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نماینده مجلس دهم:  مدارس دولتی به »حلبی آباد«  تبدیل شده اند و به رغم تأکید 
قانون اساسی، آموزش و پرورش به سمت نظام پولی و اشرافی شدن می رود

اظهارات حشمت اهلل فالحت پیشه 
نماینده مجلس در اَُمرداد 1395 در باره 
»پیش رفتن تحصیالت عمومی به سمت 
پولی و اشرافی شدن« از هرلحاظ درخور 
توجه است زیرا که تفسیر آن یعنی عدم  
کامل اصل 30 قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ایران. طبق تعاریف متداول، 
یک اصل و قانون اگر تازه باشد و تا مدتی 
به اجرا در نیاید می توان گفت که شرایط 
و زمینه آماده نبوده و پس از آماده شدن 
اجرا خواهد شد، ولی اگر پیش و یا پس از 
تصویب اصل و یا قانون اجرا می شده که 
اجرای آن متوقف شده و یا راه دیگری 
که در راستای اصل و قانون نیست در 
پیش گرفته شده است می توان آن را 
تعبیر به نقض کرد که البته تشخیص آن 
با دادستان کل هرکشور و در صورت 
تشخیص »نقض« رسیدگی به آن تا 

صدور ُحکم برعهده قوه قضایی است.
رات فالخت پیشه  ظها رش ا گزا

منتشره در رسانه ها:

حشمت اهلل فالحت پیشه نماینده 
مجلس دهم به خبرگزاری فارس گفت: 
دلیل عمده طرح استیضاح وزیر آموزش و 
پرورش، پیش رفتن مدارس به سوی پولی 
و اشرافی شدن و عدم اجرای بخش هایی 
از قانون اساسی در این زمینه ]اصل 30*[ 
بوده و مردم از این وضعیت ناراضی به نظر 

می رسند.
    فالحت پیشه که اظهارات او، 24 
اَُمرداد 1395 انتشار یافت گفت: با این 
روند، کسانی که پول دارند می توانند 
فرزندان خود را در مدارس خوب ثبت نام 
کنند و فرزندان کسانی که پول ندارند، 
محکوم به این هستند که رقابت تحصیلی 
خود را از دست بدهند. روز به روز مشاهده 
می کنیم که نظام آموزش و پرورش 
رایگان، منحصر به افراد کم درآمد می 
شود و فرزندان این افراد، آیندهِ تحصیلی 
و شغلی خود را از دست خواهند داد. 
به عبارت دیگر، با شکل گرفتن نظام 
طبقاتی آموزشی در جامعه، کسانی که 

پول دارند، فرصت های آینده را برای 
فرزندان خود تأمین می کنند. در بسیاری 
از محله ها، مدرسه دولتی عماًل یا وجود 
ندارد و اگر موجود باشد نیز به حدی 
ضعف های آموزشی، تربیتی و فرهنگی 
در آن دیده مي شود که خانواده ها تمایلی 
به فرستادن فرزندان خود به آن را ندارند.

    فالحت پیشه گفت: مدارس دولتی 
به حلبی آبادهای نظام آموزشی ما تبدیل 
شده اند و فقیرترین افراد جامعه مجبورند 
فرزندانشان را در این اصطالحا حلبی 

آبادها، مشغول به تحصیل کنند.
    این وضعیت، والدین دانش آموزان را 
ناراضی از آموزش و پرورش  خواهد کرد. 
نگرانی آنها نسبت به آینده فرزندانشان و 
این وضعیت آموزشی است. ما از این بابت 
نوعی رکود و ایستایی مشاهده می کنیم 
و شور و شوقی که باید وجود داشته 
باشد، دیده نمی شود. باید توجه داشت 
که آینده هر کشور در دست آموزش و 

پرورش است.

روزنامک- شماره 28 ) اَُمرداد1395( 

    * اصل سی ام قانون اساسی جمهوری اسالمی مصّوب 1358: دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم 
سازد و وسائل تحصیالت عالی را تا سرحد خودکفایی کشور بطور رایگان گسترش دهد.
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    می دانیم که طبق قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ایران، رئیس جمهور مسئول اجرای 
قانون اساسی و جلوگیری از نقض یک اصل و 
یا اصول آن است. هر یک از اتباع و نیز بازرسی 
کل کشور می تواند نقض قانون اساسی را به 
دادستان کل اعالم کند و رسیدگی قضایی 

آغاز شود. همچنین کمیسیون اصل 90.
        آموزش و پرورش در ایران از سال 1353 
تا دو سال پس از انقالب مطلقا رایگان بود و 
این رایگان بودن تا اوایل دهه 1370 ادامه 

داشت.
     باید دانست که سوم دي ماه سال 1321 
)24 دسامبر 1942 میالدي( الیحه قانون 
تعلیمات اجباري به مجلس داده شد. طبق 

این الیحه که تصویب و به صورت قانون به اجرا 
در آمد؛ تعلیمات عمومي در ایران اجباري، 
رایگان و یکنواخت باید باشد. این قانون، چند 
سال پیش از تدوین و تصویب اعالمیه جهاني 

حقوق بشر که دوره آموزش و پرورش عمومي 
)دبستان و دبیرستان( را در کشورهاي عضو 
سازمان ملل اجباري و رایگان توصیه کرده 
است تصویب شده بود. آموزش رایگان و 
یکنواخت در ایران از شهریور سال 1353 
به تدریج به همه مقاطع تحصیلي تا دکترا 
تعمیم داده شد و مدارس غیر دولتي به صورت 
دولتي درآمدند، ساختمانها و تجهیزات آنها 
خریداري شد و کارکنان شان با احتساب 
سوابق کار به استخدام دولت درآمدند. 
رایگان بودن تعلیمات عمومی )ابتدایی و 
متوسطه( تا پایان دهه 1360 ادامه داشت و 
از دهه 1370 پولی شدن مدارس و ابتداء به 

نام »غیرانتفاعی!« آغاز شد و ....

فالحت پیشه
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 نشانی:  کرمان- خیابان فلسطین)صمصام سابق(- کوچه شماره هفت- ساختمان انجمن
حمایت زندانیان- طبقه اول- واحد 5

در رشته کشاورزی و منابع طبیعی  با  20 سال سابقه کارشناسی در استان کرمان
و مجاز به خدمات کارشناسی در سایر استان های کشور و شهر تهران 

مهندس غالمحسن  محمودی
کارشناس رسمی دادگستری

تلفن ها: 32263069)034(
09131406040

فاکس: 32229400)034(
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گشتی در رویدادهای ماه
روزنامک- شماره 28 ) اَُمرداد1395(

دبیرخانه تاریخ آنالین برای ایرانیان 
ـ یکم شهریورماه 1395 )22 آگوست 
2016(ـ  نوشیروان کیهانی زاده   ناشر 
مجله روزنامک و مؤلف تاریخ آنالین برای 
ایرانیان که بزرگترین آنالین به زبان فارسی 
به روش کرونیکل ژورنالیستی نگاری 
است، گام به شصتمین سال روزنامه 
رد که یکم شهریور  گاری خود گذا
1335)سپتامبر 1956( و 5 ماه مانده به 
20 ساله شدن، پس از گذراندن »نخستین 
دوره آموزش روزنامه نگاری ایران« آن را از 
خبرنگاری میز اقتصادی روزنامه اطالعات 
آغاز کرده است. 11 سال از 24 سال کار او 
در روزنامه اطالعات، پوشش حوادث شهر 
تهران و اخبار قضایی بود. او سال ها دبیر 
میز فرهنگیـ  آموزشی و نویسنده فیچر 
و نظر، دبیر اخبار بین الملل این روزنامه 
تا معاونت سردبیر آن بود و در این روزنامه 
قدیمی ایران، ستوِن تفسیر و ستوِن »امروز 

در تاریخ« داشت.
    کیهانی زاده به موازات کار در روزنامه 
اطالعات، از آنجا که دلبستگی ویژه به 

ژورنالیسم دارد و یک لحظه نمی تواند 
آن را تَرک کند، در خبرگزاری پارس 
)آژانس ملّی و 82 ساله ایران(  دبیر و 
مفسر اخبار بین الملل، یکی از سردبیران 
اخبار رادیو سراسری ایران و بیش از 7 سال 
سردبیر اخبار رادیوتلویزیون ملّی بود. 
ایجاد »برنامه رادیویی در گوشه و کنار 
شهر« در نیمه اول دهه 1340، »امروز در 
تاریخ« برای تلویزیون ملّی از بهمن 1350 
و در چارچوب اخبار رادیو، بخشی با هدف 
آموزش عمومی و ارتقاء سطح معلومات در 
توضیح کامل هر »رویداد مهم روز« و ... از 

ابتکارهای او بشمار می روند.
    کیهانی زاده همچنین 22 سال مدّرس 
تاریخ بود و یک کتاب درسی تاریخ برای 
دبیرستان های شبانه دولتی تألیف کرد. 
وی دو دوره 4 ساله هم عضو انتخابی شورای 
آموزش و پرورش تهران بود و در انتخابات 
دور دوم )مهرماه 1351( با 456 هزار و 
751 رای. عضویت در این شورا رایگان 
بود و حق الزحمه ای در کار نبود. بپاس 
این خدمات، در دهه 1350 نام اورا بر یک 

دبستان در کوی وحیدیه تهران گذارده 
بودند.

    کیهانی زاده در دهه 1370 ستون های 
متعدد در روزنامه های همشهری و ایران و 
در دهه 1380 در همشهری، شرق و اعتماد 
داشت. مطالب تاریخ آنالین و وبسایت 
های روزنامک، ژورنالیست نوشیروان 
و هیستورین نوشیروان او در برخی از 
نشریات فارسی درون مرز و برون مرز نقل 

شده اند.
    او با فروش خانه اش در ایران که زمین 
آن را در سال 1347 خریده بود، بودجه 
ریالی و ارزی ادامه کار »تاریخ آنالین برای 
ایرانیان« را برای ده سال دیگر آماده کرده 
است ولی هنوز فردی واجد شرط که کار 
اورا پس از ازکارافتادگی و فوت دنبال کند 
نیافته است. این تاریخ آنالین از احّدیـ  
فرد و یا دولتـ  کمک مالی و نیز آگهی 

تجاری نمی پذیرد.
    کتاِب روزنامه نگاری، روزنامه نگاران 
و خاطرات روزنامه نگاری او در چند جلد 
در دست صفحه بندی برای انتشار است و 

همچنین مطالب تاریخ.
 وی در نظر دارد که از نیمه سال 2017 
)1396( تا پایان ُعمر که به گفته خودش 
چندان طوالنی نخواهد بود، به کشورهای 
مختلف مسافرت کند و تاریخـ  جغرافیای 
)گذشته و جاری( این کشورها را با شرح 
مشاهدات خود کتاب کند که ابتکار تازه ای 
است زیراکه تاکنون، این قبیل کتاب ها فاقد 
شرح مشاهدات عینی مؤلفان بوده اند. 
کتاب خاطرات حادثه نویسی او که یک 
مجموعه داستان واقعی کوتاه خواهد بود 
می تواند دستمایه فیلمنامه نویسی شود و 
همچنین پند آموز. زندگینامه و نظرات او 
موکول است به آخرین سال زنده بودن وی.

نوشیروان کیهانی زاده  ناشر مجله روزنامک و مؤلف »تاریخ آنالین برای ایرانیان« 
گام به شصتمین سال روزنامه نگاری خود گذاردـ  نگاهی کوتاه به این تجربه 60 ساله

نوشیروان کیهانی زاده در 1956 و 2016



َُمرداد 1395 شورای نگهبان با  در ا
پیشنهاد برگزاری دور بعدی انتخابات 
رئیس جمهور )رئیس قوه مجریه، معادل 
نخست وزیر در نظام های پارلمانی( در 29 
اردیبهشت 1396 )ده ماه دیگر( موافقت 
کرد. همزمان، محمد عطریانفر اندیشمند 
و روزنامه نگار و از فعاالن انقالب 1357، 
زمانی سردبیر همشهری و رئیس شورای 
شهر تهران و از میانه روها )از سران حزب 
کارگزاران( در یک مصاحبه شش ساعته با 
خبرگزاری فارس گفت که باالخره مهندس 
محمدرضا باهنر )کرمانی( نامزد محافظه 
کاران و میانه روهای متمایل به راست خواهد 
بودـ  دوره آینده و یا دوره پس از آن. عطریانفر 
که از آگاهان ردیف اول کشور بشمار می آید 
در این مصاحبه به همه مسائل اشاره و راه 
حل ارائه داده بود. در همان هفته، آیت اهلل 
موحدی کرمانی دبیر جمعیت روحانیون 
مبارز و از سران اصول گرا گفت که در انتخابات 
آینده، حمایت اصول گرایان از حسن روحانی 

بعید است.

محمدرضا باهنر دبیر کانون مهندسان 
ایران برادر محمدجواد باهنر، نخست وزیر 
مقتول در رویداد انفجار تاالر مذاکرات 
شورای امنیت کشور در هشتم شهریورماه 

1360 )30 آگوست 1981( است. 

 محمدجواد باهنر پیش از انقالب معلمی 
ساده زیست، فروتن، زاهد و از مؤلفان 
کتاب درسی دبیرستانی تعلیمات دینی 
و اخالقیات اسالمی بود. فامیل باهنر، در 
کرمان مشهور به پرهیزگاری و پاکدامنی 
هستند. محمدرضا که تاکنون هیچ اتهام 
و برچسبی به او زده نشده است ربع قرن 
نماینده مجلس و سال ها نایب رئیس آن 
بود که از نامزد کردن خود برای انتخابات 
اسفندماه 1394 مجلس خودداری کرده 
بود که همان زمان گفته شده بود که وی 
خودرا برای نامزد شدن در انتخابات ریاست 
جمهور آماده می کند. اصحاب نظر گفته اند 
با توجه به انبوه گزارش ها درباره فساد اداری، 
دریافتی ها میلیاردی، پارتی بازی و رانت 
خواری و ... انتخاب باهنر راه حل مسائل 
است زیراکه او عمیقا یک فساد ستیز است و 

ضد دروغ و تزویر.

از آنجا که اتهامات زبانی به برادر حس 
روحانی وارد آمده که نام خانوادگی خود از 
»فریدون« به »روحانی« را تغییر نداده است، 
باهنر در نخستین اظهارات خود پس از نقل 
مصاحبه عطریانفر در خبرگزاری فارس 
گفت که رئیس جمهور درباره اتهامات 
فریدون ]برادرش[ باید رسما اظهارنظر کند.

چون اظهارات او و موحدی کرمانی 

همزمان منتشر شده بود، انتشار آنها پیش 
درآمِد آغاز َکمپین انتخاباتی تلقی شده 
است، زیراکه هنوز خیلی زود است و از میان 
اصول گرایان، داوطلب و داوطلبان نامزدی پا 
به میدان ننهاده اند و به همین گونه جناح های 
دیگر. چرا داوطلبان متعدد؟، برای اینکه 
انتخاب نامزدهای رسمی از میان داوطلبان 
ـ طبق یک اصل قانون اساسیـ  بر عهده 
شورای نگهبان است بر پایه اسالمی و مدیر 

و مدبّر بودن فرد. 
به نظر یک استاد ایرانی درس حکومت 
)امور دولتی(، »مدیریت« با »تجربِه مراحل 
اداره کردن کار« حاصل می شود، گرچه نیاز 
به معلومات قبلی و شرایط روانی و تا حدی 
جسمانی هم دارد. بنابراین، شورای نگهبانـ  
نگهبان احکام و شریعت اسالم و قانون اساسی 
نظام اسالمی ایرانـ   باید تجربه و سوابق 
مدیریت به لحاظ کیفیت و نتیجه یکایک 
داوطلبان نامزدی را دقیقا بررسی کند و لذا، 
تشخیص مدیریت افرادی که تجربه این 
کار را نداشته اند و یا اینکه این تجریه کوتاه 
و یا معدود بوده دشوار است و جای ایراد و 
اعتراض دارد. همچنین مدبّر بودن فرد باید 
بر پایه تدابیر گذشته او و نتایج این تدابیر 
سنجیده شود و مدبّر بودن با رفتار گذشته، 
احساس و اندیشه و شرایط روانشناسی 
و میزان معلومات عمومی فرد بی ارتباط 

انتخاب رئیس جمهور 29 اردیبهشت 1396 و مسئولیت مهم و حساس شواری نگهبان

ُکپی صفحه اول روزنامه رسالتـ  شماره 12 اُمرداد 1395 حاوی تیترهای اظهارات محمدرضا باهنر و آیت اهلل موحدی کرمانی
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نیست. قانون اساسی جمهوری اسالمی 
در اصل مربوط، مسئولیتی بسیار بزرگ  و 
حیاتی برعهده شورای نگهبان گذاشته است. 
فرد و یا گروه مسئول قاعدتا باید پاسخگوی 

نتایج کار خود هم باشد.
در این میان شماری هم با ذکر چند دلیل و 
مورد، الکترونیک کردن رای گیری انتخاباتی 
در جمهوری اسالمی ایران زودرس خوانده و 
نظر به بررسی بیشتر داشته اند. ازجمله یک 
دکتِر علوم کامپیوتر گفته است که به نظر او، 
الکترونیک کردن رای گیری در جمهوری 
اسالمی، مغایر اصل 62 قانون اساسی این 
جمهوری است که تاکید بر مخفی بودن رأی 

دارد و مستقیم بودن آن. 
آراء الکترونیک با اخباری که هر روز 

می خوانیم و حکایت از َهک کردن اسناد، 
دستکاری و خواندن ایمیل ها دارد چندان 
مخفی نیست و در میان اهل فن کسانی 
یافت شده اند که به آنچه را که در اینترنت 
و کامپیوترها قرار می دسترسی می یابند. 
آخرین مورد آن، به دست آوردن ایمیل های 
محرمانه بانو هیلری کلینتون و نیز تصمیمات 
سران حزب دمکرات آمریکا درباره چگونگی 

تبلیغ برای او است.
 بنابراین، تردید به محفی بودن رای گیری 
الکترونیک همچنان باقی است. ضروری 
است که شورای نگهبان که طبق اصل 91 
به منظور پاسداری از احکام اسالم و  اصول 
قانون اساسی تشکیل شده است و مجلس 
شورای اسالمی بدون وجود شورای نگهبان، 

اعتبار قانونی ندارد )اصل 93( پیش از موافقت 
با الکترونیک شدن رای گیری، در این زمینه 

بررسی کافی به عمل آورد.
این دکتر علوم کامپیوتر گفته است که 
نمونه های متعدد از معایب رای گیری 
الکترونیک در دست است. مثال از آمریکا: 
اعتراض به آراء جورج دبلیو بوش در چند 
حوزه در فلوریدا که باالخره کار به دیوان عالی 
آمریکا کشانده شد. دو دوره پیش، اعتراض به 
انتخاب سناتور مینه سوتا که شش ماه طول 
کشید تا با هزینه سنگین، دوباره اوراق رای 
که زیر دستگاه قرار داده شده بود شمرده 
شوند و نتیجه اش، برنده شدن شخص 
ُمعترض بود که در شمارش کامپیوتری! 

بازنده اعالم شده بود.

»کیهان« روزنامه حکومتی جمهوری 
اسالمی ایران )وابسته به دفتر رهبری( در 
شماره شنبه دوم اَُمرداد 1395 گزارشی از 
ادامه کمک مالی دولت به رسانه ها درج 
کرده بود که پاراگراف اول آن از این قرار 

است:
»طبق آمار اداره کل مطبوعات داخلی، 6 
روزنامه اصالح طلِب شرق، ابتکار، اِعتماد، 

آفتاب یزد، آرمان و راه مردم بیش از 4 میلیارد 
تومان از وزارت ارشاد دولت تدبیر و امید 

)دولت حسن روحانی( یارانه گرفته اند!.«
کیهان در همین گزارش، مقاله هفته نامه 
»9 دی« درباره تبعیض در تقسیم این 
کمک دولتی به رسانه ها را نقل کرده بود. 
برای مثال، به نوشته »9 دی«؛ روزنامه 
دنیای اقتصاد 3 میلیارد و 151 میلیون 

تومان از محل یارانه مستقیم، یارانه بیمه، 
یارانه طرح اشتراک و آگهی های دولتی 

دریافت کرده است.
در کمتر کشوری در جهان، دولت به 
رسانه های غیر دولتی کمک مالی می کند. 
مطبوعات قوه چهارم دمکراسی به شمار 
آورده شده اند و  قوای یک کشور باید ُمنَفک 

از هم باشند.

و چند پاراگراف از متن این گزارش که به 
نقل از خبرگزاری تسنیم منتشر کرده بود:

در شرایطی که بسیاری از آحاد ملت با 
مشکالت متعدد اقتصادی و معیشتی روبرو 
هستند، اسناد انتشار یافته از ولخرجی های 
یک مدیر دولت تدبیر و امید )دولت حسن 
روحانی( نشان می دهد که وی در یک 
مأموریت اداری، فقط برای 2 شب اقامت 
خود در یک هتل، 27 میلیون تومان هزینه از 

جیب ملت پرداخت کرده بود!.
»ع. ر. س.« مدیر بازداشت شده بانک ملّت 
]بانک پارس سابق متعلق به نیکپورها که 
پس از انقالب، مصادره و دولتی شده است[ 

در مسافرت های خارج از کشور و برخی 
مأموریت های بانکی، به صورت اشرافی و در 
هتل های لوکس اقامت داشته و از جیب ملت 

هزینه های گزافی پرداخت کرده بود.
یک مورد از این ولخرجی، اقامت وی در 
هتل لوکس Presidential Suiteـ  هر شب 
5 هزار دالر، کرایه لیموزین و بادیگارد از جیب 

مردم و بیت المال بود.
یک فاکتور دیگر حاوی ریز حساب اقامت 
»ع. ر. س.« و »ن. ش.« معاون وی از دوم تا 
چهارم سپتامبر 2015 )یازدهم تا سیزدهم 
 Grand  شهریور 1394( در هتل پنج ستاره
Hyatt دوبی است. وی در این هتل برای 

صرف غذا نزدیک به 600 هزار تومان! هزینه 
کرده بود.

طبق یک سند دیگر، اقامت »ع . ر. س.« در 
هتل پاالِس دوبی از 12 اکتبر 2015 تا فردای 
همان روز 18079 ِدرَهم هزینه داشته  است 

)هر درهم 9700 ریال ایران(.
نتشار اسنادی منتشره قبلی،  طبق ا
دریافتی های »ع. ر. س.« در سال گذشته از 
دو شرکت برون مرز بالغ بر یک  میلیارد و 400 

میلیون تومان بود.

* کیهان نام مدیر بازداشت شده بانک ملّت 
و نام معاون او را به صورت کامل نوشته است.

کیهان تیتر گزارش دیگر خودرا چنین انتخاب کرده بود:
27میلیون تومان برای 2 شب اقامت در هتل!ـ  یک وعده غذا 600 هزارتومان!

