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 مجله روزنامک با 40 درصد تخفیف در تهران  مشترک پُستی 
می پذیرد، در صورت تمایل آدرس بدهید تا ارسال شود

مجله روزنامک، نوروز 1395 دو ساله می شــود و تصمیم براین است که از 
شــماره فروردین 1395 تغییراتی در صفحات آن داده شود به این ترتیب که 

رویدادهای روز و رویدادهای گذشته )تاریخ( در همان روز به شکلی 
تازه و در یک متن، روز به روزـ  پشــت ســر همـ  درج شود تا ارتقاء 

فرهنگی آن آسانتر باشد و الگویی تازه در ژورنالیسم مجله.
همچنین تصمیم بر این است که برای آشنا شدن مخاطباِن بالقوه 
با این روش، چند هزار نسخه از آن شماره مجله، برایگان در نمایشگاه 

کتاب )تهرانـ  اردیبهشت 1395( توزیع شود.
همچنین در نظر است که به اقتباس از »روزنامه نویسانـ  تاریخ 

نگاران« سالمند، از ســال 2017 )بهمن ماه 1395 و 80 ساله شدن( دیدار از 
کشــورها را آغاز کنیم و روز به روز مشاهدات خودرا برنگاریم تا بر آگاهی های 

مخاطبان از جهان افزوده شود و با ما به دور دنیا سفر کنند.
سرمقاله بهمن ماه 1394 روزنامک اختصاص به شرح فروش خانه و هزینه 
کردن پول حاصل از آن به ادامِه کار تاریخ آنالین ایرانیان، مجله روزنامک و کتاب 
کردن خاطرات و ... داده شــده بود. قبال نیز چنین مطلبی در تاریخ آنالین درج 
شده بود. در پی درج این مطالب دهها نامه، ایـ  میل و پیام تلفنی تحسین آمیز 
دریافت شد که باعث نهایت خرسندی و بهترین تشویق و دستمزد است. تنی 
چند از این مخاطبان خواسته بودند که دوباره آن مطلب را درج کنیم شاید که 
دیگران هم ترغیب به خدمت بدون چشمداشت برای ایرانیان شوند. به خواست 

آنان، سرمقاله ماه گذشته، عینا در صفحه بعد آمده است.
از آنجا که در این شــماره، جای کافی برای دادن پاســخ به پرســش های 

مخاطبان نبود، دادن پاسخ به  سه پرسش را هم به این سرمقاله آورده ایم:
یک مخاطب تلفنی گفت: پس از اینکه شنیدم در ایران از فروردین تا دیماه 
1394 بیــش از 134 هزار طالق ثبت شــده ناراحت و نگران شــدم. راه حل 

چیست؟.
پاســخ: باید علل را به دست آورد یعنی که بیماری را تشخیص و سپس دارو 
تجویز کرد. طالق و مرافعات زن و شــوهری، مسئله امروز نیست. تا زمانی که 
شناخت قبلی کامل پیش از ازدواج و اطمینان از تناسب و هماهنگی و آمادگی 

میان زن و مرد نباشــد، زندگانی مشترک مطابق خواست و انتظار نخواهد بود 
و با هر وزش نسیم، شاخه می شکند. در دهه 1330 اخبار مرافعات خانوادگی 
پُر خواننده ترین مطالب یک روزنامه بــود. این نگارنده حادثه نگار 
روزنامه اطالعات بودم و یک برنامه به نام »در گوشــه و کنار شهر« 
هم در همین زمینه در رادیو داشتم. بیشتر خبرهای ما دعوای زن و 
شوهرها با هم بود و وقتی دّقت می کردیم، علت را نداشتن شناخت 
قبلی و عدم هماهنگی و تناسب می دیدیم. این اخبار، و مقاله های ما 
مقامات وقت را مجبور به ایجاد یک شورای روانشناختی و تحقیقات 
اجتماعی کرد که محل کار آن عمدتا در دادگستری بود و سرانجام 
به همان نتیجه ای رسید که ما قبال رسیده بودیم. راه حل، آموزش روش علمی 
همسرگزینی در دبیرستان و نیز در رادیوـ  و در رادیو به صورت داستان و نمایش 
تشخیص داده شد. وزارت فرهنگ )اینک آموزش و پرورش( دست به اقدام زد 
و کتاب درسی تعلیمات اجتماعی سال چهارم دبیرستان را اصالح کرد و در آن 
اهمیت ازدواج به عنوان مهمترین اقدام یک انسان در طول ُعمر و فرمول جامعه 
خانواده و تشخیص تناسب و هماهنگی زن و مرد برای یک ُعمر زندگی مشترک 
که هدف هر دو طرف است و محافظت از این جامعه با کمک به یکدیگر )همیاری( 
برای رسیدن به هدف مشترک درج شــد و دبیران مربوط آموزش تدریس آن 
را دیدند و دو سال بعد، انتخاب شغل و محل سکونت هم بر آن اضافه شد. ُکپی 

روی جلد و یک صفحه از فهرست مندرجات در زیر آمده است:

تغییرات در صفحات مجله روزنامک از نوروز 1395ـ  
کشوری که روزنامه نگار حرفه ای داشته باشد کمتر دچار مشکل می شود

ادامه سرمقاله  در صفحه 19
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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 ساخته شــده بود و خیلی کوچک. به امساک 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 ســال نتوانستم قلب خودرا راضی به فروش خانه کوچک 
خود در نارمک کنم که یک آجرـ  یک آجر و در طول سالها آن را ساخته بودم 
تا از محل فروش، در زمین تازه، خانه بســازم. ]خانه نارمک در سال 1359 
به یک سوم بهای ســال 1356 بفروش رفت، زیرا که آیت اهلل خسروشاهی 
رئیس وقت سازمان مسکن انقالب اسالمی گفته بود که افراد نباید بیش از 
یک خانه و یک زمین شهری 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، محل کار 
برای این روزنامهـ  البته با ابعادی محدود را بسازم. نقشِه ساختماِن چندین 
روزنامه در چند کشور را بررسی کردم و طرح ساختمان را بر آن پایه ریختم 
که عبارت بود از؛ یک سالن تحریریه، اطاق حروفچینی، اطاق سردبیر، اطاق 
تصحیح، تاریکخانِه ســاخت عکس و ... و اطاق مدیــر در طبقه دوم و انبار 
برگشتی ها. کار ساختمان در شهریور 1359 به پایان خود نزدیک شده بود 
که برای خرید تایپ ســتینگ و ... در نیمه دوم همان شــهریور ماه به لندن 
سفر کردم که جنگ 8 ســالهـ  چند روز پس از ورود من به لندن آغاز شد و 
فرودگاهها )راه بازگشت( مسدود. بناچار به آمریکا و نزد فرزندان رفتم. آنان 
را زمانی که خبرنــگار روزنامه اطالعات در آمریکا بودم به اینجا آورده بودم. 
پس از رسیدن به آمریکا، تلفنی از پدر و مادرم خواستم که به ساختمان تازه 
اثاثه کشــی 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 بیمارســتان امیراعلم، به تهران بازگشــتم 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، 
بزرگی و بزرگواری در هم میهنــان در روزنامه اطالعات، خبرگزاری پارس 
و رادیوـ  تلویزیون ملّی آغاز کرده بودم که با همان هدف و آرزوها، ادامه آن 
را در روزنامه های تهران از آغاز دهه 1370 ازســرگرفتم. البته در ماههای 
نخست، بزرگ جلوه دادن کوروش و داریوش و نادرشاه و حتی نوشتن واژه 

»شاه« به صورت پسونِد اسامی کار آسانی نبود.
احساس خدمت به ایران و ایرانی از 11 سالگی )که کالس ششم ابتدایی 

بودم( در من تقویت شــده بود. در نوروز آن سال مادر بزرگ من )مادر پدرم 
که از کیانی های کرمان بود و 7 برادر داشت( 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 مرد فریاد زد: »شــرم نکردی، 
شــرح 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، خراســان بزرگتر )آسیای میانه(، افغانستان )نامی که انگلیسی ها بر 
ایران خاوری گذارده اند(، مکران و ســواحل جنوبی و غربی خلیج فارس و 
برخی از جزایر آن به کمتر از نصف کوچک کردند و نیز هدیه کردن سلیمانیه 
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 اشعار و ادبیاِت فارسی قرون وسطی 
آمده بود. همسایگانی که به سربازی رفته بودند و در پادگان سرآسیاب )مقّر 
لشــکر 7 پیاده کرمان( در ساعات شب به آنان تاریخ ایران تدریس می شد، 
جمعه ها می آمدند و اگر اشکال درسی داشتند می پرسیدند و کتاب درسی 
تاریخ دبیرستانی دست دوم می خریدند و یا عاریه می کردند. افسران چپگرا و 
مصدقی در ساعات فراغت و به رایگان در دبیرستان 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 بنویسیم 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 ادبیــات« تدریس می کرد و ایرانیان را اَبَرقدرت اندیشــه، دانش و 
ادبیات جهان در قرون وسطی )که اروپا در آن قرون در ظلمت بود( معرفی 
و از ابوالقاسم فردوسی که ُعمر خودرا بدون چشمداشت مادی )پول و مال( 
صرف زنده کردن زبان پارســی و تاریخ ایــران و اخالقیات ایرانی کرده بود 
به عنوان یک میهندوســت که در طول تاریخ بشر و در هیچ کشوری نظیر 
نداشته نام می بُرد و همین گفتار ِ با تأکید او، در من چنان تأثیر کرد که هدف 
و برنامه خودرا یک فردوســی ِ کوچکتر شدن قرار دادم، با بکار بردن قلم و از 
طریق نوشتنِ  تاریخ به روش ژورنالیستی و خبر آموزنده و گزارش 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« وطندوستی 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 

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، ایرانی و ایرانی تبار( است برسد
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آورد. طبق تعریف رنه دکارت، یک جامعهـ  جهانی، ملّی، شهری و خانوادهـ  
وقتی به وجود می آید که افراد، هدف مشترک داشته باشند و برای رسیدن 
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 جــای جامعه، نوعی اجتماع )گردهمایی( به وجود خواهد آمد 
که برخی عالئق مادی عامل ایجاد آن است. چنین اجتماعی مرّکب از افراد 
متفّرق به منزله درختی بدون ریشــه است که با هر نسیم، از جای َکنِده می 
شــود. یک مثال نسبتا تازه: جامعه شوروی. فساد 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؛ 
درست 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 کشــور 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 دست رفتن 
میراث نیاکان )روسیه متحدـ  روسیه بزرگتر، 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 ژورنالیستی و نیز روزشمار )َسبک کرونیکل( برای ایرانیان برآیم، با 
هزینه خودم و بدون پذیرفتن کوچکترین کمک از دیگران؛ تا به هدف خود 
که یک فردوســی کوچکتر شدن است برســم. این برنامه را با ایجاد آنالین 
www.iranianshistoryonthidday.com آغاز کردم که اینک 
)بهمن ماه 1394( 14 ساله شده است. به این تصمیم خود وفادار مانده ام که 
هرچه را که از دانش و مال دنیا دارم صرف روشــن ساختن ایرانیان و ایرانی 
تباران از گذشته خود، تحوالت و کارهای 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 تاجیکیان خجند، دوشنبه و بخارا که ضمیمه ای به 
حروف سیریلیک )الفبای رایج در آن دیار( 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 باســتان آن به انگلیسی شد 
که ضمیمه انگلیسی هم به دست آورد که رو به تکامل است. به توصیه چند 
تاریخ دان که برای مطالب تاریخ جاری )رویدادهایی که تاریخ خواهند شد( 
یک وبسایت جداگانه ساخته شود، در سال 2003 )13 سال پیش( آنالین 
روزنامک www.rooznamak.com را  ســاخته ام که فّعال اســت 
 و پس آنها دو وبســایت www.journalistnushiravan.com و 
www.historiannushiravan.com برای درج خاطرات و نظرات 

مربوط.
 تاریــخ آنالین برای ایرانیــان )که اگر به صورت چاپــی درآید 12 جلد 
خواهد شــد، رویدادهای تاریخ هرماه در یک جلد( با داشــتن دو دفتر در 
آمریکا و ایران و چند کارمند، ِســرور )هوســت( و ِوب َمستر و ... هزینه ای 

ســنگین دارد که مطلقا آگهــی و کمک مالی از فرد و دولت و مؤسســات 
 نپذیرفته و نخواهد پذیرفت.دو ســال است که انتشــار ماهنامه )روزنامک

ـ    www.rooznamak-magazine.com ( را هم در همان زمینه ها 
بر کار خود افزوده ام که در نخســتین سال انتشار برایم بیش از 44 میلیون 
تومان زیان مالی داشت. چون پس انداز، نزدیک به اتمام بود در صدد فروش 
ســاختمان مورد بحث برآمدم )که آن را برای انتشار »سپیده دم« ساخته 
بودم و از سال 1392 دفتر مجله روزنامک شده بود(، ولی فروش ساختمانی 
که با آن امید و آرزو ایجاد شــده و پدر و مادر در آن تا آخرین روزهای حیات 

زندگی کرده بودند بسیار دشوار بود و یک آزار روحی.
 چاره نبود. از بی پولی، انتشــاِر 3 شماره مجله روزنامک به اِدیشن آنالین 
آن اکتفا شده بود. ساختمان مورد بحث 15 آذر 1394 به یک بساز و بفروش 
)بیلدر( فروخته شد که با یک احتســاب سرانگشتی، پول حاصل از فروش 
خانه، هزینه ادامه حیات تاریخ آنالین و مجله را تا چند سال و تا من ِ 79 ساله 
زنده باشــم 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 تأمین هزینه های ریالی و ارزی تاریخ آنالین 
ایرانیان، ضمائم آن 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 »تاریخدانـ  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 فردوسیِ  کوچک، کوچکتر نشود و تا واپسین َدم و بدون چشمداشت، در 

خدمت ایرانیان، ایرانی تباران و پارسی زبانان باشم.
با پول حاصل از فروش خانه، ماهنامه روزنامک از شــماره 22ـ  بهمن ماه 
1394 و پس از انتشار سه شماره اینترنتی )اِدیشن آنالین( به هر دو طریقـ  
چاپی و آنالین انتشار و ادامه خواهد یافت. برای یافتن یک چاپخانه مقرون به 
صرفه و داشتن عوامل توزیع ادیشن برون مرز مجله روزنامک به لس آنجلس 
رفتــم. در اینجا با ابراهیم صفایی روزنامه نــگار 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 انتشــار در برون مرز این اســت 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.

بخشــی از مطالب سه شــماره آنالین مجله روزنامک ازجمله این مقالِه 
گزارش گونه ـ  گزارش به مخاطبانـ  در شماره چاپی بهمن 1394 )شماره 

22( نقل خواهند شد.
نوشیروان کیهانی زاده
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آیت اهلل خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی و انقالب چند روز پیش از برگزاری انتخابات هفتم اسفند ماه 1394 در 
دیدار با هزاران تَن از مردم شهر نجف آباد گفت که ملّت نه مجلس دولتی می خواهد نه ضد دولتی. ملت، مجلسی با 
نمایندگان شجاع و متدیّن می خواهد که با وظایِف شان آشنا باشند و مرعوب آمریکا نباشند. ملّت مجلسی می خواهد 
که عالج درد مردم را بشناســد و  فریب ترفند دشمن را نخوردـ  مجلسی که به عّزت و استقالل اهمیت دهد و مقابل 
طمع قدرت هایی که دستشــان از ایران کوتاه شده و می خواهند برگردند بایســتد، مجلسی که دولت را موّظف به 

اقتصاد درون زا کند.

مقام رهبری با اشاره به اینکه آمریکا بعد از مذاکرات ]هسته ای[، یک نقشه برای منطقه دارد و یک نقشه برای ایران 
گفت: این، برای ما روشن شده است که برای داخل، دشمن از نفوذی ها استفاده می کند، نفوذی حتماً این نیست که 
از دشمن پول گرفته باشد. امام )ره( فرمودند گاهی حرف دشمن با چند واسطه از دهان آدم موّجه شنیده می شود.

همه باید مراقب نفوذ باشــند، وقتی می بینید دشمن برای ایجاد دو دستگی از شما تعریف می کند بی درنگ ابراز 
بیزاری کنید، شما که می دانید دشمن قصد تفرقه دارد، نگذارید موفق شود. امام )ره( گفتند که وقتی دشمن از شما 
تعریف می کند، ببینید چه اشتباهی کرده اید. از ادبیات سیاسی دشمن استفاده نکنیم، دشمنان انقالب از نخستین 
روز، تعبیــر »تندرو« و »میانِه رو« را بکار بردند. زمانی از نظر آنهــا از همه تندروتر،امام بزرگوار بود و امروز هم بنده  

حقیر را از همه تندروتر می دانند.

به گزارش شماره 13941126000613 خبرگزاری فارس در 26 بهمن ماه 1394، محسن محمودی رئیس اتحادیه بارفروشان میدان بزرگ 
میوه و تره بار شهر تهران در پاسخ به این پرسش خبرنگار این خبرگزاری که گفته می شود شب گذشته حجم زیادی میوه قاچاق به این بازار وارد شده 
اســت، گفت: قبال هم اعالم کرده  بودم که روزانه بین 20 تا 30 تُن میوه قاچاق در این میدان خرید و فروش می شود و فکر نمی کنم که شب گذشته 
هم بیش از این مقدار میوه  قاچاق وارد میدان شده باشد. ممکن است حجم میوه های قاچاق بیشتر از 30 تُن باشد. بخشی از میوه های قاچاق بدون 

اینکه وارد میدان شود خرید و فروش می شود.
    محمودی گفت: با توجه به اینکه برخورد جّدی با قاچاقچیان میوه انجام نمی شــود، ممکن است که میزان عرضه میوه های قاچاق در روزهای 

اخیر افزایش یافته باشد. وظیفه ما ارشاد است و از بارفروشان خواسته ایم تا از خرید و فروش میوه های قاچاق اجتناب کنند.
    نارنگی پاکستان، لیموترش ترکیه، گالبی چینی، زردآلو و آلو سیاه از میوه هایی هستند که به صورت قاچاق وارد و در میدان بزرگ میوه و تره بار 

خرید و فروش می شوند.
    محمودی علت افزایش قیمت پیاز را که در میدان به هر کیلوگرم 4 هزار تومان رسیده است کمبود آن و کشت کمتر در سال جاری به دست داد.

ورود روزانه 20 تا 30 تُن میوه قاچاق به میدان تره بار تهران!

آیت اهلل خامنه ای: ملّت مجلسی می خواهد که دولت را 
موّظف به اقتصاد درون زا کند و مرعوب آمریکا نباشد
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تهــرانـ  26 بهمــن 1394ـ  خبرگــزاری فــارس )شــماره 
13941126000739(: دکتر احمد توکلی ]اقتصاددان، پژوهشــگر، 
وزیر پیشین و نماینده مجلس[ در نشست »نحوه پوشش مفاسد اقتصادی 
در رسانه ها« که در حاشیه سومین نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقالب 

اسالمی برگزار شده بود، گفت: زمانی که دستگاه های 
مرتبط با مبارزه با فساد اقتصادی تا حدی به این مسئله 
آلوده شــوند، دچار فساد سیســتمی ]سیستماتیک[ 

می شویم.
 در این شرایط، عناصر فاسد در مجاری تصمیم گیری 
نفوذ می کننــد و نتیجه آن این اســت که تصمیمات 
قانونی به نفع منافع فاســدان اریــب پیدا می کند و در 
نهایت به ضرر مردم می شــود. در کشورهای موفق در 
حوزه مبارزه با فساد دو اقدام صورت می گیرد. در اقدام 
اول دستگاه های رسمی که خود مشکل دارند، زیر نظر 
باالترین مقام کشور، ستادی برای مبارزه با فساد تشکیل 
می دهند که اعضای آن ُگلچینی از دستگاه های مختلف 

است. اقدام دوم جنبه مردمی و تشــکیل سازمان های مردم نهاد در این 
زمینه است که واســطه ای بین مردم و حکومت شوند و به عنوان کانونی 
برای مبارزه با فساد، امکانی در این زمینه ایجاد کنند. این اقدام دو حسن 
دارد؛ اول اینکه مردم وقتی ببینند نهادی از خودشــان دســت اندرکار 

موضوع شــده اعتماد بیشتری می کنند، در درجه دوم این نهاد می تواند 
کار مردم را تعقیب و به سرانجام برساند.

    دکتر توکلی با اشاره به تشکیل »سازمان مردم نهاد دیده بان شّفافّیت 
و عدالت برای رســیدگی به مفاسد اقتصادی« اظهار داشت: اولین اقدام 
این سازمان این بود که وقتی خبر رسید وزیر صنعت بر 
خروج شرکت های پتروشــیمی از بورس اصرار دارد ما 
این کار را خالف مصلحت و منافع ملّی دانســتیم و قرار 
بود در این مسیر هزار میلیارد تومان رانت رّد و بدل شود 
لذا با مباحث کارشناســی توانستیم جلوی این مسئله 
را بگیریــم. اقدام بعدی ما در مــورد قراردادهای نفتی 
 است که در حال مذاکره هســتیم تا زمینه فساد ایجاد

 نشود.
    دکتر توکلی در پاســخ به سئوالی گفت که در مورد 
دادگاه بابک زنجانی، ماـ  هفت نفر از نمایندگان مجلس 
به ســران قوا نامه نوشتیم که عدم بازداشت این فرد در 
رســیدگی به پرونده وی، تاثیر منفی می گذارد و بعد از 
پافشاری ما بود که وی بازداشت شــد. یا اینکه تعقیب و مجازات فرزند 
یکی از شخصیت های برجسته کشور از مواردی بود که در مبارزه با فساد 
اقتصادی بی ســابقه بود. این امور به مــردم امیدواری می دهد که وجود 

نیروهای پاک دست، امکان مبارزه با فساد را فراهم می کند.

دکتر احمد توّکلی: توانستیم جلوی رانت 1000 میلیارد تومانی را بگیریم و اقدام بعدی 
ما قرادادهای نفتی است

: دکتر احمد توّکلی

به گزارش خبرگزاری فارسـ  شماره 13941203001327، غالمعلی حّداِد عادل نماینده مجلس و سخنگوی ائتالف اصولگرایان در همایش 
جوانان ائتالف اصولگرایان، جوانان را قشری خواند که در مقایسه با سایر گروه ها نسبت به استقالل کشور حساس تر هستند و وقتی خطری کشور 
را تهدید  کند پیش از همه وارد می شــوند. اهمیت استقالل و حاکمیت کشور بسیار زیاد است و امام خمینی )ره( بیش از هر چیز در این نهضت به 
استقالل کشور اهمیت می داد، و لذا بیش از همه، جوانان به امام )ره( توجه کردند.  در دوران حکومت پهلوی ها، ایران استقالل واقعی نداشت زیراکه 
این سلسله را انگلیسی ها بر سر کار آورده بودند. انگلیسی ها همواره در پی دخالت در کشورها هستند و هیچ کشوری به اندازه انگلیس کارنامه اش 
در ضربه زدن به اســتقالل ایران سیاه نیست. ایران در دوره قاجار هم استقالل نداشــت. انگلیسی ها طرح کودتای 28 ُمرداد را کشیدند و با کمک 

همدستانشان دولت مصدق را سرنگون کردند. مهمترین هدیه انقالب، تأمین استقالل کشورمان بوده است.

حداد عادل گفت که در جریان َکمپین انتخابات ]انتخابات هفتم اسفند ایران[، بی بی سی ِ دولت لندن دست به اجرای همان برنامه های قدیمی 
زده است و توصیه کرده است که به آیت اهلل جنتی، آیت اهلل مصباح و آیت اهلل یزدی در انتخابات خبرگان رای ندهید و برای مجلس هم معلوم است 

از چه کسانی حمایت می کند و این، یک مداخله است.

حّداد عادل: هیچ کشوری به اندازه انگلیس کارنامه اش در ضربه زدن به استقالل ایران 
سیاه نیست



13946روزنامک- شماره بیست و دوم - بهمن

هفدهم فوریــه 2016 )28 بهمن ماه 1394( محمد حســنین هیکل 
روزنامه نگار شهیر مصری و از مؤلفان و صاحبنظران جهان عرب درگذشت. 
وی که 23 ســپتامبر 1923 به دنیا آمده بود 92 سال و  4 ماه و 24 روز ُعمر 

کرده بود. هیکل از هفده سالگی وارد کار روزنامه نگاری شده بود.

