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 مجله روزنامک با 40 درصد تخفیف در تهران  مشترک پُستی 
می پذیرد، در صورت تمایل آدرس بدهید تا ارسال شود
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نشریه و دیدن از تلویزیون، سریعا درمی یابند که پشت سر آن چه عواملی بوده 
اند و نشریه و یا رادیوتلویزیونـ  خواســته و یا ناخواستهـ  آن را منعکس کرده 
اســت و امروزه، سرچ انجین ها و ... برای دسترســی به یک »خبر روز«، رسانه 
های خاص و برگزیده شده، طرف معامله خود و ... را به دست می دهند نه همه 
را و دست کم دهها منبع را. پشت سر این کار که تابلِت و سلفون به دست ها هم 
آن را برای دوستان ارســال می کنند اصحاب منافع و سیاست هم قرار دارند. 
برای مثال؛ مردم آمریکا این وضعیت را درک کرده اند که متوجه دونالد ترامپ 
و برنی ساندرز شــده اند که آن ترتیبات را افشاء می کنند و ضد آنها هستند و 
در لندن، اکثریت توجه خودرا به یک پاکستانی تبار به نام صادق خان )صدیق 
خان( معطوف کرده اند تا شــهردار شهر شودـ  شهری که دست کم دو قرن در 
آنجا سرنوشت جوامع دور دست تعیین می شد. می دانیم که بسیاری از هندیان 
)که پاکستان هم تا ســال 1947 بخشی از هندوستان بود( در دوران استعمار 
انگلیس، انگلیسی ها را »صاحب« صدا می کردند و حاال می خواهند زیر سایه 
آنان بروند!. تابلِت خوانی و ســلفون خوانی باید از طریق آموزش دادن و روش 
سازی محدود شــود. قدرت ها و اصحاب نفوذ خیلی آسان و ارزان می توانند از 
این طرق به مردم عادی )درس نخواندهـ  درس آشنایی با رسانه ها( خط بدهند 
و اطالعاتشــان را به دست آورند و بدانند که دوستان و آشنایانشان چه کسانی 
هستند که هنگام ضرورت از آنان درباره فرد مورد نظر تحقیق کنند.  کسب این 

اطالعات قبال برای دولت ها هزینه مالی سنگین داشت.
   3ـ  توزیع نشریات در ایراِن امروز مسئله است. وارد جزئیات آن که بارها گفته 
شده است نمی شــویم. فقط یک راه حل از میان صدها؛ هر روز به مقّر »تاریخ 
آنالین ایرانیان« در آمریکا، به صورت رایگان دهها مجله و روزنامه ارســال می 
شود. چرا؟، برای دادن منبع مطلب برای نقل از آنها، سرنخ بدست آوردن جهت 
تحقیق و آگاه شدن و نقل اطالعات که هم خدمتی عمومی است  و هم افزودن 

بر مخاطبـ  مخاطبی که می تواند مؤثر باشد.
   4ـ  تحت اللفظی نوشتن، نامفهوم و ناقص نویسی، مطّول نویسی، بکار بردن 
واژه های نامأنوس، جناحی و تبلیغی نویسی و ... که خواندن آنها خسته کننده 
و سردردآور اســت و علت این طرز مطلب نویسی؛ عدم تسلط و آگاهی الزم بر 
اصول ژورنالیستی نگاری است. هر »دانشــگاه رفته« نمی تواند ژورنالیستی 
نویس شود. امروزه در جهان، ژورنالیست واقعی موجودی کمیاب است. طبق 
گزارش ساالنه مجله پارید، در ســال جاری )2016( بازهم ژورنالیست ها در 
ردیف داستان نگاران، بازیگران فیلم، پزشکان و پروگرامرهای آی تی، باالترین 
درآمدهــا را دارند. طبق گزارش مســتند این مجله، مثال درآمد ســاالنه یک 
ژورنالیست »فاکس نیوز« از خبرـ  نظر نویسی بیش از یک میلیون دالر است. 
یک نقص دیگر کار در مطبوعات ایران؛ رها ساختن دنباله قضایای روز است که 

مخاطبان  در انتظار آن هستند.
ادامه سرمقاله در صفحه6

به علت تعطیل بودن چاپخانه و توزیع به مدت بیش از 2 هفته به مناســبت 
نوروز 1395، تصمیم گرفته شد که شماره 32 مجله روزنامک تنها اِدیِشن آنالین 
داشته باشد. ولی، در شماره بعدی که چاپی هم خواهد بود، به انتخاب سردبیر 

ـ شماری از مطالب مهم، جالب و آموزنده آن تکرار شود.
در این سرمقاله کوتاه، به چند پرسش مخاطبان، از دیدگاه این نگارنده پاسخ 

داده می شود:
ـ سئوال شده اســت که چرا مخاطبان نشریات، روز به روز کاهش می یابند 

و راه حل؟.
       1ـ این »رو به کاهش بودن«، جهانی شده است و اختصاص به یک و چند 
جامعه ندارد. سابقا نشــریاتـ  رأســا و یا از طریق بنیادهای حرفه ای )میدیا 
ریســرچ( نظر مخاطبان را که از نشریه چه انتظاراتی دارند و چه مطالبی را می 
خواهند )تقاضا( استعالم )اصطالحا؛ نظرســنجی( می کردند و نتیجه کار که 
منظما انجام می شد به میز سردبیری نشــریه ارسال و پس از طرح و بحث در 
شورای سردبیری به میزها ابالغ می شد تا رعایت کنند. واقعیت هم همین است. 
نشریه عمومی )که یک کسب و کار است و معرض فروش گذارده می شود( باید 
بداند که خریدار چه می خواهد و همان را تهیه کند و در کنار آن نظرات خودرا. 
این توجه به نظرسنجی از مخاطبان که بار مالی داشت در دهه های اخیر کاهش 
یافته و مخاطب که می بیند در نشریه و نشریات چیزی برای او نیست، از خریدن 
و خواندن منصرف می شــود و پس از مدتی هم »عادت و اشتهای خواندن« و 

دست کم؛ طوالنی خوانی را از دست می دهد و ....
    2ـ  نســل نو معتاد به آنالین خوانی، دیجیتال خوانی و سلفون خوانی شده 
است. این کار از لحاظ مغزشــویی )تلقین( و القاء فرهنگی )نفوذ( و ... زیان هم 
دارد. از دیرزمان در چند کشــور پیشرفته، درس »آشــنایی با رسانه ها« را بر 
دروس دوره دبیرســتان اضافه کرده اند و در این کشورها، افرادـ  که این درس 
را در دبیرســتان گذرانده اندـ  با مشاهده یک تیتر و عکس و خواندن مطلب در 
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این پرسش 28 فروردین 1395 دریافت شد که فرستنده اش 
خود را یک دانشجو معرفی کرده است: از چه زمان نوشتن 
»روزنگارِی تاریخ« را آغاز کرده اید و چرا )انگیزه شما(؟، برای 

نوشتن رساله ام الزم دارم.

پاسخ:

از سال 1338. دبیر اخبار بین الملل خبرگزاری پارس بودم و در آن زمان 
و از آغاز کار، اخبار را برای پخش از رادیو سراسری ایران در ساعات 6 و 7 و 8 
بعد از ظهر )هر بخش 3 دقیقه( تنظیم می کردم و سپس )از ساعت 8 به بعد( 
به علی مؤید بهارلو )معاون خبرگزاری و مسئول اخبار بین الملل( در تنظیم 
اخبار مشروح ساعت 9 شب کمک می کردم. در آن زمان اخبار مشروح شب 
در ساعت 9 پخش می شد و چند سال بعد به ساعت 8 شب انتقال یافت.  در 
نیمه دوم سال 1338 احســاس کردم که برخی از رویدادها نیاز به افزودن 
ســابقه آنها )تاریخچه آنها( دارد تا نه تنها مفهوم شود و مخاطب را در مسیر 
جریان قرار دهد بلکه درس بیاموزد که مثــال چگونه با کوچکترین غفلت، 
سرنوشت ها و مسیر تاریخ تغییر می کند و هدف ها فراموش می شود و .... در 
آن زمان یافتن سابقه هر رویداد تنها از طریق مراجعه و مطالعه دائرةالمعارف 
ها میّسر بود و یا تلفن کردن به استادان دانشگاه و روابط عمومی سفارتخانه 
ها. ]ما تلفِظ درست اسامی را که در خبرها می آمد تلفنی از سفارتخانه مربوط 
می پرســیدیم تا گوینده رادیو، نادرســت تلفظ نکند و در ذهن مخاطبانـ  

مردم کشورـ  باقی بماند.[ 
بعدا که سردبیر اخبار بین الملل شدم و دستم بازتر شد، یک رویداد گذشته 

را در روز وقوع آن می یافتــم و از آغاز کار تا زمان حاضر دنبال می کردم و به 
صورت خبر )اصول خبرنویسیـ  ژورنالیســم( تنظیم و به پخش رادیو می 
دادم. چندی بعد اطالع یافتم که به این کار؛ تاریخ نویســی ژورنالیستی، به 
عالوه کرونیکل نگاری )روزشمار( گویند و چند »تاریخ نگارـ  روزنامه نگار« 

آمریکایی آن را ایجاد کرده بودند.
 اسوشییتدپرس ستونی روزانه داشت )و هنوز هم دارد( زیر عنوان »امروز 
در تاریخ« که در ساعتی معّین در هر روز در تله پرینتر آن )در ایران، اصطالحا؛ 
خروجی آن( قرار می گرفت که از اُپراتور مربوط خواستم، برای من بگذارد. 
چون عالوه بر روزنامه نگاری، در دانشگاه تهران در رشته تاریخ تحصیل کرده 
بودم و مدّرس آن رشته هم بودم در آســتانه برگزاری دوهزار و پانصدمین 
سالگرد ایجاد ایراِن واحد )ایران با یک دولت به ریاست کوروش بزرگ( از من 
خواسته شد که مسیر تاریخ ایران را در گزارشی مشروح بنویسم که در یک 
صفحه تمام در روزنامه اطالعات که معاون ســردبیر آن بودم چاپ شد. یک 
نســخه از آن را هم به ایرج گرگین دادم که آن را در جریان رژه تاریخ هزاران 
ســاله ایرانیان از برابر سران کشورها که مستقیما از رادیوـ  تلویزیون پخش 

می شدـ  مورد به مورد و همزمان با عبور یک دسته از برابر جایگاه بخواند.
گرگین چند هفته بعد در همان سال مدیر کانال 2 تلویزیون ملّی )کانال 
رنگی( شد و من سردبیر آخرین بخش اخبار این کانال )آخر شب( و بر مطالب 
این بخش، رویدادهای »امروز در تاریخ« را که قبال تهیه کرده بودم با عکس و 
فیلم افزودیم و یک سال پخش شد و تکرار آن در سال بعد را ضروری تشخیص 
ندادند. ابوالحسن کمالی مدیر عامل وقت خبرگزاری پارس خواست که آن 
مطالب را با انشــایی دیگر تنظیم کنم تا روز به روز در بولتن خبرگزاری درج 
و برای نشــریات و مقامات ارسال شود که این کار نیز در طول یک سال تمام 
)سال 1353( انجام شد. آنگاه غالمحسین صالحیار سردبیر روزنامه اطالعات 
خواســت که مطالب امروز در تاریخـ  البته هر رویداد نه بیشتر از 3ـ  4 جمله 
برای درج در صفحه 6 روزنامه اطالعات تنظیم کنم و این کار تا گســترش 
انقالب و کاهش صفحات روزنامه ها ادامه داشــت. ]چون این شماره مجله 
روزنامک مربوط به ماه فروردین 1395 است، یک نمونه درج شده آن ستون 
در صفحه 6 روزنامه اطالعات، شماره 15588 )چاپ سی ام فروردین 1357( 

ُکپی شده است[.
انتشــار این مطالب از دهه 1370 در روزنامه همشهری، سپس روزنامه 

ایران و آنگاه اعتماد و شرق و ... ازسرگرفته شد.
 از آغاز سده 21 و با هدف ارتقاء معلومات عمومی ایرانیان و پارسی زبانان و 
آگاهی آنان از گذشته ایران و سایر ملل و پیشرفتـ  پَسرفت ها و گرفتن اندرز 
از اشــتباهات و خودداری از تکرار، تصمیم بر آنالین کردن این مطالب زیر 
عنوان »تاریخ برای ایرانیان« گرفتم و ساخت سایت آن را به »حمید معین« 
سپردم که چون کلمات برای دریافت  Domain متعدد و بیش از حد بود، با 

پاسخ به یک دانشجو: تاریخچه و انگیزه نوشیروان کیهانی زاده ازایجاد تاریخ آنالین 
برای ایرانیان و روزنگاری ژورنالیستی

 پیام ها و پاسخ به پرسش ها  



روزنامک- شماره بیست و سوم 3

16در اپریــل 2016 یک مخاطب اِدیشــن آنالین این مجله 
پرسیده اســت: می گویند که َکمپین انتخاباتی جاری 
آمریکا، آغاز یک انقالب در این زمینه بوده که تأثیر در روند 
اجتماعیـ  اقتصادی خواهد داشت و بازشدن فصل تازه 

ای در تاریخ، نظر شما چیست؟.

پاسخ:

به نظــر این نگارنده بر پایه تجربه 60 ســاله روزنامه نــگاریـ  تاریخ 
نویســی، تصّور مورد اشاره شما درست اســت. ربع قرن پس از راس پرو 
Henry Ross Perot )اینک 86 ســاله( و یک میلیاردر که به عنوان 
نامزد مستقل پا به میان گذارد و 19 میلیون و 700 هزار رأی )نزدیک به 
یک چهارم از کل آراء افراد در انتخابات نوامبر 1992( را به دســت آورد، 
وضعیت جــاری آغاز یک انقالب انتخاباتی بــرای تغییر روش برگزیدن 

نماینده در فدراسیون 317 میلیونی آمریکاـ  بزرگترین مهاجرنشین 409 
ساله جهان اســت. در این کمپین، برنی ساندرزـ  یک سوسیال دمکرات 
75 ساله توانسته است برای نخستین بار در این فدراسیون توجه یک سوم 
مردم را به پیام خود جلب کند و با کمک آنان به مســابقه سیاســی ادامه 
دهد. در صورت رد شدن نامزدی او در کنوانسیون حزب دمکرات، اگر وی 
که قبال هم عضو حزب دمکرات نبود بار دگر به صورت مستقل عمل کند 
»تاریخ ساز« خواهد شــد زیراکه آراء او نشان خواهد داد که چه میزان از 
مردم آمریکا هوادار و پیرو پیام او؛ کوتاه شدن دست کمپانی های نفتی، 
داروسازی و شرکت های مطرح در وال استریت ازجمله بانک های بزرگ از 
تصمیمات دولتی، دریافت مالیات بیشتر از آنها، حذف شهریه دانشگاهها، 
تعدیل منطقی درآمدها و حل مســئله درمان  و دارو هستند و نیز تعدیل 
در سیاست خارجی و نشان دادن چهره ای آرام و دوستانه به جهانیان. این 
گامـ  اگر از سوی او برداشته شود مقدمه ایجاد بزرگترین حزب سوسیال 
دمکرات جهان و پایان نظام عمال دو حزبی آمریکا و تغییر روش انتخابات 
و الکتور و الکترال کالج خواهد بود. راس پرو 19 میلیون و 700 هزار رای 
به دســت آورد بدون یک الکتور در الکترال کالج!!. این روش با وضعیت 
دنیای امروز و گسترش اطالعات و اطالع رسانی فردی و ارتقاء معلومات 
سیاسی افراد همخوانی ندارد. از سوی دیگر، ترامپـ  یک میلیاردرـ  نیز 
می گوید که اگر انتخاب شــود ریشه سیاسی بازی و بند و بَست و مداخله 
اصحاب منافع در تصمیم گیری ها را قطع خواهد کرد و قاطع و یک کالم 

)بمانند تئودور روزولت( خواهد بود. 
این حرف ها در جهان امروز گوش شــنوا دارد. درست است که قدرت 
های بزرگی در حال طلوع هســتند ولی همه آنهــا جز تا حدی، »هند« 
گرفتار فساد اداریـ  اقتصادی هستند. ببینید؛ آیا کسی باور می کرد که 
بانو »دیلما روِسف« رئیس جمهوری بلغار تباِر برزیلـ  و زمانی یک انقالبی 
چپگرا و چریک شهری و به »زندان افتاده«، در آستانه محاکمه پارلمانی 
به اتهام نوعی فساد اقتصادی باشد و گزارش های متعدد از فساد کرملین 

نشینان و مقامات رژیم پکن.

فصل تازه ای که کمپین انتخاباتی جاری آمریکا در تاریخ باز خواهد کرد: 
انحراف به چپ و قطع مداخله اصحاب منافع در تصمیمات دولتی

 پیام ها و پاسخ به پرسش ها  

 برنی ساندرز

حمید معین

حذف کلمه »برای«، عنوان را »تاریخ ایرانیان« کردم ولی شامل همه بخش 
های تاریخ از ایران و جهان، ادبیات، اندیشــه تا رسانه و ورزش و ... است. این 

تاریخ آنالین بسیار وسیع به این آدرس:
www.iranianshistoryonthisday.com  کــه بســیاری از 
رسانه های فارسی زبان )در سراسر جهان( ازجمله روزنامه ایران تایمز )چاپ 
واشــنگتن( و مجله جوانان )چاپ لس آنجلس( برخی از مطالب آن را با ذکر 
مأخذ نقل می کنند هر روز نوسازی و تکمیل می شود و این کار ادامه خواهد 
یافت. نامه ها و اظهار نظرهای دریافتی از مخاطبان درج و به پرسش ها پاسخ 

داده می شود. از زمان انتشار مجله »روزنامک« 
از اسفند 1393 بعضی از مطالب آن در این مجله 

که ناشر آن خود من هستم نیز درج می شود. 
مطالب این تاریخ آنالین ژورنالیستی امسال 
)سال 1395( به صورت کتاب نیز انتشار خواهد 

یافــت. این تاریخ آنالین از فرد، افراد و دولت کمک مالی نپذیرفته و نخواهد 
پذیرفت. هزینه های آن از ســال 1394 به این ســوی از محل فروش خانه 

اضافی که در تهران داشتم تأمین می شود.
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یکی از آثار تاریخی پالمیرا که این شهر هشت قرن پس از تخت 
جمشید ما ساخته شده است. عکس ها، میزان تخریب داعش بر اثر 

تاریخی را نشان می دهد )ُکپی عکس از وال استریت جرنال(

این روزهــا گزارش رســانه ها دربــاره منطقــه تاریخی 
پالمیرای ســوریه اســت می خواهم که دربــاره تاریخ و 
نام آن توضیح دهید زیراکه عرب آن را » َتدُمر« می نامد.

پاسخ:

اختصار(: پامیرا = پالمیرا Palmyra واژه یونانیـ  رومی معادل همان 
تَدُمر Tadmor=Tadmur است. سومری ها که دسته ای از سامی ها 
ـ شمی، شامی ها بودند 2هزار و 200 سال پیش این شهر را )که در مرکز 
سوریه امروزـ  ایالت ُحمص و غرب شمالی رود فرات واقع است( ساختند 
و چون در منطقِه درختان خرما واقع بود و ســومری ها خرما را تدمورتا 
)در زبان عربی تََمر Tamar = خرما( می خواندند نام شهر شد تدمورتا و 
امروزه تَدُمر. »نَخل« در زبان های یونانی و رومی پالمورا )در انگلیسی پام 
Palm ( است و ترجمِه تدمورا = تََمر = ُخرما. این شهر در زمان دودمان 
هخامنشی که ایران در آن دوران تنها اَبَرقدرت جهان و قلمرو آن از هند 
تا لیبی و رومانی بود و پس از آن، در زمان سلوکیان )جانشینان اسکندر( 
وجود نداشــت. پس از پیدایش امپراتوری روم و هم مرز ایران شدن آن و 
ایجاد پالمیرا، دو ابرقدرت وقت )ایران اشکانی و روم( به این سازش دست 
یافتنــد که پالمیرا منطقه ای آزاد و تجاری میان دو امپراتوری باشــد تا 
برخورد صورت نگیرد و این توافق سبب شد که پالمیراـ  به تدریج، خود 
امپراتوری شــود و بانو Zenobia )جولیا زنوبیاـ  اَل زباء( معروف ترین 
امپراتور پالمیرا بود. قدرت گرفتن پالمیرا بویژه کسب ثروت از راه تجارت، 
زیراکه بر سر راه کاروان های شرق و غرب جهان بود باعث به هراس افتادن 
دو ابرقدرت وقت شد و هرکدام کوشید که آن را متصرف شود و هر زمان 
در دست یکی از این دو قدرت بود. لشکرکشی انبوه شاپور یکم از دودمان 
ساسانی به پالمیرا سبب شــد که رومیان پالمیرا را تصرف و باروی آن را 
تخریب کنند تا قرارگاه ارتش این و آن دولت نشود. در زمان استقالل و نیز 
در دوران هر قدرتی که بر پالمیرا تسلط می یافت در آنجا بر ساختمان های 
باشکوه افزوده می شد و آثار آنها تا به امروز برجای مانده است. پالمیریان 

چند دهه پس از به رســمیت شناخته شدن مســیحیت از سوی دولت 
رومیان، در قرن چهارم مسیحی شدند و چهار قرن پس از آن؛ مسلمان.

