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ـ الپ ارسالن و ملکشــاه راضي نبود. خواجه بمانند 
پــدرش در جوانی با غزنویان همکاری داشــت که با 
ســلجوقیان در جنگ و جدال بودند که پس از برتری 
یافتن ســلجوقیان به خدمت اینان پیوست!. از نظر 
حسن صباح، سلجوقیانـ  اشغالگر و خارجي شمرده 
مي شدند و برای تداوم ســلطه خود، میان ایرانیان و 
اقوام مجاور تفرقه افکنی می کردند. مارکو پولِو ونیزی 
که از ایران دیدار کرده بود در سفرنامه اش که انتشار 
آن اروپا را متحّول ساخت، پیروان حسن صباح را که 

پیش از اعزام به مأموریت قتل، حشیش مصرف می کردند »َحّشاشین« نوشته 
که این واژه به صورت »اََسســین Assassin « وارد لغت نامه ها و جهانی شده 
است. حسن صّباح که یک مبارز و خواهان رعایت کامل دستورهای اسالم بویژه 
در زمینه اخالقیات، برقراری عدالت و قطع ظلم بود چون توان جنگ متعارف با 
ارتش نیرومند و دهها هزارنفری ســلجوقیان  را نداشت که ایران و چند منطقه 
دیگر در خاورمیانه را تصرف کرده و در دســت داشتند، متوسل به قتل مقامات 

این دولت شد تا تضعیف گردد و از میان برداشته شود.
    »ماکس ســتیرنر« فیلســوف آلمانی این نوع عملیات را هم »آنارکیســم = 
آنارشیسم« خوانده است. این فلسفه )به تعبیری؛ برقرار کردن مدیریت شورایی، 
کاهش اختیارات دولتی و نفوذ توانگران در تصمیگیری های مملکتی( از »نتالئو« 
آلمانی و »کروپوتکین« روس اســت که ترور مخالفان سیاسی حکومت شورایی 
و تأمین عدالت در جوامع بشــریـ  از آن دیدگاه را رد نمی کند.  واژه ترور از زمان 
انقالب فرانسه است که دوران خشونت های روبِسپِیر را »دوران ترور = وحشت« 
خوانده اند که به تدریج به قتل های سیاسیـ  عقیدتی و تخریب های مربوط تعمیم 
داده شده و در اعالمیه ها و گزارش های رسانه ای این اعمال را »تروریستي« مي 

خوانند.
از آغاز قرن 21، عملیات تروریســتی ازجمله ترورهای انتحاری )روشی تازه(، 
سازمان یافته )گروه( شده و رو به افزایش و گسترش است. آنارکیست ها در دهه 
آخر قرن نوزدهم و دهه یکم قرن بیســتم شماری از ســران کشورها و دولت ها 
ازجمله مکینلی رئیس جمهوری آمریکا، پادشاه ایتالیا و نخست وزیران فرانسه و 
اســپانیا، ملکه اتریش و ... را ترور کردند. در دهه های 1960 تا 1980 و فروپاشی 
نظام های سوسیالیستی اروپا، گروههای آنارکیست و ترور در آلمان، ژاپن، ایتالیا 
و ... تشکیل شده بود و فعالیت داشتند که از دهه آخر قرن 20 صدای آنها خاموش 
شد و گروههای مشابهی در آسیای غربی، آسیای جنوبی و بعدا آفریقا تشکیل شده 
اند که این گروهها دارای سازمان های وسیع تری هستند، برای مثال: القاعده و ....

 اندیشــمندان پیش بینی کرده اند کــه اگر روند کنترل دولت ها به دســت 
شماری معدود و مشّخص و اصحاب منافع که انحراف از دمکراسی اصیل است و 
نیز گســترش بی عدالتی و استثمار ادامه یابد ممکن است که توجه به آنارکیسم 

ازسر گرفته شود و ....

یک مخاطب اِدیِشــِن آنالین مجله روزنامک که خودرا یک ایرانیـ  آمریکایی 
معرفی کرده، در نیمه آبان 1394 ضمن ارســال شرح مبسوطی از بازرسی های 
وقتگیر و خسته کننده فرودگاهی در مسافرت های هوایی و یا هنگام ورود به برخی 
مؤسســات، پرسیده است که آیا تروریسم آن طور که او خوانده است از زمان ترور 
خواجه نظام الملک آغاز و جهانی شــده اســت؟. وی افزوده است که در تابستان 
1394 در سفر به چند کشور از آمریکا، مشکل و ناراضی سازی این بازرسی ها را با 
تمامی وجود احساس کرد. در یک مورد، صف بازرسی آنچنان طوالنی بود که به 
پرواز خود نرسید و پس از چند ساعت سرگردانی در فرودگاه، با پرواز بعدی عازم 
مقصد شد. پیش از این سفر، برای ورود به یک دادگاه عمومی جهت دفاع از خود 
که ورقه »خالف رانندگی« به او داده بودند بازرسی بدنی طوالنی شده بود، به همان 

شکل مرسوم در فرودگاهها.

پاسخ:
موضوع ترور و تروریسم )طبق برخی تعاریف؛ قتل و تخریب و زیان رسانی برای 
رسیدن به هدف سیاسی، عقیدتی و از این دست( صدها سال پیش از قتل خواجه 
نظام الملک مطرح بوده و اگر تاریخ عمومی )جهان( را مرور کنید خواهید دید که 
پیش از ترور خواجه، شــماری از رهبران مذهبی، سالطین و دولتمردان هم ترور 
شده بودند. تالش هایی که برای قطع آن تاکنون صورت گرفته، رفتن دنبال معلول 

بوده، نه علّت و علل و رفع آن.
خواجه نظام الملک )ابوعلی حســن توسی( دولتـ  َمرد مشهور ایراني، بزرگ 
وزیر سلجوقیان به مدت تقریبا 20 سال، مؤلف کتاب سیاست نامه )در علم حکومت 
کردن(، و مؤســس دانشکده هاي موسوم به نظامیه در شهرهای اصفهان، هرات، 
نیشابور، بغداد و ... که الگوی دانشگاههای اروپا در قرن های بعد شده اند دوم نوامبر 
سال 1092 )11 آبان 923 سال پیش( در نزدیکي نهاوند و در مسیر کرمانشاه و از 
آنجا به بغداد به دست عوامل حسن صّباح )فدائیان( کشته شد. »ابوطاهر اَراني« 
قاتل خواجه نظام الملک، جواني دیلمي بود که در اَلَموت )منطقه کوهستانی در 
شمال غربی قزوین( به صف هواداران حســن صّباح پیوسته بود و در آنجا مامور 

قتل خواجه شده بود.
  به نوشته پاره اي از موّرخان، دشمني حسن صباح )1050 – 1124( با خواجه 
نظام الملک )که در جوانی دوست و معاشر بودند و هر دو با ُعمر خّیام( تنها به خاطر 
مخالفت خواجه با اسماعیلیه نبود؛ حسن از بســیاري از کارهاي دیگر خواجه 
از جمله همکاري او با ســلجوقیان و تقویت ســلطه این سالطین ُسّنی مذهب 

 مجله روزنامک با 40 درصد تخفیف در تهران  مشرتک ُپستی 

می پذیرد، در صورت متایل آدرس بدهید تا ارسال شود

کشف عّلت و رفع آن
 نه تنها تعقیب معلول

تصویری از خواجه نظام الملک

سرمقاله
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ابتکار یادی از گذشتگان دانش و 
فرهنگ کردن

 یــک مخاطــب مجلــه روزنامــک پرســیده اســت که در
 دهه های گذشــته و پیش از تغییر نظــام حکومتی، آیا 
مجله های تهران درباره بزرگان، روشنفکران و بیوگرافی 
اهل فرهنگـ  دانش و اندیشــه و هرکدام به مناســبتی 
مطالبی را، منتشر می کردند و یا اینکه، این کار مربوط 
به عصر اینترنت اســت که عمدتا اخبــاررا از آنالین ها به 
دســت می آورنــد، و درباره صفحــات تصویــر، چطور؟.

پاسخ:

بله، منتشــر می کردند و تا آنجا که اطالع داریم، مبتکــر آن ر. اعتمادی 
)سردبیر وقت مجله جوانانـ  چاپ تهران( در دهه 1340 )نیم قرن پیش( بود. 
بخشی از خبر مربوط به این ابتکار که در روزنامه اطالعات درج شده بود در زیر 
ُکپی می شود  که با دیدن آن سند، می توانید پاسخ خودرا به دست آورید. در 
مورد صفحات عکس، مجــالت تهران از همان دهه )دهه 1960 = 1340( به 
اقتباس از مجله الیف، صفحات عکس ایجاد کرده بودند. هنری لوس )1898 
ـ 1967( ناشــر وقت مجله تایم، پس از خریداری کردن مجله الیف، آن یک 

مجله را مصّور )فتو ژورنالیستی( کرده بود.

تداوم مسئله یمن
یــک مخاطــب مجلــه بــا 
ارســال ایمیــل پرســیده 
اســت کــه آیــا مســئله 
یمــن و مداخلــه دولــت 
ســعودی تازگــی دارد؟.

پاسخ:
نه، مسئله یمن ریشــه دار است و 
ریشــه آن را باید در ترســیم مرزها و 
استعمار دولت لندن بیابید. ُکپی یک 
تیتر صفحه اول یک شــماره روزنامه 
اطالعات که در آذرماه 1348 انتشار 

یافته پاسخ شماست.

editor@iraniashistoryonthisday.com.
keihanizadeh@gmail.com

nhistorian@cox.net

پیام ها و پاسخ به پرسش ها ر رویدادهای ماه
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به گزارش 13 آبان 1394 )4 نوامبر 2015( خبرگزاری فارس زیر عنوان 
»نَه گفتن به آمریکا 37 ساله شــد«، پیش از ظهر این روز )چهارشنبه 13 
آبان 94( و برای ســی و هفتمین سال متوالی؛ دانش آموزان، دانشجویان و 
گروهی چشــمگیر از مردم و جمعی از مقامــات در خیابان طالقانی )تخت 
جمشید سابق( مقابل ساختمان سفارت پیشــین آمریکا، و در جمهوری 
اسالمی، معروف به »النه جاسوســی« جمع شدند و شعار مرگ بر آمریکا، 
مرگ بر اسرائیل و شــعارهای ضِد نفوذ »سیاسیـ  اقتصادیـ  فرهنگي« و 
ضد سلطه سردادند و طبق معمول هرساله، پرچم های آن دو کشور را آتش 
زدند. از عکس های منتشره از این تظاهرات که چندتای آنها از خبرگزاری 
ها و روزنامه ها در زیر ُکپی شده است چنین بر می آید که توافق وین تأثیری 
در برگزاری این مراسم )ســالروز تصرف ســفارت آمریکا و گروگانگیری 
کارکنان آن در 13 آبان 1358( نداشته است. تفاوت راهپیمایی و تظاهرات 
13 آبان 94 با سال های دیگر در این بود که ماکت موشک ِعمادـ  از آخرین 
موشک های ســاخت جمهوری اسالمی ایران در این مراسم مشاهده شد و 
نیز شعار »مرگ بر آل سعود«. به عالوه، سرود میهنی و بسیار پُرهیجان »ای 
ایران« در جریان این مراسم پخش شد که احساسات ملّی گرایانه هر ایرانی 
با شنیدن آن برانگیخته می شود و دیگر به اصطالح؛ سر از پا نمی شناسد و 