هیکل کار روزنامه نگاری را از نشــریه »گاِزت« آغاز کرده بود و خبرنگار 
رویدادهای جنایی )اصطالحا حوادثـ  قضایی( این نشریه بود. در 1942 
نوزده ساله بود که به او مأموریت پوشش اخبار جنگ الَعلِمین )واقع در شمال 
غربی مصرـ  ساحل مدیترانه( را داده بودند که میان ارتش هشتم انگلستان 
)عمدتا مرکب از نظامیان ِهندی( به فرماندهی مونتگمری و سپاهیان آلمان 
و ایتالیا به فرماندهی رومل در جریان بود و تا 11 نوامبر آن سال طول کشید 
و در آن 311 هزار نظامی با 1580 تانک و 1450 توپ شرکت داشتند و 50 
هزار کشته تلفات داشت. این مأموریت، هیکل را وارد کار نظامیـ  سیاسی 
کرد که مســتلزم مطالعه تاریخ اســت. وی همان زمان در مقاله ای نوشته 
بود که هدف آلمان از ورود به مصر؛ تصرف آبراه ســوئز، قطع رابطه اروپا از 
این طریق با شــرق و خارج ساختن نفت ایران از کنترل دولت لندن بود که 
موفق نشد زیرا که نظامیان ایتالیایی استعداد جنگیدن نداشتند و در طول 

جنگ، َسربار آلمانی ها بودند.

 هیکل ســپس به نشریه ُرز الیوســف Rose al-Yusuf رفت و از سال 
1953 سردبیر »آخرالســاعه« و آنگاه »االخبار« شد.]ُرز الیوسف نام یک 
بانوی متولّد سوریه است که بر این نشریه مصری گذارده شده است.[. پیش 
از سردبیرشدن، هیکل در سال 1948 پوشش اخبار نخستین جنگ عرب و 
اسرائیل را انجام داده بود که 9 ماه و سه هفته طول کشیده بود و ضمن آن، 
نوار َغّزه به تصرف مصریان درآمده بود. وی در جریان ملّی شدن نفت ایران 
ضمن ســفر مطبوعاتی به تهران در جریان احساسات ایرانیان و مبارزات 
مصدق قرار گرفته بود که تجربه خود از ایــن دیدار را در کتابی زیر عنوان 
»ایران روی آتشفشان« منتشر کرد. در این کتاب که در همان سال )سال 
1951( انتشار یافت؛ گذشته ایران، مداخالت دولت لندن، وضعیت روز و 
خواست ایرانیان منعکس شده است. هیکل مدتی نیز در شبه جزیره کره، 
چگونگی جنگ این منطقه را پوشــش داده بود و چند هفته پیش از فوت 
گفته بود که وضعیت سوریه دارد شبیه جنگ کره در آغاز دهه 1950 می 

شــود. جنگ کره یک جنگ بین المللی محدود به همان منطقه بود، ولی 
در مورد سوریه ....

هیکل که تمایالت ناسیونالیسی و تا حدی سوسیالیستی داشت از زمان 
انقالب نظامی مصر )کودتا علیه ملک فاروق( در جوالی 1952 و سپس تغییر 
نظام حکومتی این کشور، به جمع هواداران جمال عبدالناصر که پرچم پان 
ـ عربیسم توأما با چپگرایی را بدوش گرفته بودند پیوست و مبلّغ اندیشه و 
فرضیه و کارهای ناصر شد که در 1956 رسما بر ُکرسی ریاست جمهوری 
نشســت و از همین سال، هیکل را ســردبیر روزنامه االهرام کرد. هیکل به 
موازات ســردبیری و مقاله نویســی به عضویت کمیته مرکزی »اتحادیه 
سوسیالیست عرب«ـ  حزب حاکم مصر که عبدالناصر رهبری آن را به دست 
داشت انتخاب شــد. هیکل در جریان ملی شدن آبراه سوئز و سپس جنگ 
انگلیس، فرانسه و اسرائیل با مصر، با مقاالت خود احساسات عربان را برضد 
غرب برانگیخت به گونه ای که آمریکا به میانجیگری میان دو طرف دست 
زد و جنگ پایان یافت. هیکل در اکتبــر 1961 با مقاالت خود تالش کرد 
مانع از انحالل جمهوری عربی متحده مرکب از مصر، سوریه و یمن شمالی 
شــود که در فوریه 1958 به عنوان نخســتین گام در راه ایجاد یک جامعه 
مشترک المنافع عربی مرّکب از همه کشورهای عربی ایجاد شده بود ولی 
موفق نشد. جمهوری عربی متحده 28 سپتامبر 1961 با کودتای گروهی از 
افسران ارتش سوریه منحل شد. هیکل خطر وجود اختالفات داخلی و احزاب 

درگذشت محمد حسنین هیکل که 75 سال روزنامه نگاری کرد، 
از حادثه نویسی تا پوشش جنگها، 50 سال مقاله و نیز 40 کتاب نوشتـ 

 نظرات و اندرزهای او

محمد حسنین هیکل که به توصیه پزشکان کع سیگاررا ترک کند اعتناء نکرد
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سیاسی از کمونیست، سوسیالیست و ... و چند میلیون ُکرد در سه نقطه در 
شمال ســوریه و در مرز ترکیه و نیز خطر حمله نظامی اسرائیل را به سران 
کودتا یادآور شده بود و اندرز داده بود که بهتر است متحد مصر باقی بمانند.

هیکل در 1970 )سال درگذشت ناصر( ضمن ادامه کار قلم، وزیر ارشاد 
ملّی مصر شد و برای مدتی کوتاه نیز با حفظ سمت، کفیل وزارت امور خارجه 
مصر. وی از همان آغاز کار انورساداتـ  جانشین ناصرـ  با کارهای او موافق 
نبود و در سال 1974 کنار رفت و مجله »ِوجهات نظر« را منتشر کرد. هیکل 
پس از پیروز انقالب ایران به تهران آمــد و با آیت اهلل خمینی رهبر انقالب 
دیدار کرد. محصول این دیدار کتابی با عنوان »بازگشت آیت اهلل« است که 
در 1981 به توزیع داده شد. وی سال بعد کتاب دیگری درباره ایران منتشر 

ساخت زیر عنوان »انقالب ایران؛ از مصدق تا خمینی«.

 هیکل بکار نوشــتن در مجله »ِوجهات نظر« تا 17 فوریه 2003 ادامه 
داد و در این تاریخ از فرصت 80 ســاله شدن استفاده کرد و اعالم داشت که 
از روزنامه نگارِی تمام وقت خودرا بازنشســته و مجلــه را واگذار می کند. 
وی در عین حال گفته بود که تا زنده باشــد درباره مشاهدات، خاطرات و 
نظرات خود می نویســد و می گوید تا تجربه های او منتقل شود و کمک به 
حل مســائل کند. او گفته بود که سال ها روزنامه نگاری کردن و در جریان 
تحوالت بودن و ضعف ها و قّوت ها را دیدن، فرد را موّرخ عصر خود ]دورات 
حیات خویش[ می کند و یــک موّرخ نباید معلومات خودرا محبوس کند، 
من زنده هستم که بنویسم. یک روزنامه نگار یک شاهد عینی تحوالِت روز 
است و بهتر از هرکس دیگر درجریان رویدادها و الزم و مکلّف است که نظر 
دهــد و با قلم خود به جامعه ملّی و جهانی کمک کند. روزنامه نگار شــاهد 
تکوین و تطور اســت و باید با مشاهده اشــتباهات، قضاوت تاریخ را یادآور 

شود و این، یک وظیفه است.

با انتشار این بیانات، تلویزیون الجزیره )متعلق به کشور َقَطر( برای او یک 
برنامه هفتگی به نام »با هیکل« ایجاد کرد که پنجشنبه ها پخش می شد. 
در این برنامه، هیکل بعضا مطالــب و نظرات خود در باره رویدادهای روز و 
مسائل را به صورت پرسش و پاســخ تنظیم و بیان می کرد. در این برنامه، 

هیکل »اُستاد« خطاب می شد.

مقاالت هیکل در االهرام که در شماره پایان هفته این روزنامه انتشار می 
یافت و خبرگزاری های جهانی آن را مخابره می کردند در رسانه های سراسر 
جهان ترجمه و نقل می شد. به رغم وجود اختالف میان ناصر و پهلوی دوم 
)شــاه( و اینکه هیکل از نظریه پان عربیسم بر پایه سوسیالیسم جانبداری 
می کرد، خالصه مقاالت هفتگی او از رادیو دولتی و تلویزیون های دولتی و 
غیر دولتی ایران بخش می شد و روزنامه اطالعات ترجمه متن آنها را چاپ 
می کرد. کاظم چایچیان مقاالت هیــکل را برای روزنامه اطالعات ترجمه 
می کرد. چایچیان که 1333 عضــو تحریریه روزنامه اطالعات بود بعدا به 
ایجاد »االخاء« برای این موسسه و »الوفاق« برای مؤسسه مطبوعاتی ایران 

کمک موثر کرد.

انورسادات که می دانست هیکل مخالف اوست، وی را متهم به حمایت 
از دولت مســکو کرد و در جریان بازداشــت فله ای روشنفکران مصری در 
تابســتان 1981 )ماه سپتامبر( دستور بازداشــت اورا صادر کرد ولی این 
بازداشــت طولی نکشید و سادات ششــم اکتبر 1981 ترور شد و ُحسنی 
مبارک جانشــین ســادات وی را آزاد کرد اما بدون رابطه و دیدار و فاصله 
گرفت. هیکل در انتقاد از رفتار و نحوه حکومت کردن سادات کتاب »خزان 

خشونت« را نوشت.

 تألیفات هیکل که مورد توجه مقامات دولتی کشورهای دینفع هستند 
عبارتند از: »تئوری توطئه« درباره مداخالت خارجی و اجرای سیاست ها 
با توطئه چینی و ....، »فلســفه انقالب« و »نشست باندونگ« درباره ایجاد 
جامعه عدم تعّهد )اصطالحا جهان سوم( که هیکل آن را آغازی بزرگ خوانده 
بود ولی گفته بود که قدرت های بزرگ )واشنگتن و مسکو( برضد آن هستند 
]که آن جامعه پس از فروپاشی شوری کمرنگ و غیر فّعال شده است، ولی 

دو عضو مؤسس آن؛ چین و هند اینک خود قدرت شده اند.[.
 »افول قدرت« تألیف دیگر اوست که از امپراتوری عثمانی آغاز و به دولت 
واشنگتن پایان برده اســت و نفاق داخلی، فساد دولتی، ولخرجی از جیب 
مردم، بی اعتنایی به قانون و انتخاب مدیران ناشایسته را از عوامل این افول 

به دست داده است.

آخرین کتــاب از 40 تألیف هیکل که در 2012 انتشــار یافت و عمدتا 
درباره ناخرســندی های مردم و ناآرامی های وقت و کنار رفتن حســنی 
مبارک در 2011 اســت. وی در این کتاب نوشته است که حسنی مبارک 
)ژنرال نیروی هوایی( تجربه و استعداد سیاست و کشورداری نداشت و نه 
تنها خود او متمایل به فساد بود بلکه مانع فساد دولتی نشد  که نتیجه اش 

بپاخاستن مردم بود.

هیکل از اقدام ژنرال عبدالفّتاح السیســی به حذف دولت مصر که نوعی 
کودتا بود حمایت کرد و گفت که اگر اقدام السیســی نبود، مصر از دســت 
رفته بود. وی ثابت کرده اســت که در مواردی، مداخله ارتش الزم است و 
این عمل، وقتی ضــروری خواهد بود که راههای دیگــر برای اصالح امور 
بویژه فســاد دولتی به نتیجه نرسیده باشد. او پیشــرفت مردم عرب را در 
اتحاد آنان دانسته و گفته بود که مشکالت خاورمیانه از تقسیم بندی های 
Sykes – Picotدر 1916 و کشورسازی های آن دو انگلیسیـ  فرانسوی 
در جهان عرب و بی تکلیف گذاردن میلیون ها ُکرد آغاز شده است. اجرای 
این کشورســازی های خالف منطق پس از جنگ جهانی اول عامل شماره 

یک بی ثباتی خاورمیانه بوده است.

السیســی رئیس جمهوری مصر پس از اطالع از فــوت هیکل، اعالمیه 
درگذشت او را که دارای سه پســر است امضاء کرد و انتشار یافت. برخی از 
رسانه ها با اشاره به اعتنایی هیکل به توصیه پزشکان که دود کردن سیگار 
را تَرک و یا دست کم کاهش دهد به مخاطبان خود یادآور شده اند که سیگار 

قاتل انسان است.
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َجعل ُمهر وزارت علوم برای صدور مدرک 
دانشگاهی و روزافزون بودن موسسات 

آموزش عالی بدون اطالع قبلی وزارت علوم!
تهــران ـ 28 بهمــن 1394 ـ 
خبرگزاری فارس: محمد فرهادی وزیر 
علــوم، تحقیقات و فناوری در جلســه 
هفتاد و ششــم ســتاد راهبری اجرای 
نقشه جامع علمی کشور گفت: »برخی 
از موسســات آموزشــی بدون داشتن 
حتی یک عضو هیئت علمی به پذیرش 
دانشجو مبادرت می کنند.».    وی افزود: 
»پــاره ای از موسســات آموزش عالی 
حتی با جعل ُمهر وزارت علوم، مدرک 
دانشگاهی صادر می کنند که عزم جّدی 
داریم تا با این تخلُّفات برخورد کنیم!.»..    

فرهادی گفت: »از ابتدای پذیرفتن مســئولیت وزارت علوم، هر چند 
وقت یک بار شــاهد بوده ام که نام یک یا چند دانشــگاه به فهرســت 
موسسات آموزش عالی افزوده می شــد در حالی که قبال وزارت علوم 
از وجود برخی از این موسســات بی خبر بوده اســت!.».     شماره خبر: 

13941128000613

 انتقاد حّداد عادل از ارقام متفاوت
 پول های آزادشده، ابهام در مصرف آنها و 

نگرانی از وابستگی به کشور بیگانه
به گزارش خبرگزاری فارس، غالمعلی حّداد عادل نماینده مجلس 
و سخنگوی ائتالف اصول گرایان در سخنرانی نوزدهم بهمن 1394 
خود در دانشــگاه خواجه نصیر توســی با انتقاد از اینکه درباره میزان 
پول هایی که پس از رفع تحریم های هســته ای در اختیار ایران قرار 
می گیرد رقم های متفاوتی گفته شــده است، اظهارداشت: رقم های 
متفاوتی گفته می شود و هنوز مشــخص نیست که با این پول ها قرار 
است چه اقداماتی انجام شود، چرا که معتقدیم صنعت ما صدمه زیاد 
خورده اســت و ما باید مراقب باشــیم که این شرکت ها و هیأت های 

تجاری ]خارجی[ در کشورمان به دنبال چه هستند؟.

ســخنگوی ائتالف اصولگرایان گفت:  » ما حرف مان به دولت این 
اســت که دولت، وضعیت پس از بَرجام را مدیریت کنید تا وابستگی 
کشور به بیگانه بیشتر نشود. ما نگران اشتغال، رکود و بیکاری هستیم 
و سؤال ما این اســت که آیا دولت نمی توانست در قضیه بسته خروج 
از رکود، جز کمک به صنایع خودروســازی کار دیگری انجام دهد؟. 
بنابراین، این مباحث جای تأمل بیشتری دارد که ما معتقدیم باید در 

مجلس بر روی آن بحث و گفت وگو شود.».

 »برنیـ  برناردـ  ســاندرز« سوســیالـ  دمکرات بنام آمریکایی که 
داوطلب نامــزدی انتخابات نوامبر 2016 ریاســت جمهوری آمریکا 
شده اســت در فوریه 2016 در یک مناظره با رقیب خود گفت: اینکه 
در کمپین جاری و اخبار و تفســیرهای رسانه ای این همه از مسائل و 
مشکالت با ایران ســخن به میان می آید، ریشه این مسائل را باید در 
کودتای آگوست 1953 )براندازی 28 اَُمرداد 1332( و برکنار کردن 
دولت دمکراتیک مصدق که محبوب ایرانیان بوده است جستجو کرد. 
چرا دولت جمهوریخواه آمریکا )دولــت آیزنهاور( باید به اصرار دولت 
لندن )به نخست وزیری چرچیل( تسلیم و در براندازی حکومت مصدق 
با آن دولت همکاری می کرد ]همدست می شد[؟. اگر حکومت مصدق 
ادامه یافته بود، دمکراسی در ایران نهادینه می شد. در یک دمکراسی 
ممکن است اعتصاب و تظاهرات با هدف ابراز و بیان عمومی »درخواست 
ها« صورت گیرد، ولــی نه انقالب که همه چیز را تغییر می دهد که در 

مورد ایران داده است.  انگلیسی ها از 4 قرن پیش از آن نسبت به ایران 
نظر خاص داشتند و در قرون 19 و 20 امتیازات متعدد از ایران گرفته 
بودند و مصدق پایان دادن به این سیاســت مداخله را از لغو امتیازات 
نفتی آغاز کرده بود. مصدق با آمریــکا و مقامات وقت )دولت ترومن( 

روابط حسنه و دیدار دوستانه داشت.
با ورود ساندرزـ  سناتور 74 ساله به صحنه کمپین انتخاباتی آمریکا، 
دم از رفاه عمومی، حذف شــهریه مــدارس تحصیالت عالی و کاهش 
فاصله دارا و ندار و کوتاه کردن دســت وال اســتریتی ها، کمپانی ها 
و پولیتیشــن ها را از تصمیمات دولتی زدن و رّد کمک مالی اصحاب 
منافع به کمپین خــود و محبوبیت روز افزون یافتن در جامعه آمریکا؛ 
یک انقالب دمکراتیک آغاز شده که محدود به آمریکا نخواهد بود. قبال 
باور نمی شد که یک سوسیال دمکرات تا این حد در یک جامعه عمیقا 

کاپیتالیست به پیش بتازد.

برنی ساندرز: مسائل 62 ساله ایران
 از براندازی حکومت دمکراتیک مصدق ریشه گرفت

محمد فرهادی
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زاکانی: طرح نمایندگان برای تحریم 
»پژو« به مجلس داده می شودـ  دالیل آنـ  

قرارداد محرمانه معنی ندارد
تهران - 18 بهمن 1394ـ  خبرگزاری فــارس: علیرضا زاکانی نماینده 
تهران در مجلس شورای اسالمی ضمن اعالم خبر تهیه و تسلیم قریب الوقوع 
طرح »تحریم شرکت خودرو سازی فرانسوی پژو« به مجلس گفت:  شرکت 
پژو به رغم قراردادی که برای همکاری با ایران تا سال 2014 داشت، 2 سال 
پیش از اتمام قرارداد به صورت یکجانبه اجرای آن را متوقف کرد که به طرف 
ایرانی یعنی مؤسســه »ایران خودرو« زیان سنگین وارد شد و متعاقب آن، 
دارندگان ایرانی خودروهای پژو نیز با بحران خدمات و قطعات مواجه شدند. 
زاکانی گفت:  این شرکت فرانسوی )پژو( در ردیف خودروسازی برتر جهان 
هم نیست که از سوی برخی مقامات این همه اشتیاق برای گشودن بازار ایران 
به روی آن مشاهده می شود. اگر قرار است با یک خودروسازی خارجی وارد 
همکاری شــویم، باید کیفّیت تولیدات و نیز سابقه همکاری را لحاظ کرده 
و در قراردادها، فرآیند انتقال فناوری به شــرکت های ایرانی را نیز در نظر 

بگیریم تا خودروسازی ایران از وضع کنونی خارج شود. 
زاکانی همچنین گفت:  از گزارش ها و مکاتبات در طول 17 سال شراکت 
»ایران خودرو« با پژو، چنین استنباط می شــود که کارخانه پژو از انتقال 
فناوری به شــریک ایرانی خودداری کرده و طرف ایرانی همواره به مونتاژ 

مشغول و در فناوری های اصلی وابسته به فرانسه بوده است.
این نماینده مجلس یکی از دالیل عقب ماندگی صنعت خودرو کشور را 
شراکت با پژو فرانسه دانســت و گفت: 17 سال، زمان کمی برای رشد یک 
صنعت در نتیجه شراکت نیســت و اینکه می بینیم »ایران خودرو« به رغم 
نزدیک به 2 دهه شراکت با پژو نتوانسته سطح فناوری خود را ارتقاء دهد و 
به جمع تولیدکنندگان برتر بپیوندد، ریشــه در انتخاب غلط شریک و نوع 

شراکت دارد. 
زاکانی گفت:  بر همین مبنا،  نمایندگان مجلس شــورای اسالمی ادامه 
شراکت با پژو را در راستای منافع ملی ارزیابی نکرده و با تحریم این شرکت، 
خودروسازان داخلی را تشویق به شراکت با خودروسازان برتر جهان خواهند 

کرد.
زاکانی از دادن طرح تحریم پژو به هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی 

در روزهای آینده خبر داد.
زاکانــی همچنین به این گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت که »قرارداد 
با پژو محرمانه اســت« اشاره کرد و گفت: شرکت های خودروسازی ما، اگر 
خصوصی باشند، شاید قید محرمانه برای قراردادهای آنها معنی داشته باشد 
اما وقتی این شــرکت ها دولتی و متعلق به همه مردم کشــورمان هستند، 
قید محرمانه برای قراردادها معنی ندارد و نمایندگان مردم در مجلس باید 
بر کم و کیف کار نظارت کنند چراکه کشور تجربه خوبی از این قراردادهای 

محرمانه ندارد. باید مطابق اصول قانون اساسی عمل کرد.

