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و پوشــش و داشتن کاله در آن زمان است و تفاوت دیگر؛ رنگ پوست و قیافه و 
رفتار )چگونگی در صف ایستادن( که نشانه هایی از ملّیت اصلی افراد است. در 
عکس 75 سال پیش، همه مراجعان پستخانه در آن روز، اروپایی تبار )آمدگان 
از اروپاـ  خودشــان و یا والدین و اجدادشان( به نظر می آیند و اینک بیشتر این  
مراجعان؛ ملّیت اصلی )اوریجین(، رنگ پوست و رفتار گوناگون دارند و به نظر 
می رسد که اروپایی تبارها در این فدراســیونـ  بمانند اروپای غربی دارند به 
تدریج اقلّیت می شوند. در آن سال )دسامبر 1940( در اروپا جنگ بودـ  جنگ 
جهانی دوم که از آغاز آن 16 ماه می گذشــت، ولی آمریــکا که هنوز وارد این 
جنگ نشده بود در میان دو اقیانوس و به دور از جبهه ها و خونریزی ها، و اثری 
از نگرانی و مشــکالت جنگ در چهره به صف ایستادگان در پستخانه مشاهده 
نمی شود و یا تصّور کنند که مبادا روزی پای آمریکا هم به جنگ کشانده شود.

 آمریکا درست یک سال بعدـ  دسامبر 1941 و پس از تعّرض هیتلر به شوروی 
و اطمینان از شکست آن و محاسبات دقیق دیگر وارد جبهه اروپا شد. شکست 
نظامی هیتلر در جنگ با شورویـ  گرچه این جماهیریه 35 میلیون کشته داد، 
27 میلیون از آنان؛ روسـ  از همان آغاز کار بر هر دبیر تاریخ دوره دبیرســتان 
روشن بود زیراکه آلمان ظرفیت الزم برای پیروزشدن بر بزرگترین کشور جهان 
به لحاظ وسعت و دارای نظام ایدئولوژیک را که می توانست به اتباع اکیدا اَمر و 
نَهی کند نداشت. در زیر، تصویر آن قسمت از صفحه روزنامه که منظره در نوبت 
ایستادن در پستخانه شهر نورفِک در 21 دسامبر 1940 را نشان می دهد ُکپی 

شده است. نورفِک بزرگترین پایگاه دریایی آمریکا را در خود جای داده است:

روزنامه ها )رســانه های کاغذیـ  چاپی( در راســتای رقابت با آنالین های 
ژورنالیســتی و حفظ حیات خود، از آغاز سده 21 به افزودن و انتشار صفحات 
و ستون هایی همچون نگاهی به گذشــته )تاریخ(، شرح مشاهدات )گزارش 
مسافرت و مشاهدات روزنامه نگار از رفت و آمد در شهر و سرزدن به مؤسسات، 
تجربه روزانه و ...(، خاطــرات و بیوگرافی ها، نظرســنجی ها و مصاحبه های 

خیابانی و با اصحاب نظر و ... دست زده اند. 
برخی روزنامه ها تحت عنوان back in the day ُکپی یک مطلب جالب با 
تصویر دیدنی یک شماره پیشین خود، ولی مربوط به همان روز را درج می کنند 
که با نگاهی به تصویر، تغییرات بسیار مشاهده و استنباط می شود. برای مثال: 
یک روزنامه 151 ســاله چاپ نورفِک )استیت مشترک المنافع ویرجینیا( که 
انگلیسی ها 408 سال پیش در همان منطقه پای بر خاک قاره غربی )آمریکا( 
گذاردنــد و تمامی  آن منطقه را به نام ملکه باکره خود )الیزابت اولـ  ویرجین، 

شــوهر نکرده( ویرجینیا نام نهادند در شماره 21 دسامبر 
2015 خود )30 آذر ماه 1394(ـ  در صفحه بَک این ِد دی 
ـ عکس و خبر این روزنامه مربوط به 21 دسامبر 1940 را 
ُکپی کرده با اظهار نظر نویســنده خود که گویای حقایق 

بسیار است. 
این تصویر، از پســتخانه مرکزی شهر نورفِک ]در ایران 
نورفولک نوشته می شود[ گرفته شده و نشان می دهد که 
شماری انبوه از شــهروندان در صفوف متعدد مقابل باجه 
های پست ایستاده بودند تا بسته های حاوی هدایای خود 
به مناسبت کریسمس و سال نو را ارسال دارندـ  کاری که 
پس از 75 سال همچنان و به همان شکل در دو هفته آخر 
ماه دسامبر صورت می گیرد. با نگاهی بر تصویر، دو تفاوت 
میان آن ســال و امروزه دیده می شود، یک تفاوت؛ لباس 

 مجله روزنامک با 40 درصد تخفیف در تهران  مشرتک ُپستی 

می پذیرد، در صورت متایل آدرس بدهید تا ارسال شود

ابتکار مطبوعات در رقابت
 با آنالین های ژورنالیستی 

با هدف حفظ حیات خود
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چهارشــنبه 20 آذر 1394 )11 نوامبر 2015( حمیــده خواجوی راد عضو 
تحریریه مجله روزنامک از نمایشگاه یک هفته ای مطبوعات در تهران دیدن کرد 
و طبق گزارشــی که داده است و مشــروح آن در آن مجله خواهد آمد چند مورد 

نظر اورا جلب کرده بود.
    

    ماهنامه »کودکان آفتاب«

یکی ازاین موارد، دیدار او از غرفِه ماهنامه »کودکان آفتاب« به سردبیری نادر 
موسوی است. وی نوشته است که همزمان با این دیدار، اسماعیل عباسی روزنامه 
نگار قدیمی هم که پیش از انقالب از دبیران خبر در روزنامه اطالعات بود و پس از 
انقالب از اعضای شورای سردبیری این روزنامه و از 1371 تا دو سه سال پیش از 
دبیران و نویسندگان روزنامه همشهری در آن غرفه بود و با نادر موسوی درباره آن 
ماهنامه گفت و شنود داشت. عباسی در عین حال یک کاریکاتوریست بنام است.

    ماهنامه »کودکان آفتاب« آن طور که روی جلد آن اعالم شــده است؛ مجله 
ای است برای نوجوانان فارسی زبان دنیا. نگاهی به محتوای این مجله که سردبیر 

40 ساله اش یک جامعه شــناس متولّد والیت بلخ )افغانستان( است نشان می 
دهد که روشی کامال نوین در پیش گرفته است و آن، آماده ساختن نوجوانان برای 
پیشرفت، زندگانی بهتر و شادزیستن است با تمثیل و درج شرح حال، تا نوجوان 
را از همین سن و سال آماده ســازد که برای آینده اش امید وهدف داشته باشد و 
برای رسیدن به این هدف برنامه ریزی کند. یکی از مثال های شماره اردیبهشت 
94 این مجله، شرح احوال بانو »نساء محمدی« است که چگونه در مشهد و تهران 
درس خواند که خالی از مشکالت نبود، در دانشگاه علوم پزشکی گرگان لیسانس 
مامایی گرفت و پس از دو سال کار عملی، فوق لیسانس و ... وآنگاه همزمان با کار 
در یک بیمارستان کابل، مدّرس دانشگاه در همان شهر شد. این تالش و پیشرفت 
آســان نبود ولی امید را از دســت نداد و از هدف خود دور نشد. او اینک 30 ساله 
است. مثال دیگر درباره »عبداالحد موَمند« فضا نورد افغان است که چند روز از 

سرنشینان سفینه فضایِی »میر« بود.
    این مجله پُراز عکس نوجوانان دانش آموز، کاریکاتور، نقاشــی و پند و اندرز 
به زبان ژورنالیستی )غیر مستقیم( است. به نظر می رسد که هدف مجله، عمدتا 

نوجوانان افغان باشد و بویژه آنانکه در ایران هستند.
    

مجله »هنر بازیگری« و مانیـ  نقاش 54 ماهه
    مورد دیگر، دیدار از غرفه مجله »هنر بازیگری« است که ناشر آن بهزاد خاکی 
نژاد اســت که در زادروز خودـ  نوروزـ  کار انتشار آن را آغاز کرده است. »بهزاد« 
کار روزنامه نگاری را از پدرش که از دهها سال پیش عضو مطبوعات است به ارث 
برده است. »بهزاد« نوروز 1360 به دنیا آمده است. توجه به غرفه این مجله زیاد 

دیداری خواندنی از نمایشگاه مطبوعات؛ ماهنامه کودکان آفتاب، مجله هنر بازیگری، 
آنالیِن ساعت 24، ایجاد انجمن روزنامه نگاران باتجربه ایران و ...

گشتی در رویدادهای ماه 

اسماعيل عباسي در کنار نادر موسوي در غرفه مجله کودکان آفتاب

روي جلد يک شماره مجله هنر بازيگري
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گشتی در رویدادهای ماه 

بود زیرا که عکس های همه بازیگران فیلم و هنرمندان نمایش و به اصطالح »شو 
بیزنس« را که یک نوع رسانه اســت بر دیوار غرفه چسبانده بود. به عالوه، پسر 4 
ساله و 6 ماهه بسیار باهوش و با استعدادش به نام »مانی« تصویر هر تماشاگری را 
که مایل بود و رو بروی او بر صندلی می نشســت ظرف دوـ  سه دقیقه ترسیم می 

کرد که تحسین برانگیز بود.
        
    

رسانه آنالین »ساعت 24« و مشورت اقتصادی

    غرفه رســانِه آنالیِن خبریـ  تحلیلی »ساعت 24« که ناشر آن محمدصادق 
جنان صفت است دیدنی بود. جنان صفت 59 ساله یک اقتصادن دان، با تحصیالت 
اقتصادی اســت و کار روزنامه نگاری را از همشــهری و از سال 1371 آغاز کرده 
و در 23 سال گذشــته در روزنامه های متعدد ازجمله جامعه، هم میهن، جهان 
صنعت، صنعت و توســعه، کارگزاران و دنیای اقتصاد نویسنده، دبیر و یا سردبیر 
بود. مقاالت وی و شــهرتی که از این راه به دســت آورده است سبب شده بود که 
بسیاری از بازدیدکنندگان غرفِه »ساعت 24« با او مشورت اقتصادی می کردند 
مخصوصا در زمینه خرید مستغالت و .... »احسان« فرزند او مدیر اجرایی رسانه 

آنالین »ساعِت 24« است.

مدیر تحریریه روزنامه و تشکيل تيم خبر
    بازدیدکنندگان برای دیدن چهره بزرگان ژورنالیسم ایران به غرفه دکتر احمد 
توکلی می رفتند. توکلی که در دهه 1370 به ایجاد روزنامه ایران کمک کرد بعدا 
چند روزنامه دیگر را سردبیری کرد و در کار انتشار کتاب نیز دست داشته است. 
در اینجا »فرهاد سپهرام« مدّرس روزنامه نگاری و روزنامه نگار دیده می شد که 
چند روزنامه نگار معروف دورش را گرفته بودند و سخت سرگرم صحبت. سپهرام 
سالها مدیر تحریریه روزنامه ایران بود. روزنامه ایران که با سازمانی مطابق اصول 
»نیوزپیپر اسمبلی« آغاز بکار کرده بود تنها روزنامه در ایران بوده است که »مدیر 
تحریریه« داشــت. یکی از وظایف مدیر تحریریه، عالوه بر تمشّیت امور اداری و 
تنظیم کارها در اطاق خبر، ایجاد تیم خبر است. برای مثال: در صورت وقوع یک 

حادثه از قبیل زلزله، به جای یک خبرنگار یک تیم تشــکیل می دهد و به محل 
می فرستد و بر کار آن نظارت می کند. مثال دیگر: وقتی دولت تصمیم می گیرد 
که برای معامالت اتومبیل تسهیالت بیشتری به وجود آورد، مدیر تحریریه، یک 
تیم خبرنگار تشــکیل می دهد و هریک از افراد را به انجام یک وظیفه می گمارد، 
یکی را مامور کسب نظر مردم می کند، دیگری را مامور کسب نظر اقتصاددانان، 
سومی را برای مصاحبه با فروشندگان، چهارمی را خریداران و .... سپس از مجموع 
گزارش های آنها، یک خبر و مطلب مشروح تهیه می کند و منتشر می شود. »مدیر 

تحریریه« سردبیر نیست و سردبیر فرد دیگری است.

    

انجمن روزنامه نگاران باتجربه و معروف
    در بسیاری از غرفه های نشریات، مدیران آنها هم حضور داشتند، روغنی ها 
در غرفه روزنامِه ملّی ایران، حضرتی در غرفه روزنامه اعتماد و .... حسین انتظامی 
معاون مطبوعاتی وزارت ارشــاد هم در راهروها و غرفه ها در حال گفت و شنود با 
روزنامه نگاران دیده می شد. ســخن آن روز بحث از ایجاد یک انجمن از روزنامه 
نگاران با تجربه بود که ریختن شالوده آن را در نشست جمعه 22 آبان 94، ساعت 

ده بامداد در همین نمایشگاه تعیین کرده بودند. 
چنین انجمنی در همه کشورها وجود، معموال پاسدار اصالت ژورنالیسم است 
و وارد امور سندیکایی و صنفی نمی شود. کارهای خوب روزنامه نگاران را تبلیغ 
و در صورت فوت اعالمیه می دهد و یا از رئیس کشــور و رئیس دولت می خواهد 
که اعالمیه بدهند و ... و زادروز روزنامه نگاران برجســته را برگزار و کارهای آنان 
را معرفی می کند. همه هزینه های چنین انجمنی هایی را که کامال غیر انتفاعی 
هستند و خدمت فرهنگی می کنند دولت ها برعهده دارندـ  از تأمین ساختمان 
تا اســتخدام منشی و .... طبق تعاریف، روزنامه نگار با تجربه و به قول آمریکاییان 
»وتران ژورنالیســت« فردی است که دست کم 20 سال تجربه این کار را داشته 
باشــد و از این راه، نان بخورد، از این قرار: دســت کم 2 سال خبرگیری، 5 سال 
خبرنگاری، 10 سال دبیری خبر و یا نویسنده ستادی بودن و .... به صرف نوشتن 
مقاله و نداشتن تجربه خبرنگاری و دبیری، کسی روزنامه نگار شناخته نمی شود 

ـ صاحبنظر و یا مفسر است.
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مشاهدات نارش روزنامک و تجربه، با هدف حل مسائل

برای رفت و آمد در تهران 13ـ  14 میلیونی، در بعضی ساعات بهتر است که بر 
اتوبوس شهری و یا مترو سوار شد زیراکه اتوبوس ها در وسط خیابانهای اصلی شهر، 

مسیر ویژِه نرده کشیده شده دارند و گرفتاری ترافیک کمتر است.

