضد محمد البدر، امام زیدیه آن(.      یمن از سال 570 میالدي که سپاه اعزامي ایران به فرماندهي اسپهبد 
وهرز )به دستور خسروانوشیروان( حبشي ها را از آنجا بیرون رانده بود تحت الحمایه ایران بود و »سیف ذي یزن« با حمایت و اتکاء به نظامیان ایران بر آنجا حکومت 
مي کرد.      پس از درگذشــت سیف، خسرو پرویز شاه وقت ایران از این قضیه استفاده کرد و 26 سپتامبر سال 597 میالدي یمن را یک ساتراپي )استان( ایران اعالم 
داشت و یمن تا سال 630 میالدي در این وضعیت باقي بود. در این سال و در جریان گسترش اسالم در جزیرة العرب، »باذان« فرماندار ایرانی یمن )عربستان جنوبي( 

مسلمان شد و قیمومت ایران بر آن سرزمین پایان یافت و پس از آن، یمن تا قرنها به صورت ملوک الطوایفي اداره مي شد.  
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قضیه دیوار برلین و فریبی که روس ها 
خوردند

سیزدهم آگوست 1961 ســاختن دیوار برلین آغاز شد. دولت 
کمونیست آلمان شرقي که از تشویق غرب به فرار اتباع خود به آلمان 
غربي و تبلیغات منفي که به دنبال داشت خسته شده بود تصمیم به 
کشیدن این دیوار سیماني گرفت که 27 سال پا برجاي ماند. برلیني 
ها بامداد 13 آگوست 1961 که براي رفتن به کار از خانه هاي خود 
بیرون آمده بودند متوجه سیمهاي خادار سراسري شدند که شبانه 
شهر برلین )پایتخت دویچ رایک = امپراتوري آلمان( را به دو قسمت 
شرقي و غربي تقسیم کرده بود. بعدا این دیوار سیمي به دیوار بتوني 
تبدیل شد و کار برچیده شــدن آن که مقدمه تامین وحدت آلمان 
قرارگرفت نهم نوامبر 1989 آغاز شــد. آلمان تا زمان بیسمارک 
)نیمه دوم قرن 19( وحدت نداشت و دولت پروس به پایتختی برلین 
ارشدیت داشت. غرب در طول جنگ سرد دو بلوک وقت، از قضیه 

دیوار برلین بهره برداري تبلیغاتي فراوان کرد.
     در هفته اي که به 12 آگوســت 1961 ختم شده بود 12 هزار 
و پانصد تن از اتباع آلمان شــرقي )بیش از هر هفته دیگر( از طریق 
برلین به آلمان غربي و سه دولت غربي مستقر در آنجا پناهنده شده 
بودند. در آن زمان، رســانه هاي غرب دفاتر بزرگ در برلین غربي 
و هنگ کنگ مستقر ســاخته بودند تا فرار از چین و آلمان شرقي را 

هرچه تمامتر بزرگ کنند. 
    نظامیان روسیه از بهار سال 1945 که برلین را تصرف کرده بودند 
تا زمان فروپاشی شوروی در شــرق آلمان مستقر بودند که دولت 
مسکو )بوریس یلتسین( با گرفتن وعده هایی از غرب که به آنها عمل 
نشد، نظامیان خودرا از شرق آلمان و اروپای مرکزی و جنوب شرقی 
خارج ســاخت که ناتو جای آنهارا گرفت و حتی در بالتیک شوروی 
سابق و در همان پایگاههایی که روسیه ساخته بود مستقر شده است!. 
روس ها به بهای 27 میلیون کشته برلین، شرق آلمان و ... را گرفته 
بودند و .... جمع تلفات اتحاد جماهیر شوروی در جنگ جهانی دوم 

35 میلیون بودـ  27 میلیون روس و 8 میلیون غیر روس. 

 بخشي از دیوار برلین در 1962

سلیمان میرزا اسکندري، ایرج اسکندري، رضا روستا، دکتر مرتضي یزدي، محمد 
یزدي، بزرگ علوي، عبدالحسین نوشین، دکتر محمد بهرامي و علي امیر خیزيـ  9 
سوسیالیست هاي قدیمي ایران هفتم ِمهرماه 1320 )29 سپتامبر 1941( تاسیس 
حزب توده را اعالم داشتند که ظرف مدتي کوتاه، شماري دیگر اساسنامه حزب تازه 

را امضا کردند که در ردیف مؤسسان آن قرار داده شده اند. 
    هدف این حزب که خود را مارکسیســتـ  لنینیست معرفي کرده بود ترویج و 
برقراري سوسیالیسم؛ حذف کامل استثمار و استعمار در هر شکل آن، دمکراسي توده 
اي )حکومت شورایيـ  ساویت(، برابری اقتصادیـ  اجتماعی و تأمین رفاه همگانيـ  
درمان و آموزش پرورش رایگان، بازنشســتگی همگانی، تأمین مسکن و کار و ... و از 