وزیر پیشین اطالعات از فعالیت های 
نفوذی 250 تَن عوامل انگلیس پرده 

برداشت و از واردات 100 هزار اتومبیل 
به کشور در زمان تحریم انتقاد کرد

به گزارش شماره 13941127001198 بیست و هفتم بهمن ماه 1394 
خبرگزاری فارس از تبریز، حجت االسالم حیدر مصلحی وزیر پیشین اطالعات 
که در نشست »همایش نهضت روشنگری« حضور یافته بود به »مسئله نفوذ 
و تاثیرگذاری نفوذ بر مســیر نظام اسالمی برخاســته از انقالب سال 1357« 
اشاره کرد. وی ضمن بیان تاریخچه نفوذ از عهد باستان تاکنون گفت که نفوذ 
دشمن که در کشور ما ادامه دارد به دو صورت مشاهده شده است و جاسوسی 
در تمام ابعاد و زمینه ها: ترور فیزیکیـ  نمونه اش قتل چند دانشــمند اتمی، 
و ترور شــخصّیتی که همانا تضعیف اهمیت و شهرت شخصیت های خاص و 

بزرگ است.
    وی یادآور شد: در سال 1388 بیش از 250 تَن از کارکنان و عوامل سفارت 
انگلیس در کشور پراکنده شده و برنامه های خود را به خواص القاء می کردند. 
می دانیم و به شهادت تاریخ؛ سرویس های اطالعاتی انگلیس در ایجاد فتنه در 
کشورهای اسالمی ســابقه طوالنی دارند و دو استراتژی عمده آنان استفاده از 
برخی خواص و نیز بکاربردن اراذل و اوباش است که در کودتای 28 اَُمرداد 1332 
اســتفاده از اراذل و اوباش و زنان بدکاره ]فواحش شــهرنو[ را دیدیم. در سال 
1388 هم یکی از همین ردیف زنان و ســاکن اروپا با پول کالنی که از انگلیس 
دریافت کرده بود 500 نفر را در تهران سازماندهی کرده بود تا شورش و ناآرامی 
ایجاد کنند و این زن دستگیر شد. پس از برجام ]سازش هسته ای[، دشمن به 
این نتیجه رسیده که باید از طریق نفوذ، ابعاد محرمانه ای را که تاکنون کشف 
نکرده  اســت بیابد و نیز بداند که چرا نتوانسته است در طول 37 سال گذشته 

نظام انقالبیـ  اسالمی ایران را ساقط کند.
    مصلحی در بخش دیگری از سخنان خود در »همایش نهضت روشنگری« 
با بیان اینکه در طول یک سال 100 هزار خودرو وارد کشور شده است، گفت: 
اگر تحریمی وجود داشته و نمی توانستیم »پول« مبادله و جابه جا کنیم، پوِل 
بهای این خودروهای آخرین سیستم، بعضا لوکس و گران قیمت چگونه تأمین 
و پرداخت شده و سئوال دوم اینکه این پول چرا برای خرید وسایل و مواد اولیه 
تولید صرف نشده است؟!.    مصلحی همچنین گفت که ایجاد التقاط فکری، از 
اهداف دیگری است که دشمن در حوزه و دانشگاه دنبال می کند تا اهداف ناب 
اســالم را با چیزهای دیگری مخلوط کند. سرنوشتی که سروش از دانشگاه و 
کدیور از حوزه پیدا کرده اند نیز به واسطه التقاط فکری بوده است و جلوگیری 
از ایجاد التقاط فکری با برخورد و دســتگیری میّسر نیست، مبارزه فرهنگی و 

رسانه ای ]روشنگریـ  افشاگری[ الزم است.
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از درگذشت ثریا اسفندیاریـ  بختیاری دختر خلیل خان و دومین بانوی 
پهلوی دوم 14 ســال و 5 ماه می گذرد ولی هنوز »خبرساز« است و ُحکم 
یک دادگاه شهر ُکلن آلمان در فوریه 2016 درباره میراث او، آخرین خبری 

است که ساخته است.
طبق یک گزارش، پرونــده دعاوی این میراث )آنچه که از او پس از فوت 
باقی مانده اســت( به عالوه ضمائم آن بیش از چهار هزار صفحه شده است. 
او که فرزند نداشــت وصّیت کرده بود که این میراث به تنها برادرشـ  بیژن 
ســاکن شهر ُکلن آلمان داده شــود که بیژن چند روز پس از فوت ثریا و در 
جریان تدفین و ترحیم خواهر )در ششــم نوامبر 2001( دچار حمله قلبی 
و مرگ ناگهانی شــد. ماتََرک ثریا که قرار بود توسط برادرش بفروش برسد 
و پول حاصل از آن به چند مؤسســه نیکوکاری فرانســه داده شود بالغ بر 
چند میلیون یورو بوده اســت. هدایای شوهر )پهلوی دوم( به ثریا و عمدتا 
جواهرآالت، ســاِل پس از فوت ثریا فروخته و پول حاصل از آن در حسابی 

در بانک گذارده شده بود.
با درگذشت بیژن اســفندیاریـ  بختیاری، دهها مدعیـ  گویا 30 نفرـ  
برای میراث ثریا به میان آمدند و کار به دادگاه کشانده شد. یکی از مدعیان، 
ُمنشــی بیژن برادر متوفای ثریا )و طبق برخی گزارش ها؛ منشی، شوفور و 
فرمانبر او( بود. َسَند این فرد، یک صفحه از یادداشت های روزانه بیژن بوده 
اســت به قلم خودش. بیژن در این صفحه از یادداشت هایش نوشته بود که 
در صورت فوتـ  پیش از انجام وصّیت خواهر )فروش اموال و تقسیم پول آن 
میان چند انجمن خیریه فرانســه(، این اموال به منشی اش برسد. مدعیان 

دیگر می گفتند که یادداشت تحت تأثیر بیماری، تغییرات ناگهانی روانی، 
فشار و یا تهدید و ... نوشته شده است و شاید هم جعل باشد.

قاضی دادگاه در جریان رســیدگی از چند »کارشــناس تطبیق خط«، 
پزشــکی که بیژن به او مراجعه می کرد و نیز آشنایان به روحیات او دعوت 
کرد و با توجه به نظر و شــهادت آنان که مدت ها طول کشید دعوی منشی 

را تأیید کرد و حکم داد که میراث ثریا به او داده شود.

ثریا یکم تیرماه 1311 )22 ژوئن 1932( در فارسال واقع در چهارمحال 
بختیاری بــه دنیا آمد و چهارم آبان 1380 )26 اکتبر 2001( در پاریس بر 
اثر ســکته مغزی درگذشت. مادر او یک بانوی آلمانی به نام »اِوا کارل« بود 
و پدرش یک خانزاده بختیاری که بعدا دیپلمات شــده بود و سفیر ایران در 

آلمان.
ثریا که در یک بیمارســتان اصفهان به دنیا آمده بود تا هشت ماهگی در 
ایران بود و سپس خانواده اش به برلین منتقل شدند و اورا هم با خود به این 
شهر بردند و دوران کودکی و تا 5 سالگی را در پایتخت رایش سوم بود و این 
خانواده در آســتانه جنگ جهانی دوم به وطن )ایران( بازگشتند. ثریا پس 
از بازگشت به ایران و روان شدن فارسی او، در مدرسه آلمانی های اصفهان 
ثبت نام شد و تا اشغال نظامی ایران و بسته شدن مدارس مختلط آلمانی در 
1320 )1941میالدی( در این مدرسه بود. در طول اشغال نظامی ایران و 
تا سال 1326 هجری، ثریا در مدرسه انگلیسی ها در ایران تحصیل می کرد 
که در این سال با خانواده اش به سویس رفت و در اینجا به تحصیالت خود 

میراث و ماتََرک ثریا اسفندیاریـ  بختیاری سرانجام به منشی برادر او! رسیدـ    نگاهی به 
زندگانی ثریا از تولّد تا ازدواج، طالق و فوت

ثریا در چند مرحله ُعمر
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ادامه داد. به این ترتیب، وی  عالوه بر فارســی، بر زبان های آلمانی، فرانسه 
و انگلیسی مســلط شد. چون انگلیسی او هنوز تا حّدی ضعیف بود، پدرش 
اورا به یک موسسه آموزشی در لندن فرستاد. در این شهر، یک روز به اتفاق 
خانواده اش در مهمانی ســفارت ایران در لندن شرکت کرد و مورد توجه 
شمس پهلوی خواهر محمدرضاشاه قرارگرفت که در مهمانی حضور داشت 
و شمس در بازگشــت به تهران، نزد برادرش از زیبایی و چشمان سبزرنگ 
ثریا تعریف و تمجید کرد و گفت که بختیاریـ  لُرها، ایرانی اصیل هســتند 
و ایرانیان و آلمانیان از یک نژاد.  قبال عکســی از ثریّا را که در سویس گرفته 
شده بود به پهلوی دوم نشان داده بودند که در جستجوی یک دختر زیبا و 
اصیل ایرانی بود تا ازدواج کند و دارای ولیعهد شــود. شمس جریان دیدار 
و زیبایی و اصالت ایرانی )لُرـ  بختیــاری( ثریا را برای برادرش تعریف کرد 
و پهلوی دوم به خواهرش گفت که با این توصیف آماده دیدن ثریا اســت. 
خانواده ثریــا در جریان قرار گرفتند و ثریا را برای مالقات شــاه و دیدن از 

نزدیک به تهران آوردند.

پهلوی دوم در همان نخســتین دیدار و یک ساعت گفت و شنود، ثریا را 
انتخاب کرد. نامزدی ششــم دی ماه 1329 و در جریان مبارزات برای ملّی 
کردن نفت برگزار و وسیعا رسانه ای شد و عقد نکاح 50 روز بعدـ  در بهمن 
ماه )بیســت و ســوم این ماه( انجام گرفت. ایرانیان که گرایش ناسیونالـ  
دمکراسی یافته بودند در موارد متعدد عکس های شاه و ثریا در کنار یکدیگر 
را به دور انداختند. عکس های ثریا در کنار شاه در حال تَرک کشور در اَُمرداد 
1332 از طریق فرودگاهی در مازندران )که فرار خوانده شــده است( نیز 

تأثیر منفی در مردم داشت.

  مدت ها از ازدواج آن دو گذشت و از حامله شدن ثریا خبری نشد. پزشکان 
داخلی و خارجی پس از معاینات، مشکل جسمانی تشخیص ندادند و گفتند 
که شاید زود باشــد و باید زمانی بیشتر صبر کرد.  این انتظار  طوالنی شد و 
مقام داران کشــور، نبوِد ولیعهد را یک مسئله بزرگ سیاسی برای ایران و 
یک خطر احتمالی خواندند و اعضای خاندان پهلوی که گویا نظر صمیمانه 
ای نسبت به ثریا نداشتند مزید بر علت شدند و طالق در اسفند 1336 )ماه 
مارس( انجام و به ثریا ابالغ شــد و اعالمیه مربــوط، با اطالع پارلمان ایران 
انتشــار یافت. ثریا قبال به اروپا رفته بودـ  رفتنی که بازگشت نداشت. ثریا 
پس از اینکه از شــوهر شــنیده بود که به جای طالق، بهتر است که وی دو 
زنه شود تا ولیعهد داشته باشد عزم اروپا کرد. پهلوی دوم برای ثریا در طول 

اقامت در اروپا یک مستمری برقرار کرده بود.

این طالق و متعاقب آن ازدواج پهلوی دوم با فرح دیبا و تولّد رضا پهلوی 
در بیمارستانی در جنوب شــهر تهران )خیابان مولویـ  محله فقیرنشین 
وقت(، مانع از ادامه خبرسازی ثریا نشد. وی که عالقه مند به هنر نمایش بود 
با فیلمســازان بویژه در ایتالیا تماس داشت و در فیلم های »3 چهره« و »او 
ـ اشــاره به او ِ مؤنثـ  یک زن« بازی کرد و از آن پس مطالبی درباره شریک 
زندگی شدن )پارتنر و کامپنیون شدن( او با یک بازیگرـ  کارگردان َمرد بر 
ســر زبان ها افتاد. قبال قرار بود ثریا در یک فیلم سینمایی در نقش کاترین 

بزرگـ  ملکه روسیه بازی کند که انجام نشد. این شایعات با درگذشت آن 
بازیگرـ  کارگردان فیلم در یک سانحه هواپیما پایان یافت و ثریا تا پایان ُعمر 
میان فرانسه و آلمان رفت و آمد داشت و خاطرات خودرا در دو کتاب نوشت. 
ثریا از بستگان سردار اسعد بختیاریـ  مشروطه طلب بنام بود که در جریان 
استبداد محمدعلی شاهی با سه هزار سوار بختیاری به تهران آمد و با کمک 
افراد مســلح گیالن و مازندران تهران را فتح و با تغییر شاه وقت، دمکراسی 

)حکومت پارلمانی( باقی ماند.

 در مراسم ترحیم و تدفین ثریا، باقی مانده بستگان پهلوی دوم ازجمله 
اشرف پهلوی شرکت کرده بودند.

 طالق ثریا در زمان خود )مارس 1958ـ  اســفند ماه 1336 و فروردین 
1337( با انتقاد محافل اروپا رو به رو شــده بود. مطبوعات اروپا نیزـ  از ظّن 
خودـ  درباره طالق غیابی ثریا و اینکه قبال رضایت وی به طالق جلب نشده 
بود مطالب متعدد انتشار داده بودند که یک مقام ایرانی وقت در پاسخ، آنهارا 
بی اطالع از قوانین ملّی و مذهبی کشورها خوانده و گفته بود که یک زن با 
اطالع از قوانین و رسوم و فرهنگ کشور خود و یا کشور شوهر قرارداد نکاح 
را امضا می کند و اگر این قوانین مذهبي و ملّي را قبول نداشــته باشــد، در 
قلمرو این ضوابط اجبار به ازدواج ندارد. زن و مرد در هرکشور، عالما و عامدا 
قرارداد نکاح را با حضور عاقد و شــهود امضا می کنند و در نتیجه اجباری 
در کار نیست و اگر شرایط و مقررات حاکم بر قرارداد نکاح را قبول نداشته 
باشــند می توانند آن قرارداد را امضاء نکنند و .... به عالوه، در ایران همانند 
کشورهای اســالمی دیگر برای بانوان »َمهر« قرارداده شده و واجب النفقه 
هســتند که امتیازی است برای آنان و تاکنون مشاهده نشده است که یک 
َمرد گفته باشــد پرداخت َمهر )تعهِد دادن مالــی از آن خود به زن که قابل 
تبدیل به پول باشد و »زن« قبال مبلغ آن را تعیین و پیشنهاد می کند تا به 
زوجّیت آن مرد درآید و این بدهي »حال« است و نیز نفقه کاملـ  که این دو 
مورد به آن صورت در کشورهای مسیحی و ... وجود ندارد( تبعیضی نسبت 
به هر شوهر است و استدالل هاي دیگر. نفقه کامل )طبق قانون ایران( این 
است که مرد طبق شئونات خانوادگی زن و حتی اگر در آن فامیل گسترده، 
داشتن ُکلَفت و نوکر و شــوفور مرسوم باشد باید آنها را تأمین کند و عجز و 
خودداری از تأمین آن به زوجه اي که تمکین از شــوهر کند به صدور حکم 
طــالق و نیز مجازات حبس برای مرد منجر می شــود و اینها امتیاز زن در 
ایران و جهان اسالم اســت. در قرآن مجید که قانون اساسي اسالم و کالم 
خداوند است، طالق از ایقاعات و در دست شوهر قرار داده شده است، البته 

طبق شرایطي هم زوجه مي تواند درخواست طالق کند.
    این مقــام ایراني همچنین اصل و ترجمه آیــات مربوط در قرآن و نیز 
دستخط چند روحاني بزرگ ایراني، عراقي، پاکستاني و ... را به مطبوعات 
اروپایي داده بود تا اطمینان یابند که امر طالق در دنیاي اســالم در دست 
شوهر و یک ایقاع )یکجانبه( است و هشدار داده بود که درباره امور دیني و 
ملی دیگران ]ملّیت های دیگر[ بدون مشورت با آگاهان، مطلب ننویسند 
و مخاطبان را گمراه نکننــد. این اظهارات عینا در مطبوعات اروپا و آمریکا 
منعکس شــده بود و گویا در برخی از روزنامه های آمریکا به صورت آگهی 

)خبر پولی(.
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 عصر شنبه بیستم فوریه 2016 در شهر »کاالمازو« واقع در جنوب غربی 
استیِت میشــیگان آمریکا )واقع در شمال این فدراسیون( راننده 45 ساله 
یک آژانس مسافربر سراسری )نوعی تاکسی تلفنی فّعال در بیشتر شهرهای 
آمریکا( به نام ِجیسون دالتون دارای زن و فرزند و قبال کارمند یک شرکت 
بیمه، در جریان کار عادی )مسافررسانی( و در بازگشت از یک تریپ )رساندن 
مسافر(، به ســوی یک بانوی سیاهپوست جوان که در محوطه بیرونی یک 
مجتمع آپارتمانی در کنار شماری کودک ایستاده بود تیراندازی کرد و به 
راه خود ادامه داد و از محل دور شــد. این بانو که سه گلوله به بدنش اصابت 
کرده بود به بیمارستان منتقل شد و زنده ماند. در لحظه تیراندازی، اتومبیل 

جیسون، مسافر نداشت.

جیسون حدود چهار ساعت بعد )همان شب( و پس از رساندن یک مسافر 
دیگر به مقصد، مقابل یک فروشگاه اتومبیل به سوی یک مرد 53 ساله که 
با پسر 17 ساله اش سرگرم تماشای اتومبیل های تازه وارد شده فروشگاِه 
)از پشت شیشه نمایشــگاِه فروشگاه( بود آتش گشود و هر دو را کشت و به 
راه خود ادامه داد. وی پس از طی مســافتی وارد پارکینگ یک رســتوران 
شد و  در اینجا به سوی چهار بانوی 60، 62، 68  و 74 ساله و یک دختر 14 
ساله که در دو اتومبیل نشسته بودند تیراندازی کرد که 4 بانو کشته شدند 
و دختر جوان شدیدا زخمی شد. جیسون به راه خود ادامه داد و پس از نیمه 
شب دستگیر شد و هنگام دســتگیر شدن مقاومتی هم از خود نشان نداد. 
وی هیچکدام از این هشت تن را نمی شــناخت و قبال ندیده بود. مسافر او 
در فاصله دو قتل اول و دوم گفته اســت که راننده )جیسون( حواس پَرت و 
بی اعتنا به مقررات به نظر می رســید، از چراغ قرمز عبور می کرد و یک بار 
هم روی جدول خیابان رفت، رنگ چهره اش بیش از حد قرمز شــده بود و 

لکنت زبان داشت.

 جیسون پس از دستگیر شــدن، به قتل شش انسان اعتراف ولی انگیزه 
خود از این تیراندازی ها را نگفته است و نمی شود که اورا اجبار به گفتن کرد 
زیراکه قانون اساسی آمریکا این حق را به یک متهم داده است که در بازجویی 
ها، به زیان خود پاسخ نگوید. پلیس و بازپرس باید خود بروند و مدرک و سند 
علیه متهم به دســت آورند تا قاضی حکم بازداشت دهد و سپس محاکمه 
با حضور هیأت منصفه که برای هر محاکمه از میان مردم شــهر مربوط، بر 

حسب قرعه کشی انتخاب می شوند.

در مورد این تیرانــدازی، روزنامه ها تیتر زده بودنــد: »قتل های بدون 
انگیزه! از نوع قرن 21«. این نخستین ارتکاب قتل از این دست در قرن 21 
نیست. تردید نیســت که ناخرسندی ها، احساس درماندگی و به بُن بَست 
رســیدن همـ  انسان را وادار به ارتکاب چنین اَعمالی می کند. همِه کسانی 
که جیسون را می شناســند اورا مردی آرام، مؤدب، مددرسان و »خانواده 

دوســت« توصیف و از اقدام او به قتلـ  قتل افرادی را که نمی شــناخته و 
دشــمنی با آنان نداشتهـ  ابراز تعجب کرده اند. در گزارش ها اشاره به علّت 
تغییر کار جیسون )از کارمندی شرکت بیمه به شوفری آژانس( نشده است 

که یک ضعف خبرنویسی معاصر است.

آدمُکشی بدون انگیزه؟!ـ  وقتی که یک انسان ناخرسند باشدـ 
مردی که در 3 تیراندازی در یک روز شش تَن را بدون داشتِن آشنایی قبلی کشت!

Jason Dalton
متهم به کشتار

Mary–Jo-Nye
یکی از مقتوالن
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در کتابخانه های عمومــی امروز کتاب خواندِن )چاپــی و دیجیتالی(، 
خواندن کتاب های دیجیتالیِ  کتابخانــه از راه دور، کامپیوتر و تکنولوژی 
از جمله طرز کار با تَبلت ها، فایل َمِنیجِمنت، اینترنت و اینترنت ِســیفتی، 
سوِشل میدیا، ایـ  میل، اِکسل، پاورپوینت و ... تدریس می کنند و عمدتا به 
صورت توتور )یک معلمـ  یک شاگرد( و به نام تِک تایم Tech Time  و .... 
برای یادگرفتن به صورت »تِک تایم« باید تلفنی، حضوری و یا ایمیلی وقت 
گرفت و همه چیز رایگان است یعنی که شــهرداری  شهر هر ساعت 20 تا 
30 دالر به معلم )کتابدار( می دهد تا به یک فرد، درس استفاده از ابزارهای 
دیجیتال را بدهد و این کار محدود نیست یعنی که یک فرد می تواند دویست 
برود. کتابخانه ها دارای باشگاه کتاب است که روش تحقیق و یافتن مطالب، 
نوشــتن ازجمله انواع کتاب نویسی و مقاله نگاری تدریس می شود. هر ماه 
در یک روز تعطیل آخر هفته »روز فروش کتاب های دست دوم و اهدایی« 
است به بهای بســیار ناچیز )5 در صد بهای روی جلد(. کتابخانه ها پس از 
وارد شــدن چاپ تازه یک کتاب، چاپ قبلی آن را از آن طریق به مردم شهر 

می دهند تا کتابخوانی و خواندن عادت شود.
 در کتابخانه های عمومی شهرها سالن های بزرگ و کوچک برای تشکیل 
کنفرانس وجود دارد از سالن چند نفره تا صدها نفره و استفاده از آنها رایگان 
اســت. همچنین اطاق های مطالعهـ  نه اطاق مطالعه کتاب های کتابخانه 
بلکــه دعوت از معلم خصوصی برای تدریس به فرد در آنجا. به عبارت دیگر؛ 
معلم سرخانه برای تدریس به خانه افراد نمی رود بلکه در ساختمان کتابخانه 
این تدریس صورت می گیرد. هر کتابخانــه اطاق های مطالعه و کنفرانس 
خودرا به نام یک نویسنده، اندیشمند و دانشمند تابلو زده است مثال ارنست 

همینگوی، ویکتور هوگو و ....
 نمایشــگاههای هنری و ... در همین کتابخانه ها بر گزار می شود. تقریبا 
همه مجالت و بیشتر روزنامه ها در هر کتابخانه برای مطالعه موجود است. 
نظرســنجی ها در باره کتاب و رســانه ها )محتوای آنها( در همینجا انجام 
می شــود.  در ورودی های هر کتابخانه َرک های متعدد قرار داده اند برای 
قراردادن و توزیع نشــریات رایگان و هرکس می تواند نشریه خودرا در آنجا 
بگــذارد. کتابخانه ها چند دیوار خودرا اختصاص به قراردادن و نصب آگهی 
)فرد به فرد( نه تجاری اختصاص داده اند تا هرکس بخواهد کارت خود و یا 
نیازمندی اش را در آنجا بگذارد و دیگران ببینند. در کتابخانه های عمومی که 
دارای بوک موبیل )کتابخانه بسیار داخل اتوبوس ویژه( هم هستند می شود 
از اینترنت و کامپیوتر رایگان  و »وایـ  فای« و ماشین فتوکپی استفاده کرد.

 در گوشــه و کنار کتابخانه ها محل نشســتن و لمیدن برای استراحت و 
خواندن نشــریات و کتابها وجود دارد و افراد با هم در آنجا قرار مالقات می 
گذارند. تاالر مطالعه نوجوانان از بزرگســاالن جدا اســت. در هر کتابخانه 
درصورت درخواســت، راهنمایی می کنند که چگونه کار، دکتر، تعمیرکار 
و ... یافــت. کتابخانه های عمومی معموال در جایی ســاخته شــده اند که 
دسترسی به آنها آسان باشد )نزدیک ایستگاه مترو و یا اتوبوس( و در محلی 
که جای پارک کردن اتومبیل باشــد مثال حاشــیه پارک های عمومی.در 
اینجا عکس هایی از اینها تســهیالت را که در چارچــوب ارتقاء معلومات و 
سطح آگاهی ها در کتابخانه عمومی شهر 240 هزار نفری چساپیک آمریکا 

)استیت مشترک المنافع ویرجینیا( به وجود آمده اند می بینید.

مشاهدات ناشر روزنامک و تجربه، با هدف حل مسائل

ِملیسا و جنیفر دو کتابدار یکی از 7 کتابخانه عمومی شهر چساپیک آمریکا 
که کار تدریس طرز استفاده از ابزارهای دیجیتال را به هرکس که بخواهد 
برایگان تدریس می کنند. شهر چساپیک دیوار به دیوار 4 شهر دیگر قرار 

گرفته است که جمعا دو میلیون جمعیت دارند و دارای سه دانشگاه و 5 
کامیونیتی کالج )کالج دو ساله( و 20 مدرسه حرفه ایـ  فنی و بزرگساالن. 

کتابخانه های دانشگاهی را کتابخانه پژوهشی می خوانند

یکی از کنفرانس روم های کوچکتر

ساختمان یکی از کتابخانه های شهر چساپیک

یکی از 5 جایگاه مجالت در کتابخانه

یک جایگاه روزنامه ها

گشت و گذاری در یک کتابخانه عمومیـ  تسهیالت و طرز کار با هدف ارتقاء سطح فرهنگ مردم
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زمین لرزه شنبهـ  ششم فوریه 6102 = 71 بهمن 4931 تایوان )جمهوری چین ملّی( و بویژه مشاهده سقوط یک ساختمان 71 طبقه 
مسکونی )به نام اژدهای طالیی( در شهر تاینان به صورت به پهلو غلطیدن که منجر به مرگ 93 تَن شده است باید درسی برای شهرداری 

تهران باشد که در دادن مجّوز برج سازی بویژه در بلندی های شمال پایتخت 21ـ  31 میلیونی احتیاط کند. تهران بمانند تایوان روی کمربند 
زلزله قرار گرفته و دارای گسل فّعال است. زلزله تایوان چندان شدید نبود و شدت آن کمتر از 7 ریشتر بود. عکس های باال، غلطیدن برج 

مسکونی »اژدهای طالیی« و سایر خرابی ها را نشان می دهد.