هفتم آذرماه 1394 از خواهرزاده ام خواستم که تَهـ  بلیت پالستیکی اش را به 
من بدهد تا هنگام ورود به ایستگاه برای سوارشدن بر اتوبوس معطلی گرفتن آن 
پالستیک را نداشــته باشم. همین پالستیک را می توان در باجه ها شارژ کرد و بر 

آن، مبلغ تازه اضافه کرد.

آن پالستیک هنوز یک هزار و 14 تومان داشت. در تهران، بهای هربار رفت و یا 
آمد با اتوبوس و یا مترو حدود 400 تومان است که تا 20 سال پیش ده تومان بود. از 
آنجاکه باید چهار بار سوار و پیاده می شدم، دو هزار تومان به باجه نزدیک به ایستگاه 

دادم تا بر مبلغ هزار و 14 تومان اضافه کند که شد سه هزار و 14 تومان. در زیِر رسید 
دیــدم که قبال )از خواهر زاده ام( 1500 تومان ودیعه دریافت کرده بودند. تعجب 
کردم. از متصدی باجه پرســیدم که آیا این ودیعه برای این است که اگر روزگاری 

دارنده کارت، پول کافی در پالستیکش نباشد، بتواند از ودیعه استفاده کند؟. 
پاسخ داد: نه، و گفت که ودیعه به حساب شرکتـ  پیمانکار می رود و پس دادنی 
نیست و ارتباط با بلیت رفت و یا آمد هم ندارد. پرسیدم: طبق قانون، شرکت واحد 
اتوبوســرانی متعلق به شهرداری باید باشــد، نه پیمانکار که پاسخ نداد و سرگرم 
مشتری دیگر شد. باالی رســید را نگاه کردم دیدم که نوشته شده: "کارت بلیت 

الکترونیک استان تهران".
 تعجب کردم و با خود گفتم که شــرکت واحد اتوبوسرانی تهران چه ربطی به 
استان دارد. ]مشروح مشاهدات کیهانی زاده در آن روز در رفت و آمد با اتوبوس و 

مترو در شماره بعد[.

هنگام خرید بلیت اتوبوس شهری تهران باید 1500 تومان هم ودیعه سپرد!!

رسيد افزودن پول بر بليت پالستيکی اتوبوس شهری تهرانـ  1500 تومان 
ودیعه! با عالمت ستاره مشخص شده است
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دوربین هم تاریخ می نویسد

مرغ 3 پا در تهران
پیدایش یک مرغ ســه پا در یک مرغ فروشی تهران، در آذرماه 1348 )نوامبر 1966(  خبر روز  رسانه های ایران شده بود که 

عکس و خبر آن در سراسر جهان نیز انتشار یافته بود. 
یک عکس و خبر این رویداد در یک روزنامه تهران در 17 آذرماه 1348:
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خاطرات ژورنالیستی نوشیروان کیهانی زاده

با انتشــار خبر این کشف علمی که ازدواج و همنشــینی مرد سالخورده با زن 
جوانتر، اورا کارآمد و سالم تر با ُعمری طوالنی می کند موافقت نشد!

در دسامبر 1972 )آذرماه 1351( خبرگزاری ها خبر از هجوم مردان سالخورده 
و عمدتا در دهه هفتاد ُعمر به ازدواج و یا معاشرت با زنان جوان داده بودند. در مورد 
معاشرت، این معاشرت ها فســاد آمیز نبود و به صورت استخدام منشی، راننده، 
آشپز و همنشــین بود. خبرگزاری ها خبر خود را بر پایه آماری که انتشار یافته 

بود تنظیم کرده بودند.
 این هجوم در پی انتشار یک مقاله علمی مربوط به کشف یک مؤسسه تحقیقات 
پزشکی اسکاندیناویایی آغاز شده بود. مقاله و اخبار این کشف در تابستان 1969  
)1348 هجری( انتشار یافته بود. پژوهشگران پزشکی اسکاندیناوی )سوئد، نروژ، 
دانمارک و فنالند( پس از سالها بررسی به این نتیجه رسیده بودند مردانی که زنان 
بسیار جوانتر از خود داشته اند عمری طوالنی تر، بیماری و رنجوری کمتر داشته 
و نیز کمتر از مردان دیگر دچار ضعف حافظه و افســردگی شــده و توان روانی و 
جسمانی خودرا از دست نداده و تا آخرین دم واپسین شاد و کارآمد بوده اند، با این 
شرط که زنان جوانتر این مردان هم رفتاری خوب داشته و خندان و همدل باشند.

در خبر نوامبر 1972 آمده بود که بســیاری از مردان سالخورده که در آمار به 
آنان اشاره شده بود از برجای گذاردن اموال برای ورثه، قلبا راضی نبودند و آمادگی 
مصرف این ثروت را در ازدواج با زنان جوانتر داشتند. بسیاری از این زنان جوانتر، 
از کشــورهای آسیای جنوبی و جنوب شــرقی انتخاب شده بودند. این وضعیت 

مؤسسات همسریابی را هم فعال تر کرده بود.
در آن خبر آمده بود که در کشــورهای پیشــرفته صنعتی، برخی از دختران 
دانشجو با چنین مردانی که از ُعمر آنان چند سالی باقی نمانده ازدواج کرده بودند 
تا هزینه تحصیل خودرا تأمین و نیز صاحب خانه و ارثیه شوند. پاره از این دختران و 
زنان گفته بودند که کامال راضی هستند و شوهران سالخورده اظهار کرده بودند که 
توان تازه به دست آورده و بازده کار آنان چند برابر شده و اندیشه ُمردن از آنان دور 
شده و زنان جوان آنان همچنین دستیار آنان شده و کمک و همفکری می کنند.

مدیران وقت روزنامه های اطالعــات و کیهان درباره ترجمه این خبر که قبال  
به صورت خالصه از رادیوتلویزیون دولتی پخش شــده بود تبادل نظر کردند و با 
انتشار آن با این استدالل که سبب نفاق خانوادگی و افزایش طالق می شود و در 

کشور به صورت یک روال، قاعده و عادت در می آید موافقت نکردند!.

دهم آذرماه 1348 )دوشــنبه( خبرنگاران روزنامه ها از اصفهان، مطلبی را با 
عکس و تفصیالت گزارش کرده بودند که یک دانشــجوی سال ششم دانشکده 
پزشکی دانشگاه اصفهان  به نام  علیمحمد حسینی دارای 4 ُکلِیه است و هر چهار 
کلیه او سالم هستند و بدون عیب و نقص و کار خودرا انجام می دهند و این دانشجو 
که یکیـ  دو سال دیگر دکتر می شود گفته است که آماده است دو کلیه از چهار 
کلیه خودرا که اضافی هستند به یک بیمار کلیوی هدیه دهد و تشخیص نیازمند با 
خود اوست. او گفته بود که یک انسان با یک کلیه هم می تواند به زندگی ادامه دهد. 
او همچنین گفته بود که تا این زمان )اذرماه 1348( نمی دانســت دارای 4 کلیه 
است و یک عکس برداری اتفاقی، وی را متوجه این قضیه بسیار نادر کرده است.

این خبر با تصویر دانشجوحســینی همــان روز در صفحات اول روزنامه های 
تهران انتشــار یافت و خبرگزاری ها آن را به سراسر جهان مخابره کردند و از روز 
بعد سیل تلگرام متقاضیان ُکلِیه از سراسر جهان به روزنامه های تهران و دانشگاه 
اصفهان سرازیر شــد. تنها روزنامه اطالعات ظرف یک هفته بیش از هزار نامه و 
تلگرام دریافت کرد با دهها مراجعه حضوری. دانشجوحسینی ]و به احتمال زیاد 
اینک یک دکتر[ چند روز بعد اعالم داشت که کلیه های اضافی اش را ترجیحا به 

هموطنان )ایرانی( خواهد داد.

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

یک دانشجوی پزشکی با چهار کلیِه سالم

ُکپی تيتر و عکس خبر دانشجو با 4 کليه در صفحه اول شماره دهم 
آذرماه 1348 روزنامه اطالعات



1394روزنامک- شامره بیستم - آذر 7

خاطرات ژورنالیستی نوشیروان کیهانی زاده

مجلس نمایندگان پارلمــان ایتالیا در آخرین هفته نوامبر 1969 طالق را 
پس از  16 قرن و اندی در آن کشور کاتولیک مذهب، قانونی کرد و این فرصتی 
بود که یک گزارش مشروح )فیچر( درباره طالق و تاریخچه آن و اشاره به طالق 
ایتالیایی )سر به نیست کردن زن و یا شــوهر با هدف رهایی از قید زوجّیت( 
و اینکه منع طالق مغایر فلســفه و تعاریف آزادی انســان است بنویسم و به 
حروفچینی بفرستم تا به امضای خودم در صفحه 5 شماره نهم آذرماه 1348 

روزنامه اطالعات چاپ شود.
 در این گزارِش تاریخ گونه به عمل هنری هشتم که نظر به نهی بودن طالق، 

زن خودرا به تیغ جالد ســپرد و مذهب انگلستان را تغییر داد و ... اشاره شده 
بود و نیز طالق در اسالم  و قراردادن آن در دست َمرد. ساعت، 9 شب بود که به 
خانه ام تلفن شد که سردبیر، آن قسمت از مطلب را که مربوط به طالق در اروپا 
و جهان مسیحیت بود باقی گذاشته و با مختصر تغییر در تیتر، مابقی را حذف 
کرده است. قسمت حذف شــده مربوط به طالق در اسالم بود و شنیده شده 
بود مخالفت اســالمیون با قانون حمایت خانواده که  از ُعمر اجرای آن 2 سال 
می گذشت رو به افزایش است و ظاهرا سردبیر نخواسته بود که با آن نوشته، 

آتش مخالفت شعله ور شود.

نوامبر 1966 )آذرماه 1345ـ  نیم قرن پیش( سرشماری هر ده سال به ده سال 
ایران، جمعیت این کشور را 25 میلیون و 780 هزار تَن نشان داده بود. سرشماری 
وقت به ســبک آمریکا و خانه به خانه صورت می گرفت. سرشــماران به خانه ها 
مراجعه و با طرح پرسش هاـ  و عمدتا بدون ورود به خانهـ  پاسخ ها را دریافت می 
داشتند. هر دسته سرشــمار معموال از یک زن و یک مرد )و عمدتا دانشجویان( 
تشکیل می شد. در پی انتشــار آماِر حاصله، روزنامه ها کار بررسی و نظرسنجی 
را آغــاز می کردند که در تغییرات بعدی وضعیــت و مهاجرت های داخلی  موثر 
واقع می شد. در آن زمان شــمار ایرانیان برون مرز 13 هزار و 850 تن )و عمدتا 
دانشجو( گزارش شــده بود و امروز 6ـ  7 میلیون )9 درصد کل جمعیت کشور(. 
عکس زیر، یک مورد از سرشــماری خانه به خانه سال 1345 را نشان می دهد. 
سرشــماران یک زن و مرد هستند و سرشمار مرد سرگرم طرح پرسش ها از یک 

بانوی خانه دار است:

قانونی شدن طالق در ایتالیا و گزارشی که درباره تاریخچه طالق نوشتم و ...

سرشماری خانه به خانه سال 1345 )نیم قرن پیش( ایران و تنها 13 هزار و 850 
ایرانی در برون مرز
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بامداد 23 نوامبر 1969 بود و من در خبرگزاری پارس سرگرم تنظیم اخبار 
بخش بامدادی رادیو دولتی ایران )اخبار ساعت 7(. خبرگزاری های 4گانه، 
در اوج جنگ ویتنام خبری از سایگون فرستاده بودند که در یک بیمارستان 
این شهر از یک پدر آمریکایی )گروهبان نیروی هوایی( و یک مادر ویتنامی، 
نوزادی به دنیا آمده است که سر آدم دارد ولی تَن بدون دست و پای او به شکل 
مارماهی اســت و دارای فلس. رنگ پوست صورت او سپید ولی رنگ پوست 
بدنش تیره و سیاه است. من  از آن خبر چیزی نفهمیدم و به پخش نفرستادم 

تا دنباله خبر برسد و کامل شود.
ساعت 8 بامداد از آنجا به روزنامه اطالعات رفتم. میز اخبار بین الملل، آن 
خبر را تنظیم و برای قراردادن تیتر آن در صفحه اول، به میز سردبیر اجرایی 
فرستاده بود. خبر تنظیمی میز بین الملل به نقل از روزنامه َسنِدی پُست چاپ 
ســایگون بود. این روزنامه برای توصیف نوزاد، واژه »مارنما« و »ماهی نما« 
بکار برده بود و نوشته بود که طول بدن نوزاد )بدون احتساب سر( حدود 30 
سانتیمتر است و صدای جیغ او هم شبیه آدمیزاد نیست و .... روزنامه نوشته 
بود که مردم با شنیدن خبر نوزاد ماهی نما )بدون 
دست و پا( به بیمارستان هجوم آورده اند و اجتماع 
کرده اند تا نوزاد را ببینند و پزشگان آمریکا خواسته 
اند که نوزاد به آن کشور منتقل شود تا معاینه کنند 

که چرا این گونه شده است.
خبر بــه همین صورت درج شــدـ  تیتر آن در 
صفحه اول و متن در صفحه سوم. خبر نوزاد تا چند 
روز ادامه داشت تا گزارش آمد که فوت شده است.

نوزادی با سر انسان و بدن مارماهی!

پاییز 1348 )1969 میالدی( ایران خبرساز شده بود و این خبر، سیاسی نبود. 
در آبادان یک خانواده گسترده یافت شده بود که به سبب ازدواج خانوادگی )درون 
فامیلی( مرســوم میان افراد این خانواده )دختر عمو با پســر عمو و دختر خاله با 
پسر خاله و ...( احساس جنسی متفاوت میان فرزندان ناشی از این ازدواج ها پدید 
آمده بود و پزشکان یک بیمارستان با عمل جراحی، یک دختر جوان این خانواده 

را و نیز یک زن عضو دیگر خانواده را به رغم باال بودن ِسن او »زن« کرده بودند.
در پی انتشار این خبر که روزهای متوالی در صفحات اول روزنامه ها قرار داشت 
و نیز به سراسر جهان مخابره می شد، دانشمندان علم زیست شناسی و پزشکی در 
محل دست به تحقیق زدند و اعالم داشتند که که ازدواج های فامیلی نه تنها باعث 
بیماری های خونی می شود بلکه دو جنسیتی به وجود می آورد. به عبارت دیگر، 
یک فرد محصول چنین ازدواج هایی ظاهر مردانه ولی باطن زنانه دارد و بالعکس 
که باید عمل جراحی شود. عکس زیر خبرنگار وقت روزنامه اطالعات در آبادان را 
در حال مصاحبه با مردی جوان به نام علی نشــان می دهد که قبال دختری به نام 

خاتون بود. وی بعدا )پس از مردشدن( با یک دختر ازدواج کرد.