کمک مالی میلیارد تومانی دولت جمهوری اسالمی به رسانه ها ادامه دارد
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12 سال پیش یک باستان شناس بلغاري 
یک نقاب )ماسک( زَّرین را در 200 کیلومتري 
شرق صوفیه )پایتخت بلغارستان( کشف کرد 
که متعلق به یکي از پادشاهان تراکیه )تراسیا 
ـ تریشیا( بوده که 25 قرن پیش بر مناطق 
قسمت شمالي دریاي اژه حکومت داشتند 
و در این منطقه استخراج طال و زرگري رواج 
داشت. ژنرالهاي ایراني ارتش داریوش بزرگ 
که در جنوب اروپا تا دانوب و در منطقه دریای 
سیاه تا کریمه پیش رفته و پیش از همه این 
سرزمین ها، تراکیه را تصرف کرده بودند 
گزارش داده بودند که بزرگان )سالطین( 
آن منطقه )شمال دریای اژه( با ماسکي زّرین 
صورت خودرا مي پوشاندند و از مردم معمولي 
پنهان می کردند تا باالتر از آنان جلوه کنند 
و با همین ماسک ها هم دفن مي شدند. 
در تابستان 2016 در محل شهر باستانی 
و ازمیان رفتِه Phanagoria  واقع در یک 
منطقه ساحلی شمال دریای سیاه ) واقع در 
ناحیه »کراسنودرِ روسیه«ـ  نه چندان به دور 
از کریمه، لوحی به خط میخی و به زبان پارسی 
باستان به دست آمده که نوشتِه فرماندار ایرانی 
محل، در زمان داریوش بزرگ و به نام این 

پادشاه ایرانزمین انشاء شده است. این لوح 
که  یک سند تازهِ نشان دهنده وسعت قلمرو 
ایران در 25 قرن پیش است* اینک در دست 

روس ها است(.
     کشف ماسک زّرین در شرق صوفیه 
که »کیتوف« باستان شناس بلغاري 20 
آگوست 2004 آن را در یک مصاحبه عمومي 
به معرض تماشا و عکسبرداري مطبوعات 
قرارداده بود گزارش افسران داریوش را که 
تسلط ایران بر بالکان شرقی، دلتای دانوب 

و منطقه دریای سیاه است تایید کرده است.
    کیتوف گفته است که قِدِمت آن نقاب 
زرین 25 قرن است که صورت فرد در پشت 
آن کامال پنهان مي شده و محل بیني، چشمها 
و لبها با ظرافت جا سازي شده است. وي گفته 
است که پادشاه تراکیه را با همین ماسک دفن 
کرده بودند که اینک به دست آمده است و این 

ماسک نیم کیلو گرم وزن دارد.
ُکپی پاراگراف های نخست یکی از گزارش 
های حاوی اعالمیِه به دست آمدن لوحه 
اثبات وسعت قلمرو ایران در 25 قرن پیش 
در زیر آمده استـ  سندی برای اثبات عظمت 

ایران و ایجاد غرور بیشتر در ایرانیان:

کشف نقاب زّرین پادشاهان تراکیه، تاییدي برگزارش نظامیان 25 قرن پیش ایرانـ  به دست 
آمدن یک لوحه به زبان پارسی باستان و به نام داریوش بزرگ در جنوب روسیه

در کاوش های باستانشناسی این ناحیه در جنوب روسیه بود که لوح داریوش به دست آمد

 The Russian Academy of Sciences’
 Institute of Archaeology has discovered
 fragments of a marble stele carrying an
 inscription of the ancient Persian King
Darius I.

 Found in the antique town of
 Phanagoria, in the Krasnodar region of
 Southern Russia, the stele is assessed to
 date back to the first half of the 5th century
 B.C. Archeologists doing excavations in
 the area say the find has good chances of
becoming a world sensation.

 The stele with a signature in the name
 of Persian King Darius I (Shahanshah -
 supreme Shah) was unearthed in the center
 of Phanagoria, the remains of an ancient
 city near Crimea and the Black Sea during
 an archeological expedition that has been
 supported by Volnoe Delo Foundation
since 2004.

 The decoded inscriptions on the stele
 state someone made them in the name of
 the Persian King Darius I who lived from
 550-486 B.C. The stele has an inscription
 in the ancient Persian language. The
 approximate assessment dates the find to
the first half of the 5th century B.C )1
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خبرگزاری فارس سوم اَُمرداد 1395 در 
باره علت »مسابقه اشرافی گری در جمهوری 
اسالمی ایران و برخی دریافتی های بسیار باال«،  
نظر مهدی نصیری مدیر نشریه »ُصبح« را 

پرسیده و منتشر کرده بود.
 مهدی نصیری گفته بود که ویژگی »نظام 
اسالمی« در مقایسه با دیگر رژیم ها، موضوع 
ساده زیستی مسئوالن آن و پرهیز از »اشراف 
منشی« باید باشد و این، خواست انقالبیون 
]انقالب سال 1357[ بود. این ویژگی را می توان 
از عوامل بقاء نظام اسالمی و اقتدار آن دانست. 
اما، متأسفانه این ویژگی با پایان یافتن دوران 
جنگ 8 ساله و آغاز کار دولت سازندگی تضعیف 

شد و اشرافی گری و ... جای آن را گرفته است.
تا پایان جنگ 8 ساله، نگاه  مردم و انقالبیون؛ 
آسمانی و معنوی بود و همچنین مدیران 
دولتی و از زندگی لوکس، ولخرجی از جیب 
ملت و ... اثری نبود. رفتار و گفتار رئیس 
دولت سازندگی چیز دیگری بود و چون یک 
»روحانی« است، مقامات و خواص گمان می 
کردند که حرف هایش مستند شرعی! است. 
تأثیر منفی این نگاه بیش از هرکس متوجه 
مسئولین و خواص شد و مسابقه تجمل گرایی 
و ثروت اندوزی و ... آغاز. در چنین فضایی بود 
که ماشین های لوکس زیر پای مسئوالن قرار 
گرفت و سکونت در خانه های مجلل شمال 

شهر برای مسئوالن رفته رفته امری عادی شد 
و گروهی از عناصر سابقاً انقالبی، چرب و شیرین 
دنیا به شدت زیر زبانشان مزه کرد و ... و ادامه این 
نوع زندگانی و رفتار، نیاز به درآمد بسیار باال دارد 
و سرانجام ِ آن همین دریافتی های نجومی و ... 
است که شرح آن در اظهارات مقامات قضایی، 
پارلمانی و صفحات اول برخی از روزنامه ها که 

وابستگی ندارند مشاهده می شود. 
]نظرات مهدی نصیری بسیار طوالنی است و 
قابل دسترسی در آرشیو خبرگزاری فارس[. در 
زیر، تیترهای صفحات شماری از روزنامه های 
تهران درباره دریافتی های کالن  و ... ُکپی شده 

است:

آغاز مسابقه اشرافی گری از دوران دولت سازندگی است
)1
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8

مشاهدات ناشر روزنامک و تجربه، با هدف حل مسائل
روزنامک- شماره 28 ) اَُمرداد1395(

در آگوست 2006 گزارش نتایج 
سرشماری کانادا به نقل از اعالمیه رسمی 
دولت این کنفدراسیون را در »تاریخ 
آنالین برای ایرانیان« قرار داده بودیم که 
توضیح پشت توضیح واصل شد و آخرین 
توضیح را یک ایرانیـ  کانادایی در دهم 
ژوئن 2016 در فرودگاه فرانکفورت به 
من )ناشر مجله روزنامک و مؤلف تاریخ 
آنالین( داد. ما در آن روز با یک هواپیما 
از تهران به فرودگاه فرانکفورت رسیده 
بودیمـ  با دو مقصد نهایی جداگانه: کانادا 
و آمریکا و دو ِگیت مجزا. ولی، چون 
توقف ماـ  ایرانیان مسافر آمریکا و کانادا 
در فرودگاه فرانکفورت چندین ساعت 
بود، عمدتا در یک محل و دور هم جمع 
شده بودیم و به اصطالح َگپ می زدیم 
که دورِ هم بودن و َگپ زدن عادت و رسم 
دیرین هر ایرانی است. موضوع های تأمل 
برانگیزی مطرح شد که انتشار آنها درخور 
توجه است. شماری بیشتر از این ایرانیان 
از الکترونیک شدن کارها در ایرانـ  
کشوری که هنوز میلیون ها بی سواد و کم 

سواد دارد تعجب داشتند. امروزه »سواد« 
تنها خواندن و نوشتن نیست، استفاده از 
ابزارهای الکترونیک هم بخشی از سواد 
است. این شمار از دیجیتال شدن اسناد 
مالکیت ابراز ناخرسندی می کردند و می 
گفتند که باید اسناِد ُمهر و پُلمپ شده را 
داد و چند هفتهـ  یک ماه و حتی بیشتر 
منتظر شد تا سند دیجیتالی به آدرس 
همان خانه و زمین )ملک( فرستاده 
شود و برای ما که خانِه مان در اجاره 
است نگرانی آور. اگر مستاجر  بعدا سند 
دیجیتالی را به ما ندهد و یا تحویل نگیرد 
و یا بگوید که دریافت نشده یک درد سر 
بزرگ و آن هم در این آخر پیری برایمان 
خواهد شد و نیاز به چند سال دوندگی 
با این بوروکراسی پیچیده. اصال چرا 
باید سند ملک را دیجیتال کنند، مگر 
در »آمریکاِی پیشرفته« کرده اند؟. 
این الکترونیک کردن برای این است 
که جیب مردها و کیف زنها، دیگر جای 
برای این همه اسکناس کم ارزش ندارد 
و دریافت و برداشت پول از حساب های 

بانکی را کارتی کرده اند مانند کارت های 
»ِدبیت« در آمریکا که آمریکاییان هم 
ترجیح می دهند در معامالت و خرید 
و فروش ها، چک و یا پول نقد )َکش( 
بدهند. اگر در انتقال کارتی پول از یک و 
یا بسیاری از حساب ها تقلب و جعل شود 
درد سر بزرگی خواهد بود و .... ما که آنجا 
نیستیم که از کارت انتقال پول استفاده 
کنیم ولی همین دیجیتال شدن اسناد 
ملکی نگرانی آور است و بیم مسئله 
سازی دارد. اگر بگویند که دیجیتال 
کردن اختیاری است، حرفی دیگر است 

و قابل قبول.

یکی از مسافران گفت که پس از 
انقالب، باال کشیدن امالک امری عادی 
بود و احتماال با دیجیتالی کردن می 
خواهند که اسناد مالکیت این امالک 
با تغییر اسناد و دست به دست شدن 
تثبیت شود. اما، اگر روزگاری مالکین 
اصلی امکان اعتراض و رسیدگی به 
دست آورند، از این دیجیتال بازی ها 

درباره جمعیت کانادا و مهاجرت به آنجاـ  گفت و شنود مسافران ایرانیـ  آمریکایی و 
ایرانیـ  کانادایی در فرودگاه فرانکفورت در دهم ژوئن 2016ـ  ناخرسندی و نگرانی 
از دیجیتال شدن اسناد مالکّیت در ایران، طول مدت آنـ  یک ایرانی آمریکایی که 
با داشتن گذرنامه آمریکایی، بدون دریافت ویزا به او اجازه ورود به شهر فرانکفورت 

نداده بودند این قانون موضوعه را تبعیض خواندـ  سختگیری در بازرسی های بدنی در 
فرودگاه فرانکفورتـ  ازدواج ندید به خاطر کارت سبز و ...



کاری ساخته نخواهد بود.
یکی دیگر از مسافران گفت باید رفت و 
دید که کدام کنتراتچی الکترونیِک کردن 
امور اداری، پشت صحنه با کدام مقام ارتباط 
دارد. معلوم نیست که با این الکترونیک 
کردن ها تکلیف مدارک و پرونده های سابق 
و قدیمی چه می شود، امضاهارا که نمی 
شود دیجیتالی کرد لذا احقاق حق دشوارتر 

می شود.

مسافر دیگر گفت: سخن از اسکناس 
ها بمیان آمد. پیش از سال انقالب که من 
]مسافر[ 26 ساله بودم، دالر آمریکا 7 تومان 
و امروزه 3500 تومان، سکه طال 80 تومان 
و امروزه یک میلیون و صد و ُخرده ای هزار 
تومان، اجاره یک خانه 3 اطاق خوابه در یک 
محله متوسط تهران حدود دو هزار تومان و 
اینک با احتساب بهره َمبلغ َرهن حدود سه 
میلیون تومان، خانه یک میلیون تومانی 
بیش از یک میلیارد تومان، کرایه تاکسی دو 
ـ سه تومانی 12 تا 20 هزار تومان و ...، ولی 
حقوق ها و دستمزدها!، در آن زمان 5 تا 10 
هزار تومانی شده اند فقط یک تا 3 میلیون 
تومان. چرا؟. کسی نمی رود تحقیق کند و 
علت را به دست آورد تا راه حل پیدا شود. 
افزایش جمعیت بهانه است، جمعیت 36 
میلیونی سال انقالب شده است 78 میلیون 
که 5ـ  6 میلیون آن هم مهاجرت کرده اند 
یعنی که شده است دو برابر ولی در شهرها 
جمع شده اند و جمعیت تهران بیش از 4 

برابر شده است.

 در میان مسافران عازم آمریکا، پنح نفر 
گفتند که برنده قرعه کشی ساالنه مهاجرت 
شده اندـ  هر پنح نفر 50ـ  60 ساله و یکی از 
آنان با دست های لرزان )بیماری لقوه( و یک 
بانوی جوان که پی در پی از این و آن درباره 
آمریکا و کارت اقامت سئوال می کرد باالخره 
اشاره کرد که وکالتی و اصطالحا »ندید« 
شوهر آمریکایی کرده و عازم خانه شوهر 

در آمریکا بود.

مسافران در عین حال از سختگیری و 
جستجوی لباس و کیف و کفش مسافران 

در فرودگاه فرانکفورت گله مند بودند و می 
گفتند که این سختگیری و دّقت، بیشتر از 

فرودگاههای آمریکاست.

در این یک مرد میانسال ایرانیـ  آمریکایی 
که خشم از چهره او پیدا بود از ته راهرو 
آمد و گفت که بدون ویزا، حتی با گذرنامه 
آمریکایی به او اجازه یک دیدار سه ساعته 
از فرانکفورت را ندادند زیراکه به ایران رفته 
است و این قانون و قاعده تازه، ظلم است و 
یک تبعیض نسبت به ایرانیان دو تابعّیتی که 
قانون آمریکا هرگونه تبعیض را جرم تعریف 
کرده است. او گفت که در سفرهای قبلی 
به جای نشستن در فرودگاه و نگاه کردن 
به سقف، دیدار چند ساعته ای از شهرهای 
محل تعویض هواپیما داشت و مشکل ویزا 

نبود.
]مشروح اظهارات این شخص و بقیه گفت 
و شنیدهای فرودگاه فرانکفورت به علت 

محدود بودن جا بماند برای بعد[

و اما، چون اشاره به گزارش سرشماری 
کانادا شده است، گزارش چندبار اصالح 
شده آن با دریافت هربار یک توضیح در 

اینجا می آوریم:
»در آگوست 2006 سازمان سرشماری 
کنفدراسیون کانادا اعالم کرد که 121 
هزار و 510 ایرانی، آن کنفدراسیون ده 
میلیون کیلومتری )دومین کشور جهان از 
لحاظ وسعت، پس از روسیه فدراتیو( را به 
عنوان اقامتگاه دائمی خود برگزیده و در 
اینجا زندگی می کنند. چند روز بعد کنگره 
کاناداییان ایرانی توضیح داد که این رقم از 
200 هزار هم بیشتر است و تقریبا 255 هزار، 
و استدالل کرده بود که در سرشماری انجام 
شده، بسیاری از ایرانیان ُفرم های مربوط 
را پُرنکرده و یا تبار خودرا ننوشته اند، ]در 
آن سال[ تنها در شهر 5 میلیونی تورانتو 
)توَرنتو( و حومه اش بیش از 65 هزار ایرانی 
زندگی می کنند ]می کردند[ و .... در آن سال 
)سال 2006( و تا ماه آگوست هفت هزار و 
324 ایرانی به کانادا مهاجرت کرده بودند 
و از این لحاظ در ردیف هفتم قرار داشتند. 
ایرانیان عمدتا مناطق تورانتو، َونکوِور و 

مونترآل را برای اقامت و زندگی انتخاب 
کرده اند.

    در سال 2006 هشت هزار و 750 
نادا  یاالت متحده به کا ز ا آمریکایی ا
مهاجرت کرده! و از این لحاظ در ردیف پنجم 
قرارداشتند. در آن سال چینیان با 28 هزار 
و 896 مهاجر در ردیف اول بودند. هندیان، 
پاکستانیان، انگلیسی ها، فرانسویان، کره 
ای ها و روس ها سایر مهاجران آن سال را 

تشکیل می دادند.
    جمعیت کنفدراسیون کانادا در سال 
2011 سی و سه میلیون و 530 هزار تَن بود 
و در سال 2016 از 36 میلیون باالتر رفت )9 
درصد جمعیت همسایه جنوبی اش؛ ایاالت 
متحده(. بررسی آماری نشان می دهد که در 
نخستین دهه قرن 21، هرسال حدود 500 
هزار تن بر این جمعیت اضافه شده است. 
77 درصد جمعیت کانادا از تبار اروپایی 
و یا سفیدپوست هستند و تنها 3 درصد 
سیاهپوست. بیش از 4 درصد جمعیت از 
بومیان )اصطالحا سرخپوستان( و 14 در 

صد از تبار زردپوستان.
     پارلمان کانادا 15 فوریه 1977منع 
تابعیت مضاعف را لغو کرد. کانادا تنها کشور 
جهان است که مهاجرت اهل قلم، اندیشه و 
هنر را به آن کشور تشویق می کند و یکی 
از پیش شرطهای مهاجرت است،]نه فقط 
اصحاب سرمایه و افراد دارای مهارت در 
کسب و کار[. از این رو، پیش بینی شده است 
که در آینده ای نزدیک، آن کنفدراسیون 
اقامتگاه نویسندگان، روزنامه نگاران، 
کاریکاتوریست ها و هنرمندان ملل جهان 

شود.
    در قرن 20 مهاجرت به کانادا در پنج 
موج صورت گرفت و پیش بینی شده است 
که در سال 2031 نیمی از زیر 15 ساله های 
این کنفدراسیون، متولد کشورهای دیگر 

باشند. بود.
     کاناتا )کانادا( یک واژه سرخپوستی )بومی( 
به معنای »آبادی« است. در کانادا برخالف 
ایاالت متحده، بومیان )سرخپوستان( کشتار 
نشدند. کاندا یک وزارت مولتی کالچرالیسم 
Multicultralism و یک کشور »چندین 

فرهنگي« است.
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دوربین
روزنامک- شماره 28 ) اَُمرداد1395(

پنجم آگوست سال 1945 به وقت 
آمریکا )ششم آگوست به وقت ژاپن( یک 
بمب افکن »بي - 29« آمریکا، نخستین 
بمب اتمي را بر شهر هیروشیمای ژاپن 
فرو افکند که در همان لحظه بیش از 
شصت هزار تَن کشته و افزون بر 120 
هزار تن دیگر مجروح شدند که بسیاري 
از مجروحین و آسیب دیدگان )حدود 
110 هزار تَن از آنان( نیز به تدریج جان 

سپردند.
    این بمباران اتمي ساعت 9 و 15 
دقیقه بامداد به وقت محلي انجام شد. 
بمب، معادل 20 هزار تُن »تي.ان.تي.« 
قدرت انفجار داشت. خلبان هواپیمایي 
که بمب را فروافکند سرهنگ پال تیبتز

Paul W. Tibbets, Jr بود که نام مادرش 
»انوال گي Enola Gay « را روي بدنه 
هواپیما نوشته بودند. وی بعدا سرتیپ شد 
و یکم نوامبر 2007 در نود و دو سالگی 

درگذشت.
 پس از انفجار بمب، 
برقي خیره کننده جهید 
و متعاقب آن، ابری سیاه 
ناشي از سوختن و ذوب 
شدن آن چه که در زمین 
بود به آسمان بلند شد و 
در ارتفاع 300 متری، 
قارچ سفید رنگي از این 
ابر برخاست که تا ارتفاع 
هفت کیلومتري زمین 
باال رفت. این بمب در 
روي زمین به مساحت 
چهار مایل مربع همه 

چیز را نابود کرده بود.
 جمعیت هیروشیما 
پیش از این حمله اتمي 
345 هزار تَن بود. سه روز 

بعد، دومین بمباران اتمی صورت گرفت 
و شهر ناگاساکی ِ ژاپن بمباران شد که 
در این بمباران نیز نزدیک به 80 هزار 
کشته شدند و شش روز پس از آن، و در 
پانزدهم آگوستـ  دولت ژاپن اعالم کرد 
که تسلیم می شود و جنگ جهانی دوم  
در هر دو جبههـ  اروپا و شرق آسیا پایان 
یافت. این جنگ ششم ماه می 1945 در 
جبهه های اروپا و پس از تسلیم شدن 

آلمان پایان یافته بود.
    اینک هیچیک از کارکنان بمب 
افکن انوال گی در قید حیات نیست و 
 Theodore Van آخرین نفر از آنان؛
Kirk )هلندی تبار( در جوالی 2014 
در 93 سالگی درگذشت. وی در ایالت 
جورجیای آمریکا زندگی می کرد. ولی 
بمب افکن انوال گی سالم مانده و در موزه 
هوایی ـ فضایی آمریکا در حومه واشنگتن 
نگهداری می شود و دیدن آن آزاد است.

    در همین روز در سال 1963 پیمان 
منع آزمایشهاي هسته اي در جّو زمین و 
داخل اقیانوس ها امضاء شد و از آن پس 
این آزمایشها در زیر زمین انجام گرفته 

است.
    در سال1995 نیز به مناسبت 
تمي  ن ا ا ر لروز بمبا پنجاهمین سا
هیروشیما صدها هزار تَن در این شهر 

اجتماع کردند.
     آمریکا عمال از آگوست سال 1939 
)و به نوشته برخی از موّرخان، به توصیه و 
ترغیب آلبرت اینشتاین( کار تولید سالح 
اتمي را آغاز کرده بود که نخستین بمب، 
16 جوالي )بیست روز پیش از بمباران 
اتمي هیروشیما( در ایالت نیومکزیکو 

آمریکا آزمایش شده بود.
سالح اتمی که چهار سال پس از 
بمباران ژاپن، از انحصار آمریکا خارج 
شد، مظهر قدرت و بازدارنده از تعّرض به 

دارنده آن شناخته شده است.
پن،  ا تمی ژ ن ا ا ر  با بمبا
دوران تازه ای در جهان آغاز 
شده بود با نظام دو قطبی و دو 
قطب قدرت، رقیب و معارض 
یکدیگر که با فروپاشی یکی 
از دو قدرت )بلوک شرق( در 
خر دهه 1980، عقب  ا و ا
نشینی سوسیالیسم و عمدتا 
بر اثر ندانمکاری و فساد مقامات 
کشورهای سوسیالیستی و 
تجزیه معّماگونه اتحاد شوروی 
 ) ی پیشین ر ا سیه تز و ر (
در1991، نظام خاص و با یک 
قدرت فّعال بر قرار شده استـ  
وضعیتی که نظیر آن در همه 

طول تاریخ دیده نشده است.