زمین لرزه تایوان درسی برای شهرداری تهران
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خاطرات داستانی نوشیروان کیهانی زاده

بهمن ماه 1337 بود و من حادثه نویــس روزنامه اطالعات )تهران(. 
اطالع یافتم که مردی در خانه مادرزن پیشین واقع در یکی از کوچه های 
خیابان نّواب، خود و بخشی از خانه را آتش زده است. به آنجا رفتم. آن مرد 

را به بیمارستان امیراعلمـ  بخش سوختگی ها برده بودند.
با زن پیشین آن مرد به صحبت نشستم، گفت که نزدیک به چهار سال 
قبل با کریم که همشهری مادرم اســت ازدواج کردم و به اصفهان رفتم. 
دیری نگذشت که حامله و دارای فرزند شدم. کریم مردی خشن و عصبی 
مزاج است. طاقت نَه شنیدن ندارد و ُمشت و لگد می کوبد. باید همه چیز 

مطابق میل او باشد.
فرزندم شــش ماهه بود که یک روز بر سر سوختن غذا روی پریموس 
بــه جانم افتاد. این بار من هم مقابله کــردم. از خانه بیرون رفت و مرا در 
محضرِ  طالق، 3 طالقه کرد. بچه ام را برداشتم و به تهران به خانه مادرم 
آمدم. پدرم فوت شده و ناپدری دارم. مردی است بسیار خوب و مهربان.

هنوز دوـ  سه هفته از طالق نگذشته بود که کریم بنای پیغام فرستادن 
و عذرخواهی را گذاشت و خواست که آشتی کنیم. ناپدری ام که مردی 
نمازخوان و اهل مسجد است گفت که این کار بدون ُمَحلِّل نمی شود، نه 

تنها شرعا حرام بلکه غیر قانونی است.
کریم که تصور می کرد ازدواج ِ به خاطر َحالل شــدن، فقط به محضر 
رفتــن و ثبت ازدواج و دو روز بعد ثبت طالق اســت قبول کرد و قول داد 
که هزینه محضر را بپردازد. یافتن ُمَحلِّل برایمان آسان بود. شوهر مادرم 
یک اطاق خانه را از سال پیش از بازگشت من به تهران به یک دانشجوی 
حقوق قضایی اجاره داده بود. مادرم با اصرار و التماس این جوان را راضی 
به ازدواج موّقت با من کرد، و به محضر ]دفترخانه رســمی ثبت ازدواج و 
طالق[ رفتیم. مدیر محضر که یک روحانی ســالمند است گفت که باید 
ه طالق به پایان برسد، گواهی آزمایش خون را با دو شاهد َمرد  سه ماه ِعدِّ
با خود ببریم تا عقد انجام شود و برای َحالل شدن، قرارداد نکاح را امضاء 
ه  کردن کافی نیست، باید همبستر شویم و پس از طالق دوباره سه ماه ِعدِّ

رعایت کنم و آنگاه بروم و عقد شوهر سابق شوم. 
بدون عروسی کردن گناه است و در آخرت مجازات دارد. فلسفه محلل، 
پس از ســه طالق همین بوده است که شوهر با زنش سازش داشته باشد 

و کار به سه طالقه کردن نکشد.
راه دیگری نبود. قرار شد که موضوع عروسی کردن پس از عقد را به پدر 

فرزندمـ  کریم نگوییم. او در اصفهان است و در جریان نیست.
ه، به عقد جوان دانشجو   پس از گذشت سه ماه از طالق اول و پایان ِعدِّ
که نمی خواهم نام اورا بگویم درآمدم به این امید که این جوان سهـ  چهار 
روز بعد مرا طالق دهد، ولی شــوهر موّقت روز پس از عروســی گفت که 

زودتر از یکیـ  دو ماه مرا طالق نخواهد گفت زیرا که بعدا خواهند گفت 
که ازدواج دوـ  ســه روزه یعنی ُمحلّل شدن با گرفتن پول! و او آینده دارد 

و نمی خواهد آینده اش را خراب کند.
خواهرشوهر سابق برای اطالع از چگونگی به تهران آمد و از قضیه آگاه 
شــد، به اصفهان رفت و جریان را به برادرش گفت و او  از شنیدن موضوع 
عروسی با شوهر تازه به قدری عصبی شده بود که در خیابان با دوچرخه 
اش به یک کودک اصابت کرده و اورا مجروح ســاخته بود و هنگام فرار از 
محل حادثه، یک پاسبان )پلیس( را هم که در صدد دستگیری او برآمده 
بود کتک زده بود و در کالنتری نیز صندلی به سوی افسر نگهبان پرتاب 
کرده بود و صورتمجلس کرده بودند که به رئیس کشور هم اهانت کرده 

است!.
وقتی این خبر به ما رســید، شــوهر تازه گفت که تا آزادشدن کریم از 

زندان، با هم ادامه زندگی دهیم. قبول کردم، به شرط بچه دار نشدن.
دادگاه کریم را به دو سال حبس که یک سال آن تعلیقیِ  مشروط بود 
محکوم کرد. در آستانه پایان یک سال، کریم در زندان یک زندانی دیگر را 
کتک زد و به مأمور زندان هم اهانت کرد که قاضی دادگاه یک سال زندان 
تعلیقی را لغو و اورا به سه ماه حبس اضافی هم محکوم کرد. برای ناراحت 
نشــدن او، آن هم به خاطر فرزند مشترک، مادرم به بستگان کریم گفته 
بود که مدت ها است که من طالق گرفته ام و آماده و در انتظار ازدواج با او.

شوهر مادرم با دوستش در اصفهان در تماس بود تا هر چند وقت یک 
بار برود ببیند که کریم چه وقت آزاد می شود تا سه ماه پیش از آن، من از 
شوهر دوم )ُمَحلِّل( که درسش را تمام کرده است و آماده رفتن به سربازی 

)افسری وظیفه( جدا شوم.
هنوز به پایان زندان کریم 5 ماه مانده بود که مشمول بخشودگی و آزاد 

شده بود و ما این را نمی دانستیم.
پس از آزاد شدن، کریم یکراست به تهران و به خانه ما آمده بود که در 
اینجا با حقیقت رو به رو شد. در آن ساعت در خانه، جز مادرم کسی نبود. 
من به عیادت خواهر شوهر مادرم به بیمارستان رفته بودم، شوهرم برای 
اطالع از زمان معرفی خود به دانشــکده افسری احتیاط به آنجا و شوهر 
مادرم به محل کارش. کریم پس از صحبت با مادرم و اطالع از اینکه طالق 
صورت نگرفته عصبی و از حالت طبیعی خارج می شود به آشپزخانه می 
رود و ظرف نفت را روی خودش و اطاق من خالی می کند و آتش می زند. 
مادرم فریاد می کشــد و همســایگان می آیند آتش را خاموش و اورا که 
مجروح شده است به بیمارستان برده اند و می گویند که دکتر گفته است 
ُمردنی نیســت. من تصمیم خودرا گرفته ام، اگر شوهرم طالق بدهد تا 

پایان عمر شوهر نخواهم کرد.

یک ماجرای خواندنی دیگر از ُمَحلِّل شدنـ  لزوم شرعی ازدواج زن 3 طالقه با مرد دیگر با هدف 
ازدواج با شوهر قبلی
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هفته آخر بهمن ماه 1349 )فوریه 1971( گزارشــهای روزانه 
رویداد ســیاهکل )گیالن( جای اخبار جنگ ویتنام را که در اوج 
شــدت بود در رسانه های گوشــه و کنار جهان گرفته بود. رویداد 
ســیاهکل 19 بهمن آن ســال با حمله چند فرد مسلح به پاسگاه 
ژاندارمری محل آغاز شــده بود. این پاســگاه قبال یک مرد مسلح 
را در جنگلهای منطقه دســتگیر و در پاسگاه بازداشت کرده بود و 
حمله 19 بهمن به پاسگاه برای رهانیدن او بود. درحمله به پاسگاه، 
یک ژاندارم و یک غیر نظامی کشــته و بقیه افراد پاسگاه مجبور به 
فرار، و مهاجمان همدست بازداشت شده خودرا آزاد و با سالحهای 

موجود در پاســگاه از آنجا خارج و در جنگل پنهان شده بودند. بررسی های 
بعدی حکایت از تشــکیل یک گروه چریکی به ســبک »چه گوارا« و با هدف 
مبارزه با رژیم وقت داشــت. روز بعد از حمله به پاسگاه، چند واحد ژاندارم به 
محل اعزام و جنگلهای ســیاهکل محاصره و در طول یک هفته یک رشته زد 
و خورد صورت گرفت که ضمن آن هفت مامور کشته، شماری زخمی و چند 

چریک دستگیر شده بودند.
    رادیو سراســری ایران 29 بهمن به نقل از اعالمیه مشــترک ژاندارمری 
و ساواک، شمار چریک هارا بیش از ســی تن و عده دستگیر شدگان را 13 و 
مقتوالن آنان را دو تن گزارش کرد و گفت که تالش برای دستگیری بقیه ادامه 
دارد و عکس چند نفر از آنان که شناخته شده اند تکثیر و در نقاط مختلف شهر 

قرارداده خواهد شد تا مردم مخفیگاه آنان را به ماموران نشان دهند.
     اسامی ماموران مقتول در زد و خوردهای سیاهکل به این شرح 
اعالم شده بود: ســتوان تقی مهدی نژاد مظفری، استوار نریمان 
عبادی، استوار اسماعیل رحمت پور، گروهبان نصیری، گروهبان 
اسماعیل روشــن و دو تن دیگر. دستگیرشــدگان سیاهکل بعدا 

محاکمه و چند تن از آنان اعدام شدند.
در جریان تعقیب بقیه اعضای این گروه چریکی بود که در چند 
نقطه تهران چند خانه محاصــره و زدوخورد روی داد. یک صحنه 
شدید این زدوخوردها پنجم خرداد 1350 در کوی نیروی هوایی 
)دوشــان تپه( صورت گرفت که ضمن آن پرویز پویان کشته شد. افراد گروه 
نیز بیکار ننشسته بودند، یک بار نگهبان کالنتری قلهک را کشتند و باردیگر 
ســپهبد ضیاء فرسیو رئیس وقت دستگاه قضایی ارتش را. فرسیو از خانه اش 
در قلهک رهسپار محل کار بود که مورد حمله قرارگرفت. در لحظه تیراندازی، 
پسر فرســیو در اتومبیل بود که او هم مجروح شــده بود. فرسیو در سر راه به 
اداره، فرزندش را به مدرســه می رســانید. عملیات چریکی و از این قبیل در 
تهران و حومه تا آستانه انقالب به صورت پراکنده ادامه داشت. چریک ها که 
عمدتا کمونیست و چپگرا بودند در موارد متعدد مستشاران آمریکایی را هدف 
قرارداده، کشته و یا مجروح ساخته بودند. پهلوی دوم )شاه( یک دسته از آنان 

را مارکسیست اسالمی خطاب می کرد.

رویداد سیاهکلـ  تشکیل گروه چریکي به سبک »چه گوارا« در ایران دهه 1970

 فرسیو

رضاشاه )پهلوی یکم( پس از دریافت گزارش رئیس هیات دیپلماتیک ایران 
در واشنگتن، 27 بهمن 1314 )16 فوریه 1936( دستور داد که روابط ایران 
با ایاالت متحده آمریکا قطع شود. غفار جالل عالء رئیس نمایندگي ایران در 
آمریکا گزارش کرده بود که پلیس شــهر واشنگتن اتومبیل وي را متوقف و با 
این که خــودرا دیپلمات و دارای مصونّیت معرفي کرده بود به او ورقه جریمه 
داد. وي نوشــته بود که به علت امتناع از دریافت ورقه جریمه، مأمور پلیس او 
را به ایســتگاه پلیس منتقل مي کند و در آنجا چند ساعت بازداشت مي شود 
که این عمل مغایر مصونّیت دیپلماتیک است. در روز مورد بحث، »غفارجالل 
عالء« خودـ  رانندگي اتومبیل سفارت را برعهده داشت. پلیس واشنگتن او را 

به رانندگيـ  بیش از سرعت مجاز متهم کرده بود.
     وزارت امور خارجه ایران گزارش غفار جالل عالء را عینا براي رضاشــاه 
ارسال مي دارد و وي این عمل را بي احترامي نسبت به کشور ایران با آن گذشته 
تابناک و تمدن تلقي کرده و دستور قطع روابط و احضار کارکنان سفارت ایران 
از واشنگتن و اخراج هیأت دیپلماتیک آمریکا از تهران را مي دهد. غفار جالل 
عالء در بهمن ماه به تهران احضار، ولــی قطع روابط ازنیمه فروردین 1315 

عملي مي شود.
مقام دیپلماتیک غفار جالل عالء در واشــنگتن، »وزیر مختار« بود. روابط 

ایران و آمریکا پس از این رویداد مدت ها قطع بود.

... و رضاشاه )پهلوی یکم( مناسبات ایران با آمریکا را قطع کرد

هرکه ناُمخت از گذشت روزگار
  نيز ناموزد ز هيچ آموزگار

این صفحــات ماهانه را با بيــت رودکی، متوّلــد 858 و متوفی 
در 940 ميــادیـ  پــدر شــعر فارســی نویــن که در بــاال آمده 
اســت آغاز کرده ایم که یــک روزنگار)کرونيکل(  به روش 
تاریخ نویســی ژورناليســتی اســت که در این روش، َسبک، 
اصول و قواعد خبر و نظرنویســی )کوتاه، روشــن و آموزندهـ  

فرهنگی( بکار برده می شــود و درباره کارها و نظرات افراد 
و رویداد های پندآموز گذشــته اســت و هــدف از آن آموزش 
عمومی، ارتقاء ســطح دانش و آگاهی ها، سرمشق گرفتن و 
نيز پيشگيری از اشتباه با درس گرفتن از اشتباه دیگران و 
گذشتگان است. در تاریخ نگاری ژورناليستی باید یک مبدأ 
ـ روز، هفته و ماهـ  در دست داشت و نوشتن مطلب را از آن آغاز 
کرد بنابرایــن، مطالبی که در زیر آمده اســت ارتبــاط با این 
ماه) در تقویم ميادی 21 ژانویه تا 20 فوریه( داشــته اســت.
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دعوت ژنرال رضاخان )نخست وزیر( از دکتر 
مصدق به دادن نظر اصالحي و اندرز

زمستان 1302 ژنرال رضاخان پهلوي رئیس الوزراء )نخست وزیر وقت( از 
دکتر مصدق و شش رجل سیاسي دیگر که شهرت میهندوستي و دلسوز وطن 
داشتند خواســت که در امور مملکتي که میهن مشترک است دعوت او را به 
مشورت بپذیرند و به وی نظر و اندرز دهند. در کابینه وقت، ژنرال رضاخان )بعدا 
رضاشاه پهلوي(ـ  خود سمت وزیر جنگ را برعهده داشت. سلطان احمدشاه 
قاجار در اروپا بود. رضاخان از آبانماه این ســال رئیس الوزراء شده بود و برنامه 

دولت خود را بر این اصول قرار داده بود:
   ـ  حفظ منافع کشور.

   ـ  رعایت قانون در همه شئون.
   ـ  تقویت هرچه بیشــتر بنیه دفاعي و نیروهاي انتظامي کشور.     در کابینه 
قبلي، دکتر مصدق وزیر امورخارجه بود و با رضاخان که وزیر جنگ بود در یک 
ردیف قرارداشتند. رضاخان از کودتای ســوم اسفند 1299 با داشتن عنوان 

سرداری سپه )سپاهـ  نیروهای مسلح( قدرت اصلي ایران بشمار مي آمد.

روزی که تیپ قزاق به قصد کودتا رهسپار 
تهران شد

واحدهاي تیپ قزاق هجدهم فوریه1921 
)29 بهمــن 1299 (، به قصد تصرف تهران و 
کودتا به ســوي پایتخت به حرکت درآمدند. 
تیپ قزاق که آموزش نظامي روســي داشت 
در آن وقت در قزوین مســتقر بود. این نیرو به 
فرماندهي رضاخان میرپنج )ســرتیپ و بعدا 
رضاشاه پهلوی( پنج روز بعد تهران را متصرف 
و دولت را تغییر و سیدضیاء طباطبایي یزدي 
را نخست وزیر کرد. قرائنی در دست است که 

نشان می دهد این کودتا به اشاره و حمایت دولت انگلستان انجام شد که پس از 
سوسیالیست شدن روسیه و خروج مسکو از رقابت های استعماری، براي ایران و 
کل آسیاي غربي و جنوبي نقشه هاي تازه اي در سر داشت. ولی، رضاشاه از اواسط 
دهه 1930 متمایل به سران آلمان و ایتالیا شد زیرا که هر سه افکار ناسیونالیستی 
و وجوه مشترک متعدد داشــتند. رضاشاه شیفته هدفهای موسولینی به احیاء 
امپراتوری روم باستان شــده بود و با کمک او برای ایران یک نیروی دریایی به 
وجود آورد و با این نیرو انگلیسی ها را از چند پایگاه خود در خلیج فارس ازجمله 
»باسعیدو« بیرون راند. به باور برخی از مورخان، رضاشاه با هدف بازآوردن دست 
کم بخشی از سرزمین های ازدست رفته، محرمانه با هیتلر به توافق رسیده بود 
و اگر خیانت چند افسر ارشد و سیاستمدار در آگوست 1941 نبود، ارتش ایران 
از جنوب و ارتش آلمان از شمال، قفقازرا تصرف کرده بودند. گویا رضاشاه نقشه 

پس گرفتن نقاط از دست رفته خراسان بزرگتر را هم در سر داشت.

شادی ایرانیان
 از بستن کنسولگری های انگلستان که 

سه هفته ادامه داشت
معتمدان محلی چند شهر بزرگ کشور که از جانب همشهریان خود در 
تهران اجتماع کرده بودند 28 بهمن 1330 در نامه ای که به دکتر مصدق 
]رئیس وقت دولت[ تسلیم داشــتند خواستار شدند که یکم بهمن )21 
ژانویه( روز ملّی و تعطیل عمومی اعالم شود. به تصمیم مصدق، در این روز 
کنسولگري هاي انگلستان در ایران بسته شده بود و به این مناسبت مردم 
در سراسر کشور دست به شــادماني و برپاکردن مجالس جشن و سرور 
زده بودند که از آن روز تا سه هفته ادامه داشت، زیرا که ایرانیان خاطرات 
تلخی از مداخله این کنســولگري ها در امور وطن به ویژه پس از تقسیم 
ایران میان روسیه و انگلستان به دو منطقه نفوذ و استقرار نیروهای نظامی 

این دو کشور داشتند.
به اتــکاء همین حمایت مردمی، دکتر مصدق 24 مهر ماه 1331 همه 
روابط ایران با انگلســتان را قطع کرد و در مجلس اعالم داشت: ما روابط 
گرگ با میش را نمي خواهیم. در طــول تاریخ، از رابطه با لندن رنجهاي 
فراوان برده ایم. انگلســتان مثل هر امپریالیست دیگر نمي خواهد ملل 
ضعیف رشــد و ابراز وجود کنند و بنابراین داشتن رابطه با چنین دولتي 
منطقي نمی تواند باشد. مروری بر تاریخ 150 ساله اخیر نشان می دهد که 
برای ما ایرانیان، حضور فرستادگان انگلستان جز توطئه، تشّبث و مداخله 
ثمری نداشــته است. ما مي خواهیم با هدف بازگشت به عظمت گذشته، 
رشد کنیم و روي پاي خود بایستیم و خودمان باشیم که با داشتن رابطه 

با انگلستان، تحقق این آرزو امکان پذیر نخواهد بود.
     مجلس اقدام دکتر مصدق را با کف زدن و ابراز شادماني تایید کرده بود. 

قطع رابطه با انگلستان تا پس از کودتای 28 اَُمرداد 1332 ادامه داشت.

رضاشاه در زمانی که یک سرتیپ بود

مصدق که بیشتر اوقات در خانه کار می کرد و در اینجا همیشه لباس ساده می پوشید
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پنجم فوریه 1945، هیتلر در پناهگاه زیر زمیني خود پس از این 
که شنید واحدهاي ارتش سرخ به حومه برلین رسیده اند و مدافعان 
پایتخت رایش عمدتا نوجوانان 14 تا 18 ساله و نظامیان بازنشسته 
هستند که داوطلبانه به خدمت بازگشته اند، همکاران نزدیکش را 
فراخواند و خطاب به آنان گفت: نتیجه جنگ تقریبا معلوم است؛ ما 
نظم جهانی پیشین را تغییر دادیم، انگلستان و فرانسه از صورت دو 
قدرت دیکته گر خارج شده اند و راه بازگشت به آن مقام را نخواهند 
داشــت و با خروج آنها از صحنه چینیان و هندیان دارای حاکمیت 
ملی خواهند شد و سرنوشت خودرا به دست خواهند گرفت. جهان 

]با رفتن آلمان از صحنه[ دارای دو قدرت خواهد شــد؛ روسیه و آمریکا که از 
ظرفیت معارضه با یکدیگر برخوردار هستند. معارضه این دو نیرو به علت متضاد 
بودن هدفهایشان اجتناب ناپذیر خواهد بود. تا هنگامي که این معارضه ادامه 
داشته باشــد و یکي از دو طرف از صحنه خارج نشود سایر ملل از یک آرامش 
نسبي برخوردار خواهند بود و متناسب با هوش و سرعت انتقال سران خود که 
چگونه از وضعیت سیاســی روز و رقابت آندو قدرت استفاده کنند به پیشرفت 
ادامه خواهندداد. دو قدرت ]مسکو و واشنگتن[ به ساخت اتحادیه های سیاسی 
ـ نظامی برای درگیری و راه بندی دســت خواهند زد. منطق قدرت حکم می 
کند که دیر و یا زود یکی از دو قدرت از میان برود. روزي که یکي از این دو قدرت 
در صحنه نباشــد، جهان دچار نااطمینانی و یک وضعیت بحراني و نامطلوب 
خواهد شد و این شرایط به پیدایش قدرت های تازه کمک خواهد کرد و نظمي 
نوین درجهان برقرار خواهد شد. جنگ افزارهای نوین که ما ]آلمانی ها[ طراح 
آنها بوده ایم تکمیل خواهند شد و چون دارای توان ویرانگری و کشتار فراوان 

خواهند بود؛ بعید که جنگ دیگری مشــابه جنگ جاری )جهانی 
دوم( و جنگ 1914ـ  1918 رخ دهــد، جنگهای آینده محدود و 
منطقه ای و نیابتی خواهند بود. در سازش بودن قدرت ها، همه جا  
به فساد دولتی و گســترش نفوذ اصحاب پول منجر خواهد شد که 
خشــم و  انتقامجویی طبقه محروم و زیردست را به دنبال خواهد 

داشت و ازدست رفتن امنیت و آرامش.
     هیتلر همچنین گفته بود که آلمان حق داشت در سال 1939 
به لهســتان نیرو بفرستد زیرا نمی توانست بیش از آن تجزیه وطن 
را تحمل کند که قرارداد ورسای آن را به ملت آلمان تحمیل کرده 
بود و دولتهای لندن و پاریس بازگردانیدن اراضی ازدست رفته آلمان را بهانه 
جنــگ قراردادندـ  جنگی که ما نهایت تالش خــودرا کردیم تا روی ندهد. ما 
درصدد جنگ با آمریکا نبودیم، با این دولت روابط حســنه داشتیم و پیرامون 
مســائل تبادل نظر می کردیم. سیاست این دولت ایجاب کرد که برضد ما که 

باهم مناسبات دوستانه داشتیم وارد جنگ شود.
    این اظهارات هیتلرـ  نزدیک به سه ماه پیش از خودکشی اوـ  توسط منشی 
اش که درجلسه حضور داشت در »دفتر ویژه بیانات پیشوا« درج شده بود که 
چهارسال بعد از آن به دست مورخان افتاد. هنوز به درستی معلوم نشده است 
که آخرین جلد دفتر »بیانات پیشوا« چگونه از دسترس سربازان ارتش سرخ 
خارج شــده بود که ضمن تصرف برلین وارد پناهگاه هیتلر شــده و جنازه او و 
معشوقه اش را به دســت آورده بودند که در آخرین ساعت پیش از خودکشی 
عقد ازدواج امضاء کردند.    مرور زمان نشــان داد که پیش بینی آن روز هیتلر 

عینا به واقعیت پیوسته است.