در اوایل قرن پانزدهم، تیموریان در جریان لشکرکشی به غرب )سوریه 
و آناتولی(، پالمیرا را تصرف و ویران ســاختند به گونه ای که ساکنان آن 
به روســتاهای مجاور نقل مکان کردند اّما دژ معروف پالمیرا برفراز تپه 
و ســاختمانها و آثار تاریخی اش باقی ماند و در دوران سلطه عثمانی بر 
منطقه مورد توجه باستانشناسان قرارگرفت. پس از شکست عثمانی در 
جنگ جهانی اول و اضمحالل آن و سپرده شدن قیمومت سوریه به دولت 
فرانسه، این دولت به حفظ آثار تاریخی پالمیرا و تشویق پژوهشگران به 
تحقیق هرچه بیشتر درباره آنها پرداخت و سکونت در محله های دارای 
آثار تاریخی ممنوع و این آثار، جلب توریست کرد. پالمیرا )تَدُمر( در ماه 

می 2015 به دست گروه داعش افتاد 
اضافه کنیم که در کشور کوبا هم شهری به نام پالمیرا وجود دارد.

پاسخ به پرسش یک مخاطب مجله روزنامک درباره پالمیرای سوریه ـ   از نام تا 
تاریخ آن و از توافق اشکانیان با رومیان که پالمیرا )پامیرا( یک منطقه آزاد 

و بی طرف میان قلمرو دو امپراتوری ایران و روم باشد تا شاپور یکم و ...

 پیام ها و پاسخ به پرسش ها  
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نقشه سوریه و محل قرارگرفتن شهر رّقه

پرسش مخاطب مجله روزنامک: 
می خواســتم پیشینه تاریخی شهر رّقه  Al-Raqqah را 

که می گویند مرکز حکومت داعش است بدانم.

پاسخ:

 رّقه واقع در شــمال مرکزی سوریه، یک شهر 220 تا 230 هزار نفری 
است که 720 سال میدان جنگ ایران و روم بود. خسروانوشیروانـ  شاه 
ایران از دودمان ساسانیان در سال 542 میالدی دیوارهای آن را برداشت 
تا  غیر نظامی شود و محل استقرار نظامیان رومی قرار نگیرد. رّقه در غرب 
شــمالی رود فرات واقع شده و تا این رود 40 و چند کیلومتر فاصله دارد و 
ســالها پیش، روس هاـ  متحد دولت های سوریه از دهه 1950 تا کنون، 
در همین منطقه بر روی فرات یک ســّد بزرگ به نام سدِّ طبقه )یا الَثوره( 
ساخته اند. رّقه که در شرق َحلَب واقع شده است تا این شهر دو میلیونی ِ 

بسیار قدیمی جهان 160 کیلومتر فاصله دارد. 
رّقه یک شهر اســتراتژیک اســت. منصور خلیفه عباسی که با کمک 
ایرانیان )به هدایت ابومسلم خراسانی( بر بنی امّیه )به پایتختی دمشق( 
پیروز شــد دســته ای از داوطلبان ایرانی را در رقه مستقر ساخته بود تا 
مراقب بپاخیزی و حمالت نامنّظم باقی مانده نظامیان بنی امّیه باشــند. 
رقه در نیمه اول قرن هفتم میالدی و اندکی پس از سقوط دمشق به دست 
نیروهای اسالمی ِ آمده از حجاز افتاده بود و از همان زمان ناظر بر مناطق 

مسلمان شــده شمال سوریه و عراق شده بود. در دوران معروف به »فِتنه 
اول«، در ماه صفر ســال 37 هجری )جــوالی 657( جنگ صّفین میان 
نیروهای حضرت علی )ع( و معاویه در کنار شهر رّقه روی داد که به انتخاب 
داَور منتهی شد. 25 سال پس از استقرار داوطلبان ایرانی ِ شکست دهنده 
بنی امّیه در رّقه، هارون الرشید خلیفه معروف عباسیان، رّقه را اقامت گاه 
خود کردـ  بدون انتقال دستگاه اداری خالفت از شهر بغداد. رّقه تا پایان 
ُعمرِ  هارون که در خراسان درگذشــت، اقامت گاه او )مقّر خالفت( بود. 
پس از درگذشت هارون، رّقه محل استقرار حکمران ناظر بر قلمرو غربی 
خالفت ازجمله مصر بود. رقه همچنین یکی از مناطق درگیری حاکمان 
طولونی مصر و نیز قرامطه شیعی مذهب و همچنین زنگی ها و حمدانیون 
با عباســیان بود. ایّوبیان )صالح الدین ایّوبیـ  ُکرد و جانشینانش که بر 
سوریه و مصر حکومت داشــتند( توجه خاص به رّقه داشتند. در دوران 
ســلطنت عثمانیان نیز، رّقه از اهمیت خاص برخوردار بود. رّقه در سال 
2013 به دست مخالفان دولت ســوریه افتاد و از سال 2014 در کنترل 
داعش و مرکز فعالیت این گروه اســت و این گروه به مساجد شیعیان این 

شهر آسیب زده و شیعه مذهبان رّقه را مقتول و  یا فراری داده اند.
رّقهـ  طبق نوشــتِه موّرخان تاریخ عهد باســتان، در قرن سوم پیش از 
میالد به دست سلوکوس 1 )سلوکوس نیکاتورـ  ژنرال و جانشین اسکندر 
مقدونی در متصرفات شــرق مدیترانه( به صورت شهر درآمد. در دوران 
اشکانیان و ساســانیان بارها صحنه جنگ دو امپراتوری ایران و روم قرار 
گرفت. در ســال 542 میالدی، خسروانوشیروان آن را با برداشتن باروی 

شهر و پُرکردن خندق اطراف آن، غیر نظامی کرد.
پس از مســیحی شدن امپراتور روم و نیز اعالم آزادبودن مسیحیان در 
بجای آوردن آداب مذهبی خود از ســوی امپراتوری ایران، رّقه مقّر یک 
کشیش ارشد دین مسیح شد. در سال 639 که سوریه به تصرف مسلمانان 
عرب درآمد، فاتح رّقه مانع آداب مذهبی مســیحیان نشد و درصدد آزار 
یهودیان شــهر برنیامد. گفته شده است که بســیاری از صحابه حضرت 
محمد )ص( ساکن رّقه شــده بودند. رّقه در قرن بیستم رونق و گسترش 

بسیار یافته است.

درباره شهر رّقهِ سوریه مقرّ داعشـ  شاه ساسانی ایران آن را غیر نظامی کرده بود 
ـ هارون الرشید آن را خلیفه نشین عباسیان کرد ـ   روس ها در نزدیکی این شهر 

سّدی بزرگ بر فرات ساخته اند و ...

 پیام ها و پاسخ به پرسش ها  
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مشارکت در دمکراسي همچنان رو به کاهش است!،  ازجمله در آمریکا
نتیجه انتخابات شهرداري شــهر 250 هزارنفری »چساپیک« آمریکا 
واقع در ایالت ویرجینیا )مجاور اقیانوس اطلس( که سه شنبه چهارم ماه 
مي 2004 برگزار شــد نشان داد که مشــارکت در دمکراسي به ویژه در 

انتخابات محلي بازهم رو به کاهش گذارده است. 
    در انتخابات این شــهر در آن سال، کمتر از 20 درصد واجدین شرایط 
راي دادن شــرکت کرده بودند! و به رغم تصّور عمومی، شهردار، اعضاي 
شوراي شــهر، رئیس پلیس )کالنتر( و اعضای شورای آموزش و پرورش 
شهر از میان کساني انتخاب شــدند که تمایل به افزایش عوارض شهري 
)مالیات مســتغالت و اتومبیل و بنزین و ....( داشتند و درخواست تبدیل 
مناطق مسکوني به تجاري را آسانتر مي پذیرفتند و این تمایل خودرا ابراز 

کرده بودند. 
    گزارش روزنامه هــا حاکي بود که همان مردمي که از افزایش مالیات 
هاي شهري هراس و ناله داشتند و مي توانستند با دادن راي به نامزدهاي 
مخالف این افزایش، ورق را برگردانند در انتخابات شرکت نکرده بودند!!. 
در آن سال در این شهر، مالیات ساالنه مستغالت و مالیات بر اتومبیل )در 
ایران، اصطالحا؛ عوارض شــهری( یک درصد بهای روز آنها بود که اندکی 

افزایش یافت و شد یک و 5 صدم درصد.
    این بی اعتنایی در مشارکت در انتخابات )اصطالحا؛ تمرین دمکراسی( 
در دوره هــای بعد ادامه یافت و در انتخابان ماه می 2016 )اردیبهشــت 
1395( تنهــا 5ر11 درصد کســانی که واجد شــرایط رای دادن بودند 
)اصطالحــا؛ قبال ثبت نام کرده بودند( در انتخاب نامزدها شــرکت کرده 

بودند. 

    شهر چساپیک در ناحیه »تایدواتر« واقع شده است که انگلیسی ها در 
سال 1607 از آنجا وارد آمریکای شمالی شدند. این شهر 151 هزار و 231 
فرد واجد شرایط رای دادن دارد که از میان آنان، در نخستین سه شنبه ماه 
می سال 2016، تنها 17 هزار و 502 تَن رای داده بودند!. در ناحیه تایدواتر، 
هفت شهر مستقل چســبیده به هم قرار دارد و جمعا با حدود سه میلیون 
نفوس. بزرگترین پایگاه دریایی جهانی و کارخانه های سازنده ناو هواپیمابر 
و زیردریایی های اتمی و نیز مرکز فضایی النگلی در این ناحیه اند. پایتخت 
آمریکا در دوران استعمار دولت لندن نیز در همین منطقه قرار داشته است.

سرمقاله
ادامه از صفحه اول

   5ـ در تهران، کثرت روزنامه که عمدتا بوی نشــریه اختصاصی می دهند تا 
حرفه ای.

ـ ریشــه مسائل امروز خاورمیانه سئوال شده اســت که  در پاسخ باید گفت 
که یک باعث آن را باید در سازش صدســاله »سایکسـ  پیکو« جستجو کرد. 
]مشروح این ســازش محرمانه )تقسیم سرزمین های عربی میان قدرت های 
اروپایی( که لنین متن آن را پس از پیروزی انقالب روسیه افشاء کرد در شماره 

آینده مجله روزنامک خواهد آمد.[.
ـ راه حل مسئله توّرم نقدینگی در ایران سئوال شده است.

پاسخ:
این مســئله که ایران در دهه 1320 )به علت اشغال نظامی و نوشتن دیکته 
های اشــغال گران(  تجربه کرد و نیز تا حدودی کمتر در ســال های 1353 تا  
1356 با آن رو به رو شد راه حل فوری ندارد. باید برایش یک برنامه 5 سالهـ  10 

ساله بنویسند و زیر نظر یک شورای منتخب و دانشمندان مربوط به اجرا در آید. 
»تاریخ« نشان داده است که اقدام سریع در این زمینه، نتیجه معکوس داده و 
دگرگونی به وجود آورده است. باید تاریخچه تورم نقدینگی ناشی از جنگ اول 
جهانی را در آلمان و نیز تورم پول در لهستاِن دو دهه پیش و ... را خواند و بررسی 
کرد. نباید تنها متکی به درآمد نفت و خام فروشی )مواد معدنی و ...( بود. ببینید 
که ونزوئالی 30 میلیونی و دارای انبوه ذخایر نفت و گاز و اراضی حاصل خیزـ  و 
روزگاری یک کشور ثروتمندـ  به چه روزی افتاده است و همین طور کشورهای 

عربی حاشیه خلیج فارس و روسیه از زمان اتکاء کردن به درآمد نفت خود. 
اگر گزارش های رسانه ای و اظهارات منتشره درست باشد، ورود انبوه کاالی 
قاچاق به ایران هم یک مسئله بزرگ است و راه حل این مسئلهـ  بر خالف توّرم 
پولـ  تقریبا فوری اســت و به ســود افزایش تولید داخلــی و درآمد دولت )از 

گمرکات( است. 
عمومی کردن حل مســائل اقتصادی به شیوه دکتر مصدق و آن؛ مشارکت 
دادن مردم و تشویق آنان به امساک، یک راه دیگر است و باالخره بستن مالیات 
سنگین بر لوکس گرائی و ولخرجی. برای مثال؛ گرفتن مالیات ساالنه از اتومبیل 

های وارداتی لوکس برابر 50 درصد بهای آنها، محدود کردن یارانه و ....
نوشیروان کیهانی زاده

ُکپی گزارش یک روزنامه محلی منطقه »تایدواتِر« از مشارکت 5ر11 درصدی در 
انتخابات محلی شهر ِچساپیک

گشتی در رویدادهای ماه 
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نخست سه نامه دریافتی از مخاطبان گرامی

نامه یکم: 11 ســال است که در کالیفرنیا و نزد فرزند و نوه هایم زندگی می کنم. در سال 2004 و پس از بازنشسته 
شدن از کار دولتی به آمریکا آمده ام. پس از اعالم نتایج مقدماتی انتخابات اسفندماه جاری )1394هجری( و مشاهده 
انتخاب شــدن نامزدهای تنها یک گروه در تهرانـ  گروهی که قبال دو بار و به مدت 16 سال متوالی قوه مجریه را در 
کنترل داشــت. نمی دانم که چه عامل درونی باعث شد که در صدد تحقیق برآیم و برای چرای ذهنی ام پاسخ بیابم. 
به بســتگانم در تهران تلفن کردم. 13 نفر از آنان رای داده بودند. همه آنها گفتند که به لیست 16 + 30 رای داده اند 
که تبلیغ شــده بود اصالح طلب و یا از معتدلین هستند. از این 13 خویشــاوند پرسیدم که آیا هیچکدام از این 16 + 
30 را شــخصا می شناسند و خصوصیات شان می دانند گفتند که نه، تنها تبلیغ شده بود که اصالح طلب و یا معتدل 
هستند و حتی نام همه آنها را به خاطر ندارند. در تهران، صدها نامزد انتخاباتی بودـ  رقمی گیج کننده. پرسیدم که آیا 
می دانید که چه اصالحاتی مورد نظر آنهاست. گفتند که نه. گفتم چطور نمی دانید؟، آنها چهار دوره 4 ساله ]دوران 
هاشمی و خاتمی[ دولت را به دست داشــتند. باید بدانید که چه اصالحاتی کرده بودند که انتظار دارید ادامه دهند. 
وقتی که هاشمی رئیس جمهور شــد دالر 60ـ  70 تومان بود و همه مدارس رایگان و درهای بیمارستان ها به روی 
پی پول ها باز و .... وقتی که رفت دالر 650 تومان شــده بود ، مدارس پولی و .... خاتمی هم کاری نکرد، مانند هاشمی 
بهرمانی )بهرمان نام یک روستای کوچک در منطقه نوِق رفسنجاِن کرمان( مقامات و امتیازات را به دوستانش داده 
بود، اصالحاتی هم که صورت نگرفــت و وقتی رفت، با اینکه تحریم آنچنانی نبود دالر 900 تومان شــده بود. نظام 
حکومتی ایران اسالمی است و در اصول و فروع مذهب و قانون اساسی که نمی توان  دستبرد. پس باید روشن کنند که 
چه اصالحاتی؟ـ  اصالحات در رانندگی اتومبیل؟. اعتدال هم معنا ندارد، باید می گفتند که در برابر این سختگیری، 
این نرمش را انجام می دهیم. در زمان همین اصالح طلبان بود که فروهر و ... ترور شــدند. رای دهندگان باید روشن 
می شدند که شورای نگهبان 50 درصد قوه مقننه است و اگر با مصوبه ای مخالفت کند، کار تقریبا تمام است. این 13 
خویشاوند پاسخی نداشتند که بدهند. فقط گفتند که جّو طوری بود که اکثریت می خواست به آن لیست رای بدهد 
و نوشتن نام ها از روی آن لیست )16 + 30( آسان بود!. یکی از این 13 خویشاوند گفت که افراد آن لیست ایراندوست 
تر هستند. گفتم یکی از آنهاـ  آقای »م« و آیت اهلل زاده است که در رسانه ها خوانده بودم با ایرانّیت مخالفت کرده بود. 

]مخاطب نام کامل آقای »م« نماینده کنونی مجلس را نوشته است که به ذکر حرف اول آن اکتفا شد[. 
مخاطب نوشــته است: ببینید، چه احســاس و انگیزه ای باعث رای دادن به افراد یک لیست شده بود و این، یعنی 
تقویت دو دستگی در میان بزرگان و حاکمّیت، و تاریخ می آموزد که تقویت دو دستگی میان گردانندگان یک نظام 
ایدئولوژیک به نفاق و بی نظمی می انجامد و در  این شرایط احتمال مداخله نظامیان و یا انقالبیون زیاد می شود. البته 
تبلیغ انگلیســی ها در جریان انتخابات )تبلیغ برای یک گروه( خالی از تاثیر نبوده است. این بستگان من همچنین 
گفتند که پیامک های ســلفونی )موبایلی( و تیتر دهها روزنامه تازه تاسیس تهران که بر کف پیاده رو ها گسترده می 

شوند و چهار پنجم آنها متعلق به هاشمی ها هستند بی تاٍثیر در تغییر نظر افراد مرّدد نیستند.

درباره انتخابات اسفندماه 1394 )فوریه 2016( ایرانـ  
یک بررسی جالب با نتیجه قابل مالحظه

گشتی در رویدادهای ماه 
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نامه دوم: یک مخاطب )ساکن لس آنجلس( دوشنبه شب )14 مارس( با ارسال ایـ  میل، نظر خودرا درباره تصمیم 
ناگهانی والدیمیر پوتین مبنی بر خارج ســاختن بخش بزرگی از نیروهای روســیه از سوریهـ  پیش از حل مسئلهـ  
نوشته است که این تصمیم باید برای سران تهران درس باشد تا با طناب پوسیده و فاسد روس ها به چاه نروند. ده سال 
است که می گویند موشک ضد هوایی به ایران می دهند و تا به امروز، هر بار بهانه و دبّه در آورده اند. از پوتین ِ دستچین 
یلتسین که میهن خودرا با یک گالس ُودکا و یک دیدار از کنگره آمریکا و کاخ سفید فروپاشاند چه انتظاری می شود 
داشــت. پوتین و اطرافیان او جز پول و عّیاشی و شــهرت مطبوعاتی به چیزی دیگر فکر نمی کنند. احوال و تکلیف 
کسانی که از خون 35 میلیون پدرانشان بگذرند و آلمان را ترک کنند روشن است و دولت های دیگر، آن را خوب می 
دانند و در فرصت مناسب معامله را انجام می دهندـ  معامله با کرملین نشین ها، نه روسیه. مردم دنیا چند روز پس از 
انجام فروپاشی شوروی در دسامبر 1991 ناگهان و با تعجب دیدند که در روسیه سوسیالیست! دهها بیلیونر سر بلند 
کرده اند و روس ها به چیزی جز ودکا، ســیگار، خوشگذرانی های شبانه، سوار شدن مرسدس بنز و ... نمی اندیشند، 
به َدَرک که گوشه اصلی میهن آنانـ  اوکراین جدا شــده و در کنار معاند قرار گرفته است. صدای ناسیونالیست ها و 

سوسیالیست های روس تنها چند روز پس از فروپاشی بلند بود، سیر شدند و پی خوشگذرانی و کار خود رفتند.
 این ایـ  میل را فرســتادم تا انتشار یابد و هیچکس در سراســر دنیا روی روسیه و روس حساب نکند. ُعمر کشور 
متحده روسیه به 500 سال نمی رسد و از فکر روسیه سازی از اسالوهای مهاجر هم حدود نهصد سال، که بعدا مغول 

ها آقاِی شان شدند.
تصمیم ناگهانی پوتین به خروج از ســوریه بدون پایان کار، که با هزار دوز و کلَک رئیس جمهوری بود نخست وزیر 
شــد و بعد دوران رئیس جمهوری را 6 ساله کرد، رئیس جمهوری شــد و ... جز سازش محرمانه شخصی )فردی( با 
اســرائیل و آمریکا نبوده است. بدبخت بشار اسد که به او اعتماد کرد، راهش داد، پایگاه داد و درد سرهای بعدی. بشار 
اسد همان روز که پوتین در قبال سرنگون ساخته شدن هواپیمای روس اقدام متقابل با ترکیه نکرد باید حساب امروز 
را می کرد. اینهاـ  همهـ  برای دولت تهران باید درس باشــد تا در برابر کرملینی ها که فقط به خودشــان و نه وطن و 

هموطن و خون 35 میلیون هموطن فکر می کنند خودفریبی نکند.

تصمیم ناگهانی پوتین ثابت کرد که با طناب پوسیده روس ها نباید 
به چاه رفت

 عکسی از پوتین که جلب توجه زنان را می کند

گشتی در رویدادهای ماه 
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پیام ســوم: مخاطب دیگر در ایـ  میل کوتاه خود نوشته است: »در این 
دنیای گسترش اطالعات و تماس لحظه ای مردم باهم و دادن خبرهای غم 
و شادی به یکدیگر، کمپانی های نفتی باید دقت و اندیشه بیشتری داشته 
باشــند. برای مثال: یک ساعت پس از  یک تصمیم کشورهای صادرکننده 
نفت و گران شدن هر بشکه نفت خام تا دوـ  سه دالر، بنزین را در جایگاههای 
فروش، هر گالن 15ـ  20 ِسنت افزایش می دهند، چرا؟. چند ماه طول می 
کشد تا نفت خام 2ـ  3 دالر گرانتر شده به پاالیشگاه و جایگاه فروش برسد، 
چرا بالفاصله بهای آن را با انتشــار خبر از یک رسانه که ممکن است قطعی 
هم نباشد باال می برند. این نشانه بی توجهی مقامات مربوط به منافع و رفاه 
مردم است. تا زمانی که وال استریت و کمپانی ها  هزینه کمپین نامزدهای 
انتخاباتی را تأمین کنند، وضعیت به همین صورت باقی خواهد بود. به همین 
لحاظ است که مردم متوجه »برنی ساندرز« شده اند. تا 20 سال پیش، در 
آمریکا کسی جرأت صحبت از سوسیالیسم را به خود نمی داد. 60ـ  70 سال 
پیش که کمیته ضد سوسیالیسم )مک کارتیسم( در سنای آمریکا تشکیل 
شده بود، بسیاری که سخن از سوسیالیسم و کمونیسم زده بودند برکنار و 

برخی هم بازداشت شده بودند.«.