نخستین بمباران اتمی

 Paul W.Tibbets .خدمه پروازي بمب افکني که هیروشیما را بمباران اتمي کرد
خلبان و فرمانده بمب افکن با تایپ نام مشخص شده است



تغییراتی که ساخت سالح اتمی پدید 
آورده است:

   ـ  مانع شدن از وقوع جنگ بزرگ دیگر 
از نوع دو جنگ جهانی قرن بیستم میان 
قدرت ها و تبدیل انتقام گیری ها و معارضات 
با هدف تضعیف رقیب به نبردهای اصطالحا؛ 
سرد )جنگ رسانه ایـ  جنگ نطق و نوشته، 
اخطار، تهدید و تحریم(، انواع فریبکاری 
ازجمله در مذاکرات و کسب امتیاز، انواع 
جاسوسی، نفوذ در برخی از مقامات و جلب 
آنان و تخریب و تضعیف حریف از این راهها 
تا فروپاشی از درون ]مثال: فروپاشی شوروی 

و بلوک شرق بدون جنگ[.
ـ  ایجاد جنگ های منطقه ای، درگیری 
های محلی و آشوب و ناامنی با هدف گرفتن 
ماهی از آب گل آلود و .... امروزه و عمدتا از 
آغاز قرن 21، جنگ های نیابتیـ  درگیری 
دو و یا چند قدرت به صورت غیر مستقیم و 

به دست عوامل در منطقه.
ـ  یافتن بهانه و استفاده از هر فرصت برای 
ازمیان بردن و یا قطع نفوذ معانِد بالقوه و یا 
بالفعل که منافع منطقه ای اش را به مخاطره 
اندازد و یا اینکه موازنه را برهم زند زیراکه 
»اقتصاد« و منافع، عامل هر رویداد در طول 
تاریخ بوده و درگیری ها، انگیزه اقتصادی 
داشته اند. بنابراین، اصحاب منافع و آزمندان 

برضد اخالقیات و اصحاب اندیشه بوده اند.
ـ بکار بردن حربه تهدید. در علم سیاست، 
در مواردی »تهدید« مؤثرتر از جنگ و 

درگیری فیزیکی بوده و با بار مالی ناچیز.
   ـ  افتادن تصمیگیری ها و اقدامات به دست 
افراد زرنگ، اصحاب منافع، خواص و ... )طبقات 
مشّخص( که نتیجه اش خارج شدن دمکراسی 
از اصول و افتادن اختیارات دولتی به دست 
منفعت طلبان، قدرت جویان و جاه طلبان و 
رواج بساط ساخت و پاخت، نقش بر کاغذ شدن 
عدالت اجتماعی، حق و انصاف و گسترش 
فساد بویژه فساد دولتی. خریداری شدن و 
افتادن رسانه ها در دست اصحاب منافع و نفوذ 
و داّلالن بورس ها و ... و گسترش هرچه بیشتر 
فاصله دارا و ندار و در نتیجه افزایش ناخرسندی 

و خشم سایرین و واکنش ها.
   ـ  تالش همه جانبه قدرت های اتمی برای 
جلوگیری از اتمی شدن کشورهای دیگر تا 

قدرت ها، متعدد نشوند، سهم خواهی نکنند 
و منافع آنها کاهش نیابد.

   ـ  گسترش نارضایتی توده ها و خشم 
آنها و بازگشت آنارکیسم و پهن شدن بساط 
تخریب و ترور و فراگیرشدن سایه ترِس 
ناشی از آن به همانگونه که در اواخر قرن 
19 و اوایل قرن 20 بود ]نمونه اش؛ ترورهای 
روزافزون اخیر در اروپا، آمریکا، خاورمیانه، 
آسیای جنوبی و ... که باید هشدار تلقی 

شوند.[، و سرانجام؛ یک انقالب جهانی و 
دگرگونی های عمیق و وسیع.

   ـ  گسترش ارتباطات افراد باهم و در این 
ارتباطات، تبادل اطالعات و نظرات و افشاء 
فساد دولتی و اصحاب منافع که بغض و 

خشم را نهادینه می کند.
ـ احتمال آسان شدن ساخت سالحهای 
انفرادی اتمی، لیزری، روباتیک و ... و از دست 

رفتن آرامش و امنیت.

بمب افکن انوال گي
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نرخ برابری پول های خارجی
 با ریال ایران

 7 ماه پس از انقالب
نرخ دالر آمریکا در اُمرداد 1358 )آگوست 
1979( و هفت ماه پس از انقالب در ایران: خرید 
از بانک 79 قران و از بازار آزاد 11 تومان، که در 
سال 2010 )1389 هجري( افزون بر 1000 

تومان و اینک بیش از 3500 تومان. 
در آن زمان در تهران )طبق گزارش روزنامه 
اطالعات، صفحه آخر، شماره 23 اُمرداد 
1358که کلیشه آن در باال آمده است( بهاي 
یک سکه طالي بهار آزادي )طرح قدیم( 740 

تومان بود و اینک بیش از یک میلیون تومان.

یک تصویر گاهی ممکن است که آغاز فصلی از تاریخ شودـ  دشمنی ایجاد 
کند و یا باعث استحکام دوستی شود و .... یک نمونه آن دو عکسی است که در 

زیر آمده است.
 این دو عکس در نخستین دیدار فیدل کاسترو رهبر وقت کوبا از شوروی گرفته 

شده بود و استقبال بسیار گرم و دوستانه از اورا منعکس می کرد.
 انتشار این تصاویر پُرمعنا خصومت دولت واشنگتن نسبت به کوبا را چند برابر 
کرد که بیش از نیم قرن طول کشید و تا همین چند ماه گذشته )سال 2016( از 

شدت آن کاسته نشده بود. 
یکی از دو عکس، نشان می دهد که خروشچف رهبر وقت شوروی با اشتیاق 

تمام کاسترو را در بر گرفته بود. 
کاسترو در آن دیدار چندین هفته در شوروی مانده بود تا از نزدیک وضعیت 

پیاده شدن سوسیالیسم را ببیند و تجربه کسب کند.

editor@iraniashistoryonthisday.com
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 15 آگوست )آِگست( زادروز ناپلئون 
بناپارت است. به این مناسبت و با هدف 
یادآوری گذشته، رسانه ها هر سال یک 
مطلب چند سطری و عمدتا در یک 
پاراگراف منتشر می کنند. 15 آگوست 
در سال 1969 )اَُمرداد 1348( دویستمین 
زادروز ناپلئون مصادف با »جمعه« بود 
و در این روز، در ایران روزنامه ها منتشر 
نمی شوند، درست برعکس سایر کشورها 
که شماره »ویک اِند« آنها پُربارتر و پُر از 
فیچر و مطالب اصطالحا »حاشیه ای« 
است. تصمیم گرفتم که به مناسبت زادروز 
ناپلئون که اندیشه ها و کارهای اوـ  درست و 
نادرستـ  فصلی از تاریخ عمومی را تشکیل 
می دهد یک مطلب یک صفحه ای بنویسم 
که این مطلب در صفحه 5 شماره پنجشنبه 
30 اَُمرداد 1348 )21 آگوست 1969( 
روزنامه اطالعات انتشار یافت ]که ُکپی 

تیتر آن در زیر آمده است:

 
 

طبق گزارش مسئول وقت میز تلفن 
مخاطبان و نامه به سردبیر )پابلیک اِدیتور(، 
پس از انتشار روزنامه، درباره فیچر ناپلئون 
دهها تلفن با نظر مثبت و بعضا تحسین آمیز 
به آن میز شده بود. سناتور عباس مسعودی 
ناشر روزنامه هر روز و برخی از روزها دو بار، 
فهرست این تلفن ها و خالصه نامه ها را می 

دید و نظر می داد.
شنبه 23 آگوست سناتور مسعودی مرا 
به دفتر خود خواست. در آن ساعت عالوه 
بر او، دو سناتور، یک ژنرال بازنشسته و 

یک دیپلمات پیشین در آنجا بودند. بحث 
از نوشته من و نظراتی بود که داده بودم. 
گفتم که همه پیش بینی هایم درباره آینده 
جهان را ننوشتم زیراکه اوال صفحه جای 
کافی نداشت و ثانیا جّو سیاسی و شرایط 
روز مناسبت ندارد، تنها اشارات مبهمی 

به آنها کردم.
حاضران گفتند: پس، در اینجا آنها را 
برای ما بگو، شاید که بی اثر نباشد و ما آنها 

را بازگو کنیم.
گفتم: روزنامه ها را که می بینید، 
روزهاست که تیتر اول آنها شده است 
درگیری های مرزی روسیه و چین که قبال 
دوست صمیمی یکدیگر بودند و اگر کمک 
روسیه نبود، انقالب مائو پیروز نمی شد. 
مائو چند سال پیش »کرملین نشینان« 
را تجدیدنظر طلب خواند و روابط تیره 
شد و این تیرگی تا زمانی که مائو در قید 
حیات باشد ادامه خواهد یافت و سپس و 
بار دیگر، دوستی و اتحاد جای آن را خواهد 
گرفت زیرا که هر دو دولت، غرب ازجمله 
ژاپن را دشمن مشترک خود می پندارند. 
ایدئولوژی سوسیالیستی هر دو کشور 
تعدیل خواهد شد زیراکه از آغاز کار، با 
افراط گری، پیاده کردن آن را شروع کرده 
اند. پیاده کردن هر ایدئولوژی باید به آرامی 
صورت گیرد و تدریجی باشد و پس از آماده 
شدن مردم به قبول آن، که گاهی یکی 
ـ دو نسل طول خواهد کشید. مخصوصا 
که ایدئولوژی مارکسیستی )سوسیالیسم 
مطلق( دشمن بزرگی چون کاپیتالیسم 
دارد که آمریکا پرچم آن را بدوش گرفته 
است و در دشمنی کردن هم یک لحظه 
مکث نمی کند. از طرفی، چون پیاده کردن 

سوسیالیسم در کشورهای مربوط، سریع 
و دفعتا و بدون زیرساخت و اصطالحا 
بتون ریزی بوده و در پی انقالب و یا جنگ، 
مدیریت ها از نسل دوم به بعد به تدریج از 
اصول ایدئولوژی دور خواهند شد و به فساد 
اداری و زندگی لوکس عادت و فروپاشی، 
آرام و یا بر اثر کودتا و شورش صورت خواهد 
گرفت )جز در جوامع کمتر از ده میلیونی( 
و دوره تازه ای که زیاد ُعمر نخواهد کرد آغاز 
خواهد شدـ  دوره ای که پول و پولپرستی 
پایه آن را تشکیل می دهد و چون همگان 
)اکثریت( به پول دسترسی ندارند و پول 
در دست شماری کم قرار می گیرد و عامل 
قدرت می شود لذا، ناآرامی های جهانی 
آغاز و ... و وای به روزی که میدیا )رسانه 
های همگانی( هم در دست همین شمار 
کم قرارگیرند و ابزار انتصابات و انتخابات 
و زمینه ساز انشاء قانون و قراردادها شوند. 
ژورنالیسم نباید از اصول خودـ  اصولی که 
برایش تعیین شده است خارج شود. باید 
کامال جدا از قوای سه گانه و خدایان سرمایه 
باشد. باید پاسدار حقوق انسان و راهنما و 
مشّوق هرگونه توسعه، پیشرفت و تکامل 
باشد. میدیای عمومی )حرفه ای( نباید 
اختصاصی شود و حربه ای در دست ارباب 

سرمایه و خواص.
یکی از حاضران پرسید: پس از فروپاشی 
رژیم های سوسیالیستی و یا به قول شما، 
متظاهر به سوسیالیستیـ  البته به پیش 
بینی شما که »موّرخ روزنامه نگار« و قاعدتا 

صاحب اندیشه هستیدـ  چه خواهد شد؟.
گفتم: بلوک رقیب همه توان و امکانات 
خودرا بکار خواهد بُرد تا مدیران تازهِ جوامع 
بلوک فروپاشیده شده را به فساد آشنا و غرق 

پیش بینی های 47 سال پیشـ  از فروپاشی نظام های سوسیالیستی اروپا
تا تغییر وضعیت چین، میدیا کراسی ومرگ ژورنالیسم اصیل و ... 

تا ائتالف ایران و روسیه و اینک استقرار بمب افکن های استراتژیک روسیه
 در پایگاه هوایی همدان که قبال باورکردنی نبود
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در آن و نیز درگیر کاپیتالیسم از نوع وخیم آن 
کند و یا اینکه آنها را پس از نیازمندسازی، جذب 

خود کند.
دیگری پرسید: مرحله بعد از این چه خواهد 

بود؟.
گفتم: سال ها بعد، پیدایش یک بلوک تازه 
در مشرق زمین و احیانا با مشارکت »اوراسیا« 
و دو بلوِک آینده رقابت کنونی را ]رقابت وقت، 
رقابتی که پس از جنگ جهانی دوم آغاز و 
در سال 1991 پایان یافت[ از سر خواهند 
گرفت و هریک تالش خواهد کرد که آفریقا و 
آمریکای التین را به کنار خود بکشاند، و در این 
میان سازش ها و مداخالت آغاز خواهد شد 
و همچنین واکنش مردم معمولی و پیدایش 

گروههای ناراضیان و ....
پرسش دیگر این بود: آیا جنگ جهانی 
دیگری روی خواهد داد: گفتم که بعید است 
زیراکه چنین جنگی، پیروز و شکست خورده 
نخواهد داشت، و اگر هم روزیـ  روزگاری روی 
دهدـ  به دالیل متعدد از سوی دولت مسکو 

خواهد بود.
مسعودی که تا این لحظه ساکت نشسته 
م همیشگی خودرا برلب  بود، در حالی که تبسُّ
داشت، پرسید: روابط تهرانـ  مسکو را چگونه 
پیش بینی می کنی؟. گفتم: کدورت و سوء ظن 
جاری و احتراز از یکدیگر، بهانه ایدئولوژیک 
دارد و فشار غرب و سیاست آن، که ایران یک 
حلقه محاصره شوروی و عمال سوسیالیسم 
مارکسیستی باشد. هر وقت که این عامل 
)ایدئولوژی( از میان برود به تدریج و مرحله 
به مرحله؛ نزدیکی، دوستی و اتحاد جای آن 
را خواهد گرفت. طبیعت قرارگرفتن دو کشور 
بر سطح کره زمین و جئوپولیتیکال فاکتور، 

نیروی این اتحاد است.
پرسیدند که مسائل ایران که شما به عنوان 
یک روزنامه نگار و حادثه نویس در تماس با 
مردم، آنها را لمس کرده اید چیست و راه حل؟.

گفتم: بوروکراسی و پایه علمی و منطقی 
نداشتن انتصابات و فساد نسبی و ُکندی کار 
دستگاه قضایی و راه حل؛ منطقه ای کردن 
بودجه و تقسیم آن پس از تصویب مجلس میان 
شهرها )نه استانها( و دریافت پیشنهاد آن از 
همین شهرها )نه انجمنـ  شورای شهرها که به 
امور شهرداری می پردازد، بلکه شورای منطقه 
ای هر شهر( که در مورد آموزش و پرورش، قرار 

است از سال آینده )سال 1349( آغاز شود.
حاضران رفتند و من به میز )اطاقک( خود در 

تحریریه بازگشتم.
پیش بینی بینی ها به همانگونه که گفته بودم 
تحقق یافته اند از فروپاشی بلوک سوسیالیستی 
و به همان علل، تا جذب برخی از این کشورها 
به بلوک رقیب )بلوک باقی مانده(، قدرت شدن 
چین و هند در مشرق زمین و پیوستن روسیه 
به آنها، مداخالت نظامی در افغانستان، عراق، 
لیبی، سودان و به صورت های دیگر در یمن و 
سوریه بدون پیش بینی عواقب کار، گسترش 
روزافزون اَعمال آنارشیستی در سراسر جهان، 
گسترش حالت خشم در میان مردم، خروج 
رسانه ها بویژه در آمریکا از اصول ژورنالیسم که 
اوج آن را همین روزها در تبلیغ مطلق برای یک 
نامزد انتخابات ریاست جمهوری و رّد نامزد دیگر 
شاهد هستیم. این عمل آنها که میدیاکراسی 
عنوان گرفته است و تا این حد قبال باورکردنی 
نبود به ریزش هرچه بیشتر مخاطبان و سرانجام 
وداع آنها با خواندن، دیدن و شنیدن و ظهور 
میدیای نوین و بازگشت ژورنالیسم اصیل 

خواهد بود. و اما، تحقق آخرین پیش بینی که 
اتحاد ایران و روسیه است و آغاز آن از یک ائتالف. 
شاید سهـ  چهار دهه پیش باورکردنی نبود که 
روزی بمب افکن های استراتژیک روسیهـ  
بمب افکن های Tu-22M3 چهارخلبانِه 
دارای سرعتی بیش از 2000 کیلومتر در 
ساعت و قادر به حمل 56 تُن مهمات ازجمله 24 
موشک قادر به حمل کالهک اتمی و 69 بمب 
و 7 هزار کیلومتر پرواز بدون تجدید سوخت و 
نیز جنگنده های Su-34 )سوخوی( امکان 
یابند که از یک پایگاه هوایی ایران برای عملیات 
نظامی استفاده کنند، در آنجا فرود آیند، توقف 
کنند و مهمات گیری و .... این خبر سه شنبه 
16 آگوست 2016 انتشار یافته بود با عکس. و 

این، آغاز فصلی تازه است.
متن انگلیسی نخستین خبرِ یک خبرگزاری 
روسیه )اسپوتیکـ  آر. آی. اِ سابقـ  نُُوستی( در 
این باره که رسانه ها در گوشه و کنار جهان آن 

را نقل کرده اند از این قرار است:

 MOSCOW (Sputnik) - The Russian
 Defense Ministry confirmed on Tuesday
 (August 16) that it had deployed Tu-22M3
 bombers and Su-34 strike fighters in Iran
 and these aircraft have already been used to
carried out airstrikes against Daesh in Syria.

 According to Ozerov, the conclusion
 of such an agreement with Iran reflects the
 depth of the Russia-Iran cooperation. «The
 cooperation of Russia and the state [Iran]
 located in such a volatile region will bring
 benefits to the overall situation in the Middle
East,» Ozerov added.

 The Tu-22M3 is a long-range strategic
 bomber capable of carrying nuclear
 weapons. The bombers previously carried
 out precision airstrikes against Daesh targets
 in Syria from Russian airspace. The Su-34
 fighter-bomber has been tested in the war
 against Islamist radicals in Syria, being
 among the first aircraft to serve in the Russian
campaign there in 2015.

 Russian upper house lawmakers are ready
 to ratify an agreement with Iran to deploy the
 Russian Aerospace Forces’ grouping at the
 Hamadan airbase, a Russian senator on the
security committee said Tuesday. توپولف های روسیه در پایگاه هوایی همدان
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15 و اما گزارش کشتار در خانه شرون تیت 
که چند روز خبر اول روزنامه اطالعاتـ  از 

19 اَُمرداد 1348 به بعد بود:
ماجرای این رویداد بی سابقه تا به امروز از 

این قرار است:
نهم آگوست سال 1969 )اَُمرداد 1348( 
  Sharon Tate در ساعات شب، شارون تیت
بازیگر فیلمهاي سینمایي که اِباء نداشت 
نیمه عریان و ... از او تصویر بگیرند در خانه 
اش در لس آنجلس )منطقه بورلي هیلز( به 
طرز فجیعي به قتل رسید. وي هشت ماهه 
حامله بود. در حمله به خانه تیت، سه تَن 
دیگر که در آنجا بودند کشته شدند. قاتالن 
که به گردن »شارون« طناب انداخته بودند 
تا جسد او را به دار بکشند هنگام تَرک خانه، 
با خون مقتولین بر در ورودي کلمه »پیگز = 
خوک ها« را نوشته بودند. آنان پس از خروج 
از خانه، یکي از همسایگان را نیز که در 
اتومبیلش نشسته و در انتظار آمدن دوستش 

بود کشتند.
    خبر این واقعه در آن زمان سایر 

گزارشهاي جهان را تحت الشعاع خود 
قرارداده بود.

    »تیت« دختر یک سرهنگ اطالعاتي 
ارتش آمریکا بود که هنگام مأموریت پدرش در 
ایتالیا، عالقه مند به هنر نمایش شده بود و براي 
این منظور بعدا به هالیوود و فرانسه رفته بود. 
زیبایي او بیش از هنرش مورد توجه فیلمسازان 
بود. وي چندی پس از ورود به کار نمایش، با 

پوالنسکي کارگردان فیلم ازدواج کرده بود.
    به موازات کشتار نهم آگوست در خانه 
شارون تیت و بیرون از این خانه، در طول 5 
هفته 4 تَن دیگر )جمعا 9 نفر( به همان شکل 

کشته شدند.
    چهارماه بعد از واقعه قتل شارون )شرون( 
و دیگران، چارلز مانسون )َمنِسن، صاحب 
عقیده اي خاص که از میان بردن افراد بَد و 

اصطالحا شیطانی را موّجه می داند( و چهار 
تَن از پیروانش به اتهام آن قتل ها محاکمه 
شدند. سه زن از متهمان به کشتار در خانه 
شارون و از پیروان عقاید مانسون اعتراف به 
عمل خود کردند ولی گفتند که مانسون در 
جریان آن قتل ها حضور نداشت. مانسون 
در سال 1971 محکوم قطعی به حبس ابد 
شد و همچنان در زندان است. جرم او توطئه 
و تحریک به قتل تشخیص داده شده بود. 
وی که یک آهنگساز و خواننده بود در 12 
نوامبر 1934 در شهر سینسیناتی به دنیا 

آمده است.
    در باره انگیزه واقعي این جنایت و جنایات 
دیگري که گروه مانسون انجام داده بودند 
و اَعمال دیگر این گروه از سرقت بانک و ... 

اطالعات کامل منتشر نشده است.

قتل شرون تیت، 8 تن دیگر و ...