ازدواج های درون فامیلی خطر تولید 
افراد دو جنسیتی هم دارد

خاطرات ژورنالیستی نوشیروان کیهانی زاده
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خاطرات داستانی

خبرنگار میز حوادث روزنامه اطالعات که کار او رفت و آمد به بیمارســتان 
های تهران، ویژه سوانح بود یکم آذرماه 1348 گزارش داد که یک بانوی 19 
ساله که به تازگی رقاصه یک بار شبانه در تهران شده بود دست به خودکشی 
زده و در درمانگاه مسمومین واقع در خیابان کمالی  بستری است. »خبرنگار« 
گزارش خودرا داد که همان روز در صفحه 14 درج شد و من چند ساعت بعد 
و صرفا با هدف تحقیق بیشتر جهت داستان کردن قضیه پس از بازنشستگی 
و آوردن آن در مجموعه داستان های کوتاه به درمانگاه رفتم. آن زن که روی 
تخت درمانگاه نشسته بود در انتظار دکتر برای مرخص شدن از درمانگاه بود. 

او گفت که نامش »مهین« است.
 پدرش زمانی که او کودکی بیش نبود در یک حادثه رانندگی کشــته شد.  
هنوز در دبیرستان بود که مادرش تصمیم گرفت، او در ساعات پس از مدرسه، 
در آرایشــگاه مجاور منزل، فنون آرایش موی ســر فراگیرد و آرایشگر شود. 
صاحب آرایشــگاه که چند بانو آرایشگر داشــت، یک مرد 52 ساله بود که با 
رفتاری دوســتانه و پدرانه، نظر اورا جلب و چندی بعد برای خواستگاری از او 
نزد مادرش آمد و ازدواج صورت گرفت. شــوهر او سپس کار خودرا به تهران 
منتقل کرد و در اینجا مانع از کارکردن وی در آرایشگاه شد و او از آن پس تمام 
روز را در خانه تنها بود. آشنایان اورا تحقیر می کردند که با مردی سه برابر سن 
خود ازدواج کرده است. این وضعیت، ســرانجام به جدال خانوادگی و طالق 

انجامید. پس از جدایی، وی در یک آرایشگاه زنانه استخدام شد که در طبقه 
باالی آن یک کالس تعلیم رقص عربی و اسپانیایی قرار داشت و او پس از اتمام 
کار در آرایشگاه به این کالس می رفت. یکی از مشتریان آرایشگاه یک رقاصِه 
بــار بود که گاهی برای یافتن رقاصه جهت کار در »بار« به کالس درس رقص 
سر می زد. او رقص مرا پســندید و تشویق و ترغیب به رفتن به بار و رقصیدن 
برای مشــتریان کرد. چند بار با او به محل بار رفتم و رقصیدم مخصوصا رقص 

عربی که رقص کمر و شکم است. 
هربار، مشتریان متلک و حرف زشت زدند و مرا دعوت به میز خود کردند. 
من با دیدن این رفتار از کار خود پشیمان شده بودم و قصد تَرک بار کرده بودم 
که پریشب ]دو شــب پیش از مصاحبه[ یک آشنا به آنجا آمد و من با دیدن او 
بیش از پیش احساس شرمندگی و تحقیر شدن کردم. این احساس، مرا از جان 
سیر و از زنده بودن بیزار کرد. به آشپزخانه بار رفتم و شیشه مایع ظرف شویی 
را که می دانستم کشنده اســت در لیوان ریختم و سر کشیدم. طولی نکشید 
که دچار سرگیجه شدم، تاکسی گرفتم که به خانه بروم و در آنجا بمیرم که در 
تاکسی از حال رفتم، راننده متوجه شد و مرا به اینجا آورد. مشکل من، ازدواج 
نامتناسب بود. مادرم باید می دانســت و مانع ازدواج من با یک مرد 52 ساله 
می شد. من پدر نداشتم و یک دختر یتیم زودتر از دختران دیگر جذب مردان 

سالخورده می شود که رنگ و بوی پدری می دهند.

در هفته اول اســفندماه 1346 در تهران سه رویداد زن و شوهری مشابه روی 
داده بود که عالوه بر درج در صفحه حوادث روزنامه اطالعات که در آن زمان دبیر 
آن میز بودم، در دفتر خاطرات خود یادداشت کردم که بعدا با ذکر جزئیات وارد 

مجموعه داستانهای کوتاه کنم.
یکی از این رویدادها از این قرار بود:

 زنی خانه شــوهرش را آتش زده بود و به پلیس گفته بود که نمی خواست زنی 
دیگر )َهوو( در آن زندگی کند.

او ضمن شــرح ماجرا گفته بود: 20 سال با این مرد )شوهرش( زندگی کرده و 
با زحمت زیاد و با صرف ارثیه اش این خانه را ســاخته بود. چون زمین متعلق به 
شــوهرش بود، سند مالکّیت به نام او است. شوهرش فرزند می خواهد و او حامله 
نمی شود. شوهرش درصدد ازدواج با زنی دیگر برآمده است که نیاز به رضایت او و 
حکم دادگاه داشت که او نپذیرفت. شوهرش دادخواست طالق داد و ُحکم گرفت 
و او خانه را آتش زد تا زن آینده شوهرش )َهوو( در خانه ای که در واقع ساختمان 

آن متعلق به اوست زندگی نکند.
ـ رویداد دیگر را نیز یک بانو به وجود آورده بود. شوهر او که با پدرزن و برادرزنش 
اختالف دیرپای و مشاجره داشت درصدد فروش خانه اش در تهران برآمده بود تا 
به شهر خود برود و در آنجا با آن پول، خانه بخرد که زنش در غیاب او خانه را آتش 

زده بود و با دو فرزندش به خانه برادرش پناه برده بود.

ـ در رویداد سوم، یک شوهر اتومبیل زنش را که دو هفته پیش از آن خریده بود 
آتش زده بود. زن این فرد، یک معلم دبستان بود و با پول اهدایی پدرش، اتومبیل 
)یک پیکان تازه، از نخستین پیکان های ساخت ایران( را خریده بود. شوهر این 
بانومعلــم به عمل خود اعتراف کرد و گفت که اتومبیلدارشــدن زنش، افاده اورا 
باال برده بود و بمانند سابق به خانه نمی رســید و هر روز با دوستان و بستگانش 
به گردش و مهمانی می رفــت و او اتومبیل را آتش زد تا زندگی خانوادگی اش را 

نجات دهد!.

طالق و سیرشدن از جان، نتیجه ازدواج نامتناسب

سه رویداد مشابه زن و شوهری در تهران در اسفندماه 1346
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هرکه ناُمخت از گذشت روزگار

  نيز ناموزد ز هيچ آموزگار

ایــن صفحــات ماهانــه را بــا بیــت رودکــی، متوّلــد 858 و متوفــی در 

940 میــادیـ  پــدر شــعر فارســی نویــن کــه در بــاال آمــده اســت 

آغــاز کــرده ایــم کــه یــک روزنگار)کرونیــکل(  بــه روش تاریــخ 

نویســی ژورنالیســتی اســت کــه در این روش، َســبک، اصول و 

ه، روشــن و آموزنــده ـ فرهنگــی(  عــد خــر و نظرنویســی )کوتــا قوا

بــکار بــرده مــی شــود و دربــاره کارهــا و نظــرات افــراد و رویــداد هــای 

پندآمــوز گذشــته اســت و هــدف از آن آمــوزش عمومــی، ارتقــاء 

، رسمشــق گرفــن و نیــز پیشــگیری  گاهــی هــا نــش و آ ســطح دا

ن  شــتگا ن و گذ یگــرا ه د شــتبا ز ا س گرفــن ا ر ه بــا د شــتبا ز ا ا

اســت. در تاریــخ نــگاری ژورنالیســتی بایــد یــک مبــدأـ  روز، هفتــه 

و مــاهـ  در دســت داشــت و نوشــن مطلــب را از آن آغــاز کــرد 

بنابرایــن، مطالبــی کــه در زیــر آمــده اســت ارتبــاط بــا ایــن مــاه) در 

تقویــم میــادی نیمــی ازســپتامر ونیمــی از اکتــر( داشــته اســت.

این ماه در گذر تاریخ

پژوهشگران تحوالت عهد باستان و عمدتا به استناد جلد سوم کتاب »مانه ثو 
Manetho « مورخ قرن سوم پیش از میالد که درباره حکمرانی بیش از »دوـ  صد 
ساله« ایرانیان بر مصر است، داریوش بزرگـ  شاه ایرانیان از دودمان هخامنشی را 
مبتکر سازمانهای اطالعاتیـ  امنیتی در جهان اعالم کرده و نوشته اند که داریوش 
در روز آذر )نهم آذر = سی نوامبر( در سال 489 پیش از میالد اندیشه تاسیس یک 
سازمان اطالعاتی برای ایران را به اجرا گذارد. وی در پی تقسیم قلمرو دولت ایران 
به ساتراپی های متعدد )ایالتـ  اُستان( که شرح آنهارا در سنگ نبشته بیستون 
آورده اســت و انجام اصالحات ازجمله ایجاد پُســتخانه، خزانه داری )گنزبرا = 
َگنجَور(، پلیس راه، ضرب سکه طال )در جهان؛ معروف به داریک، دارا(، سیستم 
قضایی و ســپاه جاویدان )ارتش دائمي( به اندیشه ایجاد یک سازمان اطالعاتی 
مرکزی افتاد تا سوء مدیریت ها و تخلّفات عمومی و نابِخردی مقامات و عدم رضایت 
مردم از امور، مستقیما و ســریعا به او گزارش شود و به این سازمان )اعضای آن( 
گوش و چشم شاه می گفتند. حفظ جان و مال اتباع، جمع آوری مالیات و امضای 
احکام دادگاهها برای اجرا برعهده ساتراپ ها )محافظان ایالت ها = اُستانداران( 
بود ولی الزم بود که شــاه شــخصا از ضعف ها و کژروی های مقامات و احساس، 

عواطف و خواست درونی اتباع و وضعیت زندگانی آنان آگاه شود.

ماموران اطالعاتی ایران وقت از میان افرادی انتخاب می شدند که راستگویی، 
درســت کرداری، حســن نّیت )پندار نیک( و وفاداری آنان قبال ثابت شده باشد 
)بود(، سطح آگاهی های آنان باال و توان کافی برای تحلیل و قضاوت داشته باشند. 
برخی از این ماموران، مخفی و پاره ای دیگر علنی بودند و به چشــم »خادمین به 
ملت« نگریسته می شدند. برای شاه بررسی گزارش این ماموران در اولّویت بود. 
ســاتراپ های ایران )بمانند فرماندران ایالت های آمریکای معاصر( حق داشتن 

ارتش نداشتند، ولی پلیس و میلیشیا، بله.
    داریوش ســه سال پس از اجرای اندیشه تأسیس ســازمان اطالعاتی ایران 
درگذشت و پیش از وفات، فنیقیه )لبنان امروز و بخشی از سوریه( و جزیره قبرس 
را بر ســاتراپی مصر اضافه کرد. ]ماموران اطالعاتی ایران در این ساتراپی مراقب 

فعالیت آتنی های ضد ایران هم بودند[.
     فعالّیت سیستم اطالعاتی داریوش بزرگ تا پایان عصر هخامنشیان به همان 
صورت ادامه داشت و ساســانیان آن را به همان شکل تجدید کردند که در عصر 
خسروانوشیروان به اوج تکامل خود رســید و گزارش وضعیت دولتهای رقیب و 
متخاصم بر وظایف آن اضافه شد که الگوی سازمانهای اطالعاتی امروز )قرن 21( 
شده اســت که ماموران اطالعاتی وضعیت زندگانی مردم )راضی بودن و ناراضی 

بودن و میزان فقر و اعتیاد و ...( و اوضاع اجتماعیـ  اقتصادی در کشورهای رقیب 
را هم گزارش می کنند و ...]نمونه آن؛ طرز کار جاسوسان روسیه در آمریکا بوده 
است که در سال 2010 در نیویورک و ... دستگیر و تبعید شدند. کار آنها زندگی در 
میان مردم محل مأموریّت و تهیه گزارش در این زمینه هاـ  ازجمله میزان راضی 

و ناراضی بودن و نظر مردم درباره دولت و کارهای آن بود.[.
    شاه عباس یکم نیز چنان دستگاهي داشت و گاهي هم شخصا و با لباس مبّدل 
در ساعات شب به میان مردم مي رفت تا از مشکالت روزمره آنان آگاه شود. برخي 
نوشته اند که رضاشاه هم در اوایل سلطنتش چنین مي کرد ولي سندي در تأیید 

این ادعا در دست نیست.

داریوش بزرگ مبتکر سازمانهای اطالعاتی در جهانـ  هدف از ایجاد آنهاـ  تکامل 
دستگاه اطالعاتي ایران در عصر خسروانوشيروان

کرسی، لباس و طرز نشستن داریوش در 25 قرن پيش که اوج تمدن 
ایرانی را نشان می دهد
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این ماه در گذر تاریخ

14 دســامبر 1917 )23 آذرماه( لنین در اعالمیه اي به امضاي شخص خود، 
سازشنامه آگوست سال1907 انگلستان و روسیه دایر بر تقسیم ایران به دو منطقه 
نفوذ و یک منطقه بي طرف في مابین )حائل( و ضمائم محرمانه آن را ساقط از درجه 
اعتباراعالم داشت و تاکید کرد که هرگونه قراردادي که با استقالل، حاکمیت ملّي، 

تمامیت ارضي و آزادي ایرانیان مغایرت داشته و آن را محدود کند از 
این لحظه بي اثر و کان لم یکن است و همه را پاره کرده و دیگر وجود 

خارجي که بتوان به آنها استناد کرد نخواهند داشت.
     مقامــات مفلوک و ناآگاه دولت وقــت تهران غفلت کردند که 
بخواهند؛ اکنون که نظام تزاري روسیه از میان رفته، قراردادهاي 
گلســتان و ترکمن چاي که با میانجي گري و طرح انگلســتان )با 
هدف مهار توســعه طلبی تزار از جیب ایران( تنظیم شده بود، ولو 
روي کاغذ لغو شــوند تا بعدا به آنها استناد نشود. تردید نبود دولت 
انقالب روسیه که در آن زمان در مناطق شمال اََرس با جنگ داخلي 

و دشواري هاي متعدد رو به رو بود این خواست را مي پذیرفت.
     در پي صدور اعالمیه لنین، تروتسکي به عنوان کمیسر نیروهاي مسلِح روسیِه 
بُلشویک )ارتش سرخ( اعالم داشــت که به واحدهاي نظامي روسیه که بر طبق 
سازشنامه انگلستان و روسیه مبني بر تقسیم ایران، در این کشور مستقر شده اند 

دستور خروج فوري از ایران را داده است.
     ســران انقالب روسیه ســپس براي جلب اعتماد ایرانیان به حرفهاي خود، 
»براوین« دیپلمات روسیه را به تهران فرستادند تا افکار عمومي ایران را حضورا از 
ماَوَقع آگاه سازد و به عنوان نماینده سیاسي دولت انقالب روسیه در ایران بماند.