هیتلر درآخرین روزهاي ُعمر ِ رایش سوم وضعیت جهان در دراز مدت را به این گونه 
پیش بیني کرده بود:

 هیتلر

11 فوریه 660 ســال پیش از میالد مســیح جیمو تنو 
Jimmu Tenno در منتهي اِلیه شــرق آســیا با متحد 
ســاختن ژاپني ها، کشــور ژاپن )نیپــونـ  نیهون و اینک 
کشوری 127 میلیونی مرکب از هزاران جزیره( را به رهبري 
و ریاست خود تاســیس کرد که پدر و مؤسس )بنیادگذار( 
این کشور شناخته مي شود. هفت دهه بعد هم در غرب آسیا، 
کوروش بزرگ کشور ایران )ایران بزرگترـ  ایرانزمین( را بنیاد 
نهاد که پدر و مؤسس میهن ایرانیان است. در تاریخ عقاید، 
کوروش همچنین صاحب فرضیه »جامعه مشترک المنافع 

ملل« اعالم شده است. وی واضع نخستین اعالمیه حقوق بشر بوده است که 
این حقوق از آن پس تا کنون بر پایه اصول اعالم شده او و مندرج در استوانه 
کوروش )سیروسـ  سایرس( تنظیم شــده است. ژاپن کشوری است که 
کمترین اختالط نژادی را دارد، تنها یک  و نیم درصد جمعیت این کشور 
از نژادهای دیگر هستند و این درصد هم عمدتا از نژادهای آسیای شرقی و 

جنوب شرقی )اصطالحا زرد و مخلوطی از زرد(.     بسیاري 
از کشــور ها به همین گونه »پدر و بنیادگذار« دارند که 
مورد احترام اتباع این کشورها هستند و در بعضي از این 
کشورها بي حرمتي به بنیادگذار کشور، نظام حکومتی 
ـ اجتماعی اقتصادی، ســرود ملّي و پرچم رسمي جرم 

شناخته شده است.
    براي نمونه؛ آمریکاییان جورج واشنگتن و روس ها پتر 
بزرگ را بنیاد گذاران کشورهاي خود مي دانند و احترام 
مي گذارند. روس ها پس از شش دهه بار دیگر لنینگراد 

را به احترام پتر بزرگ به نام قدیمي اش سن پترزبورگ تغییر نام دادند.
    امتیاز کوروش ِ ایرانیان در این است که نه تنها یک دولتمرد بلکه یک 
اندیشمند و مردي آزاده بود که همه انسانها را به یک اندازه دوست داشت. 
تورات او را لقب »نجات بخش و مســیح« داده است و کتب مذهبی دیگر 

»صاحب قران« و »انسان دوست«.

ایجاد ایران و ژاپن به فاصله 70 و چند سال از هم در دو سوی آسیا

کوروش بزرگ
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فوریه 1953 به کنگره آمریکا پیشــنهاد شــده بود: اینک که جنگ سرد 
کمونیسم و کاپیتالیسم و درنتیجه معارضه دولتهاي پیرو این دو ایدئولوژي 
یک واقعیت روز شده است باید در جوار دستگاه حکومتي آمریکا یک مدیریت 
واحد جنگ ســرد )آشگار و یا غیرعلني( ایجاد شــود و کار برنامه ریزي ها و 
مخصوصا اداره سیاست هاي تبلیغاتي و فعالیتهاي رسانه اي را به دست گیرد 
و »ســازمان صداي آمریکا« نیز از وزارت امور خارجه جدا گردد و ...، زیرا که 
دستگاههاي تبلیغاتي، کارشناسان روابط عمومي و رسانه ها اسلحه جنگ 

سرد هستند.
     براي تصویب این طرح همچنین استدالل شده بود که سالح اتمي مانع 
جنگ جهاني دیگري خواهد شد بنابراین هرگونه معارضه درآینده، به شکل 
جنگ ســرد )نطق، نوشــته و بازي هاي دیپلماتیکـ  تهدید و ارعاب، قهر و 
آشــتي( خواهد بود و برنده این جنگ؛ بلوک، جناح و دولتي خواهد بود که 
سیاست تبلیغاتي و رسانه اي بهتر و منجســم، روزنامه نگاران بسیارماهر، 

دیپلماتهاي زبردست )کارکشته( و پالیسي میکرهاي آزموده داشته باشد.
    این طرح، با جزیي تغییر و اضافه شدن یک بند مبني بر توجه هرچه بیشتر 
به سازمانهاي اطالعاتي آمریکا )از لحاظ بودجه، تجهیزان و نیروي انساني( 
به تصویب رسید که مورخان، فروپاشي بلوک شرق )ازجمله شوروي( و عقب 
نشیني کمونیسم را از نتایج آن بشــمار آورده اند. گفته شده است که یکی 
از طــرح هایی که در آغاز کار »مدریت واحد جنگ ســرد« در این مدیریت 

بررسی شد، طرح دولت لندن مبنی بر براندازی مصدق بود که چند ماه  بعد 
مشــترکا )انگلیس و آمریکا( به اجرا درآمد. دولت لندن )چرچیل( به دولت 
واشــنگتن )آیزنهاور( تلقین کرده بود که اگر دولت مصدق باقی بماند حزب 
توده حکومت ایران را به دست خواهد گرفت، شوروی وارد ایران خواهد شد 
و غرب جایی در خاورمیانه نخواهد داشــت. مصدق با آزادی فعالیت احزاب، 

آزادی بیان و فعالیت سیاسی موافق است.
     در پي پیروزي این طرح بود که کانونهاي فکر و مطالعه )اندیشکده ها(  به 
صورت انســتیتوها، مراکز پژوهش و انجمن ها و ... و نیز سازمانهای ویژه غیر 
 NGO (non-governmental انتفاعیـ  غیر دولتي! با نهادن عنوان
non-profit organization)  به وجودآمده اند و پالیســي میکرهاي 
ســابق، دیپلماتها و ماموران اطالعاتي بازنشسته، پي.آر.پي ها )کارشناسان 
روابط عمومي و مدیران تبلیغات( و ... به آنها پیوسته اند و هرروز هم تقویّت 
مي شوند. در این زمینه، در دو دهه گذشــته برخي از کشورها به اقتباس از 
آمریکا به اجراي چنین طرح هایي دست زده اند. پاره اي از دولتها و ازجمله 
روسیه برخي از این NGO  ها را که در کشورهاي دیگر فعالیت آزاد دارند از 

عوامل جاسوسي خوانده اند.
     به باور برخي از مفســران، قدرت های تازه، روش کهن انگلستان مبني 
بر خرید و یا برسر کار آوردن بعضي از رجال  در کشور مورد نظر )هدف( را به 
عالوه، رسانه ها و دست اندرکاران آنهارا مورد مطالعه و بررسي قرار می دهند!.

مثــال؛ در کالس این درس، به دانش آموز گفته می شــد که اگر دقت 
نکنــد و با فردی ازدواج کند که در فامیل او مرض قند و بیماری قلبی و ... 
وجود داشته باشد فرزندش هم از همین بیماری خواهد داشت و نیز رفتار 

و آمادگی و .... این کتاب 6 ریال فروخته می شد.
رســانه های ایران، دیگر این مرافعات به آن صورت دنبال نمی کنند و 
به درج اخبار دریافتی از منابع دولتی درباره آن اکتفا می کنند و لذا تأثیر 
چندان ندارد. روزنامه نگار پس از اطالع از یک مرافعه باید برود و مستقیما 
تحقیق کند و برنگارد تا مؤثر واقع شود. اگر یک دولت بخواهد که جامعه 
ای خوب داشته باشد باید رسانه همگانی خوب و مطابق اصول این حرفه 
هم داشته باشد که در بند 2 اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسالمی هم 
مورد تأکید قرار گرفته است. همین هزار و 142 نامزد در شهر تهران برای 
سی کرسی مجلس. اگر روزنامه نگار برود و از صد نفر آنان که کمتر شناخته 
شــده اند بپرسد که چرا؟، دیگر تکرار نمی شــود. یا اینکه قضیه واردات 
قاچاق میوه و واردات صدها پورشه با پروانه یک بانوی مرزنشین. چنین 
سوژه هایی باید دهها روز دنبال شود و درج گردد تا مشابه پیدا نکند. می 

گویند که می خواهند آموزش و پرورش را غیر دولتی کنند. روزنامه نگار 
باید برود قضیه را روزها و ماهها دنبال کند و کپی اصل 30 و بند 3 اصل 3 
قانون اساســی را درج کند و از مقامی که این حرف را زده است بپرسد که 
آیا خود او در مدرسه پولی درس خوانده بود؟. تا سال 1370 هجری که در 

ایران، مدرسه پولی از کودستان تا دکترا وجود نداشت.

ســئوال دیگر این بود: آیا درســت است که ســالخوردگان، پزشک 
اختصاصی و روش درمان و داروی ویژه خود دارند؟.

در بخش دانستنی های این شماره مطلبی در این زمینه درج شده است 
و با خواندن آن، پاسخ به پرسش خودرا به دست خواهید آورد.

یک مخاطب پرسیده است که آیا درست است که در بیشتر کشورها، 
کتابخانه های عمومی شهرـ  اطاق مذاکره، تدریس خصوصی و راهنمایی 
دارد؟. در صفحات »دوربین هم می نویســد« مطلبی با عکس درج شده 

است که پاسخ به پرسش شماست.
نوشیروان کیهانی زاده

مدیریت جنگ سرد در آمریکاـ  طرحي که آمریکا را در جنگ سرد پیروز کردـ 
 طرح براندازی مصدقـ  NGO ها

ادامه سرمقاله
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 نیمــه فوریــه 1995 )26 بهمــن 1374( مایــکل کینگزلــي
 Michael Kingsley روزنامه نگار آمریکایي اعالم داشت که کار انتشار 
یک نشریه جامع )تمام عیار( را در اینترنت )به صورت آنالین( آغاز کرده 
است و این نشریه »سلیت Slate « عنوان دارد و با این بیان و از این روز، 
سایبر ژورنالیسم Cyber journalism )روزنامه نگاري آنـ  الین( پا 
به دوره تازه ایجاد خود گذارد که تحّولی بســیار بزرگ در روزنامه نگاري 
و اطالع رسانی بوده اســت. با اینکه از ُعمر »بولتن بورد« آنالین مدت ها 
مي گذشت که در سالهاي 1983 و 1984 توسط »براین ردمن« و »برد 
تمپلتون« تکمیل شده بود، در فوریه 1995 شنیدن عنوان »نشریه جامع 
ـ تمام عیار اینترنتي، نه تَــک صفحه« حرف تازه اي در دنیا بود. ]عنوان 
»وبالگ، بالگ« از بارگر Barger و مرهولتز Merholtz  اســت.[. در 
سال 1992 انتقال کامپیوتری اخبار به نام Nando صورت گرفته بود 
و پیش از همه اینها، تلِه پرینتر، تلِه فتو و در ســال 1970 دستگاهی به 
نامTeletext )تلکس( که نوعی انتقال تلگرامی )بی ســیمی( بودند و 

.Videotex 1979در
    در ســال 1995 و تقریبا همزمان با ســلیت، نوعی نشریه آنالین به 
نام ســالن Salon آغاز بکار کرده بود. نِت سِکیپ نیویِگیتور و اینترنت 
اِکســپلوِرر کمک بزرگ به پیدایش و نهادینه شــدن سایبر ژورنالیسم 
)روزنامه نگاری آنالین( کرده اند که این نوع روزنامه نگاری توأما با حروف 
)ُورد(، صدا و فیلم ) Text, Audio and Video ( است. این نوع روزنامه 
نگاری، روزنامه نگار و کار قلم را از کنترل افراد و کمپانی های صاحب رسانه 
ها خارج ساخته و خودسانســوری، دولت سانسوری و مالحظات در آن 
کمتر اتفاق می افتد. روزنامه نگاری و تألیف آنالین بسیار ارزان و عمدتا 
یک نفره اســت و معموال مخاطب برای دسترسی، پولی نمی پردازد ولی 
آگهی های موجود در برخی آنالین ها خسته کننده و وقت گیر هستند و 
تضمینی هم برای درستی مطالب نیست. به عالوه، اگر نشانی آنالین در 
دست نباشد، سرچ انجین ها گزینشی عمل می کنند که عادالنه نیست 
و به نوعی کنترل است )بازگشِت کنترِل اصحاب منافع و ...(. با پیدایش 
سوِشل نِت ُورک ها و انتقال مطالب دیجیتالی به سلفون ها و ...، کار اطالع 
رسانی فراگیر شده و به همین نسبت هم از دّقت و درستی مطالب کاسته 

شده و نیز شایعات و گمراه کنندگی و نفوذ و شستشوی مغزی بیشر.
ــر سیاســی و فّعال      مایــکل کینگزلي )متولّد 1951( که یک مفسِّ
در برنامه تلویزیونی Crossfire شــبکه ســی اِن اِن بود و چند نشریه 
را ســردبیری کرده بود و برای روزنامه ها و مجالت دوردســت از جمله 
اکونومیست و گاردیَن )لندن( و لس آنجلس تایمز و ... مطلب می نوشت و 
ارسال می داشت نیاز به آنالین نویسی در خانه و ارسال اینترنتی را بیش 
از بسیاری از نویســندگان احساس کرده بود و با همین انگیزه با کمپانی 
مایکروســافت تماس گرفته و طرح یک نشریه تمام عیار آنالین )نه یک 

وبالگ ساده( را داده بود و با پذیرفته شدن 
پیشنهاد او، »سلیت« ایجاد شد و الگو قرار 

گرفت.
     در پي انتشار »ســلیت« در اینترنت، 
روزنامــه هاي چاپي و بیشــتر مجله ها به 
تدریج ادیشــن »آنـ  الین« ایجاد کرده 
اند که رادیو تلویزیونها هــم در این کار به 
آنها پیوسته اند و چون برخی از روزنامه ها، 
همه مطالب خبرگــزاري هاي بزرگ را بر 
اِدیشن اینترنتي خود ضمیمه کردند، این 

خبرگزاري ها هم ناچار شــدند وارد اینترنت 
شوند، در وبســایت خود آگهی تجاری درج کنند و در دسترس همگان 
قرارگیرند. قبال خبرگزاری های داخلی کشورها که عموما وابسته هستند 
تا تأمیــن هزینه کنند مطالب خودرا در اینترنت قــرار داده بودند. ورود 
خبرگزاري ها که تا آن زمان »کمک رسانه« بشمار می آمدند به »شبکه 
شبکه ها«، رسانه های چاپی و برادَکستینگ را دچار مشکل کرد زیرا که 
توجه مخاطبان که اخبار را در وبسایت خبرگزاری ها می خوانند نسبت به 
آنها کم شد و این رسانه ها مجبور به روی آوردن به مطالبی شدند که جنبه 
آموزش عمومی دارد از قبیل )فیچر(، تفسیر و مقاله، مصاحبه با اصحاب 
نظر )نه مقامات دولتی و سیاســی(، اخبار اختصاصي و اینوستیگیتیو، 
تحلیل، مطالب حاشــیه اي، مشــاهدات روزنامه نگار، خاطرات، تاریخ 
در امروز، نتایج پژوهش ها، نقد کتاب و رســاله ها، کاریکاتور و عکس تا 

مخاطبان احساس بي نیازي از آنها را نکنند.
    در پی آنالین شــدن روزنامه و مجله،کتاب ها نیز آنالین و دیجیتالی 
شــده اند و آنگاه عادت به دیجیتال خوانی، تبدیل شدن برخی از کتاب 
فروشی ها به کافی شاپ و فروش کتاب های چاپی موجود کتابخانه های 
عمومی به صورت Sale هفتگی و ماهانه و جایگزین کردن آنها با کتاب 
های دیجیتالی و سی دی ها و .... پس از این تحول که یک انقالب فرهنگی 
تعبیر شده است، کتابخانه های عمومی به تدریس ِ رایگان دیجیتال خوانی 
و یافتــن و خواندن کتاب های آنالین و مطالعه کتاب های کتابخانه ها از 
راه دور )منزل( و بکاربردن ابزارهای کسب مطالب اینترنتی دست زده اند 
و این آموزشدهی عمدتا یک نفری )توتورـ  آموزگار با یک شاگرد( است 

وTech - time عنوان دارد.
     نشریه آنالین با ادیشن اینترنتی )ادیشن آنالین( یک روزنامه تفاوت 
دارد. اگر ُکِل مطالب یک روزنامه و »پی دی اف« آن در اینترنت قرارگیرد 
به آن ادیشن اینترنتی )ادیشن آنالین( آن روزنامه و یا مجله گویند و اگر از 
لگو روزنامه استفاده شود ولی مطالب را کم و زیاد کنند و گرافیک دیگری 
بکار برند »روزنامه و یا مجله ... آنالین«خوانده می شود. از نیمه سال 2009 

روزی که انقالب آنالین شدن رسانه ها آغاز شدـ   آغازگر آن، تاریخچه و تکاملـ  
بزرگترین تحول در تاریخ روشنگري، آزادی بیان و عقیده و صدارسانی

Michael Kingsley
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چندین روزنامه بزرگ و مجله خبری کال به صورت آنالین درآمده اند که 
هزینه تهیه آن کم و مخاطب بیشــتری دارد ازجمله کریسچن سّینس 
مانیتور و نیوزویک. از سال 2010 هم بعضی از روزنامه ها به تأسی از وال 
استریت جرنال اعالم کرده اند که ممکن است مشاهده ادیشن اینترنتی 

خودرا پولی کنند.
    در ادبیات و نشریات بین المللی مربوط، 
یونس شکرخواه مبتکر و پایه گذار نشریات 
آنالین در ایران معرفی شده است. شکرخواه 
متولد تیرماه 1336 )شهر مشهد( دکتر در 
علوم ارتباطات، فوق لیسانس روزنامه نگاري 
و لیســانس زبان و ادبیات انگلیسي(، دبیر 
پیشــین اخبار و مقاالت بین الملل کیهان، 
ســردبیر ســابق روزنامه جام جم، سردبیر 
همشهري آنالین، رئیس یک بخش پژوهش 
و مطالعات در دانشگاه تهران و استاد روزنامه 

نگاری اســت. دکتر شــکرخواه همچنین مؤلف چندین کتاب در رشته 
روزنامه نگاري است

آنالین ها روز به روز تکمیل شــده اند و چون شــبکه هاي تلویزیوني 
اخبار و مطالب خود را به صورت نوشته و عکس )عکس ثابت و متحّرک( 
در سایت اینترنتي شــان قرار مي دهند و از این لحاظ هم رقیب روزنامه 
  Podcast « ها شده اند، رسانه هاي چاپي نیز بر مطالب نوشتاري خود
پادکســت = اخبــار صوتي یا رادیویــي« و ویدیو )فیلــم خبري = خبر 
up to dateتلویزیوني( اضافه کرده انــد و لحظه به لحظه هم اخبار را

مي کنند )اخبار تکمیلي و خبرهاي تازه را بر مطالب سابق مي افزایند.(. 
به عالوه، هر ســه نوع رســانه )روزنامه، رادیو و تلویزیون( که در ادیشن 
آنـ  الین شــبیه و مطابق یکدیگر شده اند، »پست کامنت« هم درست 
کرده اند که پدیده تازه اي است )دریافت اظهار نظر فوري مخاطب درباره 
هر مطلب با قراردادن باکس اظهارنظر و ایمیل خود که مخاطب نظرش 
را همانجا در داخل باکس تایپ و ارســال مي کنــد و همگان مي توانند 
بخوانند، و مجموعه این نظرات به صورت خبر پخش و منتشر مي شود(.

    این وضعیت، سایبر ژورنالیسم )رسانه داري آنـ  الین( را به تدریج به 
صورت »ِمین ستریم« حرفه روزنامه نگاري درآورده و ادیشن چاپی تحت 
الشعاع ادیشــن آنالین قرارگرفته است مخصوصا که پروانه و تاسیسات 
و هزینه زیاد الزم ندارد. وســعت کار آنالین ها به جایی رسیده است که 
روزنامه ها در ادیشــن آنالین خود هنــگام دادن خبر از یک آهنگ تازه 
موســیقي، فیلم سینمایي و انتشار یک کتاب؛ قسمت هایي از آن را عینا 
قرار مي دهند و همچنین انواع آگهي. به این ترتیب هر فرد با یک لپ تاپ 
و مشترک یک براوزر )اینترنت اکسپلورر، مازیال فایرفاکس و ...( بودن و 
یا با ســلفون و تابلت خود می تواند در هرگوشه از جهان و حتی در حال 
مسافرت نه تنها از مطالب همه رسانه ها و عمدتا به رایگان استفاده کند 
بلکه خود ناشــر یک روزنامه باشد؛ مخاطب داشته باشد و هم منبع برای 
سایر رســانه ها قرارگیرد و خبرهای اختصاصی و نظرات )مقاله های( او 

را نقل کنند. اگر این افراد )وبالگ نگارها( روزنامه نگار نباشــند به آنان 
سیتیزن ژورنالیست می گویند. به این ترتیب؛ اینترنت کاری تحت عنوان 
»سیتیزن ژورنالیســم = مردم معمولی در نقش روزنامه نگار« به وجود 
آورده است که نهایت گسترش آزادی بیان است و هرکس می تواند صدای 
خودرا به گوش ها برساند و این پدیده صدارسانی از زمانی به تحقق کامل 
نزدیک شــده است که ســرچ انجین ها )با افزودن آگهي تجاري برآن و 
ســود بردن( به نقل مطالب »وب سایت ها« پرداخته اند و حوزه کار این 
ســرچ انجین ها دارد به تدریج همه زبانها )صرف نظر از بکاربردن کدام 
الفبا(را شامل می شــود و اخیرا هم سوشل نِت ورک ها. این آرزوی بشر 
بود که روزی هر فرد بتواند برای حرفهایش شنونده داشته باشد و رسانه 
ها )ابزارهای خبر و نظر( از انحصار خارج شــوند و سانسور مدفون شود. 
با پیشرفت ترجمه اینترنتی، یک وبالگ نویس می تواند مطلب را به هر 
زبان که بخواهد ترجمه و منعکس کند، ولی چه بهتر که ادیتور داشــته 
باشد. برخی از دولت ها هم ساکت ننشسته اند و برای حذف صدای مخالف 
فیلترینک به وجود آورده اند که جنبه محلی دارد. در برابر، فیلترشــکن 

هم به وجود آمده است.
    عمومیت یافتن وبسایت به تسهیل کار روابط عمومی )پی آر( کمک 
بســیار کرده و اینک مقامات و معاریف و نهادها دارای وبسایت رسمی و 
اختصاصی هستند که مطالب خودرا )خبر و نظر( در آن قرار می دهند و 
رسانه ها و خبرگزاری ها نقل می کنند. تسهیالت اینترنتی سبب افزایش 
بی ســابقه شمار وبسایت های خبری شده اســت که در برخی کشورها 

خودرا »خبرگزاری« می خوانند.
    با پیدایش وبسایت که کمک بزرگی به آزادی بیان عقیده و نظر و نیز 
افشاء گری است عناوین و تعبیرهای تازه ازجمله ژورنالیسم خصوصی، 
سیتیزن ژورنالیســت و ... هم به وجود آمده است. وبسایت ها برحسب 

حجم و نوع مطالب به هفت دسته تقسیم شده اند از این قرار:
 بالگ ســایتBlog site ، کانتنت ســایتContent site، مینی 
ســایتMini site ، مایکروســایت Micro site ، ایـ  کامرس سایت

E.Commerce site ، فوروم ســایتForum site و سوشــل نت 
 Twitter  ازقبیل تویتر( Social networking Site ورکینگ سایت
، فیس بوک Facebook    و ...( سلفون های دوربین دار و وجود دوربین 
های ناظر و مراقب در خیانابها، فروشگاهها، موسسات و خالصه همه جا، 
کمک بزرگی به تکامل تولید خبر و حذف پنهانکاری شــده است. برای 

مثال:
    14فوریه 2008 شبکه هاي تلویزیوني آمریکا ویدیو )فیلم( درگیري 
یک مامور پلیس شهر بالتیمور مریلند با یک نوجوان 14 ساله و نیز معلّق 
ســاخته شــدن ویلچر یک علیل در کالنتري پلیس حومه شهر تمپاي 
فلوریدا توســط یک »بانوپلیس« را از وب سایت دو روزنامه محلي با ذکر 
منبع نقل کرده بودند که این عکس ها و فیلمها با سلفون و توسط عابرین 
و مراجعین و نیز دوربین های مراقبت گرفته شده بود. نوجوان 14 ساله 
که در خیابان اســکیت بازي مي کرد نســبت به اخطار مامور پلیس بي 

اعتنایي کرده بود.