آماده هرگونه جانفشانی برای وطن می گردد:

برای درج در تاریخ: 
شعار مرگ بر آل سعود،

 ماکت موشک ِعماد و سرود »ای ایران«
 از تازه های سی و هفتمین تظاهرات ساالنه

 به مناسبت تصرف سفارت آمریکا
در تهران

امام جمعه اهواز: »نفوذی ها« خبر راهپیمایی 13 آبان 1394 را هم سانسور کردند
بــه گزارش خبرگــزاری فارس در آبان مــاه 1394 از اهواز، حجت االســالم 
احمد رضا حاجتی در خطبه های نماز جمعه این شهر با اشاره به حضور انبوه مردم 
در راهپیمایی 13 آبان 1394 ]ســالروز تصرف سفارت آمریکا در تهران در آبان 
1358[، اظهار کرد: »نفوذی ها« آن کسانی هستند که حتی خبر این راهپیمایی 
را سانســور کرده و می گویند که مرگ بر آمریکا نگوییم و اعتقاد دارند که نباید به 
فکر مقابله با سیاست ها و دشــمنی های دولت آمریکا باشیم. این افراد )نفوذی 
ها( به رغم ادامه خصومت و دشمنی دولت آمریکا با نظام اسالمی ایران که علنی 
و آشــگارا است، می گویند که زمان مقابله و مقاومت گذشته و االن زمان مذاکره، 

دست دادن و لبخند زدن است.
امام جمعه موقت اهواز با تأکید گفت: سیاست مداران باید »تقوا« را زمینه اصلی 
کار سیاســی خود قرار دهند و با تکیه بر »اصل تقوا« به مقابل دشمنان داخلی و 

خارجی بروند.
وی گفت که در حال حاضر صدای ضد استکباری و ضد سلطه گری در جهان، 
تنها از ایران اسالمی بلند است که نباید خاموش شود. عوامل نفوذ باید بدانند که 
ما هیچ گاه از اصول، آرمان ها و ارزش های خود عدول نخواهیم کرد و ایســتادگی 

ما ادامه خواهد داشت.

گشتی در رویدادهای ماه 
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طال در ایران، ظرف 46 سال 9 هزار برابر شده است
سه شنبه 19 آبان 1394 )دهم نوامبر 2015( در میان اخبار خبرگزاری فارس، خبر بهای ارز و 
طال به چشم خورد، ارزش برابری دالر در بازار ایران از مرز 3500 تومان باالتر رفته بود و طال )طالی 
18 عیار که از قدیم االیام در ایران معامله می شود( به هر گرم 93 هزار و 45 تومان رسیده بود. سراغ 
دوره های روزنامه ها و همین روز در 46 سال پیش رفتم، دیدم که هر کیلو گرم )هزار گرم( ده هزار 
و 370 تومــان بود یعنی هر گرم ده تومان و تقریبا 4 ریال. به عبارت دیگر، اینک تقریبا 9000 برابر 

آن زمان شده است.
 ُکپی خبر روزنامه اطالعات درباره بهای طال در 19 آبان 1348 روبرو آمده است تا سند تاریخ باشد:

یکم نوامبر 1979 و ســه روز مانده به تصرف ساختمان ســفارت آمریکا در 
تهران، این شــایعه ]که سال ها بعد درستی آن ثابت شــد[ در تحریریه روزنامه 
های تهران به گوش رســید که دولت آمریکا با فرستادن یک مقام سی. آی. ا. در 
لباس دیپلمات و مالقات او با مهدی بازرگان و تَنی چند از مقامات وقت ازجمله 
آیت اهلل بهشتی تالش کرده اســت تا نظر دولت ایران را از غرب کشور )عراق که 
در حال توطئه برضد ایران بود و ...( برگیرد و متوجه شــرق کشور )افغانستان که 
در کنترل کمونیست ها بود( و خطر مسکو کند. تندروهای وقت خواهان انتشار 
این شایعه در مطبوعات به صورت یک خبر بودند که نشان دهند که »تا رابطه به 
همان شــکل سابق با آمریکا برقرار باشد ]ادامه کار سفارت[، از این نوع تماس ها 
و ... هم وجود خواهد داشت«. ولی، مقامات دولتی )دولت موقتـ  کابینه مهدی 
بازرگان( مخالف انتشار شایعه بودند و می گفتند که دولت عاقل است، برخوردار 

از َخَرد کافی و برکنار از هرگونه اِعمال نظر خارجی.
    چندی پس از اشغال سفارت و دستیابی بر اسناد، درستی خبر مالقات اعالم 
شدـ  بدون اشاره به جزئیات، که سال ها بعد نام آن مقام )رابرت ایمز( و جزئیات 
مالقات و مذاکرات هم افشاء شد. به نظر برخی روزنامه نگاران که در جریان شایعه 
پاییــز 1979 بودند، ورود آن مقام به تهران و مالقات هایش، احتماال بر شــتاِب 

اجرای تصمیم اشغال سفارت افزوده بود.
    یک صاحب نظر در نوامبر 2014 و پس از افشــاء ارسال نامه تازه ای از جانب 
اوباما رئیس جمهوری آمریکا به آیت اهلل خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی ایران 

و انقالب و ترغیب جمهوری اسالمی به ورود به بازار اقتصاد افغانستان گفته بود 
که این نامه، تالش سال 1979 آمریکا را در ذهن او تداعی کرده است. این صاحب 
نظر همچنین گفته بود تحوالت منطقه )آسیای غربی و جنوبی( از سال 2001 
)سال ورود نظامی آمریکا به افغانستان و دو سال بعد به عراق و تغییر دادن رژیم 
های حکومتی دو کشــور( که این تحوالت دنباله و نتایج یکدیگرند، در منطقه 
وضعیتی مشابه اوضاع قرون 15 و 16 ]روی کارآمدن دو قدرت متخاصم: عثمانی 
و صفویهـ  ُسّنی و شیعه[ پدید خواهد آورد که در آن زمان اروپاییان ]دولت های 
استعمارگر اروپایی[ با فرســتادن نماینده و کارشناس نظامی، صفویه را بر ضد 

عثمانی تحریک و تقویت می کردند و ....
 عامل تازه )سال 2014( در این تحوالت؛ طرح اتحاد نظامی سعودی، کویت، 
امارات و مصر است. سعودی، کویت و امارات به حد کافی پول و مصر بیش از حد 

»نظامی« دارد.
    به گفته این صاحبنظر، وضعیت آسیای غربی و جنوبی در سال 2015 حساس 
تر شده اســت. معارضات، فعال غیر مســتقیم و در یمن به صورت جنگ نیابتی 
)پراکســی( و در سوریه »جنگ ِشبه بین المللی«، در عراق »نژادیـ  مذهبی« و 
در افغانستان »قبیله ای« است. »قضیه منا« فرصت به جمهوری اسالمی ایران 
داده است. ورود روسیه به مسئله سوریه، دارد وضعیت را در مسیری دیگر قرار می 
دهد که نتایج آن قابل پیش بینی نیست زیراکه مسئله، محدود به سوریه نخواهد 

بود و دنباله دار خواهد بود.

خاورمیانه در آستانه بازگشت به وضعیت قرون 15 و 16؛ 
دوران تحریک اروپاییان و درگیری های عثمانیان و صفویان

گشتی در رویدادهای ماه 
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این عکس مصدق که در یک جلسه محاکمه او برداشته شده 
بود یکی از ده عکس خبری ردیف اول در دهه 1950 اعالم شده 
بود. هفدهم آبان سال 1332، دو ماه و 21 روز پس از کودتاي 
28 امرداد، محاکمه دکتر محمد مصدق که در بازداشت بود به 
اتهام ضدیت با سلطنت و قصد برکنارکردن شاه و نیز به عنوان 
مســبب وقایع 25 تا 28 امرداد در محکمه نظامي تهران آغاز 
شده بود. مصدق که در جلسه محاکمه خسته شده بود سر بر  

شانه افسري که کنار دستش نشسته بود گذارده بود.

دکتر مصدق در نخستین جلســه محاکمه هنگام معرفي، 
خودرا نخست وزیر قانوني ایران اعالم و به صالحیت محکمه 
اعتراض کرد و گفت که تنها دیوان عالي کشور مي تواند رئیس 
دولت را بازخواســت قضایي کند. مصــدق گفته بود که طبق 
قوانیــن ایران، دیوان عالي کشــور جاي رســیدگي به قصور 
نخســت وزیر و وزیران است. وي برکناري خود را یک کودتا با 
نقشه خارجي خوانده بود و گفته بود که در نظام پارلمانی، جز 
با راي عدم اعتماد پارلمان، فردي دیگر حق برکناري نخست 
وزیر را ندارد، و در صورت وقوع چنین عملي، این مرتکب عمل 
اســت که باید به اتهام نقض قانون اساسي محاکمه و مجازات 

تهرانـ  ایرناـ  پزشکی قانونی اعالم کرد که در شش ماهه نخست سال 
1394، ســیصد و 21 هزار و 185 مصدوم نزاع ]ُکَتک خورده[ در مراکز 
پزشــکی قانونی معاینه و طول درمان برای تعقیب قضایی گرفته بودند. 
ازمیان  این شمار، 222 هزار و 805 نفر مرد و 98 هزار و 380 نفر زن بودند.

این آمار نشــان می دهد که اســتان های تهران بــا 55 هزار و 488، 
خراسان رضوی با 28 هزار و 79 نفر و اصفهان با 22 هزار و 950 نفر نزاع 
منجر به ضربه خوردگی و آسیب دیدگی بدن )جراحت و کوفتگی(استان 

بیش از سایر استانها،  نزاع داشتند.

عکس دهه 1950

یک صحنه نزاع خیابانی

شــود. کودتا یعني برکنار کردن دولت از طرق غیر قانوني، و بنابراین کودتاگران مجرم هســتند، نه 
من. عامل و دست نشانده بیگانه خائن و مجرم اســت، نه من. جرم بزرگ من، ملي کردن نفت ایران 
و برهم زدن نظام سیاســيـ  اقتصادي ایران بود که دولت لندن از قرن گذشته آن را طرح ریزي کرده 
بود تا وطن ما به صورتي که مي خواهد اداره شود. من با قدرتي مبارزه کردم که کارش استثمار ملل، 
جاسوسي، پشت هم اندازي و در عقب ماندگي نگهداشتن ملل مورد نظر بود. خواستم با این کار، ملل 
تحت انقیاد و ســتم و فرو برده شده در جهل و فساد در گوشه و کنار جهان را بیدار کنم که بپاخیزند و 
زنجیرهاي بردگي استعمارگران و سلطه جویان را پاره کنند. من نگران جان خود نیستم. من به ملت 
ایران و نه به آن گروه معلوم الحال و فاقد وجدان و شرف که پول و وعده گرفتند و به خیابانها ریختند 

اعتماد و ایمان کامل دارم.