     20 روز پــس از صدور اعالمیه لنین، نیروهاي نظامی روســیه به فرماندهي 
»ژنرال باراتف« ایران را ترک گفتند. در همان روز که آخرین یگان نظامی روس 

از ایران خارج مي شد، نیروهاي انگلیسي چند شهر را در کرمانشاه تصرف کردند 
که دولت وقت ایران باالخره به خود جرأت داد و در بهمن همین ســال از دولت 
انگلستان خواست که با توجه به لغو سازشنامه دوجانبه سال 1907 )انگلستان و 
روسیه( از سوي لنین که با کنار رفتن یک طرف قضیه، از صورت عهدنامه خارج 
شده است بنوبه خود لغو آن را اعالم دارد و نیروهاي انگلیسي را از 
قلمرو ایران بیــرون بََرد، و واحد نظامي »اس پي آر« را که افراد آن 
ایراني ولي مزدبگیر انگلستان و زیر نظر افسران انگلیسي هستند 
]بودند[ منحل ســازد. به عالوه، باشــرکت نماینــدگان ایران در 
مذاکرات صلح ورساي مخالفت نکند و بپذیرد که از کاالي انگلیسي 
وارده به ایران عوارض گمرکي گرفته شود و دخالت خودرا در امور 
گمــرکات ایران تعدیل کند و درآمد گمرکات را پس از برداشــت 
اقســاط طلب خود، به ایران مسترد دارد. ]این، یک دبختي بزرگ 
بود که ایرانـ  روزگاري یک قدرت جهانیـ  در امور گمرکات خود 

هم حق دخالت نداشت[.
     دولت انگلســتان درست یک سال بعد )آذر ماه 1297( وعده تحویل نیروي 
نظامي دست ســاخت خود - »اس پي آر« را به دولت ایران و لغو سازشنامه سال 
1907 را داد که بعدا معلوم شــد که این )دو گذشت( را هم برای اغفال ایرانیان 
)مجلس ایران( به تصویب قرارداِد در دست تهیه سال 1919 معروف به قرارداد 
وثوق الدوله کرده بود تا به اســتناد این قرارداد، بدون رقیبـ  همه ایران را تحت 
الحمایه و تحت سرپرستي خود قرار دهد که چون مجلس قرارداد تازه را رد کرد و 
روشنفکران مستقل، رشوه گیري وثوق الدوله براي امضاي قرارداد را افشاء کردند 
از طریق دیگر وارد عمل شد و آن، راه اندازي کودتاي 1299 هجري خورشیدي 

)فوریه1921میالدي( بود و ....

نيرنگ های لندن با هدف تحت الحمایه کردن ایران در پي اعالميه لنين دایر بر لغو 
سازشنامه تقسيم ایران به دو منطقه نفوذ

 لنين

سالروز تصویب قرارداد سال 1291 تهران و مسکو در مجلس و لغو یکجانبه آن 
توسط دولت موقت مهدي بازرگان! ]به خواست و اشاره غرب[

14دســامبر سال 1921 )23 آذر 1300 و درســت پنج سال پس از لغو 
سازشنامه انگلستان  و روسیه مبنی بر تقسیم ایران میان خود به مناطق نفوذ 
ـ طبق الگوی تقسیِم چیِن پیش از ســال 1912(، پارلمان ایران )مجلس( 
قرارداد ایران و روســیِه شوروي معروف به قرارداد سال 1921 را به تصویب 
رسانید که به موجب آن درصورت ورود نیروی نظامی بیگانه به خاک ایران 
و در معرض تهدید قرارگرفتن قلمرو دولت مســکو از این رهگذر، آن دولت 

خواهد توانست نیروي نظامي به ایران بفرستد.
     طبق این قرارداد، روسیه بار دیگر ابطال دعاوي دولت و اتباع آن کشور و 
مطالبات از ایران و امتیازات ُمکتسبه را مورد تاکید قرار داده است. این قرارداد 
به صورت یکجانبه، از سوي دولت موّقت مهدي بازرگان )گویا به اصرار لندن، 
پاریس و ...ـ  ناتوـ  که از طریق برخی دوستان و همکاران مهدي بازرگان اِعمال 
می شد( لغو شد، ولي دولت مسکو ظاهرا هنوز بر آن تصمیم صّحه نگذارده 
اســت و آن را پا برجا می داند. همان همکاران دولت موّقت مهدي بازرگان 
اشاره کرده بودند که ایران نیاز به ارتشی به آن بزرگی هم ندارد! و این مطلب 
همان زمان )18 ماه پیش از تعرض نظامی عراق( در مطبوعات نیز منعکس 

شده بود.     در بهار 1980، اصحاب نظر ابراز نظر کرده بودند که لغو یکجانبه 
همین قرارداد از سوي ایران، باعث اعزام کماندو از جانب آمریکا به صحراي 
طبس )در اپریل 1980( شــده بود. این صاحبنظران گفته بودند که وجود 
همین قراردادـ  قرارداد 1921ـ   و ترس از مداخله نظامي مسکو بود که دولت 
انگلستان پس از ملّي شدن نفت ایران در سال 1951 نتوانست نیروي نظامي 
به خوزستان بفرســتد و پاالیشگاه آبادان را تصرف کند. این دولت از اردن و 
نقاط دیگر نیروي نظامي به عراق و مجاور مرزهاي ایران فرستاد ولي جرأت 
نکرد آنهارا وارد ایران کنــد. گویا دولت وقت آمریکا )دولت هری ترومن( به 
دولت لندن متذکر شده بود که مسکو منتظر فرصتی است که ورود نیروهای 
انگلیســی به ایران به دســت آن دولت خواهد داد تا وارد ایران شود و ورود 
نیروهای دولت مسکو به ایران همه نقشه های ضد توسعه شوروی ما را برهم 
خواهد زد و نظام سوسیالیستی و نفوذ مسکو فراگیر خواهد شد زیرا که ایران 
یک منطقه استراتژیک است و ناظر بر آسیای غربی، جنوبی و مناطق ساحلی 
آفریقا و غرب اقیانوس هند. به عالوه، ایرانیان ذاتا تمایالت سوسیالیســتی 

)عدالت خواهی( دارند.
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 حمله متقابل مارشال ژوکف
 به نيروهای آلمان در دروازه مسکوـ  
اشاره به توافق محرمانه آلمان و ایران

پنجم دسامبر 1942 )آذرماه 1321( مارشال 
ژوکوف سردار روس ضد حمله معروف خود برای 
عقب راندن دو میلیون نظامی آلمانی را آغاز کرد 
که به صورت گازانبری به مسکو نزدیک شده و 
عزم تصرف این شهر را داشتند. ژوکف با تمرکز 
آتش توپ و بکار گرفتــن 3 هزار و 300 تانک و 
900 هواپیما ضد حمله خودرا آغاز کرده بود که 
این ضد حمله آغاز پایان کار هیتلر بود. آلمانی 

ها در این جبهه یکهزار و 700 تانک داشتند. ژوکوف 
غیرنظامیان منطقه را مامور کندن سنگر توپ و تانک کرده بود و از تحمل تلفات 
سنگین نهراسیده بود. استدالل او این بود که اگر آلمانی ها فاتح شوند، تلفات 
وارده به روس ها خیلی بیشتر خواهد بود. در نبرد مسکو 500 هزار روس و 400 

هزار آلمانی کشته شدند.
نقشــه دولت آلمان وقت کــه عمدتا نظر به تصرف آن قســمت ها از خاک 
شــوروی را داشــت که به قفقاز و ایران نزدیکتر بود رسیدن به ایران و با کمک 
ارتش صدهاهزار نفری ایران بیرون راندن انگلســتان از آسیای غربی و جنوبی 
بود که قبال ایرانزمین را تشکیل می دادند. آلمان وقت و ایران قبال در این زمینه 

به توافق های محرمانه دست یافته بودند. رضاشاه پهلوی

سيمون بوليوار در تهران
بیســت و هشــتم نوامبر 2004 )آذرماه 1383( هوگــو چاِوس رئیس 
جمهوري وقت و چپگراي ونزوئال در تهران از مجســمه »سیمون بولیوار« 
قهرمان ملي التین هاي قاره آمریکا و شــخصیتي که در نیمه اول قرن 19 
بر ضد استعمار اسپانیا بپاخاست و اســتقالل چند کشور آمریکاي التین 
نتیجه تالشــهاي اوســت پرده برداري کرد. تا آن روز، این چهارمین سفر 
چاوس )صاحب فرضیه سوسیالیســم قرن 21( به ایران بود. شهرت دارد 
که چاوس که پنجم مارس 2013 فوت شــد عالقــه مندي ویژه به ایران و 
ایراني داشت. در آن زمان محمود احمدي نژاد شهردار تهران بود. تصمیم 
به نصب مجسمه بولیوار در یک میدان شمال غربي تهران چند سال پیش 

از آن در شوراي این شهر گرفته شده بود 
که با مخالفت هایي هــم از ناحیه برخي 
اصولگرایان اسالمي رو به رو شده بود.     نام 
سیمون بولیوار که در ونزوئال به دنیا آمده 
بود بر کشور »بولیوي« گذارده شده است. 
میداني هم که در تهران مجسمه بولیوار 
به عنوان یک مظهر استقالل و حاکمّیت 
ملّي در آن قرار داده شده است به نام وي 

اسم گذاري شده است.

 ژوکف

امضاي پيمان ضد انگليسي ایران
ِ نزدیک به آلمان با ژاپن در1939  و 

انتقاد رسانه هاي لندن
 و خط و نشان کشيدن این دولت

رضاشاه پهلوی که مناسبات خودرا با آلمان ناسیونال سوسیالیست )نازی( 
نزدیک و صمیمانه کرده بود و کوشش داشت که خودرا از زیر نفود انگلستان 
خارج سازد )که از دهه دوم قرن نوزدهم اِعمال می شد( 14 دسامبر 1939 
)آذرماه 1318( با امپراتوري ژاپنـ  دوســت و هم پیمان آلمان و دشــمن 

انگلستانـ  پیمان دوستي امضاء کرد.
     امضاي این پیمان، باعث انتقاد شدید مطبوعات لندن شد و از همان زمان 
خط و نشان کشیدن نسبت به دولت وقت تهران )پهلوي یکم( آغاز گردید. 
دولت ژاپن که از دهه سوم قرن 20 به تقویت بنیه نظامی خود دست زده بود 
هفتم دسامبر 1341 به پایگاه دریایی آمریکا در پرل هاربر و هشتم دسامبر به 
پایگاههای انگلستان در هنگ کنگ و ماالیا )مالزی و سنگاپور( حمله نظامی 
برده و با آن دو دولت وارد جنگ شــده و عنوان اقدام خودرا پاکسازی شرق 
از اســتعمار غرب گذارده بود، حال آنکه هدفش به دست آوردن مواد خام و 
نیز نفت اندونزي و بازار فروش کاالي ساخت خودـ  بدون داشتن رقیب بود.

     در پي اشغال نظامي ایران از سوي انگلستان و شوروي در آگوست 1941 
)شهریور 1320(، دولت هاي متحد برضد آلمان، ایتالیا و ژاپن دولت وقت 
ایران )ایران اشغالشــده( را وادار کردند که به آلمان و ژاپن )البته به صورت 
سمبولیک( اعالن جنگ دهد. این اعالن جنگ، ایران را در ردیف دولتهاي 

متحد و بعدا از مؤسسان سازمان ملل )متحد( قرارداد.
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در اجراي تصمیمات کنوانسیون ملل متحد در زمینه مبارزه با فساد )عمدتا 
فســاد دولتي( که در اکتبر 2003 تصویب و اعالم شــده بود، جهان در دسامبر 
2003 )آذرماه 1382( براي نخستین بار داراي »پیمان مشترک مبارزه با فساد 
اداريـ  فســاد دولتي« شد. اصول این میثاق در نشســت سه روزه »مریدا« در 
کشور مکزیک تشریح و بررسي شد و آمریکا و مکزیک آن را پیش از سایر دولت 

ها امضاء کردند.
     طبــق این میثاق، دولت هاي عضو مکلّف مي شــوند کــه ضمن کمک به 
تحقیقات و رسیدگي هاي مربوط به اختالس، رشوه، کالهبرداري هاي دولتي، 
سرقت اموال عمومي، مانی الندری، سوء استفاده از مقام به منظور کسب مال، 
سوء مدیریت مالي و سایر جرایم مشابه؛ این پولها را به کشور مربوط بازگردانند 
و مرتکب را جهت محاکمه و مجازات دســتگیر کننــد. طبق اصول این پیمان، 
قرار اســت بانک بین المللي در یافتن حساب هاي مجرمین فساد دولتي کمک 

خواهد کرد.
     در جلسات تشریح این پیمان که 11 دسامبر 2003 )آذرماه 1382( پایان 
یافت اعالم شد که مفســدین اداريـ  اقتصادی، هرسال معادل پنج درصد کل 

درآمد جهان دزدي و سوء استفاده مالي مي کنند و نباید هیچ نقطه اي از جهان 
براي آنها اَمن باشد.

     در این نشست که نمایندگان 125 کشور در آن شرکت کرده بودند همچنین 
آماري مطرح شد که نشان داد فساد اداري در کشورهاي غیر صنعتي و عقب مانده 
و نیز کشورهایي که در معرض تغییرات وســیع )انقالب( قرار گرفته اند بیشتر 
از سایر کشــورها صورت مي گیرد و مرتکبین عمدتا پول هاي به دست آمده از 
فســاد را به بانکهاي ممالک دیگر منتقل و یا دراینجا سرمایه گذاري مي کنند و 
پس از احســاس خطر هم وطن خودرا تَرک مي کنند و مقیم کشوري دیگر مي 
شوند تا تعقیب قضایي آنان دشوار شود و ... که در جهان قرن 21 چنین وضعیتي 
مطلقا قابل قبول نیست. در مذاکرات نشست همچنین گفته شد که فساد اداری 
ـ اقتصادی یکی از عوامل زاینده تروریسم و آنارکیسم است زیرا فردی که بداند 
افراد دیگر به آسانی، اموال عمومی را تصاحب و ثروت هنگفت از راه ارتشاء و سوء 
استفاده به دســت آورده و پول حاصل را به جای اَمن منتقل می کنند درصدد 
انتقام گیرِی فردی از آن اشخاص بر می آیند، بعدا دسته و گروه تشکیل می دهند 

و آنارکیسم، جهانی و فراگیر می شود. ]که دارد می شود[.