مشاجره و نزاع دانشــجویان در جریان مناظره درباره 
عقاید مارکس و سانســور خبر آن در کیهان و اطالعات، 
ولی .... دانشــجویان تهران 58 ســال پیش شکســت 

مارکسیسم را پیش بینی کرده بودند
دهه آخر اســفند 1336 بود و من از اعضای میز اخبار 
جناییـ  قضایی تحریریه روزنامه اطالعات، معروف به میز 
حوادث شهری. یک روز  در ساعات بعد از ظهر خبر رسید 
که در یک کالس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه 
تهران که آن زمان هنوز در ســاختمان نزدیک به سه راه 
ژاله فعالیت داشت، میان دو دسته دانشجو مشاجره و زد 
و خورد صورت گرفته و کالنتری 2 پلیس تهران )واقع در 

میدان بهارستان که هنوز هم همانجاست( دارد به قضیه رسیدگی می کند.
به آنجا رفتم. افســر نگهبان، موضوع را تأیید کرد و گفت که نمی تواند 
جزئیــات را بگوید، ولی مصاحبه با طرفین دعوا کــه در راهروها و محوطه 
کالنتری پلیس هســتندـ  درصورت موافقت آنان آزاد است و چون جرمی 
بزرگ و غیر مکشوف نیســت، ممنوعّیت ندارد و به تحقیقات صدمه نمی 
زند. این دو دســته از هم شــکایت ندارند ولی چون مشاجره گروهی و در 
مکان عمومی بوده قابل گذشت نیست و قاضی در این زمینه تصمیم خواهد 

گرفت، نه ما و آنان.
دانشجویان به شرط نپرسیدن نام و ذکر آن در روزنامه، حاضر به صحبت 
شــدند. یکی از آنان که بانویی جوان بود گفت: ما دانشجوی رشته فلسفه 
هســتیم. به مناسب سالگرد درگذشت مارکس )14 مارس( قرار بود امروز 
در کالس، دو دسته از دانشجویانـ  مخالف و موافقـ  درباره عقاید او و پیاده 
شدنشــان مناظره کنند و امروز آخرین جلسه درس ما در سال 1336 بود. 
در جریان این مناظره بود که میان دو دسته مشاجره لفظی صورت گرفت، 

»استاد« مناظره را قطع و کالس را تعطیل کرد و رفت. ولی کار مشاجره به 
راهرو و محوطه دانشکده کشانده شد و با آغاز زد و خورد که چندان شدید 
نبود پلیس وارد شد و ما را به اینجا آورد و در این پرونده، من به عنوان شاهد 

شرکت دارم.
این بانو در پاسخ به این سئوال که سبب دعوا چه بود، گفت: یک دسته از 
مناظره کنندگانـ  به رغم ضد کمونیســت بودن دولت و جّو حاکمـ  اثبات 
می کردند که نظرات کارل مارکس داروی درد توده ها است که از نابرابری 
ها رنج می برند ولی الزم است که در آنها تعدیل شود و انگیزه از میان نرود تا 
پیشرفت وجود داشته باشد و زندگی انسان، روزمرگی نباشد. دسته دیگر 
می گفتند که عقاید مارکس، راه و روش انتخاب مدیریت جامعه را روشن 
نساخته و دمکراســی را عمال رد می کند و لذا، دیکتاتور می سازد و فساد 

اداری و مسائل دیگر. این عده موافق تعدیل و سوسیال دمکراسی بودند.
تا اینجا، مشــاجره وجود نداشت. شماری از دانشــجویان برای اظهار 
نظر نســبت به اظهارات آن دو دســته نوبت گرفته بودند و اظهارات آنان 
)شــنوندگان مناظره( باعث مشاجره شد. یکی از اینان گفت که لنین می 
دانست که جامعه روســیه آماده پذیرش سوسیالیسمِ  
مطلق نیست و نخواهد بود، ولی چون آلت دست دولت 
وقت آلمان شــده بود که می خواست روسیه را از جنگ 
جهانی اول خارج ســازد، از تبعید به روسیه بازگشت و 
انقالب کرد. او باید پیرو ِمنشکویک ها )سوسیال دمکرات 
ها( می شــد نه مارکسیسم. روس ها تزار الزم داشتند و 
سوسیالیسم مالیم باید در چارچوب تزاریسم پیاده می 
شد و ناسیونالیسم را که عامل بزرگی کشور و همکاری و 
برادری اتباع است از میان نمی بُرد.  این دانشجو پیدایش 
اســتالین و دیکتاتوری را نتیجه آمــاده نبودن جامعه 
روسیه برای پذیرش مارکسیسم بیان و پیش بینی کرد 
که کمونیسم اگر به سوسیال دمکراسی تبدیل نشود به 
تدریج و یا دفعتا از میان خواهد رفت. دانشجویان چپگرا، 
اظهارات این دانشجو را حمل بر اهانت به لنین کردند و مشاجره آغاز شد، 

پایان جلسه اعالم و مشاجره به راهروها کشانده شد و ....
من ]ن. کیهانی زاده[ خبری در این زمینه و با احتیاط تمام تنظیم کردم. 
نخســت، مرعشی رئیس روابط عمومی دانشــگاه تهران مانع از انتشار آن 

شد و سپس اطالعات شهربانی )پلیس( و آنگاه سخنگوی نخست وزیری.
از نظر منـ  یک خبرنگار 21 ساله و دو ساله کار، انتشار خبر عیبی نداشت 
و کمک می کرد که در قالب خبر، همگان از نقائص و ضعف های سوسیالیسم 
مطلق )اصطالحا؛ علمی( بویژه کم توجهی آن به احساس و عواطف و میهن 
دوســتی آگاه شوند. لذا، همان شب، خبر را با سه انشاء متفاوت نوشتم و به 
ســه روزنامه صبح که بمانند بیشتر روزنامه های کنونی تهران تیراژی کم 
داشتند دادم که دو تای آنها آن را چاپ کردند و من راضی شدم که زحمت 
من هدر نرفت. این را هم ناگفته نگذارم که احمد سروش داستان نگار بنام و 
دبیر وقت میز حوادث روزنامه اطالعات موافق انتشار خبر بود ولی زور دولت 

بر او چربید و در اطالعات و کیهان به چاپ نرسید.

مارکس

چرا بهای بنزین تابع اخبار رسانه ها است نه واقعیت

گشتی در رویدادهای ماه 
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در اردیبهشــت 1357 )سال انقالب( ســازمان مربوط دولتی اجاره بهای خانه در مناطق مختلف تهران را اعالم کرده بود. در صفحه 5 
شماره هجدهم اردیبهشت 1357 )طبق تقویم وقت؛ سال 2537( روزنامه اطالعات گزارشی با یک جدول در این باره انتشار یافته بود که 

ُکپی جدول در زیر آمده است:

مبالغ اعالم شــده، یک تا دو هزارم اجاره بهای کنونی )سال 1395( به نظر می رســد و اگر نرخ بهره بانکی کاهش یابد به همان نسبت 
افزایش خواهد یافت زیراکه خانه در تهران به رهن و اجارهـ  توأما داده می شود و موجر )مالک( پول حاصل از َرهن را به صورت سپرده بهره 
دار به بانک می سپارد و اگر نرخ بهره کاهش یابد مطالبه مبلغ بیشتری برای رهن خواهد کرد که پرداخت آن از عهده همگان برنخواهد آمد.

مشاهدات ناشر روز نامک

اجاره بها در سال انقالب یک تا دو هزارم امروز
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به رغم هشدار مشاوران امنیتیـ  استراتژیک 
جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری وقت آمریکا 
که پوتین یک ســرهنگ اطالعاتي شــوروي 
سابق است و نمي شــود دست او را با یک نگاه و 
تبّســم و حتی »بله گفتن« خواند، جورج بوش 
در پی مالقــات فوریه 2005 خود با او گفت که 
از چشــمان پوتین خوانده است که می توان به 
او اطمینان کرد و نشریات، این اظهار بوش را با 
عالمت ســئوال و تعجب )؟!( در زیر تصویر این 
مالقات )که در باال درج شده است( چاپ کرده 

بودند.
با وجود این، مشاوران بوش که معتقد به اتخاذ 
تدابیر برای بسط فساد دولتی در روسیه و درگیر 
مسائل داخلی کردن این دولت بودند از راه خود 
دست برنداشــتند  و گزارش 11 سال گذشته 
حکایت از ادامه فساد دولتی و ... در کرملین می 
کند و همین فساد و نزاع و رقابت بر سر مقام مانع 

بازگشت این کشور به قدرت سابق شده است.

بوش در چشمان پوتین چه چیزی را خوانده بود؟!

تفنگهای
  پیاده نظام ایران 

در نبرد کرنال
نبرد َکرنال میان ارتش های دو امپراتوری 
ایــران و هندوســتان از پانزدهــم ذیحجه 
)مصادف با 24 فوریه 1739( آغاز شــده بود. 
محل صف آرایی دو ارتش، دشت مجاور شهر 
َکرنال )امروزه شــهري 220 هــزار نفری( 
واقع در ایالت هاریانا و 20 فرســنگی )120 
کیلومتری( شــمال دهلی بود. محمدشــاه 
امپراتــور گورکانی )تیمــوریـ  مغول تبار( 
هندوســتان شــخصا در صحنه نبرد حضور 
داشت و پس از اینکه احساس شکست کرد با 
پای پیــاده به حضور نادر رفت و تاج خود را به 

نادر داد و تسلیم شد.
خاطــره آن جنگ، تفنگ هــا و توپ های 
ارتش ایــران و نیز غنائم جنــگ و معروف تر 
ازهمه المــاس دریای نور، کــوه نور و تخت 
طاووس اســت. نــادر در این جنــگ از توپ 
سبک که بر شتر بســته می شد و مهندسان 
ایرانی ســاخته بودند استفاده کرد. قبال توپ 
ها ســنگین بودنــد و حمل و انتقال ســریع 
آنها دشوار. توپهای ســبک ارتش نادرشاه را 
»زنبورک« می خواندند و انبــار آنها )دیپو( 

معروف به زنبورکخانه بود.

تفنگ های پیاده نظام ایران در نبرد َکرنال

الماس دریای نور که نادر آن را با خود از دهلی آورد.

دوربین هم تاریخ می نویسد
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تیربار 132 ساله شد
 و تلفات انسانی جنگ ها، چندبرابر

23 فوریه سال 1884 » هیرام ماکســیم Hiram Maxim « تکنیسین 
آمریکایي که در لندن کار مي کرد اختراع خود »تیرباِر کامال اتوماتیک« را در این 
شهر به معرض نمایش گذارد که مي توانست هر دقیقه تا 600 گلوله شلیک کند.
 اختراع هیرام ماکســیم که سالح مرگبار نام گرفت تلفات در جنگ را بیش از 
گذشته کرد. بسیاري از دولت ها پس از آگاه شدن از اختراع ماکسیم در صدد به 
دست آوردن تیربار برآمدند و مهندسان خود را وادار به ساختن آن کردند. هیرام 
ماکسیم پنجم فوریه 1840 در آمریکا متولد و در نیمه ُعمر به انگلستان مهاجرت 
کرده بود. وی  24 نوامبر 1916 درگذشت. هیرام بپاس اختراع تیربار )مسلسل( 

از دولت لندن لقب »ِسر« گرفت و شد:

Sir Hiram Stevens Maxim

ماکسیم هیرام در جریان نمایش تیربار اختراعی خود

توّلد دوقلوی
 بهم چسبیده

 در تهران
 در سال انقالب!

در بهار 1357 )سال انقالب( جهانیان خبر 
تازه ای از ایران شنیدند و آن تولّد یک دوقلوی 
بهم چسبیده از ناحیه شکم و سینه بود و هر دو؛ 
دختر. این دوقلو در زایشگاه شهریار در تهران 
به دنیا آمده بودنــد. دوقلوها با وزن 3 کیلو و 
پانصد گرم، 7 ماهه متولّد شــده بودند. مادر 
آنان بانو فاطمه علمی 21 ساله بود و پدرشان 
اصغر حیدری کارمند مخابرات. دکتر پروین 
َسرِوستانی پزشک مربوط گفته بود که همه 
تالش را برای زنــده ماندن دوقلو که بعدا می 
شــود با عمل جراحی آنان را ازهم جدا کرد 
به عمل خواهد آورد. چون ســال انقالب بود 
و روزنامه ها روی تحــواّلت آن تمرکز کرده 
بودند، دیگر کسی از سرنوشت این دوقلو آگاه 
نشــد. بانو فاطمه در آن زمان یک فرزند 31 

ماهه هم داشت.
دوقلوی بهم چسبیده با تیتر روزنامه  )کاپی از صفحه مربوط در روزنامه اطالعات وقت(
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خاطرات ژورنالیستی نوشیروان کیهانی زاده

در دوران حکومت مصدق، روزنامه نگاران میهندوســت، 
معلمان و ســخنرانان از هر فرصتی برای تقویت احساسات 
میهندوســتانه ایرانیان غفلت نمی کردند. برای مثال: اواخر 
فروردین 1332 )که من دانش آموز کالس دهم دبیرســتان 
پهلوی کرمان بــودم(، یک روز دانش آموزان را به اجتماع در 
محوطه وسیع دبیرستان فراخواندند. مهندس کارآموز رئیس 
دبیرستان خطاب به آنان گفت: چند نشریه به مناسبت زادروز 
ورنر فوس )ُوس( آلمانی که جان خودرا فدای وطن کرد مطلب 
نوشته اند بروید این نشــریات را بیابید و بخرید، آن مطلب را 
از نشــریه جدا کنید و بر دیوار راهروهای مدرسه، بازارـ  بازار 
تاریخی و کم نظیر کرمان و هرجا که معرض دید همشهریان 

باشد بچسبانید تا همگان ببینند و سرمشق قرار گیرد.

 از همان روز چنین شــد بگونه ای که آن نشریات کمیاب 
شدند و تا چند برابر بفروش می رسیدند.

ورنــر وس  Werner Voss میهندوســت بنام آلمانی 
که در 17 ســالگی و با آغاز جنگ جهانی اول داوطلبانه وارد 
ارتش وطن خود شده، فنون خلبانی فراگرفته و 48 هواپیمای 
دشمن را سرنگون ساخته بود 13 اپریل 1917 و در جریان یک 
نبرد هوایی کشته شد. هشت جنگنده انگلیسی هواپیمای اورا 
در میان گرفته و ســرنگون کرده بودند. او در همان نبرد یک 
هواپیمای انگلیسی را سرنگون ساخته بود. بکارگیری هواپیما 
به صورت یک جنگ ابزار، از دوران جنگ جهانی اول آغاز شده 
اســت. ُوس در 1897 به دنیا آمده بود که در 20 سالگی جان 

خودرا در راه وطن از دست داد.

90 ساله شدن الیزابت دوم در 21 اپریل 2016 مرا به یاد روش جوانان 
کرمانی به انتقام گرفتن از انگلیســی ها در زمستان 1331 انداخت. این 
فرصت را حکومت مصدق به دست داده بود و دبیران دبیرستان ها آزادانه 
همه بالهایی را که انگلیسی ها از زمان ورود گروه برادران ِشرلی )دوران 
شاه عباس یکم( به قزوینـ  پایتخت وقتـ  بر سر ایرانیان آورده اند برای 
جوانان وطن )دانش آموزان( گفته و تشریح می کردند و دل آنان پُر بود.

 ششــم فوریه 1953 )بهمن 1331( الیزابت 27 ساله برجای پدرش 
جورج ششم نشست و به نام الیزابت دوم پادشاه انگلستان شد و برخی از 
نشریات تهران بویژه مجاّلت عکس های او و مراسم پادشاه شدنش را به 

تفصیل درج کرده بودند.
جوانان کرمان ایــن عکس هارا از روزنامه ها و مجــاّلت جدا کرده به 
عکاســی ها )عمدتا واقع در خیابان کاظمی وقت( داده بودند تا بزرگ و 
تکثیر کنند و هرکدام به پول آن وقت، 5 تومان )پول وقت( تمام شده بود. 

این جوانان این عکس ها را به عالمت انتقام گیری و نشان دادن تنّفر خود، 
در مالء عام بر تنه درخت و دیوار می چســباندند و با دوشاخه سنگباران 
و یا چاقو فرو می کردند و سرانجام، عکس های پاره شده را همانجا آتش 

می زدند و ....
آن جوانان اگر زنده باشند اینک در دهه های آخر ُعمر هستند ولی گمان 
نکنم که آن احساس از وجود آنان خارج شده باشد و یا به فرزندان و نوه ها 
منتقل نکرده باشند. کرمانیان شهرت جهانی در کرامت و میهندوستی 
دارند. آنان در قرون وسطی مدت ها حاکم آلتائیک داشتند ولی حتی یک 
کلمه تُرکی یاد نگرفتند و این، باعث تعجب موّرخان در سراســر جهان 
است. رنجش و رویگردان شــدن کرمانیان از دولت شاه از زمانی شّدت 
گرفت که منطقه بندرعباس )ُگمبرون( را پس از 25 قرن از استان کرمان 
جدا و اُستانی تازه کرد. اردشــیر بابکانـ  حاکم وقت مکران، سیستان، 
کرمان و فارس که دژ نظامی کرمــان بر فراز تپه )معروف به قلعه دختر( 
را نوسازی کرد در نظر داشت که پس از برانداختن اشکانیان که به فساد 
دولتی و سازش با روم گراییده بودند، شهر کرمان را پایتخت ایران کند. 
وی بعدا تغییر نظر داد زیراکه تهدید روم ادامه داشت و تیسفون )20 مایلی 
جنوب بغداد( به قلمرو رومیان نزدیکتر بود. کرمان که تمدن آن )طبق آثار 
بدست آمده در کهنوج و ...( چندین هزار ساله است هنوز بزرگترین اُستان 
ایران به لحاظ وسعت است و یک منطقه خودکفا. سردار قاسم سلیمانی از 
استان کرمان است. سپاهیان کرمانی بودند که در سال 570 میالدی به 
فرمان خسروانوشیروان، از راه دریا )خلیج فارس( به یمن رفتند و حبشی 
های مهاجم به یمن را به دریای ســرخ ریختند و از آن پس و به خواست 
بزرگان یمن، این ســرزمین وابسته به ایران شــد. سپاهیان کرمانی در 
همه لشکرکشی ها امپراتوری ایران شرکت داشتند. در شهریور 1320، 
لشــکر کرمان )لشکر 7 پیاده( آخرین واحد نظامی ایران بود که دست از 

مقاومت برداشت.

یک ابتکار جالب برای تقویت میهندوستی

... و این هم یک روش انتقام گیری!

Werner Voss

 الیزابت دوم در آن زمان
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خاطرات ژورنالیستی نوشیروان کیهانی زاده

11 روز پس از کودتای کمونیســتی افغانستان ]که سرآغاز دگرگونی 
های متعّدد در مشرق زمین و شوروی بوده است[، روزنامه اطالعات در 
شماره 18 اردیبهشت سال 1357 خود )سال 2537 طبق تقویم وقت( 
گزارش مشروح این رویداد را درج کرده بود که برخی از مخاطبان روزنامه، 
روز بعــد در تماس تلفنی خود با میز اخبار بیــن الملل )که این نگارنده 
دبیر وقت آن بود( به کم ســابقه بودن انعکاس آن گزارش در صفحه اول 
با آن وسعت و آن هم 11 روز بعد از وقوع اشاره داشتند و پاره ای و عمدتا 

چپگرا نیز می گفتند که چرا ذکری از نظر فالسفه معاصر که کودتا همان 
انقالب اســتـ  انقالب نظامیان با هدف اصالح وضعیت و حل مسائل به 
میان نیامده بود که در این نوع انقالب )انقالب نظامیانـ  کودتا( تغییرات 

و نتایج »فوری« است و تلفات و تخریب، کمتر.
     طبق نظــر چند فرضیه پرداز معاصر، وظیفه نظامیان نه تنها دفاع از 
تعّرض به تمامّیت ارضی کشور است بلکه دفاع از حاکمّیت ملّی، قوانین 

کشور، مبارزه و قطع فساد و ....

صفحه ششم روزنامه اطالعات سال ها اختصاص به نظرات و اندیشه ها 
داشــت و از نیمه دهه 1350، یک تحلیل اخبار داخله و یک تفسیر اخبار 
بین الملل هم به این صفحه منتقل شــده بود، به عالوه کاریکاتورِ  روز و 
عمدتا سیاسی. از نیمه دوم سال 1356 )در تقویم آن زمان، سال 2536( 
ستون »امروز در تاریخ« نوشتِه من نیز به این صفحه انتقال یافته بود. در 
سال های 1356 و 1357، تفســیرهای بین الملل را عمدتا و یک روز در 

میان، من می نوشتم.
پس از تعطیالت نوروزی سال 1357 )سال 2537 وقت(، بوی تحّول و 
آزادی قلم و اظهار نظر بیش از پیش احساس می شد که چون به خواست 
ها عمال توجه نشــد به تدریج تبدیل به انقالب شد. این بوی تحّول، مرا بر 
آن داشت که هشتم اردیبهشت، نخست وزیر شدن محمد مصدق در سال 
1330 را در ردیف رویدادهای هشتم اردیبهشِت ستون »امروز در تاریخ« 
قرار دهم و برای چاپ بفرستم. در این ستون، هر رویداد معموال از دوـ  سه 
جمله تجاوز نمی کرد، ولی نخست وزیرشدن مصدق را در چندین جمله 

به این صورت نوشته بودم: 
»محمد مصدق به خواست پارلمان نخست وزیر ایران شد و از این روز 
]هشتم اردیبهشت 1330[ کار خودرا در این سمت آغاز و چهار روز بعد 
]12 اردیبهشــت = دوم ماه می 1951[ برنامه اش را اعالم داشت که این 
برنامه با یک رای مخالف در مجلس و 3 رای مخالف در ســنا تصویب شد. 
َســرَخط های این برنامه از این قرار بود؛ اجراي قانون ملي شــدن نفت و 
برخورداری کامل ایرانیان از منافع نفت خود، استعمارزدایی که ایران از 
دهه دوم قرن 19 )دوران فتحعلی شاه قاجار( گرفتار آن بوده، قطع فساد 
دولتی، رشوه خواری و نفوذ خواص، برقراري عدالت در جامعه و حکومت 
قانون، رعایت آزادي ها و حقوق انساني ایرانیان، اصالح قانون انتخابات، 
انتخابی شدن شهرداران با رای مستقیم ساکنان شهرهای مربوط، آزادي 
زندانیان سیاسي و در بَند نبودن افراد به خاطر دگراندیشی و بیان نظرات 
و انتقادهای خود از اوضاع، اصالح امور اداريـ  قضایي و انتصابات بر پایه 

گزارش مشروح کودتای اپریل 1978 افغانستان 11 روز پس از وقوع و تعجب مخاطبان روزنامهـ  
فرضیه انقالِب نظامیان )کودتا(

ماجرای شنیدنی سانسور مطلب مصدق
 حتی در »ستون تاریخ« روزنامه!

