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پس از انتقال پدر و مادر سالخورده ام از کرمان به خانه 
ام در تهرانـ  نارمک برای نگهداری، احساس کمبود جا 
کردم. زیراکه خانه ام در یک زمین 123 متری ســاخته 
شده بود و خیلی کوچک. به امســاک و پس انداز کردن 
روی آوردم و توانستم در سال 1348 )46 سال پیش(، در 
ناحیه ای به نام تهران شرق، زمینی به مساحت 250 متر 
را خریداری کنم تا در آنجا خانه بزرگتری بسازم. ولی در 
آن سال نتوانستم قلب خودرا راضی به فروش خانه کوچک 
خود در نارمک کنم که یک آجرـ  یک آجر و در طول سالها 

آن را ســاخته بودم تا از محل فروش، در زمین تازه، خانه بسازم. ]خانه 
نارمک در سال 1359 به یک سوم بهای سال 1356 بفروش رفت، زیرا 
که آیت اهلل خسروشــاهی رئیس سازمان مسکن انقالب اسالمی گفته 
بود که افراد نباید بیش از یک خانه و یک زمین شــهری داشته باشند و 

من در کوی نویسندگان هم یک آپارتمان داشتم.[.

سرانجام، در تیرماه 1359 موفق به گرفتن پروانه انتشار روزنامه ای 
به نام »سپیده دم« شدم و در صدد برآمدم که در آن زمین ِ 250 متری، 
نقشــه ساختمان محل کار یک روزنامهـ  البته با ابعاد محدود را بسازم. 
نقشِه ساختماِن چندین روزنامه در چند کشور را مطالعه کردم و طرح 
ســاختمان را بر آن پایه ریختم که عبارت از؛ یک سالن تحریریه، اطاق 
حروفچینی، اطاق سردبیر، اطاق تصحیح، تاریکخانِه ساخت عکس و ... و 
اطاق مدیر در طبقه دوم و انبار برگشتی ها بود. کار ساختمان در شهریور 
1359 به پایان خود نزدیک شده بود که برای خرید تایپ ستینگ و ... 
در نیمه دوم همان شــهریور ماه به لندن سفر کردم که جنگ 8 سالهـ  

چند روز پس از ورود من به لندن آغاز شد و فرودگاهها )راه 
بازگشت( مســدود. بناچار به آمریکا و نزد فرزندان رفتم. 
آنان را زمانی که خبرنگار روزنامه اطالعات در آمریکا بودم 
به اینجا آورده بودم. پس از رسیدن به آمریکا، تلفنی از پدر 
و مادرم خواستم که به ســاختمان تازه اثاثه کشی کنند 
زیراکه در آن زمان، تصاحب ساختمان های خالی آسان 
بود. 12 سال بعد، پس از شنیدن خبر کشته شدن خواهرم 
در حادثه تصادف آمبوالنس بیمارستان امیراعلم، به تهران 
بازگشتم ولی تالش من برای تجدید پروانه »سپیده دم« 

به جایی نرسید.

»تاریخ نگاری« به موازات روزنامه نگاری را از دهها سال پیش از آن 
با هدف دادن آموزش عمومی، یادآوری گذشته باشکوه ایران و ایرانی 
و ایجاد غرور، بزرگــی و بزرگواری در هم میهنان در روزنامه اطالعات، 
خبرگزاری پارس و رادیوـ  تلویزیون آغاز کرده بودم که با همان هدف و 
آرزوها، ادامه آن را در روزنامه های تهران از آغاز دهه 1370 ازسرگرفتم. 
البته در ماههای نخست، بزرگ جلوه دادن کوروش و داریوش و نادرشاه 

و حتی نوشتن واژه »شاه« به صورت پسونِد اسامی کار آسانی نبود.

احســاس خدمت به ایران و ایرانی از 11 ســالگی )که کالس ششم 
ابتدایی بودم( در من تقویت شــده بود. در نوروز آن ســال مادر بزرگ 
من )مــادر پدرم که از کیانی های کرمان بود و 7 برادر داشــت( کتاب 
»اسکندرنامه« ای را که یکی از آشنایان به رسم عیدی برایم آورده بودم 
در حضور آن فرد به بخاری دیواری اطاق پذیرایی افکند و خطاب به آن 

سرانجام خانه ای را که با خون دل و هزاران امید و آرزو ساخته بودم
 پس از نیم قرن فروختم تا تاریخ آنالین ایرانیان و مجله روزنامک ادامه 

حیات دهند و این نگارنده به آرزوی خود که یک فردوسی کوچک شدن
 )در خدمت کردن به ایران و ایرانی( است برسد
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مرد فریاد زد: »شرم نکردی، شرح حال مردی که ایران را متصرف شد و 
تخت جمشید را ویران ساخت برای نوه من آوردی و ...«.

این احساس در دوران دبیرستان بازهم تقویت شد زیراکه همزمان 
بود با مبارزات ایرانیان برضد قراردادهای نفت با خارجی، و تأثیر سخنان 
دبیران دبیرستان که چگونه انگلستان و روسیه با هم ساختند و ایران 
را با جداکردن قفقاز، خراسان بزرگتر )آسیای میانه(، افغانستان )نامی 
که انگلیسی ها بر ایران خاوری گذارده اند(، مکران و سواحل جنوبی و 
غربی خلیج فارس و برخی از جزایر آن به کمتر از نصف کوچک کردند 
و نیز هدیه کردن ســلیمانیه و ... توسط شاه نادان قاجار )مغول تبار( به 
عثمانی. در دوران حکومت مصدق، همه سوژه های انشاء در دبیرستان 
ها درباره عظمت ایران و ایرانی و مضّرات عمومی  و روانی فساد دولتی 
بود که در اشــعار و ادبیاِت فارسی قرون وسطی آمده بود. همسایگانی 
که به سربازی رفته بودند و در پادگان سرآسیاب در ساعات شب به آنان 
تاریخ ایران تدریس می شــد، جمعه ها می آمدند و اگر اشکال درسی 
داشتند می پرسیدند و کتاب دبیرستانی دست دوم )تاریخ( می خریدند 
و یا عاریه می کردند. افســران چپگرا و مصدقی در ساعات فراغت و به 
رایگان در دبیرســتان ها تدریس می کردند تا در بودجه دولت صرفه 
جویی شود. به ما دانش آموزان توصیه می شد که با هدف صرفه جویی 
در واردات کاغذ، با مداد بنویســیم که بشود نوشته را پاک کرد و دوباره 

روی همان کاغذ نوشت. اینها همه، میهندوستی را تقویت می کرد.

در ســال چهارم دبیرستان، اســتاد محمدابراهیم باستانی پاریزی 
به ما »تاریخ ادبیات« تدریس می کرد و ایرانیان را ابرقدرت اندیشــه، 
دانش و ادبیات جهان در قرون وســطی معرفی و از ابوالقاسم فردوسی 
که ُعمر خودرا بدون چشمداشت مادی )پول و مال( صرف زنده کردن 
زبان پارســی و تاریخ ایران و اخالقیات ایرانــی کرده بود به عنوان یک 
میهندوست که در طول تاریخ بشر و در هیچ کشوری نظیر نداشته نام 
می بُرد و همیــن گفتار ِ با تأکید او، در من چنــان تأثیر کرد که هدف 
و برنامه خودرا یک فردوســی ِ کوچکتر شــدن قرار دادم، با بکار بردن 
قلم و از طریق نوشــتن ِ تاریخ به روش ژورنالیســتی و خبر مشروح که 
فیچرنویسی و فرهنگی )آموزشی( نویسی سطح آگاهی ها را باال می بََرد 
و نیز فرهیختگی و انسان واقعی بودن را، که یک انسان کامل ِگرد فساد 
و تباهی نمی گردد و »تاریخ« وطندوســتی و عشق به انسان بویژه هم 
وطن را تقویت می کند و جامعه ای همبسته بر پایه یکی بودن و مهربانی 
کردن به وجود می آورد. طبق تعریــف دکارت، یک جامعهـ  جهانی، 
ملّی، شهری و خانوادهـ  وقتی به وجود می آید که افراد، هدف مشترک 
داشته باشند و برای رســیدن به این هدف همکاری و معاضدت کنند. 
بنابراین، تفرقه، فساد و یا آزمندی برخی از افراد، تفّکر تقلّب و فریبکاری 
از به وجود آمدن »جامعه« جلوگیری می کند و به جای جامعه، نوعی 

اجتماع )گردهمایی( به وجود خواهد آمد که برخی عالئق مادی عامل 
ایجاد آن است. چنین اجتماعی مرکب از افراد متفّرق به منزله درختی 
بدون ریشه است که با هر نسیم، از جای َکنِده می شود. یک مثال نسبتا 
تازه: جامعه شوروی. فســاد و تفرقه میان سران حزب حاکم و انتصاب 
خودخواهان و ناشایستگان و باطنا بی عالقه به سوسیالیسم )که نظام 
شوروی بر پایه آن بنا شده بود(، تضعیف وطن دوستی، آموزش و پرورش 
ضعیف، و در نتیجه بی اعتقادی و نارضایتی مردم باعث فروپاشی شد؛ 
درســت بمانند برف با برآمدن خورشید. همین فساد و تفّکر فسادآلود 
سبب شده بود که برژنف را که ماهها در بستر بیماری بود و بدون حرکت، 
همچنان به عنوان رئیس کشور حفظ کنند تا بتوانند به چاپیدن ادامه 
دهند. ضعف وطن دوستی به قدری در آن جماهیریه ریشه گرفته بود 
که پس از فروشی و حتی تا به امروز )در طول 25 سال( کسی بر متالشی 
شدن و از دســت رفتن میراث نیاکان )روسیه متحد، شامل اوکراین و 

بالروس و ...( اشک نریخته و غم نخورده است.

تعمیم اینترنت فرصتی مناسب به من داد تا درصدد ایجاد یک تاریخ 
آنالین به روش ژورنالیســتی و نیز روزشمار )َســبک کرونیکل( برای 
ایرانیان برآیم، با هزینه خودم و بدون کوچکترین کمک از دیگران تا به 
هدف خود که یک فردوسی کوچکتر شدن است برسم. این برنامه را با 
 www.iranianshistoryonthidday.comایجاد آنالیــن
آغاز کردم که اینک 14 ساله شده است. به این تصمیم خود وفادار مانده 
ام که هرچه را که از دانش و مال دنیا دارم صرف روشن ساختن ایرانیان 
و ایرانی تباران از گذشــته خود، تحوالت و کارهــای بزرگ جهانیان، 
شناساندن بزرگان اندیشه، دانش، هنر و ادبیات، ارتقاء معلومات عمومی 
و ایجاد احساس بزرگی و غرور در آنان کنم که اینک یکی از آنالین های 
بسیار بزرگ شده است. در پی دریافت چند ایـ  میل از خجند، دوشنبه 
و بخارا که ضمیمه ای به حروف سیریلیک بر آن قرار دهم تسلیم شدم 
و به هزینه خود بخشی از مطالب تاریخ را سیریلیک کردیم و یک بانوی 
زرتشتی مقیم آمریکا داوطلب ترجمه بخش های تاریخ باستان آن به 
انگلیسی شد که ضمیمه انگلیســی هم به دست آورد که رو به تکامل 

است.
 بــه توصیه چنــد تاریــخ دان کــه بــرای مطالب تاریــخ جاری 
)رویدادهایــی کــه تاریخ خواهند شــد( یــک وبســایت جداگانه 
 ســاخته شــود، در ســال 2003 )13 ســال پیش( آنالین روزنامک

 www.rooznamak.com را  ســاخته ام که فّعال است و پس 
 آنهــا دو وبســایت www.journalistnushiravan.com  و

www.historiannushiravan.com بــرای درج خاطرات 
و نظرات مربوط.

 تاریخ آنالین بــرای ایرانیان )که اگر به صورت چاپی درآید 12 جلد 
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خواهد شد، رویدادهای تاریخ هرماه در یک جلد( با داشتن دو دفتر در 
آمریکا و ایران و چند کارمند، ِسرور )هوست( و ِوب َمستر و ... هزینه ای 
ســنگین دارد که مطلقا آگهی و کمک مالی از فرد و دولت و مؤسسات 

نپذیرفته و نخواهد پذیرفت.

 دو ســال اســت کــه انتشــار ایــن ماهنامــه )روزنامــکـ    
www.rooznamak-magazine.com ( را هــم در همــان 
زمینه ها بر کار خود افزوده ام که در نخستین سال انتشار برایم بیش از 
44 میلیون تومان زیان مالی داشــت. چون پس انداز، نزدیک به اتمام 
بود در صدد فروش ساختمان مورد بحث برآمدم )که آن را برای انتشار 
»سپیده دم« ســاخته بودم و از سال 1392 دفتر مجله روزنامک شده 
بود(، ولی فروش ساختمانی که با آن امید و آرزو ایجاد شده و پدر و مادر 
در آن تا آخرین روزهای حیات زندگی کرده بودند بســیار دشوار بود و 

یک آزار روحی.
 چاره نبود. از بی پولی، انتشاِر 3 شــماره مجله به ادیشن آنالین آن 
اکتفا شده بود. ساختمان مورد بحث 15 آذر 1394 به یک بساز و بفروش 
)بیلدر( فروخته شد که با یک احتساب سرانگشتی، پول حاصل از فروش 
خانه، هزینه ادامه حیات تاریخ آنالین و مجله را تا چند سال و تا من ِ 79 
ساله زنده باشم تأمین می کند ولی از روز فروش خانه دیگر آن روحیه 

سابق را ندارم و افسرده و بی حال.

از زمان فروش خانه با هدف تأمیــن هزینه های ریالی و ارزی تاریخ 
آنالین ایرانیان و مجله روزنامک به این اندیشه افتاده ام که پس از ُمردن 
من، تکلیف تاریخ آنالین ایرانیان با این وسعت چه خواهد شد و در صدد 
هستم که یک »تاریخداِنـ  نویسنده« و ترجیحا یک بانو بیایم و پس از 

آموزش کار، تاریخ آنالین و مجله )چاپ برون مرز آن( را به او بسپارم، با 
هرچه که از پول خانه مانده باشد. امیدوارم که این نگرانی خیال بازده 
کار مرا کاهش ندهد و فردوســی کوچک، کوچکتر نشود و تا واپسین 
َدم و بدون چشمداشــت، در خدمت ایرانیان ، ایرانی تباران و پارســی 

زبانان باشم.
با پول حاصل از فروش خانه، ماهنامه روزنامک از شماره بعد )شماره 
22ـ  بهمن ماه 1394( و پس از انتشار ســه شماره اینترنتی )ادیشن 
آنالین( به هر دو طریقـ  چاپی و آنالین انتشــار و ادامه خواهد یافت. 
برای یافتن یک چاپخانه مقرون به صرفه و داشتن عوامل توزیع به لس 
آنجلــس رفتم. در اینجا با ابراهیم صفایــی روزنامه نگار قدیمی که در 
لس آنجلس چاپخانه داری می کند مذاکره و به نتایجی دست یافته ایم.