نخستين ميثاق جهاني مبارزه با فساد اداري )فساد دولتي(- براي مفسدین دولتي، هيچ 
کشوري امن نخواهد بودـ  فساد دولتی زاینده آنارکيسم

یکم آذرماه 1377 )22 نوامبر 1998( و در ســاعات شب، چند نفر به 
خانه داریوش فروهر، ناسیونالیست 70 ساله و از مردان سیاسي وقت وارد 
شدند و او را در اطاق کارش )طبقه دوم خانه اش واقع درخیابان هدایتـ  
تهران( با وارد آوردن ضربات متعدد کارد به ناحیه سینه کشتند و بانوي 
58 ساله ويـ  بانو پروانه را هم در طبقه اول خانه به همان صورت )ضربات 
کارد( از پاي درآوردند و اجسادشــان را روي صندلي قرار داده و خانه را 
ترک گفتند. فروهر از پیروان خط دکتر مصدق )اســتقالل و حاکمیت 
ملي، اقتدار میهن، دمکراسي و عدالت اجتماعي( بود. فروهر بارها گفته 
بود که آرزویي جز سعادت و سربلندي ایرانیان و مشاهده وحدت دوباره 
»ایران زمین« ندارد. وي براي تأمین ایــن اتحاد، روش کوروش بزرگ 
را راهي عملي مي دانســت و به همین لحاظ با برادران افغان، تاجیک و 
ُکردهاي خارج از مرزهاي ایران در ارتباط بود. فروهر دولت انگلستان را 
به خاطر ظلم هایي که در طول قرون 19 و 20 نسبت به ایرانیان مخصوصا 
تجزیه ایران کرده بود نمي بخشــید. فروهر موافق جدایي دین از دولت 
بود و اســتدالل او در این زمینه این بود که مردم نارسایي و احیانا اشتباه 
کارمندان دولت و مقامات اداري را به حســاب دین خواهند گذاشت که 
روا نیست. فروهر در آگوست 1976  پیش بیني کرده بود که بوروکراسي 
و فساد اداريـ  قضایي رو به گســترش وقت به انقالب منجر خواهد شد 

)که در 1978 تحقق یافت(.

در پي قتل داریوش و بانویش که بازتاب وســیع داشت، طولي نکشید 
که چند نفر به عنوان متهم به قتل آن دو معرفي شدند که قبال از ماموران 
امنیتي جمهوري اســالمي بودند و .... این دو قتــل که در ادامه ناپدید و 
کشته شدن چند نویسنده صورت گرفته بود عنوان »قتلهاي زنجیره اي« 
به خود گرفته است که برخي رســانه ها سابقه کار را تا قتل دکتر سامي 

کرماني عقب برده اند.

هفدهمين سالروز قتل فروهرهاـ  نگاهی به اندیشه های فروهر

فروهر و بانویش
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تکليف دولت ایران به خرید صورتجلسه 
انتخاب دمکراتيک نادر به شاهی ایران 

به هر بها
شوراي وزیران ایران در جلسه دوم آذر 1331 )23 نوامبر 1952( به ریاست 
دکتر محمد مصدق تصویب کرد که دولت مکلّف اســت به هر بها، نسخه اصل 
صورتجلسه انتخاب نادر به پادشاهي ایران در سال 1735 )1148 هجري قمري( 
از ســوي نمایندگان والیات و بزرگان کشور در اجتماع دشت مغان را خریداري 

کند و به موزه ایران باستان ) موزه ملي ایران( بسپارد.
     پاي این سند، ُمهر و امضاي نمایندگان 35 گانه والیات و برجستگان کشور 
وجود دارد و میرزاي قزویني عبارت »الخیر في ما وقع« را که نشانه ارقام 1148 
)تاریخ انجام راي گیري در مغان( بود به دســت داده بود که قرار شده بود بر یک 

طرف سکه رسمي قرار گیرد و در طرف دیگر سکه، عبارت »نادر ایران زمین«.
     در پي مصّوبه شــورای وزیران، اصل صورتجلســه انتخاب نادرشاه که در 
اختیار »محمد دانش بزرگ نیا« بود خریداری شد. وي آن را که در ساختماني 
در خراسان به دســت آمده بود خریداري کرده بود و دالالن عتیقه و موزه هاي 
لندن و نیویورک درصدد خرید آن بودند که دولت متوجه شــد و مصّوبه فوري 
شوراي وزیران هم به همین سبب بود. از این صورتجلسه که ترجمه متن آن در 
تاریخ دمکراسي جهان آمده است دو نســخه تهیه شده بود. ترجمه مندرج در 
کتاب تاریخ دمکراسی، از متن ارمني آن بوده اســت که نماینده ارمنستان در 
اجتماع دشــت مغان آن را براي خود و اطالع ارمنیان )در آن زمان اتباع دولت 

ایران( تهیه کرده بود.

اولتيماتوم روسيه به ایران که مورگن 
شوستر آمریکایي را که داشت وضعيت 

 خزانه داری و ماليه ایران را اصالح
 می کرد اخراج کند!ـ  قدرت های وقت 

نمی خواستند ایران اصالح شود
29 نوامبــر ســال 1911 )8 آذر 
1290( دولــت روســیه بــه ایران 
اولتیماتوم داد که ظرف 48 ســاعت 
مورگان شوستر آمریکایي را که براي 
اصالح خزانــه داري و مالیــه ایران 
اســتخدام شــده بود برکنار کند و از 
این پس نیز بدون جلب موافقت قبل 
روسیه و انگلستان به استخدام از خارج 
دســت نزند.  روز بعد مجلس به این 
اولتیماتوم روسیه رسیدگي کرد و به 
رغم توجیه وثوق الدوله آن را رّد کرد. 
مردم تهران بــه جانبداري از مجلس 
که اولتیماتوم روسیه را رد کرده بود 
به خیابانها ریختند و تزار روسیه پس 

از آگاه شدن از تصمیم مجلس و حمایت ایرانیان از آن، دستور داد که چهار هزار 
نظامی )قّزاق( روانه ایران شوند. روسیه و انگلستان طبق سازشنامه دو دولت در 
آگوست 1907 و تقسیم ایران به دو منطقه نفوذ چنین حقي را به خود مي دادند.

مطبوعات آمریکا پس از آگاه شــدن از اولتیماتوم روســیه نوشته بودند که 
قدرت های اســتعماری اروپا نمی خواهند که مدیریت اداری و مالی کشورهای 

مورد نظر و استعمارزده بهبودی یابد و یا آرامش داشته باشند.
به باور شوستر، تا زمانی که ایرانیان عادت به دادن مالیات نداشته باشند و عادت 
گریز از دادن مالیات و نیز نفوذ بي حد خواص، اعیان و اشــراف در امور مملکت 
ادامه داشته باشــد ایران وضعیت بهتري نخواهد داشت. اتباع ایران نباید چشم 
به دست دولت داشته باشند؛ این دولت است که باید چشم به دست آنان داشته 

باشد و مالیات بگیرد و کشوررا آباد و سربلند کند.

این ماه در گذر تاریخ

مورگن شوستر

این ماه در گذر تاریخ

و به این ترتيب آیين های نوروز و 
مهرگان احياء و اینک جهانی شده است

»منصور« دومین خلیفه عباسیان )متولد 712 و متوفی در 775 میالدی( با 
این که ابومسلم خراساني و بسیاري از ایرانیان وطندوست از جمله استاذسیس 
)سیستاني( را کشته و لشکر به سرکوبي المقّنع )هاشم بن حکیم( به خراسان 
فرستاده بود 14 دسامبر سال 770 میالدي اعالم داشت که از آن پس، در دربار 
او در بغداد )که خود او این آبادی قبال ایراني را به صورت شــهر درآورده بود( 
آیین های نوروز و مهرگان به همان گونه که شاهان ساساني برپا مي داشتند 
برگزار خواهد شد. به این ترتیب، نوروز و مهرگان پس از یک قرن و چند دهه 
دوباره رسمیت یافت که در دهه های اخیر جهانی شده و و کشورهای جداکرده 
شده از امپراتوری وسیع ایرانیان که فرهنگ مشترک را حفظ کرده و نیاکان 
)تاریخ( مشترک دارند خودرا ساکنان »منطقه نوروز« می خوانند و می روند 

تا میان خود جامعه مشترک المنافع کوروش را ایجاد کنند.
     عباسیان از همان اوایل کار، به بهره گیري از ایرانیان در مدیریّت و مشاوره 
دســت زده بودند که این اقدام در زمان هارون الرشید و پسرش مأمون به اوج 
خود رســید و درحقیقت، این ایرانیان بودند که امپراتوري وسیع عباسیان را 

اداره مي کردند.
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این ماه در گذر تاریخاین ماه در گذر تاریخ

خسروپرویز هنوز بر جاي پدر ننشسته بود که وارث دشواري هاي او و ضدیت 
ژنرال بهرام چوبین شد که با شــاه متوفا درگیري پیدا کرده بود. خسروپرویز که 
در تاریخ عمومي )جهان( به خســرو دوم معروف است چون یاراي ایستادگي در 
برابر ژنرال بهرام )زاده منطقه ري( را نداشــت 23 نوامبر ســال 589 میالدي به 

قسطنطنیه )اســتانبول( فرار کرد تا از موریس امپراتور روم 
شرقي )بیزانتین( کمک بخواهد.

     موریس که در انتظار چنین فرصتي بود یک سپاه کامل در 
اختیار خســرو دوم قرار داد. این سپاه رومی با کمک هواداران 
داخلي خسرو، در جنگ سال 591 میالدي بهرام را شکست و به 
شمال خاوري ایران )خراسان بزرگتر( فراري دادند و خسرو دوم 
بر تخت نشست. موریس که بهترین سپاه خود را همراه خسرو 
دوم کرده بود، خوِد او  از عهده اقــوام »آوار« که به قلمرو روم 
شرقی تعّرض کرده بودند بَرنیامد و با شورش نظامیان پادگان 
قسطنطنیه رو به رو و 27 نوامبر سال 602 میالدي هنگام فرار 

به سوي تیســفون )20 مایلی جنوب بغداد( براي گرفتن کمک از خسروپرویز 
کشته شد و »فوکاس« بر جاي او نشست.

    با مرگ موریس، خســروپرویز نه تنها از زیر بــار تعهداتي که در قبال کمک 
موریس، به او ســپرده بود بیرون آمد بلکه به اجراي طرح هاي خود که رساندن 
قلمــرو ایران به زمان داریوش بزرگ بود افتاد و کشــته شــدن موریس را بهانه 
قرار داد و در ســال 605 میالدي به خونخواهي او از دو سوي، قلمرو روم را مورد 
حمله قرار داد، سوریه و فلســطین و همچنین آناتولي )ترکیه امروز( را تا دروازه 
هاي قســطنطنیه )استانبول( تصرف کرد. خسرو دوم به این پیروزی قانع نشد و 
»شهربراز«  ژنرال مشهور ایران را مامور تصرف مصر کرد که وي موفق به این کار 
شد، تا اسکندریه پیش رفت و این شهر را تصرف کرد. این پیشروي که جهان آن 
زمان را دچار شگفتي کرده بود سبب شد که هراکلیوس یک حاکم محلي روم در 
شمال آفریقا بر فوکاس شــورش کند و از آفریقا به قسطنطنیه برود و فوکاس را 
بگیرد و اعدام کند. انتقال صلیِب اصل که مسیح بر آن مصلوب شده بود از سوي 
نیروهاي ایرانِي فاتح اورشلیم )بیت المقدس( به تیسفون، باعث خشم مسیحیان 
جهان شده بود و هراکلیوس از این احساس استفاده کرد و با ذوب کردن طالهاي 
کلیســاها و ضرب سکه، خزانه خود را پُر کرد و به جمع آوري نظامی دست زد و با 
پرداخت پول و دادن انواع وعده، اقوام پراکنده شده خزر را با خود همدست کرد و 
در سال 622 میالدي به سوي ایران به حرکت در آمد و این سال مصادف با هجرت 

پیغمبر اسالم )ص( از مکه به مدینه بود.
    در جنگ 9 دسامبر ســال 622 میالدي، ارتش خسته ایران پس ازآن همه 
فتوحات که تاریخ نگاران، آن جنگ ها را »غیر ضروری« نوشته اند، از هراکلیوس 
شکست خورد و به تیسفون عقب نشیني کرد. بزرگان کشور که نیروهاي رومي 
را نه چندان دور از دروازه هاي شهر دیدند و از سوي دیگر از خسروپرویز که یک 
ژنــرال ایران را اعدام و چند ژنرال دیگر را رنجانده و فراري داده و یا خانه نشــین 
کرده بود بیزار شــده بودند او را گرفته و به زندان افکندند و پسرش را به نام قباد 
دوم بر جایش نشــاندند که بعدا خسرو در زندان کشــته شد و این بود آغاز پایان 
کار امپراتوري 1200 ساله ایران باستان. جنگ های ایران و روم شرقی در دوران 
سلطنت خسروپرویز جمعا 30 سال طول کشیده بود و ذخایر و توان دو امپراتوری 

)دو ابرقدرت وقت( را به تحلیل برده بود.
     قباد دوم با دادن امتیازهاي فراوان از جمله دست کشیدن از سوریه و فلسطین 
و حتي بخشــي از شــمال غربي عراق امروز و پس دادن صلیِب اصل، صلح را از 

هراکلیوس خریداري کرد.
    این جنگها هر دو امپراتــوري را به حّدی تضعیف کرد که 
ارتش روم در آگوست 636 در یَرموک )مرِز امروز سوریه و اردن( 
و ارتش ایران در نوامبر همان سال در نبرد قادسیه از مسلمانان 
عرب که از لحاظ شمار، کمتر و تجهیزات و تدارکات کامل هم 

نداشتند شکست خوردند.
23 نوامبر 636 و چهار روز پس از شکست نظامی امپراتوری 
ایران در نبرد قادســیه )معرکة القادســیه( و عقب نشــینی 
باقیمانده یگانهــا از پل عتیق و به مخاطره افتادن تیســفون 
)پایتخت(، جلســه بزرگان کشــور برای چاره جویی در کاخ 
سلطنتی )ایوان مدائنـ  طاق کســرا( تشکیل شد. حاضران 
در جلسه پس از شــنیدن گزارش جنگ پیشــنهاد کردند که پایتخت به شهر 
استخر )نزدیک شیراز( منتقل شود زیرا که عرب مهارت جنگ صحرایی دارد نه 
کوهستانی و رسیدن به استخر مســتلزم عبور از کوهستان است. یزدگرد سوم 
)شاه وقت( این پیشنهاد را نپذیرفت و رّد این پیشنهاد به باور موّرخان، نقطه پایان 