مانسون در سال 
2009 )75 سالگی( در لباس 
زندان. از دیدگاه مانسون 

)َمنِسن( سواستیکا عالمت 
انحصاری هواداری از نازیسم 
نیست، از هزاران سال پیش 

سواستیکا که یک واژه 
سانسکریت )ِهندی( است به 
عنوان نشانه خوش شانسی 
ُکپی نخستین گزارش روزنامه اطالعات از رویداد خانه شرون تیت)الکی بودن( بکار رفته است



ناپلئون بناپارت 15 آگوست 1769 در 
جزیره ُکرس )کورسیکا( که دولت فرانسه یک 
سال پیش از این سال، آن را از دولت »کشورـ 
شهر« ایتالیایی جنوآ خریداري کرده بود از پدر 
و مادري ایتالیایي تبار به دنیا آمد. پدرش که 
حقوقدان بود اورا در 9 سالگي به مدرسه نظام 
فرانسه فرستاد و در 16 سالگي از رسته توپخانه 
فارغ التحصیل، و در سال 1792 سروان شد. 
وي همانند روبسپیر از اعضاي باشگاه ژاکوپن 
ها )رادیکالهاي انقالب( بود که قدي کوتاه، ولي 
انرژي فراوان داشت و با نشان دادن نبوغ نظامي 
خود در چند عملیات جنگي، در 24 سالگي 
سرتیِپ سپاه انقالب فرانسه شد. در جوالي سال 
1794 پس از اعدام روبسپیر، چند روز به زندان 
افتاد. ولی چون ناسیونالیست، جمهوریخواه، 
ضد انگلیسي و خواهان یک اروپاي دمکراتیک 
متحد بودنش ثابت شد وی را آزاد و به سپاه 

انقالب بازگرداندند.
 ناپلئون در چند جنگ، دولت های اروپایی را 
که برضد انقالب فرانسه باهم متحد شده بودند 
شکست داد. سپس با هدف نجات آرمانهای 
انقالب که از مسیر منحرف و اسیر بوروکراسی 
شده بود نهم نوامبر 1799 دست به یک کودتاي 
بدون خونریزي زد و اختیارات حکومتی را در 
دست یک شوراي عالي قرارداد و »کنسول اول« 
شد )درست مشابه آن چه را که در روم باستان 

بود(. اعضاي شوراي عالي را بمانند روم باستان 
»کنسول« نامیده بود. در سال 1802 عنوان 
»کنسول اول« به کنسول مادام العمر تبدیل 
و در ماه می 1804 از سوي سناي فرانسه این 
مقام به امپراتور تغییر یافت و ناپلئون تا 1815 

امپراتور فرانسه بود.
 ناپلئون نه تنها یک نابغه نظامي، بلکه یک 
مدیر خوب بود. روش کار او به ناپلئونیسم معروف 
شده است یعنی حفظ ساختار و دستاورد تحّول 
و یا انقالب یک کشور به شیوه نظامی. به باور 
موّرخان، اگر در شوروی در نیمه دوم دهه 1980، 
به جای گورباچف یک ژنرال همانند ناپلئون 
برسرکار آمده بود این جماهیریه فروپاشی نمی 
شد و تاریخ جهان مسیری دیگر را می پیمود. بر 
همین پایه، برخی از روس ها راه نجات کشور 
و بازگرداندن قطعات منفصله روسیه تزاری 
را رئیس جمهوری شدن یک نظامی و یا یک 

ناسیونالیست می پندارند.
    نظام آموزش و پرورش فرانسه، جمع آوري 
 Codesقوانین فرانسه در یک مجموعه به نام
، اصالحات قضایي و مالیاتی از یادگاري هاي 
ناپلئون است. او اعتقاد به وجود یک دولت 
مرکزي و سپردن کارها به افراد کاردان داشت 
و بهترین افراد را براي انجام کارها انتخاب 
مي کرد. هیچگاه بر ضد آزادي و حکومت قانون 
در متصرفات فرانسه نبود. با طالق گفتن همسر 

اول خود )با راي سناي فرانسه( و ازدواج مجدد 
به ممنوعیت صدها ساله طالق در فرانسه عمال 
پایان داد. وی خواهان ایجاد فدراسیوني از 
اروپاییان به ریاست فرانسه و رعایت قوانین و 
نظامات واحد )ضوابط انقالب فرانسه( بود )نوعی 
اتحادیه اروپا(. ناپلئون در چارچوپ سیاست 
دشمنی با انگلستان، تا مدتی دوست و متحد 
ایران بود و با فرستادن مستشار و اسلحه، ارتش 
ایران را نوسازی کرد. مخالفت او با انگلستان و منع 
تجارت و کشتي راني اروپاي قاره اي با آن بسیار 
لجوجانه و حمله نظامي وي به روسیه یک اشتباه 
بود.  ناپلئون که چند جنگ با ائتالف دولت های 
مخالف خودرا برنده شده بود 22 ژوئن سال 
1815 و در واترلوی بلژیک )واقع درحاشیه 
بروکسل( از نیروهاي اتحادیه ضد فرانسه 
)آلمان، انگلستان و ...( شکست خورد و چندین 
روز بعد تسلیم، نخست به جزیره اِلب و سپس 
به جزیره سنت هلن تبعید شد و در همانجا در 
حبس خانگي انگلیسي ها در پنجم ماه مي 
1821 درگذشت )احتماال مسمومش کرده 
بودند(. علت تبعید به سنت هلن در اقیانوس 
اطلس این بود که وی از الب به فرانسه بازگشته 
بود و مردم و نظامیان به او پیوسته بودند. استقبال 
فرانسویان از باقی مانده جسد او که از سنت هلن 
منتقل شده بود به حدی بود که در طول تاریخ 

بشر نظیر نداشته است.

و اّما درباره ناپلئون به مناسبت زادروز او

 19 اَُمرداد 1348 )آگوست 1969( دو 
خبر، اعضای تحریریه روزنامه اطالعات 
)اطاق خبر( را به میز سردبیری کشانده بود 

و در حالی که پیرامون معاونان سردبیر حلقه 
زده بودند درباره درستی این دو خبر پرسش 
می کردند. یکی از دو خبر؛ درگذشت سناتور 

محمود َجم بود و دیگری کشتار در خانه 
َشرون تِیت بازیگر فیلم در لس آنجلس.

درگذشت سناتور محمود جم که سال 
پیش از آن بر اثر زمین خوردگی، دچار 
شکستگی لگن خاصره شده بود و در تهران 
و لندن معالجه کرده بود به خودی خود نمی 
توانست پرسش برانگیز باشد ولی گفته شده 
بود که وی ساعتی پیش از وفات، مرگ خودرا 

در همان روز پیش بینی کرده بود.
قضیه سناتور جم که در خبر روزنامه ها نیز 

درج شد از این قرار بود:
سناتور َجم )در زمان فوت؛ 84 ساله( و 

وفات سناتور محمود جم که همان شب مرگ خود را پیش بینی و جهان را مهمانسرا خوانده و 
گفته بود که هر چیز پایانی دارد

کپی گزارش فوت سناتور جم در روزنامه اطالعات
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در آن روز )19 اَُمرداد 1348( هنوز پُرس 
و جو درباره آن دو رویداد به پایان نرسیده بود 
که خبرنگار میز حوادث از بخش مسمومین 
بیمارستان لقمان الدوله خبر آورد که یک 
پسر 12 ساله دست به خودکشی زده است 
زیراکه پدرش »جوجِه مورد عالقه« اورا 
کشته بود تا پسر به درسش برسد، نه بازی 

با جوجه.
تعجب در این بود که تا آن زمان سابقه 
نداشت یک نوجوان دبستانی دست به 

خودکشی بزند. 
خبرنگار گفت که نوجوان قرص های 
مسّکن و خواب آور مادرش را که دکتر تجویز 
کرده بود تماما خورده بود و به این وسیله 
دست به خودکشی زده بود و دکتر حسن 
فرزام رئیس بخش مسمومین اخطار کرده 
است که اگر روزنامه ها در اخبار خودکشی 
و قصد خودکشی، وسیله آن را به صراحت 
ننویسند دیگران و ازجمله این کودک متوجه 
نمی شوند که خوردن دفعتا همه داروهای 
درمان بیماری یک مریض هم می تواند باعث 

مرگ شود.

پس از تبادل نظر معاونان سردبیر، تصمیم 
بر چاپ شدن خبر گرفته شد؛ زیراکه درس 
می دهد اوال پدر و مادرها بدون قانع کردن 

قبلی فرزند دست به اقدامی خالف میل او 
نزنند و ثانیا، داروها را از دسترس کودکان 

دور سازند.

... و خبر کم سابقه دیگر آن روز

خبر روزنامه با عکس عباسـ  کودکی که دست به خودکشی زده بود

فرزند محمدصادق کرمانی پس از آسیب 
دیدگی لگن خاصره، به رغم احساس درد و 
ادامه درمان، در جلسات سنا شرکت می کرد تا 
تصمیمی خالف مصلحت ایران گرفته نشود 
و دست کم، او حرفش را زده باشد. وی 5 دوره 
سناتور کرمان بود. سناتور جم ساعت یک و 
نیم بامداد آن روز )روز وفات(، بدون اینکه 
دعوت فوری به جایی داشته باشد ناگهان 
از رختخواب بر می خیزد، ریش می تراشد 
و با شتاب لباس بیرون از خانه برتَن می کند، 
برابر آئینه قرار می گیرد و خودرا مرتّب می 
کند و در پاسخ به پرسش اهل خانه که در این 
ساعت! برنامه ندارد، کجا می خواهد با این 
شتاب و آراستگی برود؟، می گوید: من باید 
بروم، اینجا دیگر خانه من نیست. من باید به 
خانه ابدی خود بروم. آدم ها در این دنیا مهمان 
هستند و هر چیزی پایانی دارد. باید همیشه 
در اندیشه دیار ابدی بود و در این مهمانخانه 

نباید یادگار بد از خود بجای گذاشت و ....
    اهل خانه که از این حرف ها و کنایه و اشاره 
چیزی سر در نیاورده بودند خواهش کردند 
که دقایقی روی صندلی بنشیند و واضح تر 
بگوید. وی روی صندلی نشست ولی تنها برای 
چندین دقیقه. ناگهان از صندلی برخاست، 
دست برناحیه قلب گذارد و برزمین افتاد و 
درگذشت و به همانگونه که دقایقی پیش از آن 
گفته بود مهمانخانه این جهان را تَرک گفت و 

به دیار باقی شتافت.
محمود جم که در مراسم تشییع جنازه 
او از مسجد سپهساالر، هویدا نخست وزیر 
وقت، اعضای کابینه، پارلمانی ها، نزدیکان 
شاه و کرمانیان مقیم تهران شرکت کردند 
و در ابن بابویه مدفون است، این سمت ها 
را برعهده داشت: استاندار کرمان، استاندار 
خراسان، وزیر امورخارجه، وزیر دارایی، 
معاون نخست وزیر )در زمانی که پهلوی اول، 

نخست وزیر بود(، وزیر دربار و به مدت 4 سال 
و چند ماه نخست وزیر، همچنین سفیر در 
مصر و ایتالیا و سرانجام سناتور. وی رضاشاه را 
پس از کناره گیری از سلطنت تا بندرعباس 
و رفتن به سوی تبعدیگاه انگلیس همراه بود. 
محمود جم، در جوانی اشتغال خود را از کار 
ترجمه از زبان فرانسه به فارسی و بالعکس 

آغاز کرده بود.
 ارتشبد فریدون جم )متوفی در ماه می 
2008 و نخستین شوهر شمس پهلوی( 
فرزند سناتور محمود جم بود. ارتشبد فریدون 
جم که هنگام درگذشت پدر، رئیس ستاد 
ارتش بودـ  پس از این وفات، اختالف نظرهای 
خودرا با شاه علنی کرد و باز نشسته شد. شاپور 
بختیار آخرین نخست وزیر نظام سلطنتی از 
فریدون جم دعوت کرد که وزیر دفاع کابینه 
او شود که نپذیرفت زیراکه امیدی به پیروزی 

او نداشت.
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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 ایــن روش، َســبک، اصول 

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

رهــا و  ره کا ربــا ه مــی شــود و د ر بــرد ( بــکا ـ فرهنگــی

ســت  د هــای پندآمــوز گذشــته ا یــدا د و رو فــرا نظــرات ا

و هــدف از آن آمــوزش عمومــی، ارتقــاء ســطح دانــش 

ی  پیشــگیر نیــز  و  گرفــن  مشــق  رس  ، هــا هــی  گا آ و 

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

لیســتی  ســت. در تاریــخ نــگاری ژورنا گذشــتگان ا

بایــد یــک مبــدأـ  روز، هفتــه و مــاهـ  در دســت داشــت و 

نوشــن مطلــب را از آن آغــاز کــرد بنابرایــن، مطالبــی 

شــته اســت. ه دا تیرمــا کــه در زیــر آمــده اســت ارتبــاط با

18

این ماه در گذر تاریخ
روزنامک- شماره 28 ) اَُمرداد1395(

25 جوالي 1941) 1320( چرچیل 
نخست وزیر وقت انگلستان با ارسال 
یک تلگرام ِسّري به ژنرال »آرچیبالد 
ویول Archibald Wavell  « فرمانده 
وقت نیروهاي انگلیسي در هندوستان، 
به وی اطالع داد که حمله نظامي به 
ایران قطعي است و واحدهاي لشکر 9 
هندوستان باید تا ده روز دیگر به بصره 
برسند. به کشتي هاي حامل آنان دستور 
دهید که با آخرین سرعت حرکت کنند. 
در این عملیات نظامی، روس ها به ما 
کمک خواهند کرد. همچنین ما باید 

براي خنثي ساختن ناوگان ایران، 
روشي در پیش گیریم که برایمان 
گران تمام نشود، نگراني من از 
کشتي هاي توپدارـ  زره دار ایران 
از همان زماني است که برخالف 
سیاست ما، موسولیني به ایجاد 
این ناوگان براي ایران کمک کرد. 
]اواخر آگوست 1941 انگلیسي 
هاي مقیم آبادانـ  کارکنان 
کمپانی بی پی، به اشاره لندن 
افسران کشتي هاي نظامی ایران 
را با طرح نیرنگ به یک مهماني به 
باشگاه خود دعوت کردند و به دام 
خود انداختند، سپس در جریان 
میهماني کشتي هاي بدون افسر 
و فرمانده را غرق و یا تصرف کردند. 
نیرنگ انگلیسی از این قرار بود که با 

سر و صدای زیاد گفتند که از لندن تلگراف 
رسیده که رئیس پاالیشگاهـ  که زنش در 
انگلیس بودـ  دارای فرزند شده و به این 
مناسبت مهمانی بزرگی با حضور بزرگان 
منطقه در باشگاه نفت ترتیب داده خواهد 

شد و ....[.

ژنرال ویول که بعدا فیلدمارشال و 
فرماندار هندوستان شد، قبال در جنگ 
با پشتون ها )گروهی از پارسی تبارها( در 
پیشاور، در جنگ با بوئرها )هلندی تباران 
آفریقای جنوبی(، جنگ جهانی اول در 

جبهه فرانسه که در اینجا زخمی شد، 
در جنگ دوم در جبهه شمال آفریقا که 
در اینجا از مارشال رومل آلمانی شکست 
خورد شرکت کرده بود. وی ناسیونالیست 
های عراق که هوادار آلمان ناسیونال 
سوسیالیست بودند و پایگاههای نظامی 
انگلستان در عراق، اردن و فلسطین را 
به مخاطره افکنده بودند سرکوب کرده 
بود. ویولـ  آنگونه که از یادداشت هایش 
برمی آید، به چرچیل یادآور شده بود که 
باید از راههای دیگر ارتش نیرومند وقت 
ایران را خنثی کرد زیراکه ایران یک کشور 
کوهستانی و رضاشاهـ  گرچه 
سالخورده، ولی یک ناسیونالیست 
سختگیر است و دارای دوستدار 

در ارتش و میان مردم.

چرچیل که درصدد خرید 
چند افسر ارشد ایران با کمک 
سیاستمداران داخلی تحت نفوذ 
دولت لندن بود با دریافت تذکر 
»ویول« بر تالش خود در این 
زمینه افزود و موفق شد و گرنه 
از واحدهای لشکر 9 هندوستان 
که از مرز کرمانشاه و خوزستان 
در غرب و بلوچستان در شرق 
وارد ایران شدند و نیز چند واحد 
خسته و فرسوده روس کاری 

ساخته نبود.

دستور ِسّري چرچیل به ژنرال »ويول« که نیروهای خودرا برای حمله نظامي به 
ايران آماده کند و تذّکر ويول به او



ماجرای خريد  اواکس )رادار پرنده( از آمريکا و سرنوشت خريدهای نظامی ديگر ايران از 
آمريکا و بازگرداندن بخشی از پول پس از 37 سال توقیف به صورت اسکناس و بار بر هواپیما

 Robert Byrd در پی مخالفت »رابرت بِرد
« رئیس اکثریت وقت سنای آمریکا با فروش 
هواپیمای اواکس )اوکس AWACS ( به 
ایران، جیمی کارتر رئیس جمهوری وقت این 
کشور، چهارم آگوست 1977 )اَُمرداد 1356 
ـ دوران نظام حکومتی پیشین ایران( موضوع 
معامله را موقتا به حالت تعلیق درآورد. دولت 
ایران درخواست خرید هفت جت بوئینگ 
 Airborn Early 707 معروف به »رادار پرنده
Warning & Control System « کرده بود و 
دولت آمریکا نسبت به این معامله یک میلیارد 
و دویست میلیون دالری نظر موافق ابراز داشته 
بود که با مخالفت »بِردـ  سناتور دمکرات ایالت 
وِست ویرجینیاـ  هم حزبي کارتر و دوست او« 
و انتقاد او از شاه که می خواهد امپراتوری ایران 
را احیاء کند و موضوع »تمدن بزرگ« مقدمه 
آن است رو به رو شد. تهران نسبت به مخالفت 
سناتور برد )که 28 ژوئن 2010 و در نود و سه 
سالگی و 51 سال سناتور! و 6 سال نماینده 
مجلس نمایندگان بودن درگذشت( واکنش 
تند نشان داد و کارتر )گویا با گرفتن این قول 
از شاه که ایران در مذکرات آتی اوپک مانع 
افزایش بهای نفت خام شود( هفتم سپتامبر آن 
سال درخواست ایران را به کنگره داد )که چنین 
معامالتی در اصل نیاز به تصویب کنگره آمریکا 
نداشت(. کنگره آمریکا درست یک ماه بعد 
)هفتم اکتبر( با فروش اواکس به ایران تا میزان 
ده فروند موافقت کرد، ولی معامله دچار تزلزل 
شد زیرا که تظاهرات وسیع نوامبر آن سال 
)ماه بعد( در برابر کاخ سفید واشنگتن علیه 

شاه که به آنجا رفته بود سّکه وی را شکست 
و رسانه های آمریکا به ابراز این نگرانی که 
ممکن است شاه برکنار شود و اواکس ها به 
دست دشمن بیافتد پرداختند و .... دولت 
مسکو از این فرصت استفاده و به شاه اشاره 
کرده بود که می تواند رادار پرنده )توپولفـ  95 
یا 116 و 114( از روسیه خریداری کند که از 
سال 1958 ساخته و آزمایش شده اند. ]طبق 
محاسبات وقت دولت مسکو، آمریکا به این 
فکر افتاده بود که به جای ایرانـ  خود، قدرت 
نظامی اول خلیج فارس شود که خطر مستقیم 
بزرگی برای مسکو داشت که در آسیای غربی 
دوستان متعدد ازجمله یمن جنوبی، سوریه و 

عراق برای خود به دست آورده بود[.
     طبق گزارش های بعدی رسانه ها، دولت 
آمریکا از اواخر سال 1978 )سال انقالب( و 
پدیدآمدن ابهام در اوضاع ایران، در انجام این 
معامله و کل سفارش های ایران جهت خرید 
جنگ افزار ازجمله ناو و ناوچه و جت جنگنده 

که بالغ بر 9 میلیارد دالر بود و بخشی از بهای 
آنها را دریافت کرده بود دچار تردید شده بود و 
بر همین پایه، در دوران کوتاه حکومت شاپور 
بختیار و نیز پس از پیروزی انقالب )در دوران 
دولت موقت مهدی بازرگان( عواملی را وادار 
کرده بود که ایران این قراردادهارا لغو کند )تا 
موضوع گرفتن غرامت از آمریکا در صورت 
لغو یکجانبه قراردادها از جانب واشنگتن 
به میان نیاید( و حتی جنگنده های تحویل 
داده شده افـ  14 را پس بدهد و یا به عنوان 
کاالی دست دوم به کانادا بفروشد!. به احتمال 
زیاد، تصمیم دولت موقت به لغو قرارداد که 
صادق طباطبایی معاون نخست وزیر وقت و 
سخنگوی دولت موّقت جزئیات آن را اعالم و 
بیستم اَُمرداد 1358 )11 آگوست 1979( در 
روزنامه های تهران انتشار یافت زیر همان فشار 
بود. صادق طباطبایی گفته بود قراردادهای 9 
میلیارد دالری خریدهای نظامی از آمریکا 
)آواکس، افـ  16، کشتی جنگی، مستشاری 
نظامی، هلی کوپترهای بِلـ  بوئینگ و ...( لغو 
شده است و تاکید کرده بود که هزینه نگهداری 
جنگنده های افـ  14 )تام َکت( که دولت 
سابق )نظام سلطنتی( 70ـ  80 فروند از آنهارا 
هرکدام به 60 میلیون دالر از آمریکا خریده و 
تحویل گرفته بسیار سنگین است که برای 
خود دولت آمریکا هم نگهداری آنها مقرون 
به صرفه نیست!. شورای انقالب چند روز بعد 
وضعیت جنگنده های افـ  14 را مستقیما 
برعهده گرفت و از دست دولت موقت خارج 
ساخت و پس داده نشدند و از آنها در جریان 
جنگ ایران با عراق و تا به امروز استفاده شده 

است.

بخشی از پولی که پس از امضای توافق 
هسته ای )برجام( به صورت اسکناس و َحمل 
با هواپیما به جمهوری اسالمی بازگردانده شد 
مربوط به همان معامله تسلیحاتی انجام نشده 
است و مصادرات مالی دیگر با بهره توقیف 37 
ساله که قرار است بقیه پول به اقساط! به ایران 

بازگردانده شود.

سناتور بِرد

اواکس
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 Ann Katharine Swynford آن لمتو ن
Lambton بانوي پارسي دان انگلیسي که 
ایران و ایرانی شناسی کرده و با تعمق در 
جزئیات تحوالِت صورت گرفته در ایران 
در دوره هاي سلجوقیان، مغولها، صفویان 
و قاجارها و یافت ضعف های انسانی پیامد 
آنها 19 جوالي 2008 در 96 سالگي در 
انگلستان )منطقه کرک نیوتن( درگذشت 
و 24 جوالي مراسم ختم او در کلیساي 
مربوط برگزارشد. وی با این معلومات خود 
و شناخت ایران و ایرانی در براندازي 28 
امرداد1332 نقش داشت. بانو لمتونـ  به 
قول خودشـ  مطالعات ایران و ایرانی شناسی 
را با خواندن خاطرات ِسرجان َملُکم و دیگر 
پژوهشگرانی که از عهد صفویه تا پایان دوران 
قاجارها به ایران آمده بودند آغاز کرد. به اظهار 
اصحاب نظر، این مطالعات به دولت لندن و 
استعمارگرانـ  سلطه جویان دیگر که نظر به 

منطقه خاورمیانه دارند »خط« داده است.
 دائرة المعارف ها که در غرب تألیف شده اند 
از بانو لمتون به عنوان »وست لیدینگ ایران 
 = West Leading Iran Specialist سپشلیست
ایرانشناس ردیف یکم غرب « نام برده اند. یکی 
از تالیفات او »دستور زبان و واژه نامه پارسي« 
عنوان دارد. »راه گم کردن در شناخت خود« 
یکی از هدف های او از تألیف این کتاب غیر 
سیاسی،  بوده است تا مخاطبان ازجمله 
بیشتر مدّرسان تصور کنند که او یک فرهنگی 

بوده نه عامل دولت و استعمار.
 در طول »دو هفته« پس از درگذشت بانو 
لمتون برخی از نشریات، واقعیت هایی در 
باره فعالیت های ناآشگار )پشت پرده ای( او 
درج کرده بودند. مروري بر نشریات اروپایی 
)رسانه هاي چاپي ( در آن دو هفته و بویژه در 
هفته دوم و پس از مراسم تدفین نشان داد که 
هنوز وفاداري هایي به ژورنالیسم اصیل )گفتن 
حقایق به زبان ساده و نگارش ژورنالیستي و 
شکافتن آنها براي مخاطبان و دادن سر نخ 
به تاریخ نگاران( وجود دارد زیرا که برخی 

 از این نشریات نوشته بودند که بانو لمتون 
Ms. Lambton  از 1939 تا 1946 )دوران 
جنگ جهاني دوم( در لباس آتاشه مطبوعاتي 
سفارت انگلستان در تهران در جریان نزدیک 
شدن پهلوی یکم به ائتالف محور )آلمان، 
ایتالیا و ...(، قول و قرارهای دو طرف و 
اندیشه های ناسیونالیستی رضاشاه پهلوی 
قرار داشت و از بازیگران نقش هاي مربوط 
به اشغال نظامي ایرانـ  بدون جنگ!، اجرای 
اصطالحا جیمزباندی طرح برکناري و تبعید 
رضاشاه از ایران به نقطه ای دوردست، نخست 
وزیر شدن فروغی، لغو طرح قبلی مبنی بر 
تغییر قانون اساسی و جمهوری کردن ایران، 
بر تخت شاهي نشاندن محمدرضاشاه و ... 
تا توطئه تجزیه آذربایجان و کردستان و 
ناآرامی های بلوچها و برخی از ایالت ایران بود 