 ابراهیم صفایی 76 ساله و روزنامه نگار از 1338، پیش از انقالب در میز 
اخبار سیاسی روزنامه اطالعات کار می کرد که در جریان انقالب دچار 
بیماری قلبی ناگهانی شد، به آمریکا انتقال یافت و در اینجا پس از تعویض 
قلب و منع پزشکی و موقت از سفر هوایی، ماندگار شد ولی پس از رفع منع 
پزشکی سفر طوالنی با هواپیما، به ایران رفت و آمد دارد. ترتیب انتشار در 
برون مرز این است که »پی دی اف« صفحات مجله، همزمان با ارسال 
 به چاپخانه مربوط در تهران به چاپخانه های طرف قرارداد در خارج نیز

 ایـ  میل می شود.

بخشی از مطالب سه شماره آنالین مجله روزنامک ازجمله 
این مقالِه گزارش گونه به مخاطبان در شماره چاپی بهمن 1394 

)شماره 22( نقل خواهند شد.
نوشیروان کیهانی زاده
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یک مخاطب اِدیِشــن آنالین مجله کــه خودرا یک ایرانیـ  

آمریکایــی معرفــی کــرده، ضمــن ارســال رشح مبســوطی 

از بازرســی هــای وقتگیــر و خســته کننــده فرودگاهــی 

در مســافرت هــای هوایــی و یــا هنــگام ورود بــه برخــی 

مؤسســات، پرســیده اســت کــه آیــا تروریســم آن طــور کــه 

او خوانــده اســت از زمــان تــرور خواجــه نظــام امللک آغاز و 

جهانــی شــده اســت؟. وی افــزوده اســت کــه در تابســتان 

1394 در ســفر بــه چنــد کشــور از آمریــکا، مشــکل و ناراضــی 

ســازی این بازرســی ها را با متامی وجود احســاس کــرد. 

در یک مورد، صف بازرســی آنچنان طوالنی بــود کــه به 

پــرواز خــود نرســید و پــس از چنــد ســاعت رسگردانــی در 

فــرودگاه، بــا پــرواز بعــدی عــازم مقصــد شــد. پیــش از این 

ســفر، بــرای ورود بــه یــک دادگاه عمومــی جهــت دفــاع از 

خــود کــه ورقــه »خــالف رانندگی« بــه او داده بودند بازرســی 

بدنــی طوالنــی شــده بــود، بــه هــان شــکل مرســوم در 

فرودگاهها.

پاسخ:

موضوع ترور و تروریسم )طبق برخی تعاریف؛ قتل و تخریب و زیان رسانی 
برای رســیدن به هدف سیاســی، عقیدتی و از این دست( صدها سال پیش 
از قتل خواجه نظام الملک مطرح بــوده و اگر تاریخ عمومی )جهان( را مرور 
کنید خواهید دید که پیش از ترور خواجه، شماری از رهبران مذهبی ازجمله 
خلفای سوم و چهارم مسلمین، 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 توســی( دولتـ  َمرد مشهور ایراني، 
بزرگ وزیر ســلجوقیان به مدت تقریبا 20 سال، مؤلف کتاب سیاست نامه 
)در علم حکومت کردن(، و مؤســس دانشکده هاي موســوم به نظامیه در 
شــهرهای اصفهان، هرات، نیشــابور، بغداد و ... که الگوی دانشــگاههای 
اروپا در قرن های بعد شــده انــد دوم نوامبر ســال 1092 )11 آبان 923 
ســال پیش( در نزدیکي نهاوند و در مســیر کرمانشــاه و از آنجــا به بغداد 
به دســت عوامل حســن صّباح )فدائیان( کشــته شــد. »ابوطاهر اَراني« 
قاتــل خواجه نظــام الملــک، جواني دیلمي بــود که در اَلَمــوت )منطقه 

کوهستانی در شــمال غربی قزوین( به صف هواداران حسن صّباح پیوسته 
بود و در آنجا مامور قتل خواجه شده بود.

     به نوشــته 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 بسیاري از کارهاي 
دیگر خواجه از جمله همکاري او با سلجوقیان و تقویت سلطه این سالطین 
ُسّنی مذهبـ  الپ ارسالن و ملکشــاه راضي نبود. خواجه بمانند پدرش در 
جوانی با غزنویان همکاری داشت که با سلجوقیان در جنگ و جدال بودند که 
پس از برتری یافتن سلجوقیان به خدمت اینان پیوست!. از نظر حسن صباح، 
ســلجوقیانـ  اشغالگر و خارجي شمرده مي شدند و برای تداوم سلطه خود، 
میان ایرانیان و اقوام مجاور تفرقه افکنی می کردند. مارکو پولِو ونیزی که از 
ایران دیدار کرده بود در ســفرنامه اش که انتشار آن اروپا را متحّول ساخت، 
پیروان حســن صباح را که پیش از اعزام به مأموریت قتل، حشیش مصرف 
 Assassin می کردند »َحّشاشین« نوشته که این واژه به صورت »اََسسین
« 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 جنــگ متعارف با ارتش نیرومند و دهها هزارنفری 
سلجوقیاِن تُرک را نداشت که ایران و چند منطقه دیگر در خاورمیانه را تصرف 
کرده و در دست داشتند، متوســل به قتل مقامات این دولت شد تا تضعیف 

کشف عّلت و رفع آن، نه تنها تعقیب معلول

تصویری از مجّسمه خواجه نظام الملک
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ایـ  میل زیر که فرستنده اش خودرا استاد ایرانی یک دانشگاه در برون مرز 
معرفی کرده ولی خواسته است که نام، محل اقامت و دانشگاه محل تدریس او 
درج نشود. وی در این ایـ  میل مشخصات کامل از خود به دست داده است. 

این ایـ  میل با احترام به رعایت اصل آزادی بیان و عقیده درج شده است:

... بارها به بستگان، دوستان و شاگردانم گفته ام که در این دنیای 7 میلیارد 
نفری، تنها یک نفر را می شناسم که بدون چشمداشت و دستمزد مادی، کمر 
به آگاه ســاختن مردم از تحوالت گذشته و جاری و یادآوری بزرگی و شکوه 
میهن خود بسته باشد. وقتی که یک فرد با خواندن چنین مطالبی احساس 
کند متعلق به یک جامعه متمدن، بافرهنگ و کهنسال است احساس بزرگی 
و غرور می کند و می کوشــد که این بزرگی و نام نیک میهن محفوظ بماند. 

بیگانگان نیز در روابط و رفتار خود احتیاط بیشتری خواهند کرد.

شرح نخستین انتخابات ریاست جمهور ]در زمستان 1358[ را در تاریخ 
آنالین شــما خواندم. من هم قبول دارم که نباید با آن شتاب، اوضاع و طرز 
اداره کشور از حالت انقالبی خارج می شد. »عادی شدن« یعنی بازگشت به 

عادات و رفتار گذشته ]پیش از انقالب[ و ....

برای حل مسئله، چند نظر دارم که عبارت هستند از:
1ـ رعایت دقیق و وسواســانه یک به یک اصول قانون اساسی. نظارت بر 
اجرای اصول قانون اساسی نیاز به یک سازمان نظارت ویژه دارد مرکب دهها 
حقوقدان و جامعه شناِس با تجربه که به صورت بازرسی عمل کند. مسئولیت 
رئیس جمهور و شورای نگهبان و سپاه پاسداران، بدون وجود چنین »سازمان 
نظارتـ  بازرســی« تمام وقت کافی به نظر نمی رســد. ناظر تمام وقت الزم 

اســت که سریعا هشدار دهد و این هشدار، اعالم و رسانه ای و پی گیری شود 
تا مردم هم در جریان باشند و کمک کنند.

2ـ  یک مجتمع قضایی ویژِه رسیدگی به موارد نقض اصول قانون اساسی 
ایجاد شود و اغماض در کار نباشد.

3ـ  برای نقض اخالقیات باید مجازات دنیوی هم تعیین شود، مثال مجازات 
دروغ گفتن و ....

4ـ  دستورها و توصیه های مقام رهبری کشور که در عین حال رهبر انقالب 
اسالمی هستند و ولی فقیه با اختیارات کامل، باید برای نظارت بر اجرا به سپاه 
پاسداران ابالغ شوند و نیز یک و یا گروهی از نمایندگان مجلس )نه دولت به 
صورت الیحه( آنها را به صورت طرح در مجلس مطرح و قانون کنندـ  قانون 
مدت دار. یعنی تا حل مســئله و رسیدن به هدف. برای مثال: اگر توصیه ها و 
دستورالعمل های ایشان در مورد اقتصاد مقاومتی و ... دقیقا رعایت شده بود 
نیاز به سازش هسته ای نبود. نباید تنها به پخش و درج دستورها و توصیه های 

ایشان در رسانه ها اکتفا شود.
5ـ  انقالبی تر شــدن دســتگاه قضایی بویژه در قبال فساد دولتی و سوء 

مدیریت ها.
6ـ  انتصاب مدیران با اعالم شرایط پذیرشـ  دادن آگهی در جراید، سپس 

مصاحبه و امتحان از متقاضیان و انتخاب بهترین و مدتی نیز موقتی.
7ـ  داشتن یک و یا دو روزنامه که همانند پراودای قدیم ناظر بر امور باشند 
و افشــاگری و انتقاد کنند و انتقادها و نقل نظرات مؤثر افتد.  تا اینجا که من 
دیده ام و هر شب اخبار ایران را در اینترنت می بینم، یک خبرگزاری داخلی 
]خبرگزاری فارس[ این کار را آغاز کرده که اگر تداوم داشته باشد و تکامل یابد 
پدیده بزرگی است. این، نوعی پاسداری از انقالب، منافع مردم و محافظت از 

کشور است. »قلم« بهترین سالح تدافعی است.

نظرات یک استاد برون مرز: توصیه های رهربی، برای نظارت بر اجرا به سپاه 
ابالغ شود و منایندگان مجلس آنها را طرح و قانون کنند

گردد و از میان برداشته شود.
    »ماکس ستیرنر« فیلســوف آلمانی این نوع عملیات را هم »آنارکیسم 
= آنارشیسم« خوانده است. این فلســفه )به تعبیری؛ برقرار کردن مدیریت 
شــورایی، کاهش اختیــارات دولتی و نفوذ توانگــران در تصمیگیری های 
مملکتی( از »نتالئو« آلمانی و »کروپوتکین« روس اســت که ترور مخالفان 
سیاسی حکومت شورایی و تأمین عدالت در جوامع بشریـ  از آن دیدگاه را 
رد نمی کند.  واژه ترور از زمان انقالب فرانســه است که دوران خشونت های 
روبِســپِیر را »دوران ترور = وحشــت« خوانده اند که به تدریج به قتل های 
سیاســیـ  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 سران کشورها 
و دولت ها ازجمله مکینلی رئیس جمهوری آمریکا، پادشــاه ایتالیا و نخست 
وزیران فرانسه و اسپانیا، 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 که اگر روند کنترل دولت ها به دست 
شماری معدود و مشّخص و اصحاب منافع و پول که انحراف از دمکراسی اصیل 
است و نیز گسترش بی عدالتی و استثمار ادامه یابد ممکن است که توجه به 

آنارکیسم ازسر گرفته شود و ....
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وضعیت  جهان از دیگاه شا

 یک تاریخ نگار و  روزنامه نگار با 59 سال تجربه؟.

پاسخ:

قرن 21 با درگیری های خونین )توسل به اسلحه(ـ  فردی و یا دولتی 
آغاز شــده و ادامه خواهد یافت و نتیجه اش تغییرات پایه ای و دگرگونی 
های ملّی و بین المللی وســیع خواهد بود. به عبارت دیگر؛ جهان با این 
مدیران، ده ســال دیگر این نخواهد بود که اینک شــاهد آن هســتیم. 
ایــن وضعیت با رویدادهای بی ســابقه 9 – 11 آمریکا و عملیات نظامی 
افغانستان آغاز شد و به اشغال نظامی و تغییر مسیر تاریخ عراق انجامید، 
چند کشور ازجمله لیبی، سودان، سوریه و یمن دچار نوعی خاص جنگ 
داخلی شده اند با مداخله قدرت های جهانی و منطقه ای و عمدتا از طریق 
عوامل خود )پراکسی(. جنگ داخلی با هدف تصاحب منافع در لیبی به 
تغییر رژیم و قتل معمر قذافی کــه در 1969 با کودتای نظامی قدرت را 
به دست گرفته و نوعی سوسیالیسم برقرار کرده بود انجامید ولی آرامش 
برقرار نشــده است و جنگ داخلی این کشــور با همان هدف ها )عمدتا 
تصاحب درآمد نفت( ادامه دارد. یک گروه هزاران نفری در شرق مدیترانه 
پدیدار شده و مدعی خالفت شام و عراق )داعشـ  احیاء خالفت امویاِن 

دمشق و عباســیاِن بغداد( شده است و هر قدرت جهانی می کوشد که از 
این نَمد، برای خود کالهی بردوزد. دست بردن به اسلحه در گوشه و کنار 
جهان افزایش یافته، ابزارهای فردی تازه برای آدمکشی ساخته شده و یا در 
دست ساخته شدن است. وضعیت سوریه، فرصت به روسیه داده که وارد 
میدان شود، قدرت نمایی کند و معادالت را به هم ریزد که سرآغازی تازه 
است و دنباله خواهد داشت. درگیری های مذهبی از نوع قرون وسطایی 
آن تجدید شده و یارگیری های متعاقب آن. کره شمالیـ  همسایه و متحد 
چین و روســیه بمب هیدرژنی آزمایش کرده است و متحدانش از طریق 
این دولت و به صورت نامرئی می توانند دیگران را تهدید کنند و در حالت 
دلواپسی و تغییر روش ها و سیاست ها قرار دهند. دولت ها سریعا سرگرم 
ساخت و تکمیل سالحای شیمیایی و بیولوژیک هستند. جنگ افزارهای 
تازه از نوع سرد و نَرم به آزمایش گذاشته شده بویژه تسلیحات اقتصادی 
ازجمله تحریم و ... و رسانه ای و انقالب اصطالحا مخملی. رسانه ها بیش 
از پیش از صورت حرفه ای خارج شــده و در دست جناح ها، کمپانی ها و 
اصحاب پول و قدرت قرارگرفته و به صورت PR )روابط عمومی( آنها عمل 
می کنند و درنتیجه  توده ها اخبار واقعی تحوالت، ضعف ها و قوت ها را به 
دست نمی آورند تا به خود آیند. فساد دولتی باعث روزافزون بودن فاصله 
دارا و ندار شده و ثروتمندان جهان به یک صدم نفوس گیتی کاهش یافته 
اند که خطر انقالبات متعدد به دنبال خواهد داشت. شبکه های »سوِشل 
میدیا« شــده اند وســیله ای ارزان برای جمع آوری اطالعات از افراد و 
نیز تبلیغ و سرگرم کردن مردم و اشــغال اوقات فراغت آنان. بازی های 
دیپلماتیک به صورت فیلم های ســینمایی هالیوودی درآمده اند. ادامه 
به قهقرا رفتن و به قهقرا بردن عمدی ژورنالیسم اصیل و تاریخ نگاری که 
وظیفه دارند آزمندی ها، نادرســتی ها و تقلب و کالهبرداری هارا افشاء 
و مردم )توده ها( را روشن سازند تا اشخاص کارشناس، با تدبیر، دلسوز، 
پاکدامن و کامل را به وکالت )نمایندگــی و مدیریّت( برگزینند و با ایده 
پروگِرسیوها آشنا کنند که گفته اند اگر افراد ناالیق و نامتناسب با وضعیت 
روز و حل مشکالت مدیر شوند وضعیت وخامت بیشتری خواهد یافت و به 
عبارت دیگر، ریشه مسائل را باید در انتخاب مدیران بی تدبیر و نامتناسب 
جستجو کرد. نباید امکان داد که  انسان های بی تدبیر و خودخواه بر کرسی 
مدیریت ها و نمایندگی ها بنشینند و بر مسائل ملّت خود بیافزایند و آن 
را تضعیف کنند. بنابراین، کلید حل مســائل در دست رای دهندگان و 

صندوق های آراء است.