یونس شکرخواه
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 مرد علیل یک دانشجوي دکتراي فلسفه 
 »  Brian Sterner به نام »براین سترنر
بود که هنگام عبور بــا ویلچر خود از یک 
چهار راه باعث بند آمدن ترافیک شده بود 
و مامور پلیــس او را به کالنتري هیلزبورو 
بــرده بود که در آنجا بانــو »چارلت جونز 
 »    Charlette Marshall-Jones
مامور پلیــس در جریان یک گفت و گوي 
تند، ویلچر او را واژگون کرده و وي را نقش 
بر زمین ساخته بود. ستون فقرات استرنر 

)در آن زمان 32 ســاله( در 18 سالگي در جریان تمرین کشتي آسیب 
شــدید دیده و علیل )Quadriplegic ( شــده است. با وجود این به 
تحصیالت خود تا دکترا ادامه داده بود. با قرار گرفتن فیلمها در وبسایت 
روزنامه ها و پخش آنها از شــبکه هاي تلویزیونــي، هر دو مامور پلیس 

تعقیب قضایي شدند.
     »کریس گپهام« در مقاله اي درباره »ســایبر ژورنالیســم« پیش 
بیني کرده بود که تا ســال 2015 و پس از آن، آنالین همه رســانه ها 
)نوشــتاری، صوت و تصویری( به یک صورت درخواهند آمد و آنالین 
های آنها چند منظورهـ  نوشته، صوت و صداـ  خواهند شد که شده است. 
به گفته گپهام، تکنولوژي اینترنت خدمت بزرگي به گسترش و تحکیم 
حقوق بشر )و ازجمله آزادي و دمکراسي(، ارتباط بستگان و دوستان، و 
تکامل رسانه هاي »آنـ  الین«؛ بزرگترین تحول تاریخ روشنگري بوده 
اســت. وی اختراع نرم افزار ترجمه اینترنتی را یک وسیله بزرگ و قبال 
باور نکردنی برای انســان خوانده است که صدای خودرا به گوش انسان 
های دیگرـ  صرف نظر از ملّیت و زبان برساند. البته، تکامل و تعمیم این 
تکنولوژی خطر نفوذ، تحریک و مغزشــویی، ارتباط فساد انگیز، تقلّب 
و تباهی را افزایش داده و کار جاسوســی و جمع آوری اطالعات بویژه 

پیرامون زندگی خصوصی افراد را آسان ساخته است.

Brian Sterner

سترنر از واژاگون کردن ویلچر تا نقش بر زمین 
شدن او در کالنتري پلیس

5ـ  6 دهه پیش در کالس های نخستین دوره آموزش روزنامه نگاری 
ایران این پرســش واحد و تکراری کارآموزان از آموزشــگران به گوش 
می رسید: »چرا در تعریف رســانه ها، »کتاب و فیلم سینمایی« رسانه 
هستند، ولی خبرگزاری ها؛ کمک رسانه؟.« و این پاسخ شنیده می شد: 
»رسانه اطالعات و محتوای خودرا مستقیما و بدون واسطه به مخاطب 

می دهد ]می رساند[، ولی خبرگزاری ها و سندیکاهای توزیع نوشته های 
ژورنالیستی؛ واسطه میان منبع و رسانه هستند و به عبارت دیگر، از منبع 
به رسانه خبر و مطلب می رسانند نه مستقیما به مخاطب و بنابراین کمک 

رسانه تعریف می شوند.«.
    این تعاریف از نیمه دهه 1990 و عمدتا از دهه نخست قرن 21 تغییر 

... و باالخره ایران دارای یک خبرگزاری اینوستیگیتو شده است که تحّولی است مثبت 
در جامعهـ  تعاریف و اهمیت کار



1394روزنامک- شماره بیست و دوم - بهمن 23

کرده و خبرگزاری ها و وبســایت های ژورنالیســتی هم »رسانه« شده 
اند زیراکه مخاطبان، مســتقیما و بدون واسطه )رسانه( به محتوای آنها 
دسترسی دارند و سندیکاهای توزیع نوشــته ها و مقاالت نویسندگان 
میان رسانه ها عمال بیکار شده اند زیراکه هر نویسنده، استاد، پژوهشگر، 
دولتمرد، سیاستمدار و مؤسسه دارای وبسایت اختصاصی شده است و 

این وبسایت در دسترس همگان.
    با این تحــّول، کار روزنامه نگاری اینوســتیگیتیو و به عبارت دیگر 
»روزنامه نگار در نقش کارآگاه و یا پژوهشگر و افشاگر« که خدمتی است 
بزرگ به جامعه، با تنبُّه همگان از زیان افشاء شدن و مجازات و در نتیجه 
پیشگیری از فساد دولتی، پولیتیشن ها و بورس بازان، به خبرگزاری ها 
هم تعمیم داده شده است و چون خبرگزاری ها و وبسایت های روزنامه 
نگاران و نویسندگانـ  آنالین هستند، گزارش ها سریع تر و »آنی« انتقال 
می یابند و در دسترس مخاطبان قرار می گیرند، آگاه می شوند، واکنش 
نشان می دهند، احتیاط می کنند و اندیشه و عمل خودرا اصالح. از این 
رو است که اندیشمندان »ژورنالیسم اینوستیگیتیو« را که »ر. اعتمادی« 
شــش دهه پیش آغازگر آن در ایران بود وســیله تکمیل و ارتقاء تمدن 
خوانده اند که فســاد و تبه کاری مانع از این تکامل و نیز ناخرســندی 
اکثریت جامعه از وجود فساد است که برخی از موارد آن از سوء مدیریّت و 
»اشتباهـ  کاری« و انتصابات نادرست ناشی می شود، بویژه در کشورهای 

با نظام های ایدئولوژیک خالف انتظار عمومی است.
    روزنامه نگاری اینوستیگیتیو که تا دهه هفتم قرن بیستم یک تعبیر 
داشت و آن »روزنامه نگار در نقش کارآگاه« بود، از این زمان بویژه پس از 
رســانه شدن کمک رسانه ها، تعاریف تازه یافته است. نقل و نشر نظرات 
انتقادی، افشاء فساد و عامالن آن، پیشنهادی اصالحی، هشدارها از زبان 
دیگران ]یافتن شخص هشــدار دهنده و رفتن سراغ او و انتشار مشروح 
اظهاراتش[، انتقال نظرات و واکنش هاـ  منفی و مثبتـ  درباره تصمیمات 
و اقدامات دولتی، تشکیل میزگردهای مطبوعاتی و جمع آوری نظرات 
پیرامون اقدامات و تصمیمات عمومی و انتصابات و افراد مطرح و انتشار 
آنها و تعقیب کار تا پایان نیز اینوستیگیتیو، روشنگری و خدمت بزرگ 
و مؤثر به جامعه شــده استـ  کاری که از فســاد و اشتباه  وسیعا کاسته 
است. در چند سال اخیر، مصاحبه های خیابانی و گفت و شنود با اعضای 
معمولی جامعه پیرامون موضوعات روز و یا مشــکالت، خرسندی ها و 
ناخرسندی هایشان نیز در ردیف روزنامه نگاری اینوستیگیتیو قرار گرفته 
است و بنابراین در رســانه ها جای زیادی برای مطالب یکطرفه رسمی 
وجود ندارد. روزنامه نگاران اینوســتیگیتیو عنوان دلســوز و دوستدار 
جامعــه یافته اند و دارای احترام و توجه نزد مردم به عنوان گوش و زبان 

و پاسدار جامعه از انحرافات و درد سر و فساد.
    بررسی و مرور روزانه مطالب و تیترهای رسانه ها در جمهوری اسالمی، 
حرکت بسیاری از آنها را به سوی جناحی شدن و دورشدن از ژورنالیسم 
حرفه ای نشان می دهد ولی اخیرا یک خبرگزاری در جمهوری اسالمی 

وارد کار افشاء اشتباهات، رفتار و کردارهای خالف اصول و انتظار و ... از 
زبان ژورنالیست های خود و یا زبان دیگران و اصحاب اطالع شده است که 
این نیز »ژورنالیسم اینوستیگیتیو« است زیراکه رفتن و یافتن اصحاب 
اطالع و نظر، مترادف با بررســی و اکتشاف )اینوستیگیت( است. برخی 
از اصحاب نظر، این عمل »خبرگزاری فارس« را پاسداری از اخالقیات 
اسالمی، پرهیزگاری و دفاع از منافع مردم و کشور )ملّت( توصیف کرده 
اند و گفته اند که اگر این عمل از سال 1370 آغاز شده بود، جامعه اینک 
مشکل نداشت و سخن و کنایه از فساد، خروج از مسیر و ... نبود. تعقیب 
و اعالم چگونگی اجرای تصمیمات )اصطالحا؛ دنبال کردن اخبار بمانند 
یک کارآگاه پلیس( و انعکاس انحرافات و خــروج از اصول و اخالقیات 
وظیفه و تکلیف روزنامه نگار است و به همین لحاظ است که گفته اند که 
قلم و سالح دو وســیله دفاعی یک جامعه هستند. تقریبا همه موّرخان 
معاصر، یکی از علل فروپاشــی نظام شــوروی را ضعف ژورنالیسم این 

جماهیریه به دست داده اند.
    نگارنــده به یاد دارد، دهه 1370 بود، به تحریریه روزنامه ایران رفته 
ر روزنامه نگار قدیمی و زمانی خبرنگار قضایی  بود. در اینجا از خسرو ُمَبشِّ
روزنامه اطالعات )اینک از اعضای میز اخبار سیاســی روزنامه ایران که 
دبیر آن داود محمدی سردبیر پیشین روزنامه شرق است( پرسیده بود 
تازه چه خبر؟. خسرو گفت: نوبری می خواهد یک خبرگزاری دایر کند 

به نام خبرگزاری فارس و سرگرم یافتن کادر برای آغاز کار است.
    طولی نکشید که این خبرگزاری آغاز بکار کرد و این نگارنده از تحوالت 
بعدی و انتصابات داخلی آن بی اطالع است. می دانیم که درخت را از میوه 
اش قضاوت می کنند. ُفرَمت عرضه تیتر و لید اخبار ردیف اول خبرگزاری 
فارس برای دسترسی مخاطب آسان تر از خبرگزاری های دیگر است و به 
نظر می رسد که در نقل اظهارنظر افراِد منتقد و دلسوز و گزارش چگونگی 
وقوع رویدادها، احتیاط )خودسانسوری( نمی کند و بتازگی نیز به نقل 
نظراتی دیگر دســت زده استـ  نظراِت منفی و مثبت، راه و چاهـ  درباره 
اقدامات و تصمیمات دولتی و دعوت از اصحاب نظر برای بیان اطالعات 
و نظرات خود. همین نقل نظرات درباره الگوی قراردادهای نفتی کاری 
مهم تلقی شده است و از دردسرهای بعدی پیشگیری خواهد کرد. تجربه 
نشان داده است که با یک تحریم دیگر به هر بهانه، کمپانی خارجی کار رها 
کرده، ولی نه ادعای خودرا که غرامت بخواهند. 115 سال پیش که دولت 
ناآگاه وقت از نفت و اهمیت آن، با »دارسی« قرارداد بَست و در 1933 با 
ترفندهای بسیار این قرارداد تمدید شد همان طور که می دانیم ایران را 

دچار دهها سال مشکالت و سرانجام کودتا کرد.
 در 1901، ایــران به مفهوم واقعی کلمهـ  روزنامه نگار نداشــت و در 
1933 نیز مطبوعات در انحصار شماری مشّخص و امور کشوری در دست 
عوامل قدیمی دولت لندن بود. امروزه، بیش از 75 درصد نفوس جهان 
دارای ِســلفون هستند و 70 درصد دارای لپ تاپ و دسک تاپ و متصل 

به اینترنت و رادیو تلویزیون ماهواره ای.
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ابن بطوطه )ابوعبداهلل محمد اللواتی الطنجی بن بَطوطه( جستجوگر و 
سفرنامه نگار معروف در این ماه )فوریه( و در سال 1304 میالدي در شهر 
َطنِجه کشور مغرب )مراکش( به دنیا آمد، 65 سال ُعمر کرد و در1369 
درگذشــت. ابن بطوطه که 30 ســال از ُعمر خود را در سفر گذرانید و از 
تونس، مصر، جزیرة العرب، جنوب ایران، عراق امروزو مناطق ُکردنشین، 
شمال ایران، آناتولي )ترکیه امروز(، جنوب روسیه، آسیاي میانه، ایران 
خاوری )افغانستان امروز(، هند، آسیای جنوب شرقی، چین، سریالنکا، 
یمن، سومالی، جزایر مالدیو و آفریقاي شرقي دیدن کرد و پس از بازگشت 
به زادگاه خود عازم دیدار از اســپانیا و ســپس آفریقای مرکزی و منافق 
صحرایی این قاره شد در بازگشــت بعدی به طنجه به نوشتن شرح این 
مسافرت و اوضاع بالد مورد بازدید پرداخت که معتبرترین و خواندنی ترین 
جغرافیاي قرون وســطا به قلم شاهد عینی بشمار مي رود. سبک نوشته 
های او جغرافیاییـ  ژورنالیستی است به عبارت دیگر؛ شرح مشاهدات و 

ضمن شرح، آوردن و افزودن مطالب مربوط  از تاریخ و جغرافیا.
    ابن بطوطه که ســالها پــس از حمله چنگیــز و در دوران ایلخانان 
)جانشینان چنگیز( در ایران، حکومت مغوالن بر جنوب روسیه، آسیای 
میانه )منطقه فرارود( و چین، از این مناطق و ایرانزمین )قطعات امپراتوری 
پارسیان( دیدن کرد نوشته است که ویراني هاي سپاه مغول چنان بوده 
است که هنوزو پس از گذشت دهها سال مرمت نشده اند. از نوشته هاي 
ابن بطوطه چنین بر مي آید که در نقاط مورد حمله مغول، نوعي فرهنک 
ترســیدن و بي عالقگي به آینده )پیشرفت( برقرار شده و در مردم شوق 
ابتکار، انگیزه و خالقّیت آنچنانی دیده نمي شــود و به نظر مي رسد که 
به گذران ُعمــر در حداقل قانع و راضي هســتند و امید و آرزوی دنیوی 
چندانی ندارند و همه جا درویشی و عزلت )تصّوف( دیده می شود. به رغم 

بی عالقگی مردم به دنیاویات؛  دروغ، چاپلوسی و تقلّب و ریا نسبتا عادت 
شده است که اگر ادامه یابد نهادینه خواهد شد.

     وي از شیراز دیدن و از سیاست حاکم فارس و کرمان که با رفتار خود 
مانع حمله مغول به ایران جنوبي و مرکزي شده بود تمجید کرده است. 
او در طول سفر خود هشت ســال در دهلي اقامت کرد تا با هندوئیسم و 
فلسفه هند آشنا شود. تاریخ فرهنگ اجتماعي اسالم نیز از تألیفات ابن 

بطوطه مغربي است.

ابن بطوطه از زادگاه خود عازم مکه و زیارت کعبه بود که در طول راه به 
اندیشه سفر به کشورهای مختلف و نوشتن شرح مشاهدات خود با هدف 
آموزش عمومی افتاد. وی در پایان هر مسیر از سفر)ُجرنی( طوالنی خود 
به مکه وزیارت کعبه می رفت و از آنجا عازم مسیر و مقصدهای دیگر می 
شد. او ضمن دیدار از کشورها، در چند شــهر نیز ازدواج کرد. نخستین 

ازدواج او در شمال آفریقا صورت گرفت،  یک ازدواج در مالدیو و ....

او در همان دو سال اول مســافرت از اصفهان و شیراز دیدن کرده بود. 
ابن بطوطه از مکه با کاروان شــیعیان از طریــق نَجد عازم نجف و پس از 
زیارت مرقد امام علی )ع( در این شــهر به بصره و از اینجا وارد ایران شده 
بود.وی پس از دیدار از شهرهای جنوبی و مرکزی ایران ازجمله اصفهان و 
شیراز عازم بغداد شد و در ژوئن )خرداد( 1327 میالدی به بغداد رسید و 
از مشاهده خرابی هایی که در حمله ارتش هالگوی مغول در سال 1258 
)69 سال پیش از آن( به این شهر وارد شده بود و هنوز مرمت نشده بودند 

پی به تغییر روانشناسی مردم منطقه پس از حمله مغول برد.

ابن بطوطه آنگاه  پس از دیداراز تبریز و بازگشــت به بغداد به موصل و 
مناطق ُکردنشین رفت و پی بُرد که ُکردها ایرانی تبار هستند و مکالمات 
آنان به پارســی باستان است و برخی از آنان هنوز پیرو آیین ایزدِی ایران 

باستان هستند.

ابن بطوطه در دیدار از قلمرو ســلجوقیان در آناتولیا )بخشی از ترکیه 
امروز( متوجه تغییر تدریجی زبان محلی به تُرکی شد )که از سال 1453( 
فراگیر شده اســت. وی در دیدار از افریقای شــرقی پس از سفر به یمن 
و شروع آن از ســومالی، در تانزانیای امروز متوجه شد که حاکم آن یک 
شیرازی و به همین اسم است و دریافت که از فارس به زنگبار وتانزانیای 

امروز و بخش های دیگری از شرق آفریقا مهاجرت صورت گرفته است.

ابن بطوطه که از طریق بنادر دریای ســیاه به جنوب روســیه امروز 

ابن بطوطه: در نقاط مورد حمله مغول، نوعي فرهنک ترسیدن، دروغ، چاپلوسی، تقلب 
و ریا برقرار شده و در مردم شوق ابتکار، انگیزه و خالقّیت دیده نمي شودـ 

 روزنامه نگاران قرن 21 و اقتباس کار ابن بطوطه

تصویر ابن بطوطه بر تمبر پستی کشور مغرب )مراکش(
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فوریه 1954 )زمستان 1332 و شش ماه پس از براندازی 28 اَُمرداد( 
جان بروس روزنامه نــگار آمریکایي در نطقي در انجمن ایران و آمریکا و 
در برابــر یک جمع، این تعجب خودرا ابراز کرده بود که چرا روزنامه هاي 
تهران رفتن نخست وزیر به آب علي )محل اسکي و تفریحگاه زمستاني( 
را در تعطیل آخر هفته، خبر صفحه اول قرار مي دهند! و اخبار و مطالب 
مورد نیاز مردم را که بخشي از زندگاني روزه مره آنان را تشکیل می دهد 
نادیده مي گیرند و در آنها، مطالب مربوط به تغییرات بهای گوشت و پنیر 
ـ خانه و زمین، مدرسه و بیمارستان، نظر مردم درباره مصّوبات پارلمان و 
تصمیمات کابینه و تفسیر و اظهار نظر و صفحات نامه به سردبیر به چشم 
نمــی خورد و ....     جان بروس که چنین به صراحت انتقاد کرده بود گفته 
بود که سالها در روزنامه هاي کالیفرنیا قلم زده، وفادار به اصالت ژورنالیسم 
اســت و نمي تواند در هر لباس، کار غیر حرفه اي را در روزنامه هاـ  صرف 

نظر از کدام کشور تحمل کند.
     اظهارات »جان بروس« به عنوان نظر اصالحی یک همکار، در برخی 
از روزنامه های تهران منعکس شــده بود. سناتور عباس مسعودی ناشر 
روزنامه اطالعات و مدیر بزرگتری مؤسسه مطبوعاتی ایران همان وقت 
گفته بود که »بــروس« واقعیت هارا گفت و ضعف ژورنالیســم ما، نبود 
آموزش روزنامه نــگاری و »خودـ  رو« بودن روزنامه نگاران اســت و او 

تصمیم گرفته است که در دوـ  سه ســال آینده نخستین دوره آموزش 
روزنامه نگاری ایران را دایر کند ]که در نیمه اول سال 1335 دایر شد[.

    ورود دو استاد آمریکایی پیشِه روزنامه نگاري در چهار و پنج سال بعد 
به ایران براي آشنا ســاختن روزنامه نگاران ایرانی به اصول و روش هاي 
روزنامه نگاري و تعاریف مربوط و طرز تهیه و نگارش مطلب ژورنالیستی 

احتماال به توصیه »جان بروس« صورت گرفته بود.
    روزنامــه های ایران از آن پس تا 1358 و 1359 )دو ســال اول پس 
از انقالب( کــه روزنامه نگاران حرفه ای، فله ای اخراج شــدند پا به پای 
ژورنالیســم جهانی رو به رشــد بود. کثرت بیش از حد روزنامه در یک 
شهر، دلیل وجود یک ژورنالیسم مطابق اصول و تعاریف نیست و هر فارغ 
التحصیل دانشــگاه نمی تواند »روزنامه نگار واقعی« شود به همان گونه 
که هرکس با رفتن به دانشگاه و مطالعه ادبیات نمی تواند شاعر شود و با 
رفتن به باشگاه ورزشی، یک ُکشتی گیر.»روزنامه نگار شدن« استعداد 
ویژه و پیش شــرط های خاص الزم دارد. ضعف ژورنالیسم شوروی یکی 
از علل فروپاشی این امپراتوری از درون توصیف شده است و این مسئله 
باید مورد توجه هر دولتی باشــد. یک رسانه اگر حرفه ای نباشد و مطابق 
اصول و اســتاندارد کار نکند، برای جامعه مربوط زیان آور خواهد بودـ  

زیان سنگین.

انتقاد 62 سال پیش »جان بروس« روزنامه نگار آمریکایی از وضعیت انتشار خبر 
در روزنامه هاي ایران

و آسیای میانه و شــهرهای بخارا و ســمرقند رفته بود سپس از طریق 
ســرزمینی که اینک افغانســتان نام دارد به هند رفت. اقامت او در هند 
طوالنی بود و به مقامــات وقت، روش محاکمات و مجازات اســالمی و 

انتخاب قاضی را یاد داد.
ابن بطوطه در دیدار از شرق و جنوب شرقی آسیا، از چین، اندونزی امروز 
)جزایر ملوک( و منطقه هند وچین )ویتنام و ...( دیدار کرد و مشاهده کرد 
که در چین شرقی از قورباغه و ... غذا تهیه می کنند. در چین با دو ایرانی 

به نام برهان الدین کازرونی و شریف الدین تبریزی آشنا شد.
ابن بطوطه پس از بازگشت به زادگاه خود، متوقف نشد و از آنجا به دیدن 

اسپانیا و آفریقای مرکزی و صحاری رفت.

روش سفرنامه نویسی او از سده 21 )انقالب آنالین شدن رسانه ها( مورد 
اقتباس روزنامه نگاران قرار گرفته است و مشاهده نویسی در روزنامه ها 
و مجالت گسترش یافته است زیراکه وبسایت ها اخبار روز را سریع تر از 
روزنامه ها منعکس می کنند. مشاهده نویسی )سفرنامه( روزنامه نگاران 
کمک بزرگی به آموزش عمومی شــده است زیراکه شرح سفر نویسی و 
مشــاهدات نه تنها حاوی وضعیت جغرافیایی منطقه مورد بازدید است 
بلکه تاریخ منطقه، دیدگاه مردم و وضعیت روز را هم در البالی جمالت 

و پاراگراف های مربوط منعکس می کند.

فرق دوران ابن بطوطه با امروز از نظر سفر محّقق و نویسنده این است 
که در آن زمان، محّقق به هر ســرزمین که وارد می شــد مورد احترام و 
پذیرایی مقامات قرار می گرفت و تسهیالت سفر. ابن بطوطه در سفرنامه 
خود از این پذیرایی ها و مالقات هایش با ســران مناطق یاد کرده و آنهارا 

به تفصیل نوشته است.