)و طبق نوشته ها؛ نظر مي داد و دخیل بود(.
این رسانه ها همچنین به خدمات بانو 
لمتون به امپراتوري استعماري انگلستان 
و کمک به طرح نقشه براندازي 28 اَُمرداد 
1332 و برکنارکردن دولت ضداستعمار 
منتخب ایرانیان اشاره کرده و نوشته بودند 
که بانو لمتون در طول دوره ملي شدن نفت 
ایران هم و این بار به نام پژوهشگر زبان و 
ادبیات پارسي و تاریخ ایران در این کشور 
بسر مي بُرد و پس از روي کارآمدن دولت 
جمهوریخواهان )محافظه کارانـ  ژنرال 
 Robert آیزنهاور( در آمریکا به »دکتر زاهنر

Charles Zaehner« استاد و پژوهشگر )در 
آکسفورد( و همکار اینتلیجنس سرویس 
انگلستان ) Intelligence officer ( اصرار 
کرده بود که به ایران برود و در طرح و اجراي 
برنامه براندازي دولت مصدق کمک کند که 

چنین شده بود.
 طبق نوشته این رسانه ها، بانو لمتون 
به دکتر »زاهنر Zaehner « خبرداده بود 
که زمان براي براندازي مصدقـ  مردي که 
درخالف جهت استعمار و سلطه  گام برمي 
داردـ  فرارسیده و اگر اقدام نشود، فردا دیر 

خواهد بود.
    بانو لمتون که سالها در انستیتوي افریقا و 
شرق شناسي لندن به دیپلماتهاي انگلیسي 
درس چگونگي رفتار با ایرانیان و ایرانی تبارها 
و سایر ملل مورد تخّصص خودرا آموزش مي 
داد در سال 1951 ضعف دیپلماسي آمریکا 
را در این دیده بود که دیپلمات هاي آن کشور 
در تهران و یا دوائر آمریکایي مربوط به ایران 
در واشنگتن از روانشناسي ایرانیان آگاه 
نیستند، تاریخ ایران را دقیقا نخوانده اند و 
پارسي نمي دانند و توصیه کرده بود که به این 
ضعف پایان داده شود. هدف او در این توصیه، 
تنها کشور ایران نبود؛ بلکه همه ایرانیان و 
ایراني تبارها و سرزمین سابق وابسته به ایران 
بود که مردمانشان روانشناسي و فرهنگ 
واحدي دارند بویژه ُکردها[ تاجیکها، بلوچها، 
پشتونها )پاتانها( و شماري از قفقازي ها، 
بحریني ها و اکثریت عراقي ها و .... بانو لمتون از 
پژوهش هاي خود درباره ایرانیان )همه ایراني 
تبارهاـ  ساکنان ایرانزمین( به این نتیجه 
رسیده بود که این مردم روانشناسي خاص 
خودرا دارند و بدون آشنایي با این روانشناسي 
و خصلت نمي توان به نتیجه مطلوب رسید. 
تغییر این روانشناسي که روش حکومتی ُغزها 
و مغول ها در آن مؤثر بوده اگر محال نباشد 
بسیار دشوار است و این را از طرز تفکر و رفتار 
ایرانیان با مفاهیم اشعار و متون قرون وسطی 
مي توان استنباط کرد. ایراني قرن بیستم 

»آن لمتون« بانوی پارسی دان و اسرارآمیز انگلیسی و نقش های جیمزباندی او در وقوع 
تغییرات استعماری در ايران معاصر ازجمله اشغال نظامی ايرانـ  بدون جنگ در شهريور 

1320 و برکناری رضاشاه تا براندازی مصدق و ... و اندرزهای او به ديپلمات ها غرب

بانو لمتون
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به همانگونه فکر و عمل مي کند که حافظ و 
سعدی و ... صدها سال پیش در اشعارشان 
توصیف کرده اند. واژه و ساختار جمالتشان 
نیز همانست که در کتب قرون وسطی )وسطا( 
آمده است و این، باید درسي براي دیپلماتهاي 
غرب باشد که مي خواهند با ایرانیان ارتباط 
داشته باشند. رضاشاه کوشید که تفکر رودکي، 
فردوسي و ملی گرایان دیگر وارد ذهن ایرانیان 

شود که شده است.
بانو لمتون در دهها کتاب و رساله نوشته 
است: »باید زبان و منتالیته ایراني را دانست تا 

در آنان نفوذ کرد و به هدف رسید«.  ایرانیان 
خاوری )افغانها( ُحّکام غزنوي )ازجمله سلطان 
محمود( را پارسي دان و شعر پارسي شناس 
کردند و در شهر غزني، یک نفر هم یک کلمه از 
زبان بومي غزنویان را نمي داند و به همینگونه 
در کرمان زبان سلجوقیان و قراخنائیان را که 
دهها سال حاکم بر آنان بودند. ایرانیان مغوالن 
را دراندک مدتي پارسي زبان و شیعه مذهب 

کردند و ....
    بانو »لمتون« در یکي از تالیفاتش از 
 The ( نادرشاه به عنوان آخرین فاتح آسیایي

Last Great Asiatic Conqueror ( نام برده 
است؛ حال آنکه مي دانیم که آسیا از قرن 
بیستم داراي مردان بزرگ دیگري شده است 

که شمارشان روزافزون است.
    بانو لمتون که هشتم فوریه 1912 در یک 
فامیل مربوط به امیرزادگان انگلیسي به دنیا 
آمده بود و از 1953 تا 1979 در دانشگاه لندن 
»پارسي و ادبیات پارسي« تدریس مي کرد 
در عین حال مطالعات وسیع در تاریخ ایران، 
خاورمیانه و نیز آموزشها و قوانین اسالمي 

)شریعت( داشت.

طبق اسنادي که در دهه 1970 انتشار 
یافت، سفیر وقت ایران در مسکو سوم اَُمرداد 
1320 )یک ماه پیش از تعّرض نظامي لندن 
و مسکو به ایران( درباره اولتیماتوم مورخ 28 
تیرماه این ساِل دو دولت انگلستان و شوروي 
به دولت ایران یک گزارش شفاهي توسط 
پیکي ویژه به تهران فرستاده و در آن خبر داده 
بود دولت شوروي که به دلیل پیشروي سریع 
آلمان در خاک آن کشور به دولت انگلستان 
احساس نیاز مي کند به خواست این دولت، 
اولتیماتوم مشترک را امضاء کرده و اولتیماتوم 
اخراج آلماني ها از ایران یک بهانه است؛ 
انگلستان مي خواهد به ایران لشکر بکشد و 
از شوروي خواسته است که کمک کند زیرا 
که گمان مي کند که میان سران ایران و 
آلمان قول و قرار هایي براي تصرف مشترک 

خاورمیانه گذارده شده است.
     دکتر دیوید اروین تاریخدان انگلیسي 
نیز در یک سخنراني گفته بود که طبق یک 
توافق ضمني و محرمانه با رضاشاه پهلوي که 
از سال 1935 )1314 هجري( تقریبا خود 
را از سلطه و نفوذ انگلستان خارج ساخته 
بود، هیتلر تصمیم داشت که با کمک ارتش 
ایران خاور میانه و هند را از دست انگلستان 
خارج سازد و در عوض منطقه تاجیک نشین 
افغانستان و اراضي دیگري در شمال و غرب را 
به ایران بازگرداند تا امپراتوري پارسیان احیاء 
شود. منظور هیتلر از تعّرض به شوروي انهدام 

کمونیسم و نیز تصرف قفقاز و رسیدن به 
خاورمیانه بود. وي روملـ  بهترین افسر آلمان 
را به شمال آفریقا فرستاد تا با تصرف این منطقه 
و ازجمله مصر، از این طریق وارد سرزمین هاي 
عربي غرب آسیا شود. به عبارت دیگر، قرار بود 
ارتشهاي آلماني از طریق قفقاز و مصر خود را 

به منطقه نفتخیز خاور میانه برسانند.
    در زماني که گزارش محرمانه سفیر ایران 
در مسکو ارسال شده بود، انگلستان سرگرم 
اقدامات دیگري هم براي اشغال نظامي ایران 
بود )و این اقدامات چیزي جز تطمیع برخي 
مقامات نظامي و دولتي تهران نمي توانست 
باشد(. توطئه مرخص کردن سربازان پادگانها 

و ... احتماال از نتایج همین اقدامات بود.
    »تاریخ« نشان داد که باوجود اشغال نظامي 
ایران از سوي متفقین، ارتش آلمان در 23 

جوالي 1942 )11 ماه پس از ورود نیروهاي 
انگلیسي و روس به ایران( برنامه از پیش تهیه 
شده عملیات نظامي معروف به »ادل وایس« 
را که هدف از آن اشغال نظامي قفقاز بود به 
اجرا درآورد که با عدم موفقیت رو به رو شد. 
از ژوئن 1937ـ  زمان انتشار عکسی که در 
زیر این مطلب آمده است و هیتلر را در حال 
مذاکرات دوستانه با نوري اسفندیاري رئیس 
پارلمان ایران نشان مي داد که به برلن رفته بود 
در مطبوعات اروپا، انگلستان نگران مناسبات 
آینده ایران با آلمان شده بود. در این دیدار، 
مقامات آلماني از نوري اسفندیاري پذیرائي 
شایان کرده بودند و وعده کمک اقتصادي و 
فروش هواپیماي نظامي و اسلحه داده بودند 
ــ موضوعي که سران دولت انگلستان حتي 

مایل به شنیدن آن هم نبودند.

در سال 1941، انگلستان مصّمم به اشغال نظامي ايرانـ  هدف نهايي هیتلر خارج ساختن 
خاورمیانه و هند از دست انگلستان بود

 از زمان انتشار این عکس در ژوئن 1937 در مطبوعات اروپا که هیتلر را در حال مذاکرات دوستانه 
با نوري اسفندیاري رئیس پارلمان ایران نشان مي داد که به برلین رفته بود، انگلستان نگران 

مناسبات آینده ایران با آلمان شده بود. در این دیدار، مقامات آلماني از نوري اسفندیاري پذیرائي 
ـ  شایان کرده بودند و وعده کمک اقتصادي و فروش هواپیماي نظامي و اسلحه داده بودندـ 

موضوعي که سران دولت انگلستان حتي مایل به شنیدن آن هم نبودند، زیرا انتظارش را نداشتند
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آلفونسو )آفونسو( دا آلبوِکرک )آلبوِکرکی( 
دریاساالر پرتغالیـ  که در جریان فعالیت های 
استعماری پرتغال، در سال 1503 به منطقه 
گوا Goa  در هندوستان رسیده بود، در دومین 
ماموریت خود در مشرق زمین، در »گوا 
ـ اینک یک ایالت ساحلی واقع در جنوب 
غربی هند«ـ  از اهمیت استراتژیک و تجاری 
تنگه هرمز و جزایر مدخل آن تا ُگمبرون 
)بندرعباس( آگاه شد که قرن ها معبر دریایی 
و رابط میان ایران و آفریقا و خاور دور بوده اند 
]و اینک گذرگاه نفت[ و نیز از تالش اسماعیل 
صفویـ  شاه تازه به یکپارچه کردن ایران آگاه 
شده بود، در آگوست 1507 تصمیم به تصرف 
هرمز )تلفظ پرتغالی آن اُرُمز، گرفته شده از 
نام باستانی عهد هخامنشیان آن؛ اَهرَمزد( 
گرفت و با 7 کشتی توپدار و 500 تفنگدار 
دریابُرد عازم هرمز شد. وی همچنین شنیده 
بود، حاکم کرمان که منطقه هرمز از زمان 
کوروش بزرگ بخشی از این استان است )که 
تا چند دهه پیش هم بود و اینک بخشی از 
استان هرمزگان( با شاه اسماعیل میانه خوبی 
ندارد، به نظامیانش نیاز دارد و نیروی اضافی 
به کمک حاکم محلی هرمز نخواهد فرستاد.

 نیروی مدافع هرمز سالح آتشین )توپ 
و تفنگ( نداشت و آلبوکرک توانست 25 
سپتامبر 1507 جزیره را تصرف کند. در اینجا 

بود که شاه اسماعیل نماینده ای جهت گفت و 
گو نزد آلبوکرک فرستاد. در پی این مذاکرات، 
آلبوکرک تصمیم به بازگشت به »گوا« گرفت 
زیراکه متوجه شد پرتغال ]اروپا[ با شاه 
اسماعیل در قبال عثمانی و موضوع تجارت 

با خاوردور از راه دریا نظرات مشترک دارند.
در گوا نیز آلبوکرگ با سفیر شاه اسماعیل 
در گجرات هند مالقات کرد. پس از این 
مذاکرات بود که وی Miguel Ferreira را از 
جانب خود به تبریز فرستاد تا با شاه اسماعیل 
روی امور بیشتری مذاکره کند. در این سفر، 
فرستاده آلبوکرک حرف هایی )درباره 
امپراتوری پهناور ایرانـ  از مدیترانه و دریای 
سیاه تا رود جیحون، رودسند و شامل تمامی 
منطقه خلیج فارس و سرزمین ُعمان که 12 
قرن بر سر پا بود و از شرق دفاع کرد( شنید 
و در بازگشت به گوا، به او گفت و آلبوکرک 
نگران آینده متصرفات پرتغال در هندوستان 
و جزایر واقع در جنوب یمن و ُعمان شد. تحت 
تأثیر این نگرانی، باالخره وی قصد تصرف 
مجدد هرمز کرد و در سال 1515 با نیرویی 
دو برابر سال 1507 عازم هرمز شد و این 
جزیره نه چندان دور از ُگمبرون )بندرعباس( 
را تصرف کرد و دست به خشونت زد بگونه ای 
که جماعتی از هرمزیان به جزیره بزرگتر قشم 
رفتند و ساکن این جزیره شدند. آلبوکرک 

در این سفر در جزیره هرمز بیمار شد. این 
بیماری او را رها نساخت و در بازگشت به گوآ، 
در همین سال و در 63 سالگی درگذشت. 
با وجود این، هرمز تا سال 1622 در تصرف 
پرتغالی ها بود و در این جزیره یک سربازخانه 
ساختند که ویرانه آن باقی مانده است. در این 
سال، شاه عباس یکم با کمک ناوگان انگلیسی 
ها پرتغالی هارا شکست داد و از خلیج فارس 
بیرون راند. وی غافل از این بود که همدستی 
انگلیسی ها با او، در اجرای سیاست دست 
اندازی درازمدت دولت لندن به منطقه 
است که این سیاست اجرا شد و اینک پس از 
گذشت 4 قرن پیامدهای آن را شاهد هستیم.

آلبوکرک پیش از تصّرف مجدد هرمز، 
قصد خود به تصرف مناطق اطراف تنگه 
ماالکا و تسلط بر راه دریایی میان چین و 
غرب آسیا را به اجرا درآورده بود. نوشته 
اند که وی این قصد خودرا )با هدف فریب( 
قبال به شاه اسماعیل صفوی که درصدد 
بازگرداندن غرب رود سند به قلمرو ایران بود 

اطالع داده بود.
آلبوکرک با 18 کشتی توپدار و 1200 
تفنگدار دریابُرد رهسپار جنوب شرقی آسیا 
شد و 15 آگوست 1511 ماالکا ]واقع در 
148 کیلومتری کواالالمپور پایتخت کنونی 
فدراسیون مالزیا[ را که در جنوب شبه جزیره 
مالی Malay  قراردارد و ناظر بر تنگه ای به 
همان نام است تصرف کرد. یک قرن و اندی 
بعد هلندی ها که بر اندونزی )هند هلند( 
مسلّط بودند ماالکا را از چنگ پرتغالی ها خارج 
کردند و قرن بعد انگلیسی ها در آنجا برجای 
هلندی ها نشستند و دو قرن در اینجا بودند. در 
زمان جنگ جهانی دوم، ژاپنی ها آن منطقه 
را تصرف کردند. سپس احمد سوکارنو پدر 
کشور اندونزی مدعی بخشی از آن شد ولی به 
رغم ورود به چند زد و خورد مسلحانه موفق 
به رسیدن به هدف نشد. اینک مجموعه این 
منطقه به استثنای سنگاپور، فدراسیون مالزیا 

را تشکیل می دهد.

ماجرای ورود پرتغالی های به خلیج فارس و تصرف هرمزـ  تماس های آلبوکرکی با شاه 
اسماعیل صفویـ  کمک خواستن شاه عباس از انگلیسی ها و پديد آمدن مسائل چندصد ساله

تصاویر شاه اسماعیل و آلبوکرکی
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ناصرالدین شاه قاجار دوم اَُمرداد 1328 )24 
جوالی1859( باالخره تسلیم نظر رجال ملّي 
گراي وقت شد و حمزه میرزا )حشمت الدوله( 
و میرزا محمد )قوام الدوله( را مأمور دفاع از 
َمرو و نواحي اطراف آن )امروزه؛ جمهوری 
ترکمنستان( کرد که زیر تهدید روس ها 
قرارداشتند. این رجال که در آن زمان انگشت 
شمار بودند در هر فرصتي به ناصرالدین 
شاه فشار مي آوردند که مانع تصرف فرارود 
)ماوراءالنهر( و به ویژه شهرهاي تاریخي ایران 
در آن منطقه از جمله بخارا، مرو، سمرقند، 
خجند و ... توسط روس ها شود که مهد فرهنگ 
و تمدن ایراني و ادبیات پارسي بودند. در یک 
جلسه مشورتي حتي به ناصرالدین شاه گفته 
شده بود که مي توان براي این منظور، از سراسر 
کشور داوطلب جمع آوري کرد و فرستاد و نام 

»دفاع میهني« بر آن نهاد.
     در پي موافقت ناصرالدین شاه و صدور 
دستور به شازده )پرنس( حشمت الدوله و 
نیز قوام الدوله که با »واحدهاي نظامي آماده 

در مرکز« به َمرو بروند و در دفاع از منطقه به 
نیروهاي محلي کمک کنند، برخی مقامات 
محتاط وقت نیز به سفیر روسیه در تهران اشاره 
کرده بودند که این نیروها به منظور سرکوب 
کردن ترکمن هاي قبیله سالور و طایفه تکله 
که نافرمان شده اند و به ساکنان منطقه َمرو 
آسیب وارد مي کنند عازم آنجا خواهند شد و 

خصومتي با روسیه درکار نیست.
     طولی نکشید که دو واحد نظامی عازم 
منطقه َمرو شدند. ولی، سران این دو یکان 
اعزامی در نیمه راه با هم نساختند، و پس از 
یک جّر و بحث مشاجره ماندد از یکدیگر 
جدا شدند و ماموریت انجام نشد! و روس ها 
به تدریج بازهم پایین تر آمدند، و تاشکند 
)چاچي( را که گرفته بودند در سال 1865 
پایتخت ترکستان روسیه اعالم داشتند و به 
کوچ دادن غیر تاجیک ها )غیر پارسیان( به 
مناطق متصرفي دست زدند تا اکثریت به 

دست آورند و ....
    آخرین نقطه متصرفي روس ها در خراسان 

بزرگتر، ناحیه نسا بود )نسا، َهمزه ندارد و کلمه 
اي عربي نیست، نامي است دو هزار و چندصد 
ساله و واژه اي است پَهلوي = پارسي دوران 
اشکانیان(. »نسا« شهري بود که اشک یکم 
َسردودمان اشکانیان )خراسانیانـ  پارتیان( 
در کنار آن، شهر تازه اي ساخت که به نام او 
اَشک آباد نامیده شده است که اینک این نام 
در ایران )فقط در ایران!( ِعشق آباد تلفظ مي 
شود، چرا؟!؛ زیرا که روس ها اصرار داشتند 
ایرانیان متوجه هویّت اصلي این شهر نشوند و 
ادعای آن را نکنند. مهرداد یکم، شاه اشکاني 
دیگر ایران، در اشک آباد یک دژ نظامي عظیم 
بساخت که اروپاییان به این دژ »میترادات 
کرت = مهرداد کرد« نوشته اند. منطقه نسا 
)اشک آباد( تا مرز ایران امروز فاصله اي بسیار 
کوتاه دارد. باقیمانده نسا یک منطقه حراست 
شده باستاني است و تاکنون از زیر خرابه هاي 
آن آثار باستاني گرانبها و منحصر به فرد مربوط 
به دوران اشکانیان به دست آمده و نگهداري 

مي شود.

ضعف ايران و پیشروی روسیه در منطقه فرارودـ  چرا در ايران، َاشک آباد ِعشق آباد 
تلفظ می شود؟!

شکست سخت ارتش روم از ایران در 
جوالي 297 میالدي در منطقه ای واقع در 
شمال شرقی ترکیه امروز 26 جوالي 297 
ارتش ایران در نقطه اي نه چندان دور از رود 
فرات، میان حّران Harran  )واقع جنوب 
شرقی ترکیه امروزـ  شمال اقلیم کردستان، 
شمال عراق( و الرقه Arragheh )شمال 
مرکزي سوریه و شرق َحلَب و در دوـ  سه 
سال اخیر، اصطالحا پایتخت داعش( ارتش 
روم به فرماندهي گالریوس Galerius  داماد 
دیوکلتیانوس Diocletianus  امپراتور وقت را 
شکستي سخت داد. گالریوس که پس از این 
شکست به آنتیوک عقب نشیني کرده بود 
مورد تحقیر شدید دیوکلتیانوس قرار گرفت.

    دیوکلتیانوس )دیوکلتیان( گالریوس 
را وادار کرد که پیاده و به صورت اُفتان و 
خیزان مسافتي طوالني را در پیشاپیش او 

و در مسیر حرکت وی راه برود. با وجود این، 
دیوکلتیانوس وي را به این شرط که قول 
زدن شبیخون به قرارگاه نرسي )نرسه( شاه 
ساساني ایران را بدهد خلع درجه و مقام نکرد.

     این سومین نبرد نیروهاي ایران و روم 
در دوران سلطنت نرسي بود که ایران آن 
جنگ ها را آغاز کرده بود. نرسي در سال 295 
میالدي دولت روم را متهم به مداخله درامور 

ارمنستان کرد و به آن دولت اعالن جنگ داد. 
جنگ ایران و رومـ   دو اَبَر قدرت وقت در جهان 
ـ در دوران امپراتوري دیوکلتیانوس و نایب او 
 » maximian ماکسیمیان = مکسیمین«

هشت بار تجدید شد.
ارمنیان در طول تاریخ چندهزار ساله خود 
همواره وابسته و یا متحد ایران بودند و ایران 
دهها بار برای دفاع از آنان وارد جنگ با روم و 
روسیه شد. آخرین دفاع که بسیار شجاعانه 
توصیف شده است در دهه سوم قرن هجدم 
صورت گرفت. ارتش ایران در این جنگ از 
ایروان در برابر تعرض روس ها جانانه دفاع کرد. 
به رغم این دفاع مردانه، قرارداد ترکمن چای 
که با داّللی دولت لندن امضاء شد، ارمنستان 
را از ایران جدا و به روسیه پیوند داد. ارمنستان 
از دهه 1990 و پس از اعالم استقالل، روابط 

بسیار حسنه با ایران داشته است.

شکست سخت ارتش روم از ايران در جوالي 297 میالدي در منطقه ای واقع در جنوب 
شرقی ترکیه امروز

Diocletianus
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 14 اَُمرداد 1285 )پنجم آگوست 1906(، 
مظفرالدین شاه قاجار سرانجام فرمان 
مشروطیت را که روز پیش از آن با مشروطه 
شدن )پارلمانی شدن( حکومت و صدور 
اعالمیه مربوط موافقت کرده بود امضاء 
کرد و دو روز بعد دستور تعیین نمایندگان 
و تشکیل مجلس را داد و در همین روز 
کسانی که خواهان »پارلمان« بودند و 
برای رسیدن به این هدف در سفارتخانه 
انگلستان!! در تهران متحصن شده بودند 
آنجارا ترک کردند و سفارت روسیه در 
تهران که مشروطه خواهی را زیر سر دولت 
لندن می دانست تحّصن به آن صورت را سند 
مخالفت قرارداد و به افشاگری و انتقاد دست 
زد. باید توجه داشت که مشروطیت ایران 
)پارلماني شدن حکومت( از رقابت هاي 

استعماري قدرتهاي اروپایي 
برکنار نبود.

