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جنبش و اتحاد روزنامه نگاران اینوستیگیتیوـ  هدف: پاکسازی جوامع از فساد دولتی و 
اصحاب منافع با کشف فساد و افشاء آنـ  افشاء و ادامه بررسی »پاناما پی پرز«ـ  فساد 

دولتی در عراق، افغانستان و کرملینـ  افشاء روزنامه نگاران دیکته نویس و ...

زی  کسا د پا ز فسا شت ـ   ا ن را  ـ    بدون چشمدا ند تا جها ینوستیگیتیو که کمر بسته ا ن ا را مه نگا یا روزنا پرسش:  آ

شند و در تحقیقات  ور یکدیگر با ر و یا رند تا یا ا ه و روشن کنند، همبستگی با هم د گا ز تباهی ها آ و توده مردم را ا

فرامرزی، به شکل گروه و شبکه عمل کنند؟.

پاسخ:
Charles Lewis بله.  چارلز لویس 

اینک یک ژورنالیست 63 ساله که قبال 
از ازدست اندرکاران مجله تلویزیونی 
ز  »سیکستی مینیتز« بود و پیش ا
آن در شبکه تلویزیونی ای بی سی، با 
تجربه ای که از کار اینوستیگیتیِو برنامه 
»سیکستی مینیتز« به دست آورده بود 
تصمیم به ایجاد یک انجمن ناوابستِه غیر 
انتفاعِی فراگیر مرّکب از روزنامه نگاران 
اینوستیگیتیو، با هدف خدمت به جوامع 
و پاکسازی جهان از طریق کشف و افشاء 
ژورنالیستی فساد دولتی و اصحاب نفوذ 
و منافع ازجمله کمپانی های بزرگ، سوء 
استفاده از قدرت و البی بازی ها )کارچاق 
کنی( و وادارکردن مقامات دولتی و 
کمپانی ها و اصحاب نفوذ به راستکردار 
و راستگفتار شدن و احساس مسئولیت 

و پاسخگویی در قبال مردم کردن و 
زیر نفوذ قرار نگرفتن، تصمیم به ایجاد 
 Center for Public یک انجمن به نام
Integrity  گرفت یعنی مرکزی برای 
درستکرداری، درست گفتاری و درست 
اندیشی شدن مقامات و سخنگویان 
اصحاب منافع. وی این جنبش خودرا در 

مارس 1989 تأسیس کرد:
 .www.publicintegrity.org

چارلز لویس به موازات این فعالیت، 
سرگرم تدریس »روزنامه نگاری و رسانه 
های همگانی« در اَِمریَکن یونیورسیتی 
)واقع در شهر واشنگتن( است و قبال در 
پرینستون و هاروارد. در چارچوب این 
جنبش، Gerard Ryle روزنامه نگار 
ایرلندی مقیم استرالیا در سال 1997 
 The International سازمان جهانی
 Consortium of Investigative

 Journalists (ICIJ)را در اجرایی کردن 
حرفه اِی همان هدف )کشف و افشاء 
فساد، سوء استفاده از قدرت و مقام و 
منزلت و شانه خالی کردن از مسئولیت 
در قبال مردم و پاسخگویی و ...( تأسیس 
کرد که اینک )ژوئن 2016( دارای 165 
عضو است و در 65 کشور فعالیت دارد. 
شرایط عضویت؛ داشتن تجربه موفقیت 
آمیز در روزنامه نگاری اینوستیگیتیو 
است. این قبیل ژورنالیست ها در جهان 
7 میلیاردی در ردیف موجودات کمیاب 
تلّقی می شوند. این اتحاِد روزنامه نگاران 
اینوستیگیتیو، بررسی این دو موضوع را 
هم در دستور کار خود دارد: 1ـ میزان بی 
اعتمادی اتباع به دولت و مقامات دولتی 
مربوط و یافتن علت و یا علل و اعالم آن با 
هدف اصالح. 2ـ  میزان مسئولیت دولت 
در اعالم تصمیمات و اقدامات خود بدون 
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روزنامک- شامره26 )خرداد 1395( 

پنهان کردن ناکامی ها که اتباع  تکلیف 
خودرا بدانند.

این سازمان با کمک اعضای خود در 
همان سه سال اول تأسیس، در 39 کشور 
75 مورد بررسی و تحقیق ژورنالیستی 
انجام داد و برنده چند جایزه شد زیرا که در 
پی هر افشاگری، اصالحات صورت گرفت 
و اتباع دولت مربوط خوشنود و راضی 
شدند. باید دانست که روزنامه نگاری در 
خاندان جرالد موروثی و پدربزرگ او یک 

ژورنالیست نامدار بوده است.
این اتحاد تا کنون موفق به کشف 
سازش پنهانی کمپانی های سیگارسازی 
باهم با هدف افزایش فروشـ  درآمد 
)در حقیقت اعتیاد مردم به دودکردن(، 
کارخانه های داروسازی، شرکت های 
چند ملّیتی در گرفتن امتیاز و ... در گران 
کردن کاال و تبلیغات نادرست جهت 
ترغیب به خرید و ... و نیز فساد دولتی و 
خاصه بازی ها در چندین کشور ازجمله 
روسیه و همچنین اغفال افکار عمومی در 
بهبود وضعیت محیط زیست و آلودگی 

هوا شده است.
کارهای بسیار چشمگیر این اتحاد 
که دارد فعالیت خودرا هرچه بیشتر 
گسترش می دهد کشف معامالت مالی 
معروف به »آف شور« یعنی بانک های 
مستقر در جزایر کوچک دریای کارائیب و 
آنتیل است با هدف فرار از پرداخت مالیات 
دولت متبوع و روشن نشدن منبع سرمایه 
و درآمد. همچنین افشاء چند مورد پُر سر 

و صدای البی ها )کارچاق کن ها(. کشف 
و افشاء فساد دولتیـ  اقتصادی در عراق و 
افغانستان از کارهای چشمگیر این اتحاد 
است. این اتحاد کشف کرده است که 
چگونه در قراردادهای تسلیحاتی و نظامی 
مربوط به عراق، فساد و کالهبرداری 
صورت گرفته است. تعقیب انتشار یک 
گزارش در یک نشریه آلمانی در مورد 
 Panama فساد مالی جهانی موسوم به
Papers. جزئیات، کشف حقایق و افشاء 
این یک مورد در اپریل 2016 هفته ها 
خبر اول رسانه ها بود و همچنان دنبال 
می شود. اسناد این ماجرا که 215 هزار 
مورد )فرد، جمع و شرکت( را در بر می 
گیرد از فعالیت مالی Offshore  مقامات 
تراز اول  چندین کشور ازجمله کرملینی 
ها پرده بر می دارد و جهانیان را روشن می 
کند که زمام امور دنیا و ورق بازی ها در 
دست چگونه افرادی است. این اسناد در 
یک مؤسسه حقوقیـ  خدماتی مستقر در 
کشور پاناما که دارای  شعبه در 48 کشور 
جهان بوده نگهداری می شده است. این 
موسسه در سال 1977 توسط یک وکیل 
قضایی آلمانی به نام »جورِگن موساک« 
تأسیس و سپس »رامون فونِسکا« وکیل 
پانامایی با او شریک می شود و مؤسسه، 
نام Mossack-Fonseca به خود می 
گیرد. اسناد از همان زمان )اواخر دهه 
1970( تشکیل شده است و ضعف 
وطندوستی مقامات و کمپانی های 
مربوط را نشان می دهد که برای فرار از 
دادن مالیات، به انجام امور مالی خود در 
»آف شور« دست زده بودند و نیز فرار از 
آگاهی هموطنان که چقدر پول دارند تا 

تحقیق شود که از کجا آورده اند و ....
»جورگن موساک« قبل از تأسیس 
آن موسسه، ضمن فعالیت حقوقی در 
آلمان و سویس در جریان پس انداز کردن 
چنین پول هایی در بانک های سویس 

قرارداشت.

  اتحاِد ICIJ هچنین روزنامه نگاران 
دیکته نویس و آن دسته که به جای انجام 
تکلیف )تهیه مطلب و خبرنویسی طبق 
اصول و تعاریف(، تنها حرف مقامات و 
اصحاب منافع را دهان به دهان می کنند 
افشاء می سازد مثال چرا »واشنگتن 
پست« یک گروه 12 نفری روزنامه 
نگار را مامور بررسی جزئیات وضعیت 
خصوصی و عمومی د. ترامپ )نامزد 
احتمالی جمهوریخواهان آمریکا در 
انتخابات نوامبر 2016( کرده ولی برای 
بانو کلینتون؛ هیچ. این عمل »واشنگتن 
پست« یعنی میدیاکراسی )دولت ساز 
شدن رسانه ها(. به عبارت دیگر؛ این 
روزنامه می خواهد که بانو کلینتون رئیس 
جمهوری شود. در فدراسیون آمریکای 
شمالیـ   USA ، از زمان فروپاشی 
شوروی، دارد رئیس کشورشدن پسر 
پس از پدر و زن پس از شوهر روال کار می 

شود که قبال چنین نبود.
 بسیاری از اصحاب نظر امیدواری بسیار 
به فعالیت این جنبش و اتحاد وابسته به 
آن برای ساخت جهانی بهتر دارند. تاریخ 
مطبوعات ایران  جز در یک مورد )ر. 
اعتمادی( روزنامه نگار اینوستیگیتیو 
به مفهوم واقعی کلمه نداشته است. من 
)نوشیروان کیهانی زاده( در دو دهه اول 
60 سال روزنامه نگاری خود سه بار تالش 
کردم تا کار اینوستیگیتیو کنم )روزنامه 
نگار در نقش کارآگاه( که هر سه بار آسیب 
دیدم و کنار کشیدم. بار اول در نیمه اول 
سال 1336 بود که گران شدن ناگهانی 
بهای نمک طعام در تهران را کشف و یک 
معدن دار را افشاء کردم که به سایر معدن 
داران پول داده بود تا کار استخراج نمک 
را متوقف کنند و او قیمت را چند برابر 
کند. در پی این افشاگری، نقشِه افکندن 
من به دست چاقوکشان حرفه ای طرح 
شده بود که برای فرار از دام اینان خودرا 
از طبقه دوم ساختمان مربوط به پایین 
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انداختم. دفعه بعد و در آذرماه 1339 یک 
افسر پلیِس راه را افشاء کردم که دختر یک 
آشنای خودرا به خانه فساد داده بود. انتشار 
این خبر با عکس دختر در روزنامه اطالعات 
باعث شالق خوردن و سرتراشیده شدن من 
به دستور سپهبد نعمت اهلل نصیری شد. بار 
سوم و در مهرماه 1347 ماجرای زهردادن 
سگ امیراسداهلل علم وزیر وقت دربار را افشاء 

کردم که 3 ماه تمام »ممنوع القلم« شدم.
اینک و از چند ماه پیش، به نظر می رسد که 
خبرگزاری فارس دست بکار روزنامه نگاری 

اینوستیگیتیو زده است. انتشار بدون کم و 
زیاد کردن کشفیات دیگران از اشتباهات و 
ضعف ها هم که در نطق و نوشته ها می آید 
نوعی کار اینوستیگیتیو یک رسانه است 
)انعکاس دادن کار اینوستیگیتیو دیگران(. 
این خبرگزاری، چنین نظرات و حقیقت 
یابی دیگران و اصحاب نظر را منتشر می 
کند. دکتر احمد توّکلی اقتصاددان و وزیر 
پیشین و نماینده سابق مجلس هم بنیادی 
غیر دولتی تقریبا با همین هدف ایجاد کرده و 

Gerard Ryleدستاوردهایش را منتشر می سازد.