پشت جلد کتاب الِرحله )سفرـ  ُجرنی(، یکی از تألیفات ابن بطوطه
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فرهاد مسعودی مدیر موسسه مطبوعاتی 90 ساله اطالعات به مدت 
نزدیک به 5 سال در دهه 1350 و دومین ناشر روزنامه اطالعات تا اعتصاب 
61 روزه روزنامه نگاران ایران در نیمه آبان 1357 )سال انقالب(، سی ام 
دیماه 1394 )20 ژانویه 2016( در نیس فرانسه در پی تحمل یک بیماری 
طوالنی درگذشت. وی متولد 1318 و هنگام فوت 75 ساله بود و دارای 
یک فرزند پسر. او که در ســویس و آمریکا )استیت مینه سوتا( تحصیل 
کرده بود پس از بازگشت به ایران، به تدریج دست اندر کار امور مدیریت 
دو روزنامه انگلیسی و فرانسوی زبان موسسه اطالعات شده بود و از نیمه 
دوم دهه 1340 و با ارتقاء منصور تاراجیـ  دوست او به مقام تحریری باال، 
ورود بیشــتری به امور روزنامه اطالعات کرد و این کار از نیمه دوم سال 
1350 که تاراجی ســردبیر ِسکشن های فیچر )اصطالحا؛ الیی ها( شد 
گسترش یافت که اواخر سال 1352 عمال کار مدیریت روزنامه را بر عهده 
گرفت و طولی نکشید که سناتور عباس مسعودی )پدر او( بازنشستگی 
خودرا اعالم و وی را جانشین خویش کرد. گویا تصمیم سناتور مسعودی 
به بازنشسته شدن از مدیریت روزنامه، در پی رنجش شاه از او و منع وی از 
شرکت در مهمانی های دربار و سعایت امیرعباس هویدا از او بود. منصور 
تاراجی )دکتر در تاریخ و مســلط بر زبان فرانسه( شماری چپگرا را وارد 
تحریریه کرده بود و روزنامِه معروف به محافظه کار، چپ نگاری می کرد. 
دوستی فرهاد و تاراجی در پی شدیدا مجروح شدن فرهاد در یک حادثه 
رانندگی در خیابان پهلوی )ولیعصر(ـ  نرسیده به میدان ونک بیشتر شده 
بود زیراکه تاراجی )متوفی در فرانسه( لحظه ای در بیمارستان از او دور 

نمی شد. درباره این حادثه رانندگی، مطالب متعدد وارد افواه شده بود.

مدیر و ناشــر روزنامه شــدن فرهاد خالی از اشــکال نبود. به مدارک 
تحصیلی او ایراد گرفته شده بود. وی پس از فراغت از تحصیل در آمریکا 
در رشــته های اقتصاد و روزنامه نگاری، به موقع و تا آخرین لحظه برای 
ارزش گــذاری مدارک تحصیلی خود اقدام نکــرده بود. فرهاد چند روز 
پس از احراز مدیریت روزنامه و پیش از فوت پدر در 27 خرداد 1353 در 
دفتر کار خود از حمله قلبی، برای نخســتین بار در تاریخ این موسسه با 
نویســندگان، قرارداد کار امضاء و دستمزد اعضای تحریریه را دفعتا سه 
برابر کرد. ناشــر مجله روزنامک )نوشیروان کیهانی زاده(ـ  در آن زمان با 
18 سال سابقه کار مستمر در روزنامه اطالعات و تحصیالت بسیار باال و 
داشتن سمت معاون ســردبیر، ماهانه 1500 تومان دریافت می کرد که 
سه برابر شد با امکان بازنشستگی پس از 25 سال کار و در صورت اخراج، 
دریافت غرامت و دست کم برای هر ســال کار، سه ماه دستمزد ]که دو 
سال پس از انقالب، همه بر هیچ شد، اخراج شدیم بدون دریافت یک ریال 

غرامت، اصطالحا؛ با دست خالی[.
سناتور مســعودی هنگام جانشــین خود کردن فرهاد، بهرامـ  پسر 
دیگرش را که فردی بی نظر، شایسته، متدیّن، فروتن و پایبند اخالقیات 

است معاون مؤسسه و مدیریّت روزنامه کرد. پس از تضعیف موقع تاراجی 
در روزنامه در نیمه سال 1356 و سردبیر شدن غالمحسین صالحیار برای 
بار دوم، از قدرت و نفوذ فرهاد نیز کاســته شد و از آن پس، صالحیار عمال 

قدرت اول روزنامه بود.

پس از آغاز اعتصاب 61 روزه روزنامه نگاران کشــور و توقف انتشــار 
روزنامه، فرهاد نیز بمانند بسیاری دیگر از معاریف، کشور را تَرک کرد و به 
انگلستان رفت و سالها بعد به فرانسه. پس از اعتصاب، کارکنان موسسه 
اطالعاتـ  از تحریری تا فنــی و کارگرـ  با آراء خود، بهرام را مدیر کردند 
که اگر او نبود، روزنامه با صندوق خالی انتشار نمی یافت. مدیریت بهرام 
که اینک در تهران؛ شرکت افق )کوچه یگانهـ  خیابان ایرانشهر( سرگرم 
کار است و در دوران او تیراژ به یک میلیون نسخه در روز نزدیک شده بود 
18 شهریور 1358 با صدور اعالمیه دادستان انقالب )آذری قمی( پایان 
یافت، مؤسســه مطبوعاتی اطالعات و اموال خانواده مسعودی مصادره 
و موسسه به بنیاد مســتضعفان واگذار شد که 8 ماه بعد به دفتر رهبری 
جمهوری اســالمی وابسته شده اســت. اعضای قدیمی تحریریه و فنی 
مؤسسه  با هدف تازه کردن دیدار، از آن زمان گردهمایی دوره ای دارند 

که بهرام مسعودی در این دیدارها شرکت می کند.

یادی از فرهاد مسعودی

عکسی از مراسم امضای قرارداد کار با اعضای تحریریه مؤسسه اطالعات 
در سال 3531ـ  فرهاد مسعودی، در ردیف نشستگان )دارای ریش( 

در حال صحبت با سیاوش سیروس )اینک مقیم کالیفرنیا( برای امضای 
قرارداد کار است. ناشر مجله روزنامک )نوشیروان کیهانی زاده( و در آن 
زمان معاون سردبیر روزنامه، نفر اول از سمت چپ در ردیف ایستادگان 

که به قرارداد سیروس نگاه می کند. در عکس، هادی مهرپرور، علی 
باستانی، حسین الهامی، سیدحسینی، فیروز مجللی ،  صالحی آرام، جعفر 
مدنی و ... دیده می شوند. فرهاد پس از حادثه رانندگی و آسیب دیدن 

صورت، ناچار به گذاشتن ریش بود.
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نظرات اندیشمندان درگذر زمان

یکي از طرح هاي جالب دوران حکومت دکتر مصدق، درست شش ماه پس 
از برانداخته شدن این حکومت با کودتاي 28 امرداد 1332، به بایگاني سپرده 
شــد که اگر عملي شده بود به مسئله اي که ســهمي بزرگ در عقب ماندگي 

ایران دارد و زاینده مسائل دیگر است پایان داده مي شد.
     طبق این طرح که در اجراي تحقق دمکراســي واقعي، تأمین پیشــرفت 
کشــور، پایان یافتن فساد اداري و خارج شدن امر انتخاب و برکناري مدیران 
دولتي از دست وزیران و مقامات سیاسي با مدت ها مطالعه تهیه شده بود قرار 
بود یک شوراي دائمي خبرگان که اعضاي آن از میان کارشناسان بنام کشور 
بر حسب ضوابط دستچین و پس از تایید مجلس منصوب شوند ایجاد گردد و 
کار آن، یافتن مدیران شایسته، میهندوست )دلسوز، نگران و در اندیشه ملت( 
و ماهر در کار مربوط براي دستگاههاي عمومي پایین تر از معاون وزیر باشد. 
مطابق این طرح، قراربود این مدیران ازمیان بهترین داوطلبان که شایستگي 
آنان پس از بررسي کارشناسانه بر شورا محرز مي شد انتخاب و جهت انتصاب به 
دولت معرفي شوند و عزل آنان نیز به خواست دولت و ذکر دلیل، از سوي همین 
شورا صورت گیرد. شورا این اختیار را مي داشت که پس از بررسي کامل دالیل 
دولت براي عزل، با تشــکیل جلسات علني حرفهاي فرد مورد نظر را بشنود و 
ســپس تصمیم بگیرد و این اختیار را داشت که با اکثریت آراء خواست دولت 
مبني بر عزل را رد کند و حکم به ادامه کار و ابقاء مدیر بدهد. مرجع رسیدگي 
به شکایات مردم و کارکنان از عدم لیاقت مدیر نیز همین شورا بود که قرار بود 
برحسب مورد و تخّصص کمیســیونهاي متعدد داشته باشد. اختیارات شورا 
اداري بود و تداخل در کار دادگســتري به عنوان مرجع رسیدگي به تظلمات 

و اعالم جرم ها نبود.
    اگر این طرح به همان صورت به اجرا درآمده بود، یک مدیر دولتي )مدیر 
کل، مدیر عامل و ...( مي توانســت در برابر تصمیم یک وزیر و معاون وزیر که 

آن را خالف قانون و قاعده و زیان آور به منافع کشور تشخیص مي داد بایستد 
و »اطاعت محــض به دلیل ترس از برکناري« از میان مي رفت که عامل انواع 
فساد اداري بوده است. به عالوه، مدیر دولتي که از سوي شورا معرفي مي شد، 
ضمن کار، انتصاب خود را مدیون وزیر و مقامي دیگر احساس نمي کرد تا کور 

کورانه و نسنجده از دستورها اطاعت کند.
    دولت ژنرال زاهــدي 29 بهمن 1332 تصمیم گرفــت از آنجا که تهیه 
پیشــنویس یک الیحه استخدام کشوري و قانون شــوراي دولتي در دست 
تهیه است که جانشین قانون سال 1301 استخدام و اصالحیه هاي بعدي آن 

خواهند شد فعال بررسي طرح دیگري در میان نخواهد بود!.
     الیحه قانون اســتخدام کشوري که در بهمن 1332 به آن اشاره شده بود 
تا طرح زمان حکومت مصدق بایگاني شود، 13 سال بعد در خرداد 1345 به 
تصویب رسید و در آن به شوراي مســتقل »یافت، نصب و عزل مدیران« هم 
اشاره نشده بود و مسائل اداري همچنان باقي ماند و پیچیده تر شد. در قانون 
مصوب 1345 عنوان ایجاد سازمان استخدام کشوري و بازنشستگي که قبال 
ضمیمه وزارت دارایي بودند به میان آمده بود که این سازمان، راه حل مسئله 
اســتخدام و عزل و نصب مقامات نشده است که مورد نظر طرح دوران دولت 
مصدق بود. الیحه قانوني ســال 1345 قرار بود به صورت آزمایشي اجرا شود 
که ماندگار شده است. در کشورهاي پیشرفته دقت در انتخاب مدیران میاني 
که مورد نظر در طرح زمان حکومت دکتر مصدق بود بســیار زیاد است و هر 
انتصابي به صورت دادن اعالن در رســانه ها و پس از بررسي دقیق امتیازات 
داوطلبان و مصاحبه با آنان و اعالم نام برنده پیش از نهایي شــدن انتصاب در 
جراید، صورت مي گیرد تا مردم فرصت اظهار نظر داشته باشند و .... اصحاب 
فرضیه هاي مدیریت هم نظر داده اند که آسیب وارده از یک انتصاب نادرست 
براي جامعه بسیار وسیع و گاهي غیر قابل جبران در طول یک نسل خواهدبود.

بایگاني شدن طرحي که مي توانست بسیاري از مسائل ایران را حل کند! 
و بوروکراسی و فساد اداری برای همیشه از میان برود:

 شوراي مستقل یافتن مدیران شایسته

ُرخ پنهان
ُرخ پنهان تألیف محمد علیزاده ثانی به توزیع داده شد.

از این نویسنده تألیفات متعدد انتشار یافته ازجمله کتاب معتادان ابدی، 
مجموعِه قصُه عکس و مأموریت 365 روز با مریخ. همچنین زیارت ننه، تاریخ 
بدشگون، االغ ُدم بریده، قدرت و قادر، طلسم کوهستان، تیزاب، راز قبرستان 
قدیمی، دبیرستان سعادت، سیاِه ســاززن و خواستگار فاطی. مجموعه ده 

جلدی »مش رمضان« او آماده چاپ است.
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علی الریجانی رئیس مجلس شــورای اسالمی در زمستان 1392 
)فوریه 2014( در همایش روز ملی مهندس گفت که در بودجه سال 
1393 که در مجلس تصویب شده  اســت تأمین تقریبا 40 درصد از 
درآمدهای این سال از طریق نفت در نظر گرفته شده که اتکاء به نفت 
به این میزان برای کشور خطر دارد. در این بودجه، 35 درصد درآمدها 
از طریــق مالیات و حدود 25 درصد هم از طریق ســایر منابعـ  مانند 
فروش اوراق مشارکت پیش بینی شده است. اتکاء به منابعی جز درآمد 
مالیات ها و گمرکات می تواند مشکل ساز شود. اگر بخواهیم راه عالج 
برای آن بیابیم باید به توان و رونق تولید داخلی تکیه کنیم. بنابراین، 
مسئوالن نباید به سمت واردات روی آوردند، باید به تقویت تولیدات 
داخلی و کارآفرینی توجه کننــد. در اقتصاد باید فضای رقابتی ایجاد 
شــود. برای مثال: ما در صنعت خودروسازی سابقه طوالنی داریم اما 
خودروسازی ما رشــد فنی الزم را نداشته و چون رقابت واقعی وجود 

نداشته، پیشرفت ِجّدی هم نداشته است.
همان زمان در تفسیر هشدار رئیس مجلس گفته شده بود که اصوال 

یک کشور 80 میلیونی نباید به درآمد نفت که معلوم نیست در آینده 
چه بر ســرش آید متکی باشد و روی آن حساب کند. همچنین عادت 
کردن به واردات، کاری خطرناک و زیان بار اســت و می توان آن را با 
اعتیاد به سیگار در یک ردیف قرار داد. واردات نه تنها عامل بیکاری و 
فقر در داخله می شود بلکه این خطر را هم دارد که اگر روزی واردات از 
یک کشور کاهش داده شود و یا قطع شود، دولت آن کشور به دوستی 
واقعی خود با ما )ایران( پایان خواهــد داد. واردات تنها منافع داّلل و 
چند وارد کننده را تأمین می کند. روســیه سه برابر ایران نفت و گاز 
صادر می کند و جمعیت آن اندکی کمتر از دو برابر ایران اســت ولی 
دچار مشکالت اقتصادی و این مشکالت ناشی از فساد اداریـ  اقتصادی 
و رونوشت برداشــتن از الگوی اقتصادی کشورهای دیگر بدون توجه 
به ســاختار اجتماعی و طرز فکر و روانشناسی مردم است. ونزوئال 30 
میلیون جمعیت دارد و به اندازه ایران نفت صادر می کند و گرفتار این 
همه مشــکالت اقتصادی و توّرم پول. اتکاء به درآمد بادآورده و خام 

فروشی کاری خطرناک است.

ادامه بحران اقتصادي و تّورم پول در آلمان که از پیامدهاي جنگ جهاني 
اول بود سبب شــده بود که در زمستان )فوریه( 1923 بهاي یک قرص نان 
در آن کشور به بیش از دو هزار مارک برسد. این وضعیت، آلماني هاي نگران 
را وادار به جســتجوي فردي کرد که بتواند مسائل را به صورت ضربتي حل 
کند. فاتحان جنگ جهانی اول ظرفیــت نظامی آلمان محدود و به حد اقل 
کاهش داده بودند تا بزرگان کشــور و دلسوزان آلمان از یک ژنرال بخواهند 

که کودتا کند.
همین خرابي اوضاع اقتصادي که ناشي از تحمیالت پس از جنگ جهاني 
اولـ  طي قراردادهاي صلح )صلح ِورساي( به ملت آلمان بود هیتلر را به قدرت 
رساند. به عبارت دیگر؛ آلماني ها هیتلر را فردي که خواهد توانست به مسائل 
اقتصادي آلمان و درگیري روزمره سیاستمداران باهم بر سر قدرت پایان دهد 
تشخیص داده و در انتخابات به او و حزب اوـ  حزب ناسیونال سوسیالیست 
ـ راي دادند. به همین دلیل است که برخی از موّرخان، هیتلر را زادِه  مسئله 

توّرم پول نوشته اند و اعالم خطر کرده اند که نباید  گذاشت یک ملت به »بُن 
بَست« برسد! و یا چنین احساسی داشته باشد.

    هیتلر دکتر شــاخت را مامور حل مسئله توّرم پول کرد و سپس به پاره 
کردن تعهدات تحمیلي به آلمان در قراردادهاي ورساي دست زد و نیروهاي 
خارجي را از آلمان اخراج و درصدد بازگردانیدن اراضي از دست رفته برآمد 
که مجبور به جنگ شد. اشــتباه او این بود که دفعتا در چند جبهه دست به 
جنگ زد و با نقض پیمان عدم تجاوز آلمان و روســیه به این کشــور پهناور 

تعرض کرد و چون منابع او محدود بود شکست خورد.
    »تاریخ« نشــان داده است که ملل در وضعیت بحران، متوسل به نجات 
دهنده شــده اند که به هوش و َخَرد، شجاعت، صداقت و مدیریت او اعتماد 
داشتند. اشک )اَرَشک( یکم، اردشیر پاپکان، نادرشاه افشار، کریم خان زند، 
ناپلئون بناپارت، مصطفي کمال پاشــا )آتاتورک(، فرانکلین دالنو روزولت، 

چرچیل، دوگل، هوشي مین، پرون، ماندال و ایوو مورالس از آن جمله اند.

روزی که رئیس مجلس خطر اتکاء به درآمد نفت را یادآور شدـ 
 مثال: وضعیت روسیه و ونزوئالـ 

 عادت به واردات بدتر از اعتیاد به سیگار

خطر توّرم پول: روزي که در آلمان بهاي یک قرص نان به 2 هزار مارك رسیده بود!ـ  
هیتلر زادهِ مسئله توّرم پول بودـ 

 نباید گذاشت که یک ملت به »ُبن َبست« برسد
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دانستنی ها
پايان دنيا! در سال 2060

پژوهشــگر کانادایي »اســتیفن سنوبلن« در 
فوریه 2003 فاش ســاخت که دســتخط ایزاک 
نیوتــن دانشــمند قــرن 18 را )کــه در 1727 
درگذشت( به دست آورده که با محاسبات پیچیده 
اي پیش گویي کرده است که جهان در سال 2060 

پایان مي یابد.
 وي گفت این دستخط اینک در یک آرشیو در 
اورشلیم نگهداري مي شود. دستخط نیوتن بدون 

این که دارنده اش متوجه مطلب شود قبال در یک حّراج آثار تاریخي به فروش 
رفته بود. نیوتن بود که نیروي جاذبه زمین را کشــف و محاسبه کرد. بسیاری 
از دانشــمندان گفته اند که برپایه  دانش و منطق ، دلیلی برای درست بودن و 

تحقق تصور به پایان رسیده دنیا در 2060  ندارند.

 تقويم ميالدي گريگوري و جهانی شدن آن

گریگوری ســیزدهم پاپ وقــت در فوریه 1582 ضمن صــدور اعالمیه ای، 
براصالحات تقویمی دکتر آلوسیوس لیلیوس صّحه گذارد و تقویم تازه که مشکل 
قمریـ  شمسی ندارد و مسأله سال کبیسه در آن حل شده است جای تقویم ژولیان 
را گرفت و اینک جهانی )یونیورسال( شده است و تاریخ و قراردادهای بین المللی 
را به آن می نویسند. این ســالنما به تقویم گریگوری )گریگوریان( معروف است.    
ایتالیائي ها، اسپانیایي ها، پرتغالي ها و لهستاني ها بالفاصله پس از دریافت تاییدیه 
پاپ، این تقویم را جانشــین تقویم ژولیان )تهیه شده به دستور سزار ژولیوس در 
قرن یکم پیش از میالد( کردند و کشــورهاي دیگر به تدریج آن را پذیرفتند و روز 

و ماه را برپایه آن تنظیم کردند. برای مثال؛ چهارم اکتبر، پانزدهم قرار گرفت.

سالروز درگذشت ميكالنژ

میکالنژ )میکالنجلو Michelangelo ( تصویر نگار، پیکر ساز، معمار، 
مهندس و شاعر ایتالیایي عصر رنسانس 18 فوریه 1564 )29 بهمن( در شهر 
رم دیده از جهان فرو بست. وي ششم مارس سال 1475 میالدي به دنیا آمده 
بود. آثار هنري میکالنژ تماما و از اشعار او سیصد شعر تا به امروز باقي مانده است.

یک پزشــک ایرانــی آمریــکا، متخصص 
بیماری های داخلی و امراض ســالخوردگی و 
 Geriatrics Medicines  سالخوردگانـ
عنوان سوپر پزشک بدســت آورد. وی مدّرس 
دانشــکده علوم پزشــکی ویرجینیای شرقی، 
EVMS است. این مرکز بزرگ آموزش پزشکی 
در اجرای توصیه سال 1824 توماس جفرسون 
رئیس جمهوری وقت آمریکا در شــهر نورفِک 
تاسیس شده است. دکتر حمیدرضا اُخروی که 
26 ســال طبابت می کند، از دانشکده پزشکی 
دانشگاه مشهد فارغ التحصیل شده، در دانشگاه 

دولتی میشیگان و دانشگاه ســن لوئی تخّصص خودرا تکمیل کرده و مدتی 
نیز از همکاران مرکز پزشکی بسیار معروف Mayo Clinic بود. او که ضمن 
تدریس پزشکی، به بیمارســتان 555 تختخوابی Sentara وابسته است 
که به ضمیمه خود یک بیمارستان ویژه بیماری های قلبی و یک بیمارستان 

کودکان دارد.
دکتــر اُخروی که معروف ترین کارشــناس بیماری هــای دوران پیری 
ازجمله ضعف حافظه و آلزایمر در شرق ویرجینیا است در عین حال مدیریت 
کلینیک بررسی، مشاوره و درمان مشکالت حافظه را برعهده دارد. وی ضمن 
درمان بیمــاران، کار پژوهش روی این بیماری ها را انجام می دهد و تاکنون 

دستاوردهای علمی چشمگیر داشته است.
ابتکار مهم  و احتماال اختصاصی او پاســخ دادن به پرســش های تلفنی و 
ایـ  میلــی درباره بیماری های حافظه و دوران پیریـ  هر روز ، بعد از ظهرها 
از ســاعت 4 و 30 تا 6 و 30 دقیقه است و پرسش و پاســخ های این گفت و 
 شنود منظمنا انتشار می یابد و در دســترس است. دکتر اُخروی که تلفن او

 7040 457 )757( اســت در یکی از این پرسشـ  پاســخ ها گفته بود که 
سالخوردگان جهان رو به افزایش هستند، ژاپن 127 میلیونی به کشور پیرها 
معروف شــده و حدود 15 درصد جمعیت آمریکا سالخورده هستند که تا ده 
سال دیگر به 20 درصد جمعیت می رسند و متناسب با این نفوس سالخورده 
که بیماری های خاص خودرا دارند و الزمه داروهای ویژه، پزشک متخصص 
جریاتریک وجود ندارد زیراکه در نیمه دوم قرن 20 متوجه شده اند که بیشتر 
داروهای معمولی روی سالخوردگان اثر قابل انتظار را ندارد و یا احوال آنان را 
بدتر می کند. برای بدن یک سالخورده هم هرگونه غذا مفید نمی تواند باشد.  
وی در پاسخ یک ســئوال که آیا جریاتریک همان جرونتولوژی است گفته 
بود جرونتولوژی یعنی مطالعه درباره سالخوردگان از غذا، استراحت، ورزش 
تا بیماری ها و جریانتریســت یک دکتر است که بیماری سالخورده را پس از 
معاینات الزم تشخیص و درمان می کند. دکتر اُخروی در این پرسش و پاسخ 
ها عالئم بیماری های ســالخوردگان از جمله ضعف حافظه و آلزایمر را بیان 
داشته و توصیه کرده است که اطرافیان مراقب حمام رفتن، لباس پوشیدن و از 
پلکان باال رفتن و پایین آمدن یک سالخورده باشند. یک سالخورده باید مراقب 
قلب خود باشد، فشــار خون و کلسترول او تحت کنترل باشد، از افسردگی و 
کارها و صحبت های افسردگی ساز دوری گزیند و بهترین غذا برای او غذای 

مدیترانه ای )ماهی، زیتون، میوه، سبزی ها( است.