     12 روز بعد )26 اُمرداد( 
پنج تن از معاریف وقت ]همگی 
الدوله و السلطنه![ نظامنامه 
انتخابات را تدوین و انتخاب 
م گرفت و  نجا ن ا یندگا نما
نخستین جلسه مجلس شورای 
ملّی 14 مهرماه ]به مناسبت 
جشن های ِمهرگان[ در کاخ 
گلستان و با حضور مظفرالدین 
شاه تشکیل شد. در همین 
جلسه مرتضی قلی خان صنیع 
الدوله ]شوهر دختر مظفرالدین 
شاه[ به ریاست مجلس انتخاب! 
و نمایندگان قطع ولخرجی و 
اِسراف در سازمانهای دولتی را در 
صدر برنامه کار خود قراردادند و 
رشد مجلس برای درج  قرا
جزئیات فعالیت هایش ازجمله 
مشروح مذاکرات، یک روزنامه 
منتشر کند تا مردم در جریان 
کار باشند و این روزنامه سوم 
آذرماه آن سال پس از آماده 

شدن چاپخانه مجلس، به سردبیری ادیب 
الممالک فراهانی انتشار خودرا آغازکرد. 
بر سردر ورودي عمارت مجلس در میدان 
تاریخي بهارستانـ  همانجا که در زمستان 
1343 حسنعلی منصور نخست وزیر وقت 
ترور شدـ  تابلوي »عدل مظفر« قرار گرفت 
]که پس از انقالب سال 1357، این تابلو که 
لزوما مفهوم مظفرالدین شاه را نداشت از 
آنجا برداشته شد و درباره سرنوشت آن که 
از آثار تاریخي ایرانیان است مطلبي اعالم 

نشده است.[.
     پس از صدور اعالمیه مشروطیت، ظرف 
پنج ماه قانون اساسي شامل 51 اصل تدوین، 
هشتم دی ماه به تصویب مجلس و سپس به 
امضای مظفرالدین شاه رسید و مظفرالدین 
شاه که به بیماري ِسل دچار بود هجدهم 

دی ماه در 54 سالگی درگذشت و پسر او 
محمدعلی میرزا برجایش نشست.

     در آذرماه 1304 چهار اصل از اصول 
متمم قانون اساسی اصالح شد و سلطنت 
به خاندان پهلوی انتقال یافت. پهلوی 
دومـ  محمدرضا شاهـ  از فرصت ماجرای 
تیراندازی به خود در نیمه بهمن 1327 
استفاده کرد و با تشکیل مجلس موسسان 
و الحاق و اصالح اصولی از قانون اساسی 
)مصّوب آخرین هفته سال 1906( ازجمله 
اصل 48، اختیارات خودرا افزایش و بر آنها 
اختیار انحالل مجلس، معرفی نخست وزیر 
)که پیش از آن، انحصارا در دست مجلس 
بود( و ... اضافه و استقالل قوه قضائیه را 
محدود کرد. با این تغییرات، نظام حکومتی 
ایران از صورت صد درصد پارلمانی و عمال 
ین  تفکیک قوا خارج شد. ا
تغییرات از همان زمان مورد 
انتقاد و ایراد بود و این انتقادها 
در سال انقالب )سال 1357( 
به اوج رسید و از شعارهای 

انقالبیون شد.
     این نخستین بار نبود که 
ایران دارای پارلمان می شد؛ 
ایران در دوران چهارصد ساله 
حکومت اشکانیان )پارتیانـ  
خراسانیان( هم دارای پارلمان و 
عمال مشروطه بود و برای بررسی 
و تصویب قوانین و انتصابات 
مهم حتي تعیین شاه و فرمانده 
نیروهایی که به جبهه اعزام 
می شدند، دو مجلس وجود 
داشت که مجلس عالي تر و 
جالس مشترک  همچنین ا
آنها را ِمهستان )مجمع بزرگان 
ـ سنا( مي خواندند. شاهان 
ساسانی نیز ایران را که چند برابر 
امروز وسعت داشت با کمک 
یک »شورای دولتی« اداره می 

کردند.

سالروز پارلمانی )مشروطه( شدن حکومت ايران و محدود شدن آن در 1948 و آرزوی 
ايرانیان شدن دمکراسی اصیلـ  ايران در عهد باستان پارلمان داشت

مظفرالدین شاه
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25 جوالی 645 )اَُمردادماه(، و چند ماه 
پس از آغاز خالفت عثمان، مردم »شهر ري« 
که به تصرف عرب درآمده بود بر ضد حاکم 
عرِب شهر خود  قیام کردند که این بپاخیزي 
آنان بعدا به دست نظامیان اعزامي »سعد بن 
ابي وّقاص« سرکوب شد. در آن زمان هنوز 
یزدگرد سوم آخرین شاه ساساني ایران 
زنده بود و در شمال خاوري کشور )خراسان 

بزرگتر( مقاومت مي کرد.
     در همین سال مردم شمال غربي ایران 
)آذربایجان( نیز بر ضد حکومت عرب قیام 
کردند که آنان نیز به دست نیروهاي »ولید 

عقبه« سرکوب شدند.
     چندي بعد شهر استخر )شیراز( نیز که 
اعراب را موقتا اخراج کرده بود دوباره به دست 

نیروهاي عرب به فرماندهي »عثمان ابن 
عاص« افتاد. شهر باستاني استخر بارها بر 

ضد عرب قیام کرده بود.
     در سال 645 میالدی نیروهاي عرب باز 
هم موفق به تصرف مازندران نشدند. سه سال 
بعد مازندراني ها که بعدا بسیاري از آنان به هند 
مهاجرت کردند و پارسیان هند )زرتشتیان( 
اعقاب آنان، کرمانیان و یزدیان مهاجر هستند 
حمله دیگر اعراب را درهم شکستند. مردم 
شمال ایران سالها بعد خودشان داوطلبانه 
و به تدریج به اسالم گرویدند و پیرو مذهب 
شیعه شدند تا بازهم زیر بار حکومت مرکزي 
عرب )ُسّني ها( نروند. در زمان ساسانیان 
بیشتر افسران ارتش ایران از میان مردان 
مازندراني انتخاب مي شدند و از میان آنان، 

خانواده اسپهبدان مازندران بیشترین افسران 
را تسلیم ارتش مي کرد.

    بسیاري از قهرمانان استقالل ایران از 
جمله مرداویز، بوئیان و دیلمیان دیگر از 
شمال ایران برخاستند و موفق شدند به 
هدف برسند. استقالل طلبان دیگر، عمدتا 
خراساني )از خراسان بزرگتر( و سیستاني )از 
سیستان بزرگتر( بودند. رضاشاه پهلوی نیز 

از مازندران بود.
ناسیونالیسم ایرانی تا آن حد پُرتوان و در 
جسم و روان هر ایرانی است که کمتر تاریخ 
نویس ایرانی درباره دوران حکومت نسبتا 
کوتاه عرب بر میهن، مطلب نوشته است 
که عنوان این دوران شده است: »دو قرن 

سکوت«.

سرآغاز قیام ايرانیان بر ضد حکومت عربـ  بپاخیزی مردم ری، شیراز و آذريان

سوم آگوست 936 میالدی و 305 سال 
پس از خروج عمان از قلمرو ایران، فرماندار 
دیلمی کرمان، آن منطقه را ضمیمه ایالت 
خود کرد. عمان از زمان کوروش بزرگ تا 
سال 630 میالدی به مدت 11 قرن گوشه 
ای از قلمرو ایران و گاهی ضمیمه ساتراپی 
مکران )منطقه بزرگی در جنوب شرقی ایران 
و پاکستان امروز( و زمانی وابسته به ساتراپی 
کرمان بود. عمان 5 سال پیش از جنگ 
قادسیه، از ایران جدا و به قلمرو حکومت 
اسالمیون پیوسته بود. این منطقه استراتژیک 
و ثروتمند واقع در جنوب تنگه هرمز تا ورود 
اروپاییان به خلیج فارس در قرن شانزدهم، 

همچنان از توابع ایران بود و پس از آن نیز در 
قرن هجدهم نادرشاه بر آنجا مسلط شد و می 
خواست مرکز ناوگان خود قراردهد و از آنجا 
به اخراج اروپاییان از مشرق زمین و ازجمله 
شرق آفریقا دست بزند که در توطئه قوچان 

به دست تنی چند از افسرانش کشته شد.
    در زمان هخامنشیان، اشکانیان و 
ساسانیان حاکم نشین عمان نفتدار که 309 
هزار کیلومتر مربع وسعت دارد و جمعیت آن 
در سال 2010 دو میلیون و هفتصد هزار تن 
بود و بیش از هشتصد هزار خارجي در آنجا 
زندگي و کار مي کنند شهر صحار بود در 
نزدیکی مسقط و مسقط بمانند هنگ کنگ 

مفهوم بوی عطر )عطر آگین( می دهد. در 
ایران باستان، رئیس حکومت محلي عمان 
»بُلند« عنوان داشت که واژه اي است پارسي 
و یک مفهوم آن »عالي مقام« است. به یک 
تعبیر، واژه ُعمان نیز پارسي )اُومان = اـُ  مان( 
است به مفهوم مردم »درگیر با آب«، دریا 
نورد و از این قبیل ]»اُّو« یعني آب و هنوز در 
روستاهاي جنوب و جنوب شرقي ایران، آب 
را عامیانه »اُّو« تلفظ مي کنند[. عمان هیچگاه 
مستعمره اروپاییان نبودـ  تنها براي مدتي 
طوالني متحد دولت لندن بود. سالطین 
عمان از قرن هجدهم از طایفه »عضد« 

هستند و از اعراب قحطاني.

روزی که ُعمان بارديگر ضمیمه ايران شد

چهارم آگوست 1736 میالدي )در آن 
سال مصادف با 12 اُمرداد(، رضا قلي میرزا 
افشار که از جانب پدر خودـ  نادرشاهـ  فرماندار 
همه خراسان )خراسان بزرگتر( شده بود 
»ابوالحسن خان« فرماندار محلي بلخ را که 
در پرداخت مالیات تعلّل مي کرد دستگیر و 
براي محاکمه و مجازات نزد پدر فرستاد که در 
آن تاریخ در قندهار بود. از هزاران سال پیش تا 
قرن نوزدهم، بلخ، بخارا، َمرو، سمرقند، ُخَجند 

و هرات بمانند توس، نیشابور و ... از شهرهاي 
خراسان بودند و در بیشتر ازمنه، شهر هرات 

حاکم نشین خراسان بود.
     در بازجویي از ابوالحسن خان معلوم شد 
که وي به تحریک اُزبکها از پرداخت مالیات 
طفره رفته بود که رضاقلي میرزا با لشکر 
خراسان سراغ ازبکها رفت و آنان را به آن سوي 
تاشکند عقب زد و سپس از راه ُقندوز و کابل به 
دیدار پدر شتافت و نادرشاه به خاطر رشادت 

هاي او، پس از مشورت با بزرگان کشور و 
ژنرالهاي خود، وي را ولیعهد ایران کرد.

    رضاقلي میرزا در بازگشت از قندهار به 
مشهد در سر راه خود در هرات توقف کرد و 
علیمرادخان حاکم سابق »اندخود« را که 
در زندان بود به اتهام خیانت به وطن )ایران( 
محاکمه و اعدام کرد. به این ترتیب در سراسر 
خراسان بزرگتر آرامش و حکومت قانون 

برقرار شد.

    برقراري آرامش در خراسان بزرگتر
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51 روز پس از ورود ویلیام سولیوان با سمت 
سفیر آمریکا به تهران و نگرانی ناشی از تفسیر 
انتصاب او در میان مقامات وقت ]پیشینه 
تغییر رژیم دولت های محل ماموریت 
سولیوان[، اظهارات شاه که گفته بود اعالم 
برنامه »به سوی تمدن بزرگ«، »متحد 
ساختن کشورهای دارای پیشینه و فرهنگ 
ایرانی«، »ایجاد بلوک نوروز« و ... حسد و بُخل 
برخی دولت هارا برانگیخته که نمی خواهند 
ایران »قدرت« و ایرانی تبارها یکپارچه شوند 
و ...، اعالم 11 برابر شدن درآمد سرانه ایرانیان 
]ناشی از افزایش بهای نفت از 1973[، و 
تصویب کمک ده میلیارد دالری ایران به 
دولتهای دیگرـ  16 اُمرداد و طبق تقویم 
آن زمان؛ سال 2536 )7 آگوست 1977( 
جمشید آموزگار )متولد ژوئن 1923(، 

دبیر کل حزب رستاخیز و قبال به 
مدت 9 سال وزیر دارایی و نماینده 
ایران در مذاکرات نفتی و پیش آن 
وزیر کشور، کار و بهداری و نیز 
دارای مدک دکترا از دانشگاه ُکرنِل 
آمریکا( به نخست وزیری منصوب 
شد، برجایگاه دوست دیرین خود 
امیرعباس هویدا )متولد فوریه 
1919( قرارگرفت. هویدا یک روز 
پیش از این، و بدون ذکر علت، پس 
از نزدیک به 13 سال نخست وزیري 
از این سمت کناره گیری کرده بود 
و گفته بود که سمت دیگری به 
او داده خواهد شد. در همین روز 
)هفتم آگوست( اعالم شد که هویدا 
وزیر دربار سلطنتی شده است. 
هویدا در زمستان 1343 برجای 
دوستش حسنعلی منصور که ترور 
شده بود نشسته بود. وی سالها از 
معاشران حسنعلی و پدرش علی 
منصور بود و با حسنعلی و گروهی 
دیگر از دوستان، جمعیت ایران 
نوین را )که بعدا حزب ایران نوین 

شد( تاسیس کرده بودند.

نگاهی به انتصابات دوران محمدرضاشاه 
نشان می دهد که بمانند دوران پدرش 
رضاشاه، مقامات تزار اول بعضا دنباله همان 
مقامات عصر قاجاریه و از همان خانواده ها 
بودند که وابستگی هایی هم به قدرت های 
جهانی وقت و انجمن های مربوط )فراماسون 

و ...( داشتند.
    خبرگزاری ها و برخی رسانه های اروپایی 
نوشته بودند که آموزگار در محافل ایران 
شهرت به دوستي و نزدیکي با واشنگتن را 
دارد. آموزگار یک سال و 20 روز نخست وزیر 
بود و انقالب از 19 دی ماه 2536 )1356 
هجری( و پس از انتشار نامه ساختگی و 
تحمیلی احمد رشیدی مطلق در روزنامه 

اطالعات آغاز شد )که گزارش شده است 
یک وزیر کابینه جمشید آموزگار آن را به یک 
معاون سردبیر روزنامه اطالعات داده و اصرار 
به انتشار آن کرده بود! و این معاون سردبیر از 
دوستان چندین ساله و صمیمی هویدا بود.(.

    جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا 
یک هفته پیش از انتشار این نامه و 8 روز قبل 

از آغاز انقالب، از ایران دیدن کرده بود.
    در دوره نخست وزیري آموزگار بود که 
مخالفت با شاه علني تر شده بود، سه ماه بعد 
از نخست وزیر شدن آموزگار، شاه در سفر به 
آمریکا و فرانسه با تظاهرات انبوه ایرانیان رو به 
رو شده بود. شاه و آموزگار در آغاز کار، انقالب 
را جّدی نگرفتند! و تظاهرات و راهپیمایی ها 
عادت روزمره مردم شد و پس از اعالم فضای 
باز سیاسی در اُمردادماه 1357، شعارها تند 
و خواستها صریح شد. نتیجه اش 
تغییر آموزگار، نخست وزیر شدن 
جعفر شریف امامی )که شهرت 
فراماسونر بودن داشت(، برقراری 
حکومت نظامی و اِعمال خشونت 
در 17 شهریور بود که دولتهای غرب 
لب به اعتراض گشودند ]اعتراض ها 
و گوشزدهایی خفیفت تر از اعتراض 
های سال 2011 به قذافی و بشار 
اسد. شاه تسلیم گوشزدهای قدرت 
های وقت شد ولی قذافی و اسد، 

نه[ و ....   

 به نوشته مورخان، دولت وقت 
آمریکا همانند انقالب کوبا )در دهه 
1950( و چند تحول مشابه در چند 
کشور دیگر، تنها موافق تغییرات 
دمکراتیک در ایران بود اما پس 
از انقالب، نتیجه در جهت خالف 
انتظار واشنگتن و حتي شوروي 
تغییر یافت، نظام ایران اسالمی 

شد و ....

... روزی که هويدا کناره گیری و جمشید آموزگار نخست وزير شد و طولی نکشید که 
تظاهرات ضد دولتی آغاز شد و شاه گفت که برخی دولت ها نمی خواهند ايران »قدرت« و 

ايرانی تبارها »يکپارچه« شوند

جمشید آموزگار
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مجلس شوراي ملّي هشتم امرداد 1307 
)30 جوالی 1928( قانون آیین دادرسي 
کیفري را از تصویب گذراند و ایران داراي 
اصولی مصّوب و یکنواخت برای محاکمات 
جزایی ـ مشابه کشور بلژیک شد، زیرا بسیاري 
از مواد این قانون از قوانین بلژیک ترجمه شده 
بود که بلژیکي ها هم آن را از فرانسه اقتباس 

کرده بودند.
شنیده شده است که طراحان این آئین 
دادرسي براي دستگاه قضایي ایران، هنگام 
بررسي قوانین دادرسی کیفری ملل مختلف، 
با روش دادرسي انگلوساکسون که عبارت 
است از محاکمه کیفري با حضور هیأت 
منصفه است، مخالفت کرده و در عوض 
محاکمات جنایی را با حضور سه قاضی و 
رای اکثریت پیشنهاد کرده بودند که به 
همین صورت تصویب شده بود. با وجود 
این، چند دهه بعد مجلس تصویب کرد که 
محاکمه متهمان جرائم سیاسی و مطبوعاتی 
با حضور هیات منصفه انجام شود و تشخیص 
مجرمّیت و یا برائت با این هیات باشد که در 
صورت مجرم شناخته شدن و احیانا توصیه 
تخفیف، قاضی محکمه ُحکم مجازات را 

انشاء کند.
     کیفرهمگانی ایران )چه عملی جرم 

است، از چه درجه و میزان مجازات هر جرم( 
بعدا و به تدریج تکمیل شد. هنگام افزودن 
یک ماده بر شمار جرائم، به فرهنگ و اخالق 
ایران باستان و تکلیف فرزندان در نگهداری از 
والدین در دوران پیری و ازکارافتادگی استناد 
شده بود و هنگام بحث، نمایندگان مجلس 
آنچنان مجذوب تاریخ وطن و منش ایرانی 
شده بودند که آن را در ردیف تَرک انفاق 
قراردادند و برای فرزند و یا فرزندانی که از 
نگهداری والدین سالخورده امتناع و غفلت 
کنند مجازات زندان تعیین کردند و برآن 
نام ماده 214 مکّرر گذاردند که ماده 214 
مربوط به مجازات تَرک اِنفاق )خودداری از 
تامین نفقه متناسب زوجه ای که ناشزه نباشد 
و فرزندان زیر 18 سال تمام( بود. این ماده 
مکرر که مایه افتخار و مباهات نظام کیفری 
ایران بود در دائرة المعارف بین المللی قانون و 
رساالت مربوط )در همه زبانها( مورد تفسیر و 
تمجید قرارگرفته است. این دائره المعارف در 
استدالل خود به منطقی و طبیعی بودن این 
ماده از کیفر عمومی ایران چنین آورده است: 
به همانگونه که والدین مکلّف به نگهداری 
بهینه از فرزند خود تا رسیدن به سن قانونی 
هستند؛ فرزند و فرزندان هم متقابال و مشترکا 
موظف به نگهداری از والدین در دوران پیری 

شان باید باشند و شانه خالی کردن از آن 
پذیرفتنی نیست.

    از نیمه دهه 1330 به بعد که روزنامه های 
تهران )به توصیه دکتر ویلسون رئیس گروه 
روزنامه نگاری دانشگاه یوتای آمریکا که برای 
آموزش »ژورنالیسم مدرن« به تهران آمده 
بود( دارای صفحه حوادث شدند سردبیران 
اکیدا از خبرنگاران قضایی میز مربوط در 
اطاق خبر می خواستند که احکام دادگاهها 
در مورد محکومیت چنان فرزندانی را از قلم 
نیاندازند تا انتشار یابد و درس عبرت شود. 
روزنامه های تهران قبل از نیمه دهه 1330، 
اخبار حوادث شهری و محاکمات را به صورت 
متفرق در همه صفحات خود چاپ می کردند 
و صفحه اختصاصی و حتی میز حوادث با دبیر 
اختصاصی وجود نداشتند. دولت وقت از 
ایجاد صفحه اخبار حوادث استقبال کرده بود 
زیرا که مایل بود مطالب سیاسی مطبوعات به 
حد اقل برسد، غافل از اینکه اخبار حوادث، 
ضعف دولت و مدیریت جامعه را عیان می 
کند؛ مثال سرقت، باجگیری، چاقوکشی، 
زن ربایی، فحشاء، رشوه  و ... که این مطالب 
برای تاریخ نگاران سر نخ می شود و وضعیت 
جامعه در برهه مشخصی را به معرض قضاوت 

می گذارند.

88 سال پیش، ايران دارای آيین دادرسي کیفري شدـ  ماده منحصر به فرد آن که ريشه در 
فرهنگ باستانی ايرانیان دارد: تکلیف فرزندان در نگهداری والدين ازکارافتاده

به نوشته سه گاهنامه جداگانه؛ هفتم، 
هشتم و یا 13 آگوست سال 425 میالدي، 
شاه وقت ایران، بهرام پنجم )بهرام گور( 
درخواست تئودوریس دوم امپراتور روم را 
پذیرفت که استادان ایراني بتوانندـ  چنانچه 
بخواهندـ  براي تدریس در دانشگاه نوبنیاد 
قسطنطنیه )استانبول( به این شهر بروند 
و این موافقت در »کارنامک« یا روزنامِک 
)روزنامه( دربار شاهي آن زمان درج شده 
است. مورخان اروپایي، از این توافق به عنوان 
نخستین »مبادله رسمي استاد« در طول 

تاریخ یاد کرده اند که از آن پس مرسوم شده و 
کمک بزرگي است به انتقال دانش.

     دانشگاه قسطنطنیه که مقررات آن، 
الگوي دانشگاههاي امروز شده است در 27 
فوریه سال 425 میالدي گشایش یافته بود 
و تئودوریس براي تدریس در این دانشگاه در 
کشورهاي مختلف و دورترین آنهاـ  چینـ  
به یافتن استاد و مدّرس دست زده بود. میان 
تئودوریس و بهرام پنجم روابط دوستانه برقرار 
بود و دو اَبَرقدرت ایران و روم در سال 422 
میالدي یک پیمان صلح صد ساله امضاء کرده 

بودند که برپایه آن، حکومت روم در قلمرو خود 
پیروي از آیین زرتشت را آزاد و قانوني سازد 
و دولت ایران هم نسبت به پیروان مسیحیت 

دست به همین اقدام بزند.
     بهرام گور پس از موافقت با درخواست 
تئودوریس به خراسان شتافت و هون هاي 
سفید پوست )ِهپتال ها( را که از جیحون 
)آمودریا( گذشته و دست به تعرض زده بودند 
درهم شکست، سرکرده آنان را کشت و به 
پایتخت خودـ  تیسفون واقع در 20 مایلی 

جنوب بغدادـ  بازگشت.