3

خاطرات ژورنالیستی نوشیروان کیهانی زاده

موردی را که در زیر آمده است در 
ماه ژوئن 1978 )سال انقالب ایران( 
به مناسبت سالروز وقوع آن نوشتم که 

در روزنامه چاپ شد:
»نهم ژوئن 1628 »توماس 
مورتون« که از انگلستان به آمریکاي 
شمالي مهاجرت کرده بود و در 
منطقه ماساچوست به کار خرید و 
فروش پرداخته بود به عنوان »مهاجر 
نامطلوب« از این مهاجرین انگلیسی 
دي پورت )اخراج( شد. در آن زمان، از 
استقرار انگلیسي ها در شمال آمریکا، 
تنها 21 سال گذشته بود.  جرم توماس 
مورتون فروش تفنگ به بومیان 
)اصطالحا؛ سرخپوستان( بود. وي به 
جاي پول، از بومیان )سرخپوستان( 
پوست حیوان جنگلی )َخز( دریافت 

مي کرد.
دستیابي سرخپوستان که شمار 
آنان صدها برابر مهاجران بود به سالح 
تازه )آتشین( اکیدا ممنوع بود، زیراکه 
تنها امتیاز و برتري مهاجران انگلیسي 

بر سرخپوستان و حفظ سلطه بر 
ایشان »تفنگ« بود که مقامات 
نگلیسي مایل نبودند به دست  ا
سرخپوستان افتد. سرخپوستان 
عمدتا از طریق فرانسویان که با آنان 
مناسبات حسنه داشتند و رقیب 
 انگلیسی ها بودند، تفنگ به دست

 می آوردند.
    اخراج موتورن که زبان به زبان 
گشت و بعدا کتاب شد، از آن زمان 
در آمریکا به صورت نوعي مجازات در 
آمده است که »دي پورت«  خوانده 
می شود و مایه ترس خارجیان تازه 
وارِد ساکن این کشور است و گاهي 

هم حربه تهدید و ....«.
از روز پس از انتشار این مطلب که 
»تاریخ« شده است و یک مورد از موارد 
تاریخ بود، دهها تلفن از مخاطبان 
روزنامه به من شد که چرا چنین 
مطلبی درج شده تا در این اوضاع 
)وضعیت انقالب؛ تظاهرات خیابانی، 
ناآرامی، غیر قابل پیش بینی بودن 

آینده، ابهامات و ...( مایه ترس افراد 
از مهاجرت به آمریکا شود. یکی از 
این مخاطبان گفت: من بر پایه تجربه 
خود می دانم که سرانجام چه خواهد 
شد، خانه ام را ارزانتر از قیمت بازار 
فروخته ام، خودم را از کار »بازخرید« 
کرده ام تا تَرک وطن کنم. ولی زن من 
که از دیرباز مخالف مهاجرت بوده، با 
خواندن این مطلب در روزنامه، آن را 
سند قرار داده، پایش را در یک کفش 
کرده و می گوید که خارج نمی شوم. 
اگر اصرار به رفتن داری، مرا طالق ده 

و خودت برو.
یک وکیل قضایی که قبال قاضی 
بود و او را می شناختم گفت که خوب 
بود این عبارت را هم به مطلب یک 
وکیل قضایی که قبال قاضی بود و 
اورا می شناختم گفت که خوب بود 
این عبارت را هم به مطلب اضافه می 
کردید که »اینک بدون حکم دادگاه 
کسی را دیپورت نمی کنند« تا ایجاد 

ترس و بیم و دو دلی نکند.

نخستین دیپورت از آمریکای شمالی و گوشزد مخاطبان روزنامه

.editor@iraniashistoryonthisday.com



در مهرماه 1343  به مناسبت قتل ادیب 
شیشکلي Adib Al-Shishakli رئیس 
پیشین جمهوری سوریه، مدیرعامل وقت 
خبرگزاری پارس از من خواست که مطلب 
تاریخ گونه ای درباره او تهیه کنم تا در بولتن 
خبرگزاری قرار داده شود و برای مشترکان 
ارسال. مطلبی را که تهیه کردم از این قرار 
بود. در آن زمان تلکس و ... وجود نداشت و 
مطالب، تایپ استنسیلی و تکثیر و ارسال 
می شد:   مرد نیرومند وقت سوریه 10 ژوئن 
1952 در واکنش به ادعاي وارده به ملک 
طالل پادشاه اردن که به بیماري رواني دچار 
شده است! اعالم کرد که این ادعا ساخته و 
پرداخته دولت انگلستان است که مي خواهد 

اورا که مخالف وحدت عراق و اردن است از 
سلطنت معزول کند. ]شیشکلي این مطلب 
را زماني بیان داشت که هنوز ملک طالل به 
بهانه بیماري رواني برکنار نشده بود.[. طالل 
چند روز پیش از آن به سفارت انگلستان در 
پاریس رفته بود و به سران دولت لندن دشنام 

داده و آنان را استعمارگر خوانده بود.
     شیشکلي که در 1909 )زماني که سوریه 
بخشي از امپراتوري عثماني بود( به دنیا آمده و 
در دوران قیمومت فرانسه افسر ارتش شده بود 
در اظهارات دهم ژوئن خود افزوده بود: »دولت 
لندن از بیم تکرار کودتاي مصر در کشورهاي 
عربي تحت نفوذ خود، نقشه وحدت عراق و 
اردن و ایجاد یک فدراسیون عربي را در منطقه 

کشیده است و چون با اجراي این نقشه لندن، 
امنیت ـ استقالل و تمامیت سوریه به مخاطره 
خواهد افتاد، وي دست روي دست نخواهد 
گذارد، و به هر اقدام ضد انگلیسي از جمله بکار 

بردن نیروي مسلح متوسل خواهد شد.«.
     شیشکلي راه نجات اعراب از سلطه بیگانه 
و هرگونه استثمار را در پیش گرفتن یک 
ناسیونالیسم واقعي عربي پیشنهاد کردـ  
ناسیونالیسمي که یک و یا چند فرد نتوانند 
آن را بربایند، صاحبش شوند و احیانا وجه 

المصالحه قرار دهند.
    شیشکلي به رغم کودتا و شرکت در 
کودتاهاي متعدد، تا جوالي 1953 خودرا 
رئیس جمهور نخوانده بود که در این ماه 
رئیس جمهور شد و این مقام را تا فوریه 1954 
حفظ کرد و پس از برکنارشدن از این مقام به 
لبنان و از آنجا به برزیل گریخت و بیست و 
هفتم سپتامبر 1964 در برزیل به دست 
یک دروز Druze  که پدرش در دوران اقتدار 

شیشکلي کشته شده بود ترور شد.
    سوریه از سال 1949 به مدت دو دهه 
گرفتار کودتاهاي نظامي بود که نتیجه 
تشدید اختالفهاي سه گروه چپ، راست و 
ناسیونالیست این کشور بودند و در بیشتر این 
کودتاها، شیشکلي )و گفته شده است داراي 
والدین و نیاکان تُرک، ُکرد و عرب( دست 
داشت. وي سالها از اعضاي حزب ناسیونال 
سوسیالست سوریه و مدعي احیاء سوریه 
بزرگتر بود که بعدا خودش یک حزب لیبرال 
تاسیس کرد. سوریهـ  قبال از مستملکات 
عثماني )ترکیه( پس از شکست عثماني در 
جنگ جهاني اول تحت قیمومت فرانسه 
قرار گرفته بود که چندي پس از پایان جنگ 
جهاني دوم استقالل یافت و بالفاصله در 

اختالفات داخلي فرو رفت.

درباره شیشکلی ناسیونالیست سوری که برضد دولت لندن بود و ...
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شنبه 8 خرداد )28 ماه می 2016( 
برای اطالع از وضعّیت چاپ مجله امـ  
روزنامکـ  به مؤسسه مطبوعاتی ایران 
رفته بودم که در چاپخانه آن طبع می 
شود. در اینجا از انتصابات تازه در روزنامه 
ایران آگاه شدم: محمد فاضلی مدیر 
روزنامه شده بود و داود محمدی سردبیر 

آن.
محمد فاضلی 59 ساله 35 سال است 
که روزنامه نگاری می کند. وی همزمان 
با کار خبر در ایرنا، از آغاز انتشار روزنامه 
همشهری، دبیر صفحه آخر این روزنامه 
بود و من مطالب خود شامل »گشتی در 
دنیای خبرها«، پرسش و پاسخ پزشکی، 
نگاهی به رسانه ها و »تاریخ در امروز« را 
برای او می فرستادم، اِدیت، تیترنویسی، 

عکس گذاری و درج می کرد.
 ابتکار جالب و پُرمخاطب او »درمانگاه 
اتومبیل« بود که در صفحه آخر همشهری 
به صورت سئوال و جواب درج می شد و 
برای اتومبیلدارها بسیار مفید بود زیراکه 
بر عیب و نقص اتومبیل خود واقف می 
شدند. قبال چنین ستونی در مطبوعات 
ایران وجود نداشت. ابتکار دیگر او ایجاد 
ستون پرسش و پاسخ قضاییـ  حقوقی 

بود که پرسش هارا برای یک حقوقدان می 
فرستاد و پرسش و پاسخ را درج می کرد. 
وی سال ها دبیری صفحه آخر روزنامه 
همشهری را برعهده داشت تا اینکه رئیس 
دفتر نمایندگی ایرنا در هند شد و به این 

کشور رفت.
شهرت فاضلی در روزنامه نگاری به 
یکیـ  دو سال پیش از انتشار همشهری 
باز می گردد و زمانی که از سوی ایرنا به 
مسکو فرستاده شده بود تا تحوالت آن 
جماهیریه را از دست اول گزارش کند. 
در آن سال های حساس، وی شاهد عینی 
فروپاشی شوروی 74 ساله بود. گزارش 
های او از کودتای نظامی 19ـ  21 آگوست 
1991 ضد اصالحات گورباچف در مسکو 
خواندنی، تأمل برانگیز و ماندنی در تاریخ 
بوده است. فاضلی از جّدی نبودن کودتا 
خبر داده بود زیرا که تنها کودتایی در 
طول تاریخ بود که در ساعات روز! آغاز شده 
بود و در نتیجه با مقاومت غیر نظامیان و 
هواداران اصالحات و عوامل غرب رو به 
رو شده بود و شکست خورده بود. قبال 
اتحادیه پیمان ورشو منحل شده بود و 
در همان ماه )آگوست 1991( بیشتر 
جمهوری های 15 گانه اعالم استقالل 
کرده بودند و سرانجام، روسیه هم در 
26 دسامبر 1991 )با رفتن یلتسین به 
کرملین و اجبار گورباچف به موافقت با 
انحالل شوروی و استعفاء(. فاضلی همان 
زمان همه این تحوالت را گزارش می کرد 
به عالوه، نظرات خود و پیش بینی هایش. 
او خروج تدریجی برخی از اعضای جامعه 
مشترک المنافع را که این جامعه برجای 
اتحاد شوروی نشسته بود و پیوستن 