 ترس از نوشتن نام مصدق

 مخالفت فقط با »مصدق« بود، سه روز پیش از آنـ  پنجم اردیبهشت همان سال 
)سال 1357( در همان صفحه )صفحه 6 آن روزنامهـ  صفحه نظرات و اندیشه(، 
دکتر حسن صدر حاج سیدجوادی استاد ادبیات و روزنامه نگار )بیش از دو دهه 

از دبیران ارشد تحریریه روزنامه اطالعات و در نیمه اول دهه 1350 سردبیر این 
روزنامه، از بنیادگذاران یک مدرسه تعلیمات عالی در شمیران، دانش آموخته 

فرانسه و برادر دکتر علی اصغر و احمد )وزیر کشور و وزیر دادگستری در کابینه 
مهدی بازرگان( یک انتقاد تُند از سانسور کتاب در ایران وقت نوشته بود که 

بدون اعتراض چاپ و منتشر شده بود. 
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خاطرات ژورنالیستی نوشیروان کیهانی زاده

این عکس )کپی شــده از یک روزنامه( در دهه نخست ماه می 1978 
در روزنامه هاـ  در گوشه و کنار جهان انتشار یافته بود و نشان می داد که 
گرومیکو وزیر امور خارجه وقت شــوروی دست لئونید برژنف رهبر این 
جماهیریه )از 1964( و در آن زمان 71 ســاله را گرفته است تا هنگام راه 
رفتن تعادل خودرا از دست ندهد و بر زمین نیافتد!. این دو در سفر آلمان 
بودند. برژنف که با این وضعیت مزاجی 4 سال و 6 ماه دیگر هم حکومت 
کرد با خود در آن سفر چند پزشــک و جّراح برده بود که در صورت نیاز 

کمک کنند. وی ســال ها بود که بیمار و بعدا زمین گیر بود ولی حاضر به 
سپردن زمام امور به دیگری نبود. 

برژنف که 19 دســامبر 1906 در ناحیه اوکراین ِ امپراتوری روسیه به 
دنیا آمده بود تا آخرین لحظه ُعمر در دهم نوامبر 1982 دست از حکومت 
کردن نکشید و چون تنها »نام او« حکومت می کرد فساد دولتی همه جا 
دیده می شد و این وضعیت سبب فروپاشی جماهیریه و حزب کمونیست 

در کمتر از ده سال پس از مرگ او شد.
پس از انتشار این عکس، تفســیرنگاراِن »جهاِن عدم تعهد« نگرانی 
خودرا از پایان موازنه جهانی قدرت )نظم حاصل از وجود دو قدرت( ابراز 
داشته و فروپاشی قدرت شرق و پیمان ورشو را در صورت ادامه حکومت 
برژنف بیمار که قبال هم گزارش، از دســت داشــتن دخترش در قاچاق 
جواهرات داده شده بود پیش بینی کرده بودند که تحقق یافت. برژنف به 
رغم زمین گیر بودن، حاضر به شریک کردن دیگران در حکومت نمی شد.
 موّرخان ادامــه حکومت او به رغم از کار افتادگی و مصرف الکل، یکی 
از عوامل فروپاشی شــوروی و ریشه دار شدن فساد اقتصادیـ  اداری در 
اعضای جداشده آن جماهیریه می بینند. اتحادیه فروپاشید ولی قدرت 

در دست سران اعضای استقالل یافته آن باقی مانده است!.

پیش بینی فروپاشی شوروی و پایان جهان دو قدرتی و موازنه، با دیدن
 این عکس که در روزنامه ها انتشار یافته بود

کارشناس رشته مربوط بودنـ  تجربه و شایستگي الزم 
را داشــتن، قطع هرگونه اِعمال نفوذ و توصیه و تشّبث 
)پارتي بــازي( در امور دولتي و معامالت، نپوتیســم 
)مشاغل و معامالت دولتی را به بستگان نزدیک دادن( 

و ....«.
همچنین نوشــتم که »تاریخ« ثابت کرده است که 
مصدق قدرت طلب نبود، میهندوست و ایرانی دوست 
بود، می خواســت که به ایرانیان خدمت کند و آنان را 
نجات دهد و در جامعه جهانی بر جایگاهی رفیع بنشاند، 
کوچکترین تردید به پاکدامنی و بی اعتنایی او به مال 
دنیا مشاهده نشده و خواهان استقرار دمکراسی واقعی 
در کشــور بود ولی معتقد بود که تا مردم دمکراسی را 
درک نکنند برقرار نمی شود و بنابراین نظر به آموزش 
عمومی آن داشــت. مصدق که با سخنان و کارهایش 

وارد قلوب مردم شــده بود همچنین عقیده داشت که تا ایرانیان گذشته 
میهن و جانبازی های نیاکان خود را آنچنانکه »باید« ندانند خودخواه و 
خودبین باقی خواهند ماند و پیشرفت میهن و هموطنان را هدِف نخست 

خود قرار نخواهند داد.«.
در آن زمــان، حروف چینی با »الینو تایپ« بــود. »حروف چین« که 
مطلب را خوانده بود نزد مــن )میز اخبار بین الملل روزنامه( آمد و گفت: 
»می ترســم که این مطلب، برایت درد سر ساز شود، برو قسمت تصحیح 

)پروف ریدینگ( آن را دوباره بخوان و تعدیل کن.«.
من به ایــن توصیه اعتناء نکردم. صفحه ششــم در 
ِسکِشــن اخبار روز نبود، در ساعات شب بسته می شد 
و بامدادان با سکشــن های الیی به چاپ می رســید و 
همان وقت، نســخه هایی از این ِسکِشن ها )مجموعه 
الیی( به دوائر اطالعاتیـ  امنیتی مربوط فرستاده می 
شد تا بخوانند و اگر از نظر آنان )دولت( ایرادی داشت، 
تــا فرصت باقی بود بگویند که رفع شــود. در آن زمان 
روزنامه اطالعات یک روزنامه عصر بود و بعد از ظهرها 
به توزیع داده می شد و تیراژ آن صدها هزار نسخه بود.

ســاعت 8 بامــداد روز بعد، از یک دائــره دولتی به 
سردبیری تلفن شــد که پاراگراف دوم مطلب مصدق 
حذف شود. این کار یعنی دوباره چاپ کردن آن ِسکِشن 
که هزینه سنگین داشت و وقتگیر هم بود. طولی نکشید 
که از یک دائره دیگر به ســردبیری تلفن شد که همه مطلب حذف شود 
زیراکه برای معترضین خیابانی خــوراک! خواهد بود. هنوز کار حذف و 
تجدید چاپ آن ِسکِشــن بپایان نرسیده بود که از خود من تلفنی سئوال 
شد که هدف از نوشتن مطلب چه بوده و چرا برخالف موارد دیگر ]در ستون 

امروز در تاریخ[، از دوـ  سه جمله تجاوز کرده بود و ....
مطلب تحریرشده را که به من بازگردانده شده بود نزد خود نگهداشتم 

تا روزی بازگو کنم. 
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ششــم اردیبهشــت 1358 )2 ماه و 14 روز پس از انقالب( در 
صفحه آخر روزنامــه اطالعات مطلبی درباره مصاحبه شــاه در 
»باهاماس« با نشریه آلمانی »دی ِولت  Die Welt « چاپ شده 
بود که بر معّمای ســکوت شاه در قبال تظاهرات یک ساله و تَرِک 
کشور کردن او و تردیدها افزوده استـ  معّمایی که پس از گذشت 
38 سال، هنوز از پیچیدگی آن کاسته نشده است و درست بمانند 
معّمای فروپاشی شوروی. گورباچف می توانست به گارد کرملین 
دستور دهد که یلتسین را هنگام ورود و اجبار او به قبول فروپاشی 

شوروی دستگیر کنند!، که نکرد.
    ترجمه دقیق و یا نادقیق مطلب »دی ولت« در میان اخبار بین 
الملل روزنامه درج شــده بود که قاعدتا باید میز اخبار بین الملل 
که من دبیر آن بودم، آن را تهیه کرده باشد، ولی این میز تا انتشار 
روزنامه اطالعات در آن روز، از آن مصاحبه اختصاصی شاه با »دی 
ولت به معنای جهان« خبر نداشت. روزنامه اطالعات در آن زمان 
به علت نبود آگهــی و تیراژ تقریبا میلیونی و نیاز به کاغذ، تنها در 
هشت صفحه چاپ می شد. کار انتشار »دی ولت« در سال 1947 
)دو ســال پس از خودکشــی هیتلر( با کمک نظامیان انگلیسی ِ 
اشغال کننده آلمان آغاز شد و سه سال بعد ظاهرا استقالل یافت 
 و بعدا به یک مؤسســه مطبوعاتی دیگر فروخته شد و بکار ادامه

 می دهد.
    شاه در این مصاحبه، به نقل از »دی ولت« که در دوـ  سه جای 
خبر، دولت ]ِدولت[ چاپ شده بود، گفته بود که در 15 آبان 1357 
)هفتم نوامبر 1978 و ســه ماه و 7 روز پیش از سقوط سلطنت( و 
نیز در 25 دیماه آن سال )دو روز پیش از تَرک ایران( به هویدا ]که 
18 فروردین 1358اعدام شد[ اصرار کردم که از کشور خارج شود 
تا آسیب نبیند. بار اول خودم به او گفتم که خارج شود و گفتم که 
هواپیمای اختصاصی خودرا در اختیارش می گذارم که برود ولی 
نپذیرفت. بار دوم به او پیغام فرستادم. سپهبد ازهاری نخست وزیر 
وقت وی و دهها مقام دیگر ازجمله سپهبد نصیری را با این تصّور 
بازداشت کرده بود که مردم که از آنان ناراضی بودند آرام شوند که 
مؤثر واقع نشــد. هویدا بار دوم پاسخ داده بود که کاری نکرده که 
بترسد و از کشور برود. به ازهاری گفته بودم که هویدا را بازداشت 

نکند، ولی بازداشت کرده بود ]![. 
    انتشــار این مطلب ]ترجمه از دی ولت[، برخالف پیش بینی 
ها، بر تردید آن گروه از مردم که نسبت به سکوت طوالنی شاه در 
طول انقالب بویژه ماههای آخر آن و سپس خروج او از کشور دچار 

ابهام و َسرَدرُگمی شــده بودند افزوده بود و در این باره تلفن ها و 
حتی مراجعه به تحریریه روزنامه اطالعات آغاز شد. تلفن ها به میز 
اخبار بین الملل وصل می شد و مراجعین نیز به این میز فرستاده 
می شدند. خالصِه پرسش های آنان که با من به عنوان دبیر میز در 

میان گذاشته می شد از این قرار بود:
   ـ  اگر شاه در آبان ماه می دانست که سلطنت رفتنی است، چرا تا 
دیر نشده بود و فرصت داشت به خواست انقالبیون تسلیم نشده بود 
تا این همه برکناری، اعدام، مصادره و فرار از کشور صورت نگیرد؟.
   ـ  چرا در آبان ماه، از یک سوی کابینه را به ژنرالها سپرد و از سوی 
دیگر حکومت نظامی را بی اثر کرد؟!. همه اش فشار خارجی به او 

بود. از همان شهریور 1320، او حرف شنو خارجی بود.
ـ چرا باید مراسم 2500 ساله تأسیس دولت مرکزی ایران با آن 
همه تبلیغات را برگزار می کرد که شرق و غرب نگران قدرت شدِن 

ایران، به خطر افتادن منافع خود در منطقه و ... شوند؟.
   ـ  چــرا تَن به فرار داد. باید می ماند و حتی محاکمه می شــد. 

انتظار مردم همین بود؟.
   ـ  چــرا فقط برای هویدا پیغام می فرســتاد، دهها تَن دیگر از 
مقامات قبلی حکومت او هم در پادگان جمشیدیه بازداشِت صوری 
بودند که چون در بَند مانده بودند، بیشترشان ازجمله نیک پی، 22 

بهمن به چنگ انقالبیون افتادند و اعدام شدند.
   ـ  چرا باید اجازه مذاکره با فرماندهان ارتش را، به ژنرال هایزر 
آمریکایی می داد، مگر ایران حاکمّیت ملّی نداشــت که خارجی 

این چنین علنی مداخله کند؟.
   ـ  اگر در چند ماه اول، نظر و خواســت راهپیمایان را که عمدتا 
خواهان دمکراسی )سلطنت کردن او نه حکومت کردنش( بودند 

پذیرفته بود به احتمال زیاد ناآرامی پایان می یافت.
   ـ  چرا مردم را از بیماری ســرطان خود آگاه نکرد تا بدانند که 

ُعمرش کوتاه خواهد بود؟. 
ـ  چرا جعفر شــریف امامی را نخســت وزیر کرد تا نفوذ لندن 
بازگشــت کند، مردم متنّفر و خود او تحقیر شود؟. شریف امامی 
امتحان خودرا در سالهای 1339 و 1340 داده بود که نتیجه اش 

اعتصاب معلّمان بود.
       ـ  اگــر دنیای معلومات و تجربه بود، چرا امکان داد که پس از 
گران شــدن نفت، عده ای معدود پولدار شوند و شکاف طبقاتی 
بیشتر شود، چرا ساواک را منحل و یا مدیریت آن را شورایی نکرد 

که خواست همه بود؟.

انتشار یک مصاحبه کوتاه که معلوم نشد چه کسی آن را ترجمه کرده بود، معّمای سکوت 
شاه در سال انقالب و رفتن او از کشوررا پیچیده تر ساخته استـ  پرسش مردم: چرا شاه 

می خواست که تنها هویدا به دست انقالبیون نیفتد؟

خاطرات ژورنالیستی نوشیروان کیهانی زاده
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چهار روز پس از بارندگی و ســیل کم ســابقه تهران در ســی و یکم 
فروردین 1341 که منجر به مرگ 16 و جرح صدها تَن دیگر شــده بود 
و خبر اول رسانه های جهان، و دســتگاه قضایی در تعقیب خانه سازان 
در مسیل ها و مســئولین بود، رویداد دیگری جلب توجه کرد و این، نیز 
یک خبر جهانی شد و تیتر و لید آن: قتل مادر به دست پسرانش و با 58 

ضربه چاقوـ  58!.
میز حوادث شهری روزنامه اطالعات که دبیر آن حسین شمس ایلی 
بود برای پوشــش این رویداد یک تیم خبری مرّکــب از 4 روزنامه نگار 
ازجمله من تشکیل داد که در محل رویداد، محل سکونت خانواده، پلیس 
و دادسرا و پزشکی قانونی تهران به بررسی قضیه بپردازند و عکس تهیه 
کنند. اخبار مربوط به این رویداد مدت ها دنبال شــد. نخستین خبر که 
تقریبا یک صفحه روزنامه را پُر کرده بود، ســه شنبه چهارم اردیبهشت 
آن سال )54 سال پیش( درج شــد که در اینجا ُکپی شده است. نتیجه 

بررسی های تیم ما از این قرار بود:
مردی شیشــه گر به نــام ابراهیم که تا 
35 ســالگی ازدواج نکرده بود، زیراکه چند 
داستان بی وفایی از زنها شنیده بود، سرانجام 
به توصیه نزدیکان که با یک دختر 15ـ  16 
شهرستانیِ   اصطالحا؛ چشم و گوش بسته 
ازدواج کند تا مطابق وضعیت و خصوصیات 
او بار آید و دو جان در یک قالب شوند، با یک 
دختر 15 ســاله همدانی به نام  زینب بیگم 

ازدواج کرد و به تهران آورد.
 برخالف پیش بینی ها، زینب همان سال 
حامله شد و پسری به نام محمد به دنیا آورد. 
فرزندآوری زینب متوقف نشــد و این زوج 
دارای 9 فرزندـ  4 پس و 5 دختر شــدند و 
کوچکترین فرزند آنان در سال 1340 چهار 

ساله بود. 
مسئله با پا گذاشتن ابراهیم به 60 سالگی 
و برخی از کارافتادگی ها آغاز شد و فرزندان 

نق های تازه ای از مادر 40 ســاله خود خطاب 
به پدر می شنیدند ازجمله »لَق لَقو«، »ُشلِه« 
و ....  زینب در ســال 1340 پســرش محمد را 
زن داد و اورا از خانه دور ســاخت. پسر دوم او، 
اسماعیل 19 ســاله بود. از اواخر همین سال، 
همسایگان از شایعه عالقه مند شدن زینب به 
مرد جوانی به نام مسّیب سخن می گفتند و این 
شایعه و ناسازگاری زینب با شوهرش، آرامش 
را از خانواده سلب کرده بود. این شایعه )عاشق 

مسّیب شدن زینب( به گوش پدرزن محمد هم رسید، ناراحت شد، قصد 

فروش مغازه اش و تَرک تهران کرد.
فرزندان بزرگتر و ازجمله محمد که چنین دیدند تصمیم به فرستادن 
موّقت مادرشان به همدان گرفتند تا صداها خاموش شود که پس از چند 
روز زینب به تهران آمد، دوباره اورا به همدان فرستادند و باز هم به تهران 
بازگشــت و این بار به خانه زنی به نام زهرا در محله معروف به باغ آذری 
)جنوب تهران و پایین تر از خیابان شوش( رفت و سکونت کرد و 20 روز 
بود که آنجا بود. قبال و از اواســط سال 1340 هم زینب بعضی شب ها به 

خانه نمی آمد و می گفت که خانه دوستانش ازجمله زهرا بود.
بعدا به گوش محمد و اسماعیل رسید که در خانه زهرا بساط الکل پهن 
می شود و رفت و آمد چند مرد به آنجا دیده شده است. محمد و اسماعیل 
تصمیم گرفتند بروند و مادرشــان را به خانــه بازگردانند و اصطالحا به 

آبروریزی پایان دهند.
ســاعت ده شب بود که دو برادر به خانه زهرا رفتند، مادرشان از خانه 
بیرون آمد و بنای پرخاش را گذاشت که آزاد 
اســت، قیم نمی خواهد و به کسی مربوط 
نیست که چه می کند. پدرشان اگر ناراحت 
است برود و طالقش دهد. زینب بنای رفتن 
به تــه کوچه و باغ آذری را گذاشــت که دو 
پسر اورا دنبال کردند و مشاجره ادامه یافت 
و هر لحظه تندتر شــد. در چند مورد زینب 
به پســرانش حمله بُرد و مشت زد و حرف 
هایی بمیان آمد که دو پسر به خشم آمدند 
و بنای چاقو زدن مادر را گذاشــتند، نه یک 
ضربه بلکه 58 ضربه تا اینکه بر زمین افتاد. 
جسد اورا به گوشه ای کشیدند و به کالنتری 
محل )کالنتری 15ـ  چند کوچه پایین تر از 
خیابان مولوی( رفتند و خودرا به سرهنگ 
منصور رئیس کالنتری تســلیم و قضیه را 
اعتراف کردند. پلیس جسد بانو زینب را به 
پزشکی قانونی منتقل کرد. دکتر خلعتبری 
پزشک قانونی پس از معاینه گفت که محل 
58 ضربه چاقو را در بدن زینب یادداشــت 
کرده تا به دکتر فاطریــون بازپرس پرونده 
بدهد. دکتر فاطریون از دو برادر پرسیده بود 
که اگر تصمیم قبلی به قتل مادر نداشــتید 
چرا چاقو با خود حمل می کردید که گفتند 
چــون محله باغ آذری امن نیســت و محل 
توزیع مواد مخدر، اموال دزدی و ... اســت و 
در شب تقریبا تاریک، زیراکه »موادی« ها 
چراغ های خیابان را می شــکنند تا تاریک 

باشد و دیده نشوند، لذا با خود چاقو برده بودند.