321 هزار کتک کاری در 6 ماه

دوربین هم تاریخ می نویسد
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26 نوامبر 2008 گروهي مسلح مرکب از ده مرد جوان در شهر بندري 17 میلیوني 
مومباي هند )بمبئي( وارد ده مرکز از جمله هتل معروف و 104 ساله و 565 اتاقه »تاج 
محل« متعلق به »راتان تاتا« از پارسیان هند و هتل اوبروي Oberoi، کافه معروف 
لئوپلد متعلق به یک پارســي به نام فرهاد جهاني، یک کانون یهودیان، یک پاســگاه 
پلیس و یک ایســتگاه قطار شدند و دست به تیراندازي و انفجار زدند و در آن دو هتل 
با هدف سپرقراردادن، مرتکب گروگانگیري هم شدند. این افراد در آغاز کار دو به دو 
حرکت مي کردند، هرکدام یک کوله پشتي داشتند، قیافه اي شبیه دانشجو به خود 
داده بودند و آرام و خونسرد به نظر مي آمدند. آنان پس از اتمام کار در یک هدف خود، 
به سوي هدف دیگر مي شتافتند. دو تن از این افراد در ایستگاه قطار )ایستگاه نهایي 
بنام Shivaji( پالتفورم به پالتفورم رفتند و بدون اینکه در جستجوي هدفي خاص 
باشند همه جا دست به تیراندازي و انفجار نارنجک زدند. در این محل که سرپوشیده 
)مسّقف( نبود جمعا 53 تن کشته شدند. در اینجا یک عکاس که جهت رفتن به خانه 
در انتظار آخرین قطار بود شــاهد این ماجرا بود و از صحنــه، چند عکس گرفت که 

»سند تاریخ« شده اند. 
    دولت هند به کمک پلیس محلي، کماندو و چترباز فرســتاد و ماجرا تا بعد از ظهر 
28 نوامبر به وقت آمریکا و بامداد 29 نوامبر به وقت هند و به مدت 60 ســاعت ادامه 
داشــت. پیش از غروب آفتاب 28 نوامبر، پلیس با خارج ساختن 400 تن باقیمانده 
ساکنان هتل تاج محل، پایان قضیه را اعالم داشت و افزود که تنها یکي دو فرد مسلح 
در هتل باقي مانده اند. با از میان رفتن این دو تن که مرگشان بامداد 29 نوامبر به وقت 
مومباي اعالم شد ظاهرا 9 تن از این افراد مسلح کشته شدند. دو جوان مسلحي که در 
ایستگاه راه آهن مرتکب تیراندازي و هیاهو شده بودند هنگام فرار با یک وانت، که آن 
را با زور تصاحب کرده بودند زیر آتش پلیس قرارگرفتند که یک نفرشان کشته و نفر 
بعدي به نام »محمد اجمل امیر قّصاب« دستگیر شد. وي تنها فردي از مهاجمان بود 
که دستگیر شد و گفت که پاکستاني است. در جریان زد و خورد، افراد مسلح برخي از 
قســمتهاي هتل تاج محل مومباي را آتش زدند. آتش نشاني شهر جمعي از ساکنان 
دو هتل را که عمدتا خارجیان بودند از پنجره هاي طبقات باال خارج ساخته بود. یک 
نفر که قبال رهایي یافته بود گفته بود که افراد مسلح از آنان اوراق هویت مي خواستند 
و مي پرسیدند که از اتباع کدام کشور هســتند و تنها آمریکاییان و انگلیسي ها را به 

گروگان مي گرفتند و بقیه را رها مي ساختند تا خارج شوند.
 29 نوامبر جمع تلفات 195کشــته و 295 مجروح اعالم شــده بود که 18 تن از 
مقتولین خارجي بودند و ازجمله شش آمریکایي و یک تن از آنان انگلیسي. بعدا این 
ارقام اصالح شد و اعالم شد که 173 تن کشته و 308 نفر مجروح شده بودند. در کانون 
یهودیان 9 تن از جمله یک روحاني یهودیان نیویورک به نام گاوریل نواح هولتسبرگ و 
زنش کشته شدند. این حاخام از روحانیون هاردالین )اصطالحا: یهودي ارتودوکس( 
بــود. 29 نوامبر یک منبع که خودرا »مبارزان دکــن« معرفي کرده بود گفته بود که 
این افراد )ده جوان مسلح( وابسته به لشکر طّیبه )مستقر در پاکستان( بودند. سالها 
پیش ســازمان اطالعات ارتش پاکستان »لشــکر طّیبه« را جهت مبارزه در کشمیر 
با هند، به وجودآورده بود که بعدا کنترل آن را از دســت داد. مان موهان ســینگ ن

Manmohan Singh نخست وزیر وقت هند در یک نطق تلویزیوني شدید الحن 
در این زمینه چنین گفته بود:

    افراد مســلح مهاجم به مومباي با نقشــه ماهرانه و ازقبل تنظیم شده کارخودرا 

آغاز کردند. آنان ارتباط خارجي دارند. از آنجایي که اماکن مشــهور مومباي را مورد 
حمله قرار داده اند هدفشان جنجال به راه افتادن و ایجاد رعب و ترس، نه تنها در هند 
بلکه در سراســر جهان بوده است. این گروه که پایگاه خارجي داشته اند با دقت تمام 
قلب اقتصاد و فرهنگ هند را هدف قرارداده بودند. ما براي سرکوب و قطع دست آنان 
تصمیمات شــدید گرفته ایمـ  تصمیماتي که با اجراي آنها، چنین رویدادي در هند 
تکرار نشود. ما به همسایگان مي گوییم که هند هرگونه استفاده از خاک آنها را علیه 
خود تحمل نخواهد کرد و اگر براي قطع دســت این گروهها و انهدام پایگاههاي آنان 
اقدام نکنند بهایي سنگین خواهند پرداخت. ما همه جا دنبال این گروهها و سازمانها 
خواهیم رفت و حامیانشــان راـ  صرف نظر از چه کسي و کجا باشندـ  تنبیه خواهیم 

کرد. حامیان این گروهها بدانند که هزینه سنگیني باید بپردازند.
    

رويدادي خونین در هند مشابه حوادث سپتامبر 
2001 در آمريکاـ  حمله به چند نقطه در مومباي و 

اخطار بسیار شديد نخست وزير هند
يک کماندوي هندي به اين صورت خودرا به پشت بام هتل مي رساند

این تصاویر كه در رسانه ها انتشار یافته بود؛ ورود یكي از مهاجمان را به یک ایستگاه 
قطار در مومباي و اجساد كشته شدگان این ایستگاه قطار را نشان مي دهند

تصویرهاي رسانه ها از حریق هتلها، عملیات نجات و نخست وزیر هند هنگام ایراد 
نطق تلویزیوني 

محمد اجمل امیر قّصاب، تنها فردي از مهاجمان كه دستگیر شده است

دوربین هم تاریخ می نویسد
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وقتی که رسیدگی قضایی بیش از حد طول بکشد، انتقام گیری شخصی پیش می آید

در آخرین روز آبان 1348 در شهر رودسر )شــمال ایران و در ساحل دریای 
مازندران(، مردی وارد ساختمان پلیس شد، خودرا محمود پورجواد معرفی کرد 
و گفت که چند دقیقه پیش با شلیک گلوله، دکتر علی مظفری رودسری را کشته 
است تا بخشی از انتقام خون برادر خودرا گرفته باشد زیراکه نمی توانست بیش 
از 16 ســال صبر کند و منتظر تکمیل پرونده قضایی شود. برادرش غالمحسین 
در سال 1332 سی و دو ساله بود که در روستای چافگیر )واقع در منطقه رودسر( 
کشته شد و  علی مظفری )بعدا پزشک( یکی از کسانی بود که در مورد آن رویداد 

در مظان اتهام قرار گرفته بود.
محمود گفت که دکتر مظفری را که برای دیداری از رودسر به اینجا آمده بود، 
با فرســتادن پیغام که به خانه او آید تا رضایت نامه بدهد به خانه خود کشانید، 
پذیرایی کرد و در فرصت مناســب، اورا با تفنگی که از خانه یک آشــنا به دست 

آورده بود کشت. پلیس به خانه محمود پورجواد رفت و در آنجا با جسد دکتر علی 
مظفری رو به رو شد و قضیه را به دستگاه قضایی محل گزارش کرد.

طبق تحقیقات خبرنگاران محلی، علی مظفری که در پرونده قتل غالمحسین 
پورجواد، از او هم نام برده شده بود بعدا برای ادامه تحصیالت پزشکی به فرانسه، 
آمریکا و کانادا رفته بود و در کانادا دکترای پزشگی و تخّصص گوش و حلق و بینی 
گرفته بود و به رغم کسب تابعیت کانادا، به ایران بازگشته و در صدد استخدام در 
دانشگاه اصفهان برآمده بود که با استفاده از فرصتی که انتظار بررسی درخواست 
استخدام به دست داده بود، برای دیدار بستگان به رودسر سفر کرده بود و در اینجا 

گرفتار انتقام شده بود. دکتر مظفری دارای زن و سه فرزند بود.
انتشار خبر این قتل در روزنامه های تهران در روز یکم آذرماه 1348 سبب شد 

که در رسیدگی های قضایی سرعت بیشتری به عمل آید.

دفن نخستین رئیس جمهوری پاکستان در 
گورستان تهران، در اجرای وصیت نامه اش

در همین روز )شــنبه 24 آبان 1348( خبر دیگــری، تعجب و تأمل اعضای 
اطاق خبر روزنامه اطالعات را به خود معطوف کرده بود و آن، تشــییع رسمی و 
دفن جنازه اسکندر میرزا )اســکندر علی( ژنرال پیشین هند و نخستین رئیس 
جمهوری اسالمی پاکســتان بود. یک تعجب، از این بابت بود که وی 13 نوامبر 
1899 در هند به دنیا آمده بود و 13 نوامبر 1969 )22 آبان 1348( در لندن فوت 

شده و روز تولد و وفات او »13 نوامبر« بود.
 او پس از برکنارشدن از ریاست جمهوری به دست نظامیان کودتاگر که خودش 
آنان را منصوب کرده بود، به لنــدن رفته و با بانوی ایرانی اشـ  ناهید امیرتیمور 
کاللیـ  در آنجا زندگی می کرد. اسکندرمیرزا مدتی هم دو زنه بود تا اینکه بانوی 
اول او درگذشت. تعجب دیگر این بود که اسکندرمیرزا زمانی از فرماندهان ارشد 
ارتش هند بود و در ســال 1947 و در جریان نخستین جنگ هند و پاکستان بر 

سر کشمیر، با هندیان جنگید!.
 نیاکان اســکندر علی میرزا دو قرن و اندی پیش از فوت او در 70 ســالگی، از 
ایران به هند مهاجرت کرده و مقیم بَنگال شده بودند و در این منطقه، پدر بزرگ 
او میرجعفــر به باالترین مقام محلی دســت یافته بود. با وجود گذشــت زمان، 
اسکندرمیرزا عاشق ایران و ایرانی بود و به فارسی سخن می گفت و در هر فرصتی 

از ایران دیدن می کرد. 
در مراسم تشییع جنازه اسکندر میرزا، تقریبا تمامی مقامات ارشد ایران شرکت 
داشتند و جنازه از مسجد سپهساالر تشییع و در امامزاده عبداهلل مدفون شد. او 
دو روز پیش از دفن، در لندن براثر حمله قلبی فوت شده بود. علت بیماری قلبی، 
افراط در خوردن گوشت و چربی حیوانیـ  به رغم توصیه پزشک اعالم شده بود.