احتمالی به غرب و مداخله سایر قدرت 
ها را پیش بینی کرده بود. گزارش های او 
از مسکو در ایرنا، توسط خبرگزاری های 
جهانی دیگر نقل می شد. همین شهرت 
سبب شد که به محض آغاز درگیری های 
نژادیـ  مذهبی در بوسنیـ  هرزگوین، در 
پی فروپاشی کنفدراسیون یوگوسالوی 
در اوایل سال 1992 )زمستان 1370(، 
وی را به آنجا ـ  میدان جنگ و کشتار و 

تخریب بفرستند.
فاضلی در یک دیدار از برزیل، گزارشی 
مفصل، تأمل برانگیز و دگرگون کننده از 
آلودگی هوای شهر پُرجمعیت »ریو دو 
ژانیرو« فرستاد که همچنان مورد توجه 
است. دختر فاضلی نیز بمانند پدر، یک 
روزنامه نگار است و اخبار بین الملل رسانه 

ها را از زبان انگلیسی ترجمه می کند.
داود محمدی روزنامه نگار حرفه ای 
49 ساله که سردبیر روزنامه ایران شده 
است قبال سردبیر روزنامه شرق بود و 
مبتکر ستون ها و صفحات تازه و متعدد. 
وی در سال 1372 با گام نهادن به روزنامه 
اطالعات، وارد دنیای روزنامه نگاری شده 

است.
    محمدی قلم زدن در روزنامه هاي 

انتصابات تازه در روزنامه ایران: فاضلی روزنامه نگار ایرانی که شاهد فروپاشی شوروی 
و کشتارهای نژادی در بوسنی بود و گزارش او از آلودگی هوای ریو دو ژانیرو یک بحث 
جهانی شد، مدیرـ  داود محمدی؛ سردبیر و داریوش آرمان دبیر میز حوادث شهریـ  

اشاره ای به ابتکارهای فاضلی در روزنامه همشهری در دهه 1370

5

مشاهدات ناشر روزنامک و تجربه، با هدف حل مسائل

داود محمدیمحمد فاضلی

روزنامک- شامره26 )خرداد 1395( 



سالم، صبح امروز، بنیان و هفته نامه هم 
میهن و ... را در کارنامه خود دارد و وفادار به 
ژورنالیسم. سردبیری یک روزنامه بزرگ در 
دوران آنالین ها نیاز به تجربه بسیار و ابتکار 

دارد و آگاهی کامل از سلیقه و نظر سریع 
التغییر مخاطبان و تولید مطالب خواست آنان 

در کنار اخبار معمولی و روزمره.
انتصاب دیگر، بازگشت داریوش آرمان به 

دبیری گروه حوادث شهری روزنامه ایران 
است که محمد بلوری از سال 1373 در آنجا 
قلم می زند. بلوری از سال 1336 )59 سال 
پیش( حادثه نویسی می کند و تا دو سال پس 
از انقالب، در طول دو دهه، دبیر صفحه حوادث 
روزنامه کیهان بود. بلوری همچنان رئیس 
سندیکای غیر فّعال روزنامه نگاران ایران 
استـ  همان سندیکای پُرقدرتی که در سال 
انقالب 61 روز اعالم اعتصاب کرد و روزنامه 
ها منتشر نشدند و فعالیت خبرگزاری کشور 
و اخبار رادیو تلویزیون محدود شد. در کنار 
بلوری بودم که آرمان از من خواست خاطره ای 
ژورنالیستی بگویم تا درسی برای خبرنگاران 
جوان باشد که پذیرفتم و در این میان، عکسی 
سه نفری گرفتیم که در روزنامه ایران چاپ 
شد و کپی آن در زیر آمده است. خاطرات 
ژورنالیستی روزنامه نگاران، بهترین روش 
آموزش برای خبرنگاران جوان تشخیص 

داده شده است. بلوری، کیهانی زاده و داریوش آرمانـ  عکسی که در شماره 13 خرداد 1395 روزنامه ایران چاپ شده بود

خبرگزاری فارس 19 خرداد 1394 گزارش داده بود که در پایان 
جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی ]جلسه 
آن زمانـ  دوره پیش[،  علیرضا سلیمی نماینده شهرستان محاّلت 
و عضو این کمیسیون ضمن اشاره به اعالم وصول استیضاح وزیر 
آموزش و پرورش، به خبرنگار آن خبرگزاری گفته بود که در آن جلسه 
کمیسیون، موضوع اعتیاد در مدارس کشور نیز مطرح شد که طبق 
آماری که خود آموزش و پرورش ارائه کرده است حدود چهار درصد 
]دانش آموزان[ حداقل یک بار تجربه مصرف مواد مخدر داشتند و 

حدود 4 درصد هم به نوعی معتاد ازجمله به شیشه.
    سلیمی همچنین گفته بود که در آن جلسه موضوع شهریه 

مدارس اصطالحا غیرانتفاعی! نیز مطرح شد. وی گفت که فیشی 
]برگه ای[ در این جلسه ارائه شد که نشان می داد یک مدرسه در 
مقطع دبیرستان، فقط برای بخشی از شهریه یکسال خود 12 میلیون 
تومان طلب کرده است ]کرده بود[ و سؤال این است که چه کسی باید 
به این شهریه های نجومی و نیز تبعیض های میان مدارس رسیدگی و 

مسئله را با رعایت قانون اساسی حل کند.*     
سلیمی همچنین گفت: »اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات 
در ادامه جلسه، به بحث بر روی مسائل فرهنگی در مدارس و 
دانشگاه ها پرداخته و از ترویج خط الابالی گری در این دو نهاد انتقاد 

کردند.«.

بحث شهریه سنگین مدارس و اعتیاد شماری از دانش آموزان در کمیسیون آموزش و 
تحقیقات مجلس در خرداد 1394 که بر »تاریخ ایران« اضافه شده استـ 

 اصل 30 قانون اساسی و رایگان بودن آموزش و پرورش!

    * اصل سی ام قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران که در رفراندم آذرماه 1358 به تصویب رسیده است:
    دولت موّظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه مّلت تا پایان دورِه متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیالت عالی را تا 

سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
  ـ  پیش از انقالب، در ایران آموزش و پرورش در همه سطوح )تا دکترا( رایگان بود، دانش آموزان مدارس تغذیه رایگان می شدند و 

دانشجویان دانشگاهها وام و کمک هزینه تحصیلی می گرفتند.
پولی شدن مدارس از سال 1370 )دوران ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی بر قوه مجریه( با تأسیس مدارسی به نام »مدارس غیر انتفاعی« 

آغاز شد و گسترش یافت. تعلیمات عمومی از سال 1321 طبق قانون، رایگان و یکنواخت شده بود.
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هرکه ناُمخت از گذشت روزگار

  نيز ناموزد ز هيچ آموزگار

، متوّلــد  ودکــی ا بــا بیــت ر نــه ر ها ت ما یــن صفحــا ا

رســی  ر شــعر فا ی ـ پــد 9 میــاد 4 0 ر  8 و متوفــی د 5 8

نویــن کــه در بــاال آمــده اســت آغــاز کــرده ایــم کــه یــک 

یســی  نو یــخ  ر تا ش  و ر بــه    ) نیــکل و کر ( ر نگا ز و ر

ژورنالیســتی اســت کــه در این روش، َســبک، اصول و 

ه ـ  زنــد وشــن و آمو ، ر ه کوتــا یســی ) عــد خــر و نظرنو قوا

فرهنگــی( بــکار بــرده مــی شــود و دربــاره کارهــا و نظــرات 

افــراد و رویــداد هــای پندآمــوز گذشــته اســت و هــدف از 

آن آمــوزش عمومــی، ارتقــاء ســطح دانــش و آگاهــی هــا، 

ه بــا درس  شــتبا رسمشــق گرفــن و نیــز پیشــگیری از ا

ر  . د ســت ن ا شــتگا ن و گذ یگــرا ه د شــتبا ز ا گرفــن ا

تاریــخ نــگاری ژورنالیســتی بایــد یــک مبــدأـ  روز، هفتــه 

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

کــرد بنابرایــن، مطالبــی کــه در زیــر آمــده اســت ارتبــاط 

بااپریــل و می)فروردیــن و  اردیبهشــت( داشــته اســت.

7

این ماه در گذر تاریخ
روزنامک- شامره26 )خرداد 1395( 

دولت وقت ایران، با شعار دفاع از 
آسمان وطن 29 خرداد 1303 )19 ژوئن 
1924میالدي( ده افسر جوان )وابسته 
به نیروي زمیني( را براي فراگرفتن فنون 
خلباني در آموزشگاههاي شوروي روانه 
مسکو کرد. در بازگشت این عده به وطن، 
نیروي هوایي ایران با آرم »بلند آسمان 
جایگاه من است« به وجود آمد و آسمان 
ایران داراي دفاع شد. نخستین هواپیمای 
نیروی هوایی ایران پنجم اسفند 1304 
در آسمان شهر تهران ظاهر شد و نمایش 

پرواز داد. تهرانی ها برای تماشای آن 
به پشت بامها رفته بودند. این نیرو در 
شهریور 1320 بدون توجه به بخشنامه 
سرلشکر نخجوان که خود افسر نیروي 
هوایي بود، تا آخرین قطره بنزین از آسمان 
کشور دفاع کرد و براي خود تاریخ ساخت.     
دولت ایران در دهه 1930 هم مخفیانه 
گروهی از افسران نیروی زمینی وطن را به 
ایتالیا فرستاده بود تا فنون نیروی دریایی 
فراگیرند. این افسران سپس با ناوهایی 
که از ایتالیای موسولینی خریداری شده 

بود از طریق دماغه امید نیک )جنوب 
آفریقا( به گونه ای که انگلیسی متوجه 
نشوند که آبراه سوئز را در کنترل داشتند 
خودرا به آبهای خلیج فارس رسانیدند و 
پایگاههای نیروهای انگلیسی را در چند 
نقطه ازجمله »باسعیدو« درهم کوبیدند 
و برچیدند. همین امر باعث ایجاد کینه در 
دل انگلیسی ها شد و در شهریور 1320 
با توسل به خدعه، با کشتن بسیاری از 
افسران و غرق و یا تصرف کشتی ها، این 

ناوگان را عمال منحل کردند.