رویدادی بی سابقه در تهران: دو مرد جوان مادر خود را در یک کوچه تاریک با 58 ضربه چاقو! 
کشتندـ  مسیری پند آموز که چنین پایانی داشت

خاطرات ژورنالیستی نوشیروان کیهانی زاده
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کپی صفحه  اول شماره یکم اردیبهشت 1431 روزنامه 
اطالعات و تیتر سیل تهران
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ماجرای شنیدنی ندانستن مفهوم عبارت hit a hole in one در 
1341 و عینا در 1386ـ  پیروزی بانوی ُگلفباز در 103 سالگی و راز طول 
ُعمر او از آغاز دهه 1340، رادیو سراسری ایران عالوه بر پخش مستقیم 
مسابقه های ورزشی، سه بخش خبر ورزشی نیز داشت که دبیر این اخبار 
هم »عطا بهمنش« بود. ماـ  دبیران اخبار بین الملل، در طول ساعات کار 
خود، اخبار ورزشی وارده از سراسر جهان را که خبرگزاری های 4گانه و 
نیز تاس و خبرگزاری آلمان می فرستادند در پوشه ای ویژه برای بهمنش 
می گذاشــتیم. در فروردین 1341 عنوان خبر یک مسابقه ُگلف که این 

بازی در ایراِن وقت متداول نبود این عبارت بود:
… hit a hole - in - one هیچکدام از ما ازجمله بهمنش معنای 
درست این عبارت را نمی دانستیم. در آن زمان، خبرگزاری پارس که اخبار 
رادیو را مستقیما به گویندگان می داد انواع فرهنگ های لغات تخّصصی و 
اصطالحات و شش دائرة المعارف به زبانهای مختلف برای سابقه نویسی 
اخبــار در اطاق خبر )تحریریه( روی میزهای پایِه بلنِد ویژه قرارداده بود 
تا بتوان آنها را »ایســتاده« خواند و یادداشت برداشت زیرا که این کتاب 
ها بسیار بزرگ و ســنگین بودند و انتقال آنها به میز خبر، دشوار. در این 
کتاب ها نیز تعریف آن عبارت ویژِه بازی ُگلف، بسیار فّنی بود و کسانی که 
سررشته از آن بازی نداشــتند چیزی عایدشان نمی شد. به هر حال، آن 

خبر به صورت مبهم پخش شد.
از آن زمان 45 سال گذشت و دائرة المعارف ها در اینترنت قرار گرفتند 
 hole - in - one و ُگلف نیز یک بازی تقریبا جهانی شــد. باز، اصطالح
برای بســیاری از خبرنویســان تهران نامفهوم بود.  در 11 اپریل 2007 
)فروردین 1386( و درست 45 ســال پس از ماجرای فروردین 1341، 
یک خبرنویس آشنا تلفن کرد تا معنا و مفهوم همان عبارت و معادل آن 

در زبان فارسی را برایش بگویم که من هم بمانند 45 سال پیش از آن، آن 
را نمی دانســتم زیراکه عالقه ای به ُگلف ندارم که در جوانی شنیده بودم 
در غرب، یک سرگرمی ثروتمندان است. پرسیدم که کجا به این عبارت 
برخورد کرده اســت که گفت: »مگر نشنیده ای که یک بانوی 103 ساله 
آمریکایی پیروزمند یک بازی ُگلف شده و این عبارتـ  اصطالح ورزشیـ  
در خبر مربوط بود.«. گفتم بنویس که »یک ضرب توپ را به داخل سوراخ 

چمن میدان ُگلف انداخت« و مسافت را هم یادت نرود.«.
سپس سراغ اخبار ورزشــی رفتم و خبر مربوط را خواندم آن ُگلف باز 
Golferـ  بانو السی مکلین Elsie   Mclean بود که قبال درباره او 

در تاریخ آنالینـ  بخش ورزش مطلب نوشته بودم.
خبر درســت بود و السی در 103 ســالگی، در یازدهم اپریل 2007 با 
زدن هدف )یک ضربـ   hole - in – one ( از فاصله 108 متري، خبر 
صفحه اول روزنامه ها شــده بود. او از 29 سالگي به بازي ُگلف تا یکصد و 

شش سالگی )دو سال پیش از وفات( ادامه داد.
بانو »السي مک لین «ـ  ُگلفباز آمریکایي دهم ماه می 2012 در یکصد 
و هشتمین ساِل ُعمر خود درگذشت. السی که در سی سالگی ازدواج کرد 
تنها دارای یک دختر بود. او که در دانشــگاه، درس کسب و کار )بیزنس( 
خوانده بود و در نیمه اول ُعمر یک حسابدار بود راز طول ُعمر خودرا دوري 
جســتن از غم و اندوه و تَرک زادگاه نکردن اعالم کرده و گفته بود که به 
نظر او، شاد بودن و نیز »سرگرم بودن« از عوامل طول ُعمر است. او که در 
شهر »چیکو« آمریکا به دنیا آمده بود، این شهر را جز برای مسافرت های 
کوتاه مدت تَرک نکرده بود. اِلسی در یک مصاحبه رسانه ای، انتخاب زن 
و یا شوهر متناسب را بزرگترین اقدام یک انسان در طول ُعمر خوانده بود 

که شکست در آن، مایه سیه روزی خواهد بود.

hit   a  hole  in  one   ماجرای شنیدنی ندانستن مفهوم عبارت
در 1341 و عینا در 1386ـ      پیروزی بانوی ُگلفباز در 103 سالگی و راز طول ُعمر او
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پیش از انقالب و تا تیرمــاه 1357، روزنامه اطالعات گاهی به صورت 
منظــم )روزانــه( و زمانی غیر منظــم نظر مخاطبان خــود در تهران و 
شهرستانها را درباره مطالب مندرجه استفسار و به شوراِی دبیراِن اطاِق 
خبر گزارش می کرد تا اطالع داشته باشند و رفع نقص کنند. گویا مبتکر 
این کار، دکتر باســتانی پاریزی از نیمه اول دهه 1330 بود و مجری آن؛ 
نورالدین نوری. در آن زمان، دکتر باستانی یک دبیر  دروس تاریخ و ادبیات 
دبیرستانهای کرمان و رئیس سرویس خبری مؤسسه مطبوعاتی اطالعات 
در این شــهر بود. مؤسســه اطالعات از همین دهه به سبک مطبوعات 
آمریکا که یک خبرگزاری مشــترک از آن خود دارند )اسوشیتدپرس(، 
یک سرویس خبری به شــکل یک خبرگزاری سراسری به وجود آورده 
بود که اواخر این دهه، نمایندگی هایی هم در چند کشور ازجمله آمریکا، 

فرانسه، انگلستان، آلمان، ایتالیا و »لبنانـ  سوریه« تأسیس کرده بود.
    طبق گزارش نظرسنجی از مخاطباِن شماره پنجشنبه 31 فروردین 
1357 )در آن زمان؛ ســال 2537( که در جلســه عصر یکشــنبه سوم 
اردیبهشت شورای دبیران روزنامه به ریاست غالمحسین صالحیار خوانده 
شد تا در جریان قرار داشته باشــند، این سه خبر: خبر مطالبه مالیات از 
درآمد گوگوش از خوانندگی در کاباره، خبــر ایجاد انفجار در دفاتر کار 
هدایت اهلل متین دفتری )نوه دکتر مصدق( و منوچهر مسعودی دو وکیل 
قضایی تهران و نیز خبر محاکمه قاتل یک کودک بیشــترین مخاطب را 
کســب کرده بودند. انفجار در منازل و دفاتر متین دفتری و مسعودی، 
کار »کمیته انتقام!« اعالم شــده بود که دبیران خبر می گفتند دســت 
ساواک درکار بود. در مورد مالیات از گوگوش، مدیر یک کاباره گفته بود 
که دســتمزد خوانندگی را هر شب پس از اجرای برنامه پرداخت کرده و 

در ایران، کسر کردن مالیات هنگام پرداخت دستمزد مرسوم نیست.
یکی از دبیران حاضر در جلسه، از انتشــار خبرِ  ایجاد انفجار در دفاتر 
وکالت متین دفتری و منوچهر مسعودی به نقل از یک رادیو خارجی انتقاد 
کرد و گفت که بکاربردن منبع خارجی به مخاطبان ثابت می کند که ما 
ممنوع از تحقیق درباره خبر بوده ایم که تماس گرفتن و پرسیدن از متین 
دفتری و یا رفتن به محل و سئوال کردن از همسایگان دشوار نبوده است. 
به عالوه، این ممنوعّیت برای دولت هم خوب نبوده اســت زیراکه درج 
حادثه داخلی به نقل از منبع خارجی، سال ها بعد سند به دست موّرخان 
می دهد که بنویسند »سانسور« بوده و .... دولت باید بداند که هیچ مقام، 
دولت و ثروتی همیشگی و پایدار نیست، به همانگونه که جوانی و زیبایی 

»همیشگی« نیست.

ابتکار روزنامه اطالعات در استفسار نظر مخاطبان 
سه خبر پُرمخاطب 31 فروردین 1357ـ  گوگوش،  نوه مصدق و ...
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20روزنامک- شماره بیست و سوم

هرکه ناُمخت از گذشت روزگار
  نيز ناموزد ز هيچ آموزگار

این صفحــات ماهانه را بــا بيت رودکی، متوّلــد 858 و متوفی 
در 940 ميــادیـ  پدر شــعر فارســی نویــن که در بــاال آمده 
اســت آغــاز کــرده ایــم کــه یــک روزنگار)کرونيــکل(  بــه 
روش تاریخ نویســی ژورناليســتی اســت که در این روش، 
َســبک، اصــول و قواعد خبــر و نظرنویســی )کوتاه، روشــن 

و آموزنــدهـ  فرهنگــی( بــکار برده می شــود و دربــاره کارها 
و نظــرات افــراد و رویــداد هــای پندآمــوز گذشــته اســت و 
هــدف از آن آمــوزش عمومی، ارتقاء ســطح دانــش و آگاهی 
هــا، سرمشــق گرفتن و نيــز پيشــگيری از اشــتباه با درس 
گرفتــن از اشــتباه دیگــران و گذشــتگان اســت. در تاریخ 
نگاری ژورناليستی باید یک مبدأـ  روز، هفته و ماهـ  در دست 
داشــت و نوشــتن مطلب را از آن آغاز کــرد بنابراین، مطالبی 
کــه در زیر آمده اســت ارتباط با ماه مربوط داشــته اســت.

نهم ماه می 1978 جنازه آلدومورو سیاستمدارـ  دولتمرد ایتالیایی که 
16 مارس )اسفند( این سال ربوده شده بود پس از 54 روز در یک استیشن 
واگن قرمز رنگ در مرکز شهر رم به چشم رهگذران خورد و پلیس را آگاه 
کردند. اتومبیل در نزدیکی مقّر حزب کمونیســت ایتالیا پارک شده بود. 
پزشکی قانونی شهر آثار 11 گلوله از دو تپانچه را در بدن او شمارش کرده 
و گزارش کرده بود که پیش از قتل، شــکنجه شده بود. گارد سرخ ایتالیا 
که مورو را ربوده بــود او را محاکمه و عکس وی را زیر پرچم خود در حال 
محاکمه شــدن به اتهام خیانت به توده ها و ســد راه تأمین سعادت آنان 

بودن منتشر ساخته بود.
آلدو مورو متولد 23 ســپتامبر 1916 که در شهری در جنوب ایتالیا به 
دنیا آمده بود پس از ورود به دنیای سیاست و در چارچوب حزب دمکرات 
مسیحی ایتالیا به عضویت پارلمان این کشور انتخاب شده بود و چون در 
رشته حقوق تحصیل کرده بود در انشــاء قانون اساسی جمهوری ایتالیا 
سهیم بود. ایتالیا قبال نظام سلطنتی داشت. او دوبار و جمعا 6 سال نخست 
وزیر ایتالیا بود و هوادار اتحاد غرب، ولی در برابر چپ هاـ  نه بریگاد سرخ هم 
نرمش نشان می داد. او با مشارکت در تدوین قوانین و ضوابط ضد بریگاد 
سرخ که معتقد به انقالب مســلحانه برای تأمین برابری انسانها، شورایی 
اداره شدن دولت ها، حذف استثمار )کاپیتالیسم(، سلطه گری و استعمار 
بود، باعث ایجاد خشم در این گروه شــده بود که طرح ربوده شدن اورا از 

خیابان، به رغم داشتن چند بادی گارد ریخته بودند.
بریگاد سرخ ایتالیا که بمانند آنارکیست های قرن 19 و اوایل قرن 20 
معتقد به شورایی شدن امور دولتی کشورها بود و همزمان با جنبش های 
چریک شهری آمریکای التین و گاردهای سرخ آلمان و ژاپن تاسیس شده 
بود معتقد بود که با حذف سیاستمداران و دولت مردان هوادار کاپیتالیسم 

و استثمار توده ها، این بنا فرو خواهد ریخت و ....
غرب )قدرت های ســرمایه داری( با اِعمال دو سیاســت؛ نفوذ در این 
گروهها و ایجاد انشــعاب و تفرقه )معروف به سیاســت گالدیوـ  شمشیر 
کوتاه، ســالحی که گالدیاتورها با آن به جان یکدیگر انداخته می شدند( 
باعث تضعیِف شان شدند که لقب تروریست به آنها داده بودند. فروپاشی 
شوروی و افشاء فساد در دستگاه حزب کمونیست حاکم بر آن و رویگردان 
شدن توده ها از شعارهای سوسیالیسم خالص )مارکسیسم( آخرین میخ 

بر تابوت آنان بود. 

روزی که جنازه گلوله خورده آلدو مورو نخست وزیر پیشین ایتالیا به دست آمدـ  
ایدئولوژی بریگاد سرخ و ...

این ماه در گذر تاریخ
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نخستین گام یعقوب لیث قهرمان ملّی 
ایرانیان برای احیاء استقالل، فرهنگ و 

حاکمیّت ملی ایرانزمین
یعقوب لیث صّفار که از جوانی در ســر هواي احیاء استقالل ملّی و 
ســپس امپراتوري ایران را داشت براي رسیدن به این هدف و اجراي 
گام به گام برنامه هاي خود، مصلحت دید که با حاکم اعزامي خلیفه 
عباســي به سیســتان )سیســتان بزرگتر( کار کند. این همکاري 
مصلحتي که از اپریل 847 میالدي آغاز شــده بود پنج ســال طول 
کشید و پس از آن، یعقوب راه خود را با تصرف شهر زرنگ )از شهرهای 
سیستان، واقع در افغانستان امروزـ  افغانستان نامی است که انگلیسی 
ها بر ایران خاوری گذارده اند( جدا ساخت. وي سپس تا لحظه واپسیِن 
ُعمر خود به آزاد کردن سایر مناطق ایران و احیاء استقالل ملي ادامه 

داد و جایگاه رفیعي برای خود در تاریخ ایرانزمین به وجود آورد. 
مهمترین کار او منع ایرانیان از گفتن و نوشتن به زبان عربی، پس 
گرفتن خوزستان از خلیفه عباسی و منع مهاجرت قبایل عرب به این 
بخش از ایران بود و بنابراین خوزســتان، بمانند بین النهرین از پیکر 
ایران جدا نشد. یعقوب در خوزستان درگذشت و همانجا مدفون است.

یعقــوب لیث در ســال 868 میالدی پس از آزاد کــردن کرمان، 
پارسي را زبان رســمي همه ایرانیان اعالم کرده و گفته بود که از آن 
پس به زبانی که او نمی فهمد مکالمه و مکاتبه نکنند. زبان مکاتبات 
و مذاکرات رســمي از ســال 652 میالدي عربي بــود، زیرا اعراب 
حاکمان شــهرها بودند و زبان دیگري نمي دانستند و به ایرانیاني که 
عربي نمي دانستند و ســعي در یادگرفتن آن نمي کردند »عجم به 
معناي ُگنگ و الل« خطاب مي 
کردند که هنوز هم این اصطالح 
از میان نرفته است. یعقوب لیث 
اخطار کرده بود کــه از آن پس 
اگرکسي در قلمرو او جز به پارسي 
ســخن بگوید و بنویسد؛ سخت 
مجازات خواهد شــد. ایرانیان 
تنها مسلمانان دوران سلطه عرب 
هســتند که زبان و فرهنگ ملی 

خودرا حفظ کرده اند.
 عرب در طول دو قرن استیالء 
بر ایرانزمین، بــه ایرانیان ظلم 
فراوان کرده اســت، ولی چون 
کسی جرأت نوشتن آن را نداشت 
»ناگفته« باقی مانده اســت و به 
قول اســتاد عبدالحسین زّرین 

کوب؛ دوقرن سکوت!.

خودکشي هیتلر، پس از ازدواج با »اوا 
براون«!ـ  پایان یک دوره از تاریخ 

مسئله تخلیه ایران از نیروهاي متفقین
هشتم اردیبهشــت 1324 دولت وقت، دو روز پیش از خودکشي 
هیتلر و اطمینان از پایان یافتن جنگ جهانی دوم، ضمن یادداشتي 
از دولتهاي انگلستان، شوروي و آمریکا خواست که طبق وعده اي که 
داده بودند نظامیان خود را از ایران خارج سازند. این وعده در جریان 
کنفرانس سران این سه دولت در تهران داده شده بود، ولي مرور زمان 

نشان دادکه استالین در این زمینه تعلّل بسیار کرد و مسئله آفرید.
 متفقین وقت که اطالعاتی درباره قول و قرارهای محرمانه و شفاهی 
هیتلر و موسولینی با رضاشاه داشــتند در آگوست 1941 با تطمیع 
چند افسر ارشد، ایران را اشــغال نظامي کرده بودند. این افسران که 
بعدا به مقامهاي باالتر هم راه یافتند و پاداش خیانت خود را گرفتند، 
بدون اطالع فرمانده کل قواـ  شــاه وقت )رضاشاه پهلوی( که مردي 
ســالخورده بود، با صدور یک بخشنامه ســربازان وظیفه پادگانها را 
مرخص کرده بودند. عیب رضاشاه، اندک بودن تحصیالت او، ندانستن 
زبان خارجي، ضعف و کم حوصلگی او در مطالعه و نداشتن مشاوران 

مستقل )ناوابسته به خارجی( بود.
29 اپریل 1945 و یک روز پس از آویزان شدن اجساد موسولیني، 
کالرتا )ِمترس او( و دیگران از ســاختمانی در شــهر میالن توسط 
کمونیست های ایتالیایی و زماني که ارتش شوروي بیشتر نقاط شهر 
برلین را به تصرف خود درآورده بود، هیتلر در پناهگاه اش در برلین با 
»اِوا براون« که بیش از یک دهه معشــوقه او بود قرارداد ازدواج امضاء 
کرد و چند ساعت بعد، ایندو خودکشــي کردند. هیتلر پس از اینکه 
شنید روس ها بر فراز ساختمان پارلمان آلمان در برلین پرچم داس و 
چکس نصب کرده اند تصمیم به خودکشی گرفت و خواست که پس 
از مردن جســد او و اوا را آتش بزنند که نیمســوخته اجساد به دست 
نظامیان روس افتاد. »اوا« که ششم فوریه 1912 به دنیا آمده بود نیز 
مانند کالرتا در چهارمین دهه حیات خود بود که جان ســپرد. هیتلر 

هنگام خودکشي 56 ساله و »اوا« 37 ساله بود.
هیتلر در همان لحظه امضای قرارداد ازدواج با »اوابراون«، گروس 
ادمیرال )دریاساالر بزرگ( کارل دونیتس را که عضو حزب نازي هم 
نبود به عنوان جانشین خود معرفي کرد که عمر حکومت ادمیرال 20 
روز طول کشید و هفتم ماه می )هفت روز پس از آغاز حکومت( اعالم 

تسلیم شدن آلمان را داده بود. 

مجسمه یعقوب لیث

این ماه در گذر تاریخ

 پرچم دولت مسکو این 
چنین برفراز ساختمان 
پارلمان آلمان نصب شد و 
هیتلر خودکشی کرد 



22روزنامک- شماره بیست و سوم

27 اپریل ســال 1978 در ســاعات بعد از نیمه شب 
)هفتم اردیبهشت 1357 و ســال انقالب ایران( حزب 
کمونیست افغانستان به دبیرکلي نورمحمد تره کي )قبال 
روزنامه نگار( که دو شــاخه آن »خلق و پرچم« بار دیگر 
متحد شده بودند در این کشور ایرانی تبار دست به کودتا 
زد و از 28 اپریل قدرت را به دست گرفت. محمدداودخان 
69 ســاله که خود با انجام کودتا برضد محمد ظاهرشاه 
)پسر ّعم خود( به ریاست افغانستان دست یافته بود 28 
اپریل و پس از یک روز مقاومت کشــته شد. با او هجده 
تن از بستگان و گروهي از همکارانش هم کشته شدند. 
محمدداودخان که در جــوالی 1973 نظام حکومتي 
افغانســتان را تغییر داده و جمهوري کرده بود پنج سال 

حکومت کرد. وي قبال هم صدراعظم افغانستان بود.
در پاییز ســال بعد، حفیظ اهلل امیــن یکي از مقامات 
دولت کمونیســتی افغانســتان برضد تره کي )رئیس 

دولت( کودتا کرد که در این ماجرا تره کي کشته شد و هواداران او حفیظ 
اهلل را، »فــردي در ارتباط با آمریکا« اعالم کردند که دولت شــوروي به 
دلیل جنگ ســرد و رقابت هاي دیگر مجبور به مداخله نظامي شد و در 
25 دسامبر 1979 چند واحد نظامي به کابل فرستاد، حفیظ اهلل برکنار 

و کشته شد.
ورود نیروهاي شوروي به کابل، »مسئله افغانستان« را )که ریشه در 
رقابت هاي مسکو و لندن و سپس تمامی غرب داشته( زنده کرد و به یک 
کشمکش بزرگ میان قدرت ها تبدیل شد که هنوز ادامه دارد. نیروهاي 

شوروي تا ســال 1989 در افغانستان ماندند و با 
مجاهدان )نیروهاي اسالمي( که از سوي آمریکا و 
پاکستان حمایت و از جانب دولت سعودي کمک 
مالي مي شدند جنگیدند و 13 تا 15 هزار کشته 
متحمل شدند. خروج شوروي از افغانستان آغاز 
فروپاشي آن جماهیریه بشمار آورده شده است. 