مسائلی که با قرن 21 آغاز شده، راه حل و آینده جهانـ  
آراء مردم در انتخابات کلید راه حل مسائل

قذافی در 1970 و چند ماه پس از کودت

 پیام ها و پاسخ به پرسش ها  
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این پرسش در ژانویه 6102 از یک مخاطب دریافت شد:

 انتخابــات نوامــرب 6102 آمریــکا را کــه َکمپیــن آن از چنــد ماه 
پیــش )81 مــاه پیــش از برگزاری!( و گرفنت وقت و رسگرم 

کــردن مــردم  از این طریق آغــاز شــده اســت چگونه می 

بینید؟.

پاسخ:

خسته و دور شدن گروهی انبوه از مردم از سیاست بازی ها و بودن امور به 
دســت اصحاب پولیتیشن، و نشانه آن روی آوردن به یک میلیاردر 07 ساله 
قمارخانه دار، مستغالت دار و راه انداز مسابقه ملکه زیبایی )دختران زیبا( و ... 
زیرا که او بی پرده سخن می گوید، سابقه سیاست بازی ندارد، از محدودکردن 
مهاجرت به آمریکا سخن می گوید و دم از حفظ قدرت آمریکا در جهانی می 

زند که شاهد ظهور قدرت های دیگر است.
جمعی بســیار نیز پیرو »بِرناردـ  برنیـ  سانِدرز«ـ  سوسیالیست و سناتور 
ِورمانت شده اند که در اندیشه رفاه توده ها است از توجه به درمان و عمومی 
شدن آن، حذف شهریه دانشگاهها، کمک دولتی بیشتر به ازکارافتادگان و 
بیکاران و کم درآمدها، گرفتن مالیات بیشتر از ثروتمندان، قطع نفوذ کمپانی 
ها و بورس بازان در تصمیمات دولتی و نیز قطع میدیاکراســی )اعمال نفوذ 
رسانه ها(، کاستن از فاصله ندار و دارا، کنترل قیمت ها و ... و اعالم کرده است 
که از اصحاب سرمایه کمک تبلیغاتی دریافت نخواهد کرد. او می خواهد که 

جامعه آمریکا مشابه سوئد )سوسیال دمکرات( شود.
  در 09 سال گذشته، توجه به یک سوسیالیست در جامعه آمریکا که دولت 
های قبلی این فدراسیون نیم قرن تالش کردند تا سوسیالیسم مارکسیستی 
را از پهنه جهان براندازند پدیده تازه ای اســت. در اوایل قرن بیستم، آمریکا 
چند نامزد سوسیالیســت برای شــرکت در انتخابات داشــت و حتی یک 
سوسیالیست شهردار میلواکی شده بود. سوسیالیسم »برنی ساندرز« متفاوت 

از سوسیالیسم مارکسیستی است. او خواهان رفاه مردم، برابری نِسبی آنان 
و حفظ قدرت جهانی آمریکا بدون اِعمال زور )اصطالحا؛ سلطه گری( است.

 اصحاب نظر می گویند که اگر برنی ســاندرز روسـ  لهستانی تبار برنده 
انتخابات شود، نظر جهانیان نســبت به آمریکا که از آغاز سده بیستم به آن 
به چشم امپریالیســت و کاپیتالیست نگریسته شده است تغییر خواهد کرد 
و دوستانه خواهد شد. هواداران ساندرز عمدتا جوانان و روشنفکران آمریکا 

هستند و نیز ُورکینگ کالس ها.
ســاندرز چند دهه پیش، ماه عسل ازدواج دوم خودرا در شوروی بسر بُرد 
و با مشــاهده وضعیت که بر خالف تصور او بود نظر داد که  دیر و یا زود نظام 
سوسیالیستی شوروی فرو خواهد پاشید زیراکه سران حزب کمونیست موفق 
به اجرای اصول سوسیالیسم نشده اند و به آنچه را که گفته بودند عمل نکرده 

اند. ساندرز در نیویورک به دنیا آمده است.

Bernie (Bernard) Sanders

دو تحول چشمگیر در اندیشه رای دهندگان آمریکا: دوری از سیاست بازان و 
توجه به مدافعان رفاه و برابری نسبی )سوسیال دمکراسی(

 پیام ها و پاسخ به پرسش ها  
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از بی بی ســی فارسیـ  بازوی روابط عمومی دولت 

انگلیــسـ  شــنیدم کــه گفت کــه تیــراژ ِ کم ِ روزنامه های 

تهــران بــه علت توجــه مــردم به دیجیتال خوانی اســت، 

باور نکردم. نظر شا چیست؟.

پاسخ:

به نظر این نگارنــده، روزنامه های تهران ظاهر جناحی بودن و غیر 
حرفه ای بودن و سیاســت جناح را درباره موضوعاِت مورد نظر، تیتر 
صفحه اول کردن دارند و در نتیجه نقش روابط عمومی جناح، گروه و 
فرد را داشتن، و نیز حرفه ای نبودن ناشران آنها و ایجاد روزنامه با هدف 
پلکان ترقی قراردادن آن و احیانا گرفتن کمک مالی بویژه از دولت. به 
عالوه شمار آنها؛ حدود 25 روزنامه یومیه در یک شهر!. اگر »روزنامه« 
حرفه ای باشد و همه اخبار، اظهارنظرها و تفسیرها را با رعایت اصول 
روزنامه نگاری و بی طرفانه بنویســد، مردم در هر عصری خریدار آن 
هستند؛ عصر دیجیتال و .... چرا مخاطبان وال استریت جرنال و ... کم 
نیستند. این مسائل را تا حدی زیاد با اصالح قانون مطبوعات مصّوب 

سال 1364 می توان حل کرد.
 این قانون که در زمان وزیر ارشــاد بودن محمد خاتمی )به نوشته 
رسانه های خارجی؛ اصالح طلب!، بدون دانسته بودن نوع اصالحات!( 
تدوین شده اســت، نه تنها روزنامه و انواع آن )حرفه ای، اختصاصی 
و تخّصصی( را تعریف نکرده بلکه در مورد روزنامه حرفه ای، شــرط 
»روزنامه نگار بودن« متقاضی پروانه انتشار و حقوق بگیر دولت نبودن 
اورا که در قوانین قبلی وجود داشت فاقد است. همچنین در آن، شرایط 
ســردبیر اجرائی بودن و دبیر میز تحریریه و نیز سرمایه اولیه و محل 
کار روزنامه را که باید متناسب باشد روشن نساخته است. یک روزنامه 
حزبی و جناحی و یا وابسته به یک مؤسسه عمومی در ردیف مطبوعات 
اختصاصی قــرار دارد، نه حرفه ای. همین غیر حرفه اي بودن قانون و 
ضوابط مطبوعات و انشاء آنها توسط کساني که اهل این حرفه نبودند و 

یا نظر خاص داشتند سّد پیشرفت ژورنالیسم ایران شده است. 
یک نمونه خالف منطــق بودن این قانون، ماده 16 آن اســت که 
می گوید کســی که پروانه دریافت دارد اگر تا شش ماه منتشر نکند 
و اخطــار پانزده روزه را هم نادیده بگیرد، و یا اگر در طول یک ســال، 

انتشار منظم نداشته باشد، پروانه او لغو می شود. آیا از منتشر نکردن 
و یا انتشار نامنظم، کشور آســیب می بیند که پروانه لغو شود؟، چرا 
برای صدور پروانــه رانندگی و یا دیپلم متوســطه و پروانه )مدرک( 
دانشگاهی چنین شرطی وجود ندارد، مثال اگر فردی پس از دریافت 
پروانه رانندگی )گواهینامه( ظرف شش ماه رانندگی نکند، پروانه او 

لغو می شود؟.
 پس از تکامل اینترنت و پیدایش آنالین ها و گسترش خواندنی های 
دیجیتالی و سوشــل نِت ورک ها، ارتباطات سلفونی و عادت مردم به 
خوانــدن آنالینی باید قانون مطبوعات مصوب ســال 1364 اصالح 
می شد و بر عبارت انتشار چاپی، انتشــار آنالینی هم اضافه می شد. 
این، در حالی اســت که اجرای ماده 21 به جای ارســال دستی، ایـ  
میلی! شده اســت. باید در قانون، کمک مالی دولت به مطبوعات منع 
می شدـ  عملی که خالف اصول ژورنالیسم حرفه ای است که نباید قوه 
چهارم یک دمکراسی وابستگی به سه قوه دیگر حکومتی داشته باشد.

 سبب دیگر کمی تیراژ )نسخه های فروش رفته(، نبود توزیع ِ خانه 
به خانه )هوم ِدلیِوری( و نیز طرز کار دّکه های روزنامه فروشــی است 
کــه روزنامه ها را بر کف پیاده رو و بر میزی در کنار دّکه )کیوســک( 
قرار می دهند و رهگذر به دیدن تیترهای باالی صفحه اول و مقایسه 
تیترهــای اول روزنامه ها با هــم و اندکی تعّقل و اندیشــه اکتفا می 
کند. خرید روزنامه به دلیل داشــتن آگهی های کوتاه و کالسه شده 
)نیازمندی ها، عنوانی که شش دهه پیش عباس مسعودی ناشر وقت 
روزنامه اطالعات بر آنها گذارد( تیراژ واقعی )خرید به خاطر مطالب( 
بشمار نمی آید. جمهوری اســالمی ایران احتماال تنها کشور جهان 
است که به نشریات کمک مالی می دهد، حتی به برخی آنالین های 

اصطالحا خبری.
واژه ســازی های تازه که قبال بگوش کســی نخورده و تنها با بوی 
فارسی دادن سرهم بندی شده اندـ  در کشوری که هنوز ده میلیون بی 
سواد و ده میلیون کم سواد دارد و  اغلب مخاطبان بالقوه، سالخوردگان 
هستند باعث کاهش روزنامه خوانی شده است. ساده ترین این واژه های 
دست ساخت برای نمونه پســا )پس از(، گفتمان، دهک و ... هستند. 
مروری بر محتوای روزنامه های تهران نشــان می دهد که این شهر، 

روزنامه تماما حرفه ای ندارد.

علل تیراژ کم روزنامه های تهران

 پیام ها و پاسخ به پرسش ها  
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مشاهدات نارش روزنامک و تجربه، با هدف حل مسائل

با مشــاهده تیترهای صفحه اول یک روزنامه، ضعف ها و همچنین قوت ها به دست می آید و سرنخ ها برای تحقیقات بعدی و درج نتایج در تاریخ است. چهار 
نمونه از این تیترها در شماره های سال 1394 روزنامه های تهران؛ واردات کاالی پیش پا افتاده از چین به ایران در حالی است که حجت االسالم حسن روحانی 

رئیس دولت در پایان صد روز نخست کار خود در این سَمت گفته بود: "ما ]اشاره به دولت پیش از او[ کار ایجاد کرده بودیم اما برای چینی ها.".

سنگ پای وارداتی از چین!، هروئین چینی، گردوی چینی، اتومبیل چینی و ...
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دوربین هم تاریخ می نویسد

انقالب کمونیستی کامبوج با شعار ایجاد »یک مدینه فاضله کشاورزي«
 تنها پنج سال حکومت  کرد

یک چریک نوجوان خمر روژ هنگام ورود به 
پنوم پن با پاي برهنه

استقبال ساکنان شهر پنوم پن از ورود خمرهاي سرخ در اپریل سال 5791 به این شهر

نيروهاي خِمر روژ )کمونيست های کامبوجیـ  کامبوجی های سرخ( به این ترتيب در اپریل 1975 وارد شهر پنوم پن 
)پایتخت کامبوج 14 ميليونی( شدند. مردم کامبوج را که هندی نژادـ  از هند شرقیـ  هستند خِمر می گویند که در زبان 

آنان، واژه های پارسی باستان و ميانه هم وجود داردـ  انقالب کمونيستی کامبوج 3 ميليون خمر را آواره تایلند، ویتنام، 
آمریکا، کانادا، استراليا و فرانسه کرده است

دوربین هم تاریخ می نویسد
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دوربین هم تاریخ می نویسد

رکورد دار بازی در فیلم و هنر نمایش
 هنرنمایی نمایشی از 3 سالگی تا 96 سالگی!