نخستین مبادله رسمي استاد در طول تاريخ: موافقت با تدريس استادان ايراني در دانشگاه 
قسطنطنیه
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به تصمیم دکتر محمد مصدق رئیس 
دولت وقت، یکم آگوست 1952 )دهم 
اَُمرداد 1331( اشرف پهلوي خواهر دوقلوي 
شاه وقت و در آن زمان 33 ساله، ایران را 
ترک کرد و روانه اروپا شد. مصدق براي 
قطع اِعمال نفوذ و نیز پیشگیري از توطئه 
احتمالي اشرف بر ضد دولت خود و همکاری 
با عوامل بیگانه، دستور داده بود که از کشور 
خارج شود. مصدق می دانست که اشرف از 
ورود به توطئه بر ضد دولت او خودداری نمی 
کند و سازمان اطالعات شهربانی )پلیس( 
را مامور گزارش تماس های او کرده بود. 
مصدق با مداخله بستگان و نزدیکان شاه در 
امور کشور شدیداً مخالف بود. وی بارها در 
جلسات شورای وزیران و در مصاحبه های 
مطبوعاتی و سخنرانی های خود گفته بود 
که هیچ عاملی بیش از مداخله و اِعمال نفوذ 
خواص، اصحاب نام و متنفذان در معامالت 
دولتی، انتصابات، صدور پروانه ها، طرح 
قوانین و اموری نظیر اینها مردم را عصبی و 
آماده عصیان نمی کند. این مداخالت همه 
قشرها را خشمگین می سازد بویژه طبقه 
منّور )روشنفکر( و طبقه متوسط جامعه را 
که کوشش ما بر افزایش شمار اعضای این دو 
طبقه است*. اِعمال نفوذ صاحبان منافع در 
امور دولتی، کشور را هم به بیراهه می کشاند 
و در دست قدرت های جهانی می اندازد و 
چنین کشوری ُرشد نخواهد کردـ  کشوری 

ُرشد می کند که از استقالل کامل و حاکمّیت 
ملّی مطلق برخوردار باشد.

    اشرف یک سال بعد در همین زمان 
)در آستانه براندازي 28 اَُمرداد 1332 = 
آگوست 1953( به گونه اي محرمانه به ایران 
بازگشت!. همزمان، سرهنگ شوارتسکوفـ  
افسر آمریکایِی کارشناس امور پلیسی ]پدر 
ژنرال شوارتسکوف[ـ  هم وارد تهران شده 
بود و .... تاریخ معاصر از اشرف پهلوی )اشرف 
الملوک( که در ژانویه 2016 و در 96 سالگی 
در مونت کارلو )موناکو( درگذشت به عنوان 
یکی از شرکاء توطئه براندازی حکومت ملّی 
و دمکراتیک مصدق نام برده است. وی 3 بار 
ازدواج کرده بودـ  4 سال با احمد قوام، 16 
سال با احمد شفیق ]مصری[ و 56 سال )تا 
آخر ُعمر( با مهدی بوشهری. پس از انقالب 
وی در فرانسه، آمریکا و موناکو زندگی می 
کرد. یک بارهم در فرانسه از یک سوء قصد، 
جان بدر برده بود. گفته شده است که وی 
در طول سلطنت برادرش از مشاوران او بود و 
بر اثر فشار وی بود که قانون حمایت خانواده 
)سپرده شدن طالق، تعّدد زوجات و حضانت 
در دست دادگاه که روحانیون وقت آن را به آن 
صورت خالف احکام اسالمی می دانستند( به 

تصویب رسید و به اجرا درآمد.
    * نظریه مصدق که نارضایتی از امور و 
عملکردهای دولت و مقامات و وجود فساد 
دولتی در یک جامعه، ایجاد خشم عمومی مي 

کند و خشم باعث طغیان می شود در کتابهای 
»علم حکومت« نقل شده است. این فرضیه 
مصدق با خودسوزی محمد بوعزیزی در 
تونس که آتش انقالب در این کشوررا روشن 
ساخت و دگرگونی عمیق ایجاد کرد وسیعا در 
تفسیرها نقل شده بود. بوعزیزی یک ناراضی از 
بوروکراسی و فساد اداری شهرداری شهر خود 
بود که در میدان شهر خودسوزی کرد، مردم 

خشمگین شدند و شورش کردند و ....
     بوعزیزی 26 ساله که یک لیسانسیه 
بیکار بود هفدهم دسامبر 2010 خودرا در 
مالء عام آتش زد و چهارم ژانویه 2011 در 
بیمارستان درگذشت. وي براي امرار معاش، 
میوه فروش دوره گرد شده بود که مامور 
شهرداري از او که پروانه میوه فروشي نداشت 
مطالبه رشوه کرده بود و چون بوعزیزي زیربار 
نرفت میوه هاي وي را مصادره و بخشي از آن را 
به دور ریخت و او از فرط خشم خودرا آتش زد 
و تونسي ها را خشمناک ساخت، به گونه اي 
که تا دولت را تغییر ندادند از پای ننشستند. 
در این انقالب که سریعا نتیجه داد، دست 

خارجی در کار نبود.
پاپ فرانسیس 80 ساله رئیس ارشد 
کلیسای کاتولیک در آخرین روز جوالی 
2016 و در راه بازگشت از لهستان به واتیکان، 
در هواپیما به پرسش یک روزنامه نگار که 
نظر اورا درباره انگیزه ترورهای اخیر اروپا و 
آمریکا پرسیده بود گفت که برخالف گفته 

اخراج  اشرف پهلوي از ايران به تصمیم مصدقـ  فرضیِه خشم انقالب می سازد 
و اشاره به  يک نمونه آنـ  پاپ فرانسیس انگیزه ترورهای جاری را »اقتصاد« و پیدايش 

»خدايان پول« در جهاِن امروز بیان داشت

اشرف پهلوي که در 96 سالگی درگذشت در چهار مرحله عمرـ  دفتر اشرف در دهه هاي 1340 و 1350 به روزنامه هاي تهران تاکید کرده بود که با 
اخبار مربوط به او، از عکس هایي استفاده کنند که قبال به آنها داده شده است )عکس های دوران جوانی و زیبایی(
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ها، خشونت های اخیر الهام گیری از اسالم 
نیست، هیچ دینی ارتکاب خشونت را توجیه 
نمی کند. این خشونت ها نتیجه وضعیت 
 اقتصاد جهانی است که »خدایان پول

 the gods of money « ساخته است یعنی که 
شماری اندک را صاحب بیشترین پول کرده 
و اکثریت بویژه جواناِن این اکثریِت عظیم را 
به حاشیه رانده و در فقر محبوس ساخته و 
اینان که امید خودرا از دست رفته می پندارند 
خشمگین هستند و احساس می کنند که  
گزینه )آپِشن( دیگری جز ارتکاب خشونت 
برای تغییر وضعیت ندارند. راه حل، اتخاذ 
تدابیری است که فاصله غنی و فقیر را کاهش 

دهد و عدالت و انصاف برقرار کند.
]اواخر قرن نوزدهم هم همین وضعیت 
در جهان پدید آمده بود که آنارکسیم و ترور 
پا گرفت و آنارکیست ها پس از دو دهه ترور 
و تخریب و قتل ازجمله کشتن چند رئیس 
کشور و دولت،  با پیروزی انقالب بلشویکی 

روسیه که امید به سوسیالیسم و مساوات و 
عدالت را ندا می داد دست از ترور برداشتند. 
اینک و ربع قرن پس از فروپاشی نظام های 
سوسیالیستی، همان وضعیت اقتصادی و 

نابرابری های پیشین به جهان بازگشته که 
پاپ فرانسیس به آن اشاره کرده و انگیزه 
ترورها را »اقتصادی« و نه مذهبی و سیاسی 

بیان کرده است.[.

دبوعزیزي )باال سمت چپ(  و در حال سوختن )پایین( کتر سون

تداوم تظاهرات و راهپیمایی های ضد 
دولت که از زمستان 1356 آغاز و از فروردین 
1357 سراسری شده بود، و از تابستان 1357 
)آگوست 1978( در سطحی وسیع تر و به 
صورت روزانه در تهران و از مسجد قبا )شمیران 
و به دعوت حجت االسالم محمد ُمفّتح( 
گسترش یافته بود مقامات وقت را به اندیشه 
دعوت از اصحاب نظر و چاره جویی انداخته 
بود و این صاحبنظران در جلساتی که هر مقام 
در دفتر خود تشکیل داده بود )ازجمله نشست 
دهها نفری در دفتر وزیر آموزش و پرورش وقت 
ـ دکتر هوشنگ گنجی( گفته بودند که مردم 
دمکراسی می خواهند و عدالتـ  دمکراسی 
واقعی. وضعیت رفاه پس از افزایش بهای نفت 
در سال 1372 بهتر شده و آزادی فردی )نه 
سیاسی( در ایران محدودیّت چندان ندارد و 
بنابراین باید به مردم دمکراسی واقعی داده 
شود، تا بتوانند هرکس را که بخواهند انتخاب 
کنند، تشکیل اجتماع بدهند و حرفشان را 
بزنندـ  حزب تاسیس و روزنامه منتشر کنند 
و نظرات خودرا مطرح سازند و .... به عالوه، 

مردم از وسعت روز افزون فاصله طبقاتی در 
جامعه و توّرم پول ناراضی و در عذاب هستند. 
توّرِم ناشی از افزایش روزافزون پول در جریان، 
دارد جان طبقه سوم که 95 درصد جمعیت را 

تشکیل می دهند می گیرد. 
نباید ما توّرم را مطابق کشورهای صنعتی 
تعریف کنیم که در آنجا عبارت است از 
باالرفتن بهای کاال و خدمات در یک »مدت 
زمان معّین«. در ایران، افزایش پوِل در جریان 
توّرم ایجاد می کند یعنی اینکه هرچه پول 
بیشتر شود قدرت خرید آن پایین می رود و 
بهای کاال و خدمات و ازجمله اجاره خانه و نرخ 
حمل و نقل ]تاکسی و ...[ افزایش می یابد و 
چون دستمزد و درآمد افراِد طبقه سوم به آن 
نسبت افزایش نمی یابد ناامید و خشمگین 
می شوند و نتیجه آن؛ تظاهرات است و در 
جامعه ما، ناله ها دارد فریاد می شود. دولت 
نباید به پیروی از َعمل ریچارد نیسکون در 
آمریکا، ریال را از استاندارد طال خارج می کرد 
تا دست بانک مرکزی به افزایش دادن پول باز 
باشد. تا نیمه دوم سال 1332 سکه های رایج 

در ایرانـ  پول ُخرد، »نقره« بود.     این نظرات 
به شاه داده شد و توصیه شد که در نخستین 
سخنرانی اش، تاریخ برگزاری انتخابات آزاد 
)نه وعده آن( را به مردم بدهد. وی چهاردهم 
اَُمرداد 1357 )طبق تقویم آن زمان؛ اَُمرداد 
سال 2537( و در نطقی به مناسبت هفتاد و 
دومین سالگرد مشروطیت وعده های متعّدد 
داد و گفت که به اندازه ممالک دمکراتیک 
اروپا، آزادي خواهد داد و قلم و بیانـ  بدون 
افترا زدن و دروغ گفتنـ  آزاد خواهد بود، ایران 
انتخابات صد درصد آزاد خواهد داشت و ما از 
این پس آزادي اجتماعات خواهیم داشت. 
وی درعین حال گفت که با دمکراسی وارداتی 
مخالف است و تحریک و گردن کُلفتي کردن 
را اجازه نمی دهد و ... و به این ترتیب تظاهرات 
ادامه یافت و به اعتصابات عمومی و انقالب 

انجامید و ....   
     این اظهارات شاه، در مطبوعات و محافل 
به »باز شدن فضاي سیاسي در ایران« تعبیر 
شده بود. ده سال بعد، گورباچف هم در شوروی 

»فضای باز سیاسی« اعالم کرد و ....

تداوم تظاهرات و راهپیمايی ها در ايران در سال 1357ـ  توصیِه اصحاب نظر به شاه
 و اعالم فضای باز سیاسی، ولی ...
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در نخستین دهه اَُمرداد 1293 )102 
سال پیش(، جهان در حال فرورفتن به 
داخل یک جنگ جهانسوز بودـ  جنگ 
اول جهاني که از 28 جوالي 1914 و 
نخست میان دو دولت آغاز و پس از 
ورود دهها دولت دیگر به آن تا 11 نوامبر 
1918 طول کشید و بسیاري از نقشه 
هاي جغرافیایي تغییر یافت. مورخان 
وقت درباره اوضاع جهان که به این ورطه 
افتاده بود، همان زمان و نیز در جریان 
آن جنگ تفسیرهایي منتشر ساختند 
و اصحاب نظر، ابراز عقیده کردند که 
خالصه و نمونه هایي از این مطالب وارد 

تاریخ شده است.
    »تاریخ نگاران« سالهاي 1870 تا 
1914 را سالهاي اوج گیري امپریالیسم 
تازه خوانده اند که جنگ ژاپن با چین بر 
سر مالکیت شبه جزیره کره که از چهارم 
آگوست سال 1894 آغاز شده بود 

گام دیگري در این راستا بود که 
ظرف 4 ماه چین شکست خورد 
و شبه جزیره کره به تصرف ژاپن 
درآمد. از سال 1870 بتدریج 
آلمان، آمریکا و ژاپن نیز به 
صف قدرت هاي جهاني وقت: 
انگلیس، فرانسه، روسیه و اتریش 
پیوسته بودند و برخالف دسته 
اول، اشتیاق فراوان به پیمودن 
 یک شبه ره صد ساله آنها را

 داشتند.
    در آن تاریخ بیش از نیمي از 
جمعیت جهان مستعمره بودند. 
شعار مشترک این قدرت هاي 
هفتگانه »گسترش تمدن و 

قانونمندي« بود.
    قدرت هاي سه گانه ردیف اول 
فرضیه تازه یي را رواج داه بوددند 

و آن این بود که کشورهاي قدیمي 
داراي حکومت ملي و بعضا، روزگاري 
یک قدرت مثال ایران را نباید مستعمره 
ا تحت نفوذ نها ر ید آ  کرد فقط با

 درآورد.
    جوزف چمبرلن وزیر مستعمرات 
انگلیس از 1895 تا 1903 معتقد بود 
که مستعمرات باید از نظر اقتصادي و 
آموزشي چنان به کشور حاکم و مسلط 
)استعمارگر( وابسته باشند که هرگز 
فکر استقالل هم به سرشان نزند. در 
این میان هابسون Hobson اقتصاددان 
زمان، امپریالیسم را جدا از کاپیتالیسم 
ندانست و گفت که امپریالیسم همان 
کاپیتالیسم دولتي است که یک کشور 
و یا گروه تشنه سرمایه گذاري و داشتن 
قلمرو »بازار« است و عالقه وافر دارد به 
جایي که در کنترل و امن است، پول 
اضافي اش را که اگر محبوس شود مي 

گندد سرمایه گذاري کند و محصول 
ارزان این سرمایه گذاري را به کشور خود 
بازگرداند و این سرمایه که در عین حال 
انتقال وسایل تولید است، در کشور مادر 
تولید کار مي کند. لنین از همین عقیده 
هابسون استفاده کرد و در نطق تاریخي 
سال 1916 خود ]یک سال پیش از 
پیروزي انقالب روسیه[ امپریالیسم را 
باالترین مرحله کاپیتالیسم خواند و 
گفت که کشورهاي امپریالیست مایل 
به تمرکز پول در دست عده یي معدود 
هستند و این عده در داخل کشور مردم 
را برده خود مي کنند و در کشورهاي 
رت  ر و غا ستثما  دیگر دست به ا

مي زنند. 
بنابراین توسعه قانون، تمدن و فرهنگ 
که آنها مدعي آن هستند چیزي جز بهانه 
براي تحکیم استثمار و بردگي جهاني و 
جلوگیري از این »حق« که مردم باید 
برابري اقتصادي و اجتماعي 
داشته باشند، نیست. به این 
ترتیب لنین برابري اقتصادي 
را مقدم بر برابري در آزادي مي 

شمرد.
     در آن زمان عثماني یک 
دولت استعمارگر در حال زوال 
بود، ولي استعمار آن دولت، از 
نوع قدیمي آن و چیز دیگري 
بود و در اراضي متصرفه به سبک 
هفت قدرت دیگر سرمایه گذاري 
نمي کرد و به بسط فرهنگ و 
تمدن دست نمي زد که نیاز به 
آن داشته باشند. دلیل آن کشتار 
ارمني هاي خواهان استقالل در 
سال 1894 بود که نفوذ فرهنگي 
آن را که شدتي نداشت نپذیرفته 

بودند.

تفّکر قدرت ها پیش از جنگ جهانی اول بر پایه وابسته اقتصادي و فرهنگي 
کردن کشورهاي ضعیف تر قرار داشت
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سالروز درگذشت »فردریک اِنگلس« و به این مناسبت نگاهي کوتاه به اندیشه هاي اوـ  
تجارت = امرار معاش و زندگي از دسترج تولیدکنندگان کاال

ز درگذشت  لرو پنجم آگوست سا
 »Friedrich Engels فردریک انگلس«
است که در سال 1895 فوت شد. »انگلس« 
فیلسوف و سوسیالیست بزرگ آلماني؛ یکي 
از دو نویسنده مانیفست کمونیست است. 
پدر او یک توانگر بود و کارخانه بافندگي 
داشت و مایل بود که پسرش فردریک 
)فردریش( یک بازرگان شود و وي را براي 

این کار آماده کرده بود.
 انگلس اندکي پس از پرداختن به کار 
تجارت از آن دست کشید و اعالم داشت 
که جسم و روح او اجازه نمي دهد که از 
درآمد ناشي از تجارت که وي براي تولید 
کاال زحمتي نکشیده است امرار معاش 
کند و این نوع درآمد را زندگي انگلي و 
طفیلي گري و از دسترنج دیگران مي داند 

و نمي تواند به این کسب و کار ادامه دهد.
     انگلس ضمن بیان این احساس، ابراز 
عقیده کرد که دولت ها باید به سود جامعه، 
تجارت را خود به دست گیرند و هرگونه 
خرید و فروش در دست دولت )نماینده توده 
ها( به عنوان خزانه دار جامعه باشد تا نه تنها 

بر قیمتها کنترل داشته باشند، بلکه 
درآمد ناشي از این عمل به طور مساوي 
براي همه مردم هزینه شود. »انگلس« 
که با بیان این عقیده، معروفیت یافته 
بود در پي خروج از دنیاي تجارت و 
زندگاني پدر ثروتمندش، به برلین 
رفت و به مصاحبت فالسفه وقت 
پرداخت. این فالسفه از جمله ِهگل 
به این دلیل که پس از »مزدک«، 
سوسیالیست بزرگ ایراني قرن ششم 
میالدي و بنیادگذار این فلسفه در 
جهان، تا آن زمان کسي این عقاید را 
تا به این حد افراطي نداشت و یا مطرح 
نکرده بود وي را یک سوسیالیست 
رادیکال پنداشتند. این تعبیرها و 
ارزیابي ها بود که انگلس را در عقایدش 
استوار ساخت و به تنظیم و قراردادن 
این عقاید در مکتب سوسیالیسم 

پرداخت و نظرات خودرا مشابه آن چیزي 
یافت که »کارل مارکس« به زباني دیگر و 
علمي تر بیان داشته بود و براي مطابقت 
دادن هرچه بیشتر این عقاید، در سال 
1842 به انگلستان رفت و پس از مطالعه 
انواع سوسیالیسم که تا آن زمان مطرح 
شده بودند با کارل مارکس مالقات کرد 
و پس از بحث بسیار و رفت و آمد مکرر، در 
سال 1844 کمونیست شد و در این زمینه 
به مارکس پیوست و به اتفاق »مانیفست 
کمونیست« را نوشتند که در سال 1848 
انتشار یافت و سراسر اروپارا در انقالب 

فرو برد.
     انگلس همان سال به آلمان بازگشت 
و در انقالب سال 1848 وطن شرکت کرد. 
سپس به انگلستان مراجعت و عمر خود را 
وقف پیشبرد جنبش سوسیالیست جهاني 
کرد. انگلس در زمان حیات مارکس هم 
اختالف نظرهایي با او داشت، از جمله این 

که دانش را ناشي از تجربه مي دانست.
     پس از درگذشت مارکس در 1883، 
انگلس به تدریج به این نتیجه رسید که 

براي پیاده کردن سوسیالیسم و ایجاد 
جامعه بدون طبقه و مردمي از هر جهت 
برابر، به جاي انقالب پرولتاریا و حذف همه 
آثار نظامهاي طبقاتي )گذشته(؛ بهتر است 
مرحله به مرحله عمل شود و »تحول« را 
جانشین »انقالب« ساخت که طبیعت بشر، 

آسانتر پذیراي آن است. 
به این ترتیب، وي ضمن وفاداري به 
»سوسیالیسم تمام عیار )کمونیسم(«، راه 
رسیدن به آن را از طریق ایجاد یک جامعه 
دمکراتیک سوسیالیستي ]سوسیالیستي 
کردن از طریق به دست گرفتن پارلمان و 
شوراهاي دیگر و انتخاب یک رئیس دولت 
که تمایالت چپگرایانه داشته باشد[ آسانتر 
و تحمل پذیر دانست که نیاز به تخریب 
 و خشونت و تولید مقاومت در دیگران

 ندارد.
     پس از فروپاشي شوروي در سال 1991، 
به نظر مي رسد که بیشتر احزاب کمونیست، 
این روش انگلس را پذیرفته و پیروي مي 
کنند. در میان رهبران سوسیالیست، 
سالوادور آلنده ،و لوال دا سیلوا )رئیس جمهور 
پیشین برزیل( بیش از دیگران تاییدگر 
روش انگلس بوده اند. سوسیالیسم مائو 
و هوشي مین و هرگونه سوسیالیسم 
آسیایي و همچنین سوسیالیسم 
هوگو چاوس )سوسیالیم قرن 21( 
بوي ناسیونالیستي مي دهند. به باور 
»نلسون ماندال« و بسیاري از چپگرایان 
دیگر، استقرار سوسیالیسم در یک 
جامعه، نسبت مستقیم با رشد فکري 
و ارتقاء آگاهیهاي عمومي و میزان 
اشتهاي مردم به استثمار نشدن و 
برداشتن دیوارهاي طبقاتي دارد 
)روانشناسي و جامعه شناسي آن 
جامعه(. به عبارت دیگر؛ آمادگي 
فرهنگي یک جامعه و اشتیاق آن، پیاده 
کردن سوسیالیسم را ایجاب و میزان 
پیشروي در آن را تعیین مي کند، نه 

هیات حاکمه )استالینیسم(. Friedrich Engels
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کمیسیون ارتباطات آمریکا )اف سی 
سی FCC ( چهارم آگوست 1987 »فِرنِس 
دکترین Fairness Doctrine « را در مورد 
رادیوـ  تلویزیونهاي این کشور لغو کردـ  
عملی که وسیعا از آن انتقاد شده است. طبق 
این دکترین، این دو نوع رسانه مکلف بودند 
که توضیح کساني را که در باره آنها مطالبي 
پخش شده بود انتشار دهند و نیز درقبال 

مطالب جنجالي؛ بی طرفی، موازنه و تعادل 
را رعایت کنند. این دکترین در سال 1949 
برقرارشده بود تا پخش مطالب؛ منصفانه، 
دقیق و درست باشد. دیوان عالی آمریکا 
در سال 1969 این دکترین را قانونی و 
دادن توضیح را حق کسانی دانسته بود 
که از آنان نامی در مطالب برده می شد. در 
آمریکا پروانه های رادیوـ  تلویزیون که همه 

آنها غیر دولتی هستند یک ساله است و 
تجدید پروانه با توجه به عملکرد آنها در سال 
قبل از آن صورت می گیرد. »اف سی سی« 
در رابطه با رسانه های چاپی ) Press ( که 
هرگونه آزادی آنها در قانون اساسی آمریکا 
تضمین شده است اختیار ندارد. به همین 
دلیل، انتشار هرگونه نشریه در آمریکا نیاز 

به دریافت پروانه ندارد.