     در پــي خــروج نیروهاي شــوروي، دولت 
کمونیستي افغانستان به ریاست دکتر نجیب اهلل 
تا سال 1992 بر سر کار بود که توسط گروههاي 
مجاهد مورد حمایت آمریکا برکنار شد. مجاهدین 
نیز چهار سال بعد توسط طالبان که در پاکستان 
)منطقه پشتون نشین شــمال غربی( و مدارس 
مذهبي )با کمک مالي سعودي( پا گرفته بودند از 

کابل اخراج شدند.
     پس از رویداد 11 سپتامبر سال 2001 آمریکا، 
»بن الدن« و گروه اوـ  »القاعده« متهم به انجام آن شــد ولي حکومت 
طالبان حاضر به استرداد »بن الدن« به آمریکا نشدند، و لذا دولت آمریکا 
به افغانســتان حمله نظامي بُرد و با کمک باقیمانده مجاهدان، طالبان 
را برکنار کرد و متواري ساخت. با وجود این، فعالیت هاي گروه القاعده 
در مناطق عربي ازجمله عراق ،یمن، لیبي و ســوریه نیز گسترش یافته 
و طالبان هم دوباره در افغانســتان فعال شده اند! و به جنگ و خونریزی 
به رغم کاهش نیروهاي نظامي آمریکا و برخی دیگر از اعضای ناتو ادامه 

مي دهند.

ششم و هشتم اردیبهشت 1357 )سال انقالب( رونالد ریگن و مارگارت 
تاِچر دو سیاستمدار محافظه کار آمریکا و انگلستان که هر دو بعدا رئیس 
دولت شــدندـ  متعاقب همـ  در تهران با شــاه، جمشید اموزگار نخست 
وزیر وقت و مقام هاي دیگر ازجمله هوشنگ انصاري وزیر نفت مالقات و 
مذاکره کردند. شخص شاه با کارتر رئیس جمهوري وقت آمریکا و نیز جیمز 
کاالهان نخست وزیر وقت انگلستان از حزب کارگر میانه خوبي نداشت. 
دوستان آمریکایي شاه عمدتا از سران حزب جمهوري خواه آمریکا بودند. 
تاچر در ســمت رهبر حزب محافظه کار انگلستان وارد تهران شده بود و 

سفر او سه روز طول کشیده بود.
     پس از گذشت تقریبا چهار دهه از آن زمان، هنوز انگیزه این دو دیدار 
و جزئیات مذاکرات آندو با شــاه و مقامات تهران روشن نشده و خاطرات 

منتشره رجال سه کشور در این مدت، عاري از اشاره به جزئیات و انگیزه 
این دیدارها بوده است؛ تنها حقایقي درباره رفتار و منش مقامات ایران که 
از جریان این دیدارها به دست آمده این بوده است که مقامات وقت ایران 
در مالقات هاي جمعي خود با این دو تن از اقتدار شــاه، وسعت اطالعات 
وي و وفاداري خود نســبت به او دم مي زدنــد ولي در دیدارهاي دو به دو 
)بدون حضور فرد ثالث( چیز دیگري مي گفتند و ... که دو رویي محض بود.

    ریگن متولد 1911 که از ژانویه 1981 تا ژانویه 1989 رئیس جمهوري 
آمریکا بود پنجم ژوئن 2004 درگذشت و بانو تاچر تا هشتم اپریل 2013 

)88 سالگي( زنده بود. هر دو اواخر عمر به بیماري آلزایمر 
)نِسیان( دچار شــده بودند. بانو تاچر از سال 1979 به مدت 11 سال 

نخست وزیر انگلستان بود. هر دو ضد سوسیالیسم بودند.

آغاز رویدادهای 34 سالِه خونین، مشابه و مکّرر در افغانستان که انگلیسی ها 
با جنگ آن را ایران جدا کردند

دیدارهاي ریگن و تاچر در روزهاي حساس از تهرانـ  معّماي این دیدارهاـ  تفاوت 
در ظاهر و باطن مقامهاي تهران در سال انقالب

محمد تره کی

این ماه در گذر تاریخ
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ســی ام اپریل 1928 )دهم اردیبهشــت 1307( دولت وقت »دکتر 
والدر« سویسي را براي اداره خزانه داري ایران استخدام کرد. هفته پیش 
از آن، دکتر »کورت لیندن بالت« آلماني براي ریاست بر بانک ملي ایران 
اســتخدام شــده بود. هر دو، در نیمه دوم ماه می وارد تهران شدند. قبال 
براي اداره خزانه داري ایران از آمریکا که کشــوري بیطرف بود و از ورود 
به صحنه سیاســت جهان پرهیز داشت کارشناس استخدام مي شد ولی 
دولت روسیه با استخدام کارشناس امور مالی از آمریکا هم موافقت نداشت 
زیرا قبال یک کارشــناس آمریکایی چند مالک هوادار روسیه )فئودال( را 
مجبور به پرداخت مالیات ســاخته و چند فئودال دیگر را تهدید به حّراج 

اموال کرده بود. 
     دولت وقت ایران ناچار به اســتخدام کارشناس امور مالی از خارج بود 
زیرا که مؤدیــان مالیات که عمدتا متنفذان کشــور و بازاریان بودند این 
تکلیف ملّی خود را جّدي نمي گرفتند و به عالوه، حاضر به پرداخت مالیات 
به مقامات و ماموران ایراني نبودند! و یا به دادن رشوه برگزار می کردند. مقام 
مالیاتی خارجي زیر بار متنفذان نمی رفت!. مورگن شوستر آمریکایی در 
طول اقامت در ایران به مسائل داخلی پی برده و اعالم کرده بود که تا مسئله 
مالیاتـ  از تعیین آن تا دریافتـ  حل نشــود گره یی از مشکالت ایران باز 
نخواهد شد و مسئله دوم هزینه هاست که باید رسیدگی مضاعف )دو بار( 
داشته باشند تا سوء استفاده از اموال دولت کشف و با مجازات مرتکبین از 

تکرار آن جلوگیری به عمل آید و عادت سوء استفاده از میان برود.
    از گزارش های مطبوعات چنین برمی آید که این »دو مسئله مرتبط 

باهم« در ایران پس از یک قرن هنوز به طور کامل حل نشده اند.
روزي که احمدی نژاد بار دیگر وعده افشــاگری داد و به بازی ها برای 

ناآرام کردن بازار اشاره اي مبهم کرد
گزارش هشتم اردیبهشت 1392 )28 اپریل 2013( ایسنا )خبرگزاری 
دانشجویان مســتقر در تهران( که به عنوان سر نخ در تاریخ ایران خواهد 

ماند و سوژه پژوهشگران خواهد شد:
 محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ]وقت[ که از آذربایجان دیدن می 
کرد در یک سخنرانی در تبریز ابراز امیدواری کرد ]کرده بود[ که پیش از 
پایان دوره او، شــرایطی فراهم آید که به مردم بگوید چه گذشت و ... ]که 
به افشاگری تعبیر شده بود و احمدی نژاد در چند روز پیش از آن، چندبار 

وعده این افشاگری را داده بود.[. 
    وی ضمن سخنان خود در تبریز گفت ]گفته بود[: امروزه شماری در 
داخل و در خارج دست به دست هم داده اند تا آرامش بازار )اقتصاد( را به 
هم بریزند و مردم را نگران کنند، در هر مورد به بهانه های متعدد بازی در 
می آورند تا اقتصاد بدتر شود و سود ببرند. اطمینان دارم که در سهـ  چهار 
ماه آینده و پس از افشاء شدن، مردم یقه سوء استفاده کنندگان را خواهند 

گرفت و سوء استفاده ها را از حلق آنان بیرون خواهند کشید!.
    وی گفت ]گفته بود[: بــرای معامالت نفت ما محدودیت هایی ایجاد 
شده است، کمتر از گذشته نفت ما را می خرند و دادن پول آن و جابجا کردن 
این پول سخت شده است. باید دانست که روند ساختن کشور منحصر به 

فروختن نفت نیست. ما عالوه بر نفت، دارای منابع دیگری هم هستیم. 

13 اپریل 1966 عبدالســالم محمد عارف 
رئیس جمهوری عراق در جنوب این کشــور 
کشته شد. نخســت اعالم شد که بر اثر سقوط 
هواپیما جان باخته و ســپس از ســقوط هلی 
کوپتر ســخن به میان آمد! و بر تردیدها افزود. 
از آنجا که او یک پان عربیست )ناصریست( بود 
و درگیر با بعثی های متمایل به سوسیالیسم، 
احتمال مرگ او در توطئه چینی بعثی ها داده 

شده است.
عارف کــه در 1358 یک ســرهنگ بود به 
عبدالکریم قاســمـ  یک ژنــرال دو رگه؛ ُکردـ  
عرب کمک کرده بود تا در 14 جوالی این سال 
با یک کودتای خونین به ســلطنت عراق پایان 
دهد. در پی کودتا، قاســم خودرا نخست وزیر 

اعالم کرد و عارف را معاونش، ولی چون اختالف 
عقیدتی داشتند و قاسم متمایل به کمونیسم 
بود، دیری نگذشت که معارضه آنان آغاز شد. 
بعثی ها و جمال عبدالناصر آتش بیار معارضه 
شدند. قاســم که در مورد ایران و کویت ادعای 
ارضی کرده بود توانست که یک توطئه مشترک 
بعثی ها و عارف را خنثی کند ولی طولی نکشید 
بر ضد او شورش به راه انداختند، کودتا کردند و 
او را کشتند و عارف رئیس جمهوری و شورای 
انقالب شد و برادرش را معاون خود کرد. عارف 
چون خصومت بــا بعثی ها را گســترش داد 
احتماال گرفتار توطئه آنان شد و احمد حسن 
الَبکر جای اورا گرفت تــا اینکه نوبت به صدام 

حسین رسید و ....

استخدام مستشار مالي از آلمان و سویس براي ایران! - دو مسئله قدیمی ایران: فرار 
از مالیات و سوء استفاده از پول دولت

سرآغاز ادعای ارضی عراق 

عبدالسالم محمد عارف

این ماه در گذر تاریخ
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کوروش بزرگ در لشکرکشی بهار ســال 545 پیش از میالد، به ُعمر دولت 
لیدی )آناتولیای غربی( پایان داد و به این ترتیب تمامی آناتولیا )ترکیه امروز( 
به قلمرو ایران ضمیمه شد. شهر بندری اِزمیر که ساکنانش یونانی زبان بودند 
در ماه می این ســال وارد قلمرو ایران شد. همه این سرزمین تا سال 333 پیش 
از میالد بخشی از قلمرو ایران را تشــکیل می داد و توسط ساتراپ های ایرانی 

اداره می شد.
 اسکندر مقدونی پس از دو پیروزی نظامی بر ایران در نبرد گرانیکوس )در 23 
ماه مي ســال 334 پیش از میالد( و نبرد ایسوس )18 ماه بعد در 5 نوامبر 333 
پیش از میالد(، این مناطق را متصرف شد. این مناطق پس از انهدام سلوکی ها 
)جانشینان اسکندر( به دست اشکانیان ایرانی )پارتیان = خراسانیان(، دوباره از 
آن ایرانیان شدند. رومیان بعدا و پس از تصرف یونان با امپراتوری ایران همسایه 
شدند و از آن پس، ازمیر و مناطق ساحلی آناتولیا و سوریه )لِوانت( تا پایان عصر 
ساســانیان به مدت هشت قرن میان روم و ایران دســت به دست می شدند و 
صحنه نبردهای نظامی و مبارزات سیاسی دو ابرقدرت وقت بودند. ازمیر اینک 
2 میلیون و ششــصدهزار جمعیت دارد )با حومه اش چهار میلیون( و دومین 

بندر بزرگ جمهوری ترکیه است.
... و  سیرانائیکا )لیبی ِ شمال شرقی( ضمیمه امپراتوری ایران شد

یک ســتون از سپاه اعزامی ایران که برای رســیدن به مناطق یونانی نشین 
ساحل جنوبی مدیترانه )لیبی کنونی( مسیر شمالی تری را در پیش گرفته بود 
در اپریل سال 524 پیش از میالد به این مناطق رسید و ماه بعد )ماه می این سال( 
تصرف ناحیه ســیرانائیکا )لیبی شمال شرقی و امروزه شامل شهرهای متعدد 
ازجمله بنغازی، المرج، البیضاء، اجدابیا، ُطبُرق و درنه( را تکمیل کرد. ســتون 
دیگر این ســپاه که راه کوتاهتر صحرا )راه جنوبی تر از داخل مصر( را در پیش 
گرفته بود در واحه سیوا )سیوأه = سیوه( گرفتار توفان شن شد و از میان رفت.

 کمبوجیا )کامبوزیاـ  کامبیز( شاه وقت ایران که مصر را تصرف و در جنوب 
این کشور اقامت داشت این سپاه را مأمور تصرف مناطق آن سوی شمال غربی 
مصر کرده بود. در جریان تصرف سیرانائیکا؛ مناطق پنتاپولیس )سیرن = برقه(، 
اورســپریدس )بِنغازی(، باالگرائه )البیضاء(، آپولونیا، توکرا = توکره و و هرتا بر 
قلمرو ایران افزوده شــدند. یک یکان از این ســتون در جهت جنوب )صحرای 

لیبی( تا آمونیوم )شهری به نام خدای آمونـ  خدای ماه( پیش رفت و این ناحیه 
را متصرف شد و قوم »لیبو« تابعیت ایران را پذیرفت. 

دیدار ناوگان ایران از بنادر سیرانائیکا ]ُطبرق و بنغازی امروز[ در سال 339 
پیش از میالد ]دوران پادشاهی اردشیر سومـ  شاه هخامنشی ایران[ ثابت می 
کند که این مناطق هنوز در کنترل ایران بودند. اردشــیر سوم در همین سال 
دســتور حمله دیگری به یونان را صادرکرده بود. در آن زمان، بنادر صور )تور(، 
صیدا )سیدون( و جزیره قبرس )کوپروس = سایپرس( پایگاههای دریایی ایران 
در مدیترانه بودند. به عالوه، کشــتی های ایران می توانستند از خلیج فارس به 
مدیترانه، از طریق آبراه »دریای ســرخـ  رود نیل« نیروی مسلح منتقل کنند. 

این آبراه به تصمیم داریوش بزرگ ساخته شده بود.
 طبق نوشته های هرودوتوس )ِهرودوت(ـ  مورخ یونانی و محاسبات تقویمی، 
در سال 515 پیش از میالد در اورسپریدس )بنغازی امروز( یک شورش داخلی 
برضد دولت هخامنشــی ایران روی داد که نیروهای ایرانی اعزامی از مصر آن 
را فرو نشــاندند و در پی آن دولت ایران خودمختاری مشروط بیشتری به اتباع 
لیبیایی خود داد. ]شــورش ســال 2011 بر ضد قذافی هم از بنغازی و مناطق 

شمال شرقی لیبیـ  متصرفات ایران باستانـ  آغاز شده بود[. 
دولت هخامنشیان در تقسیمات کشوری خود، مناطق متصرفی شمال شرقی 
لیبی را بر مصر اضافه کرده و یک ســاتراپی )استان = ایالت( ایران قرارداده بود. 
این تقسیم بندی )ضمیمه بودن شمال شرقی و شرق لیبی به مصر( در دوران 
اسکندریان و تا زمان تکمیل سلطه رومیان بر مصر )نیمه قرن یکم پیش از میالد( 
به همان ترتیب ادامه داشــت. حکومت اســالمی از نیمه قرن هفتم میالدی و 
همزمان با تکمیل ســلطه بر امپراتوری ایران، شمال آفریقا را هم متصرف شد. 
مصر و لیبی در 1517 به تصرف امپراتوری عثمانی درآمدند. لیبی ازسال 1911 
تا 1942 در کنترل ایتالیا بود که در این سال انگلستان که از دیرزمان چشم به 
لیبی داشــت آن را متصرف شد و در سال 1951 ]به دالیلی[ آن را به یک شیخ 
دست نشانده به نام اِدریس ِسنوسی داد که سلطنت این سلطان در یکم سپتامبر 
1969 با کودتای سرهنگ معّمر قّذافی و نظامیان همدست او برانداخته شد و 
.... لیبی در پی جنگ داخلی و مداخله قدرت ها )عمدتا به خاطر نفت( و کشته 

شدن قذافی وضعیت ناآرام و نا مطمئن دارد.

زمانی که اِزمیر یک بندر ایران در دریای اژه بود

مارس 1962، ایران بمانند ســایر کشــورها داراي یک شــرکت ملّي 
هواپیمایي )اختصارا: هما( شــد. قبال »ایران ایر« یک شرکت غیردولتي 
بود. ســال ها و تا فروردین 1359 که جیمی کارتــر روابط دیپلماتیک 
آمریکا با ایران را قطع و ویزاهای ایرانیان را لغو کرد، ایرانیان می توانستند 
با هواپیمایی خودـ  بدون توقفـ  از تهران به آمریکا سفر کنند و بالعکس. 
دانشجویان از تخفیف 50 درصدی و بازنشستگان از تخفیف 40 درصدی 
برخوردار بودند. پس از ســازش هســته ای معروف به برجــام، ایرانیان 
همچنان در انتظار تجدید پرواز هواپیماهای ایرانی به آمریکا و هواپیماهای 

آمریکایی به ایران هستند تا از شهر اقامتگاه خود و بدون توقف های متعدد 
بین راه، میان دو کشور رفت و آمد کنند. تا زمان قطع پروازهای مستقیم، 
شمار ایرانیان در آمریکا به یکصد هزار تَن نمی رسید که اینک نزدیک به 
دو میلیون نفر است. یک ایرانیـ  آمریکایی اینک باید مثال با هواپیماهای 
امارات و قطــر و ... از روی تهران به جنوب خلیج فارس پرواز کند و پس از 
چند ســاعت توقف در اینجا، دوباره همان مسافت را طی کند تا به تهران 
برسد!.   طبق اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسالمی، در ایران تنها دولت 

)مؤسسه دولتی( حق دارد شرکت هواپیمایی داشته باشد.

»هما« 45 ساله شدـ  اشاره به یک دشواری ایرانیان در رفت و آمد میان ایران و آمریکا

این ماه در گذر تاریخ
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22 فروردین 1300 )11 اپریل 1921( و 50 روز پس از کودتاي 
ژنرال رضاخان پهلوي، دولت بلشــویکی مســکو با عجله، تمامي 
نواحي وابســته به امپراتوري روسیه در منطقه »فرارود« ازجمله 
نواحي تاجیک نشین و پارسي زبان این منطقه را »ترکستان و در 
افواه، ترکستان روسیه« اعالم کرد. در دوران حکومت هاي اسالمي 
دمشق و بغداد )امویان و عباسیان(، آن منطقه به عالوه افغانستان 
شمالي و غربِي امروز و خراسان ایران، کاّل »خراسان« خوانده مي 
شد که شهرهاي مهم آن عبارت بودند از ُخَجند )مسقط الراس قوم 
آرین = آریایي ها(، سمرقند، بخارا، مرو، بلخ، توس )مشهد(، هرات، 
خوارزم و نیشــابور. ]در نیمه قرن بیستم، در آمریکا کتابي تحت 
عنوان »خراسان« تالیف شده است که جزئیات تاریخ و جغرافیاي 
خراسان بزرگتررا شرح داده است. این کتاب در دانشگاههایي که 
»رشــته مطالعات خاورمیانه« دارند تدریس مي شود و در عداد 

کتاب های درسی است.[.
     روزنامــه هاي اروپای غربی بویــژه مطبوعات  پاریس و ُرم در 
اپریل 1921 و دو روز پس از اقدام مسکو به نامگذاري ایراِن شمال 
شرقی پیشین )فرارورد( به ترکســتان نوشتند که بیم از بیداري 
ناسیونالیسم ایراني و تالش احتمالي دولت تهران براي اِعمال نفوذ 
و تحریک در این مناطق و جداکردن آنها از امپراتوري بلشــویکي 
تازه تاسیس روسیه سبب شده است ]شده بود[ که حکومت مسکو 
عجوالنه این تصمیــم را بگیرد که در دهه هاي بعد و در چارچوب 
اتحاد شــوروي، این منطقه با ترســیم خطوط! و بدون توجه به 
واقعیت هاي تاریخي، به چند جمهوري تقسیم شد. در آن تقسیم 
بندیهاي بلشویکي، شهرهاي پارسي نشین بخارا و سمرقند به جاي 
تاجیکستان، به ازبکستان و منطقه َمرو به ترکمنستان داده شدند!. 
اوایل دهه 1990 هرکدام از ایــن جمهوري ها با همان مرزبندي 
بلشویکی اعالم استقالل کردند که از این زمان در این منطقه برخي 

معارضات نژادي و فرهنگي مشاهده شده است و بعضا خونین. 
    روس ها در قرن نوزدهم رشته های بستگي هاي هزاران ساله 
منطقه فرارود )آسیاي میانهـ  خراســان بزرگتر( را که به صورت 
»خان نشــین« بود با ایران قطع کردند و برپایه طرح استعماری 
دولت لندن که هندوستان را در کنترل داشت و سازش روسیه با 
این طرح، رود جیحون )آمودریا( را در آن ناحیه، خط فاصل مناطق 
نفوذ انگلستان و روســیه قراردادند. روس ها آخرین منطقه اي را 
که از ایران جدا کردند، سرخس و اَشک آباد )نسا( بود. ]جغرافیون 
آمریکایي بر منطقه فرارود = ماوراءالنهر، نام آسیاي میانه گذارده 
اند[. انگلیسی ها که نگران پیدایش یک »نادر« دیگر در ایران بوده 

اند از دهه دوم قرن نوزدهم، طرح تصاحب قفقاز و آســیای میانه 
توسط روس ها )به شرط برداشتن چشم از هندوستان( و تقسیم 
باقیمانــده ایران به دو منطقه نفوذ میــان دو قدرت را طرح کرده 
بودنــد که به تدریج به اجرا درآمد. دولت لنــدن که هنوز ایران را 
رها نکرده در توطئه های ضد ایرانی پس از بلشــویک شدن  نظام 
حکومتی روسیه تا جنگ جهانی دوم شریک نداشت و از این پس 
پای شرکای دیگر را به میان کشیده است؛ از اصرار به تداوم نظامی 
ســلطنتی با تقویت موقع برخی از روحانیــون به جای جمهوری 
شدن ایران در سپتامبر 1941 )شــهریور 1320( و کودتای 28 
اَُمرداد تا .... در برخی تفســیر های اخیر رسانه ها اشاره به احتمال 
»نادرشدن« یک ژنرال ایرانی می شود که درگیر تحوالت جاری 
عراق و سوریه است. این ژنرال که به درستی و پرهیزگاری شهرت 
دارد از میان یک طایفه اصیل ایرانی برخاسته است که در جنوب 
شرقی ایران )استان کرمان( زندگی می کنند. این طایفه )طایفه 
سلیمانی( شهرت عالمگیر میهندوستی دارد. طبق برخی نوشته 
ها، »سورنا« سردار نامی ایران باستان که در جنگ حّران کراسوس 
رومی و ارتش اورا نابود کرد از آن طایفه بود. در شــهریور 1320، 
چهار ژاندارم سلیمانی در ساعات شب یک تیپ انگلیسی را در جلگه 

رایِن به آتش کشیدند. 
    از دهه آخر قرن بیستم تالشهایي براي تقویت وحدت فرهنگي 
اقوام ایراني از هند، پاکستان، افغانستان، ایران، منطقه فرارود، قفقاز 
تا مناطق ُکردنشین و ... آغاز شده و موفقیت هایي کسب کرده بود 
که مداخالت نظامی در افغانستان و ناآرام شدن مناطق غربی آن 
)عراق و سوریه(، تالش های غرب برای ورود به قفقاز پیشین ایران 
)گرجستان، باکو و ...( و تحریک روسیه و ساختن مسائل دیگر به 
نتیجه رســیدن آن تالش ها را به تأخیر افکند. برخي از موّرخان 
آثار احیاء ناسیونالیسم ایرانی و اینک به صورت احساس ازجمله 
بازگشت به نام های ایرانی را ثبت کرده اند. پاره ای از این مورخان به 
تالش های »امامعلي رحمان« و احمدي نژاد، چند ایراني، تاجیک 
و ُکرد عراقي هم توجه کرده و »نوروز« و »کارهای  فردوســي« را 
دو عامل از عوامل این وحدت  دانســته اند. عقیده عمومي بر این 
اســت که اگر این وحدت فرهنگي برادران ایراني به هدف نهایي 
برسد، نخستین جامعه مشــترک المنافع فرهنگي )فرهنگي نه 
حکومتــی( جهان پا به عرصه وجود خواهد گــذارد و الگوي ملل 
همنژاد و هم فرهنگ دیگر براي تاسیس چنین جوامع خواهد شد. 
به نظر اندیشمندان، وحدت فرهنگي به تقویت و اعتالي تمدن و 

اخالقیات مي انجامد.