برُعمر امپراتوری ایران در عهد باستان گذارد.
 در پی شکست نظامی ایران در قادسیه، طولي نکشید که امپراتوري ایرانیان 
از میان رفت. ولی، رومیان تنها فلســطین و ســوریه را از دست دادند و بخشی از 
جنوب غربی آناتولی را. با شکســت های بعدی، قلمرو رومیان محدود به اطراف 
قسطنطنیه شــد و تمامی قلمرو امپراتوری ایران و بخش های جنوبی و جنوب 
غربی امپراتوری روم شــرقیـ  از سوریه و فلسطین تا مصر و سراسر شمال آفریقا 
در دست اسالمیون قرار گرفت. استقالل طلبان ایرانی نزدیک به 3 قرن بعد موفق 
به کسب حاکمیت ملّی شدند و بغداد را هم تصرف کردند و .... امپراتوري عثماني 
نیز بعدا جانشین روم شرقي شــد. امپراتوری عثمانی تا اواخر جنگ جهانی اول 
ادامه داشت، ولی امپراتوری رومیانـ  چه در شــرق و چه در غربـ   احیاء نشد. 
رومیان در غرب )شبه جزیره ایتالیا( تا اواسط قرن 19 که ایتالیاي متحد به وجود 
آمد، تمامّیت و حاکمّیت ملی هم نداشتند و در کنترل سایر قدرت های اروپایی 
بودند.، اما ایرانیان خیلي زود با یک رشته بپاخیزي هاي مسلحانه میهني که فصل 
درخشاني از تاریخ عمومي )جهان( را تشکیل مي دهد استقالل وطن و حاکمّیت 
ملي را به دست آوردند و زبان و فرهنگ خود را زنده کردند. ایرانیان پس از پایان 
دادن به غائله مغولها و تاتارها بار دیگر امپراتورِي شان را تشکیل دادند، سرداراني 
چون نادر و اصالح طلباني همچون کریمخان به وجود آوردند ولي در قرن نوزدهم 
به علت ضعف مدیریت و سیاســت و ناآگاهي از اوضاع و تحوالت جهان، قرباني 
مطامع استعماری اروپاییان و رقابت هاي آنها شدند. نداشتن رجال وطندوست و 
آگاه مزید بر علت شد و قطعات بزرگي ازجمله ایران خاوري )افغانستان(، منطقه 
فرارود )خراسان شمال شرقي و شمالي(، قفقاز، منطقه شیعه نشین شرق دجله، 
بیشتر منطقه مکران، بســیاري از جزایر خلیج فارس و ... از دست رفت و ایران، 

کوچک و حدود یک سوم دوران امپراتوری شد.
    در قرن 20 با رویدادهاي مشابهي سه بار مسیر تاریخ عمومي )جهان( تغییر 

تصویر خسروپرویز بر سکه نقره ای اش

با شکست نظامی ایران در نبرد قادسيه در نوامبر 636 مسير تاریخ جهان تغيير کردـ  
نگاهي به عوامل تغييرهاي جهاني و ملي بزرگ، از آن زمان تا به امروز
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یافته اســت؛ پس از جنگ اول و بعد از جنگ دوم جهاني و در ســالهاي 1989 تا 
1991 بدون جنگ و با انحالل بلوک شرق )اتحادیه کشورهای عضو پیمان ورشو( 
و جماهیر شــوروي. جنگ جهاني اول به ُعمر امپراتوري هاي اتریش و عثماني 
پایان داد، از تجزیه آنها چندین کشــور تازه و مسئله دار به وجود آمد، نقشه هاي 
جغرافیایي تغییر یافت و آمریکا وارد باشــگاه قدرت ها شد. جنگ دوم، دو بلوک 
رقیب در جهان به وجود آورد با دو قدرت بزرگ )مسکو و واشنگتن( در صدر آنها، 
قدرت ژاپن به پایان رســید، چین و هند از دست قدرت هاي پیشین رها شدند، 
مستعمرات سابق و بعضا با شرایطي اســتقالل یافتند و نظام پولي جهان تغییر 
یافت و عمال در دســت یک قدرت قرارگرفت، فاتحان هر دو جنگ براي دیکته 
کردن سیاست هاي خود دست به ساخت سازمانهاي جهاني زدند؛ جامعه ملل، 
سازمان ملل و ....  ورود سالح اتمي به زّرادخانه چند کشور مانع وقوع جنگ جهاني 
دیگري شده است ولي نه جنگ هاي منطقه اي و عمدتا پراکسي )نیابتي(. ورود 
بدون بازگشت روسیه به مسائل شــرق مدیترانه )لِوانت، سوریه و ...( را باید یک 
عنصر تازه تلقی کرد.    با فروپاشي معّماگونه جماهیر شوروي، بیشتر کشورهای 
جهان خصلت حکومتی تازه یافته و به دوران قدرت گرفتن اصحاب منافع، خواص 
و کمپاني هاي بزرگ بازگشــته اند که طبیعِت این وضعیت، همراه با گســترش 
فساد اداريـ  اقتصادي است و در نتیجه، به همان شکِل اواخر قرن نوزدهم و اوایل 

قرن بیســتم هم، آنارکیسم و این بار خشن تر و با قیافه و روش های نوین ازجمله 
انفجارهاي انتحاري، ترور، ایجاد گروههاي مسلح و ... پا به میدان گذارده است.

 در عین حال، جهان دارد طلوع قدرت هاي تازه اي را تجربه مي کند و نیز تالش 
روسیه را براي بازگشــت به دوران قدرت. همچنین مغزشویي ها و تحریکات با 

ابزارهاي اینترنتي، سلفون ها، سوشل نِت ُورک ها و ....
 بنابراین، تغییر مسیر تاریخ نسبت به گذشته سریع تر شده است و با کوچکترین 
حرکت نادرســت، همه چیز تغییر خواهد کرد و به همین دلیل ســران دولت ها 
اینک هرکدام داراي چند مشاور تاریخدان، جامعه شناس، روانشناس و روزنامه 
نگار هم شده اند تا ضمن اســتفاده از فرصت هاي پیش آمده، مانع کوچکترین 

اشتباه و لغزش شوند و ....
به نظر جامعه شناسان، ناراضي شدن مردم )توده ها( در دگرگوني ها نقش مؤثر 
دارد زیراکه بشِر نسل نو، فساد و بوروکراسي، تباهي ها، تبعیض و خاصه بازي ها 
را که از عوامل ناراضي ساز هستند به اندازه نسل پیش از خود بر نمی تابد و تحمل 
نمي کند و همه تالش دولت ها صرف این مي شود تا ناراضي سازي ها را در جامعه 
خود به حد اقل برسانند که بپاخیزی صورت نگیرد که در عصر انتقال سریع درِد 
دل ها میان افراد و تبادل نظرهای خودمانی و همدلی ها، گسترده خواهد بود. به 

عالوه، ورود آنارکیست ها به آن، محتمل است.

این ماه در گذر تاریخ

زمستان 1350 بود و من یکی از معاونان سردبیر روزنامه اطالعات. خبرنگار میز 
حوادث گزارش از یک کتک کاری زن و شوهری داده بود و نوشته بود که شوهر، 
بر سر بزرگ بودن بینی دختر 17 ساله خانواده، زنش را کتک زده بود به گونه ای 
که پزشکی قانونی برای این زن 14 روز درمان تعیین کرده است و بازپرس برای 
شوهر قرار تأمین صادره کرده و او با سپردن تأمین آزادشده و به خانه رفته است 

تا روز محاکمهـ  در صورت اصرار زن به مجازات شدن او احضار شود.
نشانی محل کار این مرد را از پرونده او به دست آوردم و سراغش رفتم تا ماجرا 

را بگوید. به شرط ننوشتن نام و انتشار هویّت، حاضر به گفت و شنود شد.
او گفــت که بزرگ بودن بینی در خانواده زن او امری موروثی اســت و او که از 
طریق شخص ثالث خواستگاری کرده بود تا روز عروسی متوجه قضیه نشده بود. 
زن او در جلسات نامزدی و عقد نکاح، چادر بسر داشت ولی بینی او نه تنها بزرگ 

به نظر نمی آمد بلکه بمانند فرنگی ها، سرباال و زیبا بود.
پس از عروسی متوجه شدم که زن من قبال بینی اش را با عمل جّراحی کوچک 
و زیبا ساخته است. در آن زمان به ذهن من خطور نمی کرد که عمل جّراحی مادر 
و یا پــدر تأثیری در توارث ندارد و بچه ها اگر به مــادر و یا پدر دماغ ُگنده بروند، 

دماغ ُگنده می شوند.
نخستین فرزند ما دختر بود که به مرور زمان و رشد کردن، بینی اش هم بزرگتر 
می شد. این مرد گفت: دخترم امسال کالس دهم دبیرستان رفته بود که یک مرد 
خراسانی از طریق بستگان ما در آن استان و »ندید« از او خواستگاری کرده بود. من 
پس از اطالع از شغل و وضعیت خانوادگی خواستار، با درخواست او موافقت کردم. 
او به تهران آمد و دخترم را نامزد کرد و قرار شــد که هفتم فروردین، عقد صورت 
گیرد و عروسی پس از تعطیل شدن دبیرستان در خردادماه. در این میان، زن من 

به اندیشه رفتن زیارت مشهد افتاد و دخترم را هم با کسب اجازه از مدرسه اش با 
خود بُرد. در اینجا، خواستگار و بستگان او فرصت یافته بودند که دختر را بهتر از 
گذشته ببینند و به بینی او که ارثی است و بچه هایش »دماغ بزرگ« خواهند شد 
ایراد گرفتند و زن من هم که زود کنترل اعصاب را از دست می دهد گفته بود که 

به جهنم، دخترم را بشما نمی دهم.
 در بازگشت به تهران بر سر این موضوع میان ما جر و بحث شد و کار به مشاجره 
به اینکه چرا 18 سال پیش که به خواستگاری اش رفته بودم به من نگفته بودند 
که بینی اش را عمل کرده بود کشانده شد و چون اهانت کرد او را کتک زدم که با 
دخترم از خانه بیرون رفت و در کوچه بنای جیغ کشیدن را گذاشت. همسایگان 
از خانه ها بیرون ریختند، پلیس آمد و مرا گرفت و به دادسرا فرستادند و برایم 5 

هزار تومان قرار تأمین صادر کردند.
مجازات من هرچه باشد تحّمل می کنم ولی زنی که مرا به پلیس تحویل داده 

و به دادسرا کشانیده نمی خواهم و با او زیر یک سقف بسر نخواهم بُرد.
در پی این مصاحبه، ســراغ آمارهای موجود از زیبا ســاختن بینی و جراحان 
مربوط رفتم و معلوم شد که در طول ســال پیش از آن )سال 1349( در سراسر 

ایران 47 عمل زیباسازی بینی انجام شده بودـ  46 زن و یک مرد.
آمار رســمی سال 1393 )سال گذشته( نشــان می دهد که در این سال تنها 
در تهران، بیش از 40 هزار عمل زیباســازی بینی انجام شده بود و نزدیک به 40 
درصد از این عمل ها روی َمرد، و یک سوم این افراد، ایرانیان برون مرز بودند. از هر 
خیابان تهــران که بگذری، یکیـ  دو زن را خواهی دید که باند زخم بر بینی خود 
دارند. ولی تکلیف بچه ها چه می شــود؟. جراحی مادر و یا پدر تأثیری در وراثت 
ندارد و فرزندان نیز برای زیباشدن مجبور به عمل دماغ Nose Job خواهند بود.

Nose Jobدر سال 1349 در ایران 47 مورد و در سال گذشته )1393( بیش از 40 هزار

خاطرات ژورنالیستی نوشیروان کیهانی زاده
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J. J. Blancornelas روزنامــه نــگار معروف مکزیک و 
برنده نشان و مدال متعدد ازجمله از یونسکو 23 نوامبر 2006 
)آذرماه 10 ســال پیش( از بیماری سرطان معده درگذشت. 
وی 70 ســاله بود و 14 نوامبر 1936 بــه دنیا آمده بود. گفته 
شده اســت که اصابت گلوله به معده او در سال 1996 و چند 
عمل جراحی روی آن باعث ســرطانی شــدن معده اش شده 
بود. Blancornelas پس از انتشار عکس و طرز کار رئیس 
یک باند قاچاق مواد مخــدر در مجله اش ـ  Zetaـ  تهدید به 
مرگ شــده بود که چند روز بعد هدف گلوله قرار گرفته بود. 
از آن پس 15 گارد مســلح در تمامی ســاعات شــبانه روز از  

Blancornelas محافظت می کردند.
     Blancornelas از دوران خبرنگاری و پس از شرکت در 
چند محاکمه جنایی و شنیدن چگونگی و جزئیات چند فساد 

دولتی )ارتشاء، اختالس و سوء استفاده های دیگر( تصمیم گرفت که بقیه ُعمر 
را سرگرم تالش برای کشف و افشاء این نوع فساد و نیز قاچاق مواد مخدر و تبه 
کاری های سازمان یافته شــود که جامعه را فاسد و تمدن و اخالقیات را نابود 

می سازند.
    وی با تعقیب و کشف چگونگی فعالیت چند باند قاچاق و »ارتکاب جنایت 
به صورت ســازمان یافته« متوجه نفوذ این باندها در مقامات دولتی و پلیس 
برد که تا مقامات آلوده نباشند فساد در یک جامعه ُرشد نمی کند و  شــد و پی ُ
باندهای قاچاق و جنایت کاری، گرانفروشی و تقلّب خیلی زود از میان می روند.

    پس از کشــف هر فســاد و قاچاق و افشــاء آنها توســط 
Blancornelas ، مردمی که آگاه شــده بودند به دولت در 
تغییر و محاکمه مقامات محلي و پلیس آلوده فشار می آوردند و 
اوضاع رو به راه و اصالح می شد و در اینجا بود که همگان متوجه 
شــدند که آلوده بودن برخی جوامع به فساد و مخصوصا فساد 
دولتی به علت نداشــتن روزنامه نگار دلسوز و وظیفه شناس، 

نترس و خستگی ناپذیر است.
    بــه رغــم همه تهدیدهــا و هرلحظــه احتمــال قتل و 
تــرور، Blancornelas دهها ســال بــکار روزنامه نگاری 
اینوستیگیتیو ادامه داد و محبوب مردم شد. او نه تنها جزئیات 
را در مجله خود می نوشت بلکه اطالعات بیشتری درباره ریشه 
مســائل بویژه قاچاق مواد مخدر و قتل های ســازمان یافته و 
کالهبرداری های بزرگ را به صورت کتاب منتشــر می کرد 
 Blancornela .که شــش کتاب او در این زمینه ها تیراژ میلیونی یافته اند
مجله Zeta را دایر کرد زیرا نشریات دیگر از چاپ گزارش های اینوستیگیتیو 
او هراس داشــتند و بیــم از جان. زمانی لــس آنجلس تایمز نوشــته بود که 
Blancornelas با لو دادن باندهای قاچاق مواد مخدر میلیون ها آمریکایی 
را از اعتیاد برکنار داشــته و معادل همه نیروی پلیس قاره آمریکا به کشــف 
جنایات کمک کرده است.    انجمن بین الملی روزنامه نگاران در نشست سال 
2003 خود Blancornelas را یک روزنامه منحصر به فرد و دشمن فساد و 

تبه کاری لقب داد که به انسان عشق می ورزد.