خاطرات ژورنالیستی نوشیروان کیهانی زاده
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وضعیت اطاِق خبر روزنامه هنگامی که یک هواپیمای مسافربر با صدها مسافر در میان راه 
مجبور به فرود اضطراری می شود

کسب نظر از مردم درباره تصمیمات عمومی

24 آبان 1348 )15 نوامبر 1969، شنبه(، سردبیر وقت روزنامه اطالعات 
یــک مترجم و یک خبرنگار را مأمور پاســخ دادن به تلفــن مردمی دلواپس 
کرده بود که بستگان آنان در یک هواپیمای مســافر انگلیسی، از لندن عازم 
بازگشــت به وطن بودند و خبرگزاری ها خبر از فــرود اضطراری هواپیما در 
فــرودگاه نیکوزیا )قبــرس( داده بودند و خبر، بامداد آن روز و بدون اشــاره 
 بــه جزئیات، از رادیو ایران پخش شــده بــود. هواپیما صدها مســافر حمل

 می کرد.
مترجــم روزنامه لحظه بــه لحظه در تمــاس با فــرودگاه نیکوزیا و دفتر 
اسوشییتدپرس در این شــهر بود و خبرنگار به مراجعین تلفنی خبر از بدون 

تلفات بودن حادثه می داد و آنان را مطمئن می ســاخت که نگران نباشــند. 
ظاهرا یک پرنده، در جریان پرواِز هواپیما به شیشه جلوی خلبان اصابت کرده 
بود و شیشــه شکسته بود و .... مترجم در عین از شرکت هواپیمایی و فرودگاه 
قبرس سئوال می کرد که بگویند چگونه و چه وقت، مسافران ایرانی پرواز را به 
تهران می فرستند تا به بستگان آنان خبر دهند که به فرودگاه مهرآباد بروند. 
بنابراین، خبرنگار مورد بحث، از هرکس که تلفن می کرد شــماره اش را می 
گرفت تا آخرین وضعیت مسافران را که به دست می آورد تلفنی به آنان بگوید.

این عمل سردبیر وقت ابتکاری بود و مقام دولتی مربوط از او سپاسگزاری 
کرد.

در دیدار جمعه 22 آبان 94 از نمایشگاه مطبوعات در تهران، یک روزنامه 
نگار نســبتا جوان که مرا شناخته بود پرســید که در قدیم، چگونه و در چه 
مواقعی نظر مــردم را درباره تصمیمات مقامات دولتی اســتعالم و درج می 
کردیم. گفتم که توضیح من بدون دیدن متن، مسئله اورا حل نمی کند، آدرس 
»ایـ  میل« بدهد تا دو کاپی روزنامه برایش بفرستم که ببیند. به او گفتم: در 
مورد تصمیمــات دولتی بویژه تصمیماتی که با زندگی روزمره ارتباط دارند، 
الزم اســت که روزنامه نگار نظر مردم و اصحاب نظر را استعالم و درج کند. ما 
در روزنامه اطالعاِت قدیم، تصمیمــات را در صفحات خبر درج می کردیم و 

نظرات مردم را در صفحه 5 و برایتان ُکپی این دو صفحه، حاوی یک تصمیم 
)یک موضوع( را می فرستم که فرستادم. موضوع درباره ترافیک و یک طرفه 
کردن خیابان های مرکزی شــهر تهران بود. در کنــار تیتر صفحه اول، تیتر 
فروش مستقیم ســوخت از سوی ایران در آمریکا دیده می شد، مشابه کاری 
که ونزوئال می کند و بنزین آن به نام کمپانی ســیتگو در جایگاههای متعدد 

در آمریکا فروخته می شود.
 روزنامه نگار مورد بحث با دیدن تیتر نفت، تلفن کرد و من توضیحی را که 

در باال آمده است به او دادم.

خاطرات ژورنالیستی نوشیروان کیهانی زاده
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هرکه ناُمخت از گذشت روزگار
  نيز ناموزد ز هيچ آموزگار

این صفحات ماهانــه را با بيت رودکی، متوّلد 858 و متوفی در 
940 ميالدیـ  پدر شــعر فارســی نوین که در باال آمده اســت 
آغاز کرده ایم کــه یک روزنگار)کرونيــکل(  به روش تاریخ 
نویسی ژورناليستی اســت که در این روش، َسبک، اصول و 
قواعد خبر و نظرنویسی )کوتاه، روشن و آموزندهـ  فرهنگی( 

بکار برده می شود و درباره کارها و نظرات افراد و رویداد های 
پندآموز گذشــته اســت و هدف از آن آموزش عمومی، ارتقاء 
ســطح دانش و آگاهی ها، سرمشق گرفتن و نيز پيشگيری 
از اشــتباه با درس گرفتن از اشــتباه دیگران و گذشــتگان 
است. در تاریخ نگاری ژورناليستی باید یک مبدأـ  روز، هفته 
و مــاهـ  در دســت داشــت و نوشــتن مطلــب را از آن آغــاز کرد 
بنابراین، مطالبی که در زیر آمده اســت ارتبــاط با این ماه) در 
تقویم ميالدی نيمی ازسپتامبر ونيمی از اکتبر( داشته است.

نبرد قادسیه میان مسلمانان عرب و ایران16  نوامبر 636 میالدي )25 آبان ماه( 
آغاز شد و تا نیمروز 19 نوامبر ادامه داشت. این نبرد به شکست نیروی نظامی ایران 
انجامید که چند برابــر نیروی عرب بود با تجهیزات برتر، زیراکه یکانها هماهنگی و 
انسجام نداشــتند و ژنرال های ارتش، ناراضی از دولت و چند دستگی سیاسیون و 
نیز فرماندهی اســپهبد رستم َفرُّخزاد بودند و بدون روحیه و انگیزه که این اسپهبد 

شایستگی الزم را نداشت.
متعاقب شکست قادســیه، نیروی عرب شهر تیسفون )20 مایلی جنوب بغداد( 
پایتخت ایران را تصرف کرد و سپس به تعقیب یزدگرد سوم شاه وقت که از تیسفون 
عقب نشــیني کرده بود پرداخت و در دو جنگ دیگرـ  در جلــوال و نهاوند، نیز او را 

شکست و به خراسان فراري داد که در َمرو )خراسان بزرگتر( ترور شد.
تازیان سپس ایران را شهر به شهر به تصرف خود درآوردند. مردم )توده ها( در برابر 
عرب ایستادگی چشمگیر نکردند زیراکه از افزایش فاصله طبقاتی، فساد دولتی و 
اســتثمار فرد از افراد خسته و ناراضی بودند و پیام اسالم که نوید برابری و برادری و 

برقراری عدالت می داد آنان را به خود جذب و امیدوار کرده بود.
 در پي سقوط تیسفون بود که تازیان )قبایل عرب( از جزیرةالعرب به بین النهرین 
)عراق امروز و یک ساتراپی ایرانـ  ســاتراپی مرکزی، پایتخت( مهاجرت کردند و 
شهرهاي کوفه و بصره را ســاختند و از بصره بود که امور ایران اشغالشده را زیر نظر 
داشتند. اگر قیام یعقوب لیث صّفار )سیســتانی و از شهر زرنجـ  زرنگ، افغانستان 
امروز( نبود شاید که قبایل عرب به سراسر ایران )همانند مناطق جنوبی و غربی خلیج 
فارس( مهاجرت می کردند. پیش از نبرد قادســیه، تنها منطقه  »حیره« در جنوب 
عراق امروز عرب نشین بودـ  عرب مسیحی. تا آغاز قیام مسلحانه ایرانیان برای کسب 
استقالل و حاکمیت ملّی، عرب دو قرن و اندی بالمنازع بر ایرانیان حکومت کرد که 
جزئیات کار روشن نیست که بشود درباره اش قضاوت کامل کرد. بپاخیزی ایرانیان 
علیه عرب که از مناطق خاوری )افغانستان امروز( و شمال خاوری )خراسان بزرگتر( 

آغاز شد درخشانترین فصول تاریخ جهان را تشکیل می دهد.
شکست ایران در قادسیه که رونوشت برابر اصل با شکست ایران از اسکندر مقدونی 
در اِربیل )اِربیال، کردستان عراق امروز( بود، سند فلسفه تاریخ شده است. در آن عهد 
هم داریوش سوم شــاه وقت از برابر اسکندر به سمت شمال شرقی ایران فرار کرده 
بود که به دست همراهانش کشته شد. آن زمان هم، ایران گرفتار جنگ قدرت میان 
خواص، فساد اداری، استثمار فرد از افراد و ضعف مدیریت و بی تدبیری دولت بود. 

این وضعیت به همین صورت در پایان کار صفویه و قاجاریه نیز مشاهده شد و ....

نبرد قادسیه و تغییر مسیر تاریخ ایرانیان 
ـ فساد داخلی و کشمکش خواص بر سر 
قدرت باعث چندبار اضمحالل ایران 

بوده استـ  سند فلسفه تاریخ

 

تیبریوس امپراتور روم که دو بار با 
ایران جنگ کرد و موفق نشد 16نوامبر 
ســال 42 پیش از میالد )25 آبان( به 
دنیا آمده بــود. وي بود که اعالم کرده 
بود هردولت خارجي که به شــئونات 
روم بي اعتنایي کند و یا این که قوانین 
روم را نادیــده بگیرد! مجازات خواهد 

شد که نهایت زورگویي بود.
 ایــن اخطارتیبریوس وقتي جّدي 
شد که ســناي روم هم آن را تصویب 

کرد و به صورت قانون در آورد!.
     تیبریوس که 23 ســال حکومت 
کرد ودر سال 37 میالدي درگذشت در 
سالهاي آخر ُعمر بدبین تر و سختگیر 

تر شده بود به گونه اي که به یک موّرخ رومي که شرح یک شکست ارتش روم را 
نوشــته بود اتهام خیانت زد. باوجود این، وي مخالف ولخرجي بود و خزائن روم 

در زمان او پُرتر از همیشه بود.
تیبریوس پس از دو درگیري نظامي با ایران بر سر کاپادوکیه و ارمنستان، چون 
موفق نشــد با اردوان سوم شاه وقت ایران سازش کرد تا هزینه جنگ دیگري را 
پس انداز کند. تیبریوس در سال های ُعمر و در پی ناموفق بودن در چند برنامه 
داخلی، دچار بیماري افسردگي شده بود و با این که مقام خود را حفظ کرده بود 

گوشه گیری می کرد و در همین وضعیت درگذشت.