گذاردن نام »ترکستان« برتمامی منطقه فرارود، سبب ترس بُلشویک هاي 
روسیه از بیداري ناسیونالیسم ایراني و پیدایش یک نادرشاه دیگر بودـ  تالش 

تازه براي ایجاد نخستین جامعه مشترک المنافع فرهنگي در جهان

این ماه در گذر تاریخ
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ســپیده دم 22 فروردین 1358 )11 اپریــل 1979 ( در ادامه اعدام 
مقامات نظام پیشین ایران، 11 تن دیگر از آنان اعدام شدند. محاکمه این 
11 نفر همان شــب در زندان قصر انجام شده بود. برخي از خبرنگاران که 
از جریان محاکمه نوار ضبط صوت تهیه کرده اند گزارش کرده بودند که 

محاکمات کوتاه بود.
    اعدام شــدگان که جرم آنان محارب با خدا و مفسد في االرض اعالم 

شده بود عبارتند از:
    سپهبد ناصر مقدم آخرین رئیس ســازمان اطالعات و امنیت کشور 
)ساواک(، مهندس عبداهلل ریاضي رئیس پیشین مجلس )که در جریان 
انقالب در ایران نبود و بعداـ  به اظهار خودشـ  به منظور دریافت مستمري 
معوقه! به تهران بازگشته و بازداشت شده بود. وي تصور مي کرد که چون 
جرمي مرتکب نشده است، دستگیر نخواهد شد(، عباسعلي خلعتبري وزیر 
امور خارجه اسبق، سرلشکر حسن پاکروان رئیس پیشین ساواک و وزیر 
اسبق اطالعات و جهانگردي )ارشاد(، منصور روحاني وزیر اسبق کشاورزي 
و آب و برق، سپهبد حجت کاشــاني رئیس پیشین سازمان تربیت بدني 
کشور، سپهبد محمد تقي مجیدي رئیس اسبق دادگاه نظامي، غالمرضا 
نیک پي شــهردار اسبق تهران که برخي از شــاکیان او کساني بودند که 

نیک پي در اجراي ضابطه محدوده تهران )محدود شدن جمعیت تهران 
به شمار معّین: 3 میلیون که اینک 13 میلیون است( خانه هاي آنان را که 
بدون پروانه ساخته بودند خراب کرده بود، سرلشکر علي نشاط، سرتیپ 
حسینعلي بیات و ســناتور سابق محمدعلي عاّلمه وحیدي نیابت تولّیت 

موقوفِه مدرسه سپهساالر )از مراکز تدریس علوم دینی(.  
    یکي از انهامات وارده به خلعتبــري این بود که در طول وزارت خود، 
عوامل اطالعاتي را به خواســت ســاواک به عنوان کارکنان وزارت امور 
خارجه به ماموریت هاي خارج از کشور مي فرستاد و آنان برضد ایرانیان 
برون مرزي )آن دسته از آنان که مخالف دولت وقت بودند( جاسوسي مي 
کردند و گزارش مغرضانه مي دادند. یکي از اتهامات سپهبد مجیدي نیز 
محاکمه و اعدام سران و اعضاي جمعیت فدائیان اسالم بود که چند تَن از 
جمله دو رئیس دولت را ترور کرده بودند. سرتیب بیات متهم به سرکوب 
کردن عشایر خوزستان شده بود که در دفاع از خود گفته بود که آنان مي 
خواستند کشور را تجزیه کنند. به عاّلمه وحیدي هم این اتهام وارد شده 
بود که بدون داشتن صالحّیت روحانّیت، نیابت تولّیت یک مرکز مذهبي 
را قبول کرده بود. یکي از اتهامات وارده به پاکروان، دســتگیري آیت اهلل 

خمیني در دهه 1340 بود.

روزي که 11 تَن دیگر از مقامات ارشد نظام پیشین تیرباران شدندـ  اتهامات آنان

این ماه در گذر تاریخ

تیتر گزارش اعدام های 11 گانه در صفحه اول 
روزنامه اطالعات شماره 22 فروردین 1358 
)2 ماه پس از انقالب(
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16 اپریل 2008 و در سالروز حمله هوایي سال 1986 آمریکا به لیبي، 
والدیمیر پوتین و به نوشته رســانه های غرب؛ مرد نیرومند روسیه براي 
یک دیدار دو روزه وارد لیبي شد و اعالم کرد که روسیه و لیبي داراي منافع 
مشترک بسیار بویژه در امور استراتژیک هستند. پوتین در این دیدار که در 
اخبار مربوط »بسیار صمیمانه« توصیف شده بود از بدهي 4 و نیم میلیارد 
دالري لیبي به شوروي )ســابق( به امید سرمایه گذاري ها و فروش هاي 
تازه صرف نظر کرد. این نخســتین دیدار یک رهبر روســیه از لیبي بوده 
اســت. دیدیم که همین روسیه )که رئیس دولت آن هم والدیمیر پوتین 
بود( سه سال بعد، در مارس 2011 قطعنامه غرب به شوراي امنیت را که 
به این بلوک مجّوز مداخله نظامي در لیبي را داد »وتو« نکرد و باعث انهدام 
نظام حکومتي لیبي و قتل فجیع معمر قذافي شد که باید یک درس براي 

هر دولتمرد باشد.
ـ      در حملــه هوایي اپریل 1986 آمریکا بــه لیبي، هواپیماهاي »افـ 
111« نیروي هوائي آمریکا از انگلســتان و هواپیماهاي نیروي دریایي از 
عرشه ناوهاي »کورال سي« و »آمریکا« مستقر در مدیترانه به پرواز در آمده 
بودند. در این حمالت چند مرکز نظامي و نیز شهرهاي ترابلس و بِنغازي 
از جمله چادرهاي محل ســکونت معمر قذافي رهبر وقت لیبي و نیز یک 
هواپیماي باري روسیه روي باند فرودگاه هدف بمب و موشک قرار گرفته 
بود. در جریان دیدار اپریل 2008، قذافي آثار خرابي هاي آن حمالت به 
محل سکونت خودرا که دست نخورده باقي مانده بود به پوتین نشان داد.

     به علت کوتاه آمدن دولت مســکو )گورباچف( در قبال این بمباران، 

که ضمن آن یک هواپیماي باري متعلق به شــوروي نیز در یک فرودگاه 
لیبي نابود شده بود، پایان کار این ابرقدرت تسریع شد. موّرخان، سکوت 
گورباچف در قبال حمالت هوایي آمریکا به لیبي را یک معّماي دیگر نوشته 
اند. موّرخان چپگرا محاکمه نشدن گورباچف پس از فروپاشي شوروي را 
هم در برابر عالمت سئوال قرارداده و آن را یک معّما خوانده و نوشته اند که 
اگر گورباچف پیش از پایان ُعمر، محاکمه علني نشود، بسیاري از حقایق 
دهه نهم قرن 20 که شــاهد بزرگترین تغییر بدون جنگ در طول تاریخ 

جهان بود روشن نخواهد شد.

دیدار پوتین از لیبي با هدف تحکیم رفاقت مسکو و ترابلس در سالگرد جنگ هوایي 
آمریکا با لیبي، ولي ...ـ  تردید به پایداربودن سخنان دولتمردان روس!

درپی بکار برده شــدن واژه عربستان به جای خوزستان در رسانه های 
دولتی عراق در اپریل و مــی 1969 )بهار 1348(، دولت ایران که خودرا 
برای برگزاری مراســم دو هزار و پانصدمین ســال ایجــاد دولت واحد و 
امپراتوری مشترک المنافع ایران در تخت جمشید آماده می کرد دست به 
انتقاد و عمل متقابل زد که بین النهرین هشت قرن استان مرکزی )استان 

پایتخت( ایران بوده و .... 
بحران روابط دو کشور از 28 اپریل آن سال شدت بیشتری به خود گرفته 
بود که این وضعیت تا هفته ها ادامه داشت زیراکه در آن روز رژیم وقت عراق 
طبق یک روال و عادت همیشگی، به اخراج فله ای ایرانیان و ایراني تبارها از 
آن کشور دست زده بود که در طول بحران به تدریج دهها هزار تَن از آنان به 
ایران معاودت داده شدند. )شماری از مقامات جمهوری اسالمی از جمله 

سران کنونی دو قوه تقنینیه و قضائیه متولد عراق هستند(.
  بحران های روابط دو کشــور قبال ناشی از اختالفات مرزی بود ولی در 
اپریل و می سال 1969، نژادیـ  مذهبی و تحریک آمیز. مقامات و رسانه 
های رژیم حزب بعث عراق به استناد مندرجات روزنامه های عصر قاجاریه 

و مکاتبات عهد صفویه که خوزســتان را »عربستان« می نوشتند مدعی 
عربی بودن آن شــده و برکناری شیخ خزعل از اهواز را یک تجاوز نظامی 
رضاشاه پهلوی خوانده بودند!. این وضعیت از تابستان 1980 عینا از سر 
گرفته شــده بود و نه تنها در بغداد، بلکه بر در و دیوارهای شهر لندن هم 
شعار عربستان ... دیده می شد که در نیمه دوم سپتامبر آن سال، جنگ 8 
ساله دو کشور آغاز شد. بنابراین، پایان داده شدن به حکومت حزب بعث 
بر عراق به دست آمریکا، کمک بزرگی به ایرانیان بشمارآورده شده است. 
)صدام حسین در حالی که طناب دار برگردنش بود در آخرین لحظه بیش 
از مرگ هم از بد و بیراه گفتن به فارس ها خودداری نکرد(. به باور اصحاب 
نظر، از آنجا که ریشه مسائل فی مابین ایران و عراق همچنان به حال خود 
باقی مانده اســت نمی توان گفت که جریانات آن دوره از تاریخ، در آینده 

تکرار نخواهد شد. 
]از زمان لشکرکشی رضاشاه به خوزستان، ایرانیان »کشور سعودی« را 
عربستان خوانده اند تا عادت عربستان خوانده شدن خوزستان وارد اذهان 

نسل های بعدی ایرانیان نشود که نشده است.[.

رژیم بعث عراق »خوزستان« را »عربستان« خواند و بحران روابط تهران و بغداد 
شدت گرفت

این ماه در گذر تاریخ
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هفته نامه »نیویورکِر«

 Jane 21 فوریه 1925 یک زن و شــوهر روزنامه نگار به نــام جین گرنت
Grant  و هارولد راس Harold Ross هفته نامه »نیویورِکر« را منتشــر 
کردند. این نشــریه خبری هدفهای اولیه خودرا همچنان حفظ کرده است که 
عبارت بوده اند از تفسیر، مقاله و فیچر با تصویر، کاریکاتور و طنز. نیویورکر اینک 

هر سال در 47 شماره منتشر می شود )برخی شماره ها؛ دوهفتگی(.
گَرنت و راس نشریه خودرا در سالروز انتشار روزنامه »اوکلند تریبیون« منتشر 
ساختند که در سال 1874 در شهر اوکلنِد کالیفرنیاـ  دیوار به دیوار شهر بِرکلی 
ـ شهر روشنفکران آمریکا کار انتشار خودرا آغاز کرده است. هدف گَرنت و راس 

از انتشار نیویورِکر، ارتقاء ارزش های انسانی بود.

زادروز »باب شیفر« روزنامه 
نگار بنام آمریکایی

 25 فوریه زادروز رابرت لوید شیفر )باب 
 ) Bob Lloyd Schiefferشیفر
روزنامه نگار آمریکایی است که در سال 
1937 در تکزاس به دنیا آمده است. در 
جامعه روزنامه نگاران، او یک روزنامه نگار 
بی طرف و مورد اعتماد بشمار می رود و به 
همین لحاظ بارها در مناظرات نامزدهای 
انتخابات ریاست این کشور »مدیاتور« 
بود. شیفر پس از سال ها کار ژورنالیستی 
در روزنامه »ســتارـ تلگرام«، از ســال 
1969 )47 سال پیش( به تلویزیون رفت 
و دهها سال است که در شبکه سی بی اِس 

 Face فعالیت دارد و ترتیب دهنده برنامه خبری )مصاحبه رو در رو( زیر عنوان
the Nation بوده است. وی چند کتاب در باره تجربه خود نوشته است. کمتر 
از یک ساعت پس از قتل جان اف ِکِندی در شهر داالس تکزاس، شیفر مادِر »لی 
هاروی اســوالد« متهم به قتل ِکِندی را یافت و با او مصاحبه کرد. شیفر بسیاری 
از رویدادهای جهانی ازجمله جنگ ویتنام را پوشش داده است. او به سبب ابتالء 
به بیماری قند که بسیاری از روزنامه نگاران دچار آن می شوند و علت آن نامنظم 
خوردن غذا، کم خوابی و استرس است از سال گذشته از شدت کار خود کاسته 

و اصطالحا »پارت تایم« شده است.

 هارولد و جین

هوگو

: باب شیفر

26 فوریه زادروز نویســنده و شاعر شهیر فرانسه ویکتور هوگو است که در 
سال 1802 به دنیا آمد و 23 ماه می 1885پس از 83 سال زندگي در گذشت. 
عالقه مردم به هوگو به قدري بود که در مراسم تدفین او بیش از دو میلیون نفر 
شرکت کردند که تا آن زمان در تاریخ جهان بي سابقه بود. با حسابي که کرده 
اند ، هوگو در طول عمر خود هر روز 100 سطر نثر و 20 سطر نظم نوشته است. 
معروفترین داستانهاي او »گوژ پشت نتردام« و »بینوایان« هستند که هنوز 

تجدید چاپ مي شوند و به همه زبانهاي جهان ترجمه شده اند.
ـ اجتماعي خود را درقالب داســتان منعکس مي       هوگو افکار فلســفيـ 
ســاخت. ساده زیستن و شــاد بودن را تشــویق مي کرد و اندوه و بینوائي را 
شایسته انسان نمي دانست. وي مشکالت اجتماعي و سیاسي پس از انقالب 
را درک و منعکس کرده است. هوگو در بینوایان نوشته است که عشق به مردم 
و مردمدوستي ، انسان را به خدا نزدیک مي سازد. هوگو از دوستداران ناپلئون 
بود. او می گفت که اگر ناپلئون پا به میــان نگذارده بود، تندروهای انقالب، 
فرانســه را با ندانمکاری و کینه توزی های خود نابود می کردند. او فرانسه را 

نجات داد و قدرت کردـ  قدرت اول اروپای وقت.

ویکتور هوگو که در مراسم تدفین او دو میلیون َتن شرکت کردند
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فوریه 1979 و 17 روز پس از ســقوط 
دولت شاپور بختیار، 50 تن از برجستگان 
سازمان رادیوتلویزیون ایران برکنار و به 
این ســازمان ممنوع الورود شدند. نام 
این شمار به این شرح در رسانه ها اعالم 

شده بود:

اخراج تدریجی کارکنان سازمان رادیو 
تلویزیون، خبرگزاری پارس و روزنامه 
ها بدون ذکر علت و پرداخت غرامت از 
همان زمان آغاز شد که خروجـ  قانونی 
و غیرقانونیـ  آنان را از کشــور بدنبال 
داشت و رسانه های ایران از آن پس کمر 
راست نکرده اند، زیراکه سرمایه اصلی 
رسانه های نوشــتاری و برادکستینگ 
همانا روزنامه نگار ماهر اســت که در 
جهان امروز عنصری است کمیاب. برخی 
از اخراجی های سه سال اول انقالب از 
رسانه های ایران بعدا در آمریکا و اروپا 
به کار خود ادامه داده اند. پاره ای دیگر، 
چند ســال پس از خانه نشینی از سوی 
غالمحسین کرباسچی و دکتر فریدون 
وردی نژاد دعوت به همــکاری در راه 
اندازی روزنامه های همشهری و ایران 
شدند و .... این روزنامه نگاران با اعتصاب 
61 روزه خود در سال انقالب کمک مؤثر 

به پیروزی آن کرده بودند.

اخراج برجستگان سازمان رادیوتلویزیون ایران 17 روز پس از 
پیروزی انقالب و سپس اخراج روزنامه نگاران حرفه ای
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Muckraking )ماك ریکینگ( و پنبه زنی یکجانبه در روزنامه نگاریـ  
اصطالح مطبوعات زرد 110 ساله شد

: باب شیفر

: باب شیفر

110 سال اســت که اصطالح »مطبوعات زرد« بکار می رود و نشریات 
افشاگِر یکجانبه و متعّرض به فرد، مقام و کمپانی، مطبوعات زرد خطاب 
می شوند ولی شاید بسیاری باشند که ندانند، چرا »زرد«؟، چرا این رنگ 

انتخاب شده است؟.
110 سال به عقب باز می گردیم تا آن را ریشه یابی کنیم .

 14 اپریل 1906 تئــودور روزولت رئیس جمهوری وقت آمریکا روش 
افشــاگري روزنامه هاي آن زمان که تالش خودرا تنها متوجه صاحبان 
کمپاني ها، بازرگانان و بانکهــای معّین کرده بودند و به پر و پاي آنان مي 

پیچیدند »ماک ریکینــگ Muckraking « نامید و گفت: 
افشاگري، وظیفه روزنامه نگار اســت که اصالحیه اول قانون 
اساســي ما دست او را  برای این کار باز گذارده است ولي نه این 
که تنها سراغ برخي کمپاني ها و پاره اي از پولدارها برود و نگاهي 
به کارهاي بَِد دیگران نکند؛ ما سیاستمداراني هم داریم که با 
اَعمال خودـ  تعّمدي و یا َسهويـ  به جامعه خیانت مي کنند، 

و در افراد دیگر هم انحراف وجود دارد.
    وي که در یک نشســت قوه مقننه شرکت کرده بود افزود: 
روزنامــه نگار پس از ورود به دفتر کارش باید ُحب و بُغض خود 
نســبت به افراد را کنار بگذارد و با دیدي منصفانه و بي طرفانه 
به جامعه و اعضاي آن و نهادها بنگرد. اگر در فردي و یا موسسه 
اي عیبي عمومي مشــاهده کند باید ُحسنش را ببیند و با هم 
بسنجد و بنویسد تا مخاطب باور کند که وي ناظري بي طرف 
است و نوشته او را به ذهن بسپارد و خواستار حل مسئله شود.

    روزولت گفت: این روزنامه نگاران وقتي وارد یک ساختمان 
مي شــوند، به عظمت ســاختمان و کارهایي که در آن انجام 
مي شــود توجه نمي کنند و تنها کِف اطاقهــا و راهروها را در 

جستجوي یک قطعه کثافت مي کاوند که از ته کفش یک مشتري 
)رجوع کننده( جدا شده اســت و فقط آن را زیر ذره بین قرار مي دهند و 
ذهن مردم را از کارهاي خوب برمي گیرند و آنان را منفي باف مي کنند به 
گونه اي که گمان مي برنــد صاحبان کمپاني ها و ... تنها یک هدف دارند 
و آن غارت مردم اســت و خدمات آنها را در نظر نمي گیرند. من از قواعد و 
اصول و روشهاي روزنامه نگاري اطالع چندان ندارم، اما مي دانم که قانون 
اساســي دســت آنان را باز گذارده که عادالنه به مسائل نگاه کنند و همه 
جانبه بنویسند و تا چیزي برایشــان ثابت نشده است درباره اش قضاوت 
نکنند که نگاه مردم به قلم روزنامه نگار و نوشــته هاي روزنامه است و مي 
دانیم که مردم به همان گونه که هنگام خوردن اســتیک )کباب( به فکر 
چگونگي پرورش گاو، ذبح و پخت و پَز آن فرو نمي روند؛ در مورد روزنامه 

ها هم محصول را که همان »نوشته« است مي بینند و ....