این رهگذر رفع نگراني ایرانیان اعالم شده بود.
 ُمبلّغان حزب گفته بودند که ریشه سوسیالیسم از ایران است و »َمزَدکـ  روحانی 
َزرتشتی« که »تاریخ عقاید« اورا پدر سوسیالیسم مي داند فرضیه خودرا در دهه دوم 
قرن ششم میالدی ]دوران پادشاهی قباد یکم، شاه ساسانی و پدر خسروانوشیروان[ 
در ایران اعالم داشــت. وی یک ایرانی بود و شاه وقت که از فئودالیسم و مداخالت 
مالکان و اصحاب نفوذ ]اصطالحا؛ بزرگان[ در امور کشــور خسته شده بود، با هدف 
حذف استثمار و نفوذ، فرضیه َمزَدک را پذیرفت و از پیروان او شد، یک روز فئودال 
ها و متنّفذین را به کاخ ســلطنتی فراخواند و دستور بازداشت و قتل آن گروه از آنان 
را که دســت به مقاومت زده بودند صادر کرد و ... و نباید امکان داده شود که چنان 

شرایطی ]استثمار سرمایه داران و مداخالت اصحاب نفوذ[ در کشور پیش آید.
    کمونیســتهاي ایران در زمان سلطنت رضاشاه پهلوي هم تالش کرده بودند که 

تشکیل حزب دهند که سرکوب شده بودند. 
    تیراندازي به محمدرضا شاه )پهلوی دوم( در 15 بهمن 1327 در دانشگاه تهران 
بهانه غیر قانوني کردن حزب توده قــرار گرفت، ولي این حزب در دوران حکومت 
دکتر محمد مصدق با استفاده از فضاي سیاسي باز که در ایران برقرار شده بود دست 
به فعالیتـ  اســمأ نیمه علنيـ  زد و اعضاي فراوان به دســت آورد با یک سازمان 
نظامی گســترده و نیرومند که باعث وحشت غرب شد که با شوروي در جنگ سرد 
بود و ایران در خط اول جبهه قرار داشت. غرب حزب توده ایران را از عوامل مسکو 
معرفی می کرد.    حزب توده در پي براندازي 28 اَُمرداد 1332، و یک ســال بعد از 
آن، کشف شبکه نظامي اش، شدیدا سرکوب شد و این سرکوبي تا سال 1357 )سال 
انقالب( کاهش نیافت. ســران این حزب که در خارج از کشــور و عمدتا در آلمان 
شرقي به حالت تبعید زندگي مي کردند و پیامهایشان را با رادیویي که داشتند براي 
ایرانیان مي فرســتادند در انقالب 1357 فّعاالنه شرکت کردند و پس از پیروزي 
انقالب فعالیت علني خود را در ایران از ســرگرفتند. فعالیت تازه بیش از ســه سال 

طول نکشید، سرکوب شد و ....
    در زیر تصاویر برخي از موسسان و سران قدیمي حزب توده ایران آمده است:

سالروز اعالم تأسیس حزب توده با هدف 
تأمین برابری اقتصادیـ  اجتماعی، حکومت 
شورایی )ساویِت( و رفاه همگاني ایرانیانـ  

چندبار سرکوب شدن این حزب
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 25 اکتبر، ســالروز آغاز انقالب سوسیالیستي روسیه به رهبري لنین معروف 
به انقالب بلشویکي )توده اي( است که در 1917 پیروز شد ولي نظامي که برپایه 
ایدئولوژي آن ایجاد شده بود در آخرین روز سال 1991 پس از 74 سال حکومت 
فروپاشید. در تقویم آن زمان روســیه )تقویم ژولیان(، این انقالب »هفتم نوامبر« 
آغاز شده بود، بنابراین »25 اکتبر« طبق تقویم گریگوري است که اینک بین المللي 

شده و تاریخ رویدادها )کتب تاریخ( را به آن مي نگارند.
     انقالب بلشــویکي اکتبر در حقیقت سومین مرحله از انقالب روسیه در طول 
سال 1917 بود. انقالب اول توسط لیبرالها، و انقالب دوم که موفق به وادار کردن 
تزار نیکالي دوم به تفویض اختیارات شد در فوریه همان سال توسط چپگرایان و 

ناسیونالیستها انجام شده بود که »کرنسکي« را رئیس دولت موقت کرده بودند.
     در انقالب بلشویکي که ساعت 9 و 45 دقیقه شب با شلیک توپ از سوي رزمناو 
آیورورا به اوج شدت رسید، کمونیست ها )بلشویک ها(، سوسیالیست هاي انقالبي 
و ِمنشویک ها )اقلیت - سوسیال دمکراتها( شرکت داشتند و انقالبیون ساعت 2 
بامداد کاخ زمستاني محل استقرار دولت را در شهر پترو گراد )سن پترزبورگ( 
گرفتند که از آن واحدهاي قزاق و نیز واحدهاي دانشجو )دانشکده افسري( دفاع 