نهایت زورگویي: هر دولتي
 که نسبت به قوانین و شئونات روم 
بي اعتنا باشد سزاوار مجازات است!

 و این زورگویی پس از تصویب سنای 
روم، قانون شده بود

تیبریوس

این ماه در گذر تاریخ
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کودتاي سیاسي در ایراِن سال 487 
میالدي - عزل شاهي که مسامحه

 مي کردـ  ایجاد شهر دربند داغستان به 
دست اشکانیان در 2 هزار سال پیشـ  
اصرار روس ها که ماـ  ایرانیانـ  دریای 
کاسپین )قزوین( را دریای خزر بخوانیم

با این که ارتش ایران به فرماندهي سپهبد »َزرِمهر« ِهپتالها را در فرارود )آسیاي 
میانه( شکستي سخت داده بود، بزرگان کشور در یک نشست محرمانه در 17 نوامبر 
سال 487 میالدي  )26 آبان( تصمیم گرفتند که بالشـ  شاه ساساني وقت را برکنار 
و قباد )گواد = گوات( را بر جاي او بنشــانند و این تصمیم )کودتا(، بدون خونریزي 

عملي شد.
بزرگان ایران از مسامحه بالش در قبال خزرهاي مهاجر به مناطق شمالي دریاي 
مازندران و شهر ایرانی دربند )دربنت( که ستیزه جویي مي کردند خسته شده بودند. 
قباد پسر پیروز )شاه اسبق، شاه پیش از بالش( پس از انتخاب شدن به شاهي، براي 
نشان دادن شایستگي خود و این که بزرگان کشور در انتخاب او اشتباه نکرده بودند 
شخصا با سپاهي گران به جنگ خزرها رفت و این قوم را شکستي سخت داد به گونه 
اي که بیشتر آنان آواره اروپا شدند و به دین یهود گرویدند. اشکانیان شهر دربند را 
که امسال )سال 2015( دو هزار ســاله شده است ساخته اند. این شهر میان رشته 
کوههای قفقاز و دریا )دریای مازنــدران( و در آغاز کار به صورت یک دژ نظامی و با 
هدف استقرار نیرو و جلوگیری از ورود اقوام مهاجر به ایران زمین ساخته شده است. 
روس ها امسال )سال 2015( و در جریان برگزاری دوهزارساله شدن شهر »دربند«  
بنای آن را به خود وانمود کردند حال آنکه از ُعمر روســیه واحد بیش از 6 قرن نمی 
گذرد. اصل روسیه از اوکراین )کی یِف( است. با شکست نظامی تاتارها )مغول ها( از 

روس ها، کشور واحد روسیه ایجاد شد که پتر بزرگ آن را امپراتوری کرد.
     با وجود اخراج خزرها از اطراف دریاي مازندران، معلوم نیست که به چه علت ما 
هم این دریاچه را »خزر« مي خوانیم، حال آن که جهانیان آن را دریاي »َکسپیان« 
مي گویند، همان نامي که مورخان یونان باستان به دلیل سکونت قوم ایراني َکسپین 
)گیالنيـ  قزویني( بر آن نهاده اند. دولت شوروي به دالیل سیاسي اصرار داشت که 
دریاي َکسپیان، »خزر« نامیده شود و .... در بسیاری از کتب قدیمی جغرافیا، دریای 

َکسپیان »دریای قزوین« نوشته شده است.

کشتار ارمنیان
16 نوامبر ســال 1894 نظامیان دولت عثمانــي )ترکیه امروز( در منطقه 
کردستان دست به کشتار ارمنیان ســاکن آن منطقه زدند که دولت عثماني 
نسبت به وفاداري آنان تردید داشت و به این صورت دراین روز دست کم شش 
هزار ارمنيـ  مسیحي و مسلمان - کشته شدند. کشتار ارمنیان قلمرو عثماني 
و تبعید آنان به ویژه به سوریه و لبنان در سالهاي بعد نیز تکرار شد که یک فاجعه 

انساني بشمار آورده شده است.
در قدیم، مناطق شرقي ترکیه تا »دریاچه وان« ارمني نشین بود و ارمنستان 
خوانده مي شد که جمهوري ارمنستان تنها بخشی از شمال این منطقه است. 
ارمنیــان که از لحاظ نژاد عموزادگان ایرانیانند در طول تاریخ، تنها ملتي بوده 
اند که به ایران خیانت نکردند و دشــمني نورزیدند. قرارداد ترکمن چای بود 
که ارمنستان را از ایران جدا کرد. نظامیان ایران از شهر ایروان در برابر تعّرض 

روسیه جانانه دفاع کرده بودند.
 

 ایجاد دو آبراه در مصر در دو ماه نوامبر 
و به فاصله 2387 سال از همـ  داریوش 

بزرگ نخستین آبراه را ساخت
هفدهم نوامبر سال 1869 آبراه سوئز آغاز بکار کرد. در همین روز در سال1913  
یک کشــتي نیز از آبراه پاناما که هنوز تکمیل نشده بود عبور داده شد. کار ساختن 
آبراهي را که داریوش بزرگ میان دریاي ســرخ و رود نیل ساخته بود دهم نوامبر 
ســال 518 پیش از میالد به پایان رسیده بود )2 هزار و  387سال پیش از آغاز بکار 

آبراه سوئز(.
    آبراه سوئز به رغم مخالفت دولت انگلستان که نمي خواست دسترسي دیگران به 
هند آسان شود، طبق طرح مهندس فرانسوي »فردیناند دو لِسپوس« و به دست وي 
ساخته شد. عملیات مربوط به ساختن این آبراه که بعدا انگلیسي ها در آن شریک 
شدند ده ســال طول کشید و 400 میلیون فرانک فرانسه هزینه داشت. هر سال به 

طور متوسط 81 هزار کشتي از این آبراه مي گذرد. 
    42 قــرن پیش از ایجــاد این آبراه، بــه ابتکار و تصمیم داریــوش بزرگ یک 

آبراه میان دریاي ســرخ و رود نیل 
ساخته شد تا کشــتي ها از خلیج 
فارس به مدیترانه رفت و آمد کنند. 
ناپلئون بناپارت پس از تصرف مصر، 
نخســتین رهبري بود که ضرورت 
ایجاد چنین آبراهي را احســاس و 

اعالم کرده بود.

بناهای قدیم دربند )قفقاز شمالی(

این ماه در گذر تاریخ
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 »Cyrus City« دراستیِت مینه سوتاـ  یکی از کشورهای 50 گانه عضو 
فدراسیون آمریکا 133 ســاله شد. این شهر نهم نوامبر 1882 در کنار رود  
چیپوواChippowa  در منطقه پُپ ساخته شد. ساکنین اولیه این شهِر 
عمدتا مهاجران اروپای شمالی )اسکاندیناویا( و بومیان آمریکا )اصطالحا 
سرخپوستان( بودند. بومیان این شــهر رو به کاهش هستند. شماری کم، 
سیاهپوست نیز در این شهر زندگی می کنند. بزرگراه شماره 28 آمریکا از 

این شهر شمالی می گذرد.
انگیزه نخستین مهاجران اروپایی ساکن این شهر کوچک از گزیدن نام 
سایرسـ  بنیادگذار ایران و صاحب فرضیه جامعه مشترک المنافع جهانی 
که نخستین اعالمیه حقوق بشر از اوســتـ  روشن نیست زیراکه مدک و 
سندی از آن زمان به دست نیامده است. استیت ها و تریتوری های شمالی 

و شمال غربی آمریکا دیرتر از مناطق دیگر مهاجرنشین شدند.
در تهران، خیابان شــمیران )از میدان تجریش تا پیچ شمیران، نزدیک 
دروازه دولت در خیابان انقالب( به نام کوروش کبیر نامگذاری شده بود که 
در همان نخســتین روزهای پس از سقوط  نظام سلطنتی، به خیابان علی 
شریعتی تغییر نام داده شده است!. اگر کوروش بپانخواسته بود، ایران وجود 
نداشــت. پیش از تالش اوـ  در چارچوب ایران امروز، هفت کشور مستقل 

وجود داشت.
 پیش از تغییر نظام حکومتی ایران، خیابان حد فاصل میدان بهارستان 
و جنوب شهر هم خیابان سیروس نام داشت. اروپاییان از طریق کتاب های 
یونانیان با نام کوروش آشنا شدند و حروف یونانی را با تلفظ خود، سیروس 

و سایِرس خوانده اند.
 در الفبای یونانی، حرف C »ک« تلفظ می شــود، حرف Y »و« و حرف 
S واقع  در آخر کلمه »ش«. کوروش از یک شهرت جهانی بسیار برخوردار 
است و به نام او در کشورهای مختلف، شهر و خیابان و ساختمان فرهنگی 
اسم گذاری شده و همه کســانی که دوران دبیرستان را گذرانیده اند با نام 
کوروش، افکار و کارهای او آشنا هســتند. نام کوروش در بسیاری از کتب 
مقدس هم آمده است. همین شهرت سبب شــده بود در سپتامبر2005  

)شهریورماه( که گزارش هایی در باره ساختن سّد سیوند و احتمال آسیب 
رسی به گورگاه او انتشار یافته بود نگرانی جهانی را به دنبال داشت و شبکه 
های تلویزیونی با اســتفاده از این فرصت، در باره او و اندیشه های همیشه 
پایدارش برنامه پخش کردند. در کتاب مقدس مسیحیان، کوروشـ  کوِرش 

نوشته شده است.
بیست و نهم اکتبر هر سال نیز روز جهاني کوروش )سایرس دي( است که 
از دیرباز پارسیان، یهودیان، دوستداران حقوق بشر و هواداران اداره جهان 

به صورت ملل مشترک المنافع، آن را گرامي داشته و رعایت مي کنند.
دو هزار و  554سال پیش در ماه اکتبر )آبان ماه( اعالمیه تاریخي کوروش 
بزرگ در تعریف حقوق افراد و ملل و چگونگي تأمین آن انتشار یافت که پایه 
و نخستین سنگ بناي یک دولت مشترک المنافع جهاني و هر سازمان بین 

المللي بشمار مي آید. 
حقوق انسان از دیدگاه کوروش که همان زمان مکتوب شده است موجود 
است و »استوانه کوروش Cyrus Cylinder« نامیده می شود و متفاوت 
از تعاریف اعالمیه حقوق بشر مصّوب شورای انقالب فرانسه )مجلس انقالب( 
در 1789 نیست و اعالمیه این حقوق مصّوب دسامبر1948  مجمع عمومی 
سازمان ملل نیز که به تصویب پارلمانهای کشورهای عضو رسیده است بر 
همان مبناســت. کوروش عمیقا معتقد به وجود یک آرمان مشترک میان 
انســان ها بود و به همین لحاظ خواهان حقوق یکسان و انتقال ناپذیر برای 

همه مردم.