چگونگی ایجاد نیروی هوایی ایران در 29 سال پیش و نیروی دریایی نوین

چهارم جوالي سال 489 پیش از 
میالد، داریوش بزرگـ  شاه شاهانـ  که 
بر تمرکز امور و ایراني بودن هر کار تعصب 
مي ورزید تصمیم گرفت که قلمرو ایران 
به 30 ایالت تقسیم شود و هر ایالت را 
ساتراپي نامید. در آن زمان، ایران تنها 
ابرقدرت جهان بود با مرزهایی از سیحون 
و سند و داغستان تا مصر و لیبی و دلتای 
دانوب )آن سوی مرزهای رومانی امروز(.

شرح این ساتراپي ها در سنگنبشته 
داده شده است که باقي مانده است و 
تاریخنگاران جهان آن را »سند مالکیت 
ایرانزمین« خوانده اند )کشور دیگر در 
جهان چنین سندي را ندارد(. مصر 
یکي از ساتراپي هاي ایران آن زمان بود 

که داریوش توجه خاصي به آبادکردن 
آن داشت.

داریوش در همین روز دستور داد که با 

تاسیس پستخانه ارتباط مردم این ایالت 
ها با هم تأمین شود و داد و ستد با پول انجام 
گیرد )با سکه هایي که ضرب کرده بود و 
در جهان به »داریک« معروف شده اند(. 
داریوش همچنین دستور داد که میان 
شهرهاي شوش و سارد )سارت واقع در 
غرب ترکیه امروز و نزدیک مدیترانه( 
یک شاهراه ارابه رو ساخته شود )این راه 
به طول 2700 کیلومتر کشف شده است 
که در بسیاري از قسمت هایش، نوعي 

اسفالته بود( و ... .
داریوش سه سال بعد درگذشت و 
استخوانهاي او، پس از دخمه گذاري، در 
گوري در »نقش رستم« که از قبل آماده 

کرده بود دفن شده است.

داریوش بزرگ

روزی که داریوش بزرگ ایران را به 30 ساتراپی قسمت کردـ  ایران تنها کشوری در 
جهان است که سند محدوده 2500 ساله دارد



ایالت کرمان 27 جون )ژوئن( 967 )ششم 
تیرماه( به متصرفات فناخسرو دیلمي 
پیوست. در آن زمان ایالت کرمان که جنوب 
آن را خلیج فارس و دریاي عمان تشکیل 
مي داد به مراتب وسیعتر از امروز بود که 
امروز هم وسیع ترین استان ایران است و 
بخش اصلی پارس باستان که کیانیان از 

آنجا برخاستند و شاه شدند.
با پیوستن کرمان به قلمرو عضدالدوله، 
سراسر ایران داراي حکومت هاي ایراني 
شد که سامانیان و آل بویه سهم بیشتري 
داشتند. قلمرو عضدالدوله پس از پیوستن 
کرمان، شامل سراسر جنوب و مرکز ایران 

بود.

    فناخسرو معروف به عضدالدوله پسر رکن 
الدوله در اصفهان به دنیا آمده بود. پدر و دو 
عموي او از دیلمان )شمال ایران( برخاسته 
بودند که به همراه »ماکان کاکي« و مرداویز 
پرچم استقالل ایران و جدا ساختن آن را 
از قلمرو خلفاي عباسي برافراشته بودند و 
موفق به این کار مهم شدند. بغداد به تصرف 
علي بویه )عماد الدوله( درآمد و از آن زمان، 
خلفاي عباسي تحت نفوذ و اقتدار ایرانیان 

قرار داشتند.
    از زمان دیلمیان بود که مذهب شیعه 
)اثني عشري( به صورت ستون اصلي 
ناسیونالیسم ایراني درآمد. به عبارت دیگر، 
ناسیونالیسم ایراني باعث تقویت مذهب 

شیعه شد. هدف بوئیاِن دیلمي این بود که 
ایران را کامال از تازیان )عرب( دور سازند 
و ایرانیان راضي به جنگ با تازیان شوند 
که عمدتا غیر شیعه بودند، زیرا که جنگ 
مسلمان با مسلمان نهي شده است. بوئیان 
خود را از فرزندان بهرام گور و ساسانیان مي 
دانستند که در زمان ساسانیان نیز آیین 
زرتشت ستون اصلي ناسیونالیسم ایراني بود 
و امپراتوري ایران اشکانی و ساسانی قرن ها 
به صورت یکي از دو ابرقدرت جهان عمل مي 
کرد. علي بویه پس از تصرف بغداد، خلیفه 
وقت عباسي را وادار کرده بود که روز عاشورا 
با پاي برهنه در خیابانهاي بغداد راه برود و 
در ماتم امام حسین ابن علي )ع( سینه بزند.

روزي که ایرانیان دوباره بر سراسر ایران حاکم شدند

اُزبَک ها در ژوئن 1468 از قزاق ها )کزاخ 
ها( جدا شدند و طولی نکشید که خودشان 
هم انشعاب کردند و گروهي از آنان که از 
تبار »ِشیبان« نوه چنگیز مغول بودند از 
دو دسته دیگر که خود را از تبار دو نوه دیگر 
چنگیز به نام هاي »باتو« و »اوردا« مي 
دانستند مجّزا شده و راه مناطق جنوبي تر 
و کناره هاي آمودریا )جیحون( را در پیش 
گرفتند. دیري نگذشت که این گروه ازبک 
شهرهاي ایراني بخارا، سمرقند، مرو و ... را 
متصرف شدند، بر جاي تیموریان نشستند 
و .... بعدا محمدخان شیباني )شیبک خان( 
رئیس گروه ازبک های شیبانی از آمودریا 
هم گذشت و تا شهر هرات پیش راند که شاه 
اسماعیل صفوي در سال 1510 میالدي 

به جلوگیري از او شتافت. در جنگي که 
میان دو طرف روي داد ازبک هاي شیباني 
شکست خوردند و محمدخان کشته شد. 
شاه اسماعیل از جمجمه او براي خود کاسه 
اي با روکش نقره ساخت. هدف او از این کار، 
ایجاد ترس در ازبک ها بود که دوباره درصدد 
تعّرض برنیایند. ولي این شکست باعث نشد 
که ازبک ها بعدا و بعدها مزاحم نشوند. آنان 
در هر فرصتي که به دست مي آوردند از 
آمودریا مي گذشتند و وارد مناطق جنوبي 
این رود )قلمرو صفویان( مي شدند. ازبک 
هاي ساکن مناطق شمال غربی افغانستان 
امروز ازجمله مزار شریف از بقایاي همانها 

هستند.
     امپراتوري روسیه که منطقه قفقاز را تا 

سال 1828 در دو جنگ طوالني با ایران، 
از وطن ما جدا کرده )و با انعقاد قراردادهاي 
گلستان و ترکمن چاي به میانجي گري 
دولت لندن! که این دولت محرمانه با تزار 
روسیه سازش کرده بود( از آن خود ساخته 
بود در سالهاي 1868 و 1881 آسیاي 
میانه را هم که َمهد فرهنگ و ادبیات پارسي 
بوده است )پس از ساخت و پاخت با مقامات 
دولت لندن( از ایرانزمین جدا ساخت و 
ضمیمه قلمرو خود کرد که از آخرین دهه 
قرن بیستم به صورت چند کشور استقالل 
یافته اند. با وجود این، دهها میلیون تاجیک 
)پارس( ساکن منطقه، زبان و فرهنگ 
ایراني خود را حفظ کرده و به گسترش آن 

پرداخته اند.

ماجرای انشعاب ُازَبك ها و تعّرض و پیشروی ازبك هاي شیباني تا هرات و شکست آنان 
از شاه اسماعیل صفوی و ...
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دائرة المعارف ادبیات و زبانها، ماه ژوئن 
سال 840 میالدي )و دو قرن پس از 
شکست امپراتوري ایران باستان از عرب( 
را پایان تالش سیبویه ایراني براي تنظیم 
صرف و نحو و دستور زبان عربي ذکر کرده 
است که وي این قواعد را در تالیف خود 

»الکتاب« به دست داده است.
 تا آن زمان، زبان عربي، صرف و نحو 
مدّون )گرامر= دستور زبان( نداشت و 
کار سیبویه ایراني خدمت بزرگي به همه 
تازیان بشمار مي آید. سیبویه که با این 
اقدام، از تاریخ لقب »نَحوي« گرفته است 

در ایالت فارس به دنیا آمده بود. وي که از 
فارس به شهر ساوه رفته بود در 40 سالگي 
در این شهر وفات یافت. طبق برخي نوشته 

ها 38 ساله بود که فوت شد.
 ]سیبویه به معنای فردی که بوی سیب 

می دهد.[.

سیبویه ایراني که براي زبان عربي، صرف و نحو )گرامر( نوشت



19 ژوئن 1961 دولت لندن به شیخ نشین 
کویت که تحت الحمایه اش بود استقالل داد 
و چون عراق مدعي شد که کویت پیش از 
استعمار انگلستان گوشه اي از خاک آن کشور 
بوده و آن را با توسل به نیروی سرباز تصرف 
خواهد کرد، دولت انگلستان تعهد سپرد که از 
تمامیت کویت دفاع کند و این وضعیت سرآغاز 

مسئله اي دیگر در منطقه شده است.
    استناد ژنرال عبدالکریم قاسم رهبر وقت 
عراق به ادعای مالکیت کویت در سال 1961، 
تاریخ و تقسیمات جغرافیایی ایران باستان بود. 
مهرداد دوم شاه ایران از دودمان اشکانیان در 
سال 123 پیش از میالد و پس از ساختن 
شهر تیسفون در سال 135 پیش از میالد در 
کنار دجله )تقریبا رو به روی سلوکیه( و انتقال 
پایتخت و مجلس تازه تاسیس ِمهستان به آن 
شهر، اعالم داشت که تیسفون در عین حال 
مرکز استان )ساتراپی( ایران جلگه ای جنوبی 
)ایراک = اراک = ایران جنوبی( است که تا 
میش ماهی )بحرین( امتداد دارد. سلوکی ها 
)جانشینان اسکندر مقدونی در آسیای غربی( 
قبال این منطقه را به زبان یونانی مزوپوتامیا 
)بین النهرینـ  منطقه میان دو رودخانه( می 
خواندند که مهرداد دوم بر وسعت آن افزوده 
بود و این استان به همین صورت تا پایان دوران 
ساسانیان به مدت هفتصد و 60 سال پابرجا 
بود. در صدر اسالم، عمر ابن خطاب شهر بصره 
را ساخت و امور تمامی آن منطقه در این شهر 
تمرکز یافت و .... امپراتوری عثمانی هم پس از 
تصرف جزیرة العرب، وضعیت را تغییر چندان 
نداد ولی انگلیسی ها پس از نشستن برجای 
عثمانی، ریاست خاندان الصباح بر امور داخلی 

کویت را برسمیت شناختند که طایفه آنان 
)طایفه بنی خالد( در سال 1756 از »نجد« 
به کویت مهاجرت کرده بود. ورود انگلیسی 