مي کردند. دانشجویان نظامي به کمک قزاقها فراخوانده شده بودند.
     در پي سقوط کاخ و دستگیر شدن بیشتر مقامات ارشد، لنین پیروزي انقالب 
و برکناري دولت وقت )دولت کرنسکي( را اعالم داشت و اداره امور روسیه به 
دست کنگره ســاویت ها مرکب از 649 کمونیست، سوسیالیست و ِمنشویک 
سپرده شد. لنین تاکید داشت همه کساني که معتقد به نوعي سوسیالیسم هستند 
در احراز مقامات و اداره امور مشارکت داشته باشند ولي بعدا »لئون تروتسکي« 
سوسیالیســت هاي میانه رو را مشتي ورشکســته و فرصت طلب خواند و به 
دورانداخت و برجاي کنگره ساویت هاي سراسر روسیه، شوراي کمیسرهاي 
خلق مرکب از نمایندگان کارگران و کشاورزان بلشویک را مستقر ساخت، پرچم 
دولتي با عالمت داس و چکش را رســمیت بخشید و مصادره اراضي اشراف، 
مالکان بزرگ و حتي کوالک ها )خرده مالکین( و کارخانه ها، بانکها و کارگاهها 
را اعالم داشت و همین جهش که مورد نظر لنین نبود و آن را روالي منطقي نمي 

دانست باعث شد که سنگ اول کج گذارده شود. 
    »منشویکها« جامعه روسیه را براي قبول »سوسیالیسم مطلق و هرگونه جهش« 
آماده نمي دیدند و در مرحله نخســت، خواهان تعدیل ثروت و توزیع درآمدها و 
مخالف پاکسازي گسترده ادارات و سازمانها بودند و موافق واگذاري مقامها به افراد 
آزموده، نه کارگر و کشاورز و تنها به دلیل عضویت در حزب و شرکت در انقالب. 
منشویک ها به رهبري ژولیوس مارتور در ســال 1903 از بدنه حزب سوسیال 
دمکرات زحمتکشان روسیه که به دست رادیکالها افتاده بود جدا شدند و چون در 
اقلیت بودند به منشویک )به زبان روسي: اقلیت( معروف شدند. با وجود این، به 
موازات اکثریت )به زبان روسي: بلشویک( عمل و همراه اکثریت )سوسیالیستهاي 
پیرو مکتب مارکس( بودند. بلشــویکها از 1918 عنوان حزب کمونیست برخود 
گذاردند. لنین رهبر اکثریت )بلشویکها و بعدا کمونیستها( نیز معتقد به سیر تکامل 
تدریجي و پس از کسب موفقیت در هر مرحله، رفتن به مرحله دیگر سوسیالیستي 
کردن بود ولي به دلیل ضدیت غرب با انقالب اکتبر و لشکرکشــي انگلســتان، 

فرانسه، آمریکا و ژاپن به روسیه و آغاز جنگ داخلي مصلحت نمي دید )و یا قادر 
نبود( که با کارهاي افراطي تروتســکي مخالفت کند مخصوصا که تروتسکي به 
فرماندهي خود، ارتش سرخ را به وجود آورده بود. سه دولت انگلستان، فرانسه و 
آمریکا »آلمان« را حامي دگرگوني روسیه مي دانستند زیرا که قبال روسیه متحد 
با آنها در جنگ )جنگ جهاني اول( با آلمــان، اتریش و عثماني بود. ده روز طول 

کشید تا انقالب بر مناطق اطراف پایتخت حاکم شود و ....
     پیروزي انقالب روســیه عمدتا به دلیل نارضایي مردم از فئودالیته موجود، 
ـ اجتماعي، وجود فســاد در  تبعیضــات، انحصارها، نابرابري هــاي اقتصاديـ 

دستگاههاي دولتي و بوروکراسي خسته کننده آن بود.
     پس از مرگ لنین، جانشینان او به تدریج از مردم جدا شدند و به تجمل گرایي 
و قدرت طلبي و خودخواهي روي آوردند که چاپلوسي مقامات پایین تر، دروغ و 
ریاکاري را به دنبال داشت. از آنجا که مقامات حزب و دولت مردماني بي تجربه 
و برخاســته از میان قشر کم سواد و بي اطالع بودند به جاي ترویج سوسیالیسم از 
راه آموزش )مدارس و مطبوعات( و ساخت افراد مومن و وفادار به این مسلک و 
تفهیم منافع انســاني آن از طریق انعکاس بدي ها و نارسایي نظامهاي ملل دیگر، 
به روشهاي دیگري ازجمله خشونت و استبداد متوسل شدند و سوسیالیسم را در 
وضعیتي قراردادند که ســرانجام به شکست کشانده شد. سوسیالیسم روسیه بر 
پایه عقاید مارکس و لنین بود و باید نســلهایي مي ساخت که به مباني آن با تمام 
وجود وفادار بمانند و یا دســت کم به آســاني از آن عقب نشیني نکنند. بنابراین 
به باور اندیشمندان، انقالب شوروي نخست دچار شکست فرهنگي شد و سپس 
اقتصادي - سیاســي و خیانت برخي از مقامات و یا اشتباهات و غفلت آنان. مائو 
که متوجه رو به شکســت فرهنگي رفتن نظام شوروي شده بود؛ درچین دست به 
انقالب فرهنگي زد که دیر شده بود و عمرخودش به پایان رسید و جانشینان او و 
بویژه از سال 1982 بازگشت به نوعي کاپیتالیسم را آغاز کردند و غرب با شریک 