آرژنتینا برونتي Argentina Brunetti« بازیگر تئاتر و فیلم ســینمایي که از 3 سالگي تا 96 سالگي در دهها فیلم سینمایی و صدها نمایش رادیویی 
و تلویزیونی هنرنمایي کرده بود 20 دســامبر2005 در 98 سالگي درخانه پسرش در شهر »ُرم« درگذشت. بانو آرژنتینا که رکورد دار بازی در نمایش است 
یک ایتالیایي تبار آرژانتیني بود که 31 آگوست 1907 در بوئنوس آیرس به دنیا آمده بود و 50 سال هم در هالیوود کار مي کرد. چون مادرش بازیگر تئاتر بود 
از ســه سالگي به او نقش داده شده بود. وي آخرین فیلم را در 96 سالگي به پایان بُرد که »مادر بزرگ« عنوان دارد. آرژنتینا که در بیش از 90 فیلم بازي کرده 
بود همچنین در یک فیلم نقش »اِویتا پِرون« زن افسانه اي آرژانتین را برعهده داشت. »مرخصي در هاوانا« فیلم مشهور دیگر اوست، همچنین »بیمارستان 
عمومي«، »زندگانی همینه«، »زندگانی راحت«، »زن همسایه« و برادران ریکو. تهیه فیلم سینمایی »زن همسایه« در سال 2002 )3 سال پیش از درگذشت 

آرژنتینا( به پایان رسید.

آرژنتينا  در چهار مرحله ُعمر

 
قهر طبیعت

گوشه ای از نمایش قهر 
طبیعت. تلفات زمین لرزه 
زیر دریایي
ـ  Tsunamiـ 

26 دسامبر 2004 منطقه 
اقیانوس هند:
 230 هزار انسان



139412روزنامک- شامره بیست و یکم - دی

بی نظير بوتو از سياستمداران پاکستان و دختر ذوالفقار علی بوتو رئيس دولت پيشين این کشور که پدرش گرفتار کودتای 
نظامی و اعدام شده بود چند لحظه پيش از ترور شدن، از سقف اتومبيل خود باال آمده و به ابراز احساسات هوادارانش 

پاسخ مي دهد )72 دسامبر 7002(

ثبت آخرین دقیقه حیات بی نظیر بوتو با دوربین عکاسی

دوربین هم تاریخ می نویسد
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خاطرات ژورنالیستی نوشیروان کیهانی زاده

این عکس مصدق که در یک جلســه محاکمه او برداشــته شده بود یکی 
از ده عکس خبری تاثیرگذار ِ دهه 1950 انتخاب شــده بود. گزارش مربوط 
به انتخاب جهانی این عکس های خبری دهگانه در مارس 1961 )اســفند 

1339( انتشار یافته بود.
 هفدهم آبان 1332، دو ماه و 21 روز پس از کودتاي 28 اَُمرداد، محاکمه 
دکتر محمد مصدق که در بازداشــت بود به اتهام ضدیت با سلطنت و قصد 
برکنارکردن شاه و نیز به عنوان مســّبب وقایع 25 تا 28 اُمرداد در محکمه 
نظامي تهران آغاز شــده بود. مصدق که در یکی از جلسات محاکمه خسته 
شده بود، سر بر شانه افســري که کنار دستش نشسته بود گذارده بود و این 
عکس همان زمان با اظهارات مصدق و شرح کسانی که پشت سر او ایستاده 

بودند در سراسر جهان انتشار یافته بود.
دکتر مصدق در نخستین جلسه محاکمه هنگام معرفي، خودرا نخست وزیر 
قانوني ایران اعالم و بــه صالحیت محکمه اعتراض کرده و گفته بود که تنها 
دیوان عالي کشــور مي تواند رئیس دولت را بازخواست قضایي کند. مصدق 
گفته بود که طبق قوانین ایران، دیوان عالي کشــور جاي رسیدگي به قصور 
نخســت وزیر و وزیران است. وي برکناري خود را یک کودتا با نقشه خارجي 
خوانــده بود و گفته بود که در نظام پارلمانی، جز با راي عدم اعتماد پارلمان، 
فردي دیگر حق برکناري نخســت وزیر را نــدارد، و در صورت وقوع چنین 
عملي، این مرتکب عمل است که باید به اتهام نقض قانون اساسي محاکمه و 
مجازات شود. کودتا یعني برکنار کردن دولت از طُرق غیر قانوني، و بنابراین 
کودتاگران مجرم هستند، نه من. جرم بزرگ من، ملي کردن نفت ایران و برهم 
زدن نظام سیاسيـ  اقتصادي ایران بود که دولت لندن از قرن گذشته ]قرن 
نوزدهم[ آن را طرح ریزي کرده بود تا وطن ما به صورتي که مي خواهد اداره 
شــود. من با قدرتي مبارزه کردم که کارش استثمار ملل، جاسوسي، پشت 

هم اندازي و در عقب ماندگي نگهداشــتن ملل مورد نظر بود. خواستم با این 
کار، ملل ِ تحت انقیاد و ستم و فرو برده شده در جهل و فساد در گوشه و کنار 
جهان را بیدار کنم که بپاخیزند و زنجیرهاي بردگي اســتعمارگران و سلطه 
جویان را پاره کنند. من نگران جان خود نیســتم. 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.
گزارش انتخاب جهانی عکس مصدق همان روز ِ وصول، در میز اخبار بین 
الملل روزنامه اطالعات تنظیم شــد. سردبیر وقت پس از مشورت با سردبیر 
روزنامه کیهان، خبر تنظیمی را به دفتر کار مدیر مؤسسه مطبوعاتی اطالعات 
فرستاد تا نظر خودرا اعالم دارد. عکس، در سال 1332 و در جریان محاکمه 
مصدق در روزنامه درج شده بود و »خبر«، مربوط به تأثیرگذار بودن و انتخاب 
جهانی آن بود. مدیر مؤسســه نظر داده بود که از دفتر نخســت وزیر )در آن 
زمان جعفر شریف امامی( و نیز ساواک سئوال شود که هر دو مخالفت کرده 

بودند و خبر چاپ نشد.
ســه ماه و چند روز بعد که علی امینی در پی اعتصاب و تظاهرات معلمان، 
نخســت وزیر شده بود، دبیر میز اخبار بین الملل روزنامه که یک کمونیست 
سابق بود مصّرانه از ســردبیر خواســت که گزارش را چاپ کند و گفت که 
اطمینان دارد علی امینی نخســت وزیر تازه مخالفت نخواهد کرد. سردبیر 
نپذیرفت و بهانه آورد که خبر کهنه شــده است. این اصرار و انکار ادامه یافت 
و موضوع همان روزـ  عصرـ  در جلســه هفتگی شورای نویسندگان موسسه 
مطرح شد. موافق و مخالف صحبت کردند، رای گرفته شد و از 41 نویسنده 
حاضر در جلسه، 35 نفر رای به چاپ شــدن دادند و قرار شد روز بعد انتشار 
یابد که جریان از طریق یک خبرچین ســاواک به گوش رئیس آن رســیده 

بود و روز بعد دستور رئیس ساواک به منع انتشار خبر به سردبیر ابالغ شد.

عکس تأثیرگذار دهه 1950 و مخالفت با انتشار خبر انتخاب آن در روزنامه های وقت تهران

بقیه خاطرات در صفحه 25
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هرکه ناُمخت از گذشت روزگار

  نيز ناموزد ز هيچ آموزگار

نــه را بــا بیــت رودکــی، متوّلــد 858 و متوفــی  یــن صفحــات ماها ا

ه  ال آمــد ر بــا یــن کــه د ســی نو ر ر شــعر فا ی ـ پــد 9 میــالد 4 0 ر  د

یــم کــه یــک روزنگار)کرونیــکل(  بــه روش  اســت آغــاز کــرده ا

تاریــخ نویســی ژورنالیســتی اســت کــه در ایــن روش، َســبک، 

ه ـ  زنــد وشــن و آمو ، ر ه کوتــا یســی ) عــد خــرب و نظرنو صــول و قوا ا

د  فــرا فرهنگــی( بــکار بــرده مــی شــود و دربــاره کارهــا و نظــرات ا

و رویــداد هــای پندآمــوز گذشــته اســت و هــدف از آن آمــوزش 

، رسمشــق گرفــنت و  گاهــی هــا نــش و آ ء ســطح دا عمومــی، ارتقــا

ن و  یگــرا ه د شــتبا ز ا رس گرفــنت ا ه بــا د شــتبا ز ا نیــز پیشــگیری ا

گذشــتگان اســت. در تاریــخ نــگاری ژورنالیســتی بایــد یــک مبــدأـ  

روز، هفتــه و مــاهـ  در دســت داشــت و نوشــنت مطلــب را از آن آغــاز 

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

. ســت شــته ا ا ( د یــه نو ا 2 ژ 0 مرب تــا  ســا 2 د 2 ز  ی  ا یــم میــالد ر تقو د

این ماه در گذر تاریخ

تقسیمات كشوري ايران
 و تثبیت 10 استان بودن كشور، ولی ...

31 دســامبر ســال 1937)10 دي ماه 1316( ایران داراي تقسیمات 
کشوري تازه شد و به ده استان، 49 شهرستان و 290 بخش تقسیم گردید 
و اجرایی شــد. این تقسیمات بر پایه عرف قدیم بود. 23 سال بعد در ژانویه 
1960 )دي ماه سال 1338( این تقسیمات تغییر کرد و استانهاي ده گانه، 
17 استان شدند. استانهای ده گانه قدیم، قرنها به همان صورت بود. تعداد 
شهرها نیز به 145 شهر افزایش یافت. ایجاد استانهاي تازه از کوچک کردن 
استانهاي دهگانه قدیم صورت گرفته بود که نارضایتي به بار آورد. براي مردم 
فارس و کرمان کوچک شــدن این دو استان پس از قرنها، قابل قبول نبوده 
است و تقسیمات بعدي هم از همین دست بوده است. ناخرسندی کرمانی ها 

که بندرعباس را از دست دادند ادامه دارد.

بازگشت جیمزباندی 6 ديپلمات 
آمريکا از آيران

شش تَن از اعضاي سفارت سابق آمریکا در تهران که در جریان تصرف 
این سفارت فرار کرده و در ســفارت کانادا پنهان شده بودند در ژانویه 
1980 با گذرنامه دیپلماتیک کانادا به عنوان اعضاي سفارت این کشور 

با یک پرواز عادي از تهران خارج شدند.
 گفته شده بود که ُمهر ویزاي ورودي آنان به تهران را »سیا« با مهارت 

تمام ساخته بود تا ایجاد تردید نکند.
 بازگشت این شش دیپلمات، کتاب و فیلم سینمایی شده است.

31 دسامبر ســال 1600 میالدي )و 12 ســال پس از شکست آرمادای 
اسپانیا از ناوگان کوچکتر انگلستان، دو ســال بعد از نخستین دیدار دریایی 

هفت ساله انگلیسی ها از آبهای آسیا و هفت سال پیش از استقرار 
انگلیســی ها در آمریکای شمالی( دولت انگلســتان در راستاي 
 سیاست استعماري اش در آسیا، فرمان ایجاد کمپاني هند شرقيـ 

 The British East India Company  را صــادر کــرد و 
همه بازرگانان و مأموران و دریانوردان انگلیسي را که قصد فعالیت 
در قاره آسیا و آبهاي آن داشته باشند اجبارا عضو این کمپاني کرد 

که روزي سیاه براي این قاره و مردم آن بشمار مي رود.
     در آن زمان، نزدیک به دو سال از ورود آنتوني و رابرت شرلي با 
26 انگلیسي دیگر به ایران مي گذشت که موفق شده بودند خود را 

در دل شاه عباس یکم جاي دهند که هدفش احیاي امپراتوري ایران و این بار 
شیعه مذهب با عقب راندن پرتغالي ها از خلیج فارس و تضعیف هرچه بیشتر 
امپراتوری عثمانيـ  مدعی رهبری و خالفت ُسّنی های جهان بود. شاه عباس 
براي رسیدن به هدف هایش نیاز به دوستي با آن اروپاییانی را داشت که دشمن 

عثمانی و رقیب دریایی پرتغال بودند.
    جیمز النکاستر James lancaster به عنوان مسئول محلی کمپانی 
هند شرقی در سال 1601 عازم شرق شــد. ورود انگلیسی ها به آبهای آسیا 
)اصطالحا راه دریایی اَدویه( باعث مرافعه پرتغالی ها و هلندی ها با آنان شــد 

که قبال وارد آسیا شده بودند. این مرافعه طوالنی، در سال 1824 به سازش این 
سه استعمارگر اروپایی منجر شد و انگلیسی ها قبول کردند که وارد اندونزی 
ِ هلندی ها و نیز مناطقی از هند )گوا در جنوب غربی هند( نشوند 
که قبال توسط پرتغالی ها تصاحب شــده بود. همچنین پرتغال و 
هلند با استقرار انگلیسی ها در شرق هند )بنگال(، برنئوی شمالی 
و ماالکا موافقت کردند. جنگ تریاک بــا چین نیز از رویدادهایی 
است که عاملش کمپانی هند شرقی انگلستان بود که به آن کشور، 
از هند تریاک صادر می کرد و منجر به شکست چینی ها و تصرف 
هنگ کنگ و دریافت امتیازهای متعدد از چین شد. هدف از صدور 
تریاک، تجارت نبــود، معتاد کردن و بی حال کردن چینیان بود و 
نیز تحریک دولت آنان که نیروی دریایی مجهز نداشــت به جنگ 
و گرفتن امتیاز از آن.     277 ســال پس از ایجاد کمپاني هند شرقي، و تصرف 
تدریجي شبه قاره هند توســط انگلیسي ها، ملکه ویکتوریا، یکم ژانویه سال 
1877 میالدي خودرا پادشــاه انگلستان و امپراتور )امپرس( هند اعالم کرد 
و این سمت در خاندان سلطنتی انگلستان تا سال 1947 باقی بود.    بسیاري 
از مسائل جاري مشرق زمین ناشي از استعمار انگلستان بر هندوستان وقت 
است که به خاطر حفظ هندوستان از تعرض سایر قدرت هاي اروپایي وقت، 
از انجام هر توطئه اي در ایران، ایران خاوری )افغانســتان( و همه خاورمیانه، 

آسیاي میانه و آسیاي جنوبي خودداري نورزید.

استعمار انگلستان در آسیا بمناسبت سالگرد آغاز آن

James lancaster
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كرسی، لباس و طرز نشستن داريوش در 25 قرن پیش كه اوج تمدن 
ايرانی را نشان می دهد

نمونه اي از ريزش ساختمانهاي ِخشت و ِگلی شهر بَم در زلزله زمستان1382 

گزارشــهاي مصّور مربوط به زمین لرزه جمعه 26 دسامبر 2003 بَم 
)دیماه 12 سال پیش( و تلفات بســیار سنگین آن، تا ماهها مورد تفسیر 
رسانه ها در سراسر جهان بود و بسیاری پرسش مخاطبان و پاسخ رسانه 
ها به این پرســش ها از جمله پاسخ به این پرسش مخاطبان که چرا زلزله 
23 دســامبر 2003 کالیفرنیا به شدت 6 و 6 دهم ریشتر )ریکتر( تنها دو 
کشته تلفات داشت و زلزله 26 دسامبر بَم )3 روز بعد( به شدت 6 و 5 دهم 

ریشتر بیش از 30 هزارتَن.