استوانه کوروش

سایرس سیتِی آمریکا =  شهِر کوروش 331 ساله شد

پس از پیروزي درخشان ایران در جنگ سال 53 پیش از میالد در منطقه حّران 
)کارهه( که ضمن آن کراســوس از اعضاي سه گانه شوراي عالي ریاست بر روم و 
پسرش کشــته و هفت لژیون رومي منهدم شد، »ارد Orod « شاه وقت ایران از 
دودمان اشــکاني به مداخله در امور روم پرداخت و این مداخله در جریان جنگ 
داخلي رومیان )سال 49 تا 44 پیش از میالد( به اوج خود رسید و شاه ایران هردم 
از یکي از سرداران رومي که بر سر کسب قدرت با هم مي جنگیدند حمایت و وعده 

کمک نظامي و اعزام سرباز مي داد و آتش اختالف را شعله ور مي ساخت .
     »اُُرد« پس از فروکش کردن اختالف ژنرالهاي رومي و ســپس ترور ســزار 
ژولیوس در ســناي روم، تصمیم گرفت پیش از آنکه رومیان در صدد لشکرکشی 
دیگــری به قلمرو ایران برآیند که قابل پیش بیني بــود باقیمانده متصرفات روم 
در آســیا را بگیرد و جاي پاي براي رومیان در شــرق مدیترانه )اصطالحا؛ لوانت 

Levant ( باقي نگذارد. »اُُرد« با این هدف، پسر خودـ  پاکر را که رومیان پاکروس 
 Pacorus نوشــته اند با نیمي از ارتش ایران به ســوریه فرستاد و این سپاه در 
جنگي که هفتم نوامبر ســال 40 پیش از میالد روي داد و ضمن آن ژنرال روميـ  
»دسیدیوس ساکسا« کشته شد رومیان را شکست داد و روز بعد )هشتم نوامبر( 
بار دیگر ســوریهـ  سوریه بزرگتر؛ شــاماتـ  از آن ایران شد. در این عملیات پنج 
هزار لژیونر رومي اسیر شــدند. تلفات رومیان بیش از 11 هزار کشته نوشته شده 
است. »پاُکر« سپس فلسطین و آنگاه حاشیه غربي آسیاي صغیر )نواحي ساحل 
غربي ترکیه امروزـ آناتولیای غربی(را متصرف شــد و در آسیا جاي دیگري براي 

امپراتوري روم باقي نماند. 
    »ارد« پس از این پیروزي، به ِمهستان )سناي ایران( پیشنهاد داد که »پاُکر« 

فرماندار مناطق متصرفه شود که پیشنهاد به تصویب رسید.

زمانی که همه قلمرو امپراتوري روم در آسیا از آن ایران شد

این ماه در گذر تاریخ
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قانون دکتر مصدق به هر شهر ایران 
شخصیت حقوقی مستقل داد

الیحه قانوني شهرداریها که 11 آبان1331  به امضاي دکتر مصدق رئیس دولت 
وقت رسیده بود هشت روز بعد )روزي چون امروز( جهت اجرا به وزارت کشور ابالغ 
شد. این الیحه با استفاده از اختیارات دکتر مصدق در90  ماده و 14 تبصره تنظیم 

شده بود. 
    طبق این قانون، هر نقطه از ایران که بیش از پنج هزار نفر جمعیت داشته باشد 
باید داراي انجمن )شــورا( انتخابي باشد و زیر نظر این شورا اداره شود. این قانون به 
هر شهرداري یک شخصیت حقوقي مستقل داده بود. عده اعضاي هر شوراي شهر 
بر حســب جمعیت آن میان 9 تا 30 نفر تعیین شده بود. شوراي تهران باید داراي 
30 عضو بود. مهمترین وظیفه شورا انتخاب شهردار بود. دولتهاي پس از 28 مرداد 
تا مدتي مانع از تشــکیل انجمن هاي شهر شــدند ولي بعدا به تدریج زیر بار اجراي 

آن رفتند.

... و بهانه آلمان برای تصرف گوشه ای از 
خاک چین!

تسلط بر ملل دیگر که به نظر مي رسد همچنان ادامه داشته باشد، در طول تاریخ 
و در هر مقطع به مقتضاي زمان شکل خاصي داشته است. در زمان اقتدار روم به یک 
صورت و پس از کشف راههاي دریایي توسط اروپاییان به صورتي دیگر بود. در قرن 
19 چهره دیگر داشت و در سده 20 با چهره تازه. به یک نمونه از این سلطه گري در 

قرن 19 به مناسبت سالگرد آن اشاره مي شود: 
    دولت آلمان که در صدد ایجاد یگ پایگاه دریایي در خاک چین بود که قدرتهاي 
بزرگ با سوء استفاده از ضعف مدیریت این کشور سرگرم قطعهـ  قطعه کردنش به 
مناطق نفوذ بودند پنجم نوامبرسال1897  میالدي قتل دو »مرّوج« آلماني »مذهب 
کاتولیک« را در چین بهانه قرارداد و به ناوگان خود دســتور تصرف منطقه خلیج 
»کیائو شو« را صادر کرد. این دو » مرّوج « یکم نوامبر کشته شده بودند. دولت آلمان 
پروتســتان مذهب بود، اما آلماني بودن این دو مبلّغ فرصت مناسبي به دست آن 
دولت براي تصرف اراضي مورد نظرش را در خاک چین داد که از مدتها پیش از آن 

در جستجویش بود و به نام خونخواهي دستور حمله نظامي داد!. 
     نــاوگان آلمان منطقه خلیج »کیائو شــو« را که مطمح نظر آن دولت در خاک 
چیــن بود تصرف کرد؛ حال آنکه دولت وقت چیــن در قتل دو مروج آلماني مطلقا 
دست نداشت. پس از این پیروزی، دولت وقت آلمان دهکده ساحلي »کینگ داو« را 
در آن منطقه به صورت پایگاه دریایي اش در آورد و آنجا را مجهز و کشتي ها جنگي 

خود را مستقر ساخت.

به رغم اعالم بي طرفي ایران، ورود 
نیروهاي عثماني به آذربایجان در 

نوامبر 1914 و سرآغاز مسائل آسیاي 
غربي که دارند گسترش مي یابند

 16آبان 1293 )7 نوامبر 1914( متعاقب ورود نیروهاي روســیه به ایران، 
نیروهاي عثماني با مستشاران آلماني خود به آدربایجان وارد شدند. ُکردهاي 
قلمرو عثماني )ُکردهاي ســاکن ترکیه، ســوریه و عراق( نیز از فرصت سوء 

استفاده و به ایران رخنه کردند و ....
    چندي بعد انگلیســي ها هم که وارد قلمرو عثماني در عراق شده بودند، از 
این راه وارد ایران شدند. دولت تهران قبال در قبال دو اتحادیه درگیر در جنگ 
جهاني اول اعالم بي طرفي کرده بود که ابدا رعایت نشــد. جنگ جهاني اول 
تغییرات وسیع در آسیاي غربي به وجود آورد و فاتحان جنگ بویزه دولت لندن 
در سرزمین هاي عربي امپراتوري شکست خوردِه عثماني کشورهاي متعدد به 
وجود آوردند که چون در ایجاد این کشورها رعایت تاریخ، نژادشناسي، منطق 
و اصول نشده است مســائل متعدد به وجود آورده است که از آغاز قرن 21 بر 

ابعاد آنها افزوده شده است و آیندِه منطقه در پرده ابهام است. قرارداد گلستانـ  سندی که یک 
دیپلمات انگلیسی َمتن آن را نوشته 

بود! و قفقاز ایران را به روسیه داد
قرارداد گلســتان که موّرخاِن تحت نفوذ استعمارگراِن اروپایی 
عنوان آن را عهدنامه و پیمان )تریتی( گذارده اند24  اکتبر1813  
با میانجی گری دولت لندن میان ایران و روســیه امضاء شد. طبق 
این قرارداد، شــاه مغول تبار و دولت ناآگاه تهران از اوضاع جهان و 
تاریخ ایران و تکالیف خود در قبال تمامّیت کشور و حق شهروندان 
نسبت به آن، از داغستان )جنوب روسیه امروز( و شهر معروف دربند 
)دربنت(، تمامی گرجســتان و مناطق چهارگانه ساحلی غرب آن 
ازجمله آبخیزستان )آبخازیا(، مناطق باکو، قره باغ، َشکی و بخشی 
از طوالش که بیش از 2 هزار سال گوشِه شمال غربی ایران بودند و 
دولت های ایران بویژه اشکانیان و ساسانیان برای محافظت از آنها 
جنگ ها کرده و خون ها داده بودند گذشــت. گلستان یک روستا 
در قفقاز جنوبی اســت که این قرارداد در آنجا به امضای نیکالی 
رتیســچف  N. Rtischevنماینــده امپراتور روســیه و میرزا 
ابوالحسن خان )معروف به ایلچی = سفیر( نماینده شاه مغول تبار 

ایران رسیده بود.
    جنگ یکم روسیه با ایران که به امضای قرار داد گلستان انجامید 
در پی لشکرکشی روسیه به تفلیس )حاکم نشین گرجستان شرقی 
وقت( و استقرار در آن منطقه که گوشه ای از قلمرو ایران در قفقاز بود 
روی داده بود. دولت تهران با اتکاء بر اتحاد خود با ناپلئون بناپارت  
رهبر وقت فرانسه و اینکه ارتش ایران از لحاظ نفر )شمار( پنج برابر 

نیروهای اعزامی روسیه به قفقاز بود وارد جنگ شده بود.

این ماه در گذر تاریخ
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مجّوز خبرگزاری )وبسایت خبری(
 2 میلیارد تومان!

محمد حســینی وزیر فرهنگ و ارشاد اســالمی در دولت دهم )کابینه محمود 
احمدي نژاد( 16 آبان 1391 )نوامبــر2012 ( در گفت و گو با »جهان نیوز« گفته 
بود: دســتگاه های فرهنگی متعدد در کشــور داریم، وزارت ارشاد هم یکی از این 
دستگاه هاســت. باالخره باید دید که چرا ناراضی دارند؟. هماهنگی و انسجام بین 
دســتگاه های فرهنگی یک ضرورت است. باید تقســیم کار داشته باشیم نه اینکه 

موازی کاری و پراکنده کاری شود.
    وزیر ارشاد ســابق همچنین گفته بود: محدودیتی ]برای دادن مجّوز نشریه و 
خبرگزاری[ ایجاد کرده بودند که برخی می خواستند مجوز خبرگزاری را به قیمت 
دو میلیارد تومان خریداری کنند که گفتیم بیایید مجوز می دهیم. آن کار به گونه 

ای انحصاری شده بود و مجوز نمی دادند.
    ]خبرگزاری فارس پنجم آبان 1392 و به شماره 13920805001505 مشروح 
اظهارات محمد حســینی به نقل از جهان نیوزرا منتشر کرده بود که مطالعه متن 
آنها در آرشــیو این خبرگزاري برای پژوهش و تحقیق بیشتر و درج نتایج در تاریخ 

ضرورت دارد.[.