نهم دســامبر 1935 )آذرماه 81 ســال پیش( یک روزنامه 
نگار افشاگر در شهر مینیاپولیس در ایالت مینه سوتا )آمریکا( 
 Walter W. Liggett با گلوله های تیربار کشــته شــد. او
 The نام داشــت و 49 ســاله و بنیادگذار و ســردبیر روزنامه
Midwest American بود و در گزارشی رابطه فرماندار 
مینه سوتا و همکاران اداری او با تبه کاران سازمان یافته را افشاء 
کرده بود. نخست به او اتهام ِسکس زده بودند که دادگاه رد کرده 
بود. در پی این برائت بود که »لیگت« هنگام رفتن به خانه، در 
کوچه منتهی به آپارتمانش با شلیک تیربار کشته شد. هنگام 
تیراندازی، زن و دو فرزنــد لیگت با او بودند و Marda  دختر 

»لیگت« بعدا در شرح ماجرا کتاب منتشر کرده است.
    در کنوانســیون ملل متحد ویژه مبارزه با هرگونه فساد که 
در اکتبر 2003 تشکیل شده بود تا اقدامی جهانی برضد فساد 

به عمل آید بویژه فســاد دولتی که حکومت قانون و دمکراسی را 
تضعیــف، منافع و منابع ملی را هدر و اخالقیــات را از جامعه می گیرد خالصه 
ای از کتاب دختر لیگت از چگونگی قتل پدرش میان شــرکت کنندگان توزیع 

شد. این کنوانسیون روز »نهم دسامبر« هر سال را که مصادف 
با قتل لیگت اســت روز جهانی مبارزه با فساد اعالم کرده است 

که برگزار می شود.
    »لیگت« پیش از انتشــار روزنامه »میدوست آمریکن« در 
روزنامه های متعدد ازجمله نیویورک تایمز، نیویورک پست، 
سان، دیلی نیوز و پیش از آنها در روزنامه های ایالت واشنگتن و 
آالسکا کار کرده بود و یک روزنامه نگار اینوستیگیتیو بشمار می 
آمد و در پی کشف فساد و بویژه فساد مقامات دولتی و ادارات بود. 
نوشته های او برضد هربرت هوور H. Hoover در سال 1932 
معروف است که نامزد احراز مقام ریاست جمهوری آمریکا شده 
بود. لیگت با دالیلی که ذکر می کرد، هوور را شایسته آن مقام 
نمی دانست و می نوشت که ایاالت متحده دهها هزار تَن بهتر 

از او دارد.
    »لیگت« خواهان یک جامعه پاک و خالی از فساد بود و معتقد 
بود که اگر مقامات مستعد فســادکردن نباشند، کسی به فکر جرم کردن نمی 

افتد و میزان جرائم کاهش چشمگیر خواهد یافت.

یک روزنامه نگار که به انسان و انسانیت عشق می ورزید جان خودرا 
فدای افشاء فساد و تبه کاری ها کرد

 قتل روزنامه نگار افشاگر آمریکایی که از روابط یک فرماندار
 با تبه کاران سازمان یافته پرده برداشته بود

J. J. Blancornelas

Walter W. Liggett
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»پیرزنی را ستمی درگرفت«ـ  قطعه شعر انتقادی نظامی گنجوی صاحب چند 
مثنوی ازجمله »لیلی و مجنون«، »خســرو و شیرین« و مخزن االسرار است 820 

ساله شده است. این شعر، استقالل، آزادگی و اوج جرأت شاعر را نشان می دهد.
 این قطعه شعر که 9 قرن پیش سروده شده در طول این قرون کهنه نشده است 
و  تاکنون و به مناسبت های، نویسندگان و تفسیرنگاران در مطالب خود ابیات و یا 
همه آن را نقل کرده اند. متن این قطعه شعر در کتاب درس ِ فارسی دبیرستان ها درج 

شده بود و در دوران حکومت مصدق به دبیران انشاء )فن نگارش( توصیه شده بود 
که بیت هایی از آن را به عنوان سوژه به دانش آموزان بدهند تا تفسیر و نظر نویسی 
کنند. منظور؛ عادت کردن به انتقاد بود زیرا که انتقاد مستند و با هدف دلسوزی به 
حل مسائل و اصالح راه اشتباه می انجامد.  نظامی گنجوی )1141ـ  1209 میالدی( 
از مردم گنجه )شهری در قفقاز آن زماِن ایران( بود. وی در اشعار خود، هیچ مقامی 

را َمدح نکرده است. در زیر، متن قطعه شعر تاریخی نظامی گنجوی آمده است.

820 ساله شدن قطعه شعر انتقادی نظامی گنجوی از وضعیت زمان 
خود که استقالل، آزادگی و اوج جرأت شاعر را نشان می دهد

پيرزنــی را َســَتمی درگـــرفــت 
دســت زد و دامن َسنـَجر ]پادشاه سلجوقی[گرفت

کای مـلک آزرم ]شفقت[ تو کـم دیــــده ام
ـم دیـده ام ـَ  َوز تو همــه ســاله َست

َشحِنه ی ]پليس[ َمســت آمده در کـوی مــن 
 زد لــگدی چنــد فــرا روی مــن

بی ُگـنه از خانه بـــرونم کـــشــيد
 موی کشان بر ســر کویم ]محّله[ کشــيد

گفت فالن نـيم شب ای گوژپشـت
 بر سر کــوی تو فالن را که ُکشت؟

خانه من جست که خونی ]قاتل[ کجاسـت؟ 
 ای َشه ازین بيش زبونی کجاسـت؟
َشحنه بَود َمست که آن خـون کند 

عــربــده با پــيرزنی چــون کند
َرطل زنان ]الکل نوشان[ َدخل ِ ]درآمد[ والیت بَرند 

 پيرزنان را به جنایت بَرند
آن که دریـن ظــلم نظر داشــَتست 

 ِستر ]پوششـ  پرده[ من و َعــدل تو برداشتــست
کوفته شــد ســينه ی مجــروح من 

 هيچ نــماند از مــن و از روح من
گر ندهی داد من ای شهریار 
 با تو َرَود روزشمار این شمار
داوری و داد نمی بينَمت 
 َوز ستم آزاد نمی بينَمت

کان قــّوت و یاری رسـد ـَ از َملـ
  از تو به ما بين که چه خواری رسد

مال یـتيمان ســتَدن ساز نيـستـ 
بگذر ازیــن، غــارت ابـخاز نيست

 ]آبخاز = آبخيز، شهر و ناحيه ای در ساحل دریای سياه و دیوار به 
دیوار گرجستان و در آن زمان در قلمرو ایران[

بنده ای و دعوی شاهی کنی 
 شاه نه ای چونکه تباهی کنی

شاه که ترتيـــب والیــت کنـــد 
ُکـم رعيـــت به رعایـــت کـــند
تا هـــمه ســر بر خط فرمان نهند 

دوستی اش در دل و در جـان نهند
ر کــــرده ای  ـَ عالـــم را زیــر و زب

تا تــویی آخــر چه هنــر کرده ای
مســـکن شهـــری ز تو ویرانه شد
 خرمــن دهـــقان ز تو بــيدانه شد
زامـــدِن مـــرگ شـــماری بکن 
 ميرســـدت دســـت حصاری بکن
ـندیل شب افـروز تُست  ـَ عدل تو قـ
مونـــس فــردای تو امــروِز تُست

پـــيرزنـــان را بســـخن شـاد دار 
 و این ســـخن از پــيرزنی یاد دار

چنــد زنـــی تيـــر بـه هر گوشه ای 
 غافـــلی از توشـــِه بی توشــه ای
فتـــح جـــهان را تـو کليد آمدی 
 از پـــی بــــيداد پـــدید آمـدی
شاه بـــدانــی که جــفا کـم کنی 

گر دگــران ]دیگران[ ریـش ]زخم[، تـو مرهـم کنی
رســم ضعيفان به تو نازش ]افتخارکردن[ بَود 

 رســم تو بــایـد که نــوازش بَود
گـــوش به دریــوزه ]گدا[ اَنـــفاس دار 

گوشـــه نشينی دوـ  سه را پاس دار
سنجر کاقليـــم ]که والیت[ خـــراسان گرفت

 کرد زیان کاین سخن آسان گرفـت
داد در ایـــن دور برانـــداختـست
 در پَر سيـمرغ وطــن ساختــست

شــرم دریــن طارِم )گنبد( ازرق )َکبود( نــمانـد 
 آب دریـــن خاک مـــعّلق نـماند
خيـــز نظـــامی ز حد افزون گری 

 بر دل خوناب شــده خــون گری
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نظرات اندیشمندان درگذر زمان

هربرت ایــگار Herbert Agar روزنامه نــگار و تاریخ نویس 
آمریکایی در آخرین لحظات آذرماه 36 سال پیش )نوامبر 1980( 
درگذشت. وی که تا سردبیری روزنامه ارتقاء یافته بود در 1897 به 
دنیا آمده بود. او همچنین مؤلف 13 کتاب تاریخ اســت. هربرت در 
زمینه تاریخ نگاری، نظر به بکاربردن شیوه تفسیرنگاری دارد تا شیوه 
رویدادنویسی )پشت سر هم آوردن عناصر رویدادـ  مشابه خبرنویسی 
ـ بدون اظهار نظر( و رونویس برداری از منابعی که درستی، دّقت و 
بی طرفی آنها جای تردید دارد.  ذکر مأخذ و بیبلیوگرافی و فوت نُت 

مسئولیت نویسنده را رفع نمی کند.
 هربرت با »تحقیق کتابی« و نوشتن تاریخ، صرفا نقل از این کتاب 

و آن کتاب مخالف اســت و تاکید دارد که مــوّرخ بمانند روزنامه نگار 
باید برود و نتایج هر تغییر و دگرگونی را ببیند و لمس کند؛ باید مســافرت کند، 
مشــاهده کند، مصاحبه کند و .... باید نتایج را در عمق زندگی مردم و در قلوب 
آنان جستجو کند و بنویسدـ  بنویسد تا مسیرها روشن و اصالح شوند، »تاریخ« 
فقط قصه و سرگذشت نیست، درس باید بدهد، مسئله را مطرح و راه حل به دست 
دهد، اَعمال گذشته و تاثیر آنهارا مورد قضاوت قراردهد و .... مورخ همچنین باید 
هشــدار دهد زیرا که او بهتر از هرکس می داند که راهها به کجا ختم می شود، 

اشتباهات جه نتایجی در دراز مدت خواهند داشت، نقطه جوش ها 
کجاســت و .... دولت مردانی که به اندرز و نیز هشدار موّرخان توجه 
کرده اند موفق بوده اند. نمونه آن؛ وودرو ویلسون و روزولت )اف. دی. 
روزولت( هســتند که با درس گرفتن از تاریخ، آمریکا را با کمترین 

تلفات، ابرقدرت کردند.
    وی کتاب »در تعقیب شــادی Pursuit Happiness « را 
به همین صورت نوشــت که برنده جایزه پولیتزر شد. او نوشتن این 
کتاب را با نقل یک جمله از اعالمیه اســتقالل آمریکا آغاز کرده که 
می گوید انساِن در جستجوی شادی و سعادت، باید تشویق و کمک 
شود و دولت وسائل رسیدن به این هدِف همگانی را فراهم کند. دولت 
ها باید متوجه ســکوت های پیش از توفان ها باشند و پیش از انجام 
هرکار، نتایج را حدس بزنند و برای این کار باید مشاوران خیرخواه داشته باشند. 
روزنامه ها باید انتصابات دولتی را زیرنظر داشته باشند و تفسیر کنند تا مدیریت 
ها به دست هرکس نیافتد و همچنین لغزش ها و .... گذشته افراد نباید از چشم 

برود )نادیده گرفته شود(.
    کتابهــای دیگر هربرت اِیگار عبارتند از: انتخاب مردم )دمکراســی(، بهای 

قدرت، چه کسی مالک آمریکاست و ....

 Baruch Espinoza= ( بیســت و چهارم نوامبر زادروز باروخ اســپینوزا
Spinoza ( فیلسوف هلندي است که در سال 1632 به دنیا آمد و بسال 1677 
از بیماري سل درگذشــت. خانواده او از یهودیان اســپانیاـ پرتغال بودند که از 

آنجا اخراج و ســاکن هلند شده بودند. اسپینوزا 
به دلیل داشتن تفکر مستقل، در سال 1656 از 

ِسلک یهودیان اخراج شده بود.
     تاریخ فلســفه و علوم سیاسي از اسپینوزا به 
عنوان پدر لیبرال دمکراســي نام مي بَرد. او مي 
گوید که انســان اگر از چارچوب نظم ملکوتي 
بیرون نرود آزاد اســت. وي انسان را سزاوار آزاد 
بودن، آزاد اندیشیدن و آزادانه ابراز عقیده کردن 
مي داند کــه نباید این آزادي هــا به هیچوجه 
محدود شوند. اسپینوزا تکامل انسان را در آزادي 
او مي بیند. وي شدیدا با زندگي کردن انسان در 
سایه ترس و در محیط آلوده به فساد مخالف است 

و ارعاب دولتي را بزرگترین دستگاه تولید ترس خوانده است.
     اسپینوزا که از فالسفه َرشنالیست بشمار مي رود مي گوید که رشد یک جامعه 
و به کمال رســیدن آن و تأمین آزادیهاي فرد و محافظت از انسان در برابر ترس 
و ارعاب و تأمین رفاه و رعایت حقوق او نســبت 
مستقیم با کیفیت مدیران آن جامعه دارد. وي 
در عین حال در یک جامعــه، دولت را مقّدم بر 

کلیسا مي داند.
     مفســران نظرات اسپینوزا مي گویند که از 
دید وي، امر »انتخاب کردن« یک مســئولیت 
اجتماعي بزرگ اســت و بر این پایــه به مردم 
تاکید مي کنند که اگر هنگام انتخاب نماینده و 
مدیران جامعه، چشم و گوش خود را باز نکنند و 
انتخابشان دقیق نباشد کل جامعه آسیب خواهد 
دید و باید پاسخگو و احیانا آماده پرداخت بهاي 

اشتباه خود باشند.