 رســانه هاي کشورهاي پیشــرفته که با مخاطبان خود از طریق دبیر 
عمومي شان )پابلیک اِدیتور( در تماس دائم هستند براي روشن ساختن 
آنان به انتشار نظر کارشناسان پرداخته بودند که ساختمانهاي »ِخشت 
و ِگلي با ســقف گنبديـ  اشاره به ساختمان های شــهر بَم« چگونه اند. 
طرز سئوالها نشان مي داد که مخاطبان این رسانه ها متعجب بودند که در 
دنیاي امروز، مردم با چه جرأتي در خانه اي زندگي مي کنند که خاک را 
تبدیل به گل کرده و با این گل خشک زده و پس از خشک شدِن خشت با 
مالط گل آن را ساخته اند ، زیرا که مي دانند چنین خانه اي در برابر تکان و 
لرزش مقاوم نیست و فرو مي ریزد. این مخاطبان ابراز شگفتي کرده بودند 
که در دهها ســال اخیر که ایران داراي درآمد قابل مالحظه از نفت شده 
است چرا در تعویض این خانه ها اقدام نشــده است و .... همین پرسشها 
سبب شده بود که هشــدار دکتر بهرام عکاشه استاد ژئوفیزیک دانشگاه 
تهران که رسانه هاي آمریکا اورا مشاور دولت هم ذکر کرده بودند وسیعا 

انتشــار یابد که اخطار کرده بود اگر تهران 12 میلیوني که بر یک گســل 
تحت االرضي نشسته است دچار زلزله شود، با توجه به وضعیت غیرفني 
بسیاري از ســاختمانهاي آن و جمعیت باالی ده میلیونی صدها هزار تن 

تلفات انساني خواهد داشت.
لحن گزارش مطبوعات غرب درباره زلزله بم بگونه اي بود که نویسندگان 
این خبرها انتظار نداشتند یک زلزله شش و نیم ریشتري بیش از یک سوم 

جمعیت منطقه اي را نابود کند.
 این سئوال در بسیاري از رســانه هاي انگلیسي زبان عمومّیت داشت: 
»آیا ایران داراي ضوابط ساختن مسکن است؟ و اگر چنین ضوابطي وجود 

دارد چرا اجرا نشده اند؟.
پابلیک ادیتورها پاســخ می دادند که تا نیمه قرن گذشــته ساختمان 
ســازی در جنوب شرقی ایران، افغانســتان و بلوچستان به همین َسبک 
)سقف گنبدی و خشت و ِگلی( بوده است. مخاطبان، باز سئوال می کردند 
که درعکس هاي رســانه ها از ویراني هاي بَم دیده اند که ساختمانهاي 
تازه ساز هم ویران شده بودند، زیراکه ضوابط ساختمانسازی رعایت نشده 
بود که پابلیک ادیتورها پاســخ داده بودند که منتظر گزارش های بیشتر 
و تفسیرهای رســانه ها و نظرات کارشناسان ایرانِی ساخت ساختمان در 
این باره هستند.  وقوع یک زلزله 5 و 9 دهم ریشتري که یکم ژانویه 2004 
)هفت روز پس از زمین لــرزه بَم( در تایوان )چین ملّی( روي داد و تلفات 
نداشــت و زیان وارد نساخت بر میزان پرســش ها از پابلیک ادیتورهای 

روزنامه های غرب افزود. پاسخ به این پرسش ها به بعد موکول شده بود.

جهانیان: چرا »زلزله 6 ريشتری بَم« تلفات بسیار به بار آورد؟! - تفسیر رسانه هاي 
غرب از زمین لرزه بم و پاسخ به پرسش مخاطبان
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دولت وقت ایران در پــي اعتراض به اعدام یک زائر ایراني به نام ابوطالب 
یزدي در جریان مناسک حج، 29 دیماه 1322 )19 ژانویه 1944 میالدي( 
مناسبات دیپلماتیک خودرا با دولت سعودي قطع کرد. این زائر به تصمیم 
مقامات سعودي گردن زده شــده بود. دولت وقت ایران عمل دولت دولت 
ســعودي را غیر منصفانه خوانده بود. درپي قطع روابط دو کشور، تامدتي 

ایرانیان قادر به مسافرت به کشور سعودي نبودند.
72 سال بعد در 24 سپتامبر 2015، 464 ایرانی در رویداد »ِمنا« و 11 
زائر ایرانی چند روزی پیش از آن در مکه بر اثر سقوط جراثقال جان خودرا 
از دست دادند. اعتراض و رسیدگی به این دو رویداد ادامه دارد. پیش از آن 
نیز دو مأمور فرودگاه جده به دو نوجوان ایرانِی مسافر تجاوز کرده بودند. در 
طول ســال ها، زائران ایرانی در جریان مناسک دچنار چنان حوادثی بوده 

اند. در اسالم، َحجـ  به شرط داشتن تمّکنـ  از واجبات است.

این ماه در گذر تاریخ

عکس: شماری از اجساد حادثه ِمنا )باال( پیش از انتقال به كامیون 
برای حمل- منظره سقوط جراثقیل )پايین(

مجلس شوراي ملي 17 دي ماه 1323)هفتم ژانویه 1945( اختیارات 
دکتر میلســپو را که با مدیر کل وقت بانک ملي درگیري پیدا کرده بود لغو 
کرد. دکتر میلســپو Arthur Chester Millspaugh کارشــناس 
آمریکایــي امور مالــي و اداري 29 ژانویــه 1943 )9 بهمن 1321( براي 
اصالح این امور در ایران و نوسازي مالیه ایران وارد تهران شده و با اختیارات 

کامل، کار خودرا آغاز کرده بود. میلسپو که به دعوت دولت وقت 
و دریافت دســتمزد وارد ایران شده بود دو سال به نوسازی امور 
اداریـ  مالی ایران پرداخت که یک مســئله پیچیده و ادامه دار 

هشتصد ساله )از زمان حکومت مغوالن( بوده است.
میلسپو که معتقد بود تا ایرانیان به مالیات دادن عادت نکنند، و 
بورو کراسی پیچیده ایرانـ  از رشوه، پارتي بازي و توصیه )اعمال 
نفوذ( تا تنبلي کارمندان، بی اعتنایی نســبت به مراجعین، بی 
دقتی و امروز و فردا کردن از میان نرود و نظام اســتخدام دولتی 
دگرگون نشود و از سیستم رســمی و قراردادی درنیاید مسائل 

ایران حل نخواهد شــد و برای حل این معضل که از زمان حکومت مغوالن 
ریشه گرفته نیاز به یک انقالب اداری است و این انقالب یک »پیشـ  انقالب« 
الزم دارد و آن حل مســئله مالیات در ایران است. میلسپو که 9 روز پس از 
سلب اختیارات کناره گیري خود را اعالم داشت و به آمریکا بازگشت در این 
کشور در یک مصاحبه مطبوعاتی عمومی این پیش بینی خودرا ابرازداشت 
که بوروکراسی ناراضی ساز ایران سرانجام به انقالب منجر خواهد شد که در 
آن همه چیز دگرگون و زیر و رو خواهد شد، ولی بعید می داند که بوروکرای 

و فساد دولتی از میان برود، زیراکه نهادینه شده است.
    مطبوعات ملی گرای وقت )چاپ تهرانـ  ســال 1323( نوشته بودند 

آنانکه نمی خواهند ایران درست شــود و در جایگاه قدیم خود قرارگیرد با 
طرح توطئه باعث سلب اختیارات دکتر میلسپو شده اند. انگشت اشاره این 

مطبوعات متوجه دولت لندن بود.
    دکتر میلسپو متولد سال 1883 شهر آگوستای ایالت میشیگان که از 
دانشگاههای ایلی نوی و جانز هاپکینز در رشته های اقتصاد، مالیه و اقتصاد 
سیاسی فارغ التحصیل شده بود، زماني استاد دانشگاه و در دهه 
سوم قرن 20 مدتی هم مشاور دولت آمریکا در امور بازرگانی بود 
دوبار به اســتخدام دولت ایران درآمده بود. بار اول چهار سال و 
اندی )از نوامبر 1922 تا مــاه می 1927 = از آبان 1299 تا یکم 
خرداد 1306( و بــار دوم از ژانویه 1943 تــا ژانویه 1945. بار 
نخست، میلسپو شــخصا از ادامه کار در ایران کناره گیري کرده 
بود. محصول اقامت اول او در ایران کتابی تحت عنوان وظیفه یک 
 The American Task in Persia ( آمریکایی در ایــران
( بود و حاصل اقامت دوم او در کتابی تحت عنوان آمریکائیان در 
ایران ) Americans in Persia ( ارائه و منعکس شــده اســت. کتاب 
اول در سال 1925 و کتاب دوم در 1946 انتشار یافت. در کتاب اول، میلسپو 
از مداخله متنفذین، خواص و ســران ایالت در امور نالیده و در کتاب دوم 
کال نظر منفی ارائه داده و نوشته است که به علت وجود چند دستگی میان 
رجال و عادت آنان در توجه خاص به منافع شــخصی، خدا داند که در چه 
زمان ایرانیان بتوانند یک دولت کارآمد به وجودآورند؛ به عبارت دیگر وی 
به اداره شدن امور توسط ایرانیان به دلیل چند دستگی و نبود دلسوز و تفکر 
ملّی تردید کرده اســت. میلسپو که مولف هشت کتاب دیگر است در سال 

1955 درگذشت.

پیش بینی دكتر میلسپو آمريکايی كه دردهای ايران را كشف كرده بود؛ بوروكراسی 
ناراضی ساز ايران باعث انقالب خواهد شد

قطع روابط ايران با دولت سعودي
 در سال 1322 )72 سال پیش(

Millspaugh
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ابتکار برگزاری گردهمايی و جشن 
»زادروز« افراد از ايرانیان استـ  روزی 
كه آيین زرتشت دين رسمی ايران شد

21 دسامبر 233 میالدی و در شــب یلدا، اردشیر پاپکانـ  شاه ساسانی 
وقت در مراســمی به این مناسبت، آیین زرتشت را دین رسمی )اصطالحا؛ 
دولتی( ایرانیان اعالم داشت و خواست که همه آتشکده های خاموش روشن 
شوند، مجموعه اوستا )آموزش های زرتشت( تکمیل و در دسترس قرارگیرد. 
]ایرانیان از صدها ســال پیش از آن زرتشتی بودند. بالش یکم، شاه اشکانی 
ایرانزمین در نیمه دوم قرن یکم میالدی دســتور جمع آوری آموزشــهای 
زرتشت را در یک مجموعه داده بود که تا زمان اردشیر، این کار پایان نیافته 
بود.[. 13 قرن پس از اردشــیر ساسانی، شاه اسماعیل صفوی »شیعه اثنی 

عشری« را مذهب رسمی  ایران اعالم داشت.
این نخســتین بار بود که ایران دارای دین رسمی می شد. اردشیر در آن 
مراسم )مراسم 21 دسامبر 233( همچنین توصیه کرد که ایرانیان »زادروز« 
خودرا جشن بگیرند تا گذشت زمان را از یاد نبرند و نیکی کنند. وی گفته بود 
که نیاکان ماـ  جشــن تولّد را مرسوم داشتند تا بستگان جمع شوند و اتحاد 
فامیل سست نشود. به عالوه، این مراسم به سالخوردگان یادآور می شود که 
دارند به پایان ُعمر نزدیک می شــوند و باید نام نیک از خود بیادگار بگذارند 
که از عوامل ســربلندی بازماندگان است. باید در این مراسم به جوانترهای 

فامیل اندرز دهندـ  اندرزهایی از تجربه های خودشان.
به باور ایرانیان عهد باســتان، روز یلدا هم زادروز خورشید است. ]یلدا = 
میالد = زادروز، یک واژه آرامیـ  سریانی است[. هرودوت در کتاب یکم خود 
نوشته است که پارس ها »زادروز« خودرا جشن می گیرند و در این روز لباس 
نو می پوشند، مهمانی می دهند، بستگان جمع می شوند و شادی می کنند. 
مؤلف برهان قاطع، ماکس مولر، کریستِنسن، مری بویس و تقریبا همه شرق 
شناسان ابداع جشــن زادروز را به ایرانیان نسبت داده اند که بعدا از طریق 
روم به اروپا انتقال یافت و جهانی شده است. اردشیر پاپکان  روزنگاری به نام 
»کارنامک« داشت که دومین روزنامه جهان بشمار آورده شده است. در این 
کارنامک نه تنها کارهای انجام شدِه آن روز بلکه طرح ها و برنامه های دولتی 

عصر اردشیر یادداشت می شد و مقامات ارشد در جریان قرار می گرفتند.

بپاخیزي چینیان بر ضد سلطه مغول 
به رهبري يك روستازاده - فرمول 

مقابله مسالمت آمیز با مخالفـ  دروغ، 
چاپلوسی، تظاهر و فساد اداری میراث 
بجا مانده از دوران حکومت مغوالن در 

ايران، روسیه و چین است
 »ژو یووان زانگ« یک روستایي و کشاورز که چین را بار دیگر متحد 
کرد و سلســله پادشاهي مغوالن را در چین منقرص ساخت و آنان را به 
دشــت »ُگبي«ـ  همانجایي که آمده بودند فراري داد 20 دسامبر در 
سال 1398 میالدي درگذشت. ژو )زو( هنگام مرگ 70 ساله بود. دروغ، 
چاپلوســی، تظاهر و فســاد اداری میراث بجا مانده از دوران حکومت 

مغوالن در ایران، روسیه و چین است.
     پدر ژو او را در جواني از کار کشاورزي بازگرفت و به مدرسه آموزش 
روحانیون بودایي فرستاد و روحاني شد و در این سمت، اطالعات وسیعي 
از عدم رضایت مردم از دولت مغولي چین )سلسله یووان( به دست آورد. 
سپس دسته یي از کشــاورزان و مردم عادي چین را با خود همدست 
کرد و انقالب بزرگي به راه انداخت که به انقالب کاله قرمزها )دســتار 
قرمزهاRed Turbans ( معروف شد. او مي دانست که ارباباِن ملک 
حامي پادشاه هستند. بنابراین، نخست به تضعیف و از میان بردن آنان 
پرداخت و در ســال 1368 شــهر پکن را به آساني تسخیر کرد. سپس 
شــاهزادگان ایالت ها را عزل و زنداني و وحدت چین را بار دیگر تأمین 
کرد. وي تا آخرین لحظه ُعمر از غم مردم عادي و کشاورزان فارغ نبود و 
براي نویسندگان و اهل فرهنگ و ادب، حتي آنان که روش وي را نمي 
پسندیدند حقوق ماهانه برقرار کرده بود تا بکار خود در هرگوشه اي از 

چین که بخواهند ادامه دهند.
 ژو براي حفظ وحدت چین، یک شــبکه سراسري اطالعاتي مرکب 
از ماموران مخفي ایجاد کرده بود تا اورا از هرگونه مخالفت و دشمني و 
توطئه آگاه گردانند. ژو پس از شناخت مخالفان مي کوشید که آنان را 
قانع کند تا دست از مخالفت بردارند. فرمول »تبدیل دشمن به مخالف، 
و مخالف به ناراضي، و ناراضي به بي اعتناـ  خنثي = بي طرف« از اوست 
که اینک در سراسر جهان بکار بسته مي شود و دولت ها به جاي مجازاِت 
سخت، مخالفان خود را طبق این فرمول، آرام و خنثي مي کنند بدون 

این که انعکاسي داشته باشد و در افراد تولید مقاومت کند.