اقتصادي شدن با آنان به آن روند کمک کرد.
     سران روسیه شوروي در دهه دوم پیروزي، چون نظام خودرا شکست ناپذیر 
مي پنداشــتند، به تصور اینکه اگر روســیه یکپارچه را به صورت اتحادیه اي از 
ملّیت ها درآورند آســانتر مي توانند سایر ملل را به داخل این اتحادیه بکشانند، 
لذا آن را )امپراتوري تزاري ســابق را(با خطوطي که در دفاتر دربسته روي کاغذ 
کشیدند به کشــورهاي متحده متعدد تقســیم کردند و نامش را اتحاد جماهیر 
شوروي سوسیالیستي گذاردند که این اتحادیه در سال 1991 همانند یک اطاق 
برفي فروپاشید و مسائل گرجستان و اوکراین و ... در سال 2008 ریشه در همان 

اشتباه داشت. 
    فروپاشي اتحاد شوروي و استقالل اعضاي آن نیز نتیجه جاه طلبي سران محلي 

بود که مي خواستند بر اریکه قدرت بمانند و رئیس کشور باشند!. 
    به هرحال، نفع آني انقالب اکتبر 1917 روسیه براي ایران این بود که لنین همه 
دعاوي روسیه در ایران را که طبق قراردادهاي متعدد بویژه موافقتنامه آگوست 
سال 1907 سن پترزبورگ بود لغو و ابطال کرد. طبق موافقتنامه سن پترزبورگ، 

انگلستان و روسیه ایران را به مناطق نفوذ خود تقسیم کرده بودند. 
     شکست نظام حکومتي شــوروي که از اول هم جوامع فئودالي و شبه فئودالي 
امپراتوري تزاري روســیه آمادگي الزم براي پیاده کردن »سوسیالیسم مطلق« 
مخصوصا با »جهش« را نداشتند سبب تجدید نظر در فرضیه هاي سوسیالیستي 
شده است. پیروان این فرضیه ها که نوعي سوسیالیسم عملي )دلخواه و مورد نیاز 
مردم( را راه نهایي تامین سعادت بشر مي پندارند به کوششهاي خود براي یافتن راه 
حل ادامه مي دهند. بسیاري از اینان به این نتیجه رسیده اند که فرضیه سوسیالیسم 
حتي از نوع معتدل آن براي جوامع بشري نمي تواند متحد االصول باشد و با شرایط 
و فرهنگ و رشد و نوع جامعه )مثال کشاورزي و یا صنعتي و ...( باید مطابقت داشته 
باشد و کار از سوسیال دمکراسي )همان را که منشویکهاي روسیه در دهه 1910 
مي گفتند( آغاز گردد و در هر جامعه بر پایه فرهنگ ملي عملي شــود تا قابلیت 
هضم شدن داشته باشد )فرضیه هوگو چاوس( و در هر حال، جامعه آماده قبول آن 
باشــد و آن را راه حل مشکالت بداند. هر »ایسم« براي پیاده شدن موفقیت آمیز 

روز انقالب بلشویکي )مارکسیستي( روسیه در اکتبر 1917 - علل انقالب و دالیل فروپاشي

منظره یک خیابان سن پترزبورگ )پتروگراد( در جریان انقالب
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»هربرت جورج ولز« تاریخنگار، جامعه شــناس و داستان نویس انگلیسي 
که 21 سپتامبر 1866 به دنیا آمد و سوم آگست 1946 درگذشت و در طول 
عمر از اندیشــه کوروش بزرگ به ایجاد »دنیای تک دولتی و کنفدراسیون 
ملت ها = جامعه مشــترک المنافع جهانی« جانبداری و آن را تبلیغ می کرد 
29 سپتامبر 1945 به مناسبت سالروز پیشنهاد »پروبوس« امپراتور روم به 
بهرام دوم امپراتور ساسانی پارسیان )ایرانزمین( مبنی بر تقسیم جهان میان 
دو امپراتوری و به این ترتیب پایان جنگها گفت: »جنگ جهانی دوم در اروپا 
در ماه می و در خاور دور در آگوســت امسال )ســال 1945( پایان یافت که 
نتیجه اش تقســیم دنیا میان دو قدرت بود و این تقسیم بندی آن نیست که 
پروبوس در سال 280 میالدی در ذهن می پروراند. این تقسیم بندی، دو بلوک 
متخاصم و معارض به وجود آورده کــه طبق »قانون تاریخ« باید یکی از آنها 
برود و جهان یک قدرتی، به تدریج »تک دولتی« بشود و بلوک و قدرتی خواهد 

رفت که اندیشمند دلســوز، برنامه ریز و میدیای ماهر و آزاد نداشته باشد و 
نبود این عوامل، دیکتاتوری پدید می آورد و بنابراین آنکه خواهد رفت بلوک 
مسکو خواهد بود. طرح جامعه مشترک المنافع بریتانیا که بعدا تکمیل و پیاده 
خواهد شد تنها مستعمرات سابق را در بر خواهد گرفت و لذا، قدرت دیگری 
باید طلوع کند تا اندیشه 2500 ســاله کوروش )سایرس ِد گریت( را جامه 
تحقق پوشاند و ... و با ایجاد جهان تک دولتی، هزینه های نظامی و واژه  جنگ 
از فرهنگ ها حذف، نگرانی ها، فقر، بدبختی، بیماری  و عقب ماندگی ها از میان 
خواهد رفت و بشر که عمری محدود دارد شاد خواهد زیست و بدون دغدغه 
خواهد ُمرد.«. کتاب سه جلدی »اوت الین آو هیستری« و » اِ شورت ستوری آو 
ِد ورلد« از تالیفات »هربرت جورج ولز«  هستند که هنوز تجدید چاپ می شوند 
به عالوه، داستانهای تخّیلی علمی »ماشین زمان«، »مرد نامرئی«، »جزیره دکتر 

مورو« و ... و ابداع بازی های معروف به »وار گیم«. 