ها به بصره از سال 1770 آغاز شد که در این 
شهر دفتر تجاری دایرکرده بودند و مقاصد 
سیاسی آنان از سال 1899 و با مخالف خوانی 
با تصمیم آلمان به کشیدن راه آهن میان برلین 
و بغداد آشگارشد ولی تا زمان شکست نظامی 
عثمانی در جنگ جهانی اول، این دولت که 
خودرا عامل خلیفه مسلمین معرفی کرده 
بود قدرت اصلی بود. کویت تا نیمه قرن 20 
که نفت آن استخراج شد درآمدی جز صید 
مروارید نداشت. کویت در جریان جنگ عراق 
با ایران 65 میلیارد دالر به عراق داده بود که 
پس از جنگ بر سر وضعیت این پول اختالف 
نظر پیداکردند و لشکرکشی و ضمیمه کردن 
کویت به عراق و مداخله آمریکا که از قبل 

آمادگی داشت صورت گرفت.
     کویت در آگوست 1990 از سوي عراق 
تصرف شد که ادامه این اشغال نظامي، منجر 
به لشکرکشي آمریکا به منطقه و جنگ با 
عراق در آغاز سال 1991 شد. در جریان 

تعرض نظامی عراق به کویت بیش از سیصد 
هزار کویتی از این سرزمین فرارکردند و دولت 
آمریکا از مصاحبه های آنان در خارج با رسانه ها 
استفاده تبلیغاتی کرد. تلفات کویت در تعّرض 
نظامی عراق حدود یک هزار تن گزارش 
شده بود. بیشتر ساکنان کویت همانند سایر 
کشورهای کوچک صاحب نفت خارجیان 
بوده اند. نظامیان عراقی که 26 فوریه 1991 
کویت را تخلیه کردند ضمن عقب نشینی از 
کویت چاههای نفت این سرمین 20 هزار 
کیلومتر مربعی را آتش زدند. دولت کویت بعدا 
17 میلیارد دالر بابت هزینه نظامی امریکا در 
اخراج عراقی ها از کویت پرداخت کرد. دولت 
سعودی هم پرداخت بخشی دیگر از هزینه 
لشکرکشی امریکا را برعهده گرفت. استقرار 
نظامی آمریکا در چند کشور عربی منطقه 
خلیج فارس، تشکیل یک فرماندهی نظامی 
در منطقه و تصرف عراق در سال 2003 از سوي 

آمریکا دنباله همان جنگ است و ....
     موّرخان بر این باورند که اگر تصرف کویت 
توسط عراق، پیش از عقب نشیني گورباچف 
از برابر غرب صورت گرفته بود، تاریخ منطقه 
اینک مسیري دیگر داشت. به باور مورخان، 
وضعیت نوین آسیاي غربي )ناآرامی ها و جنگ 
های جناحی، قومی و مذهبی( ادامه خواهد 
داشت و اگر اقلیم ُکردستان یک جمهوری 
شود، وضعیت به صورتی دیگر درخواهد آمد.

     عبدالکریم قاسم که مسئله کویت را دامن 
زد از یک مادر ُکردـ  لُر و یک پدر عرب که از 
عساکر )نظامیان( ارتش عثماني بود به دنیا 
آمده بود، فردي چپگرا و ناسیونالیست بود. 

یکي از والدین او سّني و دیگري شیعه بود.

چهارم جوالی 232 جنگ 16 روزه ارتش 
امپراتوری ایران با ارتش امپراتوری روم در 
کاپادوکیه )بخشی از ترکیه امروز و گوشه ای 
از ساتراپی سوم ایران، طبق تقسیم بندی 
داریوش بزرگ( با پیروزی قاطع ایران پایان 
یافت و »ِسه وِروس« امپراتور وقت روم پس 

از این شکست، مأیوسانه به اروپا بازگشت.
 در طول جنگ که از هجدهم جون )ژوئن( 
آن سال آغاز شده بود، فرماندهي ارتش ایران 
را اردشیر پاپکان مؤسس دودمان ساسانیان، 
شخصا برعهده داشت. بیرون راندن رومیان 
از مشرق زمین )شرق مدیترانه( یکی از 

هدف های اردشیر پاپکان و جانشینان او بود 
و امپراتوران روم که این را می دانستند دست 
بکار ایجاد یک پایتخت شرقی )قسطنطنیهـ  
استانبول( برای این امپراتوری شدند که پس 
از تقسیم و انشعاب؛ پایتخت روم شرقی شد و 

روم شرقی تا سال 1453 دوام یافت.

ژنرال قاسم

روزی که انگلیسی ها به کویتـ  زمانی بخشی از امپراتوری ایران استقالل دادند 
 پیدایش مسئله اي تازه در منطقه

پایان جنگ کاپادوکیه و پیروزی ارتش ایران بر روم
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یکم جوالی 2004 )تیرماه 1383( 
و درست در روزی که صدام حسین و 
11 تن دستیارانش برای تفهیم اتهام در 
برابر قاضی دادگاه مربوط قرارگرفتند و 
صدام در پاسخ به پرسش قاضی، خودرا 
»رئیس جمهوری عراق« معرفی کرد، 
برخی از اسناد محرمانه و  محتوای نوارهای 
اظهارات او در جلسات حّساس دولتی و 
متون یادداشت های شخصی همکاران 
وی از این جلسات نیز علنی شد و تنفر 
زایدالوصف او نسبت به ایرانیان را نشان 
داد. دستچینی از این اسناد که پس از 
اشغال نظامی عراق به دست آمده بودند، 
از ماههای پیش از حضور صدام در دادگاه 
در یکم جوالی 2004، قرار بود علنی 
شوند. صدام که در آستانه تصرف بغداد، 
از این شهر گریخته بود و به یک مزرعه در 
حوالی تکریت رفته و در یک سوراخ زیر 
زمینی پنهان شده بود ماهها بعد دستگیر 

و زندانی شده بود تا محاکمه شود.
 طبق این اسناد و عمدتا به صورت 
نوار ضبط صوت و ژورنال های شخصی، 
صدام در یکی از جلسات مقامات دولتی 
)مربوط به سال 1974 که هنوز قدرت اول 
عراق نشده بود( به همکارانش گفته بود: 
»تا طاق کسری در چند کیلومتری بغداد 
]در سلمان پاکـ  مدائن،تیسفون[ بر سر 
پا باشد ترس من که روزی یک ایرانی 
ِ »نادرمانند« بپاخیزد و مارا ضمیمه 
ایران کند باقی خواهد بود. من از فارس 
ها )ایرانیان( که روزی »قدرت« بودند و 
به آن روزها همچنان افتخار می کنند و 
در رؤیای قدرت شدن هستند نفرت دارم، 
باید کاری کنیم که بدبخت شوند. بدبختی 
آنان، با جداکردن خوزستان تا ایالم و بی 
نفت کردنشان میّسر خواهد شد که می 
شوند مثل افغان ها؛ گدا. ببینید که شاه 
)محمدرضاشاه پهلوی( وقتی که راه می 
رود و یا بر کرسی می نشیند خودرا بگونه 
ای حرکت می دهد و قیافه می گیرد که 
خیال می کند که صاحب دنیا است. فارس 

ها باید بیچاره شوند و من هر کار که برای 
بیچاره کردن آنان از دستم برآید انجام 

می دهم.«.
طبق یادداشت یکی از مقامات وقت 
حزب بعث، صدام در 1984 که دولت 
لندن موافقت کرده بود در پایان ژوئن 
1997 »هنگ کنگ« را پس از 156 
سال به چین بدهد به قدری از این کار 
خشمناک شده بود که در پایان جلسه 
مقامات دولتی که دعوت به ناهارِ  پس 
از جلسه شده بودند غذا نخورد و گفت: 
این کار دولت لندن شد یک قاعده و روال 
در روابط بین المللی، فردا هم در پی یک 
ساخت و پاخت پنهانی، یک گوشه عراق 
را به حساب اینکه در گذشته، گوشه ای 
از ایران بوده به این کشور می دهند. باید 

خودمان را قوی تر از ظرفیت کنیم و هشیار 
باشیم تا با ما چنین نکنند، در این دنیا 
امکان هرگونه بازی و ساخت و پاخت وجود 
دارد، قدرت ها شب می نشینند و برپایه 
منافع خودشانـ  درست و یا نادرستـ  
تصمیم می گیرند و روز بعد برای اجرا، بازی 
و دوز و کلک را شروع می کنند، یک روز 
تبّسم بر لب دارند و روز بعد، اَخم بر چهره.

یک یادداشت قبلی همین مقام بعثی 
نشان می دهد که صدام در یک جلسه 
دولتی، از نشست سال 1978 سران غرب 
در گوادالوِپ فرانسه واقع در کارائیب که 
در آنجا موافقت شده بود به اینکه از ماندن 
شاه بر اریکه قدرت حمایت بیشتری 
نشود ابراز خرسندی کرده بود. در آن 
جلسِه مقامات بعثی گفته شده بود که 
دولت های وقت لندن و پاریس بی میل 
به تغییر نظام ایران نیستند. برپاکردن 
آنچنانی مراسم دوهزار و پانصدساله شدن 
امپراتوری ایران و تغییرداده شدن تقویم 
ملّی و دم از ایرانزمین زدن به جای ایران، 
سران ]وقت[ غرب را نگران پیدایش »یک 
قدرت« در خاورمیانه نفتدار و استراتژیک 
کرده بود. این اسناد نشان می دهد که 
صدام از نزدیک شدن دولت ]وقت[ ایران 
به مسکو که احتمال داشت مسکو متحد 
قدیمی بغداد توجه خود به عراق را کمتر 
کند نیز نگران شده بود. صدام همچنین از 
اینکه دولت ]وقت[ ایران وسیله انتقال 
کمک های آمریکا به ُکردهای عراق شده 
و به ماّلمصطفی بارزانی در کرج سکونت 

داده بود عمیقا دلخور بود.
از این اسناد چنین بر می آید که بازی 
های صدام پس از انقالب ایران ازجمله 
کمک به کودتای نوژه و تعّرض نظامی به 
ایران در سپتامبر 1980 و ... همه اش از 
تنفر قلبی او نسبت به ایرانیان سرچشمه 
می گرفت. وی در زیر چوبه دار نیز با بیان 
جمالتی این تنفر از فارس ها را ثابت کرد 
و گفت که در اعدام او فارس ها دست 

داشتند.