طوالنی ترین اعتصاب روزنامه نگارانـ  
اخراج؛ پاداش این اعتصاب

از 14 آبان 1357 )پنجم نوامبر 1978( تا شــانزدهم دیماه این سال، ایران فاقد 
روزنامه بود. در این مدت دو ســه نشــریه کوچک )داراي تحریریه دو - سه نفري( 
وابسته به دولت چند شماره منتشر کردند که آنها هم مجبور به قطع انتشار شدند. 
در خبرگزاری ملی تنها گروهی انگشت شمار حضور می یافتند و مجریان اخبار رادیو 
ـ تلویزیون از 4ـ  5 نفر تجاوز نمی کرد. در آن زمان در ایران، قریب به اتفاق دســت 
اندرکاران خبر و مقاله عضو ســندیکا بودند و مي توان گفت که ایران تا  16دي ماه 
که دولت نظامي ژنرال ازهاري کنار رفت فاقد رسانه موثر بود و دولت وقت نتوانست 

پیام ها و وعده های خودرا به ایرانیان برساند و آنان را آرام کند.
پس از انقالب، به رغم مشارکت موثر سندیکاي روزنامه نگاران در آن، به فعالیت 
این سندیکا پایان داده شد و بسیاری از روزنامه نگاران ایران بدون ذکر علت و بدون 
پرداخت غرامت اخراج، از کار برکنارشدند و اُفت ژورنالیسم ایران آغاز شد که ادامه 

دارد.

قضیه سفر مک فارلین 
)مشاور ویژه امنیت ملي رونالد ریگن ( 

به تهران و فروش اسلحه
چهارم نوامبرســال 1986 میالدي و در جریان جنــگ عراق با ایران فاش 
شد که رابرت مک فارلین  Robert McFarlaneمشاور ویژه امنیت ملي 
رونالد ریگن رئیس جمهور وقت امریکا با چهار آمریکایي دیگر به طور محرمانه 
وارد تهران شده و مذاکراتي انجام داده بودند. این موضوع براي نخستین بار در 
یک نشریه لبناني افشاء شده بود. ریگن رئیس جمهور وقت آمریکا حاضر نشد 
جزئیات قضیه را فاش سازد. وي بعدا از این اقدام خود )و فروش اسلحه به ایران، 
به میزان محدود و ارســال پول حاصل از آن به مخالفان دولت چپگراي نیکارا 
گوئه معروف به ُکنتراها( دفاع کرد. ریگن در عین حال گفت که در این زمینه 

اشتباهات اداري روي داده است.
     گزارشــهاي رســانه ها حکایت از آن داشــت که هواپیماي حامل مک 
فارلین ]متولد جوالي 7391 ســرهنگ بازنشسته ســپاه تفنگداران دریایي 
آمریکا و دســتیار پیشین کیســینجر در کاخ سفید[ در ســفر تهران حامل 
ـ کنترا   مقداري اســلحه بود. در پي افشاي این قضیه، پرونده اي که به »ایرانـ 
 Iran - Contra Affair« معروف شــده بود در دســتگاه قضایي آمریکا 
تشکیل شد و مدتها بحث روز بود و حتي از ریگن تحقیق قضایي شده و سرانجام 
چند نفر ازجمله یک ســرهنگ آمریکایي به نام »الیور نورث« مامور خدمت 

درکاخ سفید محکومیت قضایي یافته بودند.

کابینه نظامي ازهاري که تنها دو ماه 
عمر کرد

در جریان انقالب و در پي کناره گیري شــریف امامي از نخســت وزیري، 
پهلــوی دوم 15 آبان 1357 )6 نوامبر 1978( یک کابینه نظامي به ریاســت 
ژنرال غالمرضا ازهاري را روي کار آورد که نتوانســت بیش از دو ماه دوام آورد. 
ازهاري که در آن زمان 16 ســاله بود قبال دوره کالج فرماندهي ارتش آمریکارا 

بپایان رسانیده بود.
     وزیران کابینه ازهاري ژنرالهاي ارتش و از جمله فرماندهان نیروهاي سه 
گانه با حفظ سمت نظامي خود بودند، ولي در آن دو ماه سازمانهاي دولتي عموما 
درحال اعتصاب بودند و عمال فعالیت اداري وجود نداشت و چون روزنامه ها هم 
در حال اعتصاب بودند، فعالیت این کابینه جز درگیري هایش با تظاهرکنندگان 
و مقابله بي نتیجه با شعارهاي شبانه در پشت بامها، و رو به رو بودن با کمبودها به 
ویژه نبودن بنزین و سوخت هاي خانگي انعکاسي نداشت. در این دوره، حفاظت 
از تاسیسات نفت نیز برعهده ارتش قرار گرفته بود. در این زمان، بیشتر کارکنان 
صنعت نفت در اعتصاب بسر مي بردند. هدف از سپرده شدن امور نفت به ارتش 
این بود که قوانین نظامي در آنجا حاکم و اجرا شــود و اعتصاب ادامه نیابد که 
این نتیجه حاصل نشد، و حتي واحدهاي ارتش دچار کمبود بنزین شده بودند.

این ماه در گذر تاریخ
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ششم نوامبر، ســالروز انتشــار کتاب »دمکرات 
آمریکایي« تالیف نویسنده بنام؛ جیمز کوپر در سال 
1838میالدي است که یک رساله سیاسي و پُر از اندرز 
کهنه نشدني است. محتواي کتاب از تجربه شخصي 
و مشاهدات عیني نویسنده نشأت گرفته است. وي 
جیمز فنیمور کوپر James F. Cooper  )متولد 
15 سپتامبر 1789 و متوفا در 14 سپتامبر 1851( 
که پنجاه اثر جالب از خود بــه یادگار گذارده پس از 
یک اقامت طوالني )از 1826 تا 1833( در فرانســه، 
در بازگشــت به میهن خود آمریکا و مشاهده برخي 
 سیاســتبازي ها و دغلکاري ها، کتاب رســاله مانند

» The American Democrat  « را دربــاره 
رابطه جامعه و دولت نوشــت و در آن ضمن دفاع از 
ارزشهاي انقالب استقالل آمریکا و آرزوها و هدفهاي 
موسسان این کشور و تشریح آزادي ها و برابري هاي 
مندرج در اصول قانون اساســي ایــاالت متحده به 

مشاهدات خود از سیاستبازي ها پرداخته است. وي در این 
کتاب برپایه تجربه از مسافرتها و مشاهدات و رفت و آمد با 
مردم با انشایي اندرزگونه نوشته است که مدیریت و رفتار 
مقامات اداري و سیاسي، افراد و جامعه را شکل مي دهند و 
اگر فاسد و نادرست و دغلکار باشند افراد و جامعه هم بمانند 
آنان مي شود )فاسد و نادرست( و به این ترتیب اخالقیات 
و معتقدات مذهبي که درستي و انسانیت را ندا مي دهند 
تضعیف مي شــوند که نتیجه اش کثرت جرم و جنایت، 
 دروغ و تجــاوز به حقــوق دیگران و ســرانجام، انحطاط

 است.
    بیشــتر تالیفات جیمز که مدتــي دریانوردي کرده 

و زماني هــم عضــو نیــروي دریایي آمریــکا بود 
داستان با زمینه واقعي هســتند. او درباره مهاجرت 
به قــاره آمریکا و وضعیت سرخپوســتان نوشــته 
 اســت که معروفتریــن کتــاب او در ایــن زمینه

 The Last Mohicans عنوان دارد. ]موهیکن ها 
یک طایفه سرخپوســت بودند[. وي از تامین حقوق 
سیاســي و مدني و احترام به حــق مالکیت بومیان 
)سرخپوستان( دفاع کرده است. جیمز »تاریخ« هم 
نوشته است. وي روش تازه اي در بیوگرافي نویسي به 
دست داده و آن این است که در قالب شرح احوال فرد 
مورد نظر، وضعیت جامعه و نقص هاي آن را زیر ذره 

بین قرار داد و بیان کرد تا اصالح شوند.
سبک او در نوشتن، پرداختن به جزئیات یک مسئله 
واقعي روز در قالب داستان بود. در آغاز کار نویسندگي 
و پیش از نوشتن کتاب دمکرات آمریکایي، کوپر یک 
ماجراي واقعي را به صورت داســتان نقل مي کرد و 
منتشر مي ساخت و بهترین نمونه این نوع تالیف او کتابي 
است که در آن نقش جاسوســي در جریان جنگ انقالب 

استقالل آمریکا منعکس است.
     کوپر نخستین داستان نگار آمریکایي است که از این 
لحاظ )واقعیت نگاري( شهرت جهاني یافته است. در همان 
زمان که وسائل ارتباط تحول نیافته بود، داستانهاي کوپر 
اندکي پس ازانتشار، به زبانهاي دیگر ترجمه و چاپ مي شد. 
وي در همه کتابهایش ازجمله کتاب تحت عنوان »چکمه 
پوشان« ثابت کرده است که وضعیت جامعه رفتار افراد را 
مي سازد و اگر جامعه فاسد باشد افراد هم فاسد مي شوند. 

هدف او از جامعه، مدیران سازمانها و اداري ها است.

در دهه هاي اخیر ایراد فراوان به »روزنامه نگاري« و ادامه آن »تاریخ نگاري« وارد 
آمده است و تا کنون نتیجه این بوده است که تا روزنامه نگاري به راه اصلي بازنگردد 
انتظار زیادي از مورخ نمي توان داشــت و تا این دو حرفه مربوط به هم به »اصول 
و قواعد« خود باز نگردند جوامع ملي و جامعه جهاني اصالح نخواهند شــد. متني 

که در زیر مي آید نظر یک اندیشمند است که هفتم نوامبر 2002 ابراز شده بود:
    از اواســط قرن نوزدهم روي تاریخ هیچ کشوري کار درست و حسابي نشده 
است، زیرا که نه مقامهاي مربوط خواسته اند و نه مورخان و روزنامه نگاران زحمت 
این کار را به خود داده اند. تارخ نویســي ادامه کار رونامه نگاري است. ولي، با این 
همه دانشکده که برایشان تاسیس شــده ، در یک قرن و نیم اخیر در هیچ جاي 
دنیا در این دو رشته مربوط به هم کاري تازه صورت نگرفته است. به نظر مي آید 
که صاحبان رسانه ها شده اند بازرگان و یا سیاستمدار و به دنبال درآمد ومقام، و 

روزنامه نگارها هم که با امیــد فراوان و قصد خدمت گام به این راه مي گذارند در 
همان اوایل کار ســردرگم سراب شده و ناخواسته به ابزار سیاست و خدمه تبلیغ 
تبدیل و ســپس در متن آن قرار مي گیرند و در چنین شرایط و وضعیت، تاریخ 
نویس هم خود را به دردســر نمي اندازد و همان راه را مي رود که برایش باز است 
)رســانه ها باز کرده اند(. نتیجه اش این مي شود که کسي از واقعیات 150 سال 
اخیر، مگر کارهاي روتین )عادي و روزمره( و ظاهر قضیه آگاه نمي شود و همان 
راهها را ادامه مي دهد و همان اشــتباهات را تکرار مي کند و پایان این روند هم 
روشن نیســت. بنابراین، روزنامه نگاري و تاریخ نگاري نیاز به یک انقالب داخلي 
دارند و چه کســي و از کجا این انقالب را شروع کند، معلوم نیست. تا این انقالب 
»در این حرفه به بیراهه افتاده« صورت نگیرد مشکالت بشر در مسیر حل شدن 

قرار نخواهد گرفت.