 تصوير اردشیر ساسانی بر سنگ و بر سکه رايج دوران حکومت او
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شرق شناسان و مورخان متفق القولند که ایرانیان نزدیک به 4 هزار سال 
ـ را که درازترین و تاریکترین  ـ آخرین شب پاییز و آذرماهـ  است که شب یلداـ 
شب در طول سال است تا ســپیده دم بیدار مانده، در کنار یکدیگر خود را 
سرگرم کرده تا اندوه غیبت خورشید و تاریکي و نیز سردي هوا روحیه آنان 
را تضعیف نکند و با به روشني گراییدن آسمان )حصول اطمینان از بازگشت 
خورشید در پي یک شب طوالني و سیاه که تولد تازه آن عنوان شده است( 

به رختخواب رفته و لختي بیآسوده اند.
     پیشتر، ایرانیان )مردم سراســر ایرانزمین( روز پس از شب یلدا )یکم 
دي ماه( را »خور روز« و »دیگان = دي گان« مي خواندند و به اســتراحت 
مي پرداختند و تعطیل عمومي بــود. در این روز عمدتا به این لحاظ از کار 
دست مي کشــیدند که نمي خواستند احیانا مرتکب بدي کردن شوند که 
میترائیســم ارتکاب هر کار بد، ولو کوچک را در روز تولد خورشید گناهي 

بزرگ مي شمرد.
    »هرمان هیرت« زبانشــناس بزرگ آلمانی که گرامر تطبیقي زبانهاي 
آریایي را نوشته است که پارسي از جمله این زبانها است نظر داده که »دي« 
به معناي »روز« بــه این دلیل بر این ماه ایراني گذارده شــده که ماه تولد 
دوباره خورشید است. باید دانست که انگلیسي یک زبان ِگرمانیک )خانواده 
زبانهاي آلماني( و ازخانواده بزرگتر زبانهاي آریایي )آرین( اســت. ِهرمان 
هیرت در آستانه »دي گان« به دنیا آمده بود و به زادروز خود که مصادف با 

تولد دوباره خورشید بود، مباهات بسیار مي کرد.
    فردوسي به استناد منابع خود، یَلدا و »خور روز« را به هوشنگ از شاهان 
پیشــدادي ایران )کیانیان که از سیســتاِن پارسـ  اینک واقع در ایران و 
افغانستانـ  برخاسته بودند( نسبت داده و در این زمینه از جمله گفته است:

که ما را ز دین بهي ننگ نیست
  به گیتي، »بِه« از دین هوشنگ نیست

 همه راه »داد« است و آیین ِمهر
      ..... نظر کردن اندر شمار سپهر

    
    آداب شــب یلدا در طول زمــان تغییر نکرده و ایرانیان در این شــب، 
باقیمانده میوه هایي را که انبار کرده اند و خشــکبار و تنقالت مي خورند و 
دور هم، گرد هیزم افروخته و بخاري روشن مي نشینند تا سپیده دم بشارت 
شکست تاریکي و ظلمت و آمدن روشنایي و گرمي )در ایران باستان، از میان 
نرفتن و زنده بودن خورشید که بدون آن حیات نخواهد بود( را بدهد، زیرا 

که به زعم آنان در این شب، تاریکي و سیاهي در اوج خود است.
    »خور روزـ  دي گان، یکم دي ماه« در ایران باســتان درعین حال روز 
برابري انسان ها بود. در این روز همگان از جمله شاه لباس ساده مي پوشیدند 
تا یکسان به نظر آیند و کسي حق دستور دادن به دیگري را نداشت و کارها 
داوطلبانه انجام مي گرفت، نه تحت امر. در این روز جنگ کردن و خونریزي، 
حتي کشتن گوسفند و مرغ هم ممنوع بود. این موضوع را نیروهاي متخاصم 

ایرانیان مي دانستند و در جبهه ها رعایت مي کردند و خونریزي موقتا قطع 
مي شد و بسیار دیده شده است که همین قطع موّقت جنگ، به صلح طوالني 

و صفا انجامیده بود.
     واژه »یلدا« از دوران ساســانیان که متمایل به بکار گیري خط سریاني 
)الفباي از راست به چپ( شده بودند بکار رفته است. »یلدا « همان »میالد« 
به معناي زایش، زادروز یا تولد است که از آن زبان سامي وارد پارسي شده 
است. باید دانست که هنوز در بســیاري از نقاط ایران مخصوصا در جنوب 
و جنوب خاوري براي نامیدن بلندترین شــب سال ، به جاي شب یلدا واژه 
ـ شب سیاه و سرد( را بکار  مرکب شــِب چلّه ) 40 روز مانده به جشن سدهـ 

می برند.
    مراسم شب یلدا )شــب چلّه( از طریق ایران به قلمرو رومیان راه یافت 
و جشن »ســاتورن« خوانده مي شد. جشن ساتورن پس از مسیحي شدن 
رومیان هم اعتبار خود را از دســت نداد و ادامه یافت که در همان نخستین 
سده آزاد شــدن پیروي از مســیحیت در میان رومیان، با تصویب رئیس 
وقت کلیسا، کریسمس )مراسم میالد مسیح( را 25 دسامبر قراردادند که 
چهار روز و در سالهاي کبیسه سه روز پس از یلدا )شب 21 دسامبر( است و 
مفهوم هر دو واژه هم یکي است. از آن پس این دو میالد تقریبا باهم برگزار 

مي شده اند.
 آراستن سرو و کاج در کریسمس هم از ایران باستان اقتباس شده است، 
زیراکه ایرانیان به این دو درخت مخصوصا »َسرو« به چشم مظهر مقاومت در 
برابر تاریکي و سرما مي نگریستند و در »خور روز« در برابر سرو مي ایستادند 

و عهد مي کردند که تا سال بعد یک نهال سرو دیگر کشت کنند.

شب يلدا )شب چله(؛ فلسفه، تاريخچه و ارتباط دادن كريسمس به آن

ايرانیان در مراسم يلدا تعهد مي سپردند كه هر سال
يك درخت سرو تازه بکارند



1394روزنامک- شامره بیست و یکم - دی 19

این ماه در گذر تاریخاین ماه در گذر تاریخ

4 میلیون افغان در ايران و 5 میلیون 
ايرانی در كشورهای ديگر

 16 ژانویه 2013 )26 دی ماه 1391( معاونت امنیتیـ  انتظامی وزارت 
کشور، شمار پناهندگان افغان در جمهوری اســالمی ایران را که ثبت نام 
شده و دارای کارت پناهندگی هســتند، 850 هزار نفر اعالم داشت. شمار 
افغان های غیر مجاز در آن زمان )ژانویه 2013ـ  3 سال پیش( در جمهوری 
اسالمی ایران حدود یک میلیون و 420 هزار تَن برآورد شده بودـ  و با جمع 
دو رقم  دو میلیون و 270 هزار. اظهارات افراد و گزارش های مبتنی بر آنها، 
رقم افغان های ساکن ایران در پاییز 2015 را نزدیک به 4 میلیون نشان می 
داد. پس از انقالب و بویژه در سال های پس از جنگ عراق با ایران، حدود 5 
میلیون ایرانی جالی وطن کرده و عمدتا در کشورهای انگلیسی زبان زندگی 
می کنند، ولی ارتباط و رفت و آمد خود با زادگاه و دیار نیاکان را قطع نکرده 

اند که یک خصلت ویژه هر ایرانی است.
افغان ها، از زمان تأمین وحدت ایران در 539 سال پیش از میالد تا نیمه 
دوم قرن 19 )به مدت 24 قرن( اتباع ایران بودند که دولت لندن با توســل 
به جنگ )لشکرکشــی به بوشهر و خوزســتان( و بازی های دیگر، آنان را از 
ایران جدا کرد و سپس بخشی از ایشان را هم با ترسیم خط مرزی »دوَرند« 
ضمیمه هندوستاِن وقت خود کرد که اینک در غرب و شمال غربی پاکستان 
زندگی می کنند و آرامش ندارند. شــمار پشتون ها )پاتان ها = افغان ها(ی 
پاکستان بیش از 29 میلیون است. افغانســتان نامی است که دولت لندن 
بر ایراِن خاوری گذارده اســت. بپاخیزی های مسلحانه پس از سلطه عرب 
بر ایران با هدف تأمین اســتقالل و حاکمّیت ایران و احیاء زبان فارســی، از 
سیستان بزرگتر و خراســان بزرگتر )آن قسمت ها که اینک در افغانستان 

قرار گرفته اند( آغاز شده بود.

سالگرد درگذشت همايون ُخّرم 
موسیقی دان بنام كه می گفت »شاد 

بودن« يك حق است
سه ســال از درگذشــت همایون ُخّرم موســیقی دان، آهنگساز و 
ویولنیست شهیر ایران گذشت. وی 17 ژانویه 2013 )28 دیماه 1391( 
در 82 سالگی درگذشت. ُخّرم که سی ام ژوئن 1930 )تیرماه 1309( 
در بوشهر به دنیا آمده بود از نوجوانی گام به دنیای موسیقی گذارده بود 

و از شاگردان ابوالحسن صبا بود.
    ُخّرم که یک مهندس برق بود از 1957 )1336 هجری( از همکاران 
برنامه های موســیقی رادیو ایران ازجمله »برنامــه گلها« بود و برای 
بســیاری از خوانندگان وقت ازجمله پروین، الهه، مرضیه، هایده و ... 

آهنگ ترانه ساخته بود و شهرت 
بانو پروین کــه یک کارمند بانک 

بود نتیجه تشویق های او بود.
    ُخــّرمـ  از اعضای وقت هیات 
رئیســه خانــه موســیقی ایران 
ـ هیچــگاه از موســیقی و ترویج 
آن دست نکشــید و می گفت که 
»شاد بودن« یک نیاز و حق است و 
موسیقی یک وسیله شاد ساختن 
است و او برای شادکردن ایرانیان 
به نوشتن آهنگ و کار ویولن ادامه 

داده است.
همايون ُخّرم

 تصويری از مجسمه كومودوس

31 دسامبر سال 192 میالدي )دهم دی ماه 1824 
ســال پیش( رئیس گارد امپراتوري روم، »کومودوس 
Commodus « امپراتور وقت این کشور که سلطنت 
خــود را از جانب یکــي از خدایان رومــي )ِهرکولِس( 
مي دانست و معتقد بود که همه اسیران جنگي باید در 
بازي هاي گالدیاتوري یکدیگر را بکشند و مي گفت که 
امپراتور باید به جاي زوجه »ِمترس« های متعدد داشته 
باشد، چند ساعت پس از این که شهر ُرم را به نام خود و به 
»کومودیانا« تغییر نام داد به دست یک پهلوان ُکشتي 
به نام نارسیسوس در حمام به قتل رسانید. نقشه قتل را 
رئیس گارد امپراتوری کشیده بود و »مارسیا« ِمترس 

امپراتور در طرح نقشــه به فرمانده گارد و اجرای آن به 
دست ُکشتی گیر مورد اعتماد امپراتور کمک کرده بود.

رئیس گارد پس از قتل امپراتور به ســناي روم رفت و 
کار خود را عملي الزم براي حفظ امپراتوري و اختیارات 
سنا به عنوان انتخاب کننده امپراتور اعالم و در خواست 

بخشودگي براي خود و همدستانش کرد.
 کومودوس )لوســیوس اورلیوس کومودوس( پســر 
مارکوس اوِرلیوس از ســال 180 تا ســال 192 بر روم 

ریاست کرده بود.
»تاریخ« موارد متعدد از این نوع توطئه هارا به خاطر 

سپرده و ثبت کرده است.

امپراتور را كشتند و از سنا تقاضاي بخشودگي كردند
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اختالف ُسنّی و شیعه به تحريك عثمانی 
)تركیه( در بین النهرين )عراق امروز( و 

لشکركشی ايران و هراسان شدن سلطان 
عثمانی و دادن پیشنهاد صلح

3 سال پس از اینکه دولت ایران به پایتختی شیراز )دولت کریمخان زند( 
به بازرگانان انگلیسی اجازه داد که در بصره تجارتخانه داشته باشند، ُسّنی 
های جنوب شرقی رود فرات که نسبت به شیعیان در اقلیت بودند، به تحریک 
دولت عثمانی دست به تخریب و آزار زدند. به شیراز اطالع رسیده بود که والی 
بغداد هم در تحریک ُسّنی ها دست دارد. با وصول این اطالع، کریمخان 14 
ژانویه 1773 شورای عالی دفاع را به تشکیل جلسه فراخواند و گفت که دولت 
پیشــین ایران 25 سال پیش، حکومت بغداد را با چند شرط از جمله دست 
برداشتن از ایروان )پایتخت ارمنستان و در آن زمان بخشی از قلمرو ایران( 
و رعایت احوال اکثریت شیعه بغداد و مداخله نکردن در امور بصره و جنوب 
بین النهرین )عراق امروز( به عثمانی واگــذار کرد که با تحریکات تازه، آن 
سازش نقض و عمال لغو شده است و ما برای احقاق حق خود باید توان نظامی 
مان را بکار گیریم و عثمانی را بر جای خود بنشــانیم. شورا با لشکرکشی به 

بین النهرین موافقت کرد. بصره در قلمرو ایران بود.
ســلطان عثمانی پس از نزدیک شدن سپاه ایران به مرز، به هراس افتاد و 
نه تنها  والی بغداد )ُعمرپاشا( را خودسر اعالم و اعدام کرد بلکه به کریمخان 
پیشنهاد صلح داد که پذیرفته شد و آرامش میان دو جامعه ُسّنی و شیعه بین 
النهرین برقرار شد و حاکمّیت ایران بر جنوب بین النهرین استحکام یافت.