نظرات »هربرت اِیگار« در تاریخنگاریـ  تاریخنگار بمانند روزنامه نگار باید برود و نتایج را ببیند و 
 لمس کندـ  مورخ همچنین باید هشدار دهد زیرا که او بهتر از هرکس می داند که راهها به کجا ختم

 می شود، اشتباهات چه نتایجی در دراز مدت خواهند داشت، نقطه جوش ها کجاستـ  دولت ها باید 
متوجه سکوت های پیش از توفان ها باشند و پیش از انجام هرکار، نتایج را حدس بزنند و برای این کار 
باید مشاوران خیرخواه داشته باشندـ  روزنامه ها باید انتصابات دولتی را زیرنظر داشته باشند و 

تفسیر کنند تا مدیریت ها به دست هرکس نیافتد و ...

زادروز »باروخ اسپینوزا« پدر لیبرال دمکراسي

Herbert Agar
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نظرات اندیشمندان درگذر زمان

ژولیوس مارتــوف Julius Martov که مارکسیســم را 
فرضیه ای عملی نمی دانســت و در ســال 1903 و در جریان 
دومین کنگره حزب سوســیال دمکرات کارگران )روسیه( از 
گروه لنین جدا شــد و با همفکرانش گروه ِمنشکویک )اقلیت( 
را به وجود آورد 24 نوامبر 1873 در استانبول در یک خانواده 
یهودی به دنیــا آمد. لنین در دومین کنگره حزب سوســیال 
دمکرات، فرضیه مارکسیســم )سوسیالیسم مارکسیستی( را 
برگزید و گروه او به بُلشویک )اکثریت( موسوم شد که 14 سال 
بعد انقالب کردند و نظام روسیه را تغییر دادند. انقالب روسیه 
پس از 74 سال به همان پایانی رسید که مارتوف در سال 1903 
در ســخنرانی خود در کنگره دوم پیش بینی کرده بود. نظریه 
مارتوف چیزی شــبیه به سوسیالیسم قرن 21ـ  فرضیه هوگو 

چاوس است.
    پیش از انشعاب، مارتوف 18 سال در کنار لنین و با او فعالیت کرده، همرزم وی 
و نویسنده نشریه اِسکرا Iskra  بود. لنین و تروتسکی »مارتوف« را یک نویسنده 
بسیار خوب اعالم کرده بودند ولی سوسیال دمکراسی اش را برای تأمین برابری 
کامل انســان ها، ناقص خوانده و نپذیرفته بودند. مارتوف یکبار با لنین دستگیر، 

در سیبری زندانی و سپس هر دو از روسیه تبعید شده بودند.
    مارتوف می گفت که انســان نمی خواهد طبق دیکته دولتـ  برنامه اجباری 
ـ زندگی کند می خواهد آزادی فعالیت داشته باشد تا شاد باشد و پیشرفت کند. 
محدود کردن ثروت تا سقفی، بله. ولی، بدون ثروت، نه. تا روانشناسی انسان تغییر 
نکند و آماده پذیرفتن مارکسیســم نباشد نباید این فرضیه را یکشبه درباره اش 
پیاده کرد. انقالب پرولتاریا و دیکتاتوری طبقه کارگر باعث کشتار و نیز انتصابات 

بدون پیش شرط )کوالیفیکیشن( می شود، اخالق، انسانیت و 
میهندوستی در افراد نابود و جامعه به قهقرا می رود، همه چیز 
پایه مادی پیدا می کند. ممکن است بشود با دیکتاتوری و زور 

یک نسل را مهار کرد، نسل بعدی و نسل سوم، چی؟.
لنین در پاســخ  ایراد او می گفت که تردیــد دارد روس ها 
دمکراســی بفهمند و به انتخاب آنان و مشــارکت ایشــان در 
انتخابات نمی شــود اطمینان کرد و پس از گذشت چند سال 
شعارهای انقالب عمال از میان می رود و همه چیز به حالت اول 
باز می گردد. اگر کسب ثروت، ولو به صورت محدود مجاز شود، 
آزمندی به وجود می آید که نتیجه اش فساد است و این، عادت 
می شــود و جرم و جنایت به جامعه باز می گردد و اصالح کار، 

نیاز به انقالبی دیگر دارد و خونریزی و ....
    با وجود اینکــه مارتوف عقیده خــودرا تغییر نداد پس از 
پیروزی بلشویک ها در انقالب و جنگ داخلي، مارتوف تعقیب نشد، آزادی اش را از 
 Socialist Messenger دست نداد و به آلمان مهاجرت کرد و در اینجا نشریه
را برای تبلیغ عقاید خود؛ سوسیال دمکراسی )سوسیالیسم مالیمـ  سوسیالیسم 
پارلمانی( منتشر کرد که در سراسر اروپا و حتی ایاالت متحده آمریکا )نیویورک( 
توزیع می شــد. برخی نوشته اند، لنین که اواخر ُعمر و در عمل متوجه مشکالت 
پیاده کردن مارکسیسم و مسائل انقالب شده بود ازجمله بر سر کار آمدن افرادی 
که مســتحق مدیریت نبودند درصدد کمک مالی به مارتوف برآمد تا در تأمین 

هزینه نشریه اش درمانده نشود.
    مارتوف ششــم اپریل 1923 در آلمان درگذشت و پس از فروپاشی شوروی 

نظرات او در سطح جهان مورد توجه قرارگرفته است.

زادروز مارتوف، اندیشمندی که به لنین »نه« گفتـ  نظرات مارتوف 
درباره انقالب و سوسیالیسم

Julius Martov

آبان ماه و دانستنی ها

پروفسور »آنسل کیز Ancel Keys « استاد دانشگاه مینه سوتا که صد سال 
عمر و تا نود و هفت سالگي تدریس کرد و کتاب نوشت 20 نوامبر 2004 )آذرماه 12 
سال پیش( درگذشت. وي در طول ُعمر پژوهشهاي فیزیولوژیک متعدد انجام داد.

     دکتر کیز با توجه به پایین بــودن درصد بیماري هاي قلب و 
عروق در کشــورهاي منطقه مدیترانه و ژاپن ثابت کرد که مصرف 
روغن زیتون و خوردن میوه، ســبزي، ماهــي، نان خالص و 8 تا 9 
ساعت خواب خوب و عادت به پیاده رفتن و فرار از استرس باعث مي 
شود که یک فرد، کمتر دچار بیماریهاي قلبي و عروق شود و عمري 
طوالني داشته باشد. وي همچنین خواص متعدد حبوب را کشف 

و توصیه کرد که در مواردي جایگزین گوشت شوند.
    دکتر کیز در پژوهشــي دیگر، تاثیر گرسنگي بر جسم و مغز را 
کشف کرد. وي که دهها سال »بهداشت عمومي« تدریس مي کرد 

و رئیس آزمایشگاه تحقیقات بهداشتي ایالت مینه سوتا بود اصرار فراوان داشت 
که افراد در مصرف چربي حیواني امســاک کننــد و اعالم کرد مرگهاي زودرس 
فنالندي ها در این اســت که بیش از حد کره و پنیــر چرب مي خورند و بیماري 
هاي قلبي و عروق میان آنان بیش از ملل دیگر اســت. فنالندیها 
کره را بر پنیر اضافه مي کنند و مي خورند. کشف دیگر دکتر آنسل 
کیز یافتن رابطه »خوب باقي ماندن« با خوب )درست( خوردن و 
خوب خوابیدن و ناراحتي خیال نداشتن )روش زندگاني( بود. وي 
رابطه مستقیم طول عمر با انتخاب شغل مورد عالقه و متناسب با 
استعداد و همسر متناسب را هم کشف کرد، و ترافیک بد و مشکالت 
در شهرهاي بزرگ و کشــورهاي صنعتي را هم از عوامل چند نوع 
بیماري صعب العالج و کوتاهي عمر اعالم داشت. دکتر آنسل کیز 

که چندین کتاب بهداشتي نوشته است یک فیزیولوژلست بود.

پژوهشگري كه خوردن خوراك مديرتانه اي از جمله روغن زيتون را توصيه كردـ  

راههاي سامت بودن: خواب خوب و فرار از اسرتس

Ancel Keys
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آبان ماه و دانستنی ها

 بازشدن راه ایجاد کنفدراسیون کانادا 

و ایاالت متحده

ویلیام لیــون مکنزی شــهردار تورنتو )اونتاریــوـ  کانادا( و ناشــر روزنامه 
کانستیتوشن در سرمقاله شماره 22 نوامبر 1837 این روزنامه از کانادایی های 
ساکن منطقه اونتاریو خواست که برضد دولت انگلستان که صاحب اختیار کانادا 

بود دست به شورش بزنند و بپاخیزند.
 این نخســتین بار بود که یک مقام دولتی چنیــن دعوتی از مردم کرده بود. 
مکنزی که تا 1861 در قید حیات بود یک روزنامه نگار اسکاتلندی تبار بود که 
به کانادا مهاجرت کرده بود.  طبق اساسنامه مصوب سال 1781 آمریکا )ایاالت 
متحده(، کانــادا هرلحظه که تقاضا کند می تواند به ایــاالت متحده بپیوندد و 
ایجاد کنفدراســیون دهند )کنفدراسیون دو کشور مستقل، طرح 2500 ساله 

کوروش بزرگ(.
 

داستان نامگذاری شهر »ِدنِور« آمریکا

در جریان هجوم به غرب آمریکا برای اســتخراج طال )ُگلد َرش(، 22 نوامبر 
1858، گروهی از کارگران مهاجر  که از کانزاس عازم استخراج طال بودند در یک 
منطقه مرتفع رشته کوههای راکی در کلرادو مستقر شدند و نام آنجاـ  »قرارگاه« 
خودرا دنور Denver    گذاردند که از نام »جیمز دنور« فرماندار وقت کانزاس 
گرفته شده است. دنور اینک یک شهر 700هزار نفری است که 31 درصد جمعیت 
آن التینو )اسپانیانی زبان( و ده درصد سیاپوست هستند. سفید پوستان ساکن 

دنور عمدتا آلمانی تبارهستند.

 
عامت جهانی استمداد

»شوراي جهاني ارتباطات رادیویي« 22 نوامبر 1906 مخابره مکّرر سه حرف 
» اس او اس S O S « را به عنوان عالمت استمداد تعیین کرد که هنوز به قوت خود 
باقي است. تاکنون کشتی های در معرض خطر عمدتا این عالمت را بکار برده اند. 

 ماجرایی که منجر به منع مجازات اعدام

 در سوئد شده است

در پــی اعدام »یان آلفرد آندر J. A. Ander « در ســوئد در 23 نوامبر 1910 
)106 سال پیش در آذرماه(  به جرم قتل هنگام سرقت و انتشار جزئیات خبر آن و 
تفسیر و اظهار نظر درباره آن، مجازات اعدام در کشور ده میلیونی سوئد ممنوع شده 
و اعدام دیگری صورت نگرفته است.  یان آندر که یک هتلدار بود ورشکست شده بود 
و برای امرار معاش تصمیم به دزدی گرفته بود و در اثنای نخســتین سرقت از یک 
صّرافی، مجبور به کشتن تنها کارمند صّرافي شده بود که یک بانوی میانسال بود. 

یان هنگام فروش ارزهاي مسروقه مورد سوء ظن قرار گرفته و دستگیر شده بود.

 جوزف ویليامز

آغاز بکارگیری »کرديت کارت« در 58 سال پیش

 بکاربــردن »کارت اعتباري پالســتیکي« ـ  
ابتکار جــوزف ویلیامز، از نوامبــر 1958 )58 
ســال پیش در آذرماه( به نــام »بانک امریکارد 
BankAmericard « آغــاز شــد کــه 
»آمریکارد« از ســال 1977 به »ویزا« تغییر نام 
داده است و انواع دیگر آن َمسِترکارد و ... به میان 

آمده اند.
    اینک هر ســال بیش از مجموع اسکناس در 
جریان، با این کارت ها معامله صورت مي گیرد 
و لزومي ندارد که یک فرد در جیب خود پول نقد 

داشته باشد.     بانک ها بر بدهي دارندگان این کارت ها بهره سنگین قرارداده اند. 
خطر این کارت ها براي بانک ها این است که در دوران رکود اقتصادي، نخواهند 
توانســت پولي را که از این طریق به دارنــده آن داده اند )نقدي و یا پرداخت به 
فروشــندگان اجناس و خدمات( به موقع وصول کنند. در پاییز ســال 2008، 
شکســت برخي از بانک هاي آمریکا به خاطر همین کارت ها بود. این کارت ها 
براي برخي از دارندگان آنها بویژه جوانان هم خالي از خطر نیست زیرا که به اتکاء 
کارت اعتباري، با جیب خالي دســت به خرج کردن مي زنند و هنگام پرداخت 
درمانده و بد حساب مي شوند و .... در آمریکا به بدحساب، حتي خانه اجاره داده 
نمي شود و نمي تواند اقساطي خرید کند و یا کار و شغل بدست آورد. دسترسی 

دیجیتالی به اسامی بدحساب ها آسان است.
جوزف ویلیامز هشتم نوامبر 2003 در 88 سالگي درگذشت.

تعریف جهانی جرائم اینرتنتی

کنواسیون بین المللی بوداپست 23 نوامبر 2001  تشکیل و نخستین میثاق 
جهانی جرائم اینترنتــی Cyber Crimes  را تصویب کرد. این میثاق که در 
سال 2006 تکمیل و اصالح شده است جرائم کامپیوتری و اینترنتی را تعریف و 
مجازات مرتکب را تعیین کرده است. کنوانسیون بوداپست که به پیشنهاد شورای 

اروپا تشکیل شده بود نخستین کنوانسیون از این دست در جهان بوده است.

 
روزي که روس ها هم موشك )راکت( با سوخت 

مايع ساختند

23 نوامبر سال 1933 در شوروي نوعي موشک )راکت( ساخته و آزمایش 
شد که با ســوخت مایع کار مي کرد. آمریکاییان )مهندس گدارد( 15 سال 
پیشتر و آلمانیان ده سال پس از روس ها موشک سوخت مایع ساختند.     در 
شوروي آن زمان که از انقالب بلشویکي 1917 فاصله اي زیاد نگرفته بود، به 
کساني که اختراع و اکتشــاف مي کردند و از خود خالقیت نشان مي دادند و 
یا اینکه بازده بیشتري داشتند و نسبت به همنوع فداکاري از خود نشان مي 
دادند عنوان »قهرمان سوسیالیســت«، »قهرمان خلق« و مدال مربوط داده 
مي شــد که دلگرمي و تشــویق بزرگي بود و در همه ایجاد انگیزه به پیشبرد 
جامعه و خدمت عمومي مي کرد که بعدا این تشویق هم به صورت تشریفات 
و ظاهري در آمد و انتخاب قهرمانان خلق و سوسیالیست هم با پارتي بازي و 

با توصیه صورت مي گرفت و ...