جیمز کوپر نويسنده 50 کتاب: سازمانهاي عمومِي فاسد، افراد و جامعه را فاسد و 
اخالقیات و معتقدات مذهبي را تضعیف مي کنند

 حرفه روزنامه نگاري و تاريخ نويسي در بحران

قتل رئیس جمهوري کره جنوبي به دست رئیس سازمان اطالعات و امنیت اين کشور!ـ  
وي با کودتا آمد ولي کشوررا صنعتي کرد

تمبر پستي بزرگداشت جیمز کوپر

مهر ماه  و نظرات اندیشمندان درگذر زمان
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نوامبر 1793، در تاریخ انقالب فرانســه، به »ماه اعدام« به جرم فســاد اداري 
)سیاسيـ  اقتصاديـ  قضایي؛ فسادي که رابطه با مقامات، کارمندان و دستگاههاي 
عمومي داشته باشد( معروف شــده است و به این مناسبت رسانه ها در نوامبر هر 
ســال به ویژه دو هفته اول آن مطالبي درباره این نوع فســاد و وضعیت و روند آن 
در جوامع مختلف منتشــر مي سازند زیرا که به نظر جامعه شناسان، فساد اداري 
مانع از پیشــرفت جامعه و تمدن و حفظ آرامش عمومي مي شود و اگر سریعا و به 
صورت انقالبي، ریشه کن نشود تعمیم مي یابد و رسم روانشناسي مردم مي شود. 
اخیرا برخي سازمانهاي جهاني به تقسیم و درجه بندي جوامع بر پایه فساد اداري 

مبادرت کرده اند و از میزان و درصد آن فهرست هاي ساالنه منتشر مي سازند. 
     فســاد اداري) Corupption( در طول زمان بر حسب دوره هاي تاریخي 
مفهوم و تعاریف مختلف داشته است. جوامع اروپایی عصر نفوذ مسیحیت )دین(، 
هر عمِل مغایِر »ِورچو = پرهیزگاري و پاکدامني« و سقوط و زوال »ورچو« در نّیت 
و عمل را »فســاد« مي گفتند و فرد و جامعه آلوده به آن را به دور از تمدن و رو به 
انحطاط مي خواندند. در اروپای عصر روشنگري به جاه طلبان و آزمنداني که بدون 
شایستگي و استحقاق درصدد دست اندازي به سهم و حق دیگران )سایر اعضاي 
متساوي الحقوق جامعه( برمي آمدند و براي رسیدن به هدف؛ ضوابط را زیر پاي 
مي نهادند و وارد جنگ قدرت و عالم رشــوه و تملّق مي شــدند »فاسد« لقب مي 
دادند. در قرن بیستم، فســاد اداري )فساد دولتي( شمول بیشتري یافت که رایج 

ترین تعاریف و تعابیر آن از این قرار است:
ـ وجود فساد )منظور؛ فساد دولتي، پارتی بازی، دروغگویی مقامات و ُخلف      ـ 
وعده( در یک جامعه نشــان دهنده ضعف سیســتم قضایي، یا ضعف مدیریت ها 

و انتصابات نادرســت و فقدان بازرسي و تنبیه و تشــویق، یا نبود قوانین و ضوابط 
الزم، یا ضعف دمکراسي و باالخره نبود احزاب واقعي و رسانه هاي حرفه اي )برای 

افشاء( است. 
ـ عوامل عمده فساد در یک جامعه عبارتند از: اِعمال تبعیض، نپوتیسم )دادن     ـ 
امتیازات و مشــاغل به اقوام و دوستان و دفاع از هرعمل آنان، ولو عمل نادرست(، 
انتصابات فرمایشــي و خالف ضوابط و اصول، ضعف اخالقیات و ارزشــها، مادي 
گري و آزمندي، نبود ضوابط و قوانین صریح و روشــن و یا توســل به تفسیر آنها 
برحسب منافع، ضعف میهندوســتي و بي اعتنایي به منافع عمومي هموطنان، 
فقر پروفشیونالیســم )ســپردن کار حرفه اي و تخصصي به افراد خارج از حرفه و 
تخّصص(، ضعف مردمدوســتي و عالقه به خدمت کردن، نا متوازن بودن روابط 
سوسیو اکونومیک مردم، ویژه خواري )رانت( که همانا دادن امتیاز آشگار و پنهان 
به بزرگان، خواص و بستگان آنان است در معامالت دولتي و وارداتـ  صادرات و ....

ـ فساد دولتي تباهي زا است و اگر ادامه یابد و عادي شود، افراد جامعه به آن     ـ 
خوي مي گیرند و فســاد و تباهي همگاني مي شود که انحطاط و زوال و احتمال 

فروپاشي به دنبال خواهد داشت.
ـ تجربه گذشته )تاریخ( نشــان داده است که ادامه فساد به بحران سیاسي      ـ 
ــ اقتصادي جامعه، بي ثباتي و هرج و مرج منجر و احتماال به انقالب و کودتا و در 
نتیجه دیکتاتوري مي انجامد؛ زیرا که جز با انقالب و یا مداخله نظامیان، و یا اداره 
کشور به صورت دیکتاتوري موقت )به تصمیم رئیس وقت کشور( نمي شود فساد 
ریشه گرفته را ازمیان برداشت و از جامعه حذف کرد. معموال طراحان کودتاهاي 

نظامي »قطع فساد ریشه گرفته را« انگیزه اقدام خود اعالم کرده اند.

نوامبر، ماه مبارزه با فساد؛ فساد اداري )دولتي(، تعاريف جهاني آن، خطر کودتا، 
انقالب و ديکتاتوری موّقت در صورت ادامه آن

دادگاه انقالبی يعنی رسیدگی فوری و بدون رعايت تشريفاتـ   گاهی برای رئیس يک 
کشور راهی جز اعالم حالت فوق العاده و دادرسی انقالبی وجود ندارد

اندیشمندان و حقوق دانان در نوامبر 1848 )سال انقالبات اروپا( در یک نشست 
طوالنی در ژنو که دنباله نشست قبلی آنان در »وین« بود، محاکمات انقالبی دوران 
انقالب فرانسه و دادرسی های چند ساعته را بررسی کردند و به جای مردود دانستن، 
آنها را تأیید کردند و چنین نظر دادند: در یک جامعه، زمان و شــرایطی فرا می رسد 
که برای نجات آن از فســاد، بی عدالتی و خروج از انسانیت و مّروت، مرگ آرزوها و 
امیدها، وجود ابهام و تیرگی آینده؛ راهی جز برگزاری دادرسی های انقالبی نیست 
و گرنه »انقالِب ســوزان« روی خواهد داد زیراکه طاقت و تحّمل انسان حّدی دارد 
و هنگامی که به نهایت برســد، انســان از جان می گذرد. دادگاههای انقالب برای 
دادرسی های انقالبی تشکیل می شوند و این دادرسی ها، تشریفات و آیین دادرسی 
های عادی )معمولی( را ندارند و گرنه عنوان دادگاههای انقالب را نخواهند داشت.

هدف از مجــازات یک ُمجرم و متجاوز به حقوق فرد و یــا جامعه، تنها تنبیه او و 
شرکایش نیست، تنبُّه جامعه و دیگران اســت تا وارد جرم و تجاوز نشوند. تنها 10 
درصد از هدف دادرسی و مجازات، تنبیه فرد مجرم است و 90 درصِد هدِف دادرسان 
)قضات و دستگاه قضاییـ  انقالبی و یا عادی( تنبُّه جامعه و افراد دیگراست و هدف 

از محاکمات انقالبی و دادگاههای انقالب تأمین همین 90 درصد است.
وارد کردن اتهام انتقام گیری فردی به ایــن دادگاهها چیزی از اهمیت و هدف 
محاکمات و مجازات های انقالبی که تنّبه جامعه و اصالح و پایان یافتن فساِد نهادینه 
شده اســت کم نمی کند. ایجاب ایجاد دادگاهها و سیستم قضایی انقالبی معموال 

پس از پیروزی انقالب ها و یا گذشــتن فساد و تباهی ها در یک جامعه از حّد تحمل 
اســت. محاکمات انقالبی و اجرای احکام آنها اگر به گوش جامعه نرسد فایدِه مورد 
نظر را  که همانا تنّبه است نخواهد داشت. همچنین از این محاکمات، اگر طوالنی و  
با رعایت مقررات عادی باشد نتیجه مورد نظر عاید نخواهد شد. هدف، نجات جامعه 
از ورطه فســاد است نه رعایت احوال یک و یا چند فرد. دادرسان محاکمات انقالبی 
باید متعّدد )بیش از یک نفر( باشــند. باید ِخیر و صــالح جامعه را در نظر بگیرند تا 
موازین موضوعه را. برخی اوقات برای رئیس یک کشــور راهی جز اعالم تشــکیل 
دادگاههای انقالبی و اعالم حالت فوق العاده و سپردن کشور به نظامیان و مقررات 
نظامی و محدود کردن موقت و یا تعلیق حقوق وجود ندارد و اگر چنین نشود جامعه 
از هم پاشیده خواهد شد. اگر سوء استفاده از این وضعیت ]اعالم حالت فوق العاده[ 

مشاهده شود جای انتقاد دارد.
 دادرسی انقالبی نباید بیش از چند ساعت و چند روز طول بکشد و گرنه می شود 
دادرسی عادی. آیین دادرسی های انقالبی را شورای مربوط تعیین و انشاء می کند 
نه پارلمان ها و مجاری عادی. در صورتی که دادرســی انقالبی در پی پیروزی یک 
انقالب باشــد نیاز به آیین نامه ندارد، تنها انتشار جزئیات و تبلیغ و به گوش اعضای 
جامعه رسانیدن کار آن دارای اهمیت اســت. دادگاه انقالبی یعنی دادرسی فورِی 
بدون رعایت تشریفات. ]تا کنون انتقادهای وارده، جنبه سیاسی داشته و دولت های 

معاند این انتقادها را دامن زده اند.[.

مهر ماه و دانستنی ها