 انگلیســی ها در 1770 اجازِه داشتن تجارتخانه در بصره به دست آورده 
بودند و از اینجا بود که دست به مطالعات بیشتری در جزیرة العرب زده بودند 
که این منطقهـ  تماماـ  اواخر جنگ جهانی اول به دســت آنان افتاد و دست 

به ساخت چند کشور در آنجا زدند.

 

 

انگلیسي ها 14 افسر ايراني را كه براي 
دفاع از وطن با آنان جنگیده بودند 

اعدام كردند!
خانواده هاي افسرانی که توسط انگلیسي ها اعدام شده بودند براي 
شــکایت از وثوق الدوله رئیس الوزراء وقت که بــه اعتراض آنان توجه 
نکرده بــود 22 دیماه1297 )12 ژانویه 1919( مقابل کاخ گلســتان 
اجتماع کردند ولي از دســت دربار سلطان احمدشاه هم در این زمینه 

کاري برنیامد!.
 انگلیســي ها 22 تیرماه همان سال )ژوئیه 1918( درست چهارماه 
مانده به پایان جنگ جهاني اول، چهارده افســر نیروهاي مسلح ایران 
ـ موضوعي که موّرخان  را بدون کوچکترین دلیل اعدام کــرده بودندـ 

ایرانی، آن طور که باید به آن توجه نکرده اند.
     این افســران به منظور دفاع از وطن خود که قبال ]و در قبال قدرت 
های درگیر در جنگ جهانی اول[ اعالم بي طرفي کرده بود با نیروهاي 
انگلیسي ]که این بی طرفی را نقض کرده بودند[ جنگیده و بعدا دستگیر 
شــده بودند. اعدام این افســران ]چهارماه پیش از پایان یافتن جنگ 
جهانی اول[ و در آستانه تنظیم قرارداد 1919 معروف به »قرارداد وثوق 

الدوله« و با هدف ارعاب مخالفان احتمالِی قرارداد صورت گرفته بود.
     پس از این که لنین سازشنامه آگوست 1907 سن پترزبورگ میان 
روسیه و انگلستان ]قرارداد تقســیم ایران میان این دو قدرت[ و همه 
معاهدات مغایر تمامّیت و حاکمیت ایران و امتیازات و مطالبات روسیه 
و روس ها را یکجانبه لغو کرد؛ انگلیســي ها درصدد سازش محرمانه با 
وثوق الدوله برای عقد قراردادي که چندي بعد تنطیم شد )قرارداد سال 
1919( برآمدند و بــرای اغفال افکار عمومی اعالم کردند که نیروهاي 
نظامی خودرا از ایران بیرون خواهند برد و »اس پي آر« را منحل خواهند 
کرد!. قرارداد 1919 )معروف به قرارداد لندن و وثوق الدوله( بگونه ای 
تنظیم شده بود که در صورت تصویب مجلس و اجرا، ایران مارا دربست 
تحت سرپرستي انگلستان قرار می داد و عمال تحت الحمایه آن دولت 

می شد و ....

كريمخان مرد بزرگی كه به نام 
»وكیل مردم« بر ايران رياست و 

عدالت برقرار كرد
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»یملیان پوگاچف Yemelyan Pugachov  « قزاقي )کوزاک( که 
در ارتش روسیه افســر بود و در نیمه دوم قرن هجدهم در منطقه »ولگا« و 
»ُدن« به حمایت از کشاورزاني که با اراضي زراعي خرید و فروش مي شدند 
)ِسرف ها( و طبقه زحمتکش که پس از پتر یکم با مشقت کار و زندگي مي 
کردند دست به قیام زده بود یازدهم ژانویه سال 1775 در مسکو اعدام شد. 

در بعضي تألیفات، اعدام او را 21 ژانویه نوشته اند.
    با این که پوگاچف در زماني که افسر بود مورد توجه کاترین امپراتریس 
روسیه بود و در رفاه زندگي مي کرد در جریان یک مأموریت در منطقه ولگا 
با مشاهده وضعیت بد زندگاني ِســرفها، ارتش را ترک و به حمایت از آنان 
دســت به قیام زد. در اندک مدتي هواداران فراوان به دست آورد و بسیاري 
از دژهــاي نظامي منطقه را تصرف کرد. قیام او منطقه اورال و بســیاري از 
مناطق مسلمان نشین روســیه را هم در برگرفت و اربابان ملک )فئودالها( 
فراري شدند.     وي موفق شده بود که چند واحد اعزامي ارتش تزار را شکست 
دهد. نزدیک بود قیام او سراسري شود که تزار براي سر او ) تحویل دادنش( 
28هزار روبِل طال جایزه تعیین کرد. این پول سبب شد که اطرافیان پوگاچف 
و همان هایي که پوگاچف به خاطرشان جان برکف نهاده و قیام کرده بود اورا 
در خواب دستگیر کنند و به عوامل تزار تحویل دهند. سپس پوگاچف را در 

یک قفس آهنین قراردادند و به مسکو منتقل کردند و در آنجا اعدام شد.
     باوجود خیانت اطرافیانش، پوگاچف تا آخرین لحظه ُعمر از عمل خود 
دفاع کرد و ابراز پشیماني نکرد و گفت که روزي افرادي دیگر این کار او را که 
یک واقعیت و یک نمونه انساندوستی است دنبال خواهند کرد. وي خیانت 
چند تن از اطرافیانش را به حساب ناداني و نداشتن آگاهي و طمع پول ناشي 
از فقر طوالني آنان گذارد و گفت که طبق تجربه او، نخست باید مردم تحت 
ستم را بیدار کرد و سپس آنان را برانگیخت تا بپاخیزند و حق خود بستانند 

- از مردمي که در خواب هستند جز خواب دیدن کاري ساخته نخواهد بود.
پوگاُچف در زمانی دست به قیام زد که کریم خان زند در ایران به نام وکیل 
ملت )نه، شاه( حکومت می کرد و عدالت برقرار کرده بود. پوگاچف که شهرت 
کریم خان و اصالحات اجتماعی اورا از مسلمانان جنوب روسیه شنیده بود 
از ستایشگران کریم خان شده بود و خواهان مدل اصالحات او برای روسیه. 

قفقاز در آن زمان بخشی از قلمرو ایران بود.

قیام پوگاچف در روسیه و خیانتي كه به او شدـ  پوگاُچف از ستايشگران اصالحات 
اجتماعی كريمخان زند و خواهان مدل او برای روسیه بود

پوگاُچف در قفس تزار روسیه

این ماه در گذر تاریخ

علیرضا زاکانی نماینده تهران در مجلس شــورای اسالمی بیستم دیماه 
1392 درباره نامه )شــکایت نامه( دکتر احمد توّکلی در زمینه یک »ویژه 
خواری« به ارزش 650 میلیون یورو، گفت که موضوع تا به آخر باید پیگیری 
و جزئیات در رســانه ها اعالم شــود تا فســاد اداریـ  اقتصادی که خالف 
دستورهای اسالمی هستند متوّقف شوند. دکتر احمد توّکلی اقتصاددان، 
پژوهشــگر، وزیر پیشــین و نماینده تهران در مجلس قبــال موضوع این 
ویژه خواری را که کار رسیدگی به آن، هنوز )در دیماه 1394( دنبال می شود  

افشاء کرده بود که محل وقوع آن در وزارت صنعت، معدن و تجارت بود.
توکلی در اعالمیه خود نوشته بود:

    »چند ماه پیش با موردی از ویژه خواری ]یک وارد کننده کاال[ در وزارت 

صنعت، معدن و تجارت رو به رو شدم. برای توّقف و جبران این تبعیض ناروا 
که به زیان مردم و اقتصاد ملّی تمام می شود، تالش کردم تا با مکاتبات مکّرر 
و مذاکره با مسئوالن، مانع از ادامه آن شوم. ولی، متاسفانه این ویژه خواری 
نه تنها متوقف نشد، بلکه گســترش یافت.«.   دکتر توکلی نوشته بود: »این 
واردکننده که بدهکار بزرگ بانکی نیز هست همچنین توانسته با حمایت 
وزیر صنعــت و تجارت از رانت 650 میلیون یورویی )850 میلیون دالری( 

بهره مند شده و سود بادآورده میلیاردی به جیب بزند.«.
    ]متن اعالمیه دکتر احمد توکلی که ضعف های متعدد را حکایت می کند 
قطعا در اسناد مجلس آرشیو شده است و این اسناد بعدا »تاریخ« خواهند 

شد و تاریخ پاک کردنی نیست.[.

ويژه خواری 850 میلیون دالری ) 650میلیون يورو( در زمان تحريم! 
و اعتراض احمد توكلی به آن
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تبعه اولـ  اصطالحي كه جهاني شده 
استـ  دلیل اكتاويوس برای پايین 
آوردن سن ازدواج در مورد دختران

اکتاویوس Octavius )اوکتاویان( چند سال پس از آن که سناي روم 
اورا با لقب اوگوســتوس به عنوان تنها کنسول روم )عمال امپراتور انتخابي( 
تعیین کرد و نگهبان دمکراسي و حقوق مردم قرار داد، یازدهم ژانویه سال 
23 پیش از میالد در مراسمي ناگهان و بدون مقدمه خودرا تبعه اول و باالتر 
از همه اتباع دیگر)َفرد اول( و زنش را هم بانوي اول روم )بانوي بانوان( خواند 
و این رسم از آن زمان در دنیاي غرب رایج شده است که رئیس کشور را َفرد 

اول و بانویش را زن اول حطاب کنند.
    اکتاویــوس در یک تصمیم دیگر، متصرفات روم را هم به مناطق متعّدد 
با خطوط تقســیم تازه قســمت کرد و هر بخش را یک ایالت روم خواند که 

بازگشت به استقالل و یا پس گرفتنشان دشوارتر شد.
تصمیم بعــدي اکتاویوس پایین 
آوردن ســن ازدواج دختران بود که 
طبق این تصمیــم او، انعقاد قرارداد 
نامزدي دختران به 10 سالگي پایین 
آمد که از 12 سالگي هم مي توانستند 
به خانه شوهر بروند. استدالل او این 
بود که با تجربــه از اختالفات زن و 
شوهری و مرافعات خانگی، دختران 
هرچه جوانتر به خانه شــوهر بروند 
سازش بیشــتری خواهند داشت و 
تطابق روانیـ  جســمانی و سلوک 

سریع تر و اســتوارتر تحّقق خواهد یافت. اختالفات داخلی خانواده ها، در 
مجموع آرامش جامعه را مختل خواهد کرد که جامعه نیاز به آرامش روحیه 
اتباع دارد و مرد و زن که اختالف روانی و جســمانی نداشته باشند اعضای 
بهتری برای جامعه خود خواهند بود و جامعهِ  آرام پیشرفت خواهد کرد. او 
در سنای روم گفته بود که ایرانیان پیشتر از ما به این واقعیت پی برده بودند 
و حد اقل ســن ازدواج برای دختر را 15 سالگی قرار داده اند. طبق اظهار آن 
روز اکتاویوس، دختر 3 تا 5 ســال زودتر از پسر به بلوغ جسمانی می رسد. 
طبق اظهار آن روز اکتاویوس، دختر زودتر از پسر به بلوغ جسمانی می رسد.

اُكتاويوس

آغاز بکار بردن جنگ افزاری
 به نام تحريم در تاريخ معاصر: روزی كه 

ناپلئون منشور تحريم انگلستان را
 امضاء كرد و اتحاد ناپلئوني اروپا آن را

 به اجرا گذارد
ناپلئون بناپارت در پی تصمیم ســال 1806 خــود در برلین که هرگونه 
تماس اروپای قاره ای با انگلستان قطع شــود، هفدهم دسامبر 1807 در 
شــهر میالِن ایتالیا منشور تحریم انگلستان توسط اروپای قاره ای را امضاء 

و اعالم کرده بود.
 این منشــور کشــورهای اروپای قاره ای را از هرگونه رابطه و تجارت با 
انگلســتان منع می کرد. ناپلئون در کنار امضای خود در زیر این منشــور 
عناوینش را چنین نوشته بود: ناپلئون؛ امپراتور فرانسه، حکمران اسپانیا، 

پادشاه ایتالیا و بزرگ اتحادیه راین )ژرمن ها = آلمانی ها(.
این منشور درعین حال کنتیننتال سیســتم )اتحاد اروپای قاره ای( را 
رســمیت داد که هدف ناپلئون از جنگ ها و فتوحاتش بود. اگر ناپلئون به 
روسیه لشکر نکشیده بود، نظمی را که در اروپای قاره ای به وجودآورده بود 
دوام بیشــتری می یافت. ناپلئون که کمر به نابودی انگلستان بسته بود آن 
توان دریایی را نداشت که سپاه بزرگی را مأمور فتح انگلستان کند و از دریای 
مانــش عبور دهد. نبرد دریایی ترافالگار در ســال 1805 که در آن ناوگان 

مشترک فرانسه و اسپانیا از نیروی 
دریایی انگلســتان شکست خورد 
اندیشه تحریم کامل این کشوررا به 
ذهن ناپلئون آورده بود. این تحریم 
تا ســال 1814 ادامه داشــت. 13 
دهه پس از ناپلئون، هیتلر تصمیم 
به نابودکــردن قدرت انگلســتان 
داشــت که بازهمان اشتباه ناپلئون 
را مرتکب شــد و نیروهای خودرا به 
جای  بکار بردن علیه انگلســتان به 

جنگ شوروی فرستاد و نابود شد.
    23 دســامبر 1807دســتگاه 

قانونگزاری آمریکا الیحه توماس جفرســون رئیــس جمهوری وقت این 
کشــور مبنی بر منع صدور کاال به اروپا و واردات از کشــورهای این قاره را 
تصویب کرد که به »قانون اِمبارگو« معروف اســت. گفته شده است هدف 

جفرسون این بود که پای جنگهای ناپلئونی به آمریکا نرسد.
    طبق قانون اِمبارگو مصوب کنگره آمریکا، تمامی کشتی ها هنگام ورود 
به بنادر ایاالت متحده و خروج از این بنادر باید بازرســی دقیق می شدند. 
این قانون ُعمری طوالنی نداشــت. دولت واشنگتن با ناپلئون که آمریکای 
فرانســه )ایاالت مرکزی از شیکاگو تا نیوارلئان( را به آن دولت فروخته بود 

روابط صمیمانه داشت.