جانبداری »هربرت جورج ولز«  از جهان تک دولتی 

نیاز به مدیر اجرا دارد که بدون چنین مدیریت به شکست خواهد انجامید )مثال: 
نبود مدیریت واجد شرایط براي اجراي سوسیالیسم در شوروي و اقمار  آن(. 

    از گزارشهاي منتشره در رسانه ها چنین بر مي آید که با فروپاشي شوروي؛ در 
بیشتر جمهوري هاي سابق عضو این اتحادیه )آنها که فاقد نفت هستند( وضعیت 
مردم بهتر نشده و از ایجاد طبقه و تفاوت و نیز غارت اموال عمومي به نام خصوصي 

سازي راضي نیستند.

اعتراض روسها در اکتبر 2004 به ورود »ناتو« و استقرار نظامي در قلمرو سابق 
مسکو!ـ  اظهارات تأمل برانگیز یک ژنرال روس

25 اکتبر 2004 در هشتاد و هفتمین سالگرد انقالب بلشویکي روسیه و هشتاد سال 
پس از تقســیم امپراتوري روســیه بر پایه ملیتهایش به 15 جمهوري، 15 سال پس از 
انحالل پیمان ورشو و 13 ســال بعد از فروپاشي شوروي، و یک هفته پیش از انتخابات 
آمریکا صداي اعتراض مقامات مسکو بلند شد که اتحادیه اتالنتیک شمالي )ناتو( مي 
خواهد در پایگاههاي نظامي ســابق شوروي در لیتواني اسلحه از جمله سالح هسته اي 
انبار کند و این پایگاههارا براي استفاده نظامي اش آماده سازد. قبال قراربود که هرگونه 
اعتراضي پس از انتخابات آمریکا صورت گیرد تا اثري بر آراء مردم این کشور نداشته 
باشــد.     یک ژنرال هوایي روســیه در این زمینه گفت: در مذاکرات سالهاي 1988 و 
1989 )گورباچف( با غرب قرار بود که پس از انحالل پیمان ورشــو، ناتو هم از صورت 

نظامي خارج و به صورت یک پیمان و یا انجمن سیاسي درآید. ما پیمان ورشو را منحل 
کردیم ولي غربي ها نه تنها ناتو را غیر نظامي نکردند بلکه آن را تا اعماق شوروي سابق 
گســترش دادند و اینک مي خواهند در دو پایگاه »ســیائولیایي« و »تارتو« در ساحل 
بالتیک که با پول مردم شوروي ســاخته شده اند و دهها سال مرکز استقرار بمب افکن 
هاي شوروي بودند اسلحه مستقر کنند و تردید نیست که این اسلحه و آمادگي برضد 
ماست. اگر غربي ها روسیه را دوست خود و جنگ سرد را پایان یافته مي دانند، استقرار 

اسلحه در مرزهاي روسیه چرا؟.
 این اقدام به صلح خدمت نمي کند و با واکنش شــدید مردم روسیه رو به رو خواهد 
شد و تاریخ نشان داده اســت که همین واکنش ها، ورق را به حالت اول باز مي گرداند. 

این ژنرال روس سپس افزوده بود:
    »مارشال ژوکف فاتح برلین که توسط خروشچف بازنشسته شد گفته بود که سازش 
غرب با مسکو تا زماني که پاي سالح اتمي و موشک در میان است امکان پذیر نخواهد 
بود و ما نباید خودمان را فریب دهیم. خروشچف این اظهار ژوکف را مخالف سیاست 
خود مبني بر همزیستي مســالمت آمیز با غرب دید و اورا بازنشسته کرد. غرب یک 
روسیه ضعیف، فاقد اسلحه موثر و آشفته مي خواهد. غرب گمان مي کند که روسها پس 
از سیرشدن شکم و احساس آرامش به اندیشه آنچه را که ازدست داده اند مي افتند و 
ناسیونالیسم روس زنده مي شود و با این تصور است که بار دیگر درصدد نزدیکتر ساختن 

پایگاههاي نظامي خود به قلب روسیه و آشفته و درگیر نگهداشتن روسها است«. 