یک پزشک ایرانی مدّرس دانشکده پزشکی ویرجینیای 
شرقی  و متخّصص بیماری های دوران پیری از جمله ضعف 

حافظه عنوان سوپر پزشک گرفت

دکتر اُخَروی
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فوریه 1979 )و چند روز پس از تغییر نظام حکومتی ایران( گزارش شد که 
در جریان انقالب ایران و از آگوســت تا دهه یکم ماه فوریه این سال، 18 هزار 
یهودی ایرانی وطن را تَرک و بیشــتر آنان به اسرائیل و ایاالت متحده )عمدتا 
کالیفرنیاـ  منطقه لس آنجلس( مهاجــرت کرده اند. این مهاجرت بویژه پس 
از دیدار یاســرعرفات از ایران و مالقات صمیمانه او با آیت اهلل عظمی خمینی 
)امام ره(، اعدام القانیان و دکتر سیمون فرزامی )روزنامه نگار یهودی( شتاب 

و وسعت بیشتری به خود گرفت.
    در آن گزارش آمــده بود که در آن تاریخ )فوریــه 1979( هنوز 50 هزار 
یهودی در ایران زندگی می کنندـ  جایی که بیش از 25 قرن در آنجا بوده اند.

    گزارش های ربع قرن بعد )سال 1997( حکایت از این داشت که هنور 20 
تا 30 هزار یهودی در ایران بسر می برند و مشکلی هم ندارند. در همین گزارش 
ها آمده بود که یهودیان مهاجر از ایران به اســرائیل، در این کشور به مقامات 
باال دست یافته و یهودیان ایرانی کالیفرنیا در ردیف ثروتمندان ردیف اول این 
ایالت هستند. شماری چشمگیر از یهودیان مهاجر از ایران به ایاالت متحده، 

نیویورک را محل زندگی و کسب و کار قرار داده اند.

 آماری که در 2012 در خارج از ایران انتشار یافت، شمار یهودیان باقی مانده 
در ایران را نزدیک به 9 هزار تَن نشان می داد. از آنجا که جمهوری اسالمی ایران 
خروج از تابعیت خود را جز به درخواســت قانونی تبعه، پس از انجام مراحل و 
تصویب دولت نمی پذیرد نمی توان آمار درستی از یهودیان ایرانی به دست داد. 
همه آنان که در ایرانـ  خود و یا والدین شان به دنیا آمده اند تبعه ایران محسوب 
می شوند و می توانند گذرنامه ایرانی بگیرند و یا گذرنامه های پیشین خودرا 

تجدید کنند و کارت ملّی بگیرند.
آمار سال 1353 )1974 میالدی( شمار یهودیان ایران را به رغم مهاجرت 

انبوه به اسرائیل در سال های 1947 و 1948 )1326 و 1327 هجری(، بیش 
از 200 هزار و حدود 250 هزار تَن نشان می داد )پس از آمریکا و اسرائیل، در 
ردیف سوم(.  در سال انقالب و در شش ماه نخست پس از تغییر نظام، حدود 60 
هزار یهودی ایرانی ترک وطن کردند که از این شــمار؛ 35 هزار تن در آمریکا، 
20 هزار در اسرائیل و 5 هزار تن در اروپا )عمدتا انگلستان( و کانادا مقیم شدند. 
دهها تن از آنان پزشــک و شماری هم آموزشگر بودند. در اسرائیل به ایرانیان 
مهاجر »پارسیم« خطاب می کنند که برخی از آن به مقامات باال، دست یافته 
اند ازجمله موشه َکتساو )موسی قصاب( متولد یزد به ریاست جمهوری اسرائیل 
ض کار( اصفهانی متولد تهران به سمت وزیر دفاع.  و شائول ُمَفض )شهرام ُمَفضَّ

یهودیان ایران همچنان در مجلس شورای اسالمی دارای نماینده هستند.

یهودیــان ایرانزمین ازجمله آنان که در بخارا، ســمرقند، تاجیکســتان، 
کزاخستان و قفقاز روسیه )داغستان( زندگی می کنند خودرا ایرانی تبار می 
خوانند، زبان فارسی فراموش نکرده اند و عاشق تاریخ ایرانیان هستند که بیش 

از 12 قرن اَبَرقدرت بود.

یهودیان از پیش از پادشــاهی کوروش بزرگ در ایران ســکونت داشتند. 
حمایت ویژه و خوبی های کوروش به آنان باعث شــد که در زمان او به صورت 
انبوه به ایــران مهاجرت کنند. پیش از کوروش، عمدتــا در همدان پایتخت 
مادها )ُکردها و آذری ها( زندگی می کردند و از زمان کوروش در همه شهرها 
و بویژه اصفهان که محله ای به نام یهودیه داشت و .... خشاریارشا، شاه توانمند 
ایرانیان بانوی یهودی داشت به نام اِسِتر که در همدان مدفون است. اشکانیان 
نه تنها در ایران بلکه در اورشلیم و مناطق یهودی نشین اطراف آن از یهودیان 
در برابــر تعّرض رومیان حمایت و دفاع می کردند و ساســانیان به رغم اعالم 

مهاجرت یهودیان به ایران و از ایران به مناطق دیگرـ  اشاره ای کوتاه به تاریخ ایرانیان یهودی

مالقات یاسرعرفات با آیت اهلل خمینی )امام ره(  در تهران، اندکی پس از پیروزی انقالب خبر صفحه اول شماره 92 بهمن 7531 روزنامه اطالعات

دانستنی ها
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تصویر مجسمه اِستِر شهبانوی یهودی ایران و آرامگاه او در شهر همدان

 کاپیتان آرثر فیلیپ

26 ژانویه 1788 نخستین گروه انگلیسی 
ها در استرالیا مستقر شدند. محل استقرار این 
انگلیســي ها را کاپیتان »جان هانتر« معاون 
فرمانده کشتي ها یافته بود که یک پیشرفتگي 
1600 متر در 800 متر آب در خشــکي بود و 

منظره زیبایي داشت.
     در این روز آرثر فیلیپ افسر نیروی دریایی 
انگلستان و فرمانده گروه، نقطه ورود انگلیسی 
ها به استرالیا را به نام وزیر داخله دولت متبوع 

»ســیدنیـ  اینک بزرگترین شهر استرالیا« اعالم کرد، هفتم فوریه 1788 
و پس از استقرار انگلیسی ها در ســیدني، پرچم انگلستان باال رفت و آرثر 
فیلیپ این سرزمین هفت میلیون و ششصدهزار کیلومتری ]کیلومتر مربع[ 
را به نام جورج سوم ملک طلق انگلســتان خواند و سپس کشتار میلیونها 
بومی استرالیا آغاز شد. آرتور فیلیپ فرمانده مهاجران ، پیش از استقرار در 
این نقطه مجبور شده بود دوکشتي فرانسوي را که در آن نزدیکي سرگرم 
اکتشافات بودند با شلیک توپ دور ســازد. آرثر فیلیپ در ژانویه 1788 با 
یازده کشتی خود 736 مرد مجرم زندانی و 188 زن مجرم را از انگلستان به 
استرالیا منتقل کرده بود که در تاریخ، نخستین مهاجران انگلیسی استرالیا 
بشمار آورده شده اند و قرارگاه آنان »پنال کلنی = مهاجر نشین مجرمان« 
نوشته شده است. شمار این مجرمان مهاجر تا سال 1792 به سه هزار و 546 
مرد و 766 زن رسیده بود. بیشتر این مجرمان به بیماري مقاربتي و امراض 
ـ  دیگر از جمله آبله مبتال بودند. بومیان استرالیا از آنان با فریادهاي »واراـ 

وارا « یعني بروید گم شوید استقبال کردند، ولي مهاجرین تفنگ داشتند و 
کاري از بومیان براي بیرون راندشان ساخته نبود و بعدا این بومیان بودند که 
اراضي و جان خودرا به مهاجران باختند. نخستین اروپاییان که به استرالیا 
رسیده بودند هلندی ها و بعد از آنان فرانسویان بودند. آبل تاسمان هلندی 
24 نوامبر 1642 به استرالیا رسید و چون این سرزمین میان اقیانوس هند 
جنوبی و اقیانوس آرام جنوبی واقع شــده است نام اُسترالیا )جنوبی( برآن 
نهاد. انگلیسی ها خواســتند این نام را به »ویلز جنوبی نو« تغییر دهند که 
موفق نشدند. ]نام تاسمان بر یک جزیره بزرگ استرالیا باقی مانده است[. 
جمعیت اســترالیا که هنوز پادشاه انگلســتان بر آن ریاست دارد در آغاز 
ســال 2011، اندکی بیش 22 میلیون و 500 هزار اعالم شده است. پس 
از 220 سال، در فوریه 2008 دولت استرالیا به خاطر کشتار و آزار بومیان 
این سرزمین و تصاحب اراضي و امالکشان از آنان عذرخواهي کرد! که یک 
سند قضایی بشمار می رود )عذر اثبات کننده گناه(. تاریخ کوتاه مهاجرت 
انگلیســي ها به استرالیا پُر اســت از بدرفتاري غیر انساني و قتل و نابودي 

بومیان این سرزمین که بازگو کردنش دلخراش است و ....
    درجریان جنگ جهانی دوم، حمالت نیــروی هوایي امپراتوري ژاپن 
به استرالیا که ضمن آن صدها تن در منطقه »داروین« کشته شدند از 26 
ژانویه مصادف با سالروز استقرار نخستین گروه انگلیسی ها در سال 1788 
آغاز شده بود. امپراتوري ژاپن با شعار اخراج استعمارگران اروپایي از آسیا، 
دست به جنگ زده بود و می گفت که خون بومیان بیگناه از زمین استرالیا 
می جوشــد. امپراتوری ژاپن در فوریه 1942 با همین شعار اخراج غرب از 
شرق، سنگاپورـ  مستعمره انگلستان در جنوب شرقی آسیا و نیز مناطقی 
را که اینک فدراسیون مالزیا خوانده می شو با اسیر کردن جمعا 130 هزار 
نظامی انگلیسی از دست این دولت خارج کرده بود. ژاپن قبال هنک گنک 
را هم از دست انگلیســی ها آزاد ساخته بود. بمباران اتمی آگوست 1945 
امپراتوری ژاپن را مجبور به تسلیم کرد، نه جنگ متعارفی که در آن پیروز 
بود. از اظهار نظر مورخان و مفســران چنین برمی آید که انتقال قدرت از 
غرب به شرق از دهه یکم قرن 21 و نیز طلوع قدرت »اوراسیا« مهاجرنشین 

های اروپایی مشرق زمین را نگران آینده خود کرده است.

زرتشتیانیسم به عنوان دین رسمی ایرانیان،  همان روش و سیاست اشکانیان 
را ادامه دادند. در جریان ورود عرب و اســالمی شدن ایران، به یهودیان ایرانی 
آسیب نرسید زیراکه کتاب آسمانی داشته اند و در قرآن به پیامبر آنان و دین 
یهود اشــاره شده است. در زمان مغوالن هم به یهودیان ایران آسیب نرسید و 
حتی از میان آنان برای کشور، نخست وزیر انتخاب شد )سعدالدوله(. آسیب 
وارده به یهودیان در دوران چهار پادشــاه اول دودمان صفویان )تا شاه عباس 
یکم( بود که جز مسلمانان پیروان مذاهب دیگر را نَِجس می پنداشتند. از زمان 
نادرشاه و بویژه در دوران کریمخان و زندیه، باردیگر توجه به یهودیان ایرانی 
به حالت سابق بازگشت و کریمخان آنان را تشویق به تجارت کرد و در سه قرن 
بعد تفاوتی میان ایرانیان به لحاظ دین نبود ولی در برخی از شهرها، یهودیان 
در محله های خود می زیستند. در زمان زندیه حتی کالنتر شیراز یک یهودی 
بود. بیشــتر ایرانیان، یهودیان ایرانی را »کلیمیـ  موسوی« خطاب می کنند 

زیراکه نمی خواهندـ  جز در پیروی از دینـ  آنان را جدا از خود بدانند.
پهلوی دوم نظر بهتری نسبت به یهودیان ایرانی داشت، اسرائیل در ایران 
نمایندگی سیاسی داشت و محل آن در خیابان کاخ )اینک خیابان فلسطین( 
بود و درگیری شاه با عبدالناصر به همین سبب بود و مدت ها فردی بنام ِعزری 

رئیس این نمایندگی بود.

دانستنی هادانستنی ها

روزي که صد ها مجرمـ  مرد و زنـ  انگليسي به نام 
مهاجر به استراليا انتقال داده شدند و اين شبه قاره از 

پيش مسكون را به تملك انگلستان در آوردند!
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روزی که مائو گفت یک جرقه صحرایی را آتش می زند و بوته های خشک 
نابود می شوند، ولی ... خودش رفت و شعارهایش را هم با خود بُرد!ـ  

شکست فرضیه ها، بدون شناخت روان انسان: 57 میلیاردر عضو مجلس 
»خلق چین!«ـ  یک کمونیست چینی با 7 میلیارد دالر ثروت!

مائو در سنین مختلف جواني

مائوتسه دونگ رهبر جنبشــي که بعدا به نام خود وي معروف شد پنجم 
ژانویه 1930 این جمله را نوشــت که باقي مانده است: » فراموش نکنید که 

یک جرقه صحرایي را آتش مي زند و بوته هاي خشک آن را مي سوزاند.«.

این جمله مائو باقي مانده اســت ولي جنبش او ُعمري طوالني نداشــت. 
جنبش او بوته هاي خشــک را سوزانید اّما ریشه این بوته ها پس از مرگ وي 

)مائو( و از دهه 1980 دوباره جوانه زدند و عقاید اورا عمال دفن کردند.

 چین قرن 21 آن نیست که مائو انتظار داشت. چین شده است یک دکاندار 
و یک دکاندار براي فروش اجناس خود، به هر مشتري سالم مي کند و لبخند 

مي زند زیراکه اگر مشتري نداشته باشد ورشکست خواهد شد.
    پکنی ها اگر به عقاید مائو و »اصول« انقالب او احترام می گذاشــتند در 
شورای امنیت پیشنویس قطعنامه شماره 1973 را »وتو« می کردند تا »ناتو« 
نتواند لیبی را که استقالل و حاکمیت داشت، قصد جنگ با هیچیک از اعضای 
سازمان ملل را نداشــت و صلح جهانی را هم تهدید نمی کرد مداخله به این 
روز بیافکند. گناه لیبی این اســت که نفت دارد و در یک منطقه استراتژیک 
جهان واقع شــده است. تصویب قطعنامه 1973 فصل تازه ای را در تاریخ باز 
کرده اســت که باید عنوانش را »اجرای سیاست و برنامِه قدرت ها با تصویب 
قطعنامه« گذاشت که دارد جای این فرضیه کالزوویتس را می گیرد: »اجرای 
سیاست از طریق بکاربردن ارتش.«. دولت پکن همچنین هیچیک از قطع نامه 
های مربوط به تحریم ایران را »وتو« نکرد و این، خالف شعارهای مائو بود که 
انقالب او باعث شد که گردانندگان کنونی دولت پکن از هیچ به قدرت برسند.

    چین  پس از دهه 1980  که طبق سیاست های تنظیم شده در جای دیگر، 
دالر کاغذی چاپ 12 بانک مرکزی آمریکا به دست آورده نگران است که بازار 
کاالی ارزان و طبق شنیده ها؛ نامرغوب خودرا از دست بدهد و به دوران پیش 
از آن دهه )پیش از سال 1982( بازگردد و میلیاردرهای »جمهوری خلق!« 
بمانند پدرانشان »یک ال قبا« شــوند. غافل از اینکه تا در کشورهای مصرف 
کننده، کمپانی های آزمند و در پکن پورسانت دادن ادامه داشته باشد کاالی 

چینی حتی اگر مشکالت بهداشتی داشته باشند بفروش خواهند رفت.

مائوتســه دونگ که 26 دسامبر 1893 در روســتاي »شائوشان« ایالت 
»هونان« در یک خانواده کشــاورز به دنیا آمده بود 27 ســال بر قلمرو پکن 
حکومت داشــت. وی بنیادگذار یک نظام نوین ولــي زودگذر در چین بود. 
به گفته خودش، وی از زماني فعالیت کمونیســتي )به سبک بلشویک هاي 
روســیه( را آغاز کرد که مشــاهده کرد بدلي هاي همان هایي که در دوران 
حکومت سلطنتي چین، به نام اشراف و ارباب بر مردم آقایي مي کردند پس 
از اســتقرار نظام جمهوري به نام ناسیونالیست و شــدیدتر از سابقي ها به 
همان آقایي و استثمار ادامه مي دهند. نظام اقتصاديـ  سیاسي و اجتماعي 
ـ فرهنگي که مائو از اکتبر 1949 در قلمرو خود برقرار کرده بود پس از مرگ 
او دیري نپایید و از سال 1982 با حفظ نام سوسیالیستي و واژه خلق! به نوعي 
کاپیتالیستي و اصطالحا بازار آزاد تبدیل شده و دهها میلیاردر پیداکرده و ... 

و نیز فساد دولتی که نمونه های آن رسانه ای شده است.
     مائو در کتاب خود )ص 162( درباره دمکراســي گفته است: دمکراسي 
سیاسي از دمکراســي اقتصادي نمي تواند جدا باشــد که بدون دمکراسي 
اقتصادي و تامین رفاه و برابري مردم از این لحاظ، دمکراســي سیاســي به 
پشیزي هم نمي ارزد. ]حاال زنده شود و نابرابري ها حتي در درمان بیماران را 
در قلمرو پکني ها ببیند.[. در همین صفحه ضمن تاکید بر آموزش عمومي 
)همگان( نوشته اســت که تا مردم معاني و مفاهیم را درک نکنند با زندگي 
دمکراتیک و اهمیت آن آشــنا نخواهند شد. ]درک کردند و کاپیتالیست به 

وجود آوردند.[.
    مائو در صفحه 163 کتاب خود نوشته است که خودگرایي، و ادامه فرهنگ 
»فقط خودم« باعث شکســت هر انقالب مي شود و دمکراسي بدون درک و 
مشــارکت آگاهانه مردم به بي انضباطي، مخصوصا در فرهنگ و اخالقیات 
منجر مي شود. ]فرهنگ »فقط خودم« موفق شد شعارهای مائو را به بایگانی 
و باقي مانده اخالقیات و انسانیت را به گورستان بفرستد و استثماررا جانشین 
آن کند و به جــاي راي مردم، مقامات به تصمیم یــک حزب که مرامنامهـ  



1394روزنامک- شماره بیست و دوم - بهمن 33

سه نمودار از سه رسانه درباره ثروت خانواده Wen Jiabao )هفتاد و چند ساله(

ایدئولوژيـ  آن هم مدفون شــده اســت بر ســر کار آیند. این است معناي 
دمکراسي پکني ها و میراث مائو[.

    مائو در صفحه 175 کتابش در بحث ناسیونالیسم و انترناسیونالیسم نوشته 
است که تا امپریالیسم و کاپیتالیسم )زور و استثمار( وجود دارد خطر تجاوز 
هم وجود خواهد داشــت. ]حاال از گور برون آید و ببیند که پکني هاـ  همان 

هایي را که او به قدرت رسانید؛ کاپیتالیست شده اند و....[.
     یک فصل تمام از کتاب مائو درباره لزوم نظم و انضباط، بي طرفي و سرعت 
عمل سیستم قضایي دادگاههاي به اصطالح خلق! است. ]اگر این دادگاههاي 
واقعــا دادگاه خلق بودند، گزارش 25 اکتبر 2012 نیویورک تایمز را تعقیب 
مي کردند و از »ون ژیابائو« نخست وزیر از سال 2003 تا 2012 مي پرسیدند 
که ثروت مخفي دو میلیارد و هفتصد میلیون دالري را از کجا آورده است؟ و 
چرا وبســایت این روزنامه آمریکایي در روز انتشار این گزارش تکان دهنده، 

در چین فیلتر شد؟.[.
   دویچه وله Deutsche Welle )صدای جهانی آلمان( 27 دسامبر 
2012 گزارش داده بود که شمار اعضای ثروتمند حزب کمونیست )!( چین 
پیوسته افزایش می یابد و ســرمایه داران اینک بخشی از پایه های حکومت 
پکن ]موسوم به حکومت خلق![ را تشکیل می دهند. ثروت 75 عضو مجلس 

»خلق چین!« 75 میلیارد دالر برآورد شده است.
  به گزارش دویچه وله،  وانگ جیان لین، رئیس شرکت ساختمانی »دالیان 

وانــدا گروپ« چین، »لیانگ ونگن« بنیانگذار شــرکت 
سهامی ماشین سازی »ســانی گروپ« چین که ثروت 
شــان 7 میلیارد و 300 میلیون دالر برآورد شــده، »ژو 
های جیانگ« با ثروتی برابر با یک میلیارد و 300 میلیون 
دالر و ... از اعضای بانفوذ حزب کمونیســت چین ]حزب 
توده ها![ هســتند و در آخرین رای گیری برای گزینش 
سران حزب ]حزب خلق![ شــرکت داشتند که روزنامه 
»وال استریت جرنال« حضور و مشارکت آنان را نشانه  ای 
بارز از رو به تکامل بودن کاپیتالیسم چین و تغییر ماهّیت 
نظام ]اقتصادیـ  اجتماعی و سیاسی[ و دورشدن هرچه 
بیشتر پکن نشینان از »گفتار و کردار« مائو که آنان را از 
»هیچ« به »همه جا« رسانده می داند. تنها نشانه باقیمانده 
از آن دوران، بــکار بردن واژه مرّکب »جمهوری خلق!« و 
پوشــیدن لباس طرح مائو در برخی مراسم، آن هم دوـ  
سه بار در سال اســت. بدبخت آن ده ها هزار نفری که در 
راهپیمایی هزاران کیلومتری از جنوب به شمال چین از 

گرسنگی و یا حمالت نیروهای دولتی جان دادند.
    قبال و در دهه های پیش از قرن 21، کارگران و ارتشیان 
در مراســم حزب حضور می یافتند، آن هم به این هدف 
که از پلکان ترقی باال بروند. با وجود این، اینان دست کم 
ظاهر شعارهای »خلقی بودن!« حزب را حفظ می  کردند. 
اما اکنون چنین نیست، و به گزارش »هورون ریپورتس«، 
که آمار ثروتمندان چین را منتشــر می کند، یکصد و 60 
تن از 1024 نفری که »ثروتمندترین چینیان« بشــمار 
ارگان های  آمده اند، در سال 2012 به پُست های کلیدی ِ

حزب کمونیست دست یافتند!.

    در ســال های اخیر شــکاف میان ثروتمندان و بی ثروتان چین پیوسته 
وسیع تر شده و به نارضایتی و اعتراضات پراکنده ای انجامیده است. بسیاری 
از شــهروندان عادی در چین به افزایش قیمت اجناس برای زندگی روزمره 
معترض هستند و از فساد اداری )دولتی(  خشمگین.    25 اکتبر اکتبر 2012 
»نیویــورک تایمز« به قلم دیوید باربــوزا D. barboza گزارش داد که 
خانواده »ون جیابائو Wen Jiabao متولد 1942« نخســت وزیر وقت 
چین )از مــارس 2003 تا مارس 2013(، ثروتی معــادل 2 میلیارد و 700 
میلیون دالر اندوخته اســت. رژیم پکن در واکنش بــه گزارش »نیویورک 

تایمز«، ادیشن آنالین این روزنامه را در چین مسدود )فیلتر( کرد.
    »وال اســتریت جرنال« در گزارش خود نوشــته بود که شــواهد نشان 
می دهنــد که بازرگانــان و صاحبان شــرکت های کالن برای دوســتی با 
سیاســتمداران پکن نشین تالش بســیار به خرج می دهند. به گزارش این 
روزنامه ، شــرکت های زیادی از بانک های دولتــی وام دریافت می کنند و با 
دولت های ایالتی بر ســر پرداخت مالیات »به  طور خصوصی!« به مذاکره و 

سازش می پردازند.
    می دانیم که مائو تســه تونگ که تا 1976 رهبری رژیم پکن را به عهده 
داشت، »سرمایه دار« را دوست »خلقـ  توده ها« نمی دانست و تاکید داشت 

که سرمایه داران و پولپرستان نباید به حکومت دست یابند.