     چون روزولت در اظهارات آن روز خود اشاره به وجود کثافت )َفضله( 
احتمالي در کف یک ساختمان کرده بود از همان روز به این روش افشاگري 
یک جانبه »ماک ریکینگ« اطالق شــده است و اصطالح  مطبوعات زرد 

)رنگ فضله( از همین جاست.
     روزولــت در نطق خود، نام دو روزنامه نــگار را که تندروهاي این نوع 
افشاگري بودند )لینکن اســتیفنز Lincoln Steffens  و ایدا تاربل 
Ida Tarbell ( بر زبان جاري ساخت. استیفنز در یک رشته گزارش، سوء 
عمل کمپاني اســتاندارد اویل را نوشته بود و »تاربل« تحت عنوان »مایه 
شرم شهرها« برضد ثروتمندان و بازرگانان افشاگري کرده بود 

که گزارشهاي هر دو بعدا به صورت کتاب انتشار یافته است.
     باید توجه داشت که روزنامه نگاري اینوستیگیتیو )تعقیب 
مسائل، همانند کاراگاه پلیس( با »ماک ریکینگ = نجاست به 
هم زنی« متفاوت است که در »ماک ریکینگ« تنها بدگویي 
مي شود و در روزنامه نگاري اینوســتیگیتیو با هدف خدمت 
به جامعه، فسادزدایی و پیشــگیری از بسط فساد؛ شرح یک 

ماجراي مکشوفه )بد و یا خوب( مي آید.    
در تاریخ مطبوعــات ایران، ما جز یک نفــر )ر. اعتمادي(، 
روزنامه نگار اینوستیگیتیو به معنای واقعی کلمه نداشته ایم 
که نمونــه بیاوریم و کارهاي اعتمادي کــه در عین حال یک 
جامعه شناس و داســتان نگار ناسیونالیست است مربوط به 
دهه هاي 1330 و 1340 اســت. دولت وقت از حقیقت یابي 
هاي اعتمادي و بویژه در قضیه »نورآفاق« خسته شده بود ولي 
جز ملي گرا )مصدقي( بودن بهانه اي براي خارج ساختنش از 
کار گزارشگري نداشت که سندیکای روزنامه نگاران زیر بار آن 
نمی رفت. سرانجام عباس مسعودی مدیر مؤسسه اطالعات که 
به اعتمادی عالقه داشت وي را سردبیر مجله جوانان کرد که یک 
بار ورشکســت شده بود و وي بر خالف انتظار دولت که ادامه رکود مجله، 
اعتمادی را گوشه گیر خواهد کرد،  ظرف دو ماه، تیراژ این مجله را به نیم 
میلیون نسخه رساند که  درصد چشمگیری از این تیراژ در افغانستان توزیع 
می شد. اعتمادي که مهدی زکایی در دوران سردبیری جوانان معاون او 
بود چندی پس از انقالب کناره گیری کرد و به داستان نویسي روي آورده 

و داستانهاي او در همه کشورها توسط فارسي زبانان خوانده مي شوند. 
»نورآفاق« که افشــای کارهای او در دهه 1340 جنجال بزرگی به راه 
انداخته و منجر به کناررفتن تني چند از مقامات وقت شــده بود دختران 
زیبا و تنگدســت دبیرستانهای محله های فقیرنشــین جنوب تهران را 

شناسایی و اغفال می کرد و به بزم رجال وقت به شمیران می بُرد.
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 ســي و یکم مــارس زادروز فیلســوف فرانســوي 
»رنــه دکارت Rene  Descartes « اســت که 
در ســال 1596 به دنیا آمد. بزرگترین کار او نوشــتن 

»فرمول جامعه« است که به قوت خود باقي است.
 وي بود که گفت: چون فکر مي کنم؛ زنده هستم. به 
عبارت دیگر کســي که قادر به فکر کردن است، گرچه 
فلج و زمین گیر و پیر باشــد، زنده است و کارایي دارد. 
بر این بیان دکارت تاکنون تعبیر و تفسیرهاي متعدد 

نوشته اند.
Discours  de  la  Methode مهمتریــن اثر 
این فیلسوف و ریاضي دان فرانسوي است که روش تازه 

ای برای »یافتن حقیقت« را به دســت مي دهد. در همین 
کتاب است که مي گوید: تافکر مي کنم )مي توانم فکر کنم( زنده هستم، 

و یک انسان زنده باید به جامعه فایده برساند.
     عقاید و نظریه هاي دکارت که از مهمترین فالسفه اروپا در قرون جدید 
بشــمار مي رود بیش از هراندیشمند دیگر در دوران معاصر مورد استفاده 
بوده اســت. دکارت نخستین اندیشــمندي بود که روش ارسطو را دنبال 
نکرد و براي تحقیق و اثبات، یک روش علمي در پیش گرفت که به انقالب 
در فلسفه تعبیر شده اســت. تعریف او از جامعه که به صورت یک فرمول 
ریاضي عرضه شده همیشگي و جاویدان خواهد بود و هر روز به آن استناد 

و بر پایه اش قانون نوشته مي شود.
    این فرمول که در مدارس تدریس و تشریح مي شود در مورد هرجامعه از 

کوچکترین آن )خانواده = زن و شوهر( تا احزاب، جوامع 
ملي و جامعه بین المللي صدق مي کند و شــامل مي 
شود. دانستن مفهوم فرمول دکارت برای هرکس از فرد 
عادی تا سیاستمدار و دولتمرد الزم است که بدون در 
نظر داشتن آن و بکاربردنش در انتخاب همسر و همکار، 
و رفتار در زندگاني خانوادگي و عمومي موفق نخواهد 
شد. اگر در فرمول جامعه که دکارت آن را به دست داده 
است تغییري حاصل شود معادله برهم خواهد خورد و 
دیگر، جامعه اي وجود نخواهد داشت. این فرمول بسیار 

مهم از این قرار است:
     جمع )دو نفر یا بیشتر( + هدف مشترک + کمک به 

هم براي رسیدن به هدف مشترک = جامعه
     اگر در طرف اول این فرمول، یکي از سه عنصر لنگ بزند معادله به وجود 
نخواهد آمد، یعني جامعه اي نخواهد بود، و در این صورت جامعه تبدیل به 
»اجتماع« مي شود )جمع شدن چند نفر در گوشه ای با هدف هاي مختلف 

و یا بدون همکاري باهم(.
     مثال: زن و مرد + هدف مشــترک که همانا رفع نیاز و تامین ســعادت 
است + همدلي و همیاري براي رسیدن به هدف مشترک = جامعه خانواده. 
به همین ترتیب سایر جوامع. طبق این فرمول؛ اگر زن و شوهر داراي یک 
هدف نباشند و اگر داراي یک هدف باشند ولي براي رسیدن به این هدف 
به یکدیگر کمک نکنند و همیار و همدل نباشــند، جامعه خانواده وجود 

نخواهد داشت. فلسفه طالق همین است.

ارنستو الک الئو Ernesto  Laclau فیلســوف و فرضیه پرداز معاصر 13 اپریل 
2014 در اسپانیا درگذشت. وی که هشت کتاب فلسفی نوشته است که حاوی نظرات 
و فرضیه هایش هســتند در 1935 در آرژانتین به دنیا آمــده بود. معروف ترین کتاب 
پروفســور الک الئو  Hegemony  and  Socialist  Strategy عنوان دارد و 
نیز کتاب On  Populist  Reason . از پروفسور الک الئو به عنوان فیلسوف پس 
از مارکسیسم نام برده اند. وی که هرگونه افراط را در سازش با طبیعت بشر نمی دانست 
از برقراری نوعی سوسیالیسم معتدل در جوامع انســانی جانبداری می کرد. به پیش 
بینی اوـ  با توجه به گســترش روزافزون  ارتباطات انسانی، ارتقاء سطح آگاهی ها و نیز 
رفت و آمدها )مســافرت ها و انتشار شرح مشاهداتـ  ســفرنامه ها(، بشر بیش از این، 
استثمار و اختالف طبقاتی و فساد اقتصادی را تحّمل نخواهد کرد و به سوی دستیابی 
به نوعی برابری، آزادی و پرهیزگاری پیش خواهد رفت. اســتاد »الک الئو« وضعیت و 
نحوه تمرین دمکراسی در بیشتر کشورها را مغایر اصول دمکراسی می خواند و از کنترل 
انتخابات توسط اصحاب منافع و رسانه های وابسته انتقاد می کرد و نظر به ارتقاء توجه 

به شئون انسان داشت.

روزی که دکارت صاحب فرمول »جامعه« به دنیا آمدـ  فرمول مهم »جامعه«

فیلسوفی که هرگونه افراط را در سازش با طبیعت بشر نمی دانست

رنه دکارت

Laclau.jpg

نظرات اندیشمندان درگذر زمان
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ســرآغاز انتقال برده سیاه، زن و نوكر به آمريكاي 
شمالي

20 فوریه سال 1619 ناخداي یک کشــتي هلندي 20 سیاهپوست را 
که در آفریقا شــکار شده بودند به آمریکاي شــمالي )ویرجینیا( رسانید و 
به مهاجران انگلیســي این منطقه فروخت و با این عمل کار انتقال بَرده از 
آفریقا به آمریکا آغاز شد. مهاجران انگلیسي درسال 1607 وارد ناحیه ای 
در آمریکای شمالی شده بودند که آن را به نام افواهی ملکه باکره )ویرجین( 
انگلستان، ویرجینیا گذاشتند که باقی مانده است. بومیان آمریکاي شمالي 
)سرخپوستان( مطلقا حاضر به کارکردن براي مهاجران نبودند. این بومیان 
نزدیک به ســه قرن با مهاجران اروپایی سر جنگ داشتند و آنان را متجاوز 

به خاک و تصرف اراضی و امالکشان مي دانستند.
     همزمان با انتقال 20 برده سیاه، یک کشتي انگلیسي هم 90 زن اروپایي 
را به جیمزتاون ]نخســتین آبادی مهاجران در ویرجینیا[ منتقل کرد که 
مي توان گفت آنان هم به صورتي واگذار شدند. در آن زمان انتقال آن قبیل 
زنان سفید پوست به آمریکاي شمالي امري عادي بود تا به همسري مردان 
مهاجر )انگلیســي( درآیند. هریک از این زنان در برابر دریافت 200 پاوند 
)لیره انگلیسي( واگذار مي شدند که به جاي پول، توتون و بعدا پنبه تحویل 
مي شد. شرط معامله این زنان این بود که متقاضي در کلیسا حاضر شود و 
با زن مورد نظر ازدواج کند. بنابراین، به یک مرد بیش از یک زن واگذار نمي 

شد. زن پس از ازدواج آزاد مي شد و بَرده نبود.
     در همان زمان ]قرن هفدهم[، کســاني هم در اروپا بودند که به عنوان 
داوطلب نوکري )ِسروانت( به آمریکاي شمالي مهاجرت مي کردند و اینان 
تا زماني که هزینه سفر خود ]از اروپا به آمریکا[ را با ارباب تصفیه نمي کردند 
در حکم بَرده او بودند؛ با این تفاوت که ارباب نمي توانست آنان را بفروشد و 

یا نسبت به ایشان تعّدي کند.

دانستنی ها

نقشه مسیر انتقال بَرده از آفریقا به قاره آمریکا در قرون 17 و 18

روسیه از تزاری شدن تا فروپاشی و تجزیه

مجمــع بزرگان روس 21 فوریــه 1613 میخائیــل فیودورویچ رومانوف
Mikhail  Fyodorovich  Romanov  را برای ریاســت بر روســیه 
انتخاب کرد. وی به نام میخائیل یکم تا پایان ُعمر )ســال 1645( به مدت 32 
سال بر روسیه سلطنت کرد و سر دودمان رومانوف هاـ  دومین و آخرین دودمان 
 Rurik سلطنتی روسیه بشمار می رود. پیش از رومانوف ها، دودمان روریک
بر روسیه سلطنت می کرد و قبل از این دودمان، مغولها، وارلُردها و گردنکشان.  
روس ها که از اســالوها شرقی Eastern  Slav  بوده اند در قرون وسطی و 
آخرین دهه هزاره یکم میالدی بر ِگرد دوک نشین مسکو تشکیل دولت دادند 
و پس از فروپاشی امپراتوری روم شرقی )بیزانتیوم = بیزانس( بسال 1453 به 
فکر سلطنت و توســعه افتادند و از 1547 دارای تزار شدند و با منکوب کردن 
مغولها )تاتارها( به تدریج یک امپراتوری بزرگ تشکیل دادند که این امپراتوری 
با انقالب اکتبر 1917 سوسیالیستی و جماهیریه شد و با پیروزی برهیتلر در 
جنگ جهاني دوم بر وســعت نفوذ وقلمرو آنان افزوده شد. روس ها تا دسامبر 
1991 یکی از دو قدرت جهان بودند که در این سال، جماهیریه آنان از درون 
فروپاشید و .... به باور بیشتر مورخان، فروپاشی شوروی نتیجه بوروکراسی بد، 

رقابت و مبارزه بر سر کسب مقام و فساد دولتی بود.

فروش فلوریدا به 5 میلیون دالر

22 فوریه 1821دولت اســپانیا مهاجر نشین قدیمي خود فلوریدا ]ایالت 
 Adams فلوریدا[ را به پنج میلیون دالر به دولت واشنگتن فروخت )قرارداد
Onis - ، بــه نام وزیران امور خارجه دو کشــور و امضائ کنندگان قرارداد 
معامله(. دولت اســپانیا از سال ها پیش از آن زیر فشار  نظامی بومیان ساکن 
شمال فلوریدا و جنگ آنان با دولت واشنگتن قرار داشت. طبق قرارداد فروش، 
دولت واشنگتن متعهد شد که مداخالت مرزی در اسپانیای نوین )مکزیک( 
نداشته باشد. دولت واشنگتن بعدا بخشی از 5 میلیون دالر را به اتباع خود که 

از اسپانیا شکایت داشتند پرداخت کرد.

طالق در فرانسهـ  استاندارد جهانی زن و شوهر 
بودن

23 فوریه 1884 امر طالق باردیگر در فرانســه قانوني شد. انقالب فرانسه 
در دهه آخر قرن هجدهم طالق را آزاد کرده بود که بعدا بر اثر فشار کلیساي 
کاتولیک دوباره ممنوع شــده بود. قانونی شــدن طالق در فرانسه سرآغاز 
آزادشدن آن در سایر کشورهای کاتولیک مذهب شد. انقالب فرانسه استدالل 
کرده بود که منع طالق مساوي با نقض حق آزادي فردي است و زن و شوهر 
را نمي توان جز برپایه توافق مشترک )تراضي طرفین( مجبور به زندگي در 
زیر یک سقف کرد. برپایه این استدالل بود که بعدا این تعریف که استاندارد 
جهاني شده است به دســت آمد که ثبوت ازدواج با دور نبودن زن و شوهر از 
یکدیگر براي مدت معّین است. به عبارت دیگر؛ ازدواج یعني زندگاني مشترک 
زیر یک ســقف )بُرد و بِد(ـ  به معناي واقعي کلمه، و تَرک زندگي زناشــویي 
براي مدتي طوالني به منزله اکراه دائمي، و نفي عملي ازدواج و زمینه ســاز 

لغو قرارداد مربوط است.
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دانستنی ها
 میهندوستی و  جان دادن

 Werner  Voss نــر وس   ر و
میهندوست بنام آلمانی که در 17 سالگی 
و با آغاز جنگ جهانی اول داوطلبانه وارد 
ارتش شده، فنون خلبانی فراگرفته و 48 
هواپیمای دشمن را سرنگون ساخته بود 
13 اپریــل 1917 )فروردین مــاه( و در 

جریان یک نبرد هوایی کشته شد.
 هشت جنگنده انگلیسی هواپیمای اورا 

در میان گرفته و سرنگون کرده بودند. او در همان نبرد یک هواپیمای 
انگلیسی را ســرنگون کرده بود. ورود هواپیما به جنگ، از زمان جنگ 
جهانی اول است. ُوس در 1897 به دنیا آمده بود که در 20 سالگی جان 

خودرا در راه وطن از دست داد.

ساخت دوربین  برای گرفتن عکس فوری

21 فوریه 1947 در نیویورک اعالم شــد که دوربینی ساخته شده است 
که عکســبرداری با آن نیاز به تاریکخانه ندارد، فیلم آن کاغذ عکس است و 
پس از برداشــتن تصویر چند ثانیه تا یک دقیقه طول می کشد تا محصول 
کار به دست آید. با انتشــار این خبر، دوربین »پوالروید« وارد بازار شد.  از 
دهه آخر قرن بیستم به تدریج دوربین های دیجیتال که نیاز به فیلم و ظهور 
و ثبوت ندارند و تصاویرشان قابل اِدیت کردن و حتی تغییر شکل است جای 
دوربین های ســابق را گرفته اند و چاپ عکس این دوربین ها نیز با پرینتر 
 Shutterکامپیوتر صورت می گیرد. ولی فن عکاسی ازجمله مهارت در
Speed )زمان باز بودن دریچه( و F. stop )میزان بازبودن دریچه( و ... 

تغییر نکرده است.

 
بوی بدن از علل اختالف زن و شوهر

تیرماه 1347 و یک ســال پس از ایجاد دادگاههای حمایت خانواده در 
ایران به رغم مخالفت برخی از روحانیون که موارد طالق و تعّدد زوجات آن 
قانون را مغایر شــرع می دانستند، و سپرده شدن امر طالق، تعّدد زوجات، 
حضانت فرزند و تعیین نفقه بــه آن دادگاهها، آمار علل اختالفات منجر به 

طرح طالق در دستگاه قضایی انتشار یافت.
طبق این آمار، چشم بسته ازدواج کردن )عدم شناخت قبلی دختر و پسر 
ـ ازدواج ندید(ـ  یکی از علل اختالفات بیان شــده بود. بی اطالعی از بوی 
بدن، پیش از شب زفاف )حجله( درصدی از مسائل عدم شناخت قبلی بود. 
انتشــار یک خبر خارجی در همان زمان که بوی بدن ممکن است درمان 

پذیر نباشد مزید بر علّت شده بود.
یک جامعه شناس پیشنهاد کرده بود که برای حل این مسئله در خانواده 
های مقّید و مخالف نشســت و برخاست پیش از عقد نکاح، مادر و یا خواهر 
َمرِد خواستگار برود و بدن دختر مورد نظر را بو کند مخصوصا زیر بغل های 
اورا که بعدا این عمل نیز مسئله ساز و منشــأ کدورت و دلخوری شده بود 
زیراکه هر دختر اجازه نمی داد مادر خواستگار زیر بغل های اورا بو کند و در 
برخی موارد، مادران و یا خواهراِن خواستگار مجبور بودند به بهانه بوسیدن 

عروِس آینده »بوکشی« کنند!.

نام های شهر استانبول در طول تاریخ
12 اپریل سال 330 میالدی )24 فروردین( کنستانتین یکم معروف به 
کنستانتین بزرگـ  امپراتور وقت روم، نام شهری را که در محل شهر یونانی 
بیزانتیوم در کنار تنگه بُسفور ساخته بود »ُرم نوین Nova  Roma « نام 
نهاد ولی عامه مردم آن را به اســم او Constantinople )قسطنطنیه( 
خواندند و به این نام معروف شــد و بســیاری هم آن را به همان نام یونانی 
اش بیزانتیوم خطاب می کردند. این شهر پس از اضمحالل امپراتوری روم 

زلزلــه ُپرتلفات اپریل 1906 سانفرانسیســکو مایه 
نگرانی ساالنه در اپریل که امسال تحقق یافت

18 اپریل ســال 1906 یک زلزله بسیار شدید و متعاقب آن حریق، 
سه چهارم شهر سانفرانسیسکو را ویران و با خاک یکسان ساخت. با این 
که در آن زمان این شهر جمعیت امروز را نداشت 700 تا چهار هزار تن 
کشته شدند. در میان این مقتولین 275 تن از زندانیان شهر بودند که 

در ساختمان زندان کشته شدند.
عادت شده اســت که در سالروز 
زلزلــه سانفرانسیســکو و در نیمه 
ماه اپریل هر ســال، مردمی که از 
چگونگی این زلزلــه اطالع دارند 
نگران وقوع زلزله و یــا زلزله های 
دیگــر در منطقه اقیانــوس آرام 
شوند. امســال در ســالروز زلزله 
سانفرانسیسکو )اپریل 2016( در 

دو طرف اقیانوس آرامـ  ژاپن و اِکوادور دو زلزله شــدید روی داد. زلزله 
اکوادور که 18 اپریل روی داد و بیش از 500 تَن را کشت و هزاران نفر 
دیگر را مجروح ساخت. زیانهای وارده بیش از یک میلیارد دالر برآورد 
شده اســت. زلزله کیوشوی ژاپن که چندین ســاعت پیشتر رخ داده 
بود 19 تن را کشــت و 900 نفر را مجروح ساخت. ژاپنی ها از دیرزمان 
مساکن خودرا چنان می سازند که در صورت وقوع زلزله تلفات کمتری 
داشته باشند. فراموش نشود که تهران 13 میلیونی و چند منطقه دیگر 
در ایران روی کمربند زلزله قرار دارند.  سانفرانسیســکو و همه استیت 
کالیفرنیا نیز در منطقه زلزله خیز قرار دارند. عکس شکافي را که زلزله 
18 اپریل 1906 در خیابان »مارِکت« شــهر سانفرانسیسکو به وجود 

آورده بود نشان مي دهد.