حقی که لغو شد

دن راذر Dan Rather ژورنالیست 
قدیمي و حرفه اي )متولّد 1931( که 
در جریان کمپین انتخاباتي سال 2004 
آمریکا برنامه اي را از شبکه »سي بي اس« 
پخش کرده بود که ثابت مي کرد جورج 
دبلیو بوش در طول آموزش نظامی، با 
استفاده از نفوذ پدر خود، حضور چنداني در 
واحد نظامي مربوط نداشته و عضویت در 
گارد ملّي آمریکا را با پارتي بازي گذرانیده 
است هفتم آگوست این سال اعالم کرد که 

این شبکه را تَرک مي گوید!.

اصحاب نظر ضمن تفسیر قضیه گفتند 
که »دن راذر« به ِشکلی مجبور شده است 
به خاطر پخش آن مطلب، تصمیم به تَرک 
شبکه »سي بي اس« بگیرد. او که کار 
روزنامه نگاری را از خبرنگاری اسوشییتد 
پرس در سال 1950 آغاز کرده است در 
سال 2006 این شبکه را پس از دهها سال 
بودن در آنجا تَرک گفت. َدن راذر )دانیل 
اروین راذر( اینک یک برنامه خبر و نظر 
 Dan Rather Reports تلویزیونی به نام

از آن خود دارد.

و این هم نتیجه یک افشاگری
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Dan Rather

این  ماه در دنیای رسانه ها:
 کتاب، روزنامه، مجله،  رادیو و تلویزیون،  فیلم و عکس و ابزارهای کمکی آنها: خبرگزاری ها،  سرچ اینجین ها



»رابیندارانات تاگور R. Tagore « ادیب، 
شاعر، نویسنده، موسیقي دان و فیلسوف 
شهیر هند، هفتم آگوست 1941 درگذشت. 
وي که در ماه مي 1861 در کلکته به دنیا 
آمده و تحصیالت عالي خودرا در دانشگاه 
لندن به پایان برده بود در سال 1311 هجري 
خورشیدي )1932( از ایران دیدن کرده و با 
اندیشمندان ایراني به مذاکره و تبادل نظر 
پرداحته و در مجلس شوراي ملي نیز حضور 
یافته بود. تاگور نخستین ادیب آسیایي بوده 
است که برنده جایزه ادبي نوبل )جوایز سال 

1913( شده است.
    وي سرنوشت انسان را به مصداق این شعر 
پارسي در دست خودش )خوِد فرد( مي داند:

ـ مدار       تو که مي کني اختر خویش را بدـ 
از فلک چشم نیک اختري را

       تاگور که در این زمینه یک رساله دارد 
نوشته است که اگر یک انسان از جواني با 
محاسبه و تعّقل و در نظرگرفتن ایام پیري 
خود پیش برود هیچگاه پشیمان و درمانده 

نخواهد شد و به زمین و زمان بد نخواهد 
گفت، ستاره اش و وسوسه شیطان را متهم به 
سیه روزي اش نخواهد کرد. نیکبخت شدن 
و پیروزي و شادي در دست خود افراد است. 
در جواني و دوران توانمندي نباید از اندیشه 
کردن براي آینده گریز زد. زندگي همانند 
یک رشته زنجیر است که اگر یک حلقه اش 
ضعیف باشد که خود فرد آن را ضعیف ساخته، 
دوام و استحکام نخواهد داشت. تاگور در عین 
حال گفته است که جوان را نباید بدون اندرز 
و آموزش رها ساخت و از اینجاست که به 
اهمیت مدرسه، کتاب و نشریات و چه کساني 
آنها را اداره مي کنند پي مي بریم. به یک جوان 
باید تفهیم شود که لذت پیروزي و »افسوس 
نخوردن« پایدار و شیرین است و خوشگذراني 
شبانه زودگذر است و خستگي روز بعد را به 

دنبال خواهد داشت.

»تاگور« نخستین ادیب از قاره آسیا که جایزه نوبل گرفت و استناد او به یک شعر پارسيـ  
اندرزهاي تاگور

»گي دو موپاسان« داستان نگار فرانسويـ  نبوغ در نوشتن داستان کوتاه
 Guy de Maupassant گي دو موپاسان
)هانري رنه آلبرت( داستان نگار فرانسوي که 
در نوشتن داستانهاي کوتاه نبوغ داشت و چند 
داستان ترسناک هم نوشت پنجم آگوست 
سال 1850 به دنیا آمد و تنها 43 سال عمر کرد.

    دانشجوي دانشگاه بود که میان فرانسه 
و آلمان جنگ در گرفت )جنگ سال 1871( 
و وي داوطلبانه به ارتش میهن خود پیوست. 
در بازگشت از جبهه، داستان زني خود فروش 
را که در میان مسافران یک واگن بود و به »توِپ 
پیه« به مفهوم گلوله چربيـ  آدم چاق شهرت 
داشت نوشت.    دوموپاسان از مشاهده مناظر، 
عکسها، نقاشي و صحنه ها الهام مي گرفت و 
داستان خودرا مي نوشت.    با اینکه جوان بود 
با بسیاري از شعراء و ادیبان وقت دوستي و 
معاشرت داشت و به محافل آنان مي رفت.    دو 
موپاسان را که در عمر کوتاه خود سیصد داستان 
کوتاه نوشت بزرگترین نویسنده فرانسوي 
چنین داستانهایي عنوان داده اند. از وي شش 
داستان مستقل طوالني، سه سفرنامه و یک 
مجموعه شعر هم باقي مانده است. نوشته هاي 

دو موپاسان داراي انواع زمینه ها از درام تا کمدي 
و پر از مطلب و ماجرا هستند. داستان »زندگي 
یک زن« که شرح حیات یک بانوي نورمن 
است جذاب و خواندني است. گي دو موپاسان 
در دوران جنگ به بیماري سیفلیس دچار شده 
بود که سالها بعد روي اعصاب او تاثیر سوء گذارد 
به گونه اي که یک سال پیش از مرگ با بریدن 

قسمتي از گردن خود قصد خودکشي داشت 
و از آن پس تحت مراقبت پزشکي زندگي مي 
کرد. بیماري سیفلیس عمر او را کوتاه کرد. گي 
دو موپاسان ازمیان یک فامیل قدیمي اشرافي 
فرانسه برخاسته بود. دستچیني از داستاي او 
 Nook به انگلیسي ترجمه شده و به صورت

Book - eBook درآمده است.

 تاگور

پشت جلد کتاب دستچیني از داستانهاي کوتاه موپاسان به زبان انگلیسي
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سالروز ایجاد شهر تورانتِو 
کانادا که 74 هزار ایرانی 
ـ کانادایی را در خود جای 

داده است
سي ام جوالي سالروز ایجاد »تورانتو 
= تارانتو Toronto « بزرگترین شهر 
کانادا است که در زمان تأسیس در سال 
1793 »یورک« نامگذاري شده بود و در 
سال 1834 به »تورانتو« تغییر نام داد. 
در مراسم دویست و بیستمین سالروز 
ایجاد تورانتو که سی ام جوالی 2013 
برگزار شد اعالم شد که در این شهر و 
حومه آن بویژه ناحیه ریچماند هیل 
47 هزار ایرانیـ  کانادایی زندگی می 
کنند با ذکر نام معاریف آنان از روزنامه 
نگار، نویسنده، هنرمند تا استاد دانشگاه 
و دولتمرد. جمع ایرانیـ  کانادایی های 
وقت حدود 250 هزار گزارش شده بود.

تورانتو که تا مرز ایاالت متحده، فاصله 
زیاد ندارد و در ساحل دریاچه اُنتاریو واقع 
شده است از شهرهاي ایالت »انتاریو« 
کنفدراسیون کاناداست. شهر تورانتو 
 John Graves که توسط »جان سیمکو
Simcoe « بنا گردید نزدیک به 3 میلیون 
و با حومه اش )تورانتو بزرگتر( حدود 6 
میلیون جمعیت دارد. تورانتو پس از 
مکزیکو سیتی، نیویورک و لس آنجلس، 
چهارمین شهر بزرگ آمریکای شمالی 

است.

داستان شنیدني نامگذاري ماه اوگوست 
)آِگستـ  اوت(

نامگذاري ماه آگوست )آِگستـ  اوت(، هشتمین ماه میالدي در تقویم گریگوري 
)یونیورسال( داستاني جالب دارد، از این قرار:

     در تقویم رومي که به دستور »ژولیوس سزار« در قرن یکم پیش از میالد تدوین شده 
بود، »سال« بمانند تقویم ایرانیان از مارس )نوروز( آغاز مي شد، و بنابراین، ماه آگوست 
کنونی که ماه هشتم است در آن زمان ماه ششم بود و Sextilis )ماه ششم( خوانده مي 
شد. ماه پیش از آن را به این مناسبت که ژولیوس سزار در آن ماه به دنیا آمده بود، ژوالي 
)جواليـ  ژوئیه( نامگذاري کرده بودند که پس از گذشت بیش از دو هزار سال به همین 
نام باقي مانده است. سزار به رغم  لشکرکشی دوباره به آلمان، فرانسه، اسپانیا و تصرف 

جزایر بریتانیا و لشکرکشی به مصر، از جنگ با ایران خودداری کرده بود.
    پس از سزار، پسر خوانده او »گایوس اوکتاویوس Gaius Octavius « به سمت 
امپراتور انتخاب شد و سزار اوکتاویانوس نام گرفت. سناي روم پس از غلبه اوکتاویانوس 
بر مخالفین و در صدر آنان مارکوس آنتونیوس و زنش کلئوپاتراـ  ملکه یوناني تبار مصر، 
وي را لقب »اوگوستوس Augustus « داد و پیشنهاد اورا که به تنهایي حکومت کند و 
شریک نداشته باشد تصویب کرد. گام بعدي اوگوستوس که پا در جاي پاي پدرخوانده 
اش مي گذاشت، قرار دادن نام خود بر یکي از ماههاي سال بود و ماه ششم را که متعاقب 
ماه ژوالي )ماه ژولیوس سزار( بود برگزید و آن را »اوگوست« نامید که هنوز باقي مانده 
است. کار بعدي او که خودخواهي محض خوانده شده است این بود که اعالم کرد ماه 
اوگوست باید بمانند ماه ژوالي 31 روزه باشد تا دست کمي از ماه ژولیوس سزار نداشته 
باشد که عملي شده است و به این ترتیب، سال میالدي که خورشیدي است داراي 

هفت ماه 31 روزه است!.
     اوگوستوس پس از 40 سال حکومت در نوزدهم اوگوست )ماهي که به نام خودش 

بود( در سال 14 میالدي درگذشت.
     از کارهاي دیگر اوگوستوس که به میراث باقي مانده و برخي از دولتها در طول تاریخ 
و تا به امروز از آن استفاده کرده اند، اصطالح »صلح روميـ  Pax Romana « است. وي در 
حالی که که روم َدمی از جنگ با این و آن فراغت نداشت مي گفت که دولت روم با هیچ 
دولتي سر جنگ ندارد و تجاوزي از ناحیه روم صورت نمي گیرد! و جنگهایي که انجام 
مي شود، تنها به خاطر صلح! و حفظ امنیت اتباع روم است و تعّرض محسوب نمي شوند!.

88267298-88241020

انتشارات شادان
 آثار برتر »ر. اعتمادی« نویسنده  معاصر را به

عالقه مندان تقدیم می کند

1- عالی جناب عشق
2- شب ایرانی

3- هزار و یک شب عشق
4- اتوبوس آبی

5- رنگ سرخ عشق

6- گنجشک های غم
7- بازی عشق

8-  7 آسمان عشق
9-  8 کاله خاکستری

10- آبی عشق



به دستور شاه طهماست یکم )متولد 
1514 و متوفي در 1576 میالدي( که 52 
سال بر ایران سلطنت کرد در 15 آگوست 
 سال 1551 شهر »واردزیا= فردزیه

 Wardsia = Wardzia « واقع در گرجستان 
که در درون کوه ساخته شده بود بسته 
شد زیرا که به صورت یک مرکز آموزش 
کشیش و ترویج مسیحیت درآمده بود. شاه 
طهماسب در عین حال خودرا »درویش 
کاملـ  ُمرشد کامل« و پاسدار شیعه اثنی 

عشری )شیعه دوازده امامی( می خواند.

 این شهر در قرن دوازدهم میالدی و در 
پي ترس از هجوم اقوام آلتائیک )مهاجراِن 
طوایف ساکن شرق قرقیزستان امروز( 
ساخته شده و قرن بعد به سبب بیم از حمله 
مغوالن که وارد جنوب روسیه شده بودند 
توسعه یافته بود. خانه هاي شهر به صورت 
آپارتمان هاي چندین طبقه و بعضا 13 
طبقه در دل کوه ساخته شده بودند و راه 
ورودي به این شهرِ  غاري، تنها از طریق 
چاههاي مخفي بود. این شهر ِ اضطراري، 
زماني گنجایش دهها هزار تَن سکنه را 
داشت که در زلزله سال 1283 میالدي 
آسیب شدید دید و از آن پس به مرکز 
آموزش مسیحیت تبدیل شد و چون در 
دوران حکومت صفویان در قلمرو ایران قرار 
داشت شاه طهماسب دستور بسته شدن آن 
را داد تا به صورت یک پایگاه مخفي مخالفان 
اسالم درنیاید. تعطیل شدن دائمي شهر غار 
پس از سلطه عثماني ها بر آن منطقه صورت 
گرفت. بقایاي آپارتمان هاي ِ »غارساخته« 
این شهر اینک از نقاط جذب گردشگر به 

گرجستان است.
    گرجستان نامي است که امپراتوري 
ایران )پارسیان( در قرون پیش از میالد 
بر این سرزمین گذارده است. در آن 
زمان »ُگرجان« تلفط مي شد که بعدا به 
گرجستان تبدیل شد. انگلیسي زبانها از 
قرن ها پیش، این واژه را که برای آنان به 

حروف التین )نه سیریلیک و الفبای ُگرجی( 
نوشته می شد »جورجیا« تلفظ مي کنند. 
امپراتوري روم و یونانیان باستان، شرق این 
منطقه )گرجستان امروز( را »ایبریا« و غرب 
آن را »کلخیا« مي گفتند. گرجیان سرزمین 
خودرا »کارت ولبی« مي خوانند. این 
سرزمین تا 22 دسامبر سال 1800 )زمان 
تزار پُل یکم( تحت الحمایه و عمدتا وابسته 
به ایران بود. آخرین رئیس کشور ایران که 
به تفلیس رفت، آغامحمدخان قاجار در 
سال 1796 بود. وي در این دیدار حکمران 
گرجستان را که متمایل به تزار روسیه شده 
بود مجازات کرده و خشونت بسیار نشان 
داده بود. در اواخر دوران صفویه و نیز در دهه 
هاي نخست سلطنت قاجاریه عادت بر این 
بود که شاهزادگان و بزرگان ایران وقت در 
حرمسراي خود بانوی گرجستاني داشته 
باشند و به بستگان این زنان در دربار و دولت 

مقام دهند. 
ایران در پي شکست نظامي در نخستین 
جنگ روسیه و ایران در دهه دوم قرن 19، 
طبق قرارداد گلستان از دعاوي خود نسبت 
به گرجستان صرف نظر کرد و از آن پس 
گرجستان بخشي از امپراتوري روسیه بود 

و بعدا تا زمان فروپاشی معّماگونه شوروی، 
از اعضای این اتحادیه سوسیالیستی بود و 
اینک به سبب اختالف با دولت مسکو، یک 
کانون حساس جهان است که در صورت 
وقوع یک درگیری اصطالحا »تمام عیار« 
میان طرفین، مسیر تاریخ جهان تغییر 

خواهد کرد.
    جمهوری گرجستان واقع در منطقه 
معروف به Eurasia  که در سال 1991 و 
در پی فروپاشی شوروی اعالم استقالل 
کرد دارای سه منطقه خودمختار اوستیای 
جنوبی )در شمال( و آبخازیا )آبخیز، هم 
سطح دریا = تاید واتر( و آجارا )ادجارا( 
است که این دو منطقه در ساحل دریای 
سیاه واقع شده اند. در پي جنگ 2008، 
اوستیاي جنوبي و آبخازیا عمال از حاکمّیت 
گرجستان خارج شده اند. شهر تفلیس که 
یک چهارم نفوس گرجستان را در خود 
جای داده است پایتخت آن کشور است. 
استالین و بسیاری از مقامات و دیپلماتهای 
شوروی متولّد گرجستان بوده اند. هواداران 
روسیه در گرجستان 70 هزار کیلومتریِ  
سه میلیون و هفتصد هزارنفری همچنان 

شماری چشمگیرند.

بسته شدن شهر غارـ  ساخته »واردزیا«ـ  ریشه نام گرجستان که تا قرن نوزدهم 
وابسته به ایران بودـ  این کشور در یک نگاه

گوشه اي از بقایاي آپارتمانهایي ساخته شده در قرن دوازدهم میالدي در دل کوه در شهر 
غار )واردزیا(
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مریلین مونرو Marilyn Monroe بازیگر 
31 فیلم سینمایي پنجم آگوست سال 1962 
در خانه اش در لس آنجلس »مرده« یافته شد. 
پلیس گزارش کرد که در کنار تختخواب او یک 
شیشه قرص خواب آور به دست آمد و جسد 
طوري قرار داشت که دستش به سوي تلفن 
دراز بود و به نظر مي رسد که با آخرین رمق، 
تالش کرده بود که تلفن کند. گزارش پلیس 
تعبیر به خودکشي مریلین 36 ساله شده بود 
تا نتیجه معاینه جسد از سوي پزشکي قانوني 
شهر اعالم شود. رسانه هاي آمریکا از مریلین که 
شایعاتي در باره معاشرت او با دو تَن از کندي 
ها )رئیس جمهوري و برادرش دادستان 
وقت آمریکا( در افواه وجود داشت به عنوان 

جذابترین زن آن زمان یاد مي کردند.
    داستان زندگي مریلین که نام قانوني اش 
»نورما جین بیکر« بود و بدون تغییر آن در 
دادگاه، خود را »مریلین مونرو« معرفي مي 
کرد از همان آغاز با دیگران متفاوت بود که 
شنیدنش گوشه اي از تاریج اجتماعي جامعه 
او را باز تاب مي دهد. مریلین اول ژوئن 1926 

در لس آنجلس به دنیا آمده بود.
    پدر او شناخته نشد و مادرش که در یک 

استودیو فیلمسازي کارمند 
فني بود حاضر نشده بود که پدر 
او را فاش سازد. هنوز کودک 
بود که مادرش به بیماري 
شدید اعصاب مبتال شد و 
به تیمارستان انتقال یافت و 
مریلین را به پرورشگاه یتیمان 
سپردند، ولي بانویي از دوستان 
مادرش او را هنگامي که 11 
ساله بود از پرورشگاه گرفت و 

بزرگ کرد.
    مریلین 16 ساله بود که 
شوهر آن زن به دلیل جنگ 
)جهاني دوم( به شرق آمریکا 
منتقل شد و استطاعت نداشت 
که مریلین را با خود ببرد. در 
این وضعیت مریلین راهي جز 

ازدواج با پسر همسایه که مایل به زندگي با او 
بود نداشت زیرا نمي خواست که به پرورشگاه 
باز گردد. او با این مرد که جواني 21 ساله به نام 
جیمي بود ازدواج کرد. طولي نکشید که جیمي 
به دلیل ادامه جنگ مجبور شد که در کشتي 
نظامی کار کند و مریلین نیز در غیاب شوهر در 
یک کارخانه که عمدتا مایحتاج نظامیان جبهه 

ها را تولید مي کرد مشغول بکار شد.
    به منظور تشویق زناني که در غیاب مردان 
خود جاي خالي آنان را در کارخانه ها گرفته 
بودند، روزنامه هاي آمریکا تصمیم به تهیه 
عکس و گزارش از این زنان گرفتند. عکاسي 
که به کارخانه محل کار مریلین در محله 
»بوربانک« لس آنجلس رفته بود متوجه 
زیبایي خیره کننده او شد و عکسش را به یک 

مجله پُرتیراژ داد و انتشار یافت.
    انتشار این عکس سبب شد که مدیران 
بنگاههاي تبلیغاتي )تهیه آگهي هاي تجاري( 
سراغ مریلین بروند تا در عکس هاي تبلیغ کاال، 
مدل آنها شود. چون دستمزد خوبي پیشنهاد 
کرده بودند، مریلین پذیرفت و مدل آگهي 
شد و دیري نپایید که مورد توجه فیلمسازان 
سینما که عکسهاي او را در آگهي هاي تجاري 

مي دیدند قرار گرفت.
    سال 1945 )سال پایان جنگ( شوهر 
مریلین به خانه بازگشت، ولي با »مریلین« 
تازه اي رو به رو شد که کار هنر را بر خانه داري 

و شوهر ترجیح مي داد.
    جیمي به آساني مریلین را که خواهان 
جدایي بود طالق گفت. مریلین نزد »الناترنر« 
و دو بازیگر دیگر که به او نزدیک شده بودند 
با فنون نمایش آشنا شد و در سال 1946 با 
کمپاني تولید فیلم سینمایي »قرن 21« 
قرارداد امضاء کرد و طولي نکشید که با یک 

بسکتبالیست معروف هم ازدواج کرد.
    مریلین که زني باهوش بود، خیلي زود 
متوجه شد که نباید استثمار کمپاني هاي 
آزمند شود و درصدد دایر کردن یک استودیو 
فیلمسازي از آن خود بر آمد؛ به نیویورک رفت 
و ضمن تکمیل آموزش هنر نمایش و درام، 

مستقال به تهیه فیلم پرداخت.
    وي که از شوهر دومش نیز جدا شده بود در 
جریان تهیه فیلم متوجه ضعف خود در نوشتن 
فیلمنامه شد و با »آرتور میلر« نمایشنامه نگار 

معروف ازدواج کرد و کار او رونق گرفت.
    ازدواج مریلین با آرتور پنج سال طول 
کشید و در سال 1961 از هم 
جدا شدند و از آن پس مریلین، 
تنها زندگي مي کرد و بکار فیلم 
مي پرداخت و جوائز هنري را 
یکي پس از دیگري مي ربود. 
پیرامون او جنجالهایي هم به 
راه افتاده بود و شایعاتي شنیده 
مي شد که مرگ ناگهاني اش 

اعالم گردید.
    در پي مرگ مریلین، یک 
روانپزشک مدعي شد که قبال 
مریلین دوبار به فکر خودکشي 
افتاده بود!. مرگ مریلین یک 
و را که سي و  فیلم جالب ا
یکمین فیلمش بود نیمه تمام 
گذارده بود و همین امر بردامنه 

تردیدها هم افزوده بود.

مرگ مریلین مونرو بازیگر فیلم سینمایی و نگاهي کوتاه به مسیری که در 
زندگانی اش پیموده بود
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