این ماه در گذر تاریخ

ناپلئون بناپارت
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این  ماه در دنیای رسانه ها:
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بیســت و یکم دســامبر 1917 داســتان نگار بنام آلمانــي ِهنریک بول  
Heinrich Boll )هاینریش بُل( به دنیا آمد، 68 ســال ُعمر کرد و در سال 
1972 برنده جایزه ادبي نوبل شد. او در داســتان نویسي، نگارش داستانهاي 
کوتاه و نیز مقاله، استعداد و مهارت فراوان داشت. هنریک در نوشته هاي خود 
رنج ها و سختي ها آلماني ها را در جریان جنگ جهاني دوم و پس از این جنگ 

به خوبي تشریح کرده است و نیز سوژه های انسانی دیگر.
 داســتانهاي معروف ِهنریک  بول )هاینریش بُل( عبارتند از: دلقک، احترام 
از دســت رفته کاترینا بلوم، طبل نازک، قطار سر وقت بود، ارواح، غیبت بدون 
مرخصی، جاکوب دروغگو، روزهای بدون خواب، میراث نظامی )سرباز(، النه 
اَمن، ... یک کلمه نگفت، آدم های از دست رفته، تلفات و .... 63 داستان )کوتاه( 
هنریک بول در یک مجموعه چاپ شــده است که بانو لیلی ونِویتس )نویسنده 
کانادایی و مسلط بر زبانهای آلمانی، فرانسوی و چینی( آن را به زبان انگلیسی 
ترجمه کرده و منتشر شده است. سیامک گلشیری نیز کتاب »میراث« نوشته 
هنریک بول را به فارسی ترجمه کرده که تا کنون چندبار تجدید چاپ شده است.

     هنریک بول با این که تحصیالت کالسیک آن چناني نداشت در گفتاري در 
سال 1980 تعریف جالبي از داستان و داستان نگاري و اهمیت آن را و این که هنر 

نویسندگي؛ اوج تفّکر، دانسته ها، تجربه و تخّیل است به دست داده و به طلوع و 
درخشش داستان نگاري در میان برخی از ملل و انحطاط و زوال آن در کشورهاي 
دیگر اشــاره کرده بود. بول که در16 جوالی 1985 فوت شد در آن گفتار خود 
اظهار کرده  بود که در کشورهاي اختناِق عقیده و بیان که دولتهاي حتي به زبان 
داستان، حاضر به تحّمل انتقاد و شنیدن ضعف ها و کمبودها نیستند؛ داستان 
نویسي ِ عشــق و ِسکس و ... رواج مي یابد، زیرا که داستان نگار نمي تواند هنر و 
اندیشه و همچنین خواست و رسالت خود را براي مدتي طوالني محبوس سازد 

و اگر چنین داستانهایي بدآموزي تلقي شده اند، گناه از نویسنده نبوده است.
 »بول« داستان نگاري را نیازمند به حمایت و تشویق ملّي )دولتـ  جامعه( 
دانسته و گفته بود: "با این که »پاسترناک« با نوشتن یک داستان چهره شوروي 
را خراب کرد وي را از محله زیباي نویسندگان در حومه مسکو و مقّرري دولتی 
قابل مالحظه اش محروم نکردند. دولت ها باید مالحظه احوال نویسندگان بویژه 
داستان نگاران را داشته باشند و اسپانســري آنان را برعهده گیرند تا این هنِر 
ادبیات، ترّقي و پیشرفت کند. نویسندگان عاشق مردم و خواستار شادی خلق 
هستند و در نتیجه دوسِت دولتـ  دولتی که همه هدف خودرا پیشرفت، رفاه و 
شادی اتباع قرار داده و برضد فساد و ایجاد فاصله طبقاتی و ناخرسندی ها باشد.".

زادروز »هنریک بول« و به این مناسبت، نظر او درباره داستان نگاريـ  
 بول گفته بود: نویسندگان عاشق مردم و خواستار شادی َخلق هستند 

و در نتیجه دوسِت دولتـ  دولتی که همه هدف خودرا پیشرفت، 
رفاه و شادی اتباع قرار داده و برضد فساد و ایجاد فاصله طبقاتی و 
ناخرسندی ها باشدـ  عناوین کتاب های این نویسنده بنام آلمانی

روی جلد كتاب 63 ، داستان ترجمه لیلی ونِويتس به انگلیسی Heinrich Boll روی جلد كتاب »میراث« ترجمه سیامك گلشیری
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در اواخر دومین سال جنگ جهاني اول )سال 1915( دولت امپراتوری وقت 
آلمان )رایش( که در خاورمیانه در کنار متحد خودـ  دولت عثمانی )ترکیه( با 
ائتالف انگلستان، فرانسه، روســیه و ... می جنگید و صحنه هایی از این جنگ 
به داخل ایران )به رغم اعالم بی طرفی( کشانیده شده بود و آلمانی ها از عنوان 
همنژادی با ایرانیان برای نفوذ در قلوب آنان استفاده می کردند از تمایل چند 
ایراني مقیم برلین و ازجمله حسن تقی زاده، جمال زاده و قزوینی به انتشار یک 
نشریه به زبان فارسی و ارسال برای ایرانیان برون مرز و عمدتا »تغییرطلب« و 
روشنفکران داخلی استفاده کرد و تصمیم به تأمین هزینه مالی این نشریه گرفت 
تا هدف تبلیغ سیاست های خود به فارسی زبانان و نفوذ در افکار آنان را به اجرا 
درآورد. این نشریه به صورت مجله دوهفتگی )دو شماره در هر ماه( ژانویه 1916  
نخستین شــماره خودرا به توزیع داد. ناشران این مجله، نام »کاوه« نخستین 
انقالبی جهان و متولّد اصفهان )سپاهان( را برآن گذاردند زیرا که نه تنها معنی 
دار بود بلکه برای هر ایرانی،  نامی آشنا و هر ایرانی نام کاوه آهنگرـ انقالبی ضد 
ظلم را شــنیده و در تاریخ عمومی و انقالبات درج است و پس او، اسپارتاکوس. 
به رغم پایان جنگ جهانی اول در 11 نوامبر 1918 و شکســت آلمان در آن و 
گرفتار توّرم و مشکالت مالی شدن، نظام دولتی بعدی آلمان تا مارچ 1922 )4 
سال پس از جنگ( پرداخت هزینه این مجله را قطع نکرد. ناشران مجله پس از 
قطع کمک مالی آلمان، این نشریه را تا 4 سال دیگر )سال 1926( انتشار مجله را 
ادامه دادند. نویسندگان مجله بعدا به ایران بازگشتند و تقی زاده نماینده مجلس 
و سپس سناتور شد و از مشاهیر. به احتمال زیاد، »کاوه« نخستین جریده فارسي 
است که توسط ایرانیان در اروپا منتشر شد. اینک به عنوان یک مأخذ از مطالب 

کاوه استفاده مي شود. در تاریخ دیپلماسی و فصل »نفوذ«، از عمل دولت رایش 
در تأمین هزینه مالی »کاوه« به عنوان آغاز دوره نفوذ یک قدرت از طریق رسانه 
ها بویژه رســانه های داخلی و همزبان در کشور مورد هدف نام برده شده است. 
آلمان، نحســت با هدف جلب نظر ایرانیان به حمایت از حود در جنگ و سپس 
نفوذ اقتصادی و صادرات به ایران و دریافت امتیازات اقتصادی به تأمین هزینه 
کاوه ادامه داد و ســپس به مطبوعات داخلی روی آورد و این روش ادامه یافته و 
قدرت ها برای نفوذ هرچه بیشتر در یک کشور و جلب حمایت از سیاست های 

خود متوجه مطبوعات )واینک مجموعه رسانه ها( شده اند.

سالروز انتشار مجلهِ  فارسی زباِن کاوه در برلین و سرآغاز نفوذ 
خارجی از طریق رسانه ها و ...

صفحه اول يك شماره »كاوه« در آن زمان

زمستان 1348، در یک جلســه دبیران تحریریه )اطاق خبر( روزنامه 
اطالعات که عصرها به ریاســت سردبیر و گاهی هم مدیر مؤسسه تشکیل 
می شد و در آن روز احمد شهیدی سردبیر کل هم حضور داشت، مهندس 
ُکردبچه سردبیر اجرایی روزنامه در حالی که عکس بسیار زیبایی از اشرف 
پهلوی را به دبیران میزها نشــان می داد گفت که توصیه شده است که در 
اخبار و مطالب مربوط به خواهر دوقلو )همزاد( شاه، اگر نیاز به چاپ عکس 

او باشد لزوما این عکس که به آرشیو داده خواهد شد درج شود.

 یکی از دبیران اطاق خبر پرسید: به عبارت ساده تر، چاپ عکس دیگری 
از شاهدخت ممنوع است؟
 و ُکردبچه پاسخ داد: بله.

در آن زمان اشــرف که 17 دیماه 1394 و در 96 ســالگی در فرانســه 
درگذشت، 48 ساله بود و به نظر می رسید که عکس، ده سال پیش از آن از 
او گرفته شده بود و انعکاسی از زیبایی. تا سال انقالبـ  اگر عکس در مراسم 

روز نبود و اصطالحا باید تَکی چاپ می شد، همان عکس درج می شد.

یک خاطره کوچک درباره اشرف پهلوی

خاطرات ژورنالیستی نوشیروان کیهانی زاده
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نظرات اندیشمندان درگذر زمان

 William - Wilkie - ویلیامـ  ویکیـ  کالینــز
Collins نویسنده انگلیســی قرن نوزدهم هشتم 
ژانویه 1824 )18 دی 192 سال پیش( به دنیا آمد و 
جمعا 204 کتاب و رساله نوشتـ  یکصد کتاب، رساله 
و مقاله غیر داستانی، 30 داستان )ناول(، 60 داستان 
کوتاه )ماجرای واقعی( و 14 نمایشــنامه.  کالینز در 
عین حال یک اندیشمند بود و در نیمه دوم قرن 19 
بســیاری از تحوالت صد ســال بعد ) نیمه دوم قرن 
بیستم( را حدس زده و پیش بینی کرده بود ازجمله 
تغییر جنگ افزارها از ســالح آتشین و لشکرکشی 
پُرهزینه و تلفات به زبان و قلم )جنگ سرد(، گفتار و 
کردار دیپلماتیک )بازی(، جاسوسی، ترور مقامات 
و برجســتگان مورد هدف، خرابکاری ها، تحریک و 
راه اندازی شورش و انقالب، فشارهای اقتصادی، به 

ورشکستگی کشــاندن، بدنام کردن و از جنگ مستقیم قدرت ها به جنگ 
عوامل )پراکسیـ  نیابتی( و ....    کالینز که بسیاری از کتاب های او به صورت 
فیلم سینمایی درآمده اند 23 سپتامبر 1889 )یکم مهرماه  127 سال پیش( 

درگذشت. داستان او تحت عنوان »بی نام = گمنام« و 
داستان دیگرش »زن سپیدپوش« و نیز یک داستان 

پلیسی اش معروفیت بیشتری دارند.
 کالینــز که دوســتانش اورا »ویکی« خطاب می 
کردند در کتاب خاطرات زندگی اش نوشــته است 
که دچار یک بیماری پُر از درد بود و به تجویز پزشک 
و صرفا به خاطر تسکین درد، »تریاک« مصرف می 
کرد. در این خاطرات، ویکی اعتراف کرده اســت که 
با دو زن رفت و آمد طوالنی داشــت ولی جرأت نکرد 
با هیچکدام شــان ازدواج کند که مشکالت ناشی از 
ازدواج؛ درد ســرها، نگرانی، رنج و زحمت بســیار و 
درازمدت دارد و به قول شــاعر ایرانی؛ دال خو کن به 
تنهایــی که از »تَن« ها بال خیزد، و دمي با غم بســر 

بردن جهان یکسر نمي ارزد.
از نوشــته های کالینز چنین بــر می آید که مخالف »انعقــاد قراردادـ  
عقدنامه« برای زندگی مشترک داشتن زن و مرد بود. وی عالقه، وفاداری 

و در هماهنگی بودن را کافی برای زندگی مشترک داشتن می پنداشت.

سیدنی هوک فیلسوف Sidney Hook  آمریکایی از اصحاب فلسفه 
تاریخ، بیانگر فلسفه پرگماتیســم )اصالت عمل و واقع گرایی( و نویسنده 
فلســفه آموزش و پرورش که بدون توجه و رعایت به آن، جامعه مورد نظر 

ساخته نمی شود 20 دســامبر 1902 به دنیا آمد و 
87 ســال عمر کرد. وی که بر فرضیه ها و سرانجام 
َمزَدک پارســی مســلط بود در جوانی متمایل به 
کمونیســم و برابری انســان ها بود ولی پس از چند 
تجریه و مســافرت به دور جهان تغییر عقیده داد و 
گفت که »مارکسیســم« فرضیه ای عملی نیست و 
با روانشناسی انســان همخوانی ندارد، به همانگونه 
که مزدکیســم نداشــت. به عالوه، شماری هستند 
که با توسل به یک ایدئولوژی می خواهند برُکرسی 
قدرت بنشینند و توســل به یک ایدئولوژی و تبلغ 
براي آن برایشان وسیله کســب و نگهداری قدرت 
است و برخالف آنچه را که می گویند، در اندیشه رفاه 
و نیکبختی مردم نیســتند. وي اندرز داده است که 

بدون دیدن واقعیت ها و لمس کردن آنها نیاید صرفا تسلیم ادبیات و تبلیغ 
شد. ســیدنی هوک گفته است که مطالعه تاریخ نشان می دهد که انقالبها 
و دولت های برآمده از انقالب، ســرانجامی نا موفق داشته اند زیراکه پس 
از هر انقالب، امور جامعه بویژه مباشــرت اقتصاد به 
دست افراد بی تجربه و ناآگاه از کار می افتد و خراب 

تر می شود.
 این افراد که خودرا پیروز انقالب می دانند پس از 
گذشت زمانی کوتاه، خودخواه و جاه طلب می شوند 
که مزید بر علت است. »اقتصاد« ناسالم و »مدیریت 
ضعیف و فســاد آلود« خطر شماره یک برای دولت 

های برخاسته از یک انقالب است.
»ســیدنی هوک« در مورد سوسیالیســم مالیم 
گفته اســت که این فرضیه بایــد از طریق پارلمان 
و صندوق آراء برقرار شــود نه انقــالب که انقالب 
باعث روی کارآمدن و مدیرشــدن ناآگاهان و غیر 

کارشناسان می شود.

دال خو ُکن به تنهایی که از »َتن« ها بال خیزد،
 و َدمي با غم بسر ُبردن جهان یکسر نمي ارزد

W. Collins

Sidney Hook

انحطاط اقتصاد  است  که
دولت های برخاسته از یک انقالب را شکست می دهد