اسناد تنفر زایدالوصف صدام حسین از ایرانیان )و به قول او؛ فارس ها(

صدام حسین پس از بیرون آورده شدن از حفره 
»سوراخ مانند« مزرعه. »سامیر« مترجم نظامیان 

آمریکا باالي سر او دیده مي شود

طناب دار بر گردن صدام در 30 دسامبر 2006
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ُکِد خبر: 2075329ـ  تاریخ مخابره : 
1392/3/23، ساعت مخابره: 13:29 ]یک 
ساعت و سی دقیقه بعد از ظهر پنجشنبه و 
18 ساعت پیش از آغاز رای گیری انتخابات 

24 خرداد 1392 ریاست جمهور[
    

    تهرانـ  خبرگزاری ِمهر: بر اساس آخرین 
نظرسنجی ها که چهارشنبه توسط یک نهاد 
معتبر در مراکز استان های سراسر کشور 
انجام شده است]شده بود[، محمدباقر 

قالیباف همچنان پیشتاز است]بود[.
    نتایج آخرین نظرسنجی حاکی از 
احتمال کشیده شدن انتخابات به دور دوم 

است]بود[.
    نتایج این ]آخرین[ نظرسنجی به این 

شرح بوده است ]بود[:
ـ  محمدباقر قالیباف: 29.3 درصد    ـ 

ـ حسن روحانی: 19.1 درصد    ـ 
ـ محسن رضایی: 17.8 درصد    ـ 

ـ علی اکبر والیتی: 12.4 درصد    ـ 
ـ سعید جلیلی: 11 درصد    ـ 

ـ محمد غرضی: 2 درصد    ـ 

ولی:
ساعت 8 و 18 دقیقه بعد از ظهر 25 
خرداد 1392 )15 ژوئن 2013( مصطفی 
محمد نّجار وزیر وقت کشور نتایج انتخابات 
ریاست جمهور در دور یازدهم را به این شرح 

اعالم کرد:
ـ حسن روحانی: 18 میلیون و 613     ـ 

هزار و 329 رای
ـ محمد باقر قالیباف: 6 میلیون و 77     ـ 

هزار و 292 رای
ـ سعید جلیلی: 4 میلیون و 168 هزار     ـ 

و 946 رای
ـ محسن رضایی: 3 میلیون و 884 هزار     ـ 

و 412 رای
ـ علی اکبر والیتی: دو میلیون و 268     ـ 

هزار و 753 رای
ـ محمد غرضی: 446 هزار و 15 رای    ـ 

    وزیر وقت کشور گفت: 52 میلیون و 483 
هزار و 192 نفر واجد شرایط رای دادن بودند 

که 36 میلیون و 704 هزار و 156 تن از آنان 
آراء خودرا به صندوق ها ریختند. از این آراء، 
35 میلیون و 458 هزار و 747 رای صحیح 

بود که نتایج آن اعالم شد.
    ]برای شرکت در انتخابات دور یازدهم 
ریاست جمهور، 686 تن داوطلب شده 
بودند که شورای نگهبان صالحیت تنها 8 
نفر از آنان را تایید کرد که نامزد انتخابات 
اعالم شدند. در جریان کمپین، دو تن از 
نامزدان کناره گیری خودرا اعالم داشتند 
و شش نفر دیگر در فهرست مربوط باقی 

ماندند.[.
    

  ـ  حسن روحانی )حجت االسالم( 
متولّد 21 آبان 1327 )12 نوامبر 1948( 
در سرخهِ  سمنان است که دوره ریاست 
او بر قوه مجریه )دولت( در تابستان 1396 
پایان خواهد یافت. او می تواند برای یک 
دوره دیگر با طی کردن همان مراحل 
)ازجمله عبور از غربال شورای نگهبان( 

نامزد انتخابات ریاست جمهور شود.

نتیجه آخرین نظرسنجی درباره نامزدهای انتخابات 24 خرداد 1392 که »تاریخ« شده 
است به گزارش مِهر، ولی ...

سال 1576 و بخشي از سال 1577 
میالدي، کاخ سلطنتي قزوین )پایتخت 
وقت ایران( به صورت النه توطئه هاي 
مرگبار یک شاهزاده خانم صفوي به نام 
»پریخان خانم« در آمده بود که طبق 
برخي روایات، پدرش شاه طهماسب را هم 

در 1576 مسموم کرده بود.
همین پریخان خانم که زني جاه طلب 
بود به حیدر میرزا برادر خود که برجاي پدر 
ـ شاه طهماسب، نشسته بود تنها یک روز 
امکان سلطنت داد و در شب همان روز، او 
را مسموم کرد تا شاه بعدي، فرد مورد نظر 

او باشد.
 پس از مرگ حیدر میرزاـ  به اشاره 
پریخان خانم، اسماعیل میرزا پسر دیگر 

شاه طهماسب را که به دستور پدر به 
زندان افکنده شده بود آوردند و به نام »شاه 
اسماعیل دوم« بر تخت سلطنت نشاندند. 
چون ابراهیم میرزا عموي اسماعیل دوم و 
پریخان خانم )پسر شاه اسماعیل اول( که 
از شاعري و هنر هم بهره داشت مخالف این 
انتصاب بود، طبق توطئه پریخان خانم و 
تایید شاه اسماعیل دوم، 20 ژوئن 1576 

کشته شد.
براهیم میرزا که زماني حاکم  قتل ا
خراسان بود و در هرات )حاکم نشین 
خراسان بزرگتر و ولیعهدنشین ایران( مي 
نشست، خراساني ها را خشمگین ساخت 
و تا آستانه شورش و اعالم استقالل )تجزیه 

ایرانزمین( پیش بُرد.

 اسماعیل دوم که تعادل رواني و توان تفّکر 
درست هم نداشت با استفاده از این فرصت، 
کمر به قتل شاهزادگان صفوي بویژه آنانکه 
قلبا او را قبول نداشتند بَست و پریخان 
خانم که مورد سوءظن بود در این برنامه 

قرار گرقت و از میان برده شد.
 پادشاهي اسماعیل دوم نیز به دو سال 
نرسید و از میان رفت. کبود کردن پیشانی 
که نشان دهد فرد نمازگزار و مؤمن است 
ریشه در دوران صفویان )شاهـ  درویش 
ها( دارد. همچنین بسط فساد دولتی و نیز 
بازکردن پای اروپاییان به ایران با هدف نفوذ 
و تلقین و برانگیختن جنگ شیعه )ایران( و 
سّنی )عثمانی( تا اروپا بدون نگرانی و ترس 
به استعمار و استثمار ملل دیگر ادامه دهد.

توطئه هاي مرگبار شاهزاده خانم صفوي؛ پریخان خانم!ـ  قتل هایی که ایرانزمین را در 
آستانه تجزیه قرار داده بود
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در نیمه خرداد 1395 )ژوئن 2016( 
محمد بلوریـ  روزنامه نگاری که از 59 
سال پیش حادثه نویسی می کندـ  از 
من خواست به جلسه انجمِن در شرف 
تأسیس روزنامه نگاراِن پیش کسوت 
که قرار بود در دفتر مجله آزماـ  واقع در 
ساختمانی در چندصد متری میدان 
فردوسی، تهرانـ  تشکیل شود بروم و 
ببینم که چه می کنند. در پاییز 1394 
در نمایشگاه مطبوعات، درباره تصمیم 
ایجاد این انجمن مطالبی شنیده بودم. 
در آن نمایشگاه، یک جلسه گفت و 
شنود روزنامه نگاران با مؤسسان انجمن 
هم تشکیل شده بود که در این گفت و 
شنود، لزوم تشکیل این انجمن بیان شده 
بود ازجمله مطرح داشتن نام روزنامه 
نگاران )مثال درج زادروز آنان و اشاره 
به کارهایشان در مطبوعات(، انتشار 
خاطرات و شرح تجربه آنان برای آگاهی 
نسل نوین ِ روزنامه نگاران و پژوهشگران 
رویدادها و مسائل گذشته با هدف درس 
گرفتن )تاریخ(، کسب نظرات پیرامون 
مسائل مربوط، ترتیب دادن دعوت از آنان 
برای سخنرانی های آموزشی با هدف 
ارتقاء ژورنالیسم ایران، ترتیب دادن 
گردهمایی از نوع تازه کردن دیدار، کمک 
معنوی به آنان با هدف تقویت روحی و 
در صورت فوت؛ دادن اعالمیه، برگزاری 
مجلس ترحیم و مراسم تدفین و احیانا 
تشییع جنازه و خواستن از رئیس دولت 
و یا مقامات مربوط به امضای اعالمیه 
فوت، ترتیب دادن نگهداری، درمان و 
از این قبیل امور در سال های پیری و 
ازکارافتادگی. در بیشتر کشورها چنین 

انجمن هایی وجود دارد.
در جلسه تشکیل شده در دفتر مجله 

آزما، هریک برای تسریع در ایجاد انجمن 
که اساسنامه آن ازجمله شرایط عضویت 
قبال تصویب شده است سخنی گفت 
ازجمله بی خبر بودن از احوال »انور 
خامه« قدیمی ترین روزنامه نگار ایران 
که از 1320 گام به این حرفه گذارده و 
زمانی دبیر صفحه گزارش روز )فیچر( 
روزنامه اطالعات و سپس سردبیر 
مجله اطالعات هفتگی بود و آنگاه از 
سوی سازمان ملل به آفریقا اعزام شد و 
کمک کرد تا کشورهای استقالل یافته 
آفریقایی دارای روزنامه جامع شوند. او 
پس از انقالب به ایران بازگشت و در کرج 
زندگی می کند و تا دو سه سال پیش 
برای برخی از نشریات مقاله می فرستاد 
و دیگر خبری از او نیست!. قرار شد که از 
او دیدار شود و نشریات تشویق به انتشار 

وضعیت او شوند و برنگارند.

ین جلسه گفته شد که در  در ا
کشورهای دیگر، شهرداری ها در 
ساختمان کتابخانه های عمومی، یکی 
ـ دو اطاق به این انجمن ها اختصاص 
می دهند و کارکنان کتابخانه، امور 
اداری انجمن را هم انجام می دهند و 
جلسات بزرگتر در تاالر کتابخانه برگزار 
می شود. شهرداری تهران که خودش 
دارای روزنامه است باید تسهیالت الزم 
را فراهم کند. این انجمن ها غیر انتفاعی 
و صرفا فرهنگی هستند و کار انسانی 
چشمگیر آنها بزرگداشت، بازشناسی 
)مانع فراموش شدن( و انعکاس خدمات 
روزنامه نگاران سالخورده و بازگو کردن 
تجربه های آنان است. در این جلسه 
»رضا قوی فکر« روزنامه نگار به عنوان 
سخنگوی انجمن انتخاب شد تا کارها 
و اطالعیه های انجمن را به رسانه ها 
بدهد و وضعیت روزنامه نگاران قدیمی 
و سالخورده را به اطالع همگان )مردم( 

برساند.
ز شرکت  در پایان جلسه، یکی ا
کنندگان درباره »رضا رفوگران« از من 
)نوشیروان کیهانی زادهـ  ناشر روزنامک و 
مؤلف تارخ آنالین برای ایرانیان( پرسش 
کرد و گفت که رضا اگر به کار روزنامه 
نگاری ادامه داده بود می توانست از 
ستارگان آسمان روزنامه نگاری ایران 
شود مخصوصا که عمیقا به ژورنالیسم و 
اصول آن و نیز اخالقیات و میهندوستی 
پایبند بود، سابقه رویدادها را کشف و 
گزارش ها را کامل، شیوا و بی طرفانه 

می نوشت.
اظهارات این روزنامه نگار سالخورده، 
در ذهن من خاطراتی را که از رضا 
)محمدرضا( رفوگران داشتم زنده 

مسیر زندگی: از روزنامه نگاری به تدریس در دانشگاه و از تدریس به ریِلتور شدنـ  
مردی که می رفت از ستارگان روزنامه نگاری ایران شود