26 اکتبــر 1979 »کیــم جائه کیو« رئیس ســازمان 
اطالعات و امنیت کره جنوبــي در جریان مالقات خود با 
»پارک چونگ هي Park Chung-Hee« رئیس جمهوري این 
کشور با شلیک گلوله او و سپس محافظ وي را کشتـ  عملي 
که قبال در جهان سابقه نداشت!. پارک چونگ هي متولد 30 

سپتامبر 1917 شصت و دو ساله بود.
     در تحقیقات قضایي پس از قتل رئیس جمهوری معلوم 

شــد که »کیم« با »پارک« در جریان مذاکره بر سر نحوه سرکوب کردن دانشجویان 
که دست از تظاهرات ضد دولتي بر نمي داشــتند اختالف نظر پیدا مي کند و کار این 
اختالف باال مي گیرد و »کیم« پارک را متهم مي کند که گزارشــهاي سازمان وي رابه 
دقت نمي خواند و نسبت به نظر و پیشــنهادهاي او بي اعتنا است. پارک در صدد قطع 
مذاکرات و بیــرون کردن »کیم« از دفتر خود برمي اید که کیم ســالح کمري اش را 
بیرون مي آورد و رئیس جمهوري را گلوله مي زند و محافظ اوـ  »چاچي چل« را هم که 

در حال ورود به اطاق دفتر بود تا ببیند چه خبر اســت با گلوله دیگر مي کشد! و .... کیم 
پس از محاکمه در ماه مي سال بعد اعدام شد.

    پارک چونگـ  هي که در جواني یک آموزگار بود بعدا وارد ارتش شد. در آن زمان 
شــبه جزیره کره در کنترل امپراتوري ژاپن بود و پارک به عنوان یک افسر ارتش ژاپن 
در عملیات نظامي چین و در جنگ جهاني دوم شرکت کرد. وي یک سال هم در آمریکا 
آموزش نظامي دیده بود. پارک که بر زبانهاي چیني، ژاپني و انگلیســي مسلط بود در 
سال 1961 با مشاهده ســوء مدیریت ها، عقب ماندگي ها و نارضایتي مردم از دولت، 
با یک کودتاي نظامي قدرت را به دســت گرفت و تا سال 1963 رئیس دولت کودتا 
بود و در این سال با راي مردم رئیس جمهور شد و تا روز قتل، 17 سال و چند ماه بر کره 
جنوبي حکومت کرد که صنعتي شدن آن میراث پارک چونگ هي است. پارک اواخر 
کار با تظاهرات دانشجویان که آزادي هاي دمکراتیک بیشتري مي خواستند رو به رو 
بود و مشاجره او با »کیم« رئیس ســازمان اطالعات و امنیت دولت خود بر سر همین 

وضعیت بود.  

قتل رئیس جمهوري کره جنوبي به دست رئیس سازمان اطالعات و امنیت این کشور!ـ  
وي با کودتا آمد ولي کشوررا صنعتي کرد
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روزی که ایران اصول ژورنالیسم حرفه ای را به اجرا گذارد، ولی امروز!
29 شــهریور سال 1327 )19 سپتامبر 1948(  مصوبه شوراي وزیران کابینه عبدالحسین هژیر با ســه هفته تاخیر براي اجرا به ناشران روزنامه هاي عمومي )حرفه اي( 
ایران ابالغ شــد. طبق این آیین نامه که در مقدمه آن تاکید شده بود که برپایه اصول ژورنالیسم حرفه ای و با هدف قراردادن روزنامه نگاری ایران در بستر استاندارد جهانی 
ژورنالیســم است، حقوق بگیران سازمانهاي دولتي تا زماني که شاغل مي بودند نمي توانستند ســردبیر و یا عضو تحریریه نشریات عمومي )غیرتخّصصي و غیرحزبي- غیر 

اختصاصی( باشند ولی پرداخت حق الزحمه ترجمه و حق التحریر مقاله به این شرط که در ساعات غیر اداری انشاء )نگارش( شده بود بالمانع بود.  
هژیر نخست وزیر وقت همان روز در توجیه این مصّوبه که تا پیروزی انقالب با جزیی تغییر اجرا می شد در یک نطق رادیویي گفت که بسیار دیده شده که خبرنگار و یا دبیر 
یک حوزه خبري، کارمند همان وزارتخانه و دســتگاه دولتي است و این، یک روزنامه نگاري سالم و بي طرفانه نیست و این مصوبه براي خدمت به مطبوعات حرفه اي است که 
باید بي طرف باشند، نه بر ضد آنها. اینک )از سال سوم پس از انقالب به این سوی( برخی از آنانکه در نشریات کار می کنند کارمند دولت هستند و یا شغل دیگری هم دارند و در 
تهران چندین روزنامه دولتی منتشر می شود. چند ماه پس از تغییر نظام در ایران، هر روزنامه نگار که قبال به دعوت یک سازمان دولتی با بلیت هوایی ارسالی به سفر مطبوعاتی 
)بعضا همراه وزیر و یا نخست وزیر( رفته بود و یا اینکه پس از انجام مصاحبه به ناهار دعوت شده بود، رشوه گیرنده اعالم و برکنار شده بود. روزی نبود که بر در و دیوار ساختمان 

روزنامه های تهران نام این روزنامه نگاران را نچسبانند و امروزه، روسای جمهوری ایران به روزنامه نگار پاداش نقدی، لپ تاب و ... می دهند و به نشریات کمک مالی. 

»تقی روحانی« گوینده رادیو را آنقدر 
کتک زدند که الل و فلج شد!

19 سپتامبر 1979 )28 شهریور 1358( قاضی شرع دادگاه انقالب تهران تقی روحانی 
)تقی روحانی مقدم( گوینده قدیمی رادیو ایران را به جرم تبلیغ برای رژیم پهلوی و تالش 
رادیویی برای انصراف مردم از ادامه انقالب به 5 سال زندان و به جرم نوشیدن مشروب 
الکلی به 80 ضربه شــالق محکوم کرد. طبق این حکم، قرار بود که تقی روحانی دو سال 
از زندان خودرا در ایرانشهر )بلوچستان( بگذراند. وی در جریان انتقال از یک زندان به 
زندان دیگر بر اثر ضربات وارده فلج شــد که تا پایان عمر قادر به حرکت کردن و تکلم 
نبود و در خانه اش در محله نارمک درگذشت. گویا در جریان انتقال که شبانه صورت 
گرفته بــود ]میان راه[ اورا کتک زده بودند. صدای تقی روحانی که دهها ســال گوینده 
خبر و مجری برنامه هاي رادیو بود برای ایرانیان وقت آشــنا بود. وی تا آستانه پیروزی 
انقالب گویندگی می کرد. تقی روحانی در دفاع از خود گفته بود که کار گوینده خواندن 
مطالبی است که به دســت او می دهند. گوینده، نویسنده و مفسر مطالب نیست و خانه 
محقر او در محله کارمندنشــین نارمک گویاي آن است که وی اهل سوء استفاده از کار 
گویندگی نبوده است و گرنه خانه اش در شــمال شهر بود و بهتر و بزرگتر. وی در عین 

حال به مصرف مشروبات الکلی اعتراف کرده بود. 

سالمرگ جنایيـ  پلیسي نگار آمریکایي 
ـ نوشته ها و انگیزه هاي او

 Rex Stout اکتبر امســال از درگذشت رکس ستوت
داستان نگار آمریکایي 40 سال  گذشت. وی در 89 سالگی 
درگذشت. رکس نویسندگي را پیشه تمام وقت خود قرار 
داده بود و در طول عمر بیش از 70 داستان نوشت که عمدتا 
زمینه جنایيـ  پلیســي دارند. وي که در ایندیاناي آمریکا 
به دنیا آمده بود گفته بود که ارتکاب جرم و قانونشکني هر 
فرد، گوشه اي از ضعف و دســت کم یک مسئله جامعه را 
عیان مي سازد و هر ضعف به خودي خود به وجود نمي آید 

و باید ریشــه آن را در غفلت فرد و نیز در مدیریت جامعه ازجمله قوانین و ضوابط 
که جامع نیســتند و به دور از طبیعت بشر هستند جستجو کرد و به این دلیل بوده 
است که وي مسائل و راه حلها را در قالب داستان هاي جنایي بیان و منعکس کرده 
است. به عالوه موضوعات جنایي مخاطبان بیشتري دارند و نظر او به شمار بیشتري 
مي رسد. یکي از داستانهاي او قصه ناپدید شدن )تخیلي( رئیس جمهوري است که 

ضمن آن مسائل سیاسي را مطرح ساخته است. 

داستان »َخِر طالیی«
در تاریخ ادبیات غرب، اکتبر سال 175 میالدي، ماهي به شمار آمده است 
که در آن، داستان »َخر طالیي« نوشته آپولیوس  Apuleius در امپراتوري روم 
به اوج محبوبیت رسیده بود، به گونه اي که در چهار کانون در امپراتوري روم 
جمعا 119 کاتب )رونویس بردار( هر روز از بام تا شام آن را تکثیر )رونویسي( 

مي کردند. 
    اپولیوس سه ماه پیش از آن، کار نوشتن این داستان را به پایان رسانده بود. 
او که یک رومي متولد شمال افریقا بود در پنجاهمین سال عمر خود این داستان 
)خیالي( را نوشته بود. در این داســتان که تا قرن گذشته به زبانهاي مختلف 
تجدید چاپ شده است و در دانشــکده هاي ادبیات آن را در بخش ادبیات 
  Lucius غرب مطالعه مي کنند، نویسنده شرح احوال مردي به نام »لوسیوس
« را بیان مي دارد که ناگهان تبدیل به »َخر« شده و به کارهاي عجیب و غریب؛ 

گاهي ماجراجویانه و زماني خنده آور دست مي زند و ....
    آپولیوس در قالب این داســتان، اوضاع اجتماعي زمان خودرا منعکس و 
افکار فلســفي و نظرات اصالحي اش را بیان مي دارد. وي داستان خودرا پس 
استغاثه لوسیوس به پیشگاه ایسیس  Isis خداي رومیان که اگر دوباره به قالب 
اصلي باز گردانده شــود ســراغ مادي گري و آزمندي و ظلم نخواهد رفت و 
فردي پایبند اخالقیات و معنویات خواهد شد و قبول تعهد او از جانب ایسیس 
و به صورت اول درآمدنش به پایان مي بَرد. این تالیف، داستان نویسي غرب 
را وارد عصر تازه اي کرده است. آپولیوس چند تالیف دیگر هم دارد که به این 

معروفیت نرسیده اند. 



139432روزنامک- شماره هجدهم - مهر

اعتیاد به سیگار در ایراِن سال 1348

ناشر مجله روزنامک و نویسنده تاریخ آنالین برای ایرانیان )نوشیروان 
کیهانی زاده( که به هزینه خود )بدون هرگونه چشمداشــت( و با هدف 
ارتقاء معلومات عمومی و آشنایی با گذشته، تحوالت و نظرات، آن را برای 
ایرانیان تألیف کرده است در اَُمردادماه 1348 با هدف آگاهی و هشدار، 
گزارشی مشروح )فیچر( در باره تاریخچه توتون، سیگار و تنباکو و میزان 
مصرف آن )در آن زمــان( در ایران که نفوس آن 47 درصد امروز بود 
تهیه کرده بود که به امضای او در صفحه 5  شماره  12965 )چهارشنبه 

22 امرداد 1348( آن روزنامه درج شده بود.
 در آن زمان )46 ســال پیش( وی از دبیران اطاق خبر آن روزنامه بود و 
عالوه بر این َسَمت، هر روز یک صفحه گزارش روز هم تهیه می کرد که 

در صفحه 5 به چاپ می رسید. 
در زیر ُکپی بخشــی از آن گزارش درج شده اســت تا نه تنها خطر دود 

سیگار، بلکه فیچرنویسی نیم قرن پیش را نشان دهد: 

کتاب معجزه سیر
 که میلیون ها نسخه فروش داشته است

کتاب »معجزه غذایی سیر« تألیف دکتر اِرل مینِدل که نخستین چاپ آن 
در 1994 به توزیع داده شده است تا به امسالـ  سال 2015، همه ساله 
تجدید چاپ شده و تنها نسخه انگلیسی آن میلیون ها فروش داشته است.

 این کتاب به چندین زبان دیگر ازجمله اسپانیایی، فرانسه، عربی و ژاپنی 
ترجمه شده اســت و شنیده شده اســت که َمهال محمودی دانشجوی 
دانشکده پزشــکی تهران هم آن را در دست ترجمه به فارسی دارد. در 
این کتاب 135 صفحه ای، فوائد غذایی و منافع درمانی سیر و تاریخچه 
»ســیردرمانی« از زمان فراعنه مصر تا کنون درج شــده است. دکتر 
میندل در این کتاب فوائد ســیر برای تقویت سیستم ایمنی بدن، درمان 
بیماری های قلبی و عروق، پیشگیری از ابتالء به سرطان، میکرب زدایی 
و ... را تشریح کرده و نوشته اســت که بشر، برای نخستین بار پنج هزار 

سال پیش به خواص درمانی سیر پی برده بود. 

دانشگاه هاروارد 379 ساله شد
دانشــگاه هاروارد اکتبر 1636 در کامبریج ماساچوست تحت نام کالج 
»جان هاروارد« تاســیس شد که نخستین موسسه آموزش عالي امریکا 
اســت و دومین آن، دانشــگاه »کالج ویلیام اند مري« است که در شهر 
ویلیامزبِرگ )پایتخت مهاجرنشین های آمریکایی انگلستان( در استیت 
مشترک المنافع ویرجینیا قرار دارد. جان هاروارد یکي از موسسان کالج 

هاروارد بود. 

نخستین وضع حمل در هواپیما و ضوابط مربوط
براي نخستین بار یک نوزاد در اکتبر 1929 در یک هواپیماي در حال پرواز 
)برفراز فلوریداي آمریکا( به دنیا آمد. با رسانه ای شدن موضوع، از آن پس 
سوار شدن بانوان حامله پس از هشتمین ماه حاملگی در هواپیما داراي ضابطه 
شد. به رغم این سختگیری، هر سال چندین بانوی حامله در هواپیماهای در 
حال پرواز وضع حمل می کنند. پس از احساس درد زاییمان، ممکن است یک 
هواپیما در وضعیتی نباشد که بتواند فورا فرود آید. فرود اضطراری هواپیما، 

هزینه سنگین برای شرکت هواپیمایی دارد. 

نتايج نظرسنجي 
از سالخوردگان باالي سن 90ـ 

 اشتباهات رديف يک و دو آنان در طول زندگاني
25 اکتبر 2005 نتیجه نظر سنجي ســالخوردگان باالي نود در چند 

کشور و ازجمله آمریکا درباره طول عمر اعالم شد. 
نتیجه این نظر سنجي این بوده است که بیشتر این سالخوردگان باالي 
90 سالگي گفته اند که زندگي در دهه نود و بعد از آن لذت بخش نیست 
و یک زحمت پرهزینه براي فرد، بســتگان او و همچنین دولت است. با 

وجود این، خواسته اند که زنده بمانند. 
    از این ســالخوردگان درباره اشتباهاتشان سئوال شده بود که گفته 
بودند داشــتن بیش از یکي دو فرزند که نه کمکي بود براي ایشان و نه 
راضي بودن خود آنــان، و دائما در معرض این پرســش انتقادي بوده 
 انــد که چرا مارا به این دنیاي پر از مســئله آورده اید، براي تحمل زجر

 و بدبختي؟.
 اشتباه عمومي دیگر، کارکردن زیاد به بهاي نخوابیدن کافي و نبردن 
لذت از جواني که همه اش حرص پول بودـ  پولي که آن را در این دنیا باقي 
مي گذارند و بدون آن مي روند.   با کشف داروهاي تازه و اعالم خواص 
مواد غذایي در رسانه ها، متوسط طول عمر در کشورهاي پیشرفته به 87 

سال نزدیک شده است. 