رضا رفوگران

رضا قوی فکر

12

این  ماه در دنیای رسانه ها:
روزنامک- شامره26 )خرداد 1395(  کتاب، روزنامه، مجله،  رادیو و تلویزیون،  فیلم و عکس و ابزارهای کمکی آنها: خبرگزاری ها،  سرچ اینجین ها



کرد. رضا 19 ساله و دانشجوی دانشگاه 
بود که داوطلب امتحان ورودی آخرین 
دوره آموزش روزنامه نگاری موسسه 
مطبوعاتی اطالعات شد و یکی از 335 
داوطلب. نخستین دوره آموزش روزنامه 
نگاری موسسه اطالعات )به صورت لِکِچر 
و پرکتیکوم، توأما( در تابستان 1335 
برگزار شده بود. در امتحان ورودی آخرین 
دورهـ  کتبی و مصاحبهـ  36 نفر ازجمله 
محمدرضا رفوگران پذیرفته شدند. این 
امتحان بمانند هر امتحان ورودی دوره ها و 
دانشکده های آموزش روزنامه نگاری؛ برپایه 
استعداد، هوش، معلومات عمومی و مهارت 
در نگارش بود. از این 36 تن، 12 نفر ازجمله 
رضا رفوگران موفق به گرفتن گواهینامه با 
نمره قبولی شدند و استخدام در نشریات 
مؤسسه مطبوعاتی اطالعات. رضا داوطلب 
شد که دوره سه ماهه استخدام آزمایشی 
خودرا در سازمان شهرستانهای موسسه 
اطالعات بگذراند که در واقع یک خبرگزاری 
داخلی سراسری بود. در آن زمان، ایران تنها 
یک خبرگزاری داشت که اخبار خودرا بولتن 
می کرد و برای رسانه ها و مشترکان دیگر 
می فرستاد. ابتکارِ  به صورت خبرگزاری 
اداره کردن سازمان شهرستانهای روزنامه 
اطالعات مشترکا از دکتر ابراهیم باستانی 
پاریزی و نورالدین نوری در نیمه دهه 

1330 بود.
رفوگران دوره استخدام آزمایشی خودرا 
با موفقیت گذراند و مدیریت مؤسسه اورا با 
سمت خبرنگار به میز اخبار قضایی و حوادث 
شهری روزنامه فرستاد. وی که به اصول 
ژورنالیسم وفادار بود و جوانی میهندوست 
و درستکردار، بارها از طرز کار میز حوادث و 
روال محافظه کاری )خودسانسوری خاص( 
ابراز عدم رضایت کرده بود و باالخره پس از 
یک سال از سردبیر اجرایی روزنامه خواست 
که اورا به میزی دیگر بفرستد که کار روزنامه 
نگاری اصیل کند. رضا به شورای دبیران 
روزنامه دعوت شد تا دالیل خودرا بگوید. 
رضا گفت: رسانه همگانی را به آئینه تشبیه 
کرده اند تا زشت و زیبا را عینا منعکس کند. 
»زیبایی« سرمشق می شود و »زشتی« 

هشدار می دهد تا آن را برطرف کنند. برای 
مثال؛ ما از یک متهم به دزدی می پرسیم که 
چرا دزدی کرده است، می گوید از بیکاری، 
به من کار بدهید با حداقل دستمزد تا دزدی 
نکنم. شکم گرسنه، آدم را به ارتکاب هرکاری 
وادار می کند. ولی طبق روال میز حوادث، 
این حرف او قابل چاپ شدن نیست و ما 
مجبور می شویم از متهم درباره تحصیل، 
ازدواج، دوستان بد و ... بپرسیم تا بتوانیم 
از ال بالی پاسخ ها، برای دزدشدنش علت 
ـ علتی غیر از نشان دادن ضعف دولت و 
مسائل جامعهـ  بتراشیم و این، یک روزنامه 
نگاری اصیل نیست. مردم از دستگاه قضایی 
راضی نیستند ولی ما باید آن را صیقل بزنیم 
تا اجازه تهیه خبر بدهند و .... من می خواهم 

یک روزنامه نگار واقعی باشم.
سردبیر گفت که انتقال به میز اخبار 
دولت چطور؟، رضا گفت: نه. در اینجا هم 
باید دیکته نویسی کنم. عادت بر این است 
که اظهارات یک مقام باید عینا و حتی با 
عبارات نامفهومی که بر زبان می آورد 
درج شود و این، کار روزنامه نگار نیست 
ـ کار ضبط صوت است. روزنامه نگار باید 
بر هر جمله مقام، نظر و سابقه بنویسد و 
توضیح دهد. سردبیر گفت: به میز اخبار 
اقتصادی، چطور؟. گفت می روم زیرا که 
همایون فروزان دبیر آن میز، یک روزنامه 
نگار حرفه ای و اصولی است و حوزه های 
خبر هم متنّوع و کمتر از نیمی از آنها دولتی 

هستند.
رضا مدت ها بعد از میز اقتصادی به میز 
گزارش روز )فیچر( منتقل شد زیراکه در 
اینجا، ارتباط با دولت و مقام دولتی نداشت و 
کار تحقیقی می کرد و چون زبان انگلیسی 

می دانست، از منابع این زبان هم واقعیت 
هایی در زمینه موضوع فیچر روز ترجمه  و 

اضافه می کرد.
او که ضمن کار روزنامه به تحصیل در 
دانشگاه ادامه می داد، لیسانسیه شد و بعدا 
به اندیشه تحصیل فوق لیسانس در آمریکا. 
او باالخره از دانشگاه مارشال )ویرجینیای 
غربی( پذیرش به دست آورد و در بهمن  
1354 عازم آمریکا شد و قرار شد که در اینجا 
مطالب جالب و مهم رسانه های آمریکا را به 
انتخاب خودش ترجمه کند و به روزنامه در 
تهران بفرستد. تحصیالت فوق لیسانس او 
در آمریکا در نیمه سال انقالب )سال 1357( 
به پایان رسید و به ایران بازگشت، ولی به 
علت کاهش آگهی و صفحات روزنامه، کار 
تمام وقت در روزنامه نبود و حق التحریری 
کار می کرد که  از بهمن 1357 بازهم از 
صفحات روزنامه کاسته و 8 صفحه ای شد 
و صفحات اخبار بین الملل به دو ستون در 
صفحه آخر محدود شد و در نتیجه، رضا 
پیشنهاد کار در یک روزنامه تازه تأسیس را 
پذیرفت که این نشریه هم پس از مدتی به 
عللی تعطیل شد و سراغ نشریه دیگر رفت 
و آن هم پس از مدتی تعطیل شد و رضا 
تصمیم به بازگشت به آمریکا و تحصیل در 
رشته دکترا گرفت و از سال 1986 به کار 
تدریس در یکی از  دانشکاه های ایالت فلوریدا 
پرداخت و دو سال بعد به ویرجینیای شمالی 
)حومه شهر واشنگتن( نقل مکان کرد و با 
تجربه ای که از دوران خبرنگاری در میز 
اقتصادی )بیزنس ِدسک( روزنامه اطالعات 
داشت تصمیم به کار مستقل )نه استخدامی 
و اصطالحا زیردست این و آن( گرفت و 
  Realtor = Real Estate Broker ریلتور
)واسطه خرید و فروش خانه و زمین( در 
این منطقه )شهر واشنگتن و حومه اش 
در ویرجینیا و مریلند( شده است. او پس 
از بازگشت به آمریکا، اندیشه  ادامه روزنامه 
نگاری را از دست نداد ولی به قول خودش، 
در اینجا نشریه بی طرف و حرفه ای نیافت 
و متوجه تدریس و کار غیر مطبوعاتی شد 
و ادامه داد. او هر چند وقت یک بار به ایران 

سر می زد.

محمد بلوری
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نظرات اندیشمندان درگذر زمان

14 ژوئن سالروز انتشار »فلسفه حق« 
تألیف ِهِگل است که در سال 1821 در 
شهر برلین به توزیع داده شد.  هگل ) 
 )Georg Wilheln Friedrich Hegel
فیلسوفـ  موّرخ آلماني نیمه اول قرن 
نوزدهم )1770ـ  1831( از پایه گذاران 
»فلسفِه تاریخ« است که مارکس را در 
اعتقاد به فلسفه تاریخ، یکي از پیروان او 
مي دانند.]فرضیه تکرار رویداد ها و معتقد 
بودن به قانون و یا قوانین و اصول معّین که 

رویدادها را شکل مي دهد[.
»هگل« که تاریخ ایرانیان را به لحاظ 
»فلسفه تاریخ« کامل ترین تاریخ اعالم 
کرده است تحصیالت خودرا در رشته 
الهیات آغاز کرده بود نخستین رساله اش 
را درباره »حق طبیعي«، »قانون مؤثر« و 
Phenomenology of Mind  نوشت که 

کار بزرگي بود. او سپس کتاب »فلسفه 
حق« را تالیف کرد. هگل همچنین علم 
منطق را جان تازه داد.    این نکته که چه 
کسي، و چگونه رئیس کشور شود براي 
»ِهگل« اهمیت ندارد، حتي اگر رئیس 
کشور یک »پادشاه« باشد که موروثي 
است، ولي با این شرط که این فرد ]رئیس 
کشور[ حامي و نگهبان حقوق اتباع باشد و 
بکوشد که قواي سه گانه حکومتي، منفک 
از هم عمل کنند. مورخان وقت نوشته اند 
که برپایه قاعده ای که هگل به دست داده 
]و یک »اصل«[ شده است کوروش بزرگ، 
خسروانوشیروان و کریمخان زندـ  سه 
رئیس ایرانیان در طول تاریخ بشر )تا عصر 
هگلـ  نیمه اول قرن نوزدهم( در رعایت و 
نگهبانی از حقوق اتباع، »نمونه« بوده اند.

هگل تاکید دارد که هرگونه اصالحات 

در یک جامعه باید از دادگستري )دستگاه 
قضایي( آغاز شود و مي گوید که بدون 
داشتن یک سازمان قضایي بي عیب و 
نقص، تحول و پیشرفت در یک جامعه 
تحّقق نخواهد یافت و خیال اتباع از 
فساد و قانون شکني آسوده نخواهد شد و 
احساس حفظ حِق امنیت، و دفع تعّدي و 
اجحاف نخواهند کرد.     پاره اي از پیروان 
»هگل« که به تفسیر عقاید وي پرداخته 
اند دمکراسي را پروسه اي چندین مرحله 
اي خوانده اند که اگر دفعتاً ]بدون آمادگی 
مردم[ در کشوري پیاده شود؛ بیشتر از 
سود، به آن جامعه زیان خواهد زد. برای 
مثال؛ اگر در جریان تمرین دمکراسِی 
ناکامل، کشور گرفتار تضاد داخلی و یا 
داراي دشمن خارجي باشد احیاناً به 
انتخاب فرد ناکامل و تبلیغ شده، ناآرامی 
و تشّنج و احتماال تجزیه منجر خواهد شد.

کارل مارکس و تني چند از فالسفه 
تأکید بر اجراي عقاید ِهِگل از راه انقالب 
داشته اند که سریع الوصول تر از طریقه 
»تحّول« است به این شرط که این 
انقالب بدون تخریب و یا با کمترین 
تخریب )سریع النتیجه( باشد و اداره 
کشور به دست افراد کامل، انساندوست 
و پاک دست افتد. برخی از اصحاب نظر، 
کودتای نظامیان را اگر با هدف نجات 
جامعه ملّی از فساد، تباهی، تبعیض و 
ندانمکاری ها باشد نوعی انقالب سریع 
الوصول خوانده اند به این شرط که اصول 
و نظام کشور )قانون اساسی( را تغییر 
ندهد و تنها با اقدام انقالبی به فساد، 
تبعیض و ندانمکاری پایان دهد و سپس 

کشور را به رئیس آن سپارد و کنار رود.

نظر ِهِگل درباره رئیس کشورـ  ِهِگل: رئیس کشور باید حامي و نگهبان حقوق 
اتباع باشدـ  کوروش بزرگ، خسروانوشیروان و کریمخان زند از این لحاظ در 

تاریخ بشر »نمونه« هستندـ  کودتای نظامی هم »انقالِب سریع النتیجه« است

ِهِگل

روزنامک- شامره26 )خرداد 1395( 
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دانستنی ها
روزنامک- شامره26 )خرداد 1395( 

 » Heinrich Roth هنریش روث«
مستشرق آلمانی که 20 ژوئن 1668 
در اگره Agra  هندوستان درگذشت 
موفق به تدوین گرامر )دستور زبان( و 
فرهنگ لغات برای سانسکریت )زبان 
هند باستان و خویشاوند زبان پارسی( 
شد و  بخشی از نوشته های باقی مانده 

از این زبان را ترجمه کرد.
     وی که در 18 دسامبر 1620 در 
دیلینِگن آلمان به دنیا آمده بود در 
اگسبورگ بزرگ شده بود و در رشته 
نی  لهیات و روش سخنرا فلسفه، ا

عمومی تحصیل کرده بود.
هنریش )هنریک( روت در 29 
سالگی، بسال 1649 با یک هیأت 
مذهبی و از راه زمینی ـ  از طریق اصفهان 
وارد منطقه »گوا« در جنوب شرقی 
هندوستان شد. »گوا« قلمرو پرتغالی 
ها بود. هنریش که مجذوب زیبایی 
اصفهان و تمدن خاص ایرانیان بویژه 
در مهربانی کردن شده بود تصمیم به 
یاد گرفتن زبان پارسی و تاریخ ایران 

گرفت.
وی پس از 3 سال اقامت در »گوا« به 
اگره مرکز حکومت وقت هندوستان 
رفت و مشاهده کرد که »پارسی« زبان 

دولتی و اداری هندوستان است و بیشتر 
دانشمندان و پاندیت های هندی زبان 
فارسی می دانند و در سخنان خود از 

اشعار پارسی مثال می زنند.
چون هنریش از مسیحیت سخن می 
گفت، مورد سوء ظن شاهجهان و اورنگ 
زیبـ  دو پادشاه پی در پی هندوستان 
واقع شد و زیر نظر قرار گرفت. هنریش 
از فرصت اقامت نسبتا طوالنی خود در 
اگره استفاده کرد و به تکمیل یادگیری 
زبان پارسی و نیز یاد گرفتن الفبا و زبان 
سانسکریت پرداخت و این دو زبان را از 
یک خانواده یافت و بر زبان سانسکریت 

گرامر و فرهنگ لغات نوشت.
 هنریش پس از یادگرفتن فارسی و 
هندی و اینکه هندیان بودند که نوشتن 
»عدد« و علم حساب را به جهان عرضه 
کرده و مغز ریاضی دارند از طریق 
کابل به اروپا بازگشت و در ایتالیا و به 
زبان التین دو کتاب؛ یکی تاریخچه 
زبان سانسکریت و گرامرآن و دیگری 
سفرنامه اش و آنچه  را که در مسیر خود 

دیده بود تألیف کرد.
وی از ایتالیا به آلمان و از آنجا به 
اتریش رفت. در وین، لئوپُلد یکم پادشاه 
اتریش هزینه مالی بازگشت او به شرق و 

تحقیقات بیشتر را تأمین کرد و هنریش 
بازهم از راه زمینی در سال 1666 به اگره 
بازگشت و به تکمیل مطالعات شرق 
شناسی ، تاریخ هند و فرهنگ و تمدن 
هندیان و ارتباط آن با فرهنگ ایرانیان 
و خویشاوندی دو قوم سرگرم شد. ولی، 
دو سال بعد درگذشت و یادداشت های 
او در این دو سال بر دو کتاب پیشین وی 

افزوده شده است.
هنریش روث« مستشرق آلمانی 
پس از چند سفر به بالکان، قلمرو 
عثمانی، ایرانزمین و هندوستان و 
کسب نظر از گردشگران اروپایی که 
از چین دیدن کرده بودند، در نیمه دوم 
قرن هفدهم این نظریه را مطرح کرد که 
برای مدیریت کردن بر یک ملت و یا ملل 
دارای فرهنگ و نیاکان )تاریخ( مشترک 
باید روانشناسی مردم را دانست تا موفق 
شد زیراکه هر ملت و یا ملل دارای یک 
ریشه تاریخی، روانشناسی ویژه خود را 
دارند که متفاوت از ملل دیگر است و این 
روانشناسی را نمی توان در یک نسل و 
حتی 3ـ  4 نسل تغییر داد. بنابراین، 
نباید در جریان مدیریت جامعه ملی 
یک قاعده رفتاری واحد )استاندارد( را 
بکار بُرد و یا تصمیماتی مشابه ملل دیگر 

گرفت و به اجرا گذارد.
به نظر بسیاری از اندیشمندان معاصر 
)قرن بیستم و بیست و یکم(، این نظریه 
هنریش روث )شناخت روانشناسی 
عمومی مردم یک جامعه برای مدیریت 
کردن بر آن جامعه در راستای آن( 
بسیار مهم و حتی مهم تر از نوشتن 
گرامر زبان سانسکریت و رابطه این 
زبان با پارسی و شرح احوال هندیان و 

ملل مسیر راه بوده است.

مستشرق پارسی دان آلمانی که برای سانسکریت گرامر نوشت: مدیریت یک کشور 
باید بر روانشناسی مردم واقف باشد تا موفق شود

کلمه سانسکریت به الفبای آن زبان



Otto Seeck »اوتو سیک« موّرخ شهیر 
آلماني و کارشناس تاریخ قرون قدیم که 29 
جون 1921 در 71 سالگي فوت شد در نوشته 
هایش اشاره هاي متعدد به ایرانیان باستان 
دارد. »اوتو سیک« وسیعا درباره طلوع و نزول 
تمدن ها و قدرت ها پژوهش کرده و علل آنهارا 
شرح داده و به صورت اصل و قاعده کلی درآورده 
است که می تواند برای سران معاصر هم پند 

آموز باشد.
 به نظر او، ایران باستان چهار بار دچار وسیعا 
فساد دولتي و مبارزه داخلي بر سر تصاحب 
قدرت )اختیارات دولتي و منافع( شد و دگرگون 

گردید. از این چهار بار، دو بار آن، دولت دست 
به دست گشت و دوبار دیگر؛ کشور به تصرف 
بیگانه درآمد. کوروش هخامنشي دولت ماد 

و اردشیر ساساني دولت اشکانیان را که به 
فساد گراییده بودند از میان بردند و وضعیت را 
اصالح و رو به راه کردند ولي سیاست ها و رفتار 
داریوش سوم و یزدگرد سوم، استقالل ایران و 

حاکمیت ملی ایرانیان را برباد داد و ....
 از خواندن کتاب اوتو سیک زیر عنوان 
»پرسش هاي بي پاسخ در تاریخ رویدادها« 
چنین بر می آید که فساد دولتی و ندانمکاری 
های دوران شاه سلطان حسین صفوی نیز 
باعث یک دگرگونی وسیع در ایران شد. 
اصول اورا می توان به وضعیت ایران در دوران 

قاجارهای مغول تبار تسّری داد.

دگرگونی های دولتی ایران در طول تاریخ نتیجه فساد دولتی

Otto Seeck

Eratosthenes

13 ژوئن سال 1942 دولت آمریکا همه 
دفاتر تبلیغاتي خود از جمله اداره آمار و 
حقایق، اداره اخبار، و دفتر گزارشهاي دولتي 
را در هم ادغام و سازمان اطالعات و تبلیغات 
جنگ )  O.W.I ( را به وجود آورد. این 
سازمان از سال 1945 به وزارت امور خارجه 
آمریکا منتقل و امور تبلیغات خارجي 

آمریکا از جمله امور صداي آمریکا مستقر 
در خیابان ایندیپندنس شهر واشنگتن را به 
دست گرفت )و عمال بازوي روابط عمومي 
این کشور شد(. دولت فدرال آمریکا همه 
هزینه های این سازمان رادیوـ  تلویزیونی 
را که دارای یک بخش به زبان فارسی است 

برعهده دارد.

 The Voice of America صداي آمریکا«     
(VOA) « اختیار پخش برنامه در داخل 
این کشوررا ندارد و امواج آن برون مرزي 
است. طبق یک تحقیق غیر دولتی، توجه 
ایرانیان به برنامه های صدای آمریکا که از 
طریق ماهواره منتقل می شود کمتر از سایر 

رسانه های برون مرز است.

اراتوستنس Eratosthenes  دانشمند 
یوناني تبار عهد باستان 19 ژوئن سال 

240 پیش از میالد اندازه گیري محیط 
زمین را بر پایه علم هندسه به پایان بُرد. 
وي در اسکندریه مصر و در لحظه اي 
که خورشید در اوج بود )ظهر( فاصله 
 آن را بر اساس احتساب زاویه برآورد 

کرد.
     اراتوستنس که بسال 267 پیش از 
میالد در سیرن واقع در شمال آفریقا )لیبي 

امروز( به دنیا آمده بود 72 سال عمر کرد.
 وي نخستین ریاضیدان و فضا شناسي 
است که به اندازه گیري محیط زمین 

پرداخته بود. او با محاسبات خود، زمان 
نسبتا دقیق وقوع رویدادهاي مهم تاریخ 
قرون قدیم از جمله صدور اعالمیه کوروش 
بزرگ درباره حقوق انسان و ایجاد جامعه 
نی، لشکرکشی  لمنافع جها مشترک ا
ایرانیان به یونان و تصرف آتن، افتادن مصر، 
لیبی و منطقه دلتای دانوب ازجمله رومانی 
امروز به دست ایرانیان و ... را بر حسب مبدأ 
)اوریجین( خود به دست آورده بود که در 
قرون معاصر پس از تطبیق با تقویم میالدي 

تازه اعالم شده اند.

یکي شدن دستگاههاي تبلیغات دولتي آمریکا - صداي آمریکا

نخستین اندازه گیري محیط زمین و زمان وقوع رویدادها ازجمله صدور اعالمیه کوروش و 
افتادن مصر، لیبی، آتن و دلتای دانوب به دست ایرانیان
